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با حضور استاندار اصفهان و جمعی از مسئولین شهرستان نجف آباد 

اســتاندار اصفهــان گفــت: بیــش از ۹۰ درصــد آب در بخش 
کشــاورزی مصــرف می شــود کــه بــا اصــاح الگــوی کشــت 
بایــد درســت شــود، زمــان کشــت غرقابــی گذشــته اســت.؛ 

کشــت زعفــران در اصفهــان ابتــدای راه اســت.
اســتاندار اصفهــان عنــوان کــرد: همیــن روزهــا جشــنواره 
انــار را در شــهرضا خواهیــم داشــت و از ایــن نــوع جشــنواره 
ــه  ــه هم ــت ک ــم داش ــته و خواهی ــتان داش ــاد در اس زی
ــد  ــود را از خداون ــب تشــکر خ ــه مرات ــی هســتند ک فرصت

ــراز کنیــم. اب
ــه  ــای جشــنواره طــای ســرخ را این گون ــی ویژگی ه رضای
بیــان کــرد: ایــن جشــنواره باعــث رونــق کشــاورزی 
ــت  ــد داش ــتایی خواه ــر روس ــرای قش ــد ب ــه و درآم منطق
ــر از جشــنواره طــای ســرخ تفکــر ایجــاد طــا  امــا مهم ت

ــت. ــن شماس بی
اقلیــم و شــرایط اســتان مثــل  وی در ادامــه گفــت: 
ســال های گذشــته نیســت و زمیــن در حــال گــرم شــدن 
اســت و نظــام اســتکباری نیــز دنبــال ایــن نیســت کــه در 
جهــت کــم کــردن گازهــای گلخانــه ای اقــدام کنــد و ایــن 
ــم. ــر دهی ــن مــی دارد کــه شــرایط خــود را تغیی ــر ای ــا را ب م

اســتاندار اصفهــان اظهــار کــرد: ســال های پیــش بــرف در 
ــای  ــرف و الیه ه ــروز از ب ــی ام ــره می شــد ول ــه ذخی منطق
ــورد آب  ــادی در م ــت زی ــت، محدودی ــری نیس ــرف خب ب
ــعار  ــت؛ ش ــی س ــا کم آب ــازگاری ب ــا س ــه م ــم و وظیف داری
مــا و تاشــمان ایــن اســت کــه یــک قطــره آب بیشــتر بــه 

اســتان بیاوریــم و یــک قطــره آب کمتــر مصــرف کنیــم.
رضایــی از اقدامــات دیگــری کــه در مــورد آب انجــام 
ــن  ــی بی ــی و همدل ــه هماهنگ ــه ب ــا توج ــزود: ب ــده اف ش
نماینــدگان اســتان بــا مدیریــت اســتان آب بیشــتری را بــه 

ــش از ۹۰ درصــد آب در بخــش  ــم آورد، بی اســتان خواهی
کشــاورزی مصــرف می شــود کــه بــا اصــاح الگــوی کشــت 
ــی گذشــته اســت. ــان کشــت غرقاب ــد درســت شــود، زم بای

وی بــا تشــویق کشــاورزان بــرای کشــت گلخانــه ای تصریــح 
ــم  ــه ای هیــچ محدودیتــی نداری ــرای کشــت گلخان کــرد: ب
و بــا اعطــای وام ۹ درصــدی از کشــاورزان گلخانــه ای 
حمایــت می کنیــم، شهرســتان تیــران توانســته در جهــت 
کشــت گلخانــه ای پیشــرفت داشــته باشــد بــه طــوری کــه 
ــا کمبــود نیــرو مواجــه شــده اســت. در خیلــی از جاهــا ب

اســتاندار اصفهــان عنــوان کــرد: اکنــون شــرایط بــه گونه ای 
اســت کــه دشــمن می خواهــد بگویــد شــما دچــار مشــکل 
هســتید و بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا بــا برگــزاری این 
ــه هــدف  ــم بگوییــم ســنگ شــما ب جشــنواره ها می خواهی
ــان خطــا رفتــه اســت، مــا می گوییــم کــه  نخــورده و تیرت

زندگــی، تولیــد و رونــق تولیــد جــاری اســت.
رضایــی کشــت زعفــران را در اســتان در ابتــدای راه خوانــد 
ــد  ــت بای ــن مســاله کیفیــت اســت و رقاب و گفــت: مهم تری
ــران  ــای زعف ــد، بســته بندی های زیب ــت باش ــا رفاق ــوأم ب ت
باعــث پیشــرفت فــروش و بازاریابــی خواهــد بــود و از جوان 
می خواهــم کــه بــرای برنــد زعفــران اســتان تفکــر کننــد.

روستای تاریخی گردشگری دماب میزبان عالقه مندان جشنواره طالی سرخ
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فرمانــدار نجــف آبــاد در جمــع فرماندهــان واحدهــای پیشــگام بســیج دانــش آمــوزی نجــف 
ــایر  ــرای س ــی ب ــد الگوی ــی توانن ــیجی م ــوزان بس ــش آم ــرد: دان ــرح ک ــاد مط آب

ــند. ــوزان باش ــش آم دان
ــش  ــای پیشــگام بســیج دان ــان و شــوراهای واحده ــا فرمانده ــاد ب ــدار نجــف آب نشســت فرمان
آمــوزی مــدارس متوســطه دوم شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور مجتبــی راعــی فرمانــدار نجــف 
ــه مناســبت هفتــه  ــاد ب ــده حــوزه مقاومــت ۱2 بســیج نجــف آب ــاد و احمــد ســعیدفر فرمان آب
بســیج دانــش آمــوزی در ســاختمان فرمانــداری ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.

ــن  ــه الســام ضم ــواد علی ــام ج ــوزه ۱2 ام ــده ح ــعیدفر فرمان ــد س ــدای نشســت احم در ابت
تشــکر جهــت پیگیــری موضوعــات مطــرح شــده نشســت مشــابه در ســال قبــل بــه برخــی از 

مســائل و خواســته هــای دانــش آمــوزان و بســیج دانــش آمــوزی اشــاره کــرد.
ــا اشــاره بــه نیــاز دانــش آمــوزان بــه تفریحــات ســالم و گرامیداشــت منزلــت شــهدای  وی ب
دانــش آمــوز بیــان کــرد: در ســطح شهرســتان مــا بــه یــک پاتــوق فرهنگــی مذهبــی بــرای 
دانــش آمــوزان نیازمندیــم و همچنیــن مــی تــوان بــا اقداماتــی نظیــر ســاخت المــان شــهید 
ــام شــهدای دانــش آمــوز مــی  ــه ن ــا... ب دانــش آمــوزی، نامگــذاری گــذر، معبــر، میــدان و ی
تــوان بــر منزلــت شــهدای دانــش آمــوز افزود.ایشــان بــا معرفــی شهیدســتان ایــران گفــت: بــا 
توجــه بــه تعلــق گرفتــن عنــوان شهیدســتان ایــران بــه دبیرســتان منتظــری نجــف آبــاد نیــاز 

بــه حمایــت و همــکاری بیشــتری از ســایر ســازمان هــا وجــود دارد.
برخــی از مشــکات و موضوعاتــی کــه در ادامــه توســط فرماندهــان واحدهــای بســیج پیشــگام 
مطــرح شــد عبارتنــد از: حــذف معلــم پــرورش و جایگزینــی معــاون پرورشــی بــه مــدت ســه 
روز در هفتــه، افزایــش آمــار اقــدام بــه خودکشــی و خودزنــی دانــش آمــوزان، عــدم هماهنگــی 
ــی و  ــش هماهنگ ــوزان، درخواســت افزای ــش آم ــا دان ــط ب ــف مرتب ــای مختل ــن تشــکل ه بی
همــکاری بیــن بســیج دانــش آمــوزی بــا ســازمان هــای مرتبــط در ســطح شهرســتان ماننــد 

