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2
خبر کوتاه

مادر شهیدان »سلیمیان« درگذشت
ــراق در ســن ۷۶  ــام مصطفــی و محســن ســلیمیان پــس از ســال ها ف ــادر شــهیدان واالمق ــی م ــرم علی خان ــم محت حاجیه خان

ســالگی بــه علــت کهولــت ســن بــه فرزنــدان شــهیدش پیوســت.
ــگاه  ــاد تشــییع و در جای ــر روی دســتان مــردم شــهیدپرور نجف آب ــاد ب ــن مــادر شــهید در گلســتان شــهدای نجف آب پیکــر ای

ابــدی اش آرام گرفــت.
ــن  ــات فتح المبی ــن ۱۳۶۱ در عملی ــه جهــان گشــود و عاقبــت ۵ فروردی ــده ب ــاه ۱۳۴۵ دی مصطفــی ســلیمیان در دهــم تیرم

بــه مقــام شــهادت نائــل شــد.
محســن ســلیمیان در دوم آبــان مــاه ۱۳۴۸ دیــده بــه جهــان گشــود و عاقبــت ۵ اســفند ۱۳۶۲ در عملیــات خیبــر بــه خیــل 

یــاران شــهیدش پیوســت.

بازدید های میدانی در شهرک 
صنعتی نجف آباد 1

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
نجــف آبــاد همــراه بــا جعفــرزاده معــاون امــور عمرانــی 
ــاد ۱ از  ــی نجــف آب ــا حضــور در شــهرک صنعت ــداری ب فرمان
ــان  ــت اصفه ــه صنع ــرکت بهین ــدس، ش ــی ق ــرکت صنعت ش
ــد و در  ــپاهان بازدی ــپهر س ــم س ــزی قائ ــوالد ری ــرکت ف و ش
ــود بحــث و  ــای موج ــش ه ــائل و چال ــون مس نشســتی پیرام
تبــادل نظــر کردنــد. شــایان ذکــر اســت گــروه صنعتــی قــدس 
ــات  ــد قطع ــه تولی ــام تجــاری GHN در زمین ــا ن ــاد ب نجــف آب
فلــزی کامیــون و قالــب هــای صنعتــی فعالیــت دارد. شــرکت 
بهینــه صنعــت اصفهــان از زیــر مجموعــه هــای گــروه تولیــدی 
ــدی  ــه تولی ــاخت مجموع ــا س ــه ب ــوده ک ــدس ب ــی ق صنعت
مخــازن تحــت فشــار تیــپ CNG( ۱( بــه دو روش تولیــد از لوله 
و تولیــد از ورق فعالیــت می کنــد. شــرکت فــوالد ریــزی قائــم 
ســپهر ســپاهان نیــز در تولیــد ریختــه گــری قطعــات فــوالدی 

ــت دارد. فعالی

نشست هم اندیشی تدوین دانشنامه نجف آباد
بــا حضــور دکتــر یــداهلل میرزایــی نویســنده کتــاب دومــاب، 
شهرســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئیــس 
ــاد و تنــی چنــد از نویســندگان شهرســتان نشســت  نجف آب
هم اندیشــی تدویــن دانشــنامه نجف آبــاد برگــزار شــد. 

در ابتــدای ایــن جلســه نویســنده مجموعــه هفــت جلــدی 
دمــاب در ســخنان کوتاهــی در خصــوص گــردآوری و تالیــف 
ــاب  ــن کت ــت: ای ــه داد و گف ــی را ارائ ــه مطالب ــن مجموع ای
نقشــه راهــی اســت تــا نویســندگان شهرســتان نجف آبــاد بــا 
اســتناد بــه ایــن دانشــنامه نجف آبــاد را نیــز تالیــف نماینــد. 
ــگ و  ــس اداره فرهن ــوی رئی ــن لوح موس ــه سیدحس در ادام
ــیل های  ــه پتانس ــاد ب ــتان نجف آب ــامی شهرس ــاد اس ارش
فرهنگــی و ادبــی نجف آبــاد اشــاره کــرد و گفــت: در 
ــتان 9۲0  ــاله اخیــر شهرس ــد س ــش چن ــی و پژوه بررس
ــات  ــت اطاع ــایی و ثب ــاد شناس ــنده در نجف آب ــر نویس نف
ــته  ــندگان برجس ــکاری نویس ــا هم ــم ب ــده اند و امیدواری ش

ــم.  ــق نمائی ــم تحق ــن مه ای
سمیه شریعتی

جلسه انجمن خیرین مسکن ساز

ــی  ــور موس ــا حض ــاز ب ــکن س ــن مس ــن خیری ــه انجم جلس
ــاد  ــف آب ــژه نج ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــری مع مباش
تشــکیل شــد. در ایــن جلســه، در خصــوص تعییــن تکلیــف 
پــروژه 9۶ واحــدی گلبهــار، پــروژه ۱۵ واحــدی قلعــه ســفید و 
پــروژه ۱۶ واحــدی همــت آبــاد بحــث و تبــادل نظــر صــورت 
ــان مباشــری  ــد.در پای گرفــت و تصمیمــات الزم اتخــاذ گردی
فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد و رئیــس انجمــن خیریــن مســکن 
ــی و  ــوزه فن ــر در ح ــت نظ ــتر و دق ــارت بیش ــر نظ ــاز ب س

ــرد. ــد ک تســریع در انجــام کار تاکی

بازدید از پروژه پردیس سینمای شهر گلدشت
سیدحســن لوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــدی  ــراه محمدمه ــه هم ــاد ب ــتان نجف آب ــامی شهرس اس
ــس  ــاخت پردی ــروژه س ــت از پ ــهردار گلدش ــی ش فردوس

ــود.  ــد نم ــت بازدی ــهر گلدش ــینمای ش س
ــی  ــری و مردم ــی هن ــوان امکان ــه عن ــروژه ب ــن پ وی از ای
ــت  ــهر گلدش ــینما در ش ــت داران س ــی و دوس ــرای اهال ب
ــهر  ــروژه در ش ــن پ ــام ای ــندی از انج ــا خرس ــردو ب ــاد ک ی
گلدشــت گفــت: همــکاری وحمایــت از طرح هــای فرهنگــی 
ــطح  ــن س ــی و باالرفت ــاط اجتماع ــث نش ــی باع و اجتماع

فرهنــگ جامعــه می شــود. 
از  فردوســی شــهردار گلدشــت مطالبــی  محمدمهــدی 
مراحــل انجــام پــروژه ارائــه داد و گفــت: احــداث ایــن طــرح 

زیــر مجموعــه حــوزه  از شــرکت های  یکــی  به وســیله 
هنــری انجــام خواهدشــد. 

