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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 25  آذر 1399

شماره 89  3
خبر کوتاه

پــس از ورود اســام بــه ایــران شــاهد رونــق و اوج گیــری دوبــاره هنــر و خلــق آثــار بدیــع در ایــران 
هســتیم و هانــس ای ولــف معتقــد اســت کــه اســام موجــب نیــروی الهــام بخــش جدیــدی در ایران 
شــده بــود. هنرمنــدان ایرانــی بــا ذوق و قریحــه ی نــاب خــود بــا تلفیــق هنــر اســامی-ایرانی بــا 
هنرهــای دیگــر همچــون عناصــر بیزانســی، آثــاری بــه یــادگار گذاشــته انــد کــه موجــب گســترش 
هنــر ایرانــی- اســامی در سراســر قلمــرو اســام گردیــد و از یــک طــرف از خاورمیانــه تــا اســپانیا و از 
ســوی دیگــر در آســیا تــا مرزهــای چیــن و هنــد کشــیده شــد و برخــی از ایــن آثــار تــا امــروز نیــز به 

یــادگار مانــده انــد و در مــوزه هــا و مجموعــه هــای هنــری چشــم نــوازی مــی کننــد. 
هنرمنــدان ایرانــی نــه تنهــا در هنرهــای نشــات گرفتــه در ایــن ســرزمین تبحــر و تخصص داشــتند، 
بلکــه در هنرهــای کشــورهای دیگــر کــه وارد ایــن ســرزمین شــده بودنــد نیــز، متخصــص و صاحــب 
ذوق و قریحــه بودنــد و آن هنرهــا را بــا ســبک هــا و روش هــای هنــر اســامی-ایرانی تلفیــق کــرده  و 
آثــار بدیعــی خلــق مــی نمودنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه در گذشــته حامیــان اصلــی هنــر و صنایــع، 
حاکمــان و ســاطین بودنــد، در نتیجــه بــا گــردش قــدرت هــای سیاســی مراکــز صنعــت و هنــر نیز 
از شــهری بــه شــهری دیگــر منتقــل مــی شــد. بــه طــور مثــال از ری و نیشــابور بــه مراغــه، تبریــز و 
ســلطانیه، از آن جــا بــه ســمرقند و ری، ســپس بــه قزویــن، اصفهــان و شــیراز و باالخــره بــه تهــران 
برمــی گــردد. پــس بــا ایــن وجــود مــی تــوان گفــت کــه هنــر در اکثــر نقــاط ایــران رواج داشــته 
و کمتــر شــهری را مــی تــوان یافــت کــه از هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی بــی بهــره باشــد و 
همچنیــن بــا انتقــال مراکــز هنــر و صنعــت در سراســر ایران شــاهد گســترش تمــدن در اقصــی نقاط 

کشــور نیز هســتیم.
مسگر ورقه سازی

مســگری کــه یکــی از قدیمــی تریــن، پرکاربردتریــن و بهتریــن صنایــع دســتی کهــن ایــران اســت از 
گذشــته تــا بــه امــروز رواج داشــته اســت.  گردشــگران خارجــی و اغلب کســانی کــه از بازارهــای ایران 
دیــدن مــی کننــد، بــا دیــدن مغــازه هــا و کارگاه هــای مســگری اندکــی درنــگ کــرده و بــه تماشــای 

کار ایــن اســاتید و هنرمنــدان می نشــینند. 
بــا توجــه بــه اهمیــت مــس و ظــروف مســی در زندگی مــردم به خصــوص در گذشــته، هنر مســگری 
و ورقــه ســازی مســگر اهمیــت خاصــی در بیــن مــردم داشــته اســت و هنرمنــدان بســیاری بــه ایــن 
دو هنــر مشــغول بودنــد و مــی تــوان گفــت کــه ایــن دو هنــر به هــم وابســته هســتند. در این شــماره 
قصــد داریــم بــه معرفــی هنــر مســگری بپردازیــم امــا در ابتــدا الزم اســت کــه قبــل از مســگری، بــه 
معرفــی مســگر ورقــه ســاز بپردازیــم، کســی کــه فلــز را مطابــق شــکلی کــه مــورد احتیــاج مســگر 

اســت تهیــه و در اختیــار او قــرار مــی دهــد.
پیــش از تاســیس و راه انــدازی کارخانــه نــورد مــس، کــه ورقــه هــای مــس را تهیــه مــی کنــد، در 
مراکــز بــزرگ مســگری نظیــر کاشــان، اصفهــان، شــیراز، کرمــان و دیگــر شــهرها، گروهی کارشــناس 
در ســاختن ورقــه هــای مســی بودنــد کــه آن هــا را ))گدازنــده مســگر(( می نامیدنــد، ولی در شــهرها 
و روســتاهای کوچــک کار مــس گــدازی را خــود مســگر انجــام مــی داد. مســگر ورقــه ســاز شــمش 
هــای حاضــر شــده مــس را از مراکــز فلــزکاری انــارک خریــداری مــی کــرد و یــا اینکــه خــود ظــروف 

مســی مســتعمل و کهنــه را آب مــی کــرد و واژه گدازنــده بــه چنیــن کســی اطــاق مــی شــود.

ــا بوتــه ای کــه شــبیه بوتــه ریختــه گــری اســت اســتفاده مــی  ــرای ایــن منظــور وی از کــوره ی ب
کــرد و بوتــه هــا را بــا انبــر کــج مخصــوص از کــوره خــارج و فلــز گداختــه را در قالــب هــای شــمش 
)ریجــه( مــی ریخــت و کار اصلــی وی کــه کوبیــدن شــمش و تبدیــل آن بــه ورقــه بــود شــروع مــی 
شــد. ســپس در مرحلــه ی چکــش کاری، بــا کمــک شــاگرد خــود در ابتــدا فلــز را بــا )چکــش کــف( 
تخــت مــی کردنــد یــا بــه اصــاح خودشــان )وامی چیدنــد( و بعــد بــا )چکــش چهارســو( آن را صاف 
مــی کردنــد. در ایــن هنــگام فلــز دیگــر چکــش خــور نبــود و بایــد تــاب دیــده یــا )دســت افشــار( 
مــی گردیــد و ایــن فرآینــد آن چنــان ادامــه مــی یافــت تــا ایــن کــه انــدازه صحیــح و ضخامــت مورد 
نظــر بدســت مــی آمــد و هــدف نهایــی مســگر ورقــه ســاز ایــن بــود کــه تــا آن جــا کــه ممکن اســت 
فلــز را مطابــق شــکلی کــه مــورد احتیــاج مســگر اســت تهیــه کنــد. ســپس ایــن فلز آمــاده شــده در 

اختیــار مســگر قــرار مــی گرفــت تــا وی کار اصلــی را شــروع کنــد.
هانــس ای ولــف نویســنده کتــاب )صنایــع دســتی کهــن ایــران(، نقــل کــرده اســت کــه در بازدیــدی 
در ســال 1963 میــادی از ایــران داشــته اســت متوجــه شــده کــه این پیشــه ی کهــن ایرانــی، دوباره 
احیــا شــده و بــه شــکل نوینــی تبدیــل بــه کارهــای ذوب کاری و کارخانــه نــورد گردیــده اســت و وی 

چنیــن مغــازه ای را در بــازار مســگران شــیراز مشــاهده نموده اســت.
یکــی از علــت هــای مهــم معرفــی ایــن هنــر، زنــده نبــودن، فرامــوش شــدن و از خاطرهــا رفتــن ایــن 
هنــر در ایــن دوران اســت و اگرچــه هنرمنــد مســگر بــه هنرآفرینی مشــغول اســت امــا از ورقه ســازی 
مســگر بــا توجــه بــه این کــه امــروزه آمــاده شــدن مــس در کارخانجــات و توســط دســتگاه هــا انجام 

مــی گــردد، ایــن روزهــا خبــری نیســت و به فراموشــی ســپرده شــده اســت.  
حامد بهلول

                                                                                                              برگزاری مسابقه کتابخوانی” مستند حیفا “ در نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره گفت : 
ایــن اداره بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی ، اجتماعی و ورزشــی نجــف آباد و  در راســتای ارتقاء ســطح کیفی و کمی مطالعــات جوانان 
و خانــواده هــا در فضــای مجــازی اقــدام بــه برگــزاری مســابقه کتــاب در ســطح شهرســتان نموده اســت .ســید حســن لوح موســوی 
افــزود: ایــن مســابقه از کتــاب مجموعــه ی مســتند “ حیفــا” بــه نویســندگی حجــت االســام حــداد پــور جهرمی برگــزار می شــود. 
رییــس اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه نهادینــه کردن فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی از 
اهــداف مهــم ایــن مســابقه اســت ؛گفــت: مهلــت شــرکت در مســابقه تــا 10 دی مــاه  اســت و بــه شــرکت کننــدگان بــه قیــد قرعه 

جوایزنفیســی اهــداء مــی شــود. عاقــه منــدان  مــی تواننــد پاســخ نامه هــا را بــه نشــانی ایمیــل اداره ارســال فرمایند. 
najafabad_ farhang @ yahoo.com

مسگر ورقه ساز

مهنــدس مهــدی فاضــل در مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری نجــف آبــاد از نصــب 
تیرهــای افقــی عرشــه پــل زندگــی در تاریخهــای 21 و 22 آذرمــاه خبــرداد.