آمــوزش و پــرورش، شــهرداری، فرمانــداری و ...
ــده حــوزه ۱2 امــام  مهنــدس راعــی پــس از شــنیدن صحبــت هــای دانــش آمــوزان و فرمان
ــاد شــهدای  ــام و ی ــوز و گرامیداشــت ن ــش آم ــک روز دان ــه الســام، ضمــن تبری جــوادد علی
ــی  ــوز م ــش آم ــرد: بســیجیان دان ــان ک ــده بی ــوز مخصوصــاً شــهید حســین فهمی ــش آم دان
تواننــد الگویــی بــرای ســایر دانــش آمــوزان در ســطح مــدارس باشــند. وی بیــان کــرد: اگــر 
مبنــای تمــام تاش هــای مــا رضایــت خداونــد باشــد و تــاش مــا در راســتای تحقــق دیــن 

مبیــن اســام باشــد، بســیاری از مشــکات حــل شــده و اهدافمــان محقــق مــی شــود.
ایشــان افــزود: از جملــه مشــکات امــروز مــا دور شــدن از قــرآن و اهــل بیــت علیهــم الســام 
اســت، از جملــه اهــداف مــا بایــد بــه کارگیــری دســتورات قــرآن باشــد و مناســبت هــا بایــد 

فرصتــی بــرای افزایــش دانــش دینــی مــا باشــند.
ــودن بســیجیان دانــش آمــوز در ســطح مــدارس بیــان  ــه الگــو ب ــا اشــاره ب مجتبــی راعــی ب
ــور  ــازان کش ــه آینده س ــود دارد ک ــتان وج ــطح شهرس ــوز در س ــش آم ــزار دان ــرد: ۶۰ ه ک
هســتند. ایــن دانــش آمــوزان و مدارســی کــه شــخصیت فرزنــدان انقــاب را شــکل مــی دهنــد 

بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه مشــکات کشــور بیــان کــرد: خاقیــت، نــوآوری، همــت و تاشــی کــه 
ــت از  ــرون رف ــرای ب ــایی ب ــد راهگش ــود دارد می توان ــوزان وج ــما دانش آم ــک ش ــک ت در ت

مشــکات باشــد.
مجتبــی راعــی بــا اشــاره بــه اقدامــات فرهنگــی ســازمان هــای مختلــف بیــان کــرد: اقدامــات 
فرهنگــی زمانــی موثــر اســت کــه بــا مطالعــه دقیــق در حــوزه مربوطــه انجــام شــود. اگــر مــا 
نتیجــه نمی گیریــم بــه علــت اختــاف دیــدگاه اســت و اگــر وجــه اشــتراک مــا قــرآن شــود، 
ایــن اختافــات کنــار گذاشــته مــی شــود، مــا بایــد در دوراهــی هــای تصمیــم گیــری خــدا را 

مــد نظــر قــرار دهیــم و تــاش کنیــم بــه حقــوق دیگــران تجــاوز نکنیــم.
مجتبــی راعــی بــا اشــاره بــه عوامــل اقــدام بــه خودکشــی خاطرنشــان کــرد: بــا شــماره گیــری 
ــن باعــث مــی  ــم و ای ــگان بگیری ۱2۳ مــی توانیــم در هــر ســاعت از شــبانه روز مشــاوره رای

شــود کــه مــا تصمیــم هــای آنــی و هیجانــی اشــتباه نگیریــم. 
ــه  ــا زمین ــه م ــرد: در جامع ــد ک ــور تاکی ــتغال کش ــای اش ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــا  ــدارد، م ــا وجــود ن ــن کاره ــرای انجــام ای ــد ب ــه من ــا عاق ــی وجــود دارد ام کارهــای فراوان
ــه  ــال در حــوزه کشــاورزی گلخان ــوان مث ــه عن ــم. ب ــج دهی ــد فرهنــگ کار را بیشــتر تروی بای
ــود دارد. ــد وج ــهیات ۹ درص ــت تس ــد پرداخ ــی مانن ــت های ــی و ... حمای ــان داروی ای، گیاه

وی در ادامــه افــزود: همــه شــما مــی توانیــد کارهــای بزرگــی را انجــام دهیــد و مــی توانیــد 
بــرای ارتقــا جامعــه، مدرســه و فرهنــگ عمومــی تــاش داشــته باشــید.

دانش آموزان بسیجی الگویی برای سایر دانش آموزان
ــی  ــی تحقیقات ــز آموزش ــع و مراک ــا صنای ــه ب ــد تفاهم نام ــش، عق ــا نق امیررض
ــق جــذب  و تــاش در راســتای افزایــش درآمدهــای غیرشــهریه ای از طری
ــرکت  ــات ش ــام موضوع ــش نظ ــرح پای ــرای ط ــگاهی، اج ــای برون دانش طرح ه
ــات ترویجــی صــادرات، اجــرای طــرح  ــر خدم ذوب آهــن اصفهــان، ایجــاد دفت
شــهید مصطفــی احمدی روشــن بــا مشــارکت بنیــاد نخبــگان اســتان اصفهــان 
ــاد دانســت. ــد نجف آب ــی پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســامی واح ــات علم را از اقدام

ــرای  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــای صنعت ــا واحده ــه ب ــد تفاهم نام ــت: عق وی گف
ــد  ــردن و تولی ــتای تجاری ک ــاش در راس ــان، ت ــوالت دانش بنی ــد محص تولی
توســعه  و  ایده هــا  از  حمایــت  دانش بنیــان،  فناورانــه  محصــوالت  انبــوه 
اســتارت آپ ها، برگــزاری رویدادهــای مــن و دانشــگاه کارآفرینــم )مــوداک( در 
ــد  ــن واح ــی ای ــات پژوهش ــتای اقدام ــد در راس ــف را بای ــکده های مختل دانش

ــرد. ــی ک ــگاهی ارزیاب دانش
ــات  ــه خدم ــرد: ارائ ــار ک ــاد اظه ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــگاه،  ــارج از دانش ــای خ ــجویان و ارگان ه ــه دانش ــی ب ــگاهی و کارگاه آزمایش
برگــزاری دوره هــا و کارگاه هــای تخصصــی و آموزشــی و دوره هــای کارآفرینــی، 
تــاش در راســتای افزایــش کیفیــت تولیــدات علمــی دانشــگاه ماننــد مقــاالت 
و اختراعــات، بهره گیــری از تجربیــات اســتادان و مشــارکت نخبــگان علمــی در 
حــل مســائل و مشــکات صنایــع، تقویــت ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه 
ــناخت مســائل و  ــرای ش ــی ب ــای اجرای ــا و ارگان ه ــی، نهاده ــز تحقیقات و مراک
مشــکات و پاســخگویی مناســب بــه نیازهــای جامعــه، فراهم کــردن تمهیــدات 
الزم به منظــور بهره گیــری از امکانــات، ظرفیت هــا و توانایی هــای دانشــگاه 
ــگاه در  ــن دانش ــات ای ــه اقدام ــه از جمل ــت و جامع ــای صنع ــع نیازه ــرای رف ب

ــت. ــی اس ــای پژوهش ــتای فعالیت ه راس
نقــش یــادآور شــد: براســاس توافــق صــورت گرفتــه بیــن دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد نجف آبــاد و شــورای اســامی شــهر نجف آبــاد بــا افزایــش پنــج 
کیلومتــری مســیر خــط دو قطــار بین شــهری اصفهــان؛ ایســتگاه نخســت قطــار 
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــع غرب ــان در ضل ــهری نجف آباد-اصفه بین ش
نجف آبــاد بــه مســاحت ۱۸ کیلومترمربــع ســاخته می شــود. بــا ایجــاد ایســتگاه 
ــدازی  ــاد و راه ان ــگاهی نجف آب ــد دانش ــی واح ــع غرب ــهری در ضل ــار بین ش قط
ــه قطــب  ــاد، ایــن واحــد دانشــگاهی ب قطــار تنــدرو تهــران- اصفهــان- نجف آب

ــد شــد. ــل خواه ــز کشــور تبدی ــان در مرک اقتصــاد دانش بنی
ــای  ــرورش قارچ ه ــد و پ ــرح تولی ــی ط ــل تحقیقات ــه مراح ــان این ک ــا بی وی ب
ــرای  ــت: ب ــا گف ــه آن ــل شــده اســت ب ــاس آزمایشــگاهی کام ــا در مقی گانودرم
تولیــد انبــوه ایــن طــرح نیــاز بــه ســرمایه گذاری ۵۰۰ میلیــون تومانــی 
ــی و  ــی، مال ــگارش طــرح کســب وکار و امکان ســنجی فن ــه مراحــل ن اســت ک
اقتصــادی طــرح به منظــور بررســی و تصویــب در شــورای اقتصــاد دانش بنیــان 