الهام شهریاری

 اصفهان رتبه اول تولید تخم مرغ درکشور
دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون  ایراندوســت،  حســین 
ــزار  ــاالنه ه ــت: س ــان گف ــاورزی اصفه ــاد کش ــازمان جه س
ــه از  ــود ک ــد می ش ــان تولی ــتان اصفه ــرغ در اس ــن تخم م ت

ــور دارد.  ــه اول را در کش ــاظ رتب ــن لح ای
اصفهــان،  نجف آبــاد،  کاشــان،  شهرســتان های 
شاهین شــهر، میمــه، تیــران و کــرون بــه ترتیــب بیشــترین 
ــتان  ــاز اس ــر نی ــدار۲ براب ــن مق ــتند. ای ــا هس تولیدکننده ه
اســت و حــدود ۵0 درصــد تولیــد آن بــه ســایر نقــاط کشــور 
تــن   ۳90 میانگیــن  به طــور  روزانــه  می شــود.  عرضــه 
ــز در  ــن نی ــورد ۴۵0 ت ــه رک ــود ک ــد می ش ــرغ تولی تخم م

ثبت شده اســت.  منطقــه  ایــن 
۱۷ مهــر به عنــوان روز جهانــی تخم مــرغ اســت کــه اســاس 
ایــن روز بــر اســتفاده هــر چــه بیشــتر از ایــن مــاده غذایــی 
تاکیــد دارد کــه ســامتی مــردم افزایــش یابــد. شــیر، 
ــی  ــن گیاه ــی پروتئی ــع اصل ــه منب ــرغ س ــت و تخم م گوش
ــر  ــت کمت ــبت گوش ــه نس ــرغ ب ــت تخم م ــتند و قیم هس

ــت اســت.  ــن یــک مزی اســت و ای
۷0 درصــد تخم مــرغ تولیــدی به صــورت مســتقیم مصــرف 
ــیرینی و  ــد ش ــی مانن ــد آن در صنایع ــود و ۳0 درص می ش
ــد از  ــن ۵ درص ــتفاده قرارمی گیرد. همچنی ــورد اس ــک م کی
ــود  ــته می ش ــد شکس ــد تولی ــه در فراین ــی ک تخم مرغ های

ــرد دارد. در صنایــع غذایــی غذایــی کارب

ســرانه مصــرف تخم مــرغ بیــن۱90 تــا ۲00 عــدد در 
ــه ۲۵0  ــد حداقــل ب ــه ازای هــر نفــر اســت کــه بای ســال ب
ــان ۱۴ درصــد  ــد. اســتان اصفه ــش یاب ــدد افزای ــا ۳00 ع ت
ــن را  ــون ت ــادل ۲ میلی ــور مع ــور کش ــوالت دام و طی محص

تولیــد می کنــد. 
ــی  ــه  شــرکت های تعاون ــل اتحادی خســرومنصوری، مدیرعام
کشــاورزی مــرغ تخم گــذار و مــادر اســتان اصفهــان گفــت: 
بــرای امســال مجــوز صــادرات ۵ هــزار تــن تخم مــرغ اخــذ 
ــن آن  ــزار ت ــر می رســد حــدود ۲ ه ــه نظ ــا ب شده اســت ام
ــی  ــراق و افغانســتان مقاصــد صادرات محقــق شــود. عمان،ع

ــتان هســتند.  ــدی در اس ــرغ تولی تخم م
مقاله کامل را در پایگاه خبری تحلیلی دیباگران بخوانید.

احمد شریعتی

دیدار فرماندار ویژه شهرستان با 
نمایندگان صنف کشاورزان شهرستان

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
نجــف آبــاد بــا نماینــدگان صنــف کشــاورزان شهرســتان دیدار 
و گفتگــو کــرد. در ایــن دیــدار حیــدری گزارشــی از مســائل و 
چالــش هــای موجــود در حــوزه کشــاورزی را مطــرح نمــوده 
ــرای  ــژه شهرســتان دســتورات الزم ب ــدار وی و در ادامــه فرمان

پیگیــری مــوارد مطروحــه را صــادر نمــود.
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                                                                             برگزاری همایش پیاده روی و گردهمایی ناشنوایان
همایــش پیــاده روی  و گردهمایــی ناشــنوایان شهرســتان نجــف آبــاد بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه جهانــی ناشــنوایان بــه 
همــت و همــکاری هیــات ورزش هــای ناشــنوایان، اداره ورزش و جوانــان و هیــات ورزش روســتایی و بــازی هــای بومــی محلــی

در پارک کوهستان نجف آباد برگزار شد.
 ایــن گردهمایــی بــا هــدف معرفــی بــازی هــای بومــی محلــی و ایجــاد انگیــزه ورزش در بیــن ناشــنوایان و کــم شــنوایان  بــا 
هــدف پاسداشــت ســامتی و گرامیداشــت فرهنــگ ورزش هــای بومــی محلــی همــراه بــا آمــوزش و اجــرای گروهــی بــازی هــای 

ســنتی پرتــاب تــوپ و مانــع، هفــت ســنگ، دوز و طنــاب کشــی برگــزار شــد.
کــه در پایــان بــا حضــور موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، ابراهیمــی و جوزقیــان رییــس و نایــب رییــس هیــات ناشــنوایان 

جوایــزی بــه نفــرات برتــر اهــدا شــد.

ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــری فرمان ــی مباش ــمی موس در مراس
نجف آبــاد و علیرضــا قناعــت کار رئیــس اداره بهزســتی 
ــال  ــان ناشــنوای ســازمان انتق ــاد کارکن شهرســتان نجــف آب
ــع  ــتان در جم ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــون و ش خ
ــداری  ــون ناشــنوایان حضــور داشــتند و در دی ناشــنوایان کان

ــرد.  ــو ک ــدار و گفتگ ــان دی ــا آن ــه ب صمیمان
موســی مباشــری بــا تحســین توانمنــدی و قــدرت اراده 
ناشــنوایان کــه در صحنه هــای کار و زندگــی اجتماعــی 
ــود را  ــای خ ــکات و نیازه ــند مش ــادر هس ــد و ق حضوردارن
تامیــن کنندگفــت: روز جهانــی ناشــنوایان بهانه ایــی اســت تــا 
ــاد کنیــم و عظمــت اراده مستحکم شــان را  ــزان ی از ایــن عزی

ــم.  ــر کنی تقدی
ــزان  ــغ ایــن عزی فعالیت هــا و تــاش هــای شایســته و بی دری
ــا  ــراد ب ــن اف ــراد اســت و ای ــر اف ــرای دیگ ــی مناســب ب الگوی
ــا  ــودن از نعمــت ســامت ب ــه معلولیــت و محــروم ب توجــه ب
ــد مشــکات زندگــی را پســت  ــه خداون ــوکل ب ــا ت همــت و ب
ــه  ــی ک ــم خطرات ــه داری ــد وظیف ــه بای ــد و هم ســر می گذارن

