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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 22 مهر 1399

شماره 80  3
مالقات حضوری شهروندان با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد

هر هفته روز دوشنبه از ساعت 9 الی 11
مکان : پاسگاه راهنمایی و رانندگی واقع در باغ ملی نجف آباد

تلفن 197 آماده دریافت هرگونه پیشنهادات، شکایات، انتقادات، تقدیرات و 
تشکر شما از کارکنان نیروی انتظامی می باشد

پیام کوتاه

دكترامیررضــا نقــش دربــاره برتــری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــر  ــرد: ب ــار ك ــک اظه ــدی وبومتری ــگاه رتبه بن ــاد در پای نجف آب
ــک اســپانیا )جــوالی  ــگاه رتبه بنــدی وبومتری اســاس اعــام پای
ــه  ــال ۲۰۲۰رتب ــن واحــد دانشــگاهی توانســت در س ۲۰۲۰( ای
نخســت در اســتان اصفهــان و بــا یــک رتبــه ارتقــا در مقایســه 
بــا دوره قبــل رتبــه ســوم را پــس از واحدهــای دانشــگاهی علــوم 
تحقیقــات و مشــهد در میــان دانشــگاه های آزاد اســامی كشــور 

كســب كنــد.
ــاد توانســت در  وی افــزود: دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب
ــه توســط  ــکوالر ك ــوگل اس ــل گ ــاس پروفای ــر اس ــدی ب رتبه بن
همیــن نظــام رتبه بنــدی اعــام می شــود رتبــه ســوم را كســب 

كنــد.

ــان  ــتان اصفه ــامی اس ــگاه آزاد اس ــای دانش ــت امن ــو هیئ عض
ــن  ــت: ای ــک گف ــی وبومتری ــر بین الملل ــدی معتب ــاره رتبه بن درب
ــایت های  ــدی وب س ــرای رتبه بن ــت ب ــاخصی اس ــدی ش رتبه بن
ــه  ــا ك ــی دنی ــی و تحقیقات ــی، آموزش ــز علم ــگاه ها و مراك دانش
ــده و كل  ــه ش ــپانیا تهی ــایبرمتریک اس ــگاه س ــط آزمایش توس
دانشــگاه های دنیــا را بــر اســاس چهــار شــاخص اصلــی ســالیانه 

ــد. ــی می كن ــوالی ارزیاب ــه و ج ــای ژانوی ــار در ماه ه دو ب
دكترنقــش دربــاره معیارهــای ارزیابــی ایــن نظــام رتبــه بنــدی 
عنــوان كــرد: ایــن رتبه بنــدی از چهــار شــاخص اصلــی 
Impact)تعــداد لینک هــای ورودی یــا برگشــتی شناسایی شــده 
توســط موتورهــای جســتجوگر(، Presence)تعــداد صفحــات 
ایندكــس شــده از وبســایت توســط موتــور جســتجوگر گــوگل(، 

Openness)مجمــوع ارجاعــات مقــاالت ۹اســتاد برتر دانشــگاه 
ــداد  ــل گــوگل اســکوالر( و Excellence)تع ــر اســاس پروفای ب
ــرای  ــته اند( ب ــاع را داش ــترین ارج ــه بیش ــگاه ك ــاالت دانش مق

رتبه بنــدی دانشــگاه ها اســتفاده می كنــد.
وی مطــرح كــرد: دانشــگاه آزاد اســامی بــا بهره گیــری از 
ــی و  ــگاهی، كارگاه ــه روز آزمایش ــات ب ــرب، امکان ــتادان مج اس
ــر  ــال های اخی ــته در س ــاق توانس ــد و خ ــجویان توانمن دانش
در اكثــر رتبه بندی هــای معتبــر جهانــی در میــان برتریــن 
ــا حمایت هــا و  ــد ب ــن رون ــرد و ای ــرار گی دانشــگاه های كشــور ق

برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه ادامــه خواهــد داشــت.

 تداوم صدرنشینی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد در رتبه بندی های بین المللی

در ادامــه معرفــی هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی كشــورمان، 
در ایــن شــماره بــه معرفــی هنــر زیبــا و تزئینــی ملیلــه كاری می 
پردازیــم، هنــری كــه در ایــران دارای ســابقه ی دیرینه ای اســت و 
بــا توجــه بــه داشــتن توامــان دو ویژگی كاربــردی و تزئینــی بودن، 
در بیــن ایرانیــان از گذشــته تــا بــه امــروز بســیار رواج داشــته اســت. 
هنر جواهرســازی دارای زیرشــاخه های بســیاری اســت كــه از بین 
آن هــا مــی تــوان بــه هنــر ظریــف و زیبــای »ملیلــه كاری« اشــاره 
نمــود. واژه ملیلــه بــرای نــخ گابتــون یــا نقــره ای كــه در كارهــای 
بافندگــی اســتعمال دارد نیــز بــه كار بــرده مــی شــود. بــا توجه به 
ایــن كــه خرید اشــیا و فلــزات قیمتــی از گذشــته در بیــن ایرانیان 
رواج داشــته اســت و مردمــان ایــران خریــد ایــن وســایل را نوعــی 
ســرمایه گــذاری مــی دانســتند، اشــیا زینتــی و قیمتــی اعتبــار 
خاصــی داشــته و »ملیلــه« كــه یکــی دیگــر از فلــزات قیمتــی و 
بــا ارزش اســت بــا توجــه بــه وجــه كاربــردی و تزئینــی بــودن این 
هنــر از گذشــته تــا بــه امــروز در بیــن ایرانیــان رواج داشــته اســت.

بــر اســاس نقــل قــول هــا و اطاعــات كتــاب هــای صنایع دســتی 
مــی تــوان گفــت كــه قدیمــی تریــن اشــیا ملیلــه در ایــران مربوط 
بــه 33۰ تــا 55۰ ســال قبــل از میــاد مــی باشــد و از ملیلــه كاران 
زنجــان بخاطــر تولیــد فــرآورده هــای مصرفــی همچــون ســینی، 
قنــدان، گیــره اســتکان و ... نــام بــرده شــده اســت. البتــه بــا توجه 
بــه كاوش هــای باســتان شناســی در چنــد دهــه ی اخیــر، آثــار 
ــوش  ــدان و ش ــون، هم ــه ی جیح ــی از گنجین ــا و زیبای گرانبه
بدســت آمــده اســت كــه نشــانگر ســابقه و قدمــت ملیلــه كاری در 
ایــران قبــل از میــاد مــی باشــد و برخــی معتقدنــد كه طی ســال 
هــای 33۰ تــا ۲۲4 ق . م  نیــز ســاخت مصنوعــات ملیلــه در ایران 
ــه دســت آمــده در دورا  ــار ب ــل ماحظــه ای داشــته و آث رواج قاب
اورپــوس نشــانگر تولیــد فــرآورده هایی از مفتــول نقره در آن ســال 
هــای ذكــر شــده، بــوده اســت. البتــه پرفســور آرتــور پــوپ ایــران 
شــناس برجســته نیــز در كتــاب »شــاهکارهای هنــر ایــران« بــا 
اشــاره بــه هنــر زرگــری و نقــره كاری در ســال هــای پــس از ظهور 
اســام، بــه مقــداری ملیلــه كــه از منطقــه ی ری بــه دســت آمــده 
و مربــوط بــه قــرن دوازدهــم میــادی هســت، اشــاره كرده اســت.

 یکــی از دالیــل عــدم وجــود ملیلــه های دوران گذشــته این اســت 
كــه اكثــر اشــیا ملیله ایرانــی، اعــم از طا و نقــره به دلیل اســتفاده 
ی مجــدد از فلــز آن، ذوب شــده و نمونه های زیــادی از دوران قدیم 
در دســترس نیســت و تنها آثاری از دوره ی قاجار نظیر ســرقلیان، 
ــده  ــادگار مان ــه ی ــز، گوشــواره و ... ب گیــره ی اســتکان، ســینه ری
اســت كــه بخشــی از ایــن آثــار امــروز زینــت بخــش مــوزه هــا، 
كلکســیون هــای معتبــر و مجموعــه هــای هنری شــخصی اســت. 
از دیگــر اتفاقــات ویــژه و قابــل ذكــر ایــن هنــر مــی تــوان به ســال 

هــای نزدیــک بــه جنــگ جهانــی دوم اشــاره كــرد كــه هنرمنــدان 
ملیلــه كار اصفهانــی و زنجانــی كــه دارای تبحــر و مهــارت خاصــی 
بودنــد، بــه تهــران كــوچ كــرده و بــه ســاخت زیــور آالتــی از جنس 
طــا ولــی بــا بهــره گیــری از اســلوب فنــی ملیلــه كاری پرداختند 
و گــوی هــای كوچــک زرینــی را تولیــد كردنــد و ایــن محصــول 

هنــری از برجســته تریــن فــرآورده هــای بــازار زرگــران بــود. 
برخــی از هنرمنــدان معتقدنــد كــه ایــن هنــر از نفــوذ كارهــای 
تــوالی روســی بــی تاثیــر نبــوده اســت و صحــت ایــن مدعــا نیــز 
متــداول بــودن ســیاه قلــم یــا ســواد ســرب در تبریــز و تهــران در 

ســده هــای گذشــته بــوده اســت.
همانطــور كــه گفته شــد مــاده ی اصلــی ملیلــه كاران، نقره اســت 
و ایــن مــاده بــا ذوب كــردن ســکه هــای نقــره ای، یــا حتــی برخی 
از ظــروف مســتعمل نقــره ای تامیــن مــی شــود. نقــره ی مصرفی 
ایــن هنــر دارای عیــار 1۰۰ اســت ولــی بــرای ســاخت دســته یــا 
ــه اســتحکام بیشــتری اســت، نقــره ی  پایــه ظــروف كــه نیــاز ب
ــواد دیگــری  ــه همــراه م ــا 84 ( ب ــار 6۰ ت ــر ) عی ــن ت ــار پایی عی
نظیــر مــوم طبیعــی، تیــزاب، جوهرگوگــرد )اســید ســولفوریک( و 
زاج ســفید نیــز بــه عنــوان مــواد مصرفــی بهــره مــی گیرنــد. البته 
در برخــی از مواقــع از طــا نیــز بصــورت محــدود و بــا توجــه بــه 
ســفارش مشــتری، در ایــن هنــر اســتفاده مــی شــود امــا همانطور 
كــه گفتــه شــد، محصــوالت ملیلــه ای از جنــس طــا بیشــتر بــر 

اســاس ســفارش شــکل مــی گیــرد.
ابــزار و ادوات مصرفــی ایــن هنــر شــبیه ابــزار هنــر زرگــری اســت 
كــه مــی شــود از وســایلی مثــل كــوره بــا دم برقــی، بوتــه، ریچــه، 
ــده  ــندان، حدی ــان اّره، س ــش كاری، كم ــر آت ــورد، انب ــتگاه ن دس
ــا  ــددی ب ــوراخ های متع ــر روی آن س ــه ب ــزی ك ــه  ی فل )صفح
قطرهــای مختلــف تعبیــه شــده و بــرای تهیــه ی  مفتول هــای نقره 
از آن اســتفاده مــی گردد.ایــن صفحــه بــر روی پایه  ا ی فلزی ســوار 
و مفتــول ملیلــه بــه نســبت قطــری كــه بایــد داشــته باشــد، از 
میــان یکــی از ســوراخ هایــش عبــور داده مــی شــود( و ...، نــام برد.