ــت. ــام اس ــال انج ــگاه در ح ــرمایه گذاری دانش و س

عضــو هیئت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه طــرح 
تولیــد ســیمان اســتخوانی پلــی متیــل متــا اکریــات -کــه بــا خــواص مشــابه 
ــن ســیمان،  ــورد ای ــزود: در م ــد شــده اســت- اف ــا ســیمان ســیمپلکس تولی ب
ــکی  ــزات پزش ــذا و دارو و اداره تجهی ــازمان غ ــوز از س ــت مج ــد دریاف فرآین
مســئله اصلــی در زمینــه تجاری ســازی اســت و در صــورت حــل ایــن مشــکل 
ــد  ــکان تولی ــروش ام ــکاری در ف ــور هم ــر به منظ ــرکت های حاض ــل ش و تمای

ــوه آن وجــود دارد. انب
نقــش، طــرح پــرورش عقــرب و اســتخراج ســم عقــرب را یــادآور شــد و گفــت: 
ایــن طــرح از نظــر دانــش فنــی و مراحــل آزمایشــگاهی تکمیــل اســت و دارای 
ــازار  ــازمان محیط زیســت و اداره دامپزشــکی اســت. ب ــوط از س ــای مرب مجوزه
اصلــی ایــن محصــول در خــارج از کشــور بــوده کــه بــا توجــه بــه تحریم هــای 
موجــود، مشــکل اصلــی نبــود برقــراری ارتبــاط بــا شــرکت های مرتبــط 

ــت. ــول اس ــروش محص ــور ف به منظ
۵۰ هکتار کشت زیتون اکنون به مرحله باردهی رسیده است

وی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه محصــوالت کشــاورزی و گلخانــه ای، دانشــگاه 
ــت  ــر کش ــار زی ــزان ۵۰ هکت ــه می ــاحتی ب ــاد مس ــد نجف آب ــامی واح آزاد اس
زیتــون دارد کــه ایــن درخت هــای زیتــون اکنــون بــه مرحلــه باردهــی رســیده 
ــات و  ــت صیفی ج ــه کش ــداث گلخان ــور اح ــتند. به منظ ــول هس و دارای محص
ــا ســرمایه گذاران خــارج از دانشــگاه در دســت  گل هــای زینتــی چنــد طــرح ب

بررســی و اقــدام اســت.
ــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه  ــاد ب رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب
ــا  ــه آن ــد ب ــذب می کن ــی ج ــجوی غیرایران ــه دانش ــت ک ــی اس ــزء واحدهای ج
گفــت: حــدود 2۰۰ دانشــجوی غیرایرانــی در ایــن واحــد دانشــگاهی مشــغول 
ــد  ــجوی جدی ــش از ۴۰ دانش ــم بی ــاری ه ــرم ج ــتند و در ت ــل هس ــه تحصی ب

ــد. ــام کرده ان ــده و ثبت ن ــه ش ــی پذیرفت خارج

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ، قطب اقتصاد دانش بنیان

جراحی و درمان های 
تهاجمی و کم تهاجمی

دکتر علی محمد طائف نیا

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نجــف آبــاد از ســاخت ۵ مجموعــه مذهبــی فرهنگــی موقوفــه خبــر 
داد. 

ــه مناســبت هفتــه وقــف، ضمــن  ــگاران و اصحــاب رســانه ب ــا خبرن حجــت االســام پیــدرام در نشســت خبــری ب
تســلیت ســالروز رحلــت پیامبــر اکــرم )ص(، شــهادت امــام حســن مجتبــی )ع( و امــام رضــا )ع( بــا اشــاره بــه نقــش 
رســانه هــا در ترویــج و احیــا فرهنــگ وقــف اظهــار کــرد: ظرفیــت رســانه هــا در ترویــج و توســعه فرهنــگ وقــف 
در شهرســتان نجــف آبــاد، بســیار عظیــم و مهــم اســت و بــه همیــن منظــور در جهــت بهــره گیــری از ایــن ظرفیــت 
هــا جلســاتی در طــول ســال بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه داشــته ایــم و امیدواریــم بتوانیــم از ایــن ظرفیــت هــا 
بــه نحــو احســن اســتفاده کنیــم و عمــل حســنه وقــف را در ایــن شهرســتان کــه مردمــی خیــر و نیکــوکار دارد، 

ترویــج و گســترش دهیــم.
ــا اشــاره بــه اهــداف وقــف بیــان کــرد: هــدف ایــن امــر نیکــو و حســنه ترویــج ســنت نیکــوی  ایشــان در ادامــه ب
وقــف کــه از معــارف غنــی دیــن مبیــن اســام و ســیره و ســنت حضــرت رســول اکــرم )ص( و اهل بیــت عصمــت و 
طهــارت علیه الســام سرچشــمه گرفتــه و در اعصــار مختلــف تاریخــی نقــش مهــم و تعیین کننــده ای را در اعتــای 

جامعــه اســامی و ترویــج فرهنــگ دینــی و توســعه علمــی و ایجــاد تمــدن اســامی ایفــا کــرده اســت. 
حجــت االســام پیــدرام در ادامــه بــا اشــاره بــه تعــداد آثــار موقوفــه ثبــت شــده در ایــن شهرســتان تصریــح کــرد: 
ــه  ــا ب تعــداد کل موقوفــات ایــن شهرســتان ۵۳۴ مــورد اســت کــه از ایــن تعــداد، ۴۰ موقوفــه از ســال گذشــته ت
ــدزا  ــورد آن درآم ــه ۵۴۶ م ــت ک ــه اس ــز ۱۰۴۰ رقب ــات نی ــن موقوف ــات ای ــداد رقب ــیده و تع ــت رس ــه ثب ــروز ب ام

هســتند کــه درآمدهــای حاصــل از آن صــرف امــور خیریــه مــی شــود.
حجــت االســام پیــدرام بــا اشــاره بــه درآمــد حاصــل از موقوفــات بقــاع متبرکــه بیــان داشــت: درآمــد حاصــل از 
موقوفــات و بقــاع متبرکــه در ســال گذشــته ۴ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون ریــال بــوده اســت، کــه ایــن مبلغ در راســتای 
نیــات واقفیــن همچــون آزادی زندانیــان جرائــم مالــی غیــر عمــد، کمــک هزینــه خریــد جهیزیــه بــرای زوج هــای 
جــوان، اختصــاص هــزار لیتــر مــواد بهداشــتی و نظافتــی در مســاجد، توزیــع گوشــت و بســته هــای غذایــی در بیــن 

نیازمنــدان، هزینــه شــده اســت.
 ایشــان در ادامــه بــا تشــریح نیــات ایــن موقوفــه هــا افــزود: ایــن موقوفــه هــا شــامل 2۶2 نیــت مذهبــی،۹2 نیــت 
ــه و 2  ــات، ۳۵۹ نیــت مســاجد، ۱2 نیــت حــوزه هــای علمی ــات عالی ــه، ۱۵۳ نیــت اجتماعــی، ۵ نیــت عتب خیری

نیــت بقــاع متبرکــه اســت.
ایشــان همچنیــن بــه اولیــن وقــف نامــه بصــورت خــط بریــل در ســطح کشــور، در شهرســتان نجــف آبــاد اشــاره 
کــرد و گفــت : ایــن طــرح ابتــکاری بــرای اولیــن بــار بخاطــر وقــف جــوان روشــندلی در ایــن شهرســتان صــورت 

گرفــت و بــرای اولیــن بــار ایــن طــرح در ســطح کشــور انجــام شــده اســت. 
ــار موقوفــه گفــت: از  ــه ثبــت آث ــا توصیــه ب ــاد در ادامــه ب رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نجــف آب
خیریــن شهرســتان تقاضــا داریــم بــرای جلوگیــری از هــر گونــه سواســتفاده، تصرفــات و احیــا موقوفــه هــا، هــر چــه 
زودتــر آثــار موقوفــه خــود را ثبــت کننــد. متاســفانه در بیــن مــردم ایــن فکــر غلــط رواج پیــدا کــرده اســت کــه 
اگــر مالــی را بــه اداره اوقــاف ببخشــند، ایــن نهــاد اختیــار دار آن مــال مــی شــود، در حالــی کــه ایــن فکــر اساســا 
اشــتباه اســت و از ۵۳۴ موقوفــه شهرســتان نجــف آبــاد، همــه موقوفــه هــا بــه نــام واقــف ســند خــورده اســت و بــا 