ــیم.  ــد بشناس ــد می کن ــر را تهدی ــن قش ای
ــوق  ــت حق ــر رعای ــن قش ــای ای ــن نیازه ــی از بزرگ تری یک

ــر  ــارکت و تغی ــرای مش ــازی ب ــت و فرهنگ س ــهروندی اس ش
ــن  ــته های ای ــر خواس ــن از دیگ ــا معلولی ــه ب ــار در جامع رفت

قشــر اســت. 
ــش  ــرات خوی ــا و نظ ــم دغدغه ه ــن مراس ــر در ای ــراد حاض اف
در حوزه هــای مختلــف کاری و فعالیــت خــود را بیــان کردنــد 
ــای الزم  ــکار راهنمایی ه ــا قناعت و موســی مباشــری و علیرض
در ایــن زمینــه را ارائــه دادنــد و بــا هــدای لــوح و هدایایــی از 

آن هــا تقدیــر و تشــکر کردنــد. 
سمیه طالب

بزرگترین نیاز قشر معلولین
رشد اعتبارات تملک دارایی راه و 

شهرسازی شهرستان نجف آباد
ــتان  ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ــوالدی رئی ــی ف مرتض
نجــف آبــاد گفــت: اعتبارات حــوزه راه وشهرســازی شهرســتان 
نجف آبــاد در ســال ۱۴00 حــدود ۴۵0 میلیــون تومــان 
بوده اســت کــه بــا پیگیــری و تاش هــای صــورت گرفتــه بــه 
حــدود ۵/۵۶ میلیــارد تومــان رســیده اســت. کــه شــامل ۱۳ 
میلیــارد تومــان اعتبــار محرومیت زدایــی، ۱ میلیــارد تومــان 
بــرای مدرســه صالح آبــاد، ۴ میلیــارد تومــان بــرای روشــنایی 
معابــر ســکونت گاه های غیررســمی، ۵/۳ میلیــارد تومــان ارزش 
ــت  ــای باف ــر محدوده ه ــفالت معاب ــرای آس ــی ب ــر تحویل قی
فرســوده و ۳۵ میلیــارد تومــان بــرای احــداث محــور ســه راهی 
ــر کل راه  ــا پیگیری هــای مدی مهردشــت اســت.  همچنیــن ب
و شهرســازی اســتان اصفهــان، اعتبــار در نظرگرفته شــده 
ــه حســن آباد و انجــام  ــد دوم ســه راهی مهردشــت ب ــرای بان ب
طراحــی و اجــرای ۸ کیلومتــر از ایــن پــروژه در ســال جــاری 
عملیاتــی می شــود کــه ۵ میلیــارد آن جــز اعتبــارات تملــک 
ــر آن از  ــان دیگ ــارد توم ــتان و ۳0 میلی ــای شهرس دارایی ه
اعتبــارات ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان اصفهــان اســت. 
زهرا طاهری

دعوت رویا نوریان به اردوی
 انتخابی تیم ملی ریکرو 

ــا  ــدازی ب ــایت تیران ــرو در س ــی ریک ــم مل ــی تی اردوی انتخاب
کمــان در ورزشــگاه آزادی تهــران برگــزار می شــود کــه طبــق 
اعــام فدراســیون تیرانــدازی بــا کمــان رویــا نوریــان کمانــدار 
ــوت شــده اســت. ــی دع ــم مل ــن اردوی تی ــه ای ــاد ب نجــف آب

نفــرات دعــوت شــده : پارمیــدا قاســمی، مهتــا عبدالهــی، 
تکتــم علــی لــو، نرگــس عــادل، مبینــا فــاح، یســنا پورمهانــی، 
ــان،  ــا نوری ــا، روی ــام نی ــا بهن ــینی، تین ــی حس ــه حاج حوری
فاطمــه بهرامــن، محمدحســین گلشــنی، هومــن حاجــی زاده، 
ــری،  ــار، ارشــک فاضــل، رضــا شــبانی، میــاد وزی مبیــن رمی
صــادق اشــرفی، نیمــا نــادری، میــاد جــوادی، علــی رســولی 

ــی و حســین قربان

علــی فتوحــی، مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان گفــت : 
در شــش مــاه ابتــدای ســال ۸0 هــزار نفــر بــه پایگاه هــای انتقال 
خــون مراجعــه کردنــد کــه ۷۱ هــزار نفــر آن هــا موفق بــه اهدای 
خــون شــدند. کــه نســبت بــه ســال گذشــته 9/۲ درصــد افزایش 
ــد ۲0  ــا رش ــز ب ــر نی ــرم و صف ــای مح ــت. در ماه ه ــته اس داش
درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته روبــرو بودیــم کــه همزمــان 
بــا ایــن افزایــش تخت هــای بیمارســتانی و جراحی هــی الکتیــو 
نیــز افزایــش یافتــه اســت. البتــه مکــرر بــر نیاز بــه اهــدای خون 

ــی تاکیــد می شــود.  و افزایــش فراورده هــای خون
لزوم افزایش فرهنگ سازی اهدای خون بانوان

ــوان ۳ درصــد اســت کــه مطلــوب نمی باشــد  اهــدای خــون بان
ــدای  ــتیم. اه ــوص هس ــن خص ــازی در ای ــد فرهنگ س و نیازمن
خــون بــرای بانــوان خطرنــاک نیســت و موجــب بــروز کم خونــی 
نمی شــود. در اهــدای خــون خدمــات آزمایشــی بیشــتری 
ــوان در نظــر گرفتــه شــده اســت. هموگلوبیــن خــون  ــرای بان ب
ــم چــک می شــود و در صورتــی کــه اهــدای خــون منجــر  خان
ــود.  ــاف می ش ــون مع ــدای خ ــودف وی از اه ــی ش ــه کم خون ب
قرص هایــی بــه بانــوان داده می شــود کــه میــزان خــون اهدایــی 
را جبــران کنــد و آزمایشــات هپاتیــت  B و C ، ایــدز و ســیفلیس 

ــود. ــه می ش ــا گرفت ــه اهداکننده ه از هم
اهدای خون اقدامی انسان دوستانه است

ســازمان انتقــال خــون در اســتان اصفهــان از نظــر تعــداد پایــگاه 
وضعیــت مناســبی نــدارد و فقــط یــک پایگاه مناســب در ســطح 
ــرو،  شــهر اصفهــان وجــود دارد. همچنیــن اصفهــان از نظــر نی

بودجــه، پایــگاه و تجهیــزات کمبــود دارد. 
اهــدای خــون یــک اقــدام انسان دوســتانه بــرای نیازمنــدان بــه 
ــد  ــاص مانن ــای خ ــا بیماری ه ــر ب ــراد درگی ــت و اف ــون اس خ
تاالســمی، هموفیلــی و بیماری هــای پاکتــی افــرادی هســتند 
ــتند.  ــی هس ــای خون ــد فراورده ه ــتمر نیازمن ــور مس ــه به ط ک
ــرای  ضمــن اینگــه اهــدای خــون از نظــر جســمی و روحــی ب

اهــدا کننــده مفیــد و بــدون ضــرر اســت. 