معــاون امورزیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری ضمــن تشــکر از ســعه صــدر شــهروندان شــریف در 
خصــوص انســدار بلــوار سردارشــهیدحجتی  عنــوان داشــت در ایــن پروســه شــبانه روزی، تیرهــای 
فلــزی عرشــه از کارگاه منتقــل و درمحــل مونتــاژ و ســپس بــر پایه هــای بیســت ودو متــری نصــب 
گردیــد. فاضــل در ادامــه عنــو.ان داشــت: برطبــق آییــن نامــه 415 اســتاندارد راههــا ارتفــاع پــل 
6 متــر عنــوان شــده اســت کــه پــل زندگــی بــا آینــده نگــری و بــا توجــه بــه افزایــش روکــش 

آســفالت ، بیــش از ایــن متــراژ لحــاظ شــده اســت .
 فاضــل از آرماتوربنــدی ســتونهای غربــی ایــن پــل در حــال حاضــر خبــر داد و فــاز بعــدی آنــرا 

بتــن ریــزی عرشــه عنــوان نمــود کــه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت .
وی افــزود پــل کابلــی زندگــی بــا دهنــه پنجــاه متــر طراحــی و در تقاطــع مســیر کوچــه بــاغ 
زندگــی واقــع شــد کــه عرشــه ایــن پــل بــه صــورت ســازه ای کابلــی طراحــی شــده، شــش متــر 
عــرض داشــته و در طرفیــن آن دو رمــپ مارپیــچ هــر کــدام بــه طــول یکصــد و پنجــاه متــر و 
شــیب مایــم ســه درصــد در نظــر گرفتــه شــده کــه عابریــن پیــاده و دوچرخه ســواران بــدون 
زحمــت خاصــی امــکان عبــور از روی آن را خواهنــد داشــت و درحــال حاضــر ســتونهای ضلــع 
شــرقی اجرایــی و عملیاتــی شــده و در ضلــع غربــی بعــد از اجــرای فونداســیون)آرماتوربندی و 

بتــن ریــزی( اجرایــی و عملیاتــی شــده اســت و ســتونها در مرحلــه قالــب بنــدی هســتند.

ــای  ــاخت :در محله ــان س ــان خاطرنش ــهری درپای ــل ش ــل و نق ــی و حم ــاون امورزیربنای مع
ــردد  ــی گ ــه م ــی تعبی ــورت اجرای ــه بص ــوقهای دوطبق ــل چهارس ــوش پ ــی و در چهارگ ارتباط
کــه طبقــه دوم آن همســطح پــل خواهــد بــود و کاربــری تجــاری داشــته و در اختیــار بخــش 

ــرد. ــی گی ــرار م خصوصــی ق

نصب تیرهای افقی عرشه پل زندگی
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2شماره 89
         رتبه برتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در مقابله با ویروس کرونا

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبادرئیــس اداره از کســب رتبــه برتــر ایــن 
اداره در مقابلــه و پیشــگیری از ویــروس کرونــا در بیــن ادارات شهرســتان خبــر داد .

ــه اقدامــات انجــام شــده جهــت اطــاع رســانی و پیشــگیری از شــیوع  ــا توجــه ب ــوح موســوی گفــت : ب ســید حســن ل
ویــروس کرونــا و بهــره گیــری  از ابزارهــای دیــداری موثــر و اطــاع رســانی هــای پیشــگیرانه نســبت بــه ایــن بیمــاری 
،در بررســی و بازدیــد میدانــی تیــم بارزســی ســتاد شهرســتانی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

نجــف آبــاد حائــز رتبــه برتــر گردیــد .
وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا همراهــی اربــاب رجــوع و همــت و تــاش کارکنــان اداره و مدیریــت و برنامــه ریــزی موثــر در 

ابعــاد مختلــف اطــاع رســانی بتوانیــم رونــد شــیوع ایــن ویــروس منحــوس را کنتــرل نماییــم .

خبرکوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس اداره  بــا 
حضــور در دفتــر رئیــس دادگســتری نجــف آبــاد بــا ایشــان دیــدار و گفــت و گــو کــرد .

در ابتــدای ایــن دیــدار رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد ضمــن تبریــک انتصــاب 
احمــد براتــی بــه عنــوان رئیــس جدیــد دادگســتری نجــف آبــاد  در ســخنان کوتاهــی بــه ظرفیت ها 
و فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری و گســتردگی آن در نجــف آبــاد اشــاره نمــود و گفــت : شهرســتان 
نجــف آبــاد بــه جهــت دارا بــودن هنرمنــدان توانمنــد و وجــود مراکــز فرهنگی هنــری متعــدد یکی از 

شهرســتان هــای و.یــژه اســتان اســت  .
وی بــا اشــاره  بــه گســتردگی ایــن فعالیــت هــا در حــوزه هــای مختلــف فرهنگــی و هنری، خواســتار 

همــکاری و تعامــل هر دو دســتگاه شــد .
رئیــس دادگســتری نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه آســیب هــای اجتماعــی موجــود در جامعــه ، فرهنــگ 

ســازی را یکــی از عوامــل موثــر در کاهــش آســیب هــا دانســت و افــزود بــا بــاال بــردن آســتانه تحمــل 
افــراد و بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای فرهنگــی هنــری موجــود و برنامــه ریــزی هــای خاقانــه مــی 

تــوان بــزه هــای موجــود را کاهــش داد .
  ســید حســن لــوح موســوی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه نقــش کانــون فرهنگــی و هنری مســجد در 
جــذب جوانــان عاقــه مندبــه  فعالیــت هــای فرهنگــی ، آمادگــی خــود را جهــت همــکاری در صدور 
مجــوز کانــون فرهنگــی هنــری مســجد بــرای نمازخانــه دادگســتری ، اهــدای کتــاب و همــکاری در 

ایجــاد فضــای مناســب جهــت ایســتگاه مطالعــه اعام نمــود .
ــاه در ســالن  ــان م ــاد 24آب ــه رئیــس دادگســتری نجــف آب ــع و معارف ــی اســت مراســم تودی گفتن
شــهروند برگــزار شــد و پیــش از ایــن حجــت االســام ســید حســین حســینی ریاســت دادگســتری 

شهرســتان را بــر عهــده داشــت.

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان با رئیس جدید دادگستری نجف آباد

ادامه از صفحه 1
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در تهــران دیــداری بــا دکتــر حجــت اهلل ایوبــی، 
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو  بعمــل آورد. در ایــن جلســه کــه مهنــدس فردوســی مدیرعامل  
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری و لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی نیــز حضــور داشــتند بــا توجــه بــه جلســه قبلــی کــه در تاریــخ 29 مهرمــاه ســال جــاری  
ــودک ، دوســتدار آب و  ــه شــهرهای خــاق، دوســتدار ک ــددی از جمل ــات متع ــون موضوع پیرام
مــوراد مرتبــط برگــزار شــد، موضوعــات مــورد بحــث مطــرح و پیرامــون آنهــا تبــادل نظــر شــد .

در ایــن جلســه درخصــوص  ارائــه گواهــی قــدرت شــهر نجــف آبــاد بــه عنــوان قدیمــی تریــن 
شــهر جدیــد ایــران کــه در 400و انــدی ســال قبــل تأســیس و قدمــت آن بــه 1022 هجــری 
ــاد گزارشــی پیرامــون ایــن موضــوع ارایــه  قمــری مــی رســد صحبــت شــد. شــهردار نجــف آب
نمــود و ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد شــهر نجــف آباد در حــوزه هــای مختلــف از جملــه معماری 
و شهرســازی را  برشــمرد و ازنجــف آبــاد بعنــوان قدیمــی تریــن شــهر جدیــد ایــران یــاد کــرد 
کــه توســط شــیخ بهایــی، معمــار و مهنــدس بناهــای دوره صفــوی بنیــان نهــاده شــده اســت

ــی  ــت از ســوی کمیســیون مل ــه گواهــی قدم ــه ارای ــا توجــه ب ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــزی اب مغ
ــردد. ــت گ ــاد ثب ــران،  قدمــت شــهر نجــف آب یونســکو- ای

 دکترایوبــی از نجــف آبــاد بــه عنــوان شــهری ارزشــمند و بــزرگ و موثــر در تاریــخ انقــاب یــاد 
کــرد و از چنــد ســفر خــود بــه نجــف آبــاد و دوســتانی کــه در ایــن شــهردارد ســخن گفــت.