صاحدید آن واقف با آن موقوفه برخورد می شود.
وی افــزود: دهــه وقــف همزمــان بــا ســالروز رحلــت پیامبــر اکــرم)ص( اولیــن واقــف در اســام آغــاز و بــه مــدت ده 

روز تــا هفتــم ربیــع االول ادامــه دارد و در ایــن دهــه مــا برنامــه هایــی در نظــر گرفتــه ایــم.
ــی،  ــهید طالب ــتان ش ــف در هنرس ــگ وق ــن زن ــش، نواخت ــت های ــان صحب ــتان در پای ــاف شهرس ــس اداره اوق رئی
برگــزاری مســابقه وقــف بــا حضــور رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد، همچنیــن ) وقــف، بهــره 
ــی، اجــرای  ــات اجتماع ــف، خدم ــرت(،  ) وق ــرآن و عت ــگ ق ــج فرهن ــف، تروی ــد(، ) وق ــق تولی ــات، رون وری موقوف
ــه ســاز گام دوم انقــاب(، )وقف،محیــط زیســت، بهداشــت  ــاع متبرکــه، زمین ــف، بق ــات واقفیــن(، ) وق ــه نی امینان
ــن  ــت، تمــدن نوی ــواده، کاهــش آســیب هــای اجتماعــی(، )وقــف، مهدوی ــان خان و ســامت(، )وقــف، تحکیــم بنی
اســامی(، )وقــف، توســعه پژوهــش و فنــاوری هــای دانــش بنیــان(، )وقــف موسســات خیریــه و توســعه مشــارکت 

هــای مردمــی(، )وقــف، رســانه، تکریــم واقفیــن خیراندیــش( را از برنامــه هــای مهــم ایــن دهــه عنــوان کــرد.

نشست خبری با رئیس اداره اوقاف و امور خیریه
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

نمایشگاه نقاشی » خط و رنگ« در گذر فرهنگ و هنرحس خوب گذری در نجف آباد در یک روز بارانی 

 

نمایشــگاه  آثــار  نقاشــی  زهــرا حجتــی در محــل  نگارخانــه  گــذر 
ــناس  ــاون اداره ، کارش ــور مع ــا حض ــاد ب ــف آب ــر نج ــگ و هن فرهن
امــور هنــری و جمعــی از هنردوســتان شهرســتان  افتتــاح شــد .

در ایــن نمایشــگاه کــه بــا نظــارت  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــک  ــا تکنی ــر ب ــش از  ۳۵ اث ــت ؛ بی ــده اس ــزار ش ــاد برگ ــف آب نج
هــای مختلفــی چــون : مــداد رنــگ ،خــودکار و کنتــه بــه نمایــش 

ــده  اســت . در آم
ایــن نمایشــگاه  ســومین  نمایشــگاه انفــرادی ایــن هنرمنــد اســت 
کــه  بــا هــدف  آشــنایی مــردم بــا هنــر نقاشــی  و معرفــی بیشــتر 

آثــار بــه عاقــه منــدان برپــا شــده اســت .

اجرای بیش از 100 مجلس شبیه خوانی

در راســتای زنــده نگــه داشــتن مــاه محــرم و صفــر و برگــزاری ایــام 
ســوگواری حضــرت اباعبدالــه الحســین )ع( بیــش از ۱۰۰  مجلــس 
تعزیــه توســط 2۰ گــروه تعزیــه خــوان در شهرســتان نجــف آبــاد و 

منطقــه مهردشــت اجــرا گردیــد .
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد  بــا اعــام ایــن 
خبــر افــزود : ترویــج و پاسداشــت فرهنــگ عاشــورا و ذکــر مصیبــت 
ائمــه اطهــار علیهــم الســام از طریــق هنــر تعزیــه خوانــی یکــی از 
شــیوه هــای نمایشــی اســت کــه در آشــنا نمــودن مــردم بــه  ایــن 
ــورد توجــه اقشــار  ــزرگ کمــک شــایانی نمــوده اســت و  م ــام ب قی

مختلــف قرارگرفتــه اســت .
ــه  ــا اشــاره ب ــاد ب رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب
ــا  ــت: ب ــتان گف ــه در شهرس ــای تعزی ــروه ه ــاماندهی گ ــث س بح
برنامــه ریــزی و هماهنگــی بــا گــروه هــای تعزیــه شهرســتان  تــاش 
ــم  و از  ــس گام برداری ــت مجال ــاء کیفی ــت ارتق ــم در جه ــرده ای ک
ــم . ــری نمایی ــد مجــوز در شهرســتان جلوگی ــای فاق ــروه ه اجــرای گ

وی اجــرای گــروه موزیــک نــی نــوا و برافراشــته شــدن بیــرق حضرت 
ســید الشــهداءدر شهرســتان ، برگــزاری مجالــس تعزیــه خوانــی در 
گــذر فرهنــگ و هنــر ، برگــزاری همایــش اســتانی شــبیه خوانــی  در 
شــهر کهریزســنگ نجــف آبــاد  و برگــزاری مراســم خیمــه ســوزان  
در ایــام محــرم و صفــر را از دیگــر برنامــه هــای ایــن اداره در ایــام 
شــهادت حضــرت اباعبــداهلل الحســین ) علیــه الســام ( اعــام کــرد .

دومین جلسه شورای پدافند غیر عامل

ــی  ــه فرهنگ ــن جلس ــر عامل،دومی ــد غی ــه پدافن ــا هفت ــان ب همزم
اجتماعــی آموزشــی شــورای پدافنــد غیــر عامــل شهرســتان نجــف 
آبــاد بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ، نماینــدگان 
ــتان در  ــی شهرس ــروی انتظام ــی نی ــرورش و فرمانده ــوزش و پ آم
ــاد  ــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب ــر ریاســت اداره فرهن محــل دفت

تشــکیل شــد .
ــدای  ــاد در ابت ــف آب ــامی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
جلســه در خصــوص اهــداف و وظایــف شــورای پدافنــد غیــر عامــل 

ــود . ــه نم ــی را ارائ ــا مطالب ــر ســاخت ه و نقــش زی
ــه  ــا اشــاره ب ــاد ب رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب
ــازی  ــد س ــت توانمن ــل در جه ــر عام ــد غی ــوزش پدافن ضــرورت آم
ــزوم برگــزاری مســابقات پدافنــد غیــر عامــل  ــه ل کارکنــان ادارات ب

ــار اشــاره نمــود . ــه صــورت هــر دو مــاه یــک ب ب
ــازی و  ــگ س ــای فرهن ــه ه ــی  برنام ــوص بررس ــه در خص در ادام
ــارت  ــدات ، نظ ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــتان ب ــی ادارات شهرس تبلیغ
ــا ، ایجــاد  ــردم و دســتگاه ه ــی م ــای عموم ــوزش ه ــر اجــرای آم ب
هماهنگــی در ادارات و نهادهــا ، آموزشــی هــای عمومــی پدافنــد در  
ســنین مختلــف و برنامــه ریــزی در خصــوص ایجــاد اتــاق فکــر بــا 

ــادل نظــر شــد. ــدگان ادارات بحــث و تب حضــور نماین

ظرفیت اقتصادی »عسل« نیازمند نگاه ویژه مسئوالن
در حالی کــه ایــران از نظــر تعــداد کلونــی زنبــور عســل در دنیــا رتبــه چهــارم 
ــه اول  ــی رتب ــزار کلون ــرانه ۷۵۰ ه ــتن س ــا داش ــان ب ــتان اصفه را دارد و اس
کشــوری را بــه خــود اختصــاص داده اســت و ســزاوار داشــتن ســهمی بــاال از 
بازارهــای جهانــی در حــوزه ایــن محصــول هســتیم امــا اکنــون ســهم ایــران 