مصرف  همه  خون های  اهدایی  در  استان
ــی در اســتان در خــود اســتان مصــرف  ــای اهدای ــه خون ه هم
می شــود و انتقــال خــون از اصفهــان بــه دیگر اســتان ها بــه ندرت  
و در مــوارد خــاص اتفــاق می افتــد. اســتان اصفهــان در شــبکه 
خون رســانی کشور پشــتیبان اســتان سیستان وبلوچســتان است 
و وجــود شــبکه خون رســانی در کشــور دو طــرف ســود اســت.  
در صــورت زیــاد بــودن ذخیــره خــون یــک اســتان خون هــای 
ــترین  ــود. بیش ــتاده می ش ــر فرس ــتان های دیگ ــه اس ــی ب اهدای
اهــدای خــون دراســتان تهــران اســت و بعــد از آن شــیراز در رتبه 
دوم اســت و در اســتان اصفهــان بــه ترتیــب شــهرهای اصفهــان، 

ــد. ــرار دارن ــاد ق کاشــان و نجف   آب
سمیه شریعتی

رشد 9.2 درصدی خون گیری در استان

به مناسبت روز جهانی ناشنوایان 

راه اندازی سامانه ارتباط مردمی 
شورای فرهنگ عمومی

بــه نقــل از روابــط عمومــی دبیرخانه شــورای فرهنــگ عمومی، 
در راســتای ضــرورت تحقــق اهــداف دولــت ســیزدهم در حوزه 
فرهنــگ و هنــر و بــه منظور پاســخگویی به ســواالت و مطالبات 
هموطنــان، دبیرخانــه شــورای فرهنــگ عمومی کشــور نســبت 
ــای  ــا شــماره ه ــی« ب ــاط مردم ــامانه ارتب ــدازی »س ــه راه ان ب
ثابــت 0۲۱۳۳9۶0۵0۵0 و همــراه 09۲۳۳۲۵۱۵۸۸ اقــدام 
کــرده اســت. ایــن ســامانه بــه منظــور پاســخگویی بــه ســواالت 
و پیشــنهادات و انتقــادات آحــاد مــردم، بــا امکان بهــره گیری و 
دسترســی بــه همــه پلــت فــرم هــا و برنامــه هــای پیــام رســان 
داخلــی و خارجــی در فضــای مجــازی، راه انــدازی شــده اســت.
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اســتان اصفهــان بــا داشــتن ۴ هــزار هکتــار مزرعــه گلرنــگ 
ایــن گیــاه در کشــور اســت.  بزرگ تریــن تولیدکننــده 
ــگ در  ــد گلرن ــب تولی ــان قط ــتان اصفه ــت در اس روددش
اســتان اســت. در اردســتان، مبارکــه وبرخــی دیگــر از 
ــه  ــن دان ــیت ای ــوان کش ــز می ت ــر نی ــتان های دیگ شهرس
روغنــی را دیــد. ایــن محصــول بــا رشــد ســریع و آب کمــی 

ــز دارد.  ــی نی ــاز دارد ارزش خوب ــه نی ک
گلرنگ، گیاهی سازگار با کم آبی

روغنــی ســازمان جهــاد  دانه هــای  و  پنبــه  کارشــناس 
کشــاورزی اســتان اصفهــان، کیــوان بنی اســدی گفــت: 
حــدود ۱۱ هــزار هکتــار در کشــور زیــر کشــت گلرنــگ اســت 
کــه حــدود ۴ هــزار هکتــار آن در اســتان اصفهــان اســت و بــا 
تولیــد ۶ هــزار تــن دانــه روغنــی گلرنــگ رتبــه اول در کشــور 
را دارد.  هرنــد، اردســتان  و مبارکــه بیشــترین ســهم کشــت 

ایــن محصــول را دارنــد. 
ــا کــم آبــی اســت و از عمــق ۳0  گلرنــگ گیاهــی ســازگار ب
متــری زمیــن آب را جــذب می کنــد و در دوره رشــد کوتــاه ۳ 
مــاه کــه دارد بــا ۴ بــار آبیــاری به ثمر می رســد. روش کاشــت 
آن بیشــتر شــبیه بــه گنــدم اســت و کشــت آن در تنــاوب بــا 
گنــدم از فرســایش زمیــن جلوگیــری می کنــد. کشــت ایــن 
گیــاه وارد برنامــه اصــاح الگــوی کشــت اســتان شــده اســت. 
گلرنــگ گیاهــی آفــت کــش اســت و موجــب نابــودی 
علف هــای مــزراع می شــود و موجــب حاصلخیــزی خــاک در 
ــرای خــوراک  شــرق اصفهــان در بهــار شده اســت. گلرنــگ ب
ــوی اســت.  ــه آن بســیار مق ــرا کاه و علوف ــد اســت زی دام مفی

صادرات گلرنگ ایران و اصفهان
ــی،  ــع غذای ــی در صنای ــگ طبیع ــه رن ــرای تهی ــاه ب ــن گی ای
آرایشــی، بهداشــتی و دارویــی مصــرف می شــود و بــه خــارج 
از ایــران نیــز صــادر می شــود.  پارســال ۱۵0 تــن از گل هــای 
ایــن گیــاه دارویــی بــه کشــورهای آلمــان، ترکیه، هندوســتان 
و کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس  اردن صــادر شــد  و 

مشــتری آن بــرای خــوراک پرنــدگان خانگــی هســتند. 
ــودن تولیــد گلرنــگ و همچنیــن نیــاز  ــه دلیــل ســودآور ب ب
کشــور بــه تامیــن مــواد اولیــه روغــن خوراکــی وزرات جهــاد 
کشــاورزی ای کشــت ایــن محصــول حمایــت می کنــد. 
ــار  ــه ای در اختی ــه قیمــت یاران ــاه ب ــن گی ــذر ای هــر ســاله ب
ــا گســترش کشــت گلرنــگ در  کشــاروزان قــرار می گیــرد. ب
مناطــق دیــم کاری اســتان و تنــاوب بــا کشــت غــات باعــث 

افزایــش ســودآوری خواهــد شــد. 
مزارع گلرنگ، بهشت زنبور های عسل

حامــد صــدرات مســئول بخــش زنبــور عســل ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان گفــت: گلرنــگ در توســعه صنعت 
پــرورش زنبورعســل نیــز تاثیرگــذار اســت. گلرنــگ زمانی گل 
می دهــد کــه گیاهــان دیگــر بــه گلدهــی نرســیده اند و ایــن 