ــوان از تهــران، زنجــان و  ــن هنــر مــی ت از شــهرهای پیشــگام ای
اصفهــان نــام بــرد كــه هنرمنــدان ایــن شــهرها هنــوز چــراغ كــم 
ســوی ایــن هنــر را روشــن نگــه داشــته انــد و بــا وجود مشــقت ها 
و ســختی هــای بســیار هنــوز بــه ایــن هنــر و صنایــع دســتی ناب 
مشــغول انــد. محصــول ملیلــه كاران تهرانــی بیشــتر جواهــرات، 
ملیلــه كاران اصفهانــی، فــرآورده هــای تزئینــی مثــل گوشــواره، 
گردنبند، گل ســینه و ... و ملیله كاران زنجانی نیز وســایل مصرفی 
ــت . ــینی و ... اس ــتکان، س ــوری، اس ــکات خ ــدان، ش ــر قن نظی

ملیله در شهرستان نجف آباد
در مــورد تاریــخ دقیــق پیدایــش ایــن هنــر در ایــن شهرســتان، 

اطاعاتــی در دســت نیســت و نمــی تــوان بــه طــور قطــع و یقیــن 
گفــت كــه ایــن هنــر از چــه زمانــی در نجــف آبــاد شــروع شــده 
اســت، امــا بــا توجــه بــه ســبقه ی هنــر و هنردوســت بــودن اهالی 
ــان  ــا اســتان اصفه ــودن مســافت ب ــک ب ــن شهرســتان و نزدی ای
)یکــی از مهدهــای میلــه كاری در كشــور(، مــی تــوان گفــت ایــن 
ــته اســت و  ــوده و رواج داش ــداول ب ــتان مت ــن شهرس ــر در ای هن
امــروزه نیــز هنرمنــدان ایــن هنــر كــه اكثــر آن هــا خانم هســتند 

بــه ایــن هنــر ظریــف مشــغول هســتند. 
ملیلــه كاری بــا توجــه بــه وجــه تزئینــی و كاربــردی بــودن ایــن 
هنــر، دارای پتانســیل بســیار در جهت صــادرات، كمک بــه اقتصاد 
ــا  ــواده هاســت و ب ــه معیشــت خان كشــور و همچنیــن كمــک ب
ــر ســنتی  ــن هن ــر صــادرات ای ــوان در ام ــی ت ــت م كمــی حمای
و صنایــع دســتی نــاب فعــال تــر بــود و آثــار هنرمنــدان ایرانــی 
ایــن قابلیــت را دارنــد كــه بــه دیگــر نقــاط جهــان صــادر شــوند. 
از طرفــی بــا توجــه بــه پتانســیل بســیار مناســب ایــن شهرســتان 
از لحــاظ نیــروی انســانی و عاقمنــدان ایــن رشــته ی هنــری، بــا 
كمــی حمایــت و برنامــه ریــزی مــی تــوان ایــن شهرســتان را بــه 

یکــی از قطــب هــای ملیلــه كاری در كشــور تبدیــل نمــود.
در شهرســتان نجــف آبــاد مــی تــوان در كنــار توجــه بــه بحــث 
آمــوزش، بــا حمایــت از هنرمنــدان، عــاوه بر برداشــتن گام مهمی 
در جهــت اعتــای ایــن هنــر، بــه معیشــت و اقتصــاد خانــواده هــا 
نیــز كمــک شــود و ایــن هنــر در بیــن بیشــتر مــردم رواج پیــدا 
كنــد تــا این هنــر در یادهــا بمانــد و از خاطره هــا فرامــوش نگردد.
حامد بهلول

هنر ملیله کاری
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2شماره 80
                 قرائت زیارت پر فیض عاشورا در نجف آباد

بــا  همزمــان   ، آبــاد   نجــف  شهرســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
وفایــش  بــا  ویــاران  الحســین)ع(  اباعبــداهلل  اربعیــن ســرور و ســاالر شــهیدان، حضــرت  ایّــام  فرارســیدن  
گردیــد. برگــزار  شهرســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  محــل  در  عاشــورا  زیــارت  قرائــت  مراســم 

اشــاعه  هــدف  بــا  و  نامــه  زیــارت  فیوضــات  از  كاركنــان  منــدی  بهــره  دلیــل  بــه  معنــوی  مراســم  ایــن 
فرهنــگ عاشــورا بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی برگــزار شــد.
شــد. پذیرایــی  اداره  كاركنــان  از  صبحانــه  صــرف  بــا  عاشــورا  زیــارت  قرائــت  از  پــس  اســت  گفتنــی 

خبر کوتاه

جلســه هــم اندیشــی بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده معــزز 
ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، 
ــاد، ائمــه جمعــه شهرســتان، و ســایر اعضــاء شــورای تامیــن شهرســتان در  شــهردار نجــف آب
محــل فرمانــداری برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه ابتــدا حجــت االســام والمســلمین حــاج آقــا 
ــر ضــرورت رعایــت حریــم  ــاد ب ــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آب حســناتی، نماینــده معــزز ول
میــان مســئوالن در هــم افزایــی بیشــتر و تعالــی بخشــی در راســتای توســعه مبتنــی بــر كمــال 
و حفــظ كرامــت انســانی بــا محوریــت فرازهایــی از زیــارت بــی بدیــل اربعیــن تبییــن مبحــث 
ــل از طــرف  ــا ذی ــان اصــل ماذونیــت ســایر مســئولین نظــام از صــدر ت ــا بی ــد. ایشــان ب نمودن
ولــی فقیــه اطاعــت از ولــی فقیــه را یــک واجــب الهــی خواندنــد و مشــروعیت ســایر مســئولین 
را بــه دلیــل همیــن اصــل ماذونیــت مبــرز برشــمردند و افزودنــد: شــورای تامیــن، امیــد جامعــه 
و تکیــه گاه جامعــه در تحقــق نظــم، امنیــت و آرامــش اســت. ایشــان در فرازهایــی بــه نقــش 
پــر رنــگ ائمــه جمعــه اشــاره و آنهــا را حلقــه واســط میــان مــردم و مســئوالن نظــام خواندنــد و 
افزودنــد: ائمــه جمعــه و جماعــات متــوازن ســاز و متعــادل كننــده جامعــه و حافظــان اخاقیــات 
ــد ائمــه  در راســتای تحقــق ضوابــط الهــی هســتند و هرگــز هیــچ فــرد یــا گروهــی نمــی توان
ــه  ــر معظــم اســام )ص( جامع ــد، معجــزه پیامب ــم نمای ــه مصلحــت اندیشــی مته ــه را ب جمع
ســازی مبتنــی بــر تقــوا، عــزت نفــس و دینــداری بــود. ائمــه جمعــه دغدغــه و اولویــت اصلــی 
مســئولیت فــردی و اجتماعیشــان كار فرهنگــی اســت. در ادامــه مهنــدس راعــی، معاون اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان از شــرایط ویــژه ای كــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی در برهــم 
زدن معــادالت بیــن المللــی ایفــا نمــوده و بــا رهــروی از منویــات داهیانــه مقــام معظــم رهبــری 
)مدظلــه العالــی( نقشــه هــای منحــوس هژمــون ســلطه جهانــی را بــه عــدم رهنمــون گردیــده 
ــت و اســتمرار دســتورالعمل  ــر رعای ــد مجــدد ب ــا تاكی ــد. ایشــان ب ــان موضــوع پرداختن ــه بی ب
هــای ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک كرونــا، ســامت جامعــه 
را اولویــت اول نظــام برشــمردند و افزودنــد: مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در بســیاری 
از مواقــع موكــدا و صریحــا بــر رعایــت حــدود تعریــف شــده از ســوی ســتاد ملــی كرونــا تاكیــد 
و تصریــح نمــوده انــد و اطاعــت و تمکیــن از سفارشــات و توصیــه هــای ایشــان یــک ضــرورت 
ــرایط  ــی در ش ــت حت ــای خدم ــزاری میزه ــه برگ ــاره ب ــا اش ــان ب ــت. ایش ــرز اس ــن و مب مبره
ســخت از مقولــه دیدارهــای چهــره بــه چهــره مســئوالن اداری و اجرایــی شهرســتان بــه عنــوان 
یــک مولفــه كارآمــد، موثــر و قابــل تقدیــر نــام بردنــد كــه هــدف اصلــی آن تحقــق موفــق تــر 
دســتورات حضــرت امیــر المومنیــن در خطابــه معــروف ایشــان خطــاب بــه كارگــزارن اســت كــه 
ــدان اشــاره شــده اســت. رئیــس شــورای  ــه ای شــیوا ب ــه گون در كتــاب وزیــن نهــج الباغــه ب
ــچ انســانی از خطــا آری نیســت،  ــد هی ــدون تردی ــان داشــتند: ب ــه بی اداری شهرســتان در ادام
ــر در  ــن ام ــوده و نیســتند و اصــاح ای ــز صــد در صــد آری از خطــا و اشــتباه نب مســئوالن نی
خیرخواهــی مــردم بــرای حاكمــان و همچنیــن حاكمــان بــرای مــردم تجلــی مــی یابــد. ائمــه 
ــاوری، اعتمــاد اجتماعــی، امیــد و شــور  ــا توســعه روحیــه نشــاط، خودب جمعــه مــی بایســت ب
اجتماعــی و ... جامعــه را بــه ســوی تعالــی و ترقــی و كمــال ســوق بخشــند و در همــه حــال در 
تبییــن مــکارم اخــاق جامعــه و مســئوالن را مبشــر و منــذر باشــند. ائمــه جمعــه، جامعــه را در 
تمایــز میــان واقــع گرایــی و ایــده آلیســم یــاری رســانند، خدایــی نکــرده مراقــب باشــند ایــن 
دو در جــای یکدیگــر نمــود نیابنــد كــه در آن صــورت ایــن خطــا بــرای جبــران خــود بهایــی 
بســیار گــران خواهــد داشــت. نمــی بایســت اجــازه داد، دشــمن غــدار بــه واســطه انــواع هجمــه 
هــا و اذنــاب كوتــه اندیــش منطقــه ای و پیــاده نظــام ســر ســپرده اش جدایــی میــان مــردم و 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی كــه ثمــره خــون هــزاران شــهید گلگــون كفــن اســت را بــه 
عنــوان پروپاگانــدای راهبــردی خــود محقــق ســازند. مســئوالن موظــف هســتند بــا تبعیــت از 
ــی  ــا ف ــی( كم ــه العال ــری )مدظل ــام معظــم رهب ــات مق ــن )ع( و كاربســت منوی ائمــه معصومی
الســابق و حتــی بــا شــدتی افــزون تــر بــه فعالیــت جهــادی، همنشــینی بــا مــردم، اخاقمــداری 
و انــواع خصایــل نیکــو و ممــدوح انســانی، خیرخــواه جامعــه و غمگســار فــرد فــرد اعضــاء جامعــه 
باشــند. بــدون شــک در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی هرچــه مســئولیت فــرد بیشــتر شــود، 
افتادگــی، متانــت طبــع، مردمــداری و خلــوص وی نیــز بیشــتر مــی گــردد. رئیــس شــورای اداری 