ــرد  ــه ف ــاوت، کــه معمــاری منحصــر ب ــا معمــاری متف ــوان شــهری ب ــه عن ــاد ب وی از نجــف آب
آن منســوب بــه شــیخ بهایــی اســت، یــاد کــرد و ابــراز امیــدواری کــرد بتوانیــم نجــف آبــاد را 

بعنــوان نامــزد شــهر خــاق در حــوزه معمــاری و شهرســازی مطــرح کنیــم.
در ادامــه درخصــوص نجــف آبــاد کــه تأســیس آن  بــا آب گــره خــورده اســت و آب ، قنــات ،5 

لتــی  ،7 لتــی، بــاغ و باغــات و.. جــزء الینفــک آن بــوده انــد  صحبــت شــد.
ــه  ــرر گردیدک ــد و مق ــه  مطــرح ش ــای آن در ادام ــی ه ــتدار آب و ویژگ ــهر دوس ــن ش همچنی
مراحــل بررســی شــهر دوســتدار آب توســط یونســکو پیگیــری گــردد و نیــز در آینــده نزدیــک 
گواهــی قدمــت شــهر صــادر  و همچنیــن نجــف آبــاد بــه عنــوان شــهر خــاق در حــوزه معمــاری 

و شهرســازی نیــز بــه یونســکو معرفــی شــود.

توافقنامــه همــکاری هلدینــگ صیدکــو و شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در خصــوص 
اداره مرکــز رشــد شهرســتان نجف آبــاد بــه امضــا رســید.

بــه منظــور اداره مرکــز رشــد شهرســتان نجــف آبــاد و کمــک بــه توســعه فعالیت هــای فناورانه 
و تجــاری ســازی دســتاوردهای علمــی و جهــت ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای بســط و توســعه 
فعالیت هــای شــرکت های کوچــک و متوســط )SME(، توافقنامــه همــکاری هلدینــگ صیدکو 
)شــرکت بین المللــی توســعه دلتــا صفــا( و شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــه امضــا 

رسید.
ــرداری و  توســعه و تبییــن همکاری هــا و مســئولیت های هلدینــگ و شــهرک در اداره، بهره ب
مدیریــت مرکــز رشــد نجــف آبــاد بــه منظــور اســتقرار واحدهــای فنــاور از جملــه اهــداف مهم 
ایــن توافق نامــه 10 ســاله اســت. مراکــز رشــد ســازمان های نوپایــی هســتند کــه بــا هــدف 
توســعه فنــاوری آغــاز بــه فعالیــت می کننــد. ایــن مؤسســات نقــش مؤثــری در تولید فنــاوری 

و ایجــاد کارآفرینــی دارنــد.

امضای توافق نامه در مرکز رشد نجف آباد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از دســتگیری اعضای باند ســه نفــره ســارقان خودرو 
حیــن ســرقت یــک دســتگاه ســواری پراید خبــر داد.

ســرهنگ محمد حســین باباکانی گفت: در پی ســرقت یک دســتگاه ســواری پراید در حوالی 
گلــزار شــهدای شــهر نجــف آبــاد موضــوع در دســتور کار مامــوران کانتــری 11 قــرار گرفــت.

ــارک  ــا کنتــرل نامحســوس محــل هــای پ ــره تجســس کانتــری ب وی افــزود: مامــوران دای
ــک  ــار مشــکوک سرنشــینان ی ــن شــهر متوجــه رفت ــزار شــهدای ای ــی گل خــودرو در حوال
دســتگاه خــودرو ســواری پرایــد شــدند و دقایقــی آن را تحــت مراقبــت نامحســوس قــرار دادنــد.

ســرهنگ باباکانــی عنــوان داشــت: در زمانــی کــه سرنشــینان ســواری پرایــد در حــال بــاز 
کــردن درب یــک دســتگاه خــودرو دیگــر بودنــد هــر 3 ســارق را دســتگیر کردنــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از تحویــل متهمــان بــه پلیــس آگاهــی شهرســتان 
نجــف آبــاد جهــت بررســی ســایر جرایــم احتمالــی خبــر داد و بــه شــهروندان توصیــه کــرد: 
وســایل نقلیــه خــود را بــه لــوازم ایمنــی و وســایل بازدارنده مجهــز و از پــارک خــودرو در اماکن 

خلــوت خــودداری کننــد.

انهدام باند سارقان خودرو در نجف آباد
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ــن دســر  ــران اســت.  ای ــن دســرهای ســنتی ای ــن و قدیمــی تری ــوا یکــی ازپرطرفداتری حل
ــا ســبک خاصــی  طبــخ مــی شــود کــه بســیار لذیــذ مــی باشــد . ــاد ب لذیــذ در نجــف آب

مواد الزم
*شکر :  2 لیوان * آرد گندم  :  3 لیوان  

*گاب :   2/1 لیوان *آب  :   2 لیوان   
*زعفران : به مقدار الزم *روغن :  5/1 لیوان   

*پودر هل : 1 قاشق چایخوری
*خال بادام و پودر نارگیل و پودر پسته : برای تزیین 

طرز تهیه ته حلوا
* بــرای تهیــه شــربت ابتــدا آب و شــکر را روی حــرارت مــی گذاریــم تــا شــکر کامــل حــل 
بشــه ، ســپس زعفــران را اضافــه کــرده و بعــد از چنــد تــا جــوش گاب را اضافــه کــرده و 

حــرارت را خامــوش مــی کنیــم .
*آرد را در قابلمــه ای جــدا گانــه تفــت داده تــا بــوی خامــی آن گرفتــه شــود بعــد از چنــد 

دقیقــه تفــت دادن آرد را الــک کــرده و مجــدداً آرد را تفــت مــی دهیــم .
* روغن را اضافه کرده و هم می زنیم که آرد و روغن خوب مخلوط شوند.

* ســپس شــربت را بــه مخلــوط اضافــه کــرده و خــوب مخلــوط مــی کنیــم ، حلــوای مــا 
آمــاده اســت. 

* حلــوا داخــل ظــرف ریختــه و آن را بــا پــودر پســته و خــال بــادام و پــور نارگیــل تزییــن 
 . کنید

نکات پخت ته حلوا:
* ماننــد هــر غــذای دیگــری پخــت حلــوا نیــز فــوت و فــن هایــی دارد کــه مــی توانــد آن 

را بــی نظیــر و خوشــمزه کنــد.
* تهیــه آرد و روغــن مناســب یکــی از اصلــی تریــن نکاتــی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــته 

باشــیم.
* سعی کنید از روغن زعفرانی یا حیوانی استفاده کنید .

* الــک کــردن درســت و بــا حوصلــه آرد را فرامــوش نکنیــد. اگــر آرد را بــا حوصلــه الــک 
نکنیــد ممکــن اســت آرد در حلــوای شــما بــه صــورت گولــه گولــه باشــد.

ــوا  ــردن حل ــل ک ــگام می ــدان هن ــر دن ــا زی ــد ت ــیاب کنی ــوب آس ــل را خ ــای ه ــه ه * دان
ــد. نباش

* حتماً زعفران را به اندازه استفاده کنید.
ــد و آن را  ــاً آرد را تفــت بدهی ــل دائم ــن دلی ــه همی ــرد ، ب ــه بگی ــد ت ــوای شــما نبای * حل

رها نکنید.
* حــرارت زیــاد باعــث مــی شــود حلــوای شــما رنــگ تیــره ای بگیــرد. پــس حتمــا حــرارت 

در زمــان پخــت مایــم باشــد.
* سعی کنید از آرد های سبوس دار مانند آرد سنگگ استفاده کنید.