بهتریــن زمــان بــرای تامیــن شــهد اســت. 
ــروزه  ــت و ام ــن اس ــرق زمی ــی مش ــگ بوم ــان گلرن در پای
ــول  ــن محص ــدگان ای ــن تولیدکنن ــا از بزرگ تری ــور م کش
زیرســاخت های  ایجــاد  بــا  اگــر  به شــمار مــی رود کــه 
ــاز  ــن نی ــا در تامی ــه تنه ــردد ن ــراه گ ــی هم ــع تبدیل صنای
ــت. ــر اس ــم موث ــه در ارزآوری ه ــد بلک ــع می کن ــل را رف داخ

مقاله کامل را در پایگاه خبری تحلیلی دیباگران بخوانید
احمد شریعتی

بیش از 12۰ واحد مسکن خیرساز در نجف آباد در حال احداث است
موســی مباشــری بــا اشــاره بــه احــداث مســکن توســط خیریــن گفــت: انجمــن خیریــن مســکن ســاز در نجــف آبــاد تشــکیل 
شــده و طــی یــک دهــه گذشــته تاکنــون بــرای اقشــار آســیب پذیــر و نیازمنــد مســکن، خانــه هایــی احــداث شــده اســت.

در حــال حاضــر احــداث بیــش از ۱۲0 واحــد مســکونی توســط ایــن خیریــه در حــال ســاخت بــوده کــه بــا پیگیــری اعضــای 
موسســه و مجمــع خیریــن مســکن ســاز بــزودی بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید. وی ادامــه داد: توجــه بــه اســتحکام بنــا 
ــرداری را کاهــش داد.  ــگاه کمــی، کیفیــت بهــره ب ــا ن ــد ب و رعایــت اصــول ایمنــی همــواره مــورد توجــه قــرار گرفتــه و نبای
مباشــری همچنیــن بــه طــرح نهضــت احــداث مســکن ملــی اشــاره کــرد و گفــت: ســهمیه احــداث ۱0 هــزار خانــه در ایــن 
طــرح بــرای شهرســتان نجــف آبــاد پیــش بینــی شــده اســت. وی اضافــه کــرد: بــا پیــش بینــی و آمــاده ســازی زمیــن، عملیات 

احــداث مســکن آغــاز خواهــد شــد و افــراد واجــد شــرایط از ایــن فرصــت بهــره منــد خواهنــد شــد.

تکریم و معارفه رییس هیات 
ناشنوایان شهرستان نجف آباد

ــی رضــا ابراهیمــی  ــکار و معرف ــم علیرضــا قناعت مراســم تکری
ــا  ــاد ب ــات ناشــنوایان شهرســتان نجــف آب ــد هی ــس جدی ریی
ــان، ــس اداره ورزش و جوان ــد ریی ــن موح ــد امی ــور محم حض

ــس  ــب ریی ــان نای ــاون ورزش اداره و جوزقی ــی مع ــری برات مه
ــان  هیــات ناشــنوایان شهرســتان در محــل اداره ورزش و جوان

برگــزار شــد.

پژمــان عقــدک، ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
گفــت: از نهــم تــا پانزدهــم مهــر امســال مــوارد مــرگ و میــر 
ــه  ــود ک ــی می ش ــود و پیش بین ــر ب ــان صف ــتان اصفه در اس
هفتــه آتــی نیــز در حــد یــک نفــر باشــد. بــر اســاس آخریــن 
ــر  ــال حاض ــان در ح ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــار دانش آم
ــا در بیمارســتان های  ــم کرون حــدود ۱۲۸ بیمــار دارای عائ
ــی و  ــال کرونای ــاران بدح ــتند و بیم ــتری هس ــتان بس اس
بســتری در بخــش مراقبت هــای ویــژه نیــز کاهــش یافتــه و 

ــر بوده اســت.  ــار، ۱۲ نف ــن آم ــر اســاس آخری ب
درآخریــن رنگ بنــدی بیمــاری کرونــا در ایــن هفتــه تعــداد 
ــه ۱0  ــت و ب ــش یاف ــتان افزای ــی در اس ــتان های آب شهرس
ــورد  ــته 9 م ــه گذش ــه در هفت ــید در صورتی ک ــورد رس م

بوده اســت. 
در هفتــه گذشــته ۲ شهرســتان شهرســتان های نطنــز و 
دهاقانــدر وضعیــت نارنجــی قرارگرفــت و درایــن هفتــه 
ــراردارد.  ــی ق ــت نارنج ــز در وضعی ــط نطن ــه و فق ــش یافت کاه
ــه قاعــده هــرم تعــداد بیمــاران کرونایــی  در حــال حاضــر ب
ــه  در پایــان مــوج هفتــم رســیده ایم و آمــار مــرگ و میــر ب
صفــر ســیده اســت مگــر اینکــه مــوج جدیــدی آغــاز شــود. 
در ابتــدای کرونــا در اســفند ســال ۱۳9۸ در اســتان تاکنــون 
ــا  ــا مبت ــه کرون ــی ب ــور قطع ــر به ط ــزار و ۱9۸ نف ۵۱۵ ه

شدند و ۱۱ هزار و 99۱ نفر در اثر بیماری جان باختند. 
خصوصــی  بخــش  و  داروخانه هــا  در  آنفلوآنــزا  واکســن 
ــن  ــت در ای ــبکه بهداش ــهمیه ش ــوز س ــده و هن ــع ش توزی
زمینــه مشــخص نیســت. البتــه هنــوز گزارشــی دربــاره اوج 
گرفتــن آنفلوآنــزا در اســتان اصفهــان نداشــتیم در حالی کــه 
ــزا  ــا مــوج آنفلوآن همیشــه انتظــار می رفــت از اوایــل مهــر ب
ــت.  ــاده اس ــاق نیفت ــن اتف ــون ای ــا تاکن ــویم ام ــرو ش روب
ممکــن اســت در اواســط فصــل پاییــز و اوایــل زمســتان بــا 

ــه هســتیم.  ــا مواج ــوارد ابت ــش م افزای
الهام شهریاری

صفر شدن مرگ و میر بیماران کرونایی در اصفهان 

نان این مزارع نارنجی در روغن است
مسابقات بسکتبال استعدادهای 

برتر کشور به میزبانی نجف آباد

ــر ورزش  ــتعدادهای برت ــاد اس ــکتبال المپی ــای بس ــت ه رقاب
ــه  ــاد در مجموع ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــه میزبان ــور ب کش
ورزشــی انقــاب بــا شــرکت ۲۵ تیــم از اســتان هــای سراســر 
ــاال(  ــه ب ــن ۱۳۸9 ب ــاالن )متولدی ــنی نونه ــور در رده س کش
ــر بســکتبال  ــا هــدف شناســایی و کشــف اســتعدادهای برت ب
کشــور در حــال برگــزاری اســت کــه تــا روز شــنبه ۱۶ مهــر 