شهرســتان بــا بیــان ضــرورت ســیادت و صیانــت از جامعــه در مقابــل بیمــاری منحــوس كرونــا و 
ممنوعیــت پیــاده روی اربعیــن، خبــر از برخــورد عــاری از مماشــات دســتگاه قضــاء و نیروهــای 
امنیتــی و انتظامــی بــه عنــوان مدافعــان امنیــت، نظــم، آرامــش و ســامت بــا خاطیــان دادنــد. 
ایشــان اظهــار داشــتند بــا همــکاری بســیج و ســایر ارگان هــا، نهادهــا، ســازمان هــا و دســتگاه 
هــای اداری و اجرایــی ذی ربــط اكیــپ هــای ثابــت و ســیار هدایــت و ارشــاد ســتاد شهرســتانی 
مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک كرونــا بــه جهــت شکســت زنجیــره انتقــال 
ایــن بیمــاری فعــال گردیــده و در حــال خدمــت بــه جامعــه اســت. ایشــان بــا درخواســت از ائمــه 
ــه تجهیــز تخــت هــای بیشــتر در بیمارســتان  محتــرم جمعــه و خیریــن در راســتای كمــک ب
هــای شهرســتان بــه منظــور درمــان كلینیکــی و پاراكلینیکــی بیمــاران مبتــا بــه كوئیــد 1۹، 
ادامــه دادنــد: در صــورت عــدم پایبنــدی مــردم بــه نــکات بهداشــتی از جملــه رعایــت فاصلــه 
اجتماعــی، شستشــوی مکــرر دســت و صــورت بــا آب و صابــون، بهــره گیــری مســتمر و مصرانــه 
از ماســک در كلیــه ترددهــای خــارج از خانــه و ... بــا توجــه بــه آغــاز فصــل پاییــز و زمســتان و 
مــوج بیمارهــای اپیدمــی فصلــی فــاز ســوم بیمــاری كرونــا مــی توانــد بســیار ســخت و طاقــت 
فرســا گــردد. فرمانــدار ویــژه شهرســتان، بــا اشــاره بــر ایــن موضــوع كــه ائمــه محتــرم جمعــه، 
رهبــران معنــوی بــی بدیــل جامعــه هســتند، افزودنــد: جنبــه هــای عمومــی گفتارهــا و ســخنان 
در مجامــع عمومــی و خصوصــی بســیار مــد نظــر قــرار گیــرد، چراكــه دشــمن منتظــر بهــره 
بــرداری از هــر گونــه اظهــار نظــر و شــرایط تنــش زا و التهــاب آفریــن اســت تــا بــا بهره گیــری از 
بنــگاه هــای ســخن پراكنــی خــود بــه نظــام مقدس جمهــوری اســامی ایــران ضربــه وارد ســازد. 
در ادامــه آقــای دكتــر ابوترابــی، نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد، تیــران و كــرون در 
مجلــس شــورای اســامی ضمــن تاییــد بیانــات نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف 
آبــاد و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا بیــان رویکردهــای قــوه مقننــه در قبــال درگیــری مــرزی 
میــان دو كشــور همســایه شــمالی و بهــره بــرداری اســتکبار و اســتعمار جهانــی از این رخــداد در 
راســتای كســب مطامــع هژمــون ســلطه جهانــی بــه بیــان موضــوع پرداختنــد و یــاد ســردار دل 
هــا »شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی« را گرامــی داشــتند. ایشــان ضمــن تقدیــر از فعالیت 
و تمهیــدات مســئوالن شهرســتان خبــر از رونــد اجرایــی كان پــروژه هــای در دســت اجــرای 
ــن  ــد و ای ــر دادن ــزون ت ــی اف ــا شــدت و حدت ــی ب شهرســتان همچــون ســنوات گذشــته و حت
رویکــرد را نتیجــه مدیــران جهــادی و انقابــی خواندنــد. ایشــان بــا اشــاره بــه اســتفاده بهینــه 
ــار بخــش دولتــی،  ــا و بخــش خصوصــی در كن ــی ه ــب تعاون از ظرفیــت هــای مردمــی در قال
ــا  ــد و ب ــتایش خواندن ــل س ــیار قاب ــتان را بس ــادی شهرس ــث اقتص ــدل مثل ــرداری از م ــره ب به
تحســین رویکــرد اخاقمدارانــه و مــردم محــور فرمانــدار محتــرم شهرســتان در طلــب حالیــت 
از حاضریــن و قاطبــه مــردم شــریف و نجیــب شهرســتان، ایــن نگــرش را ســتودند و خــود نیــز 
بــر ایــن موضــوع از ناحیــه خویــش تاكیــد و تصریــح كردنــد. در ادامــه هریــک از ائمــه محتــرم 
جمعــه بــه بیــان دغدغــه هــای عمومــی مــردم شهرســتان پرداختنــد و در انتهــا اعضــاء محتــرم 
شــورای تامیــن ضمــن ادای احتــرام بــه مقــام ارزشــمند معمــار كبیــر انقــاب اســامی، حضــرت 
امــام خمینــی )ره( و كلیــه شــهدا بــه بیــان نقطــه نظــرات و دیــدگاه هــای خــود در راســتای 

پیگیــری دغدغــه هــای تبییــن شــده پرداختنــد.

هم اندیشی ائمه جمعه با اعضاء شورای تامین شهرستان 

ــه نقــل از  ــاد ب بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
ــی  ــگ و ارشــاد اســامی، حجــت االســام والمســلمین عل ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ــت ق معاون
مانــوری مدیــركل هماهنگــی و ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مســابقه در روز دوشــنبه ۲8 
مهرمــاه از ســاعت ۹ الــی 18 برگــزار خواهــد شــد، گفــت: عاقه منــدان مــی تواننــد بــا مراجعــه 
بــه پایــگاه  arbaeen.ghoran.ir  و دریافــت فایــل الکترونیکــی كتــاب »زندگانــی علــی ابــن 
الحســین )ع(« نوشــته مرحــوم دكتــر ســید جعفــر شــهیدی در ایــن مســابقه شــركت نمــوده و  از 

جوایــز مــادی و معنــوی آن بهــره منــد شــوند. همچنیــن عــاوه بــر جوایــز ، همــکاران شــاغل در 
ــد از  ــی توانن ــن مســابقه م ــی در ای ــا كســب حدنصــاب قبول ــگ و ارشــاد اســامی ب وزارت فرهن

گواهینامــه آموزشــی بــه مــدت 16 ســاعت بهــره منــد گردنــد.
گفتنــی اســت ایــن مســابقه بــا همــکاری معاونــت قــرآن و عتــرت، دفتــر نوســازی و تحــول اداری 

وزارت متبــوع و ســتاد بزرگداشــت اربعیــن برگــزار خواهــد شــد.

برگزاری دومین مسابقه کتابخوانی اشک ها و عبرت ها به مناسبت اربعین حسینی
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ــه  ــی اســت كــه در شــهر هــای مختلــف  ب ــواع غذا هــای ســنتی ایران ــو یکــی از ان كلــم پل
ســبک هــای متفاوتــی طبــخ مــی شــود كــه هــر كــدام طعــم خاصــی را دارد، در اینجــا مــا 
روش پخــت كلــم پلــو را بــه ســبک نجــف آبــاد خواهیــم گفــت. . ایــن غــذا را مــی تــوان 
باكوفتــه ریــزه ، گوشــت چــرخ كــرده یــا مــرغ نیــز تهیــه كــرد. و سرشــار از عطــر دارچیــن 

و زعفــران اســت.
مواد الزم  

* گوشت  چرخ كرده :   5۰۰ گرم  
* برگ كلم سفید : 1 عدد متوسط 

* پیاز : 1 عدد * برنج : 4 پیمانه    
* كشمش 1 پیمانه  * عدس درشت: 1 پیمانه   

*نمک، زردچوبه و دارچین  : به مقدار الزم  
* روغن به میزان الزم 

دستور پخت : 
*عدس را در یک ظرف با مقدار كمی آب پخته تا نرم شود، البته نباید له شود.

* پیــاز را ریــز خــرد كــرده در روغــن ســرخ مــی كنیــم تــا طایــی شــود، ســپس گوشــت 
ــه و  ــه، ادوی ــک، زردچوب ــم . نم ــی دهی ــت م ــرده و تف ــه ك ــه آن اضاف ــرده را ب ــرخ ك چ
ــد. ــدا كن ــم پی ــت طع ــا گوش ــم ت ــی دهی ــت م ــم و تف ــی كنی ــه م ــز اضاف ــن را نی  دارچی

مــی توانیــد از كوفتــه ریــزه از گوشــت یــا مــرغ تکــه شــده هــم اســتفاده كنیــد كــه گوشــت 
چــرخ كــرده بــرای ایــن روش پخــت مطلــوب تــر مــی باشــد .

ــم  ــرده ای ــز خــرد ك ــه بســیار ری ــم را ك ــه و كل ــاد ریخت ــن نســبتا زی ــه روغ ــک تاب * در ی
در آن ســرخ مــی كنیــم، كلــم را بــه حــدی ســرخ مــی كنیــم كــه كامــا طایــی شــود ، 
 درحیــن ســرخ كــردن بــه كلــم دارچیــن اضافــه مــی كنیــم تــا عطــر خوبــی پیــدا كنــد.