و اســتان از ایــن بازارهــا بســیار ناچیــز اســت.
ایــران یکــی از صــادر کننــدگان عســل مرغــوب اســت کــه در سراســر جهــان 
ــن  ــران یکــی از بهتری ــد ای ــا می دانن ــردم دنی ــرا م ــادی دارد زی ــداران زی طرف
ــع  ــورداری از مناب ــت برخ ــه جه ــت و ب ــل اس ــور عس ــدگان زنب پرورش دهن
ــد و  ــن عســل طبیعــی را تولی غنــی و پوشــش های گیاهــی گوناگــون، بهتری
ــه میزانــی  ــازار می کنــد. جایــگاه ایــران در تولیــد عســل باکیفیــت ب ــه ب روان
اســت کــه اگــر قــرار باشــد در مــورد عســل باکیفیــت ایــران ســخنی بــه میــان 
آورد بایــد از اردبیــل گرفتــه تــا آذربایجــان، دماونــد، اصفهــان، چهارمحــال و 
ــی  ــل معرف ــد عس ــی از تولی ــوان قطب ــان  را به عن ــارس و خراس ــاری، ف بختی

ــد. ــن دارن ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــدام حرف ه ــم کــه هرک کنی
هرچنــد باوجــود چنیــن قابلیتــی در زمینــه تولیــد ایــن محصــول امــا فعالیــت 
ــد  ــی، می توان ــارف مال ــزان مص ــن می ــا کمتری ــه ب ــورداری ک ــه زنب در عرص
ــا و مشــکات  ــا چالش ه ــد، ب ــب اقتصــاد کشــور کن ــود را نصی بیشــترین س
زیــادی روبــه رو اســت. به طوری کــه در حــال حاضــر تولیــدات عســل بیشــتر 
ــا  ــا ب ــادر و از آنج ــور ص ــارج از کش ــه خ ــه ای ب ــورت فل ــه ص ــتان ها ب اس
ــود. ــی می ش ــازار جهان ــی وارد ب ــای خارج ــا نام ه ــس ب ــته بندی های لوک بس

ــود،  ــدوی موج ــزار کن ــون و ۷۰۰ ه ــش میلی ــدود ش ــه از ح ــرایطی ک در ش
بیــش از ۷۰ هــزار تــن عســل در ســال تولیــد می شــود، امــا فقــط بــه دلیــل 
نبــود  حمایت هــای الزم، صنایــع تبدیلــی و بســته بندی مناســب، عســل نــاب 

ــا برنــد دیگــر کشــورها عرضــه و توزیــع می شــود. ایرانــی ب
ــرورش  ــناس پ ــان، کارش ــدی طبائی ــه محمدمه ــر گفت ــا ب ــان بن ــن می در ای
زنبــور عســل ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان، زنبــورداران 
اســتان بــا داشــتن ســرانه ۷۵۰ هــزار کلونــی رتبــه اول کشــوری را بــه خــود 

ــد. ــل دارن ــد عس ــادی در تولی ــهم زی ــک س ــی ش ــد و ب ــاص داده ان اختص
اشتغال  و درآمدزایی قابل توجه تولید عسل در اصفهان

ــی به طــور میانگیــن  ــادی از هــر کلون ــد: در ســال های ع ــه مــی کن وی اضاف
۹ تــا ۱۰ کیلوگــرم عســل تولیــد می شــود کــه دارای کیفیــت مطلوبــی اســت 
ــه اســتان اصفهــان  ــق ب ــن  ترتیــب حــدود ۹ درصــد تولیــد آن متعل ــه  ای و ب

اســت.
بــه گفتــه کارشــناس پــرورش زنبــور عســل ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان شــهرهای شــهرضا، ســمیرم، خوانســار، کاشــان، فریــدن، چــادگان، 
ــتان  ــل اس ــد عس ــتان های تولی ــن شهرس ــز از مهم تری ــهر و نطن فریدون ش
ــد  ــا تولی ــاد ب ــتان ها نجف آب ــه شهرس ــن هم ــا در بی ــد ام ــی آین ــمار م بش
ــورداری  ــت زنب ــت صنع ــه نخس ــل رتب ــن عس ــزار و ۱۰۰ ت ــک ه ــاالنه ی س
ــورداری  ــزات زنب ــه خــود اختصــاص داده و بخشــی عمــده تجهی اســتان را ب

ــود. ــه می ش ــد و عرض ــتان تولی ــن شهرس ــز در ای ــور نی کش
ــتغال زایی  ــا در اش ــتان ه ــهم زنبورس ــه س ــاره ب ــا اش ــان ب ــه طبائی در ادام
ــی محســوب می شــود  ــان شــغل اصل ــورداری در اســتان اصفه ــد: زنب می گوی
به طوری کــه بیــش از چهــار هــزار نیــروی کار در زمینــه زنبــورداری و تولیــد 
ــتغال  ــه اش ــد و البت ــت می کنن ــتان فعالی ــای اس ــتان ه ــل در زنبورس عس
ــور مســتقیم  ــه ط ــه ب ــرادی می شــود ک ــامل اف ــه ش ــن زمین مســتقیم در ای
در واحدهــا مشــغول تولیــد عســل هســتند. بــه  غیــر از ایــن مشــاغل مســتقیم 
واحدهایــی نیــز در زمینــه مشــاغل خانگــی مرتبــط بــا تولیــد عســل مشــغول 
فعالیــت هســتند کــه معمــوالً ایــن افــراد فعالیــت خــود را در منــازل و باغ هــا 

ــد. ــام می دهن انج
وی مــی افزایــد: گــرده، بــره مــوم و ژل رویــال از تولیــدات زنبورعســل اســت 
کــه هــر کــدام در صنایــع بهداشــتی، درمانــی و غذایــی کاربردهــای ویــژه ای 

داشــته و درآمــد اقتصــادی مناســبی را نیــز همــراه دارد.
موانع صادرات مناسب عسل باید برطرف شود

همــان گونــه که اشــاره شــد کشــور ایــران از تولیدکننده هــا و پرورش دهندگان 
ــراوان  ــای ف ــتن ظرفیت ه ــا داش ــت و ب ــا اس ــور در دنی ــل و زنب ــرح عس مط

ــه دلیــل وجــود برخــی مشــکات نتوانســته  ــرای توســعه زنبــورداری امــا ب ب
بــه جایــگاه مطلــوب در صــادرات دســت یابــد درصورتی کــه بــر اســاس آمــار 
ــن  ــزار ت ــد ۸۸ ه ــری و تولی ــون نف ــت ۸۰ میلی ــا احتســاب جمعی ــود ب موج
عســل و مصــرف نشــدن ایــن مــاده غذایــی در کــودکان کمتــر از دو ســال، 
ســاالنه بــا مــازاد 2۰ هــزار تــن عســل در کشــور روبــه رو هســتیم کــه بایــد 

ــرد. ــزی ک ــادرات آن برنامه ری ــرای ص ب
ــد:  ــت می گوی ــان اس ــورداران اصفه ــه از زنب ــی ک ــا بهرام ــاره رض ــن ب درای
بــا توجــه بــه ایــن کــه عســل ایــران دارای ذخیــره خــواص بی نظیــر 
ــوان در صــادرات  ــد داخــل می ت ــت از تولی ــا حمای ــی اســت ب ــان داروی گیاه
ایــن محصــول بــه بازارهــای هــدف، رتبــه نخســت را بــه دســت آورد امــا بــا 
مشــکاتی همچــون بســته بندی نامناســب و قوانیــن دشــوار اداری در صــدور 
ــرای  ــوزه ب ــن ح ــاالن ای ــای فع ــت و پ ــدگان، دس ــرای صادرکنن ــا ب مجوزه

ــت. ــده اس ــته ش ــتغال زایی بس ــد و اش درآم
ــود  ــر و نب ــال های اخی ــای س ــال تحریم ه ــن اعم ــد: همچنی ــی افزای وی م
ــش  ــل ، در کاه ــت عس ــرل کیفی ــرای کنت ــی ب ــز و کاف ــگاه های مجه آزمایش