ــه دارد. ــاه ۱۴0۱ ادام م
ایــن رقابــت هــا بــا حضــور و بازدیــد عزیــزی نماینــده وزرات 
ــس اداره  ــد ریی ــن موح ــور، محمدامی ــان کش ورزش و جوان
ــان  ــرم احمدی ــاد، ک ــف آب ــتان نج ــان شهرس ورزش و جوان
فدراســیون  اســتعدادیاب  و  ملــی  تیــم  ســابق  بازیکــن 
بســکتبال، اربــاب زاده دبیــر و آقاجــان مســوول کمیتــه 
ــس و  ــن ریی ــتان، روح االمی ــکتبال اس ــات بس ــان هی مربی
ــد. ــام ش ــاد انج ــف آب ــتان نج ــکتبال شهرس ــات بس ــای هی اعض
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                                                                    حضور در جمع ورودی های جدید دانشگاه فرهنگیان
موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور در دانشــگاه فرهنگیــان خطــاب بــه ورودی 
هــای جدیــد تــرم تحصیلــی جــاری گفــت: ایــن توفیــق نصیــب شــما گشــته کــه بــه عنــوان دانشــجوی دانشــگاه فرهنگیــان از هــم 
اکنــون در جامــه آمــوزگاری شــروع بــه کار کنیــد و ایــن رســالت بزرگــی بــر دوش شماســت. وی بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری “اگــر مــن قــرار باشــد در لبــاس رهبــری نباشــم ترجیــح می دهــم روشــنگری و آگاه ســازی کنــم” از دانشــجویان خواســت 
تمــام تــاش خــود را بــه منظــور ارائــه بهتریــن عملکــرد و رفــع نیازهــای جامعــه بــه کار گیرنــد. فرمانــدار ویــژه شهرســتان همچنین 
از حضــور دکتــر کــج بــاف رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان اســتان و تــاش و خدمــات ســایر عوامل تشــکر کــرده و بــرای دانشــجویان در 

همــه زمینــه هــا و در طــول مســیر پیــش رو آرزوی موفقیــت کــرد

بارش های موثر پاییزامسال در 
اصفهان اواسط آذر شروع می شود

نویــد حــاج بابایــی، معــاون توســعه پیش بینــی اداره کل 
هواشناســی اســتان اصفهــان گفــت: معمــوال بارش هــای 
پاییــزی از اواســط آبــان هــر ســال شــروع می شــد امــا امســال 
ایــن بارش هــا بــه تاخیــر و از اواســط آذرمــاه آغــاز خواهدشــد 
ــا  ــالی و ی ــرایط خشکس ــه ش ــر روی ادام ــر ب ــن تاخی ــه ای ک

ــت.  ــد داش ــر خواه ــتان تاثی ــی اس کم بارش
ــت  ــده اس ــی ش ــاه پیش بین ــط آذرم ــا در اواس ــود بارش ه بهب
امــا در کل کمتــر از انــدازه طبیعــی اســت کــه در زمســتان بــه 
ســمت حالــت طبیعــی پیــش خواهدرفــت. در بــازه زمانــی ۱۵ 
آبــان تــا ۱۵ آذر بیشــترین کاهش بــارش را خواهیم داشــت و با 
ضعــف ســامانه های جــوی روبــرو خواهیــم شــد کــه ایــن باعث 
کاهــش ۵0 درصــدی بارش هــای اســتان اصفهــان خواهد شــد. 
ایــن موضــوع پهنــه خشکســالی از لحاظ گســتردگی در اســتان 
را افزایــش داده بــه طوری کــه تقریبــا تمامــی مســاحت اصفهان 
درگیــر خشکســالی بلندمــدت شــده اســت، که این خشکســالی 
ــت. ــوس اس ــل محس ــور کام ــتان به ط ــی اس ــق غرب در مناط

عــاوه بــر کم بارشــی دمــا حــدود ۱/۵ درجــه ســانتی گرا 
افزایــش دارد کــه ایــن مســاله به ویــژه در منابــع آبــی اســتان 
ــتان از  ــی اس ــی و جنوب ــای غرب ــت. قیمت ه ــه اس ــل توج قاب
نظــر دمایــی در پاییــز حــدود ۱ درجــه باالتــر از حالــت طبیعی 
ــزی  ــی مرک ــمالی و حت ــای نیمه ش ــود ودر قیمت ه ــد ب خواه

حــدود یــک درجــه کمتــر از نرمــال هســتند.
الهام شهریاری

یاقوت هایی که دیگر سرخ نیستند
ــار میــوه ای بهشــتی و یاقوت هــای ســرخ مایــه تندرســتی  ان
و نمــاد برکــت و بــاوری اســت کــه چنــد ســالی اســت ایــن 
میــوه در باغ هــای اســتان اصفهــان از جملــه شــهرضا مــورد 
هجــوم کــرم گلــوگاه قــرار گرفتــه و ســیاهی ایــن آفــت بــر 

ــت.  ــر گذاشته اس ــار تاثی ــای ان دانه ه
ــی  ــزی و غرب ــیای مرک ــی آس ــان بوم ــی از از درخت ــار یک ان
ــران کشــت می شده اســت و  ــی در ای ــالیان طوالن اســت و س
ــن  ــی در دی ــران ریشــه دارد، از طرف ــخ و فرهنــگ ای در تاری

ــود.  ــناخته می ش ــتی ش ــای بهش ــی از میوه ه ــام یک اس
ــرای  ــادی ب ــد زی ــه فوای ــت ک ــی اس ــی از میوه های ــار یک ان
ــری  ــب و جلوگی ــود ســامت قل ــو، بهب ســامت پوســت و م
از کم خونــی دارد و در گذشــته میــوه برکــت و بــاروری 
ــر از  ــار پ ــای ان ــات دانه ه ــق تحقیق ــد وطب ــناخته می ش ش

ــدن اســت. ــرای ســامت ب ــاز ب ــورد نی ــذی م ــواد مغ م
ــان  ــه اصفه ــران از جمل ــف ای ــار در مناطــق مختل درخــت ان
ــاد  ــه نم ــی دارد به طوری ک ــواع مختلف ــود و ان ــت می ش کش
ــد  ــد شــهرضا و ســاوه به شــمار می آی برخــی از شــهرها مانن
ــارج  ــا خ ــل ی ــوه در داخ ــن می ــن از ای ــزاران ت ــاالنه ه و س

ــود.  ــه می ش ــور عرض کش
در اســتان اصفهــان ۷ هــزار و ۸00 هکتــار بــاغ زیــر کشــت 
درخــت انــار اســت و حــدود 9۵ هــزار تــن محصــول از ایــن 
ــتان های  ــد از اس ــان بع ــود و اصفه ــت می ش ــات برداش باغ
فــارس، خراســان رضــوی و مرکــزی در مقــام چهــارم 
ــن  ــتان ای ــان ۱۵ شهرس ــتان اصفه ــت و در اس ــوری اس کش
ــه  ــوط ب ــترین آن مرب ــه بیش ــت می کنندک ــول را کش محص