كشمش را نیز در این مرحله اضافه می كنیم و همراه با مواد سرخ می كنیم.
* بعــد از ســرخ شــدن كلــم هــا گوشــت هــای ســرخ شــده را بــه آن اضافــه مــی كنیــم و 

كمــی تفــت مــی دهیــم تــا خــوب مخلــوط شــوند.
* در یــک قابلمــه آب را جــوش آورده و برنــج را بــه آن اضافــه مــی كنیــم ، بعــد از كمــی 

جوشــیدن عــدس را اضافــه مــی كنیــم و بعــد از آمــاده شــدن آن را آبکــش مــی كنیــم.
* برنج و مواد را الیه الیه در قابلمه ریخته و اجازه می دهیم تا دم بکشد.

نکات پخت کلم پلو 
* تــه دیــگ ایــن پلــو را مــی توانیــد نــان گذاشــته و كمــی از مــواد را روی آن ریختــه تــا 

طعــم خوبــی پیــدا كنــد

* اگــر بخواهیــم كوفتــه ریــزه اســتفاده كنیــم گوشــت چــرخ كــرده را بــا یــک پیــاز رنــده 
شــده و ادویــه مخلــوط مــی كنیــم و بــه صــورت كوفتــه هــای ریــز در یــک تابــه ســرخ مــی 

كنیــم و در غــذا اســتفاده مــی كنیــم .
* مــی توانیــد از كمــی شــوید، جعفــری و كمــی ترخــون  نیــز در ایــن غــذا اســتفاده كنیــد 

تــا كمــی طعــم ســبزی بــه خــود گرفتــه و مطلــوب شــود
* بعد از دم شدن زعفران اضافه كنید تا عطر زعفران نیز به غذا داده شود

* هــر چقــدر كلــم هــا ریزتــر باشــند بهتــر ســرخ شــده و طعــم بهتــری خواهــد داشــت مــی 
توانیــد بــرای ریــز شــدن مــی توانیــد از غــذا ســاز بــرای خــرد كــردن آن هــا اســتفاده كنیــد.

خواص کلم پلو
* بــه دلیــل داشــتن فیبــر بــاال قنــد خــون را ثابــت نگــه مــی دارد و از كســلی و بدخلقــی 

جلوگیــری مــی كنــد.
* كلــم از اســترس، عفونــت، ســرطان و بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی جلوگیــری مــی كند.

* كلم به كاهش التهاب و كلسترول خون كمک می كند 
* كلم سرشار از ویتامین C و k است

* كلم به هضم غذا كمک می كند زیرا سرشار از فیبر می باشد
 الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
کلم پلو

                                                      دیدار شهردار با ریاست دامپزشکی نجف آبادخبر کوتاه
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــا دكترفضــل اهلل صالحی سرپرســت شــبکه دامپزشــکی نجــف آبــاد در دفتر 
ایشــان دیــداری بعمــل آورد. در ایــن دیــدار كــه مهنــدس جــواد حجتــی ریاســت و تنــی چند از اعضای شــورای اســامی شــهر 
، بیگدلــی معــاون خدمــات شــهری و رضایــی مدیــر ارتباطــات و اموربیــن الملل شــهرداری نیز حضور داشــتند، روز دامپزشــکی 
را بــه دكتــر صالحــی و مجموعــه خــدوم ایشــان تبریــک گفتنــد.  در ایــن جلســه عنــوان شــد ایــن روز فرصتــی اســت تــا بــه 
همــگان یــادآوری كنیــم خدمتگــزاران عرصــه دامپزشــکی، دوشــادوش پزشــکان در جبهــه مبــارزه بــا عوامــل بیمــاری زا دركنار 
آنــان هســتند و علیرغــم وجــود شــرایط خــاص روز ملــی دامپزشــکی در ســال جــاری كــه تحــت تاثیــر شــیوع كوویــد 1۹ قرار 
گرفتــه اســت فرصــت مغتنمــی فراهــم اســت تــا اهمیــت ایــن روز بــرای مــردم به خوبــی تبیین كــرد و نقــش مهم دامپزشــکی 

در تضمیــن ســامت جامعــه بــه ویــژه در زمانــه تهدیــد انــواع بیماری هــای نوپدیــد و بازپدیــد روشــن گــردد.

حصروراثت
 آقــای حمــزه شــاهینی دارای شناســنامه شــماره 565 به شــرح دادخواســت به كاســه ۹۹۰1۰18 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده كــه شــادروان ریحانــه 
ــدرود  ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 13۹7/8/۲4 اقامت ــنامه 181۰654۲54 در تاری ــاهینی بشناس ش
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. حمــزه شــاهینی ش ش 565 
پــدر متوفــی ، ۲. هاجــر پورجاســم  ش ش 66۲ مــادر متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نماید 
تــا هــر كســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1۰1۲۹۰۲/م الــف رئیــس شــعبه 

1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی دارای شناســنامه شــماره 3۰3 ب ــم صدیقــه توكلــی نجــف آب  خان
كاســه ۹۹۰1۰4۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــی بشناســنامه 18۹1 در تاریــخ 13۹۹/4/7 اقامتــگاه  كــه شــادروان فاطمــه محمــودی قهدریجان
ــه : 1.  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ دائمــی خــود را ب
محتــرم توكلــی نجــف آبــادی ش ش 1۰۲۲ ، ۲. صدیقــه توكلــی نجــف آبــادی ش ش 3۰3 ، 3. 
حســینعلی هنرمنــد الــه آبــادی ش ش 1۲)فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  ــا هــر كســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی ن مــی نمایــد ت
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1۰1645۲/م الــف 

رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت 

ــه  ــماره 1۰۹151۰4۲3 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــودی نج ــن محم ــد حس ــای محم آق
شــرح دادخواســت بــه كاســه ۹۹۰۰۹8۲ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و 

چنیــن توضیــح داده كــه شــادروان امیرآقــا محمــودی نجــف آبــادی بشناســنامه 3۲17 در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 13۲4/1/11 اقامت
منحصــر اســت بــه : 1. محمدعلــی محمــودی نجــف آبــادی ش ش 1۰۹۰7۰6855 ، ۲. خدیجــه 
ــادی ش ش  ــف آب ــودی نج ــری محم ــادی ش ش 1۰۹۰۲1۰8۲5 ، 3. صغ ــف آب ــودی نج محم
1۰۹۰7۰3۰74 ، 4. كرباعلــی محمــد محمــودی نجــف آبــادی ش ش 1۰۹۰۰3۲۰7۲ ، 5. 
غامرضــا محمــودی نجــف آبــادی ش ش 1141773831، 6. شــاه بیگــم محمــودی نجــف آبــادی 
ش ش 1۰۹۰۰5۲65۰، 7. آغــا بیگــم محمــودی نجــف آبــادی ش ش 1۰۹۰۰5۲65۰ )فرزنــدان 
متوفــی( ،8.جهــان ســلطان محمــودی ش ش 1۰۹۰۰3۲۰64، ۹. خانــم جــان محمــودی نجــف 
آبــادی ش ش 1۰۹۰۰3۲۰48  )همســران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نماید 
تــا هــر كســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1۰۲1۲۰۰/م الــف رئیــس شــعبه 

1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 خانــم لیــا قیصــری ملــک آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1۰۹۲۲۲37۰3 به شــرح دادخواســت 
ــه كاســه ۹۹۰1۰۰۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح  ب
داده كــه شــادروان عــزت قیصــری ملــک آبــادی بشناســنامه 1۰ در تاریــخ 13۹8/8/۲۹ اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ دائمــی خــود را ب
ــادی  ش ش  ــک آب ــری مل ــا قیص ــادی ش ش 1۰۹15547۲۲ ، ۲. لی ــک آب ــری مل ــی قیص عل
1۰۹۲۲۲37۰7  )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 هر كســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــی  ــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوق ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1۰۲۰885/م ال شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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ــه اول  ــان در وهل ــه كودكانت ــر ب ــارت صب ــوزش مه ــرای آم ب
خواســته هــای كــودک خــود را بــه تعویــق بیندازیــد تــا انتظــار 
ــاعت  ــک س ــش ی ــد برای ــی توانی ــن م ــد ، همچنی را درک كن
شــنی تهیــه كنیــد و بــه خاطــر صبــوری اش تشــویقش كنیــد.

ــا  ــه دنی ــور ب ــودكان صب ــد : ك ــروع كنی ــک ش ــا گام كوچ 1. ب
نمــی آینــد امــا بــا گذشــت زمــان آن را یــاد میگیرنــد ، 
ــا  ــد ت ــق بیاندازی ــه تعوی ــود را ب ــودک خ ــای ك ــته ه خواس
ــه كــودک  ــد و ب ــت كنی ــارت انتظــار كشــیدن را در او تقوی مه
بفهمانیــد صبــوری او بــا پــاداش رو بــه رو  خواهــد شــد.

۲. یــک تایمــر را تنظیــم كنیــد : مفهــوم انــدازه گیــری زمــان 
ــه  ــا 45 دقیق ــه ی ــد اســت ، درک 5 دقیق ــا جدی ــرای بچــه ه ب
بــرای آنهــا دشــوار اســت ، اگــر بچــه هــا زمــان را از طیق ســاعت 

ــد. ــی كنن ــاد م ــان ایج ــا زم ــری ب ــاط بص ــد ارتب ــنی ببینن ش
ــوی  ــی از ق ــت یک ــت مثب ــد : تقوی ــوری را تشــویق كنی 3. صب
ــه  ــه بچ ــی ك ــت هنگام ــودكان اس ــرای ك ــا ب ــزه ه ــن انگی تری
ــا را  ــد آنه ــی كنن ــوری م ــاه صب ــدت كوت ــرای م ــی ب ــا حت ه
ــرد  ــرای بچــه هــا نیــز كارب تشــویق كنیــد ، تقویــت كامــی ب
دارد بگذاریــد آنهــا بداننــد كــه متوجــه صبــر آنهــا شــده ایــد.