* آهســته و پیوســته طبــخ کــردن یکــی از اصلــی تریــن فــوت و فــن هــای درســت کــردن 
ست. حلوا

خاصیت ته حلوا :
* تــه حلــوا خاصیــت گرمــی دارد ، سرشــار از کالــری ، پروتییــن ، کربــو هیــدرات ، چربــی 

مــی باشــد
* در درمــان بیمــاری هــا ماننــد الغــری ، کمــر درد ، دردهــای مفصلــی موثــر اســت و بــه 

هضــم غــذا کمــک مــی کنــد .
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
ته حلوا

ــا  ــول ب ــزار معل ــش از 5 ه ــر بی ــال حاض ــت: در ح ــتان گف ــتی شهرس ــس اداره بهزیس ریی
ــش  ــت پوش ــاد تح ــف آب ــتان نج ــف شهرس ــاط مختل ــت، در نق ــف معلولی ــات مختل درج
بهزیســتی قــرار دارنــد کــه از ایــن تعــداد بیــش از 1600 نفــر معلــول جســمی و حرکتــی 

ــوان ذهنــی هســتند. ــر کــم ت ــر 1300 نف ــغ ب ــوده و بال ب
ــا  علیرضــا قناعتــکار در نشســت خبــری کــه بــه مناســبت هفتــه معلــوالن برگــزار شــد، ب
اعــام ایــن مطلــب گفــت: در جامعــه آمــاری معلــوالن شهرســتان، 550 معلــول اعصــاب و 
روان و مبتایــان بــه اوتیســم، بیــش از 750 معلــول بــا مشــکات شــنوایی و گفتــاری، 5۸0 

معلــول بــا معضــات بینایــی و 190 ســالمند معلــول دیــده مــی شــوند.
قناعتــکار بــا اشــاره بــه فعــال بــودن 13 مرکــز توانبخشــی در ســطح شهرســتان، ادامــه داد: 
یکــی از ایــن مراکــز بــا داشــتن بخــش هــای روزانــه، شــبانه و معلــوالن جســمی حرکتــی به 
اصطــاح مرکــز جامــع شــناخته مــی شــود و در کنــار آن شــاهد فعالیــت 6مرکــز روزانــه و 

6 مرکــز شــبانه روزی دیگــر نیــز هســتیم.
ــر اعــام  ــن مراکــز را 990 نف ــوالن حاضــر در ای رییــس بهزیســتی شهرســتان تعــداد معل
دانســت و افــزود: از ایــن تعــداد، بیــش از ۸00 نفــر شــامل پرداخــت یارانــه ماهیانــه ســازمان 
بهزیســتی مــی شــوند کــه در فواصــل مشــخص، در اختیــار ایــن مراکــز قــرار مــی گیــرد.

وی در پایــان بــا تقدیــر از همراهی مردم، خیرین و مراکز خصوصــی در ارائه خدمات به جامعه 
معلــوالن شهرســتان اذعــان داشــت: حــوزه توانبخشــی ایــن اداره، در ســه بخــش دفتــر تــوان 
پزشــکی و مراکز روزانه، توانمندســازی معلوالن و دفتر توانبخشــی و مراقبتی فعالیت می کند.

نجف آباد بیش از 5 هزار معلول دارد

                                                                                            دیدار با مدیر پارک های علم و فناوری همزمان با هفته پژوهشخبر کوتاه
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آباد ، رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی نجــف آباد 
بــه همــراه محمــد مغــزی شــهردار و محمــد مهــدی فردوســی مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری نجــف آبــاد با 
دکتــر الهــام ایمانیــان مدیــر پــارک هــای علــم و فنــاوری ومراکــز رشــد دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کشــور دیــدار و گفــت و گــو کردند .

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان هــدف از ایــن دیــدار را پیگیــری راه انــدازی مرکــز رشــد و بالندگــی 
نجــف آبــاد و  تبــادل اطاعــات عنــوان کــرد و افــزود : اختصــاص محلــی بــه منظــور اســتقرار نخبــگان خــاق فرهنگــی 
هنــری پــس از گــذر از مرکــز رشــد فرهنــگ و ارشــاد اســامی و رونــق کســب و کار فعالیــت هــای اهالــی فرهنــگ و 

هنــر  یکــی از مهــم تریــن اهــداف و دغدغــه هــای ایــن اداره  اســت .
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رییــس جمعیــت هال احمــر شهرســتان گفــت: واحــد امانــات ایــن جمعیــت کــه مدت هــا 
ــول های  ــد کپس ــدت نیازمن ــه ش ــد، ب ــت می کن ــردم فعالی ــن و م ــک خیری ــا کم ــت ب اس

ــت. ــاز اس ــتگاه های اکسیژن س ــیژن و دس اکس
مهــدی کاظمــی بــا اشــاره بــه اســتفاده نزدیــک بــه 1500بیمــار از امکانــات واحــد امانــات 
ایــن مجموعــه گفــت: بخشــی از ایــن امکانــات کــه بــه لطــف همراهــی خیریــن بــا کمتریــن 
هزینــه در اختیــار بیمــاران قــرار می گیــرد، مربــوط به تجهیــزات مورد نیــاز بیمــاران کرونایی 
شــامل کپســول اکســیژن و دســتگاه های اکسیژن ســاز اســت کــه در حــال حاضــر تمامــی 
ایــن امکانــات در اختیــار بیمــاران اســت و امــکان پاســخ گویی بــه مراجعــان جدیــد را نداریم.

کاظمــی از هزینــه 14 تــا 1۸میلیــون تومانــی دســتگاه های اکسیژن ســاز 5لیتــری و 

قیمــت حــدود 3میلیــون و هفتصــد هــزار تومانــی کپســول های 10لیتــری اکســیژن مجهــز 
بــه نانومتــر ســخن گفــت و ادامــه داد: ایــن کپســول ها تــا قبــل از شــرایط کرونــا تنهــا در 
ــر  ــت هال احم ــی جمعی ــرایط کنون ــت و در ش ــت داش ــان قیم ــزار توم ــد ه ــدود هفتص ح

ــدارد. ــد را ن ــول های جدی ــد کپس ــی خری ــتان توانای شهرس
وی در پایــان بــا اشــاره بــه راه انــدازی پویشــی بــا عنــوان »نفــس هدیــه دهیــم« در همیــن 
ــتگاه  ــیژن و 5دس ــول اکس ــی 30کپس ــر تمام ــال حاض ــت: در ح ــان داش ــوص، اذع خص
اکسیژن ســاز ایــن مجموعــه بــه امانــت رفتــه و خیریــن و مــردم می تواننــد بــا خریــد ایــن 
تجهیــزات، پرداخــت بخشــی از هزینــه یــا امانــت دادن امکانــات در اختیــار خــود، بــه ایــن 

موضــوع کمــک کننــد.

حصروراثت
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 9۸2 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــدی صالح ــای مه   آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9901411 از ای
شــادروان حســین صالحــی  بشناســنامه  ۸ در تاریــخ 99/۸/12 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. عفت حســینی ملــک آبادی   
ش ش 21  )همســر متوفــی ( ، 2. زهــرا صالحــی  ش ش 999 )دختــر متوفــی ( ، 3. معصومــه 
ــم صالحــی  ش ش 16۸۸ )دختــر متوفــی( ، 5.  صالحــی ش ش 6۸۸ )دختــر متوفــی( ، 4. مری
مهــری صالحــی  ش ش ۸ )دختــر متوفــی( ، 6. مهــدی صالحــی ش ش 9۸2 )پســر متوفــی( ، 7. 
محســن صالحــی  ش م 10۸0003460 )پســر 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. 1061456 /م الــف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــدرت اهلل نظــری حیــدری دارای شناســنامه شــماره 2691 ب ــای ق  آق
کاســه 9901454 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان علــی یــار نظــری حیــدری بشناســنامه  21 در تاریــخ 99/9/10 اقامتــگاه دائمــی 
ــه : 1. طاهــره  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث خــود را ب
ــدری ش ش 2691 ،  ــدرت اهلل نظــری حی ــی ( ، 2. ق ــری  ش ش 1499  )همســر متوف جهانگی
ــا  ــدری ش ش 1216 ، 5. فریب ــری حی ــواد نظ ــدری ش ش 1237 ، 4. ج ــری حی ــره نظ 3. زه
نظــری حیــدری ش ش 1970 ، 6. ابراهیــم نظــری حیــدری ش ش ۸4۸5، 7.  اســماعیل نظــری 
حیــدری  ش ش ۸4۸6 ، ۸. منیــژه نظــری حیــدری  ش ش 2466 )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 
ــاد شــد. 1061455 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب

                                      مهار آب های سطحی نجف آباد 
 طــی چنــد ســال اخیــر شــهرداری نجــف آبــاد، مجموعــه اقداماتــی را بــرای مهــار و جــذب روان آب هــای ســطحی انجــام 

داده کــه کمتــر دیــده شــده اســت.
در ایــن راســتا، 110 حلقــه چــاه جذبــی در ســطح مناطــق پنــج گانــه حفــر شــده کــه نقــش مهمــی در بارندگــی هــای 

اخیــر بــرای مهــار روان آب هــا و جــذب آن هــا بــه ســفره هــای زیرزمینــی ایفــا کــرده انــد.
در بخــش دیگــری از ایــن طــرح، در خیابــان شــیخ بهایــی جنوبــی حدفاصــل تقاطــع نظــام الملــک تــا چهــار راه امیــر 
المومنیــن، در عمــق زمیــن بیــش از ۸700 متــر پشــته در چندیــن مســیر مختلــف حفــر شــده کــه ایــن کار، آب هــای 
ســطحی ایــن محــدوده را کــه همیشــه معضلــی حــل نشــدنی بــه نظــر مــی رســید را بــه ســمت ســفره هــای زیرزمینــی 

هدایــت مــی کنــد.