ــر داشــته اســت. ــن محصــول تاثی شــدید صــادرات ای
ــت صــادرات عســل  ــل اف ــن دالی ــی از مهم تری ــد: یک ــوردار می گوی ــن زنب  ای
ــدات  ــر تولی ــویقی ب ــتاندارد تش ــاد اس ــاری و ایج ــتاندارد اجب ــذف اس ــه ح ب
عســل مربــوط می شــود زیــرا خریــدار خارجــی تمایــل بــه عســلی دارد کــه 
ــه  ــام  گرفت ــر آن انج ــده ب ــد کنن ــور تولی ــارت در کش ــرل و نظ ــل کنت حداق
ــدارد. ــا اســتاندارد تشــویقی اعتمــادی ن ــران ب ــه عســل تولیــدی ای باشــد و ب

وی اظهــار می کنــد: جــدای از وجــود چنیــن معضاتــی بــر ســر راه صــادرات 
عســل، برخــی افــراد ســودجو باوجــود میــزان فــراوان ملکه هــای زنبورعســل، 
ــتند  ــت هس ــی بی کیفی ــل داخل ــور عس ــای زنب ــه ملکه ه ــه ک ــن توجی ــا ای ب
اقــدام بــه واردات غیرقانونــی ملکــه و فــروش آن هــا بــا نرخ هــای بســیار بــاال 
ــادی  ــای اقتص ــردن زیان ه ــر وارد ک ــاوه ب ــئله ع ــن مس ــه ای ــد ک کرده ان
بــه تولیدکننــدگان داخــل، باعــث ایجــاد بیماری هــای ناشــناخته ای در 

ــت. ــر اس ــه گاه جبران ناپذی ــد ک ــد ش ــا خواه ــتان ه زنبورس
بهرامــی اظهــار می کنــد: موضــوع قابــل  تأمــل دیگــر آنکــه گذشــته از واردات 
ملکــه، در بســیاری از فروشــگاه های اســتان اصفهــان کــه خــود قطــب 
ــع عســل های خارجــی  تولیــد عســل کشــور محســوب می شــود شــاهد توزی
هســتیم و برخــی مصرف کننــدگان نیــز کــه فقــط دنبــال تولیــدات خارجــی 
ــان  ــه عســل اصفه ــی اســت ک ــن در حال ــد و ای ــداری می کنن هســتند، خری
ــوع  ــل تن ــه دلی ــود و ب ــوب می ش ــان محس ــت جه ــل های باکیفی ــزو عس ج
ــوع گیاهــی را  ــن تن ــا عســل طبیعــی ای ــچ جــای دنی اقلیمــی کشــور در هی

نــدارد.
ــوط  ــای مرب ــل و فرآورده ه ــن، واردات عس ــاس قوانی ــر اس ــه وی ب ــه گفت ب
ــه همیــن دلیــل  ــازاد در داخــل، ممنــوع اســت ب ــا وجــود تولیــد م ــه آن ب ب
از مســئوالن انتظــار مــی رود نظــارت بیشــتری بــر ایــن امــور داشــته باشــند 
زیــرا در صــورت حــل مشــکات کنونــی تولیــد، ایــن صنعــت می توانــد نقــش 

ــری در ارزآوری و ایجــاد اشــتغال ایفــا کنــد. مؤث

نمایش ۶ محصول دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد در نمایشگاه اتوکام 2019
ــول  ــاد ۶ محص ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــر دانش ــکده کامپیوت دانش
ــت. ــرده اس ــه ک ــان ارائ ــوکام 2۰۱۹ اصفه ــی ات ــگاه بین الملل ــن در نمایش نوی

ــوکام  ــگاه ات ــن نمایش ــت و پنجمی ــی بیس ــا برپای ــان ب ــزارش همزم ــه گ ب
ــی  ــل دائم ــتارت آپ( در مح ــرات و اس ــیون اداری، مخاب ــر و اتوماس )کامپیوت
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــر دانش ــکده کامپیوت ــان، دانش ــگاه های اصفه نمایش
ــده در  ــوالت ارائه ش ــن محص ــن از بی ــول نوی ــاب ۶ محص ــا انتخ ــاد ب نجف آب

ــت. ــن نمایشــگاه حضــور یاف ای
ــگاه آزاد  ــازمانی دانش ــاری س ــگاه معم ــه داده و آزمایش ــات م ــز تحقیق مرک
ــی  ــه معرف ــگاه ب ــن نمایش ــرکت در ای ــا ش ــز ب ــاد نی ــد نجف آب ــامی واح اس
دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی و توانمندی هــای دانشــگاه واحــد نجف آبــاد 

ــد. پرداختن
ــا حضــور  ــاد ب ــد نجف آب ــس دانشــگاه آزاد اســامی واح ــش رئی ــا نق امیررض
در نمایشــگاه و بازدیــد از غرفه هــا اظهــار کــرد: »دانشــگاه ها بــا ارائــه 
ــه،  ــه جامع ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــوزه فن ــود در ح ــتاوردهای خ دس
ــه  ــه جامع ــی خــود را ب ــگاه علمــی، پژوهشــی و تحقیقات ــا و جای توانمندی ه

ــد.« ــی  می کنن ــدف معرف ه
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت آغاز  امامت حضرت مهدی )عج(
در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند:

ای”تک ستاره بهشت” حسرت به دلمان نگذار
آغازامامت منجی عالم بشریت مبارکباد

ــرا و  ــت صغ ــرده غیب ــس پ ــاب از پ ــن آفت ــود که ای ــرده ب ــّدر ک ــه مق ــن گون ــد ای ــرا خداون ــرد زی ــروب می ک ــت غ ــاب امام آفت
ــد  ــر دو بینــش بســیار مهــم تأکی ــه الســام ب ــام حســن عســکری  علی ــن رو ام ــد. ازای ــو افشــانی کن ــرا پرت ــت کب ســپس غیب
کــرد: نخســت: تأکیــد بــر شــناخت غیبــت و گرفتــن بیعــت بــرای ولــی اهللَّ اعظــم  امــام منتظــر )عــج( . دوم: تحکیــم شــالوده  

هــای مرجعیــت دینــی.
الــف - گرفتــن بیعــت بــرای امــام منتظــر احادیــث فراوانــی در بــاره امــام حّجــت منتظرعلیــه الســام وجــود دارد کــه ازپیامبــر 
ــاتری داشــت. چــون آن حضــرت،  ــر تأثیررس ــن ام ــر ای ــام عســکری ب ــد ام ــا تأکی ــم الســام صــادر شــده اّم ــام ائمه علیه وتم
ــه  ــاره وارد شــده که ب ــن ب ــی در ای ــای فراوان ــن روایته ــرد. همچنی ــش مشــخص ک ــرای خــواص از یاران خوی ــام را ب شــخصاً ام

ــم. ــا می ورزی ــا اکتف ــر یکــی از آنه ذک
ــاره  ــتم در ب ــام حسن عســکری وارد شــدم و خواس ــر ام ــه: ب ــرده اســت ک ــت ک ــعید اشــعری روای ــن س ــن اســحاق ب ــد ب احم
جانشــینش از وی بپرســم. اّمــا آن حضــرت خــود بــدون مقّدمــه فرمــود: »احمــد بــن اســحاق! خداونــد تبــارک و تعالــی از زمانــی 
کــه آدم را آفریدزمیــن را از حّجــت خــدا بــر خلقــش خالــی نگذاشــته و تــا روز قیامــت هــم خالی نخواهــد گــذارد بــه برکــت 

ــد  ــم: فرزن ــد«. گفت ــرون می آین ــن ب ــرکات زمی ــارد وب ــرو می ب ــودوباران ف ــن دور می ش ــردم زمی ــا از م ــه ب ــود او اســت ک وج
رســول خــدا! پــس از تــو امــام و خلیفــه کیســت؟