4. بــی قــراری را نیــز تشــویق كنیــد : اغلب هنگامی كه مشــغول 
كارهــای روزمــره زندگــی هســتیم كــودكان خــود را فرامــوش 
مــی كنیــم ، پــس بــه كودكتــان توضیــح دهیــد كــه حرفشــان 
ــار  ــه انتظ ــد ك ــح دهی ــد ، توضی ــی كنی ــنیده و درک م را ش
ــت. ــی الزم اس ــوری گاه ــت و صب ــد اس ــی از رش ــش بزرگ بخ
مریم رضائیان

آموزش صبر و بردباری به کودکان

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور مدیــر و معــاون آمــوزش و 
پــرورش نجــف آبــاد، شــهردار و رئیــس و تنــی چنــد از اعضــای شــورای اســامی، معــاون برنامــه 
ریــزی و توســعه منابــع انســانی و مدیــران ســتادی شــهرداری شــهر نجــف آبــاد جلســه تعامــل و 
هــم اندیشــی برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، بــه تبییــن مبســوط راهبردهــای 
ــر هــم افزایــی اعضــای محتــرم شــورای اداری شهرســتان اشــاره و در راســتای  موثــر و مبتنــی ب
برنامــه ریــزی هدفمنــد بــا لحــاظ راهکارهــای آینــده نگرایانــه در محوریــت بــا توســعه فضاهــای 
آموزشــی شهرســتان بــه بیــان موضــوع پرداختنــد. ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه مصوبــات جلســه 
ــردی در راســتای توســعه فضاهــای آموزشــی و كمــک  ــه هــای راهب ــه اهــداف و برنام پیشــین ب
ــه  ــد. در ادام ــد نمودن ــح و تاكی ــهرداری تصری ــی ش ــازی و عمران ــای شهرس ــرح ه ــرای ط ــه اج ب
ــه  ــل ب ــه قب ــات جلس ــق مصوب ــت تحق ــه در جه ــورت پذیرفت ــدات ص ــان تمهی ــا بی ــن ب حاضری
ــد. ــه اقدامــات و فعالیــت هــای آتــی توصیــف موضــوع كردن بیــان ســخن پرداختنــد و نســبت ب

تعامل و هم اندیشی بین دستگاهی شهرستان

شــورای راهبــردی شهرســتان بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده 
ــاد، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای  ــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آب معــزز ول
اســامی، معاونیــن فرمانــدار، شــهردار و رئیــس شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد، رئیــس دفتــر 
نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی و ســایر اعضــاء مدعــو برگــزار گردیــد. 
درایــن جلســه مهنــدس راعــی، با اشــاره ســند توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگی 
شهرســتان در محوریــت بــا شــناخت و كاربســت ظرفیــت هــا، و فرصــت هــای چشــمگیر متمركز 
بــر مبنــای اولویــت هــای كشــاورزی، دامپــروری و طیــور، گردشــگری خاصتــا بــا موضــوع بــوم 
گــردی و طبیعــت گــردی و نیــز تســهیل در امــر گســترش ســتوده صنایــع دانــش بنیــان در 
شهرســتان در مبنــای توســعه پایــدار و توســعه مســئولیت محــور بــه بیــان موضــوع پرداختنــد. 
ایشــان اظهــار داشــتند: بــا توجــه بــه بررســی هــای بــه عمــل آمــده، آمایــش هــای ســرزمینی و 
پژوهــش هــای میدانــی ملــی، منطقــه ای و اســتانی صــورت گرفتــه صــد هــا پتانســیل بالفعــل و 
بالقــوه بــه صــورت رنــدوم بــرای شهرســتان احصــاء و اســتحصال گردیــده اســت. معاون اســتاندار 
بــا اشــاره بــه تحقیــق و مطالعــه ژرفانگــر بیــش از چنــد صــد ســاعت كار مــداوم و تخصصــی بــر 
روی ســایر مــدل هــای موفــق فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی در ســایر نقــاط كشــور و دیگــر 
ممالــک از تجربــه هــای موفــق در تحقــق درآمدهــای پایــدار بــر مبنــای عــوارض جغرافیایــی و 
ــردی اعضــاء شــورای اداری شهرســتان اشــاره مبســوط  ــه تبییــن رویکردهــای راهب طبیعــی ب
نمودنــد. در ایــن نشســت رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان بــا برشــمردن ضــرورت های توســعه 
پایــدار از اجــرای طــرح هــای زودبــازده در كنــار طــرح هــای طویــل المــدت اشــاره و بــا اســتناد 
بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در راســتای تحقــق شــعار »جهــش تولیــد« 
ــت  ــا رعای ــی ب ــون اساس ــل 44 قان ــش اص ــش از پی ــق بی ــت تحق ــر اهمی ــاب ب و گام دوم انق
مصرانــه اصــل شــفافیت تاكیــد و تصریــح نمودنــد و ابــراز داشــتند: نخســتین دغدغــه مســئوالن 
ارتقــاء ســطح معیشــت عمومــی، گســترش ســامتی، اشــتغالزایی پایــا و افزایــش رفــاه اجتماعــی 
بــوده و اســت ولیکــن بــا عنایــت بــه رویکــرد متخاصمانــه هژمــون ســلطه در راســتای افزایــش 
ــزار  ــت خدمتگ ــریف و دول ــت ش ــر مل ــا ب ــه آنه ــای ناجوانمردان ــم ه ــی از تحری ــارهای ناش فش
ــران باالخــص فشــار اقتصــادی بســیاری از برنامــه هــا ناخواســته تحــت  جمهــوری اســامی ای

تاثیــر ایــن رویکــرد قــرار گرفتــه اســت. رئیــس ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان 
ــعه  ــزی و توس ــه ری ــت برنام ــی در معاون ــوی تعامل ــن الگ ــه و تدوی ــه تهی ــل ب ــاره مجم ــا اش ب
فرمانــداری، از الویــت هــای اثــر بخــش ایــن طــرح بــه گســترش بــاور اجتماعــی، فزونــی كرامــت 
ــرمایه  ــه س ــت ب ــل و رغب ــش می ــاش، افزای ــدوح كار و ت ــه مم ــت مولف ــعه حرم ــانی، توس انس
گــذاری در منابــع اقتصــادی بکــر و بدیــع، ایجــاد احتــرام اجتماعــی و شــانیت و تکریــم ســرمایه 
گــذران بخــش خصوصــی، توســعه فرهنــگ مستحســن كارآفرینــی، ایجــاد انســجام و هــم افزایی 
اجتماعــی، ازدیــاد روحیــه همدلــی و اعتمــاد اجتماعــی، تزایــد وفــاق و هــم افزایــی میــان مــردم 
و مســئوالن و ... اشــاره و بــه تبییــن موضــوع طــرح مبــادرت نمودنــد. در ادامــه رئیــس شــورای 
ــه میــزان زیــادی در ایجــاد الگــوی  ــد: تحقــق ایــن طــرح مطالعاتــی ب اداری شهرســتان افزودن
تســهیل و ســرعت بخشــی بــرای توســعه درونــزا بــا نــگاه بــه مولفــه هــای تاثیــر گــذار اقتصــادی 
ــاد  ــه در ابع ــور چ ــئولیت مح ــدار و مس ــعه پای ــه توس ــی ب ــرعت بخش ــهیل و س ــزا در تس برون
فــردی و چــه در ابعــاد اجتماعــی نقشــی پــر رنــگ و بــه ســزا ایفــا مــی نمایــد. ســپس هریــک 
از حاضریــن ضمــن بیــان دیــدگاه و رویکردهــای دســتگاهی متبــوع خــود بــه تحلیــل، بررســی و 

تصمیــم ســازی در مــورد موضوعــات بیــان شــده، پرداختنــد

شورای راهبردی شهرستان

خبرکوتاه محدودیت فعالیت تمامی مراکز فرهنگی هنری شهرستان نجف آباد
بــه منظــور صیانــت از ســامت جامعــه و بــا توجــه بــه وضعیــت قرمــز شــیوع بیمــاری كرونــا در شهرســتان فعالیــت 

مراكــز فرهنگــی هنــری و...محــدود شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ،  باتوجــه بــه پیگیــری اســتاندار 
و ســتاد مبــارزه بــا بیمــاری كرونــا مســتقر در فرمانــداری ویــژه شهرســتان مبنــی بــر اخــذ اختیــار اعمــال برخــی از 
محدودیــت هــا در شهرســتان هــای بــا وضعیــت قرمــز از نظــر شــیوع بیمــاری كرونــا و بــا هماهنگــی شــبکه بهداشــت 
ــه  ــاه ب ــر م ــنبه 1۹مه ــه از روز ش ــاد جامع ــت از ســامت آح ــه منظــور صیان ــط و ب ــای ذیرب ــتگاه ه ــان و دس و درم
مــدت یــک هفتــه ) ۲5 مهرمــاه ( كلیــه مراكــز محــل تجمــع همچــون ســینماها، كتابخانه هــا، ســالن های نمایــش، 

ــود آموزشــگاه های هنــری ، موسســات فرهنگــی هنــری و قرآنــی و... محــدود خواهــد ب
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پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
پــارک ملــی قمیشــلو یــک آثــار تاریخــی و فرهنگــی اســت كــه تنــوع و تراكــم حیــات وحش 
ــداز هــای كوهســتانی و دشــتی دارد. ــژه و چشــم ان ــات وحــش وی ــوع ، حی  ، گیاهــان متن
 ایــن منطقــه قلعــه تاریخــی قمیشــلو كــه دارای اهمیــت زیــادی هــم هســت دارد.
 مســاحت ایــن منطقــه از ســال 1343 جــز مناطــق حفاظــت شــده قــرار گرفتــه .

در ســال 135۰ نیــز منطقــه ســیاه كــوه و عمــر كــوه بــه عنــوان شــکار ممنــوع 
 تصویــب شــد كــه ایــن منطقــه در مجــاورت پــارک ملــی قمیشــلو مــی باشــد.

ــات  ــگاه حی ــوع پناه ــکار ممن ــد و ش ــاق ش ــم الح ــه ه ــه ب ــن دو منطق ــال 1374 ای در س
ــد. ــب ش ــلو تصوی ــش قمیش وح

نهایتــا ســال 1386 ســه منطقــه كرالیــاس ، كهــوک و الســیمان بــه ایــن منطقــه مســاحتی 
بــه وســعت 888/83 هکتــار تبدیــل بــه پناهــگاه حیــات وحــش شــد.

موقعیت جغرافیایی 
 پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو در شــمال غــرب نجف آباد واقع شــده اســت.

روســتاهای  و  علویجــه   ، دهــق  شــهرهای  بــا  شــمال  از  منطقــه  ایــن 
، مباركــه   ، آبــاد  میــر  روســتای  بــا  غــرب  از  و  هســنیجه  و  آبــاد   حســین 

محمدیــه ، افجــان ، تنــداران ، ورپشــت ، جاجــا و از جنــوب بــا شــهرهای تیــران ، نجــف آبــاد 
 ، ویاشــهر و خمینــی شــهر و از شــرق بــا اصفهان ، شــاهین شــهر و روســتای جهــاد راه دارد.

تاریخچه پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
15۰ ســال قبــل در زمــان قاجــار “ ظــل الســلطان “ پســر بــزرگ ناصــر الدیــن شــاه كــه در 
اصفهــان حکومــت می كرد، قمیشــلو را بــه عنوان شــکارگاه اختصاصی و ســلطنتی اعام كرد.