خبرکوتاه

نیاز اورژانسی هالل احمر نجف آباد به اکسیژن

ــه  ــر ب ــال های اخی ــهر در س ــاختی ش ــی و زیرس ــای عمران ــت: پروژه ه ــاد گف ــهردار نجف آب ش
گونــه ای برنامه ریــزی و اجــرا شــده اند کــه هم زمــان بــا رفــع نیازهــا و مشــکات مــردم، شــاهد 

ــه باشــیم. ــه مناطــق پنج گان ــوازن و عادالن توســعه مت
محمــد مغــزی نجف آبــادی در مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری بــا اشــاره بــه 
تنــوع پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی شــهرداری نجف آبــاد کــه اواســط شــهریور ســال جــاری 
ــت:  ــدند، گف ــی ش ــا کلنگ زن ــاح ی ــور افتت ــر کش ــاون وزی ــژاد مع ــدی جمالی ن ــور مه ــا حض ب
ــه،  ــه خدمــت و محــل اجــرا در ســطح مناطــق پنج گان تنــوع ایــن طرح هــا از نظــر زمینــۀ ارائ

بــه حــدی بــود کــه تقدیــر و تحســین معــاون وزیــر کشــور را هــم بــه دنبــال داشــت.
مغــزی مجمــوع ارزش ریالــی طرح هــای کلنگ زنــی شــده یــا افتتــاح شــده طــی »گام 
ــه  ــن مرحل ــت: در ای ــرد و گف ــام ک ــان اع ــارد توم ــر 413میلی ــغ ب ــا »گام11« را بال ــو« ی ن
62میلیــارد تومــان طــرح مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت و بیــش از 350میلیــارد تومــان نیــز 
ــده و  ــرداری ش ــای بهره ب ــازی ها در طرح ه ــهم آزادس ــه س ــد ک ــی ش ــد کلنگ زن ــروژه جدی پ

کلنگ زنی شده به ترتیب 14 و 230میلیارد تومان بوده است.
شــهردار نجف آبــاد بــا اشــاره بــه ارزش 47میلیــارد تومانــی طرح هــای افتتــاح شــده و 
ــال های  ــی س ــرد: ط ــان ک ــر نش ــده، خاط ــی ش ــای کلنگ زن ــی پروژه ه ــارد تومان 121میلی
ــر  ــه ب ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــهر ب ــی در ســطح ش ــای عمران ــا و پروژه ه ــی طرح ه ــر، جانمای اخی
خــاف بســیاری شــهرها کــه شــاهد اختــاف شــدید وضعیــت شــمال بــا جنــوب یــا شــرق بــا 
ــتیم. ــر هس ــا یکدیگ ــق ب ــی مناط ــوازن ارزش ملک ــاهد ت ــاد ش ــتیم، در نجف آب ــا هس ــرب آن ه غ

ــود  ــا وج ــاد ب ــبز نجف آب ــای س ــرانه فض ــی س ــر مربع ــد 1مت ــام رش ــا اع ــان ب ــزی در پای مغ
ــه ســرانه  ــت ب ــا عنای ــع  ب ــه 12متر مرب ــدد ب ــن ع ــر و رســیدن  ای خشکســالی ســال های اخی
متعــارف و قابــل قبــول فضاهــای ســبز شــهری در شــهرهای ایــران کــه  بیــن 7 تــا 12 مترمربــع 
ــر  ــبت کمت ــه نس ــق ب ــی در مناط ــی و فرهنگ ــای عمران ــی پروژه ه ــا جانمای ــزود: ب ــت  اف اس
توســعه یافتــه، تــاش شــده ضمــن رفــع مشــکات شــهروندان، زمینــه رشــد ارزش ملکــی آن 

ــاط فراهــم شــود. ــن نق ــرای ســرمایه گذاری در ای مناطــق و ترغیــب بخــش خصوصــی ب

توسعه و عمران متوازن نجف آباد
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عصارخانــه بــزرگ یــا عصــار خانــه آقــا یــا عصارخانــه اخاقــی ایــن عصارخانــه بــه دوره صفویه 
بــر مــی گــردد، و در خیابــان 17 شــهریور در بــازار قدیمــی و ســنتی نجــف آبــاد قــرار دارد، و 
در ســال 13۸1 بــه عنــوان یــک آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. عصــار خانــه آقــا  

یکــی از زیباتریــن و بزرگتریــن عصارخانــه ایــران اســت .
یکــی از جــذاب تریــن و جالــب تریــن قســمت هــای عصــار خانــه ، ســنگ آســیایی اســت کــه 
ســوره القلــم بــا خــط “ اســتاد محمــد محســن االمامــی “ بــه روی آن حکاکــی شــده اســت، 
و اهرمــی بــرای روغــن گرفتــن از دانــه هــای روغنــی ماننــد گلــزا و بــرزک در کنــار تیرهــای 

چوبــی قــرار دارد.
ــرای روشــن کــردن چــراغ اســتفاده مــی شــده و امــروزه کــه  ایــن روغــن هــا در گذشــته ب
مصــرف روشــنایی نــدارد، بــرای تقویــت در زمیــن کشــاورزی ، رنگــرزی و محافظــت از چــوب 

کشــتی و کنــدو هــای عســل اســتفاده مــی شــود.
بــا اســتفاده از نیــروی گردشــی کــه باشــتران تنومنــد تولیــد مــی شــده، و همچنیــن مکانزیــم 
ــنگ  ــن دو س ــی در بی ــای روغن ــه ه ــد، و دان ــی چرخان ــیاب م ــای آس ــنگ ه ــی س خاص
عصارخانــه خــرد و لــه مــی شــدند و بــرای روغــن کشــی آمــاده مــی شــد. در بخشــی دیگــر 
ــا فشــار یــک اهرمــی ماننــد تیرهــای  از عصارخانــه دانــه هــای روغنــی الیــه الیــه شــده و ب

چوبــی تقویــت شــده ، و روغــن دانــه هــا گرفتــه مــی شــد.
آســیاب هــای مخصوصــی کــه در گذشــته بــرای خــرد کــردن مــواردی ماننــد ادویه هــاف فلفل 
، زردچوبــه، ســنگ  و ... یــا مــواد روغنــی مثــل گلــزا ،کرچــک و  ... عصارخانــه گفتــه می شــود.

شــکل ســاختمان آن محوطــه ای بــود کــه وســط آن دو قطعــه ســنگ گــرد قــرار دارد، و از 
یــک طــرف بــا اهرمــی بــه یــک حیــوان مثــل االغ ، شــتر ، قاطــر یــا اســب بــه صــورت دورانــی 
حرکــت مــی کــرد. ماننــد آســیاب هــای گنــدم و جــو ســنگ رویــی آســیاب بــه مــی چرخــد 
ــرم مــی شــود، ســنگ رویــی آســیاب ســوراخی  و هــر چیــزی کــه  بیــن دو ســنگ باشــد ن
داشــت کــه مــواد از آنجــا بــه داخــل آســیاب ریختــه مــی شــدند، قســمت مرکــزی عصارخانــه 
ــا  ــا ارتفــاع 11 متــر مــی باشــد،  و ســه فضــای گنبــدی شــکل ب آقابــزرگ در یــک طبقــه ب
مقطــع کجــاوه ایجــاد شــده، و نــوع ســقف هــا طــاق چشــمه اســت، و نورگیــری بــرای تامیــن 
روشــنایی عصارخانــه در ســقف گنبــدی شــکل دارد و همچنیــن محــل نگهــداری دانــه هــای 
روغنــی را خنــک نگــه مــی داشــت، دیوارهــا و ســقف خشــتی آن بــدون کادربندی،تزئینــات، 

قــاب ســازی و پنجــره ســاخته شــده اســت
قسمت های فضای اصلی عصارخانه 

پیشخوان : که ورودی عصارخانه محسوب می شده است
بارانداز : محل تخلیه و نگهداری دانه های روغنی بوده

شتر خانه : محل نگهداری شترهایی که آسیاب را می چرخاندند
ــه هــای روغنــی  کــه در دو  ــو دادن دان ــاک کــردن و ب ــرای پ ــی اســت  ب ــه : محل گــرم خان

طبقــه ســاخته شــده اســت
تیر خانه : در قسمت مرکزی عصارخانه ایت و برای تیرهای روغن گیری می باشد

فضایــی بــرای نگهــداری خمــره هــای روغــن کــه یــک اتــاق هشــت ضلعــی در طبقــه پاییــن 
عصارخانــه اســت.