ــت.  ــتان اس ــان و اردس ــز، کاش نطن
ــار در  ــرای محصــول ان ــراوان ب ــه ظرفیت هــای ف ــا توجــه ب ب
اســتان اصفهــان ایــن درخــت در ســال های اخیــر بــا چالشــی 
ــت  ــوگاه مواجه شده اس ــرم گل ــت ک ــوم آف ــی هج ــدی یعن ج

ــه  ــار ب ــای ان ــی باغ ه ــل توجه ــم قاب ــاالنه حج ــه س طوری ک
ــی رود. ــن م ــوده می شــود و از بی ــت آل ــن آف ای

ــار و کاهــش دهنــده  ــوگاه ازآفــات مهــم درخــت ان کــرم گل
عملکــرد و کیفیــت انــار در کشــور محســوب می شــود 
ــادی  ــارت اقتص ــتی خس ــرل به درس ــدم کنت ــورت ع ودرص

ــی آورد.  ــار م ــه ب ــادی را ب زی
ــال  ــان در س ــتان اصفه ــار در اس ــای ان ــه باغ ه ــی ب ــا نگاه ب
ــات  ــان در برخــی از باغ ــه همچن ــد ک ــاری نشــان می ده ج
بــا معضــل کــرم گلــوگاه روبــرو هســتیم کــه باعــث می شــود 
ــی  ــد و وقت ــن می افت ــه زمی ــود و ب ــاب ش ــیده وخ ــار پوس ان
ــا  ــرخ ب ــوت س ــای یاق ــه ج ــم ب ــاز می کنی ــت آن را ب پوس

ــویم. ــه می ش ــیاه مواج ــای س دانه ه
مقاله کامل را در پایگاه خبری تحلیلی دیباگران بخوانید.

سمیه طالب

شایعترین عالئم کرونا 
ــوال در  ــه معم ــت ک ــا اس ــت کورن ــایع ترین عام ــودرد ش گل
ــیدن  ــا نوش ــود و ب ــر می ش ــت ظاه ــه عفون ــل اولی مراح
ــرد.  ــک ک ــش درد کم ــه کاه ــوان ب ــراوان می ت ــات ف مایع
ــردرد  ــه را س ــم اولی ــی از عائ ــا یک ــراد مبت ــد اف ۵۵ درص
ــس چشــایی  ــد از آن از دســت دادن ح ــد، و بع ــام کردن اع
یــا بویایــی اســت کــه شــایع تر از تــب بــوده اســت. 
ــا  ــم کرون ــی از عائ ــترده یک ــورت گس ــک به ص ــرفه خش س
ــر کــه آزمایــش  ــر ۱0 نف محســوب می شــود و معمــوال از ه
ــد. ــرار می گیرن ــر ق ــت تاثی ــر تح ــت ۴ نف ــت اس ــا مثب آن ه

انســداد بینــی نیــز معمــوال بــا ســرماخوردگی همــراه 
ــا  ــم کرون ــوان عائ ــراد آن را به عن ــد از اف ــت،که ۵۱ درص اس
اعــام کردنــد. اســپری های بینــی بــه تســکین درد در 
ــان ســرفه  ایــن مــورد کمــک می کنــد. ۴۷ درصــد از مبتای
ــن  ــد ای ــر چن ــد ه ــزارش دادن ــز گ ــط را نی ــا خل ــراه ب هم
ــا ســرماخوردگی  ــزا ی عامــت ممکــن اســت ناشــی از آنفلوان

ــت.  ــد اس ــت کووی ــانه عفون ــاال نش ــا احتم ــد ام باش
ــراد مبتــا عطســه را نیــز بــه عنــوان عامــت  ۴۴ درصــد اف
ــی اســت کــه عطســه در میــان  گــزارش کردنــد ایــن درحال
افــرادی کــه واکســن دریافــت کــرده بودنــد و ســپس آزمایش 
آن هــا مثبــت شــده شــایع تر اســت. نتایــج مطالعــات 
ــرده و  ــی را تحریــک ک ــد تارهــای صوت نشــان داده کــه کووی
بــه همیــن دلیــل برخــی قبــل از شــروع بیمــاری احســاس 

ــر  ــت خط ــن عفون ــتند. ای ــن داش ــدای خش ــی و ص ناخوش
ــد. ــش می ده ــی را افزای ــای صوت ــج تاره فل

بــدن درد یکــی دیگــر از عائــم اســت و برخــی کمردردهــای 
شــدید دارنــد کــه ایــن درد فقــط چنــد روز طــول می کشــد 
می دهــد. خســتگی  رخ  بیمــاری  شــروع  در  معمــوال  و 
خفیــف و شــدید نیــز ار عائــم اســت کــه معمــوال بیــن ۵ 
تــا ۸ روز ادامــه دارد و حتــی بــا اســتراحت و خــواب شــبانه 

ــود. ــع نمی ش ــوب رف خ
زهرا طاهری

حضور کماندار نجف آباد در تیم 
ملی ریکرو ایران

طبــق اعــام فدراســیون تیرانــدازی بــا کمــان، امیــن پیرعلــی 
کمانــدار نجــف آبــاد بــه عنــوان دســتیار ایرانــی ســرمربی کــره 
ای تیــم ملــی ریکــرو انتخــاب شــد. امیــن پیرعلــی در ریکــرو و 
مجیــد قیــدی در کامپونــد بــه عنــوان دســتیاران ایرانــی هونگ 
ســونگ هــو کــره ای کــه از اول مهــر مــاه هدایــت تیــم ملــی 
تیرانــدازی بــا کمــان را برعهــده گرفتــه اســت در اردوهــای تیم 
ملــی حاضــر خواهنــد بــود. یکــی از سیاســت های فدراســیون، 
اســتفاده از دســتیاران ایرانــی در کنــار ســرمربی کــره ای اســت 
کــه در آینــده بتوانــد از ظرفیــت مربیــان ایرانــی در تیم هــای 

ملــی اســتفاده کنــد.
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خبر کوتاه

ــع  ــته های صنای ــوم رش ــک س ــدود ی ــه ح ــته ک ۱9۶ رش
ــک  ــود دارد و نزدی ــان وج ــت در اصفه ــان اس ــتی جه دس
ــه  ــتند ک ــال هس ــه فع ــن زمین ــد درای ــزار هنرمن ــه ۶۸ ه ب
متاســفانه در ســال های اخیــر صــادرات و فعالیــت آن هــا بــا 
مســائلی روبــرو شــده اســت کــه بــا توجــه بــه جایــگاه صنایع 
ــی از  ــوان یک ــکات به عن ــن مش ــع ای ــتان رف ــتی در اس دس

ــت.  ــروری اس ــتان ض ــعه اس ــای توس محوره
ــه آمــار موجــود میــزان فــروش صنایــع دســتی  ــا توجــه ب ب
اســتان معــادل ۴0 میلیــون دالر بود کــه در دوران کرونا و کم 
شــدن گردشــگران بــه ۲0 میلیــون دالر رســیده اســت. برخی 
ــع خــروج  ــد پیمــان ارزی و من ــواردی مانن ــه م ــد ک معتقدن
ــع دســتی را محــدود کــرده و موجــب  نقــره صــادرات صنای
شــده برخــی هنرمنــدان صنایــع دســتی را از حرفــه اصلــی 
خــود خــارج کننــد به عنــوان شــغل دوم بــه آن نــگاه کننــد.