ــگاره  ــه 3۰۰۰ ســال پیــش اســت. حــدود 1۰۰ ســنگ ن ــوط ب ــگاره هــای آن مرب ســنگ ن
منحصــر بــه فــرد در كــوه هــای ایــن منطقــه اســت ، عائمــی ماننــد انســان ، بــز كوهــی ، 

عائــم خطــی و نمادهــای حلقــه قــدرت و اعتــدال یــا نیــزه دیــده مــی شــود.
تنهــا محقــق ســنگواره هــای كشــور ، محمــد ناصــری فرد ، قدمت ســنگ نــگاره هــا را 3۰۰۰ 
ســال تخمین زده اســت . بنابراین قمیشــلو یکی از قدیمی ترین شــکارگاه های كشــور اســت.

جغرافیا و آب و هوای پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
قمیشــلو شــامل ارتفاعــات و دشــت مــی باشــد ، در قســمت جنوبــی آن ارتفاعــات بیشــتری 
دیــده مــی شــود. اقلیــم ایــن منطقــه نیمــه خشــک بیابانــی و قســمت هــای كوچکــی در 
ارتفاعــات نیمــه مرطــوب اســت. در ســردترین مــاه ســال -6/1 و گرمتریــن مــاه ســال ۲3/۹ 

درجــه ســانتی گــراد اســت.
منابع آب 

 چشــمه هــای زیــادی در این منطقه جوشــیده كه مهــم ترین منبع آب حیات وحش هســتند.
در واقــع تنهــا منابــع آب ، رود خانــه هــای فصلــی ، چشــمه هــا ، چــاه هــا ، قنات هــا و جوی 
هــای فصلــی اســت ،كــه كفــاف آب ایــن منطقــه را نمــی دهــد. كمبــود آب مخصوصــا در 
هنــگام خشــک ســالی اصلــی تریــن علــت كاهــش تولیــد مثــل و افزایش مــرگ و میر اســت.

زیستگاه ها پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
* زیســتگاه كوهســتانی : شــامل مناطــق كوهســتانی و مرتفــع بــا شــیب تنــد و برفگیــر و 
آب و هــوای ییاقــی اســت .زمســتانی ســرد و تابســتانی معتــدل دارد ، و بــرای زیســت بــز 

ــوچ و میــش در ارتفــاع پاییــن مخصوصــا تابســتان مناســب اســت.  و كل در ارتفاعــات و ق

 علفزارهــا ، بوتــه زارهــا و تــک درختــان بــادام و بنــه را در ایــن زیســتگاه مــی تــوان دیــد.
دارد معتــدل  هــوای  و  آب  و  كــم  ارتفــاع  و  شــیب   : ماهــوری  تپــه  زیســتگاه   * 

كــه بــه خاطــر پوشــش گیاهــی مناســب ، وجــود آبشــخورهای طبیعــی و مصنوعــی بــرای 
زندگــی قــوچ و میــش وحشــی مناســب اســت .

 * زیســتگاه هــا دشــتی و اســتپی : دشــت هــای كوچک مــا بین كوه هــا كه به هــم مرتبطند.
شــاخص تریــن حیــوان دشــتی یعنــی آهــو در ایــن منطقــه بــه فراوانــی دیــده مــی شــود. 
وجــود چشــمه هــای كوچــک و پوشــش گیاهــی مناســب باعــث تکثیــر آهــوان شــده اســت 

همیت دشت ها به علت تامین امنیت و منابع تغذیه وحوش قابل ذكر است.
جانوران پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 

ــا  ــش ه ــا و می ــوچ ه ــد از آن ق ــت .بع ــی اس ــوی ایران ــه آه ــوان منطق ــن حی ــروف تری مع
ــت. ــوم اس ــگاه س ــه در جای ــد ك ــادی دارن ــی زی ــز فراوان ــا نی ــتند .  بزه هس

 از دیگر حیوانات منطقه می توان نام برد : گرگ خاكستری  ، پلنگ ، كبک ، تیهو ، كفتار ، كل
37 گونــه پســتانداران ، 8۲ گونــه پرنــدگان ، 3۲ گونــه خزنــدگان و یــک گونــه ماهــی قنــات 

خــاص از جانــوران ایــن منطقــه اســت.
گیاهان

ــف  ــه مختل ــت ، 344 گون ــتپی اس ــق اس ــز مناط ــت و ج ــه زار اس ــر از بوت ــه پ ــن منطق ای
ــت . ــارک اس ــن پ ــی در ای گیاه

قلعه قمیشلو 
ــا  ــن ســاخته شــده ، ظــل الســلطان ی ــان ناصرالدی ــان و در زم ــن قلعــه در دوران قاجاری ای
همــان مســعود میــرزا پســر بــزرگ او ایــن قلعــه را ســاخت. قلعــه در كنــار باتــاق مملــو از 

نیــزار ســاخته شــده ، قلعــه شــاه ماهــوو و قلعــه چــاور نیــز در ایــن منطقــه اســت.

شهر من نجف آباد
قمیشلو پناهگاه حیات وحش

                                                                 ادمه از صفحه 1                                                              
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش میزبــان  دو جلســه بــا موضــوع كشــتارگاه صنعتــی 
ــی ریاســت و پوراســماعیلی عضــو شــورای اســامی شــهر نجــف  ــدس حجت ــن جلســه مهن ــود . در ای ــاد ب نجــف آب
آبــاد، مهنــدس فاضــل معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری،  رضایــی مدیــر ارتباطــات و اموربیــن الملــل  
ــا   شــهرداری و تنــی چنــد از مدیــران ســتادی شــهرداری و پیمانــکاران كشــتارگاه حضــور داشــتند. در جلســه اول ب
پیمانــکار تأسیســات، درخصــوص رفــع موانــع و پیگیــری تجهیــزات تکمیلــی جهــت موتورخانــه ســردخانه و برگــزاری 
مناقصــه ســردخانه بــا توجــه بــه اینکــه تجهیــزات عمدتــاً وارداتــی و گرانقیمــت هســتند بحــث و تبــادل نظــر شــد.

درجلســه دوم بــا پیمانــکار ابنیــه، عملیــات تکمیلــی و اجــرای باقیمانــده فعالیتهــا و نحــوه تأمیــن مالــی و مرتفــع كردن 
موانــع و تســریع امــور در قالــب پیمانــکار دوم بحــث و تبــادل نظــر گردیــد.

خبرکوتاه

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه نقــل از ســتاد ارتباطــات رســانه ای  ــاد ب شهرســتان نجــف آب
فهمــا در راســتای طــرح ملــی »ایــران قــوی« در گام دوم 
انقــاب اســامی و ترویــج فرهنــگ معــارف اهــل بیــت عصمــت 
ــا  ــه ویــژه ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اب و طهــارت )ع( ب
عبــداهلل الحســین )علیــه الســام( ســتاد هماهنگــی كانــون های 
فرهنگــی هنــری مســاجد كشــور مســابقه كتابخوانــی »ســفینه 

النجــاه« را برگــزار مــی كنــد.
ایــن مســابقه كتابخوانــی بــه مناســبت ایــام اربعیــن حســینی و 

در دو بخــش عمومــی و نوجــوان برگــزار مــی شــود.
در بخــش عمومــی شــركت كننــدگان بــه ســواالت چهارگزینــه 

ــم  ــام معظ ــات مق ــده بیان ــینی« گزی ــه حس ــاب »جاذب ای كت
ــب  ــرت زین ــوع حض ــی( در دو موض ــه العال ــد ظل ــری )م رهب
ــاب  ــارات انق ــینی از انتش ــن حس ــا( و اربعی ــام اهلل علیه )س

ــد. ــی دهن ــخ م ــامی پاس اس
از قســمت هــای دیگــر بخــش عمومــی، كتــاب صوتــی »زنــی كه 
پیامبــر بــود« از قیصــر امین پور اســت كه شــركت كنندگان پس 
از اســتماع كتــاب بــه ســواالت ســه گزینه ای پاســخ مــی دهند .

در بخــش نوجــوان نیــز كتــاب »امــام حســین )علیــه الســام(« 
از انتشــارات مســجد مقــدس جمکــران در نظــر گرفتــه شــده كه 
ــه ســواالت چهــار  شــركت كننــدگان پــس از مطالعــه كتــاب ب
ــن مســابقه  ــده ای ــه 4۰ برگزی گزینــه ای پاســخ مــی دهنــد . ب

جوایــزی اهــدا مــی شــود و مهلــت شــركت در ایــن مســابقه 3۰ 
مهــر مــاه جــاری اســت.

هــر مســابقه دارای 1۰۰ امتیــاز بــوده و در مجمــوع 3۰۰ امتیــاز 
ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــابقه كتابخوان ــن مس ــرای ای ب
ــای آن در  ــر از اعض ــل ۲۰ نف ــه حداق ــی ك ــر كانون ــرای ه و ب
هــر مســابقه شــركت داشــته باشــند 1۰۰ امتیــاز بــرای كانــون 

مربوطــه منظــور مــی شــود.
بچــه هــای مســجد بــرای شــركت در ایــن مســابقه مــی 
www. ــانی ــه نش ــجد ب ــای مس ــه ه ــامانه بچ ــه س ــد ب توانن

كننــد. مراجعــه    bachehayemasjed.ir

برگزاری مسابقه کتابخوانی »سفینه النجاه«
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خبرکوتاه                      جلسه با نمایندگان مراکز بازپروری

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد میزبــان جلســه بــا نماینــدگان مراكــز بازپــروری تــرک اعتیــاد نجــف 
آبــاد بــود.در ایــن جلســه كــه رضایــی مدیــر ارتباطــات و اموربیــن الملــل شــهرداری نیــز حضــور داشــت،میهمانان از 
شــهردار درخصــوص  اقدامــات صــورت پذیرفتــه و برگــزاری ایــن جلســه تقدیــرو تشــکر نمودنــد و پیرامــون اقدامــات و 
فعالیــت هــای مراكــز بازپــروری و رونــد فعالیــت آنهــا و گرفتاری فــرد در معضــل اعتیاد توضیحاتــی ارایــه نمودند. مغزی 
نجــف آبــادی نیــز عنــوان داشــت یکــی از اتفاقــات خوبــی كــه توســط مراكــز مــردم نهــاد انجــام شــده و بــاری از دوش 
ادارات مرتبــط برداشــته فعالیــت ایــن مراكــز اســت كــه تجربــه موفقــی در كشــور و خصوصــاً نجــف آبــاد داشــته اســت.