جنــس ســنگ آســیاب ، ســنگ بســیار ســخت اســت کــه از معــدن الســو در حوالــی اردســتان 
ســاخته شــده  اســت،

در وســط ســنگ افقــی ســوراخی بــه نــام توبره که تیــر چوبی شــبیه به میلــه در آن قــرار دارد .
ســنگ عمــودی بزرگتــر اســت و بــا یــک تیــر چوبــی کــه از درخــت زبــان گنجشــک یــا وســک 

ســاخته مــی شــده اســت و لکــه نــام دارد ، و بــه شــتر عصــار خانــه بســته مــی شــده اســت .
شــتر نــر باتــوان و نیــروی بــاال ، کــه چشــمانش را مــی بســتند بــا مرکبــی گونــی ، کربــاس و 

زنجیــر بــه کلــه بســته مــی شــده اســت  و آســیاب را مــی چرخانــد.
ــه هــا کار مــی کردعصــار گفتــه مــی شــد، و کســی اســت کــه  ــه کســی کــه  در عصارخان ب

ــرزک ، کافشــه و .. را مــی گیــرد، ــر ، ب روغــن خشــخاش ، کیکــج ، بیــد انجی
ــه  ــران ب ــری در ای ــن گی ــی شــده اســت، روغ ــن شــغل مهمــی در گذشــته محســوب م و ای
ــی دانســتند ــدس م ــه را مق ــان عصارخان ــردد و ایرانی ــر میگ ــش ب ــزار ســال پی ــش از 7 ه بی

فرایند روغن گیری در عصاری 
ابتــدا دانــه هــای روغنــی از بارانــداز بــه پیشــخوان و بســته بــه  طبقــه بنــدی آن کــه بــه نــوع 

مصرفشــان  مربــوط مــی شــد ، وارد عصارخانــه مــی شــدند
بعــد از آن دانــه هــا بــه گرمخانــه  منتقــل مــی شــد و آنهــا را بــود مــی دادنــد تــا بوســیله 

آتــش تــا تــرد و شــکننده شــود.
دانه ها به آسیاب سنگی وارد شده و خرد و نرم می شوند

بــه دانــه هــا آب اضافــه مــی شــده  خمیــری ایجــاد می شــده اســت کــه بــه آن کله مــی گفتند
خمیــر را بــر روی کوپــی کــه طبقــی بافتــه شــده از لیــف درخــت خرمــا بــود، پهن مــی کردند.

کوپــی هــا را روی هــم درون تیلــو ) کــه اســتوانه عمــودی بلنــد بــا جــداره چوبــی  بــود( مــی 
چیدنــد، گــرده ، چــوب اســتوانه ایــی شــکل کــه مرکــز آن فلــزی بــود، را روی آخریــن کوپــی 

قــرار مــی دادنــد
بــا تیــر روغــن گیــری کوچکــی بنــام کارمالــه کــه ســرش در دیــوار روبــرو ثابــت مــی شــد ،  
و تــه آن بوســیله ســنگ بزرگــی بــه نــام بنــه بــه پاییــن کشــیده مــی شــد ،کمــی فشــار بــر 

کوپــی مــی آورد ، در نهایــت تیــر کوچــک را خــارج مــی کردنــد.
چنــد گــرده دیگــر بــر کوپــی اضافــه مــی شــد ، تــه تیــر بــزرگ را مــی کشــیدند،  تــا فشــار 
زیــادی بــر کوپــی وارد شــود و تمامــی روغــن از مــاده خمیــری خــارج مــی شــد و بــه خمــره 

ثابتــی کــه داخــل پاچــال بــود وارد مــی شــد.
در نهایــت کوپــی هــا خــارج مــی شــد ، تفالــه باقــی مــی مانــد کــه بــه عنــوان کــود طبیعــی 

و خــوراک دام اســتفاده مــی شــد.
احمد شریعتی

شهر من نجف آباد
عصارخانه آقا بزرگ

حصروراثت 
ــه  ــه کاس ــرح دادخواســت ب ــه ش ــماره 25219 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــی نجــف آب ــرا حاجــی صادق ــم  زه خان
9901462 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســجاد یوســفی 
بشناســنامه  10۸0314636 در تاریــخ 9۸/6/1 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا حاجــی صادقــی نجــف آبــادی  )مــادر متوفــی (ش ش 25219  ، 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 
ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای  ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1061525 /م ال ــه شــورا تقدی ب

حــل اختــاف نجــف آبــاد 

برنامــه »ایــده طایــی« شــبکه یــک ســیما کــه هــر بــار بــه ســراغ تولیــد کننــدگان موفــق مــی رود، ایــن بــار بــه ســراغ علــی زینعلــی مدیرعامــل شــرکت 
دانش بنیــان توســعه فناوری هــای نویــن ســامت ســینا  رفتــه کــه ماســک هــای ضدویــروس، یکــی از تولیــدات مجموعــه تحــت مدیریتش محســوب می شــود.

زینعلــی کــه ســال 57 در نجــف آبــاد بــه دنیــا آمــده و از 4ســالگی فروشــندگی را در مغــازه شــیرینی فروشــی پــدرش در حوالــی ســینمای نجــف آبــاد تجربــه 
کرده،بعــد از اخــذ مــدرک کارشناســی در رشــته عمــران، کارشناســی ارشــد خــود را در رشــته مدیریــت کارآفرینــی دانشــگاه تهــران گذرانــده و از همیــن 
دانشــگاه دکتــرای حرفــه ای مدیریــت کســب و کار گرفتــه اســت. محــور اصلــی فعالیــت شــرکت دانــش بنیــان او کــه ســال 93 بــا یک میلیــون تومان ســرمایه 
گــذاری بنیــان گذاشــته شــده، حــوزه ســامت و ایمــن ســازی در برابــر امــواج الکترومغناطیــس اســت. ایــن شــرکت کــه در حــال حاضــر بــرای 9نفــر بــه طــور 
مســتقیم و 55 نفــر غیــر مســتقیم ایجــاد اشــتغال کــرده، نوعــی ماســک آنتی وایــرال یــا ضدویــروس تولیــد کــرده کــه پارچــه ای و قابــل شستشــو بــوده و بــه 
ادعــای تولیــد کننــده، تــا 99 درصــد ویــروس، میکــروب و باکتری هــا را از بیــن می بــرد. همچنیــن تــا 100 بــار شستشــو  شــده و خواصــش حفــظ می شــود.

فعالیت نخبه نجف آبادی در حوزه سالمت
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حصروراثت