پــس شــتابان وارد اتــاق شــد. ســپس بیــرون آمــد و بّچــه ای روی دوش گرفته بــود صورتــش گویــی مــاه شــب چهــارده بــود و 
ســه ســال از عمــرش می گذشــت. ســپس امــام فرمــود: »احمــد! اگــر کرامــت تــو بــر خــدای عــّز و جــل و بــر حّجــت هایــش 
ــام و هــم کنیــه رســول خــدا و کســی اســت که زمیــن را از عــدل  ــو نشــان نمــی دادم. او هــم ن ــه ت ــود، این کودکــم را ب نمی ب
و داد پــر می کنــد پــس از آنکــه ســتم و بیــداد پــر شــده باشــد. احمــد! حکایــت او در ایــن اّمــت همچــون حکایــت خضــر و 
هماننــد داســتان ذو القرنیــن اســت. بــه خــدا ســوگند چنــان غیبــت درازی کنــد کــه هیچ کــس از هاکــت در آن رهایــی نیابــد 
مگــر آنکــه خداونــد او را بــر اعتقــاد بــه  امامتــش اســتوار کــرده و در طــول ایــن مــّدت بــا دعــا بــرای تعجیــل فرجش همراهــی 

نمــوده باشــد«
ــرای ایــن امامــت کــه امتــداد رســالت الهــی اســت بایــد کیــان و موجودیت اجتماعــی در  ــه دینــی  ب ب - مرجعیــت خردمندان

جهــان وجــود داشــته باشــد. ایــن کیــان شــیعیان مخلــص وفداکارنــد.
از طرفــی اینــان نیــز بایــد از نظامــی اجتماعــی و اســتواری بــر خــوردار شــوند تابتواننــد در برابــر رخدادهــا و مبــارزه  جوئیهــا 
توانــا باشــند. ایــن نظــام در رهبری مرجعیــت تبلــور می یابــد. بدیــن معنــی کــه شــیعیان بــه گــرد محــور عالمــان الهی واَُمنــای 
وی بــر حــال وحــرام، جمــع شــوند. از ایــن رو در دوران امام عســکری  علیــه الســام شــالوده نظــام مرجعیــت تحکیــم یافــت 
ــتگی  ــتند، برجس ــه السام هس ــام معصوم علی ــفیران ام ــّواب و س ــان وکا ون ــه آن ــار ک ــن اعتب ــیعه، بدی ــش دانشمندان ش و نق
ــر  ــردم منتش ــن م ــی در بی ــای دین ــش علم ــاره نق ــام درب ــکری علیه الس ــی از امام عس ــای فراوان ــرد وروایته ــدا ک ــژه ای پی وی
شــد کــه یکــی ازآنهــا همــان روایــت معروفــی اســت کــه امــام عســکری علیه الســام از جــّد خویــش امام صادق علیــه الســام 
روایــت کــرده اســت و در آن آمــده: »آن کــه از فقیهــان خویشــتندار اســت و دیــن خویــش را پاســدار و بــا هــوا وهوس خــود 

ســتیزه کار و امــر مــوالی خویــش را فرمانبــردار، پــس بــر عــوام اســت کــه از اوتقلیــد کننــد«.
ــدند  ــده دار ش ــام عه ــت را در دوران ام ــور اّم ــام ام ــم الس ــل بیت علیه ــور اه ــه ن ــه، ب ــت یافت ــمندان هدای ــن رو دانش از همی
ــا  ــه آنه ــخهای ب ــم پاس ــام ه ــتند و ام ــه می نگاش ــد، نام ــورد می کردن ــر خ ــا آنهاب ــه ب ــکلّی ک ــائل مش ــاره مس ــام در ب ــا ام و ب
ــروف شــد و  ــع مع ــه تواقی ــا ب ــش علم ــا پی ــن نامه ه ــرد. ای ــر می ک ــش مه ــع( خوی ــه امضــای )توقی ــا را ب ــه  ه می نوشــت و نام

ــد. ــب کردن ــی کس ــهرت  خاّص ــام ش ــکری علیه الس ــام عس ــوی ام ــا از س ــی از آنه برخ

آخرین وصیت امام حسن عسگری )ع(

رییــس بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری نجــف آبــاد گفــت: طــرح توســعه ایــن بیمارســتان کــه از ســال ۹۴ در چهــار طبقــه 
ــم در  ــود درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و امیدواری ــی شــد، بیــش از ن ــگ زن ــع کلن ــر مرب ــزار و پانصــد مت ــای ۱۱ه و زیربن

22بهمــن ســال جــاری بــا مجمــوع هزینــه نزدیــک بــه 2۵ میلیــارد تومــان بــه بهــره بــرداری کامــل برســد.
غامحســین ســلیمانی  نســب گفــت: بــا حمایــت دولــت و پرداخــت ۵۰ درصــد از هزینــه ســاخت پــروژه و حمایــت خیریــن در ۵۰ 

درصــد باقی مانــده، بــه  زودی شــاهد افتتــاح بخــش اورژانــس جدیــد طــرح توســعه خواهیــم بــود.
ســلیمانی  نســب از بــرآورد ۱۰ میلیــارد تومانــی طــرح در ابتــدای کلنــگ زنــی آن گفــت و افــزود: متأســفانه بــا افزایــش تــورم و 
ــان  ــارد توم ــا ۱۵ میلی ــی مواجــه شــد به طوری کــه حــدوداً ۱۰ ت ــا مشــکات فراوان ــروژه ب ــن پ ــا، اجــرای ای ــاال رفتــن قیمت ه ب

بــه هزینــه بــرآورد شــده بــرای اتمــام ایــن طــرح اضافــه شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: خیریــن تاکنــون ۴ و نیــم میلیــارد تومــان بــه اجــرای پــروژه کمــک کــرده انــد و در صــورت تامیــن یــک 

میلیــارد تومــان دیگــر از محــل کمــک هــای خیریــن، امــکان راه انــدازی دســتگاه آنژیوگرافــی بیمارســتان فراهــم خواهــد شــد.
رییــس بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری افــزود: موتورخانــه و بخــش اورژانــس ۱۰۰ درصــد تکمیــل و آمــاده بهره بــرداری شــده 
انــد ولــی مشــکاتی در انشــعاب بــرق و گاز داریــم کــه امیدواریــم بــا تعامــل بیشــتر مســئووالن هرچــه ســریع تر حــل شــده و 

ظــرف ۴۵ روز آینــده شــاهد بهــره بــرداری از بخــش اورژانــس طــرح توســعه بیمارســتان باشــیم.
ســلیمانی  نســب در خصــوص آخریــن وضعیــت بیمارســتان نیمــه کاره در کمربنــدی نجــف  آبــاد گفــت: ســاخت ایــن بیمارســتان 
بــر عهــده ســازمان مســکن و از طرح هــای ملــی اســت کــه تاکنــون بــه دلیــل مشــکات بودجــه ای فقــط نزدیــک بــه ۶۰ درصــد 

پیشــرفت داشــته اســت.
نجــف آبــاد، دو بیمارســتان نیمــه کاری و تاریخــی دارد. یکــی بیمارســتان ســیصد تختخوابــی دانشــگاه آزاد ایــن شــهر کــه 2۳ 
ســال پیــش در ۷ هــزار متــر مربــع کلنــگ زنــی شــده و مســئوالن چنــد ســال یــک بــار وعــده جدیــدی بــرای بهــره بــرداری از 
آن مــی دهنــد. رییــس جدیــد دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد، ســال گذشــته پیــش بینــی کــرده بــود بــرای تکمیــل ایــن بیمارســتان 
کــه اســکلت فلــزی و زنــگ زده اش، ورودی نجــف آبــاد از ســمت خمینــی شــهر را نازیبــا کــرده، بــه بودجــه ای در حــدود 2۰۰ 

میلیــارد تومــان نیــاز باشــد.
ــن شــهر اســت.  ــل دادگســتری ای ــی بهارســتان در مقاب ــاد، بیمارســتان 2۱۶ تختخواب ــه کاره نجــف آب ــن بیمارســتان نیم دومی
بیمارســتانی کــه ابوترابــی نماینــده مــردم در مجلــس در ســال ۹۵ گفتــه بــود بــرای تکمیــل ســاختمان و تجهیــزش بــه بیــش از 

۸۰ میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز اســت و بــا پــول هــای قطــره چکانــی دولــت، تامیــن ایــن میــزان بودجــه حداقــل پانــزده ســال 
طــول خواهــد کشــید.

در ســال هــای اخیــر وعــده هــای مختلفــی در خصــوص واگــذاری مراحــل تکمیــل و بهــره بــرداری ایــن دو بیمارســتان تاریخــی 
بــه بخــش خصوصــی داده شــده ولــی هیــچ کــدام عملیاتــی نشــده انــد.