ــدواری  ــراز امی ــت و اب ــوان داش ــدان عن ــا دوچن ــیوع كرون ــه ش ــه ب ــا توج ــز را ب ــن مراك ــت ای ــت فعالی وی اهمی
ــیب  ــی آس ــای آموزش ــی و كارگاه ه ــای فصل ــگاه ه ــزاری نمایش ــاهد برگ ــا، ش ــل كرون ــع معض ــس از رف ــرد پ ك
باشــیم. بــه شــهروندان  بــا هماهنگــی كارشناســان در جهــت آگاهــی و اطــاع رســانی  هــای اجتماعــی 

شجریان به روایت شجریان
تولــدم روز اول مهــر مــاه ســال یکهــزارو ســیصد و نــوزده 
ــواده ای كــه پــدر بزرگــم  خورشــیدی در مشــهد اســت، در خان
ــه زیبایــی آواز  )علــی اكبــر( صــدای بســیار رســایی داشــته و ب
مــی خوانــده اســت. او از مالکیــن بــزرگ مشــهد بــود و از خواندن 
در جمــع پرهیــز داشــته ، گاه بــرای دوســتان سرشناســی كــه به 
دیــدارش مــی آمــده انــد مــی خوانــده اســت. پــدرم مهــدی از 
صــدای پــر طنین و رســا برخــوردار بــود و در جوانــی آواز خواندن 
را شــروع مــی كنــد ولــی خیلــی زود در محیــط بســته و ســنتی 
ــده  ــر همــان عقی ــا آخــر عمــر ب ــرآن رو آورده و ت ــت ق ــه قرائ ب
باقــی مانــد و آواز را رهــا كــرد و در قرائــت قــرآن جایــگاه خاصــی 
در مشــهد پیــدا نمــود و شــاگردان زیــادی بــرای تــاوت قــرآن 

قــرآن تربیــت كردكــه از جملــه خــود اینجانــب اســت.
تمــام وقــت مــن از شــش ســالگی بــه خوانــدن قــرآن بــا صــدای 
ــاص و  ــهره ی خ ــالگی ش ــت . در دوازده س ــی گذش ــوش م خ
عــام بــودم و در مجامــع بــزرگ مذهبــی و یــا سیاســی آن موقــع 
ــاوت  ــی در ت ــه علــت توانای ــود. ب ــا مــن ب ــاوت اول برنامــه ب ت
قــرآن بــا صــدای خــوش، چشــم و چــراغ همــه اعضــاء و دانــش 
آمــوزان مدرســه و مــردم بــودم. در ســال چهــارم دبیرســتان بــر 
خــاف خواســته ام بــه دانشســرای مقدماتــی رفتــم و راه معلمــی 
پیــش گرفتــم و از بیســت ســالگی به معلمــی در دهات خراســان 
پرداختــم. یــک ســال بعــد ازدواج كــردم بــا دختــری كــه او هــم 
معلــم دبســتان بــود. همســرم خیلــی بــا مــن همــراه بــود و بــا 
كمــک او بــر مشــکات مالــی یــک زندگــی بســیار محقــر پیــروز 

شــدیم.
ــر دری  ــه ه ــای آوازی ب ــه ه ــری گوش ــرای فراگی ــی ب از نوجوان
مــی زدم و از هــر كســی كــه شــمه ای اطــاع داشــت ســئوال 
ــه رادیــو پیــدا مــی كــردم  ــه نــدرت دسترســی ب مــی كــردم. ب
تــا موســیقی دلخواهــم را بشــنوم آن هــم زمانــش كوتــاه بــود و 
حاصلــی نداشــت ، تــا اینکــه در محیــط شــبانه روزی دانشســرا 
میســر شــد “برنامــه گلهــا” و برنامــه “ســاز تنهــا” را بشــنوم و 
تمریناتــم را شــروع كنــم . كمــی بعــد دبیــر موســیقی مــان آقای 
ــات  ــترین تمرین ــد. بیش ــک كردن ــی و كم ــز راهنمای ــوان نی ج
ــی  ــه فراغت ــود ك ــهر ب ــارج ش ــی در خ ــازنده در دوران معلم س
ــد  ــک و مت ــی دم و تکنی ــوه و صحــرا م ــه ك ــب ب داشــتم و اغل
را بــا ســلیقه ی خــودم تجربــه و تمریــن مــی كــردم و صداهــای 
ــرار  ــود ق ــتور كار خ ــا را دس ــه ه ــا و چهچ ــون و تحریره گوناگ
ــدای  ــی( از ابت ــن كریم ــیم )ابولحس ــتم همکاس داده بودم.دوس
كار معلمــی ســنتوری بــا خــود آورده بــود كــه بنــوازد ، ترغیــب 
شــده مضــراب دســتم بگیــرم و ببینــم مــی شــود زد ، بعــد دیدم 
عجــب كار مشــکلی اســت تــا دمدمــه هــای صبــح نشســتم و ان 
قــدر تمریــن كــردم تــا توانســتم آهنگــی را دســت و پــا شکســته 

اجــرا كنــم و از آن بــه بعــد ســنتور شــد یــار غــار مــن.
چنــدی بعــد صــدای ســنتور جــال اخبــاری را از رادیــو مشــهد 
ــت  ــم دوس ــا ه ــردم و ب ــش ك ــد ، پیدای ــم ام ــنیدم و خوش ش
شــدیم . ســازی مــی زد و مــن هــم مــی خوانــدم و تمرینــات آواز 
بــا ســاز و فراگیــری نــت و نواختــن صحیــح ســنتور را بــا ایشــان 

شــروع كــردم.
همــان ابتــدای كار هــم صــدای ســنتور مشــقی ام بســیار بــد بود 
بــه فکــر افتــادم كــه ســنتوری بســازم. كمی نجــاری می دانســتم 
بــا زیــر رو رو كــردن تمامــی كاروانســراها و چــوب فروشــی هــا 
و بــا دادن یــک انعــام 5 توانــی الــوار پهــن از چــوب تــوت بیســت 
ســاله را پیــدا كردمــآن را مطابــق انــدازه هــا بریــدم . در ان زمــان 
كســی در مشــهد گوشــی ســنتور نمــی فروخــت ، مجبــور شــدم 
صــد عــدد میــخ نمــره شــش بخــرم و آن ها را با ســوهان دســتی 
كوچــک كنــم. ایــن ســنتور كــه دوازده خركــه بــود ســاخته شــد 
ــات  ــاز ، تمرین ــن س ــه ای ــب ب ــک دلبســتگی عجی ــا ی ــن ب و م

ســنتورم را بیشــتر كــردم. بــا اینکــه بــرای اولیــن بــار بــود چنین 
ــه و  ــنتور تجرب ــذاری س ــل گ ــورد پ ــودم و در م ــرده ب كاری ك
اطاعــی نداشــتم ولــی ســنتور صــدای دلنشــینی داشــت. غیــر 
از آن ســنتور ســنتورهای دیگــری ســاخته یــا در حــال ســاخت 
داشــتم كــه كا پــل گــذاری را بــرای مــوزون تــر كــردن صداهــا 
تــا بــه حــال ادامــه داده ام و خوشــبختانه بــه نتایج قابــل توجهی 
ــزوه ای  ــا ج ــاب ی ــده كت ــر دارم در آین ــیده ام . در نظ ــم رس ه
ــه روی  ــون ك ــای گوناگ ــذاری ه ــل گ ــارب كار پ ــاره ی تج درب
ســنتورها كــرده ام همــراه بــا نتایــج آن هــا منتشــر كنــم تــا در 

ایــن زمینــه كار مفیــدی انجــام داده باشــم
در ســالهای بعــد از چهــل بــا هنرمنــدان رادیــو خراســان آشــنا 
شــده بــودم ولــی حاضــر بــه ضبــط برنامــه موســیقی نبــودم . در 
رادیــو خراســان گاه اشــعار عرفانــی و مذهبــی و گاهــی تــاوت 

قــرآن داشــتم.
ســال 1345 خورشــیدی بــه اصــرار دوســتم ابوالحســن كریمــی 
ــه  ــاق او ب ــه اتف ــرای شــركت در امتحــان شــورای موســیقی ب ب
ــام نویســی و شــركت در امتحــان  ــرای ن تهــران رفتــم. راهــی ب
ــود و  ــی ب ــس بزرگ ــز كنفران ــورا می ــاق ش ــم. در ات ــدا كردی پی
حــدود 1۲ تــا 13 نفــر اعضــا شــورا نشســته بــود ، آقــای مشــیر 
همایــون شــهردار رییــس شــورا و آقایــان حســنعلی مــاح ، علی 
ــرک  ــات ت ــد بی ــد. گفتن ــران بودن ــاری و دیگ ــدی و مخت تجوی
بخــوان ! مــن هــم از مایــه بلنــد دو ســه بیتــی خوانــدم و در مایه  

ــه درخواســت  ــم ب ــک شــعر ه ــا ی ــی ب ــدم . ضرب ــرود آم ــم ف ب
آقــای مــاح خواندم.بعــد اقــای تجویــدی پرســیدند تصنیــف هم 
مــی خوانــی ؟ چــون تصنیــف خوانــدن را دوســت نداشــتم و دون 

شــان آواز خــوان مــی دانســتم ، بســیار جــدی گفتــم ابــدا.
جوابــی كــه بعــد از یکمــاه از نتیجــه امتحــان بــه مــا دادنــد ایــن 
بــود كــه فعــا رادیــو بودجــه نــدارد كــه خواننــده اســتخدام كند 

و فعــا رادیــو نیــاز بــه خواننــده نــدارد.
ــژاد )كــه معــاون  ســال بعــد بــه وســیله آقــای دكتــر شــریف ن
ــرار  ــت( ق ــف داش ــن لط ــه م ــیار ب ــود و بس ــان ب ــو خراس رادی
ــن  ــتند م ــران هس ــان در ته ــه ایش ــتان ك ــتیم در تابس گذاش
هــم بــه تهــران بــروم . باایشــان شــبی بــه منــزل آقــای حســین 
محبــی )كــه اپراتــور بــا ســابقه رادیــو و برنامــه ی گل هــا بــود( 
رفتیــم و او كــه دوســتی نزدیکــی بــا دكتــر داشــت فــردای آنــروز 
مــرا همــراه بــا یــک نــوار كــه در “ ســه گاه “ خوانــده بــودم بــه 
اقــای داود پیرنیــا )مســئول و تهیــه كننــده ان زمــان برنامــه گلها 
ــو  ــه رادی ( معرفــی كــرد كــه همــان معرفــی راهگشــای مــن ب

ایــران و و برنامــه ی گلهــا كــه منظــور اصلــی ام بــود گردیــد.
بــا ســپاس از دلســوزی هــای ابولحســن كریمــی و محبــت هــای 
دكتــر شــریف نــژاد و یــادی خــوش از زنــده یــاد حســین محبــی .