 عبــاس جالــی جــال آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1091516472 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9901374 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ  ــنامه 1090325932 در تاری ــادی بشناس ــال آب ــی ج ــی جال ــا قل ــادروان  رض ــه ش داده ک
7۸/1/26 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــی ش ش  ــی جال ــادی ش ش 1091516472 ، 2. عل ــی جــال آب ــاس جال ــه : 1. عب اســت ب
ــادی  ــی جــال آب ــرم جال ــی  ش ش 1091040443 ، 4. اک 1090951043 ، 3. مهــدی جال
ش ش 1090237103 ، 5. عبــداهلل جالــی  ش ش 1090252714 ، 6. مرضیــه جالــی جــال 
ــادی ش ش 1090۸۸2106 ، ۸.  ــال آب ــی ج ــن جال ــادی ش ش 1091529027 ، 7. حس آب
حســین جالــی ش ش 1090921160، 9. کبــرا جالــی جــال آبــادی ش ش 1091005151 
، 10. طاهــره جالــی جــال آبــادی ش ش 1090۸35647 ، 11. حمیــد جالــی جــال آبــادی 
ــادی ش  ــف آب ــوی نج ــی موس ــه کاف ــی(، 12. صدیق ــدان متوف ش ش 1091172390،  )فرزن
ــا  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث ش 17276 )همســر متوفــی(، متوفــی ب
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. 105۸579/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 عبــاس جالــی جــال آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1091516472 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9901373 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان  صدیقــه کافــی موســوی نجــف آبــادی بشناســنامه 1090171404 در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 92/10/21اقامت
منحصــر اســت بــه : 1. عبــاس جالــی جــال آبــادی ش م 1091516472 ، ، 2. مهــدی جالــی  
ــادی  ــی جــال آب ــرم جال ــی ش م 1090951043  4. اک ــی جال ش م 1091040443 ،3. عل
ــال  ــی ج ــه جال ــی  ش م 1090252714 ، 6. مرضی ــداهلل جال ش م 1090237103 ، 5. عب
آبــادی ش م 1091529027 ، 7. حســن جالــی جــال آبــادی ش ش 1090۸۸2106 ، ۸. 
ــادی ش م 1091005151  ــال آب ــی ج ــرا جال ــی ش م 1090921160، 9. کب ــین جال حس
ــادی  ــادی ش م 1090۸35647 ، 11. حمیــد جالــی جــال آب ، 10. طاهــره جالــی جــال آب
ش م 1091172390،  )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. 105۸57۸/م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 یاســر آقابابائیــان نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1503 بــه شــرح دادخواســت به کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9901145 از ای
شــادروان محمــد علــی آقابابائیــان نجــف آبــادی  بشناســنامه 1029 در تاریــخ 99/5/13 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به : 1. یاســر 
آقابابائیــان نجــف آبــادی ش ش 1503 ، 2. عباســعلی آقابابائیــان نجــف آبــادی  ش ش 514 ، 3. 
مهــدی آقابابائیــان ش ش 3024 ، 4. حســین علــی آقابابائیــان ش ش 14۸۸ ، 5. اکــرم آقابابائیــان 
ــان  ش ش  ــرا آقابابائی ــان  ش ش 21۸ ، 7. زه ــم آقابابائی ــادی ش ش 903 ، 6. مری ــف آب نج
13137 )فرزنــدان متوفــی(، ۸. بتــول هــادی نجــف آبــادی ش ش ۸4 )همســر متوفــی(، متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
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 صادرخواهد 

شــد. 105۸3۸۸م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی ســیبکی دارای شناســنامه شــماره 3142 ب  ســمیه کلبعل
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9901420 از ای
شــادروان فاطمــه ســلطان اصانــی بشناســنامه 11201049۸1 در تاریــخ 99/۸/۸ اقامتــگاه دائمی 
ــه : 1. ســمیه  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث خــود را ب
کلبعلــی ســیبکی ش ش 3142 ، 2. رضــا کلبعلــی ســیبکی ش ش 10۸37 ، 3. اقــدس کلبعلــی 
ــروا  ش ش  ــی ســیبکی ش ش 734 ، 5. شــیدا کام ــرم کلبعل ســی بکــی ش ش 3367 ، 4. اک
26۸1 )فرزنــدان متوفــی(، 6. قربانعلــی کلبعلــی ســی بکــی ش ش 32 )همســر متوفــی(، متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
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 صادرخواهد 
ــاد ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 105۸۸01/م ال

حصروراثت
  آقــای محمــود جوشــیار نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 73۸ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 990137۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان معصومــه جوشــیار بشناســنامه  334در تاریــخ 99/7/4 اقامتــگاه دائمــی خــود 

ــه : 1. محمــد رضــا   ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث را ب
ــادی  ش ش 5۸۸ ،  ــادی  ش ش 532  ، 2. محمــد علــی جوشــیار نجــف آب جوشــیار نجــف آب
3. محســن جوشــیار نجــف آبــادی  ش ش 23756 ، 4. محمــود جوشــیار نجــف آبــادی  ش ش 
73۸ ، 5. احمــد جوشــیار نجــف آبــادی  ش ش 667 ، 6. فضــل الــه جوشــیار نجــف آبــادی   ش 
ش 352  ، 7. محمــد جوشــیار نجــف آبــادی   ش ش 319 ، ۸. عصمــت جوشــیار نجــف آبــادی   
ش ش ۸64 ، 9. اشــرف جوشــیار نجــف آبــادی   ش ش 479 ، 10. زهــرا جوشــیار نجــف آبــادی   
ش ش 625)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. 1059۸53 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای حیــدر علــی جالــی جال آبــادی دارای شناســنامه شــماره 26473 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9901395 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ 1399/۸/13  ــنامه  24 در تاری ــادی بشناس ــال آب ــی ج ــی جال ــادروان مصطف ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به 
: 1. حیــدر علــی جالــی جــال آبــادی  ش ش 26473  ، 2. باقــر جالــی جــال آبــادی ش ش 
13 ، 3. روح الــه جالــی جــال آبــادی ش ش 1۸00 ، 4. صفیــه جالــی جــال آبــادی ش ش 
2134 ، 5. مرضیــه جالــی جــال آبــادی ش ش 2304 ، 6. معصومــه جالــی جــال آبــادی ش 
ش 4199 ، 7. الهــه جالــی جــال آبــادی ش ش ۸576 )فرزنــدان متوفــی(، ۸. عــزت ابراهیمــی 
ــه دیگــری  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــادی ش ش 1 ،  )همســر متوف جــال آب
ــت آگهــی مــی  ــور را در یــک نوب ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ن
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. 10597۸6 /م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب   آقــای احمــد قربانــی کهریزســنگی دارای شناســنامه شــماره 17۸ ب
کاســه 9901469 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان رقیــه قربانــی کهریزســنگی بشناســنامه  43 در تاریــخ 99/۸/23 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. ابراهیــم 
ــم  ــنگی ش ش 529 ، 3. مری ــی کهریزس ــود قربان ــنگی  ش ش 96  ، 2. محم ــی کهریزس قربان
قربانــی کهریزســنگی ش ش 1274 ، 4. محمــد قربانــی کهریزســنگی ش ش 152 ، 5. ابوالقاســم 
ــی کهریزســنگی ش ش 91 ، 7.  ــه قربان ــی کهریزســنگی ش ش 10۸00324۸7، 6. مرضی قربان
احمــد قربانــی کهریزســنگی ش ش 17۸ )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثه 
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. 10614۸۸ /م الــف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای مجتبــی صالحــی  دارای شناســنامه شــماره 10۸0292020 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 9901493 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان نادعلــی صالحــی بشناســنامه  35۸ در تاریــخ 1399/9/2 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مجتبــی صالحــی  
ــی  ش ش 10۸0292020  ، 2. مصطفــی صالحــی  ش ش 115009۸2۸7 ، 3. ســجاد صالح
ش ش 10۸044659 ، 4. فاطمــه صالحــی ش ش 10۸057401۸ )فرزنــدان متوفــی(، 5. فــرح 
صالحــی ش ش 527  )همســر 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. 1061560 /م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 235 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــد کیماس ــای محم   آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9901466 از ای
ــگاه  ــخ 99/9/2 اقامت ــنامه  324 ش م 1091610551 در تاری ــی بشناس ــا کیماس ــادروان رض ش
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : 1. محمد 
کیماســی  ش ش 235 )پــدر متوفــی(  ، 2. نرگــس اصانــی ش ش 620 )مــادر متوفــی( متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
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 صادرخواهد 
ــاد  ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 1061574/م ال

حصروراثت 
 آقــای یاســر فیــروزی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 2707 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 990144۸ از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد علــی فیــروزی نجــف 
آبــادی بشناســنامه  240 در تاریــخ 99/۸/19 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. یاســر فیــروزی نجــف آبــادی  ش ش 2707  ، 2. فرشــته فیــروزی نجــف آبــادی ش ش 
1141 )فرزنــدان متوفــی(، 3. صغــری فیــروزی  ش ش ۸02  )همســر 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 ماه به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1061460 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                               سخنی با خوانندگان
به مناسبت روز پژوهش

پژوهش فعالیتي منسجم براي رسیدن به شناختي روشن است.
پژوهش راهي براي گسترش مرزهاي علم ودانش وگشودن افق 

هاي درخشان است . هفته نامه دیباگران  به مناسبت هفته 
پژوهش ،زحمات تالشگران عرصه علم و دانش و مجرب در 

پیشبرد اهداف متعالی ایران اسالمی را ارج می نهم و از خداوند 
متعال توفیقات روزافزون را براي این فرهیختگان خواستارم.     