ایــن وســط  مطالبــه بــه حــق مــردم ایــن اســت کــه چــرا بــا وجــود صــرف میلیاردهــا تومــان از بیــت المــال و شــهریه دانشــجویان 
دانشــگاه آزاد در ایــن دو پــروژه، هنــوز افــق روشــنی بــرای بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــای تاریخــی و بــه نوعــی فرســوده وجــود 

ندارد.

پیشرفت 90 درصدی طرح توسعه بیمارستان نجف آباد

ــن  ــگاه بی ــن نمایش ــاد در یازدهمی ــف آب ــهرداری نج ــه ش ــی ک ــاه ۹۸ زمان ــرداد م خ
ــیل  ــی پتانس ــرای معرف ــه ای را ب ــان غرف ــتی اصفه ــع دس ــگری و صنای ــی گردش الملل
هــای گردشــگری نجــف آبــاد برپــا کــرده بــود، گروهــی مســتند ســاز کــه بــا مجموعــه 
ــاد  ــف آب ــنتی نج ــای س ــی از غذاه ــتند، چیزهای ــط هس ــا مرتب ــتی در اروپ ای توریس
مــی شــنوند. دو مــاه بعــد گــروه فیلــم بــرداری »ســانی ســاید« مســتند ســاز و تیســتر 
معــروف آمریکایــی بــه رســتوران پدیــده فــردوس نجــف آبــاد آمــده و ســه غــذای 

ــه مــی کننــد. ســنتی ایــن شــهر را تجرب
ــی  ــی جهان ــه معرف ــورد تاریخچ ــاد در م ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــار  ــورد آث ــتند در م ــن مس ــون چندی ــد: تاکن ــی گوی ــاد م ــف آب ــنتی نج ــای س غذاه
تاریخــی، جاذبــه هــای گردشــگری و غذاهــای ســنتی را بــا همــکاری شــبکه بیــن المللی 
پــرس تــی وی تولیــد کــرده ایــم کــه در یکــی از آن هــا کبــاب شــتر با اســتفاده از ســیخ 

انجیــری مــورد بحــث قــرار گرفتــه بــود.
ابراهیــم رضایــی در مــورد چگونگــی عاقــه منــدی گــروه مســتند ســاز آمریکایــی بــرای 
ســاخت برنامــه در مــورد غذاهــای ســنتی نجــف آبــاد هــم گفــت: خردادمــاه امســال کــه 
شــهرداری نجــف آبــاد غرفــه ای را در یازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری و 
صنایــع دســتی اصفهــان برپــا کــرده بــود، معرفــی مختصــری از غذاهــای ســنتی نجــف 
آبــاد بــه یکــی از افــراد مرتبــط بــا ایــن گــروه ارائــه شــد کــه همیــن موضــوع زمینــه 

ســاخت ایــن مســتند را فراهــم کــرد.
رضایــی بــا اشــاره بــه حضــور دو ویتنامــی بــه عنــوان تصویربــرداران گــروه مســتند ســاز 
مــی گویــد: بعــد از بررســی مجوزهــای قانونــی ایــن گــروه مســتند ســاز از ســوی ارگان 
ــرای بازدیــد آن هــا از نقــاط مختلــف از جملــه  ــی، هماهنگــی هــای الزم ب هــای متول
یکــی از شــترخوان هــای فعــال شــهر، قصابــی عرضــه کننــده گوشــت شــتر و در نهایــت 

مجموعــه گردشــگری پدیــده فــردوس انجــام گرفــت.
ــا و  ــال در اروپ ــگری فع ــه گردش ــک مجموع ــه ی ــته ب ــاز، وابس ــتند س ــروه مس ــن گ ای
ــرای بازدیــد از  ــا ســاخت چنیــن مســتندهایی، گردشــگران را ب آمریــکا هســتند کــه ب

ــد. ــد مــی کنن ــی شــده جــذب کــرده و کســب درآم ــاط معرف نق
در مســتندی کــه »ســانی ســاید« تیســتر مشــهور آمریکایــی در مــورد غذاهــای ســنتی 
نجــف آبــاد ســاخته و در معــرض دیــد مخاطبــان میلیونــی اش گذاشــته، نــام مجموعــه 
گردشــگری »پدیــده فــردوس« نیــز بــه چشــم مــی آیــد. مجموعــه ای کــه امســال 
وارد دهمیــن ســال فعالیتــش شــده و بــا زیربنــای 2۵ هــزار متــر مربــع در کمربنــدی 
ــه صــورت مســتقیم اشــتغال زایــی کــرده  ــرای بیــش از پنجــاه نفــر ب جنوبــی شــهر ب

اســت.
ایــن مجموعــه بــا عرضــه بیــش از چهــل نــوع غــذای متنــوع، توانســته مشــتریان زیــادی 

از نقــاط مختلــف اســتان و حتــی کشــور را جــذب کــرده و میزبــان بســیاری از برنامــه 
هــای دولتــی، جشــن هــا و ویــژه برنامــه هــای بخــش خصوصــی باشــد.

حســن عابدینــی مدیــر عامــل ایــن مجموعــه معتقــد اســت: از لحــاظ کیفیــت و قیمــت 
غــذا حــرف بــرای گفتــن داریــم و در کنــار آن تــاش داریــم جاذبــه هــای گردشــگری 
ــی از ســانی ســاید و گــروه  ــه مشــتریان معرفــی کنیــم و میزبان ــاد را ب شــهر نجــف آب

همراهــش در همیــن راســتان برنامــه ریــزی و اجــرا شــد.
ــرای ایــن تیســتر آمریکایــی در  ــا مقایســه برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه ب عابدینــی ب
ــی یــک غــذای  ــرای معرف ــد: در برخــی شــهرها ب ــردوس مــی گوی ــده ف مجموعــه پدی
ســنتی، نزدیــک بــه یــک روز گــروه را معطــل مــی کردنــد ولــی مــا در ظــرف یــک روز، 
ســه غــذای ســنتی نجــف آبــاد شــامل کبــاب شــتر بــا ســیخ انجیــر، گداختــه و قیمــه 

ریــزه را معرفــی کردیــم.
ــادات و  ــرات ،انتق ــه نظ ــردوس ب ــده ف ــه پدی ــا در مجموع ــتند م ــار داش ــان اظه ایش
ــار  ــی آم ــا بررس ــتا ب ــن راس ــم و در همی ــژه ای داری ــه وی ــان توج ــنهادات میهمان پیش
ــه  ــدیم ک ــه ش ــاری متوج ــال ج ــه اول س ــش ماه ــا در ش ــه غذاه ــروش کلی ــق ف دقی
علیرغــم آن کــه مــردم در مراجعــه بــه رســتورانها کمتــر کبــاب کوبیــده اســتفاده مــی 
نماینــد امــا در ایــن مــدت بیــش از ۳۸ درصــد  میهمانــان پدیــده از انــواع کبــاب هــای 
کوبیــده رســتوران از جملــه  رویــال ،وزیــری ،زعفرانــی ، و مخصــوص اســتفاده نمــوده 
ــده  و نشــانه ای از  ــث افتخــار و ســربلندی رســتوران پدی ــن  موضــوع باع ــه ای ــد ک ان

ــه شــده  مــی باشــد  . ــه کیفیــت غــذا هــای ارائ ــز ب ــان عزی اعتمــاد میهمان
عابدینــی ســاخت چنیــن مســتندهایی را رونــق دهنــده بخــش گردشــگری شهرســتان و 
دیگــر مجموعــه هــای وابســته دانســت و اعــام داشــت: از نــکات جالــب حضــور ســانی 
ســاید در مجموعــه پدیــده فــردوس، مــی تــوان بــه تعجــب او از میــزان دقــت ایرانــی 

هــا در نظافــت پخــت و پــز و اســتفاده از مــواد اولیــه بــا کیفیــت بــود.
ــتان در  ــف شهرس ــای مختل ــکاری  ادارات و ارگان ه ــن از هم ــی همچنی ــای عابدین اق

ــد. ــر و تشــکر نمودن ــردوس تقدی ــده ف ــه پدی ــی مجموع همراه

شگفتی تیستر آمریکایی از غذاهای سنتی نجف آباد