خالصه ایی از زندگی نامه استاد شجریان از زبان خودش
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                                   به مناسبت رحلت حضرت محمد)ص(سخنی با خوانندگان
مــاه صفــر رو بــه پایــان اســت. رحلــت جانســوز رســول گرامــی اســالم صلــی اهلل علیــه و آلــه در بیســت 

و هشــتم، و شــهادت امــام هشــتم در آخریــن روز ایــن مــاه، ایّــام اندوهبــار در ایــن مــاه اســت. از آغــاز 

محــرم، تــا عاشــورا، اربعیــن و بیســت و هشــتم صفــر، روز رحلــت حضــرت رســول صلــی اهلل علیــه و آلــه 

سرشــک غــم باریــده ایــم. ایــن غــم در ســوگ فرزانــه تریــن فریــاد تاریــخ اســت. مــردی کــه بــرادر نور، 

انفجــار گســتره اخــالص، پــاک تــر از نســیم و شــبنم، پیــام آور رســتگاری و فــالح، سرچشــمه روشــن آب 

حیــات، پیــام آور مهــر و دیــن، ســفیر کبیــر هدایــت، مکمــل مــکارم، و مــرد میــدان عدالــت و ایمــان بــود.

سخنی با خوانندگان

محمــد مغــزی نجــف آبــادی  شــهردار نجــف آبــاد میزبــان دكتر عبداهلل عســگری ریاســت بیمارســتان 
شــهید محمــد منتظــری در دفتــر خویــش بود.

در ایــن دیــدار، دكتــر كریمــی و امیــد مدیــر روابــط عمومــی از مجموعــه بیمارســتان، آســیابانی نایــب 
رییــس شــورای اســامی شــهر و رضایــی مدیــر ارتباطــات و اموربیــن الملــل شــهرداری  نیــز حضــور 
داشــتند، مراتــب تبریــک انتصــاب دكتــر عســگری بــه ریاســت بیمارســتان بــه ایشــان ابــراز گردیــد و 

پیرامــون مــوارد و مســائل تعاملــی بحــث و تبــادل نظــر گردیــد.
در ایــن جلســه دكتــر كریمــی همچنیــن از همــکاری و تعامــات و نــگاه ویــژه مدیریــت شــهری 

بــه سیســتم درمــان شهرســتان تقدیــر و تشــکر نمــود .
ــان،  ــوم پزشــکی اصفه ــا حکــم دانشــگاه عل ــاه 13۹۹، ب ــر اســت اواخــر شــهریور م شــایان ذك
ــد بیمارســتان شــهید محمــد  ــوان رییــس جدی ــه عن ــی( ب ــداهلل عســگری )متخصــص داخل عب
منتظــری نجــف آبــاد معرفــی و از زحمــات غامحســین ســلیمانی نســب) متخصــص بیهوشــی 
ــاد را بــر عهــده  ( كــه طــی هفــت ســال گذشــته ریاســت ایــن مجموعــه درمانــی در نجــف آب

داشــت تقدیــر گردیــد.
ــاد از جملــه بیمارســتان های عمومــی )جنــرال(  بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری نجــف آب
در اصفهــان مــی باشــد، كــه تحــت نظــر دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــه مســاحت ۹۰۰۰ 

متــر مربــع و زیــر بنــای 85۲1 متــر مربــع در ســال 1361 تأســیس شــد.
 ایــن مركــز بــا بخشــهای اورژانــس ، اتــاق عمــل ، داخلــی ، جراحــی ،اطفــال ، چشــم پزشــکی ، 

زایشــگاه و بــا تعــداد 154 تخــت مصــوب بــه بهــره بــرداری رســی و بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت 
و نیــاز بیشــتر بــه تخــت هــای بســتری ، تعــداد تخــت هــای فعــال دركل مركــز بــه 1۹1 تخــت 

و تخــت هــای درمانــی بــه 146 تخــت افزایــش یافتــه اســت.

جلسه با ریاست بیمارستان شهید محمد منتظری

انســان هــزاران ســال پیــش، دوران اولیــه ی زندگــی اش دوره 
ی )پالئولتیــک( نــام گــذاری كــرده انــد. دوران پارینــه ســنگی 
ــخ انســان؛  ــل تاری ــا قب ــن دوران م ــا پالئولتیــک قدیمــی تری ی
ــار از ابــزار  دورانــی اســت كــه در آن انســان بــرای نخســتین ب
ســنگی دســت ســاز اســتفاده كــرد. ایــن دوره ابتدایــی تریــن و 

طوالنــی تریــن مرحلــه زندگــی انســان اســت.
عامــل شــکار آغــازی بــرای پوشــیدن لبــاس هــای پوســتی بــود 
ــود؛ اوال ایــن پوســت هــا طــوری  ــا اشــکاالتی همــراه ب ــی ب ول
شــانه هــا و دســت هــا را مــی پوشــاند كــه جلــوی هــر گونــه 
ــمت  ــٌا قس ــت؛ ثانی ــی گرف ــزی را م ــت و خی ــت و جس حرك
ــش  ــه بی ــر اینک ــاند و دیگ ــی پوش ــا نم ــدن را اص ــی از ب های
ــات  ــت حیوان ــدن پوس ــک ش ــر خش ــه خاط ــا ب ــت ه ــر پوس ت
پــس از شــکار قابــل اســتفاده نبــود؛ از ایــن رو بشــر تدبیــری 
ــا  ــدا ب ــد؛ ابت ــتفاده گردانی ــل اس ــا را قاب ــت ه ــید و پوس اندیش
ــدن آن و  ــا كوبی ــد ب ــاخت بع ــرم س ــت آن را ن ــدن پوس جوی
پــس از كشــف روغــن بــا چــرب كــردن! بعــد هــا بشــر  كشــف 
كــرد كــه مــی توانــد ایــن پوســت هــا را كــه از طریــق شــکار 
بــه دســت آورده بــود؛ بــا خوابانــدن آن هــا در شــیره ی بعضــی 
از درختــان كــه بــا آب مخلــوط شــده بــود، نــرم كنــد. بدیــن 
ترتیــب آن هــا را در فــرم و شــکلی كــه مــی خواســت در مــی 

ــرار مــی داد. ــورد اســتفاده ق آورد و م
ــدوی  ــود كــه انســان ب ــا اواخــر آن ب در دوره پارینــه ســنگی ی
آتــش را در طبیعــت كشــف كــرد. بــا ایــن كشــف و بــه دنبــال 
ــش  ــت؛ كشــف آت ــه شــکار كاهــش یاف ــاز ب آن كشــاورزی، نی
ــگ  ــه انســان آموخــت لبــاس هایــش را رن و پخــت گیاهــان ب

ــه وجــود آورد. كنــد و ایــن تحــول عظیــم در پوشــش او ب
عصــر  بــه  ســنگی  پارینــه  دوران  از  بشــر  حقیقــت  در 
ــی  ــم در زندگ ــاب مه ــد و دو انق ــنگی)نئولتیک( وارد ش نوس
ــه  ــه شــکار و غارنشــینی ب ــوع پیوســت؛)گذر از مرحل ــه وق او ب

ــه  ــه صنعــت(. در مرحل ــه مرحل ــه كشــاورزی و ســپس ب مرحل
ــرای  ــی ب ــاف گیاه ــت از الی ــر توانس ــه بش ــود ك ــاورزی ب كش
بافتــن پارچــه و یــا بافتــه ی حاصــل از پشــم گوســفندان بــرای 
تــن پــوش خــود اســتفاده كنــد. در ایــران مــدرک و ســندی كه 
ــل از كشــف دســته  ــا قب بیانگــر اســتفاده از پوســت و پشــم ت
ــه  ــم؛ و ب ــت نیاوردی ــد بدس ــان باش ــیلک كاش ــی در س چاقوی
اســتناد ایــن دســته چاقــو مــی تــوان گفــت كــه ســاكنان نجــد 
ــته  ــه گذش ــن مرحل ــش از ای ــال پی ــزار س ــت ه ــران در هف ای
بودنــد و بــا آغــاز كشــاورزی و گلــه داری از پارچــه ی پشــمی 
ــی نمودند.پروفســور  ــتفاده م ــود اس ــرای پوشــش خ و نخــی ب
ــون  ــه تاكن ــه ای ك ــن قطع ــد: زیباتری ــی نویس ــمن م گیرش
كشــف شــده، بــدون شــک دســته چاقویــی اســت كــه انســان 
ایــن عهــد )نئولتیــک( را نشــان مــی دهــد در حالــی كــه شــب 
ــر  ــه دور كم ــد ب ــا كمربن ــی ب ــاده و لنگ ــر نه ــر س ــی ب كاه
بســته اســت. )دســته چاقویــی كــه از اســتخوان تراشــیده شــده 

ــت(. ــنگ اس ــه آن از س و تیغ
محمــد مشــیر پــور مــی نویســد: ایــن مجســمه مشــخص مــی 
ــر از  ــاد دیگ ــش از می ــال پی ــان در 4۲۰۰ س ــه انس ــد ك كن
پوســت حیوانــات بــه طــور طبیعــی اســتفاده نمــی كــرد، بلکــه 
ــه  ــگ وار ب ــا را لن ــه و آن ه ــی بافت ــی م ــه های ــم پارچ از پش
دور كمــر مــی پیچیــده اســت. ایــن مجســمه نشــان مــی دهــد 
ــا  ــان تنه ــاد انس ــش از می ــم پی ــم و پنج ــزاره شش ــه در ه ك
از پوســت بــرای پوشــش اســتفاده نمــی كــرد بلکــه از پارچــه 
ــرده و شــب كاهــی  ی بافتــه ی پشــمی و غیــره بهــره مــی ب
ــمی  ــت پش ــه كلف ــی پارچ ــانیده از نوع ــر را پوش ــه س ــم ك ه
برجســته بافتــه شــده اســت.اگر بپذیریــم كــه پارچــه ی ایــن 
تــن پــوش از پشــم اســت ایــن بــدان معنــی اســت كــه حــدود 
ــوز  ــان هن ــاد كاش ــش از می ــال پی ــزار س ــش ه ــا ش ــج ی پن
منطقــه ســردی بــوده و حتمــا انســان آن دوره در باالتنــه نیــز 

دارای پوشــش بــوده اســت و هــم چنیــن قبــل از ایــن هــزاره 
از پوســت بــرای پوشــش كامــل تــن اســتفاده مــی شــده اســت.                                                 
سمیه شریعتی
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