سخنی با خوانندگان

ــه  ــا روزنام ــد محمدرض ــادی فرزن ــف آب ــده نج ــم پاین ابوالقاس
نــگار، نویســنده ، و مترجــم  متولــد ســال 1290 در نجــف آبــاد 
متولــد شــد، و در 1۸ مــرداد ســال 1363 در تهــران درگذشــت 
و شــهر ری در گورســتان ابــن بابویــه بــه خــاک ســپرده شــد. 
وی حافظــه فــوق العــاده و هوشــی بســیار داشــت، مطالعــه ایــی 
زیــادی داشــت و هــر آنچــه مــی خوانــد بــه خاطــر مــی ســپرد 
و در موقــع مناســب بــه کار مــی بــرد، و ایــن دلیلــی بــود بــرای 

ــه نگاری ــت وی در روزنام موفقی
ــا  ــد و ب ــاد گذران ــف آب ــود را در نج ــی خ ــات مقدمات تحصی
ــده  ــه ج ــان مدرس ــه اصفه ــی ب ــد حجج ــیخ احم ــویق ش تش
ــد  ــتادانی مانن ــزد اس ــت و ن ــل رف ــه تحصی ــرای ادام ــزرگ ب ب
ــف  ــم نج ــن عال ــد حس ــیخ محم ــی، ش ــراهلل قضای ــیخ نص ش
آبــادی، شــیخ محمــد حکیــم خراســانی و شــیخ محمــود مفیــد 
بــه تحصیــل ادامــه داد، ســپس بــه تهــران رفــت و مشــغول بــه 
ــده  ــه عه ــات را ب ــت کل تبلیغ ــد و مدیری ــی ش ــای دولت کاره
ــا، تالیفــات  ــم شــیوا وی در داســتان ه ــر روان و قل ــت. نث گرف
ــای  ــان ه ــه زب ــا مشــهود اســت. وی ب ــش کام و ترجمــه های

ــل داشــته اســت. ــی، انگلیســی و فرانســه تســلط کام عرب
سابقه روزنامه نگاری 

از ســال 130۸ در روزنامــه عرفــان اصفهــان بــا مدیریــت احمــد 
عرفــان کار روزنامــه نــگاری خــود را آغــاز کــرد و ایــن روزنامه از 
بهتریــن روزنامــه هــای شهرســتان در زمــان خــودش محســوب 

مــی شــد. 
ــران  ــای ای ــه ه ــت و در روزنام ــران رف ــه ته ــال 1311 ب در س
ــرخ  ــفق س ــه ش ــا و روزنام ــن رهنم ــن العابدی ــت زی ــا مدیری ب
ــن  ــه کار شــد و همچنی ــی دشــتی مشــغول ب ــت عل ــا مدیری ب
مدتــی را روزنامــه اطاعــات در تهــران و ایــران نیــز همــکاری 
ــن  ــراف و تلف ــت و تلگ ــان دوره در وزارت پس ــت . در هم داش
اســتخدام شــد، امــا چــون ایــن کار را دوســت نداشــت، خــود را 
ــاف و  ــارف و اوق ــروزی ) مع ــرورش ام ــوزش و پ ــه  وزارت آم ب

ــرد. ــل ک ــع مســتظزفه ( منتق صنای
ــود و  ــه تعلیــم و تربیــت نیــز ب پاینــده مدتــی ســر دبیــر مجل
ــه صــورت هفتگــی  ــا را خــودش ب ــه صب در ســال 1321 مجل
در تهــران منتشــر کــرد و یکــی از موفــق تریــن نشــریات را در 

تاریــخ مطبوعــات ایــران بــه ثبــت رســانید.
ــال  ــد و در س ــو ش ــس رادی ــال 1326 رئی ــاه س ــفند م در اس
132۸ در دوره دوم مجلــس موسســان و دوره 21 و 22 مجلــس 
ــی  ــورای مل ــس ش ــده مجل ــوان نماین ــه عن ــی ب ــورای مل ش
انتخــاب شــد و همچنیــن در ســال 1344 بــه عنــوان نماینــده 

ــد. ــه انتخــاب ش ــس اســامی مک ــران در کنفران ای
تالیفات و ترجمه ها 

ــد  ــرآن  مجی ــی ق ــه فارس ــوم ترجم ــاپ س ــال 1339 چ در س
ــا  ــی ه ــه خواندن ــا ســرمایه محمــود کاشــی چــی در چاپخان ب
و صحافــی مهــر آئیــن چــاپ شــد، و در ســال 1336 ترجمــه 
ــن  ــه ای ــرد، ک ــر ک ــی منتش ــه فارس ــم را ب ــرآن کری روان ق
ترجمــه نقطــه عطفــی در ترجمــه هــای معاصــر قــرآن معاصــر 
محســوب مــی شــود، و همــواره موفــق و ممتــاز مــی باشــد، و 

ــه شــمار مــی آیــد. ــر پاینــده نیــز ب مهمتریــن اث
ــر  ــا نث ــی ب ــه ای ــا، مقدم ــیار زیب ــه بس ــن ترجم ــر ای ــاوه ب ع
ــیوه  ــه ش ــا ب ــیرین و زیب ــی ش ــا عبارات ــاز آن ب ــی در آغ زیبای
ــب  ــه صاح ــت، ک ــته اس ــای گذاش ــه ج ــود ب ــوص خ مخص
نظــران آن را یــک اثــر ماندنــی در تاریــخ نثــر فصیــح فارســی 
ــد. پاینــده در ایــن مقدمــه، بعــد از بیــان  ــه شــمار مــی آورن ب
آشــنایی خــود بــا قــرآن و آروزی ســی ســاله اش بــرای ترجمــه 
ــرور  ــر اســام را م ــاال سرگذشــت اســام و پیغمب ــرآن، اجم ق
مــی کنــد و بخــش عمــده ایــن مقدمــه را بــه مباحــث قرآنــی 

اختصــاص مــی دهــد.
در ایــن مقدمــه همچنیــن انتقــادی بــه ترجمــه هــای موجــود 
ــه  ــرار داد ک ــن ق ــر ای ــای کار خــود را ب ــد، و مبن وارد مــی کن
ــرآن آن چیــزی را کــه عــرب عــادی مــی فهمــد،  ــی ق از معان
بــه فارســی بیــاورد. گرچــه خــودش ان را ترجمــه تحــت 
اللفظــی مــی دانــدف امــا ایــن ترجمــه در زمــره ترجمــه هــای 
ــد و ســبک و  ــی باش ــم م ــه فه ــه هم ــرار دارد، ک ــی ق محتوای
ســیاق امــروزی دارد، حتــی از ترجمــه مرحــوم الهــی قمشــه 

ــر و بهتــر مــی باشــد. ایــی نیــز فصیــح ت
آثار ابوالقاسم پاینده 
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مشاهیر نجف آباد
ابوالقاسم پاینده 

ــه نخســت ســال جــاری  ــت: طــی هشــت ماه ــاد گف ــس اداره بهزیســتی شهرســتان نجف آب ریی
نزدیــک بــه هشــتصد میلیــون تومــان تحــت عنــوان کمک هزینــه حــق پرســتاری، بــه خانواده هــای 

معلــوالن آســیب نخاعــی در نقــاط مختلــف شهرســتان پرداخــت شــده اســت.
علیرضــا قناعتــکار بــا اشــاره بــه پرداخــت ماهیانــه 60 میلیــون تومــان کمــک هزینــه نگهــداری در 
منــزل بــه حدود هــزار خانــواده دارای معلول شهرســتان اعــام داشــت: در مراکز غیردولتــی زیر نظر 
بهزیســتی نیــز ماهیانــه بالــغ بــر ۸5 میلیــون تومــان بــه عنــوان کمــک هزینــه آمــوزش توانبخشــی 
ــود. ــول می ش ــدود ۸00معل ــه ح ــات ب ــه خدم ــرف ارائ ــه ص ــن هزین ــه ای ــود ک ــت می ش پرداخ

ــه عنــوان کمــک هزینــه  ــواده دارای معلــول ب ــه 9خان قناعتــکار از پرداخــت 14میلیــون تومــان ب
ــازل  ــازی من ــزود: در موضــوع بهســازی و مناسب س ــر داد و اف ــز توانبخشــی خب ــص از مراک ترخی
دارای معلــول نیــز طــی هشــت مــاه نخســت ســال99، در مجمــوع نزدیــک بــه 30 میلیــون تومــان 

بــه 23خانــواده کمــک شــده اســت.
وی از کفــاف نــدادن اعتبــارات دولتــی بــرای حــل مشــکات جامعه معلــوالن در بخش هــای مختلف 
ســخن گفــت و بــا تشــکر از مشــارکت بســیار خــوب مــردم و خیریــن در ایــن عرصــه اظهار داشــت: 

بــرای کمــک بــه مراکز کاردرمانی، شنوایی ســنجی و توانپزشــکی ســطح شهرســتان، طی هشــت ماه 
نزدیــک بــه چهــار و نیــم میلیــون تومان بــه 62معلــول دریافت کننــده خدمات، کمک شــده اســت.

8۰۰ میلیون کمک هزینه پرستاری در بهزیستی نجف آباد