ــتان  ــتی اس ــع دس ــه صنای ــس اتحادی ــاج، رئی ــن ت مجدالدی
ــادرات و  ــکل ص ــع مش ــر رف ــا پیگی ــت: باره ــان گف اصفه
اصــاح قوانیــن حاکــم بــر صنایــع دســتی شــدیم و امــروزه 
کشــورهای عربــی خریــدار خدمــات هنرهــای دســتی ماننــد 
قلــم زنــی و خدماتــی ماننــد گچ بــری، ضریح ســازی و 

ــتند. ــی کاری هس کاش
تولیدکننــده مینــاکاری گفــت:   علــی حســینی، یــک 
بازگشــایی راه گردشــگری تنهــا مســیر رونــق صنایع دســتی 
ــده  ــی ش ــگری عامل ــدن گردش ــدود ش ــا و مس ــت. کرون اس
ــدان  ــا در می ــیاری از مغازه ه ــدن بس ــرای تعطیل ش ــت ب اس
امــام. حتــی برخــی از فروشــگاه های صنایع دســتی بــه 
دلیــل کمبــود مشــتری بخشــی از مغــازه خــود را بــه 
ــد.  ــاص داده ان ــر اختص ــوالت دیگ ــا محص ــی ی عروسک فروش
ــه  ــدارد و ب ــی ن ــر جای ــوار دیگ ــبد خان ــتی در س صنایع دس
ــت.  ــدن رفته اس ــی ش ــمت موزه ای ــه س ــق ب ــد و رون ــای تولی ج

ــت:  ــان گف ــی در اصفه ــتاد قلمزن ــات، اس ــول نم نب عبدالرس
قلمزنــی یــک هنــر مانــدگار اســت و ایــن هنــر یــک حرفــه 
ــر  ــد زی نیســت کــه بتــوان از آن درآمدزایــی کــرد بلکــه بای
ــا مــورد حمایــت قــرار گیــرد  نظــر فرهنــگ و هنــر باشــد ت
و بــا مشــکات مالیاتــی مواجــه نشــود. میــزان فــروش 
ــادرات  ــدن راه ص ــه و محدودش ــش یافت ــتی کاه صنایع دس
ــت  ــات برای ــی جلس ــه برخ ــود در حالی ک ــی ش ــد بررس بای

ــت. ــی الزم اس ــد کارای ــتی فاق ــت از صنایع دس حمای
مرتضــی زابلیــان، تولیــد کننــده پارچــه قلمــکار گفــت: رونــق 
صنایع دســتی بــه حضــور گردشــگر گــره خورده اســت و 
در گذشــته نمایشــگاه هایی بــا هزینــه میــراث فرهنگــی  
ــروزه  ــا ام ــد، ام ــزار می ش ــدان برگ ــت از هنرمن ــرای حمای ب
ــل شــده و حضــور در  ــدان تحمی ــر هنرمن ــا ب تمــام هزینه ه

ــدارد. ــه اقتصــادی ن ــد صرف ــرای هنرمن نمایشــگاه ب
ــراث  ــتی اداره کل می ــاون صنایع دس ــی، مع ــوراهلل عبدالله ن
ــه حــل مشــکل  ــت: در زمین ــان گف ــتان اصفه ــی اس فرهنگ
پیمــان ارزی مذاکراتــی بــا نماینــدگان مجلــس انجــام شــده 
اســت. قانــون منــع خــروج نقــره دســت بانــک مرکــزی اســت 

و امیدواریــم هرچــه زودتــر ایــن مشــکات حــل شــود. 
مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

احمد شریعتی

پیام تبریک فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد 
هفتــه وحــدت، فرصــت مناســبی اســت تــا ضــرورت همبســتگی و یک دلــی جهــان اســام بــه ویــژه در ایــن زمــان پُــر از فتنــه 
و آشــوب، بــار دیگــر یــادآوری شــود چــرا کــه تفرقــه؛ ریشــه جــدال و زمینــه ســاز بحــران در جامعــه بــوده و واضــح و مبرهــن 
اســت کــه بــا تقریــب مذاهــب و ملــل و بــا شــعار وحــدت طلبــی مــی تــوان جهــان را بــه ســوی حاکمیــت توحیــدی رهنمــون 
کــرد و بشــر را از ظلمــت و جاهلیــت رهانیــد. وحــدت زمینــه ســاز پیشــرفت و ترّقــی در مســیر پیشــبرد امــور اســت و هفتــه 

وحــدت ملــت مــا را منســجم تــر مــی کنــد و امتمــان را بــا رهبــر خــود پیونــدی مجــدد مــی زنــد.
فــرا رســیدن هفتــه وحــدت همــراه بــا میــاد فخــر آفرینــش، خاتــم پیامبــران، پیامبــر مهربانــی هــا، حضــرت محّمــد مصطفــی 
صلــی اهلل علیــه و آلــه و میــاد جامــع علــم و عمــل و عبــادت، پرچــم دار شــاهراه والیــت علــوی حضــرت امــام جعفــر صــادق 
علیــه الســام و شــروع هفتــه وحــدت بــر همــه مســلمانان جهــان بــه ویــژه مــردم شــریعتمدار شهرســتان نجــف آبــاد مبــارک باد.

مراسم صبحگاه عمومی فراجا هنرمندان اصفهان خواستار رفع مشکالت صادرات صنایع دستی

ــی  ــطه اداره کل ــوزش متوس ــاون آم ــی، مع ــیداحمد بنی لوح س
آمــوزش و پــرورش اســتان اشــفهان گفــت: افزایــش مهــارت در 
ــا و توســعه  ــر اموخته ه ــت موجــب درک عمیق ت ــم و تربی تعلی
و نهادنیــه شــدن کارآفرینــی در جامعــه می شــود. از همیــن رو 
بایــد توزیــع متــوازن شــاخه ایی و رشــته ایی در مــدارس انجــام 
شــود و ایــن از اولویت هــای آموزش و پــرورش اســت. طبــق 
ارزیابی هــای انجــام شــده، مشــاوره و هدایــت تحصیلــی نامطلوب 
دانــش آمــوزان موجــب افزایــش بیــکاری و جوانان بــدون مهارت 

ــت.  ــه شده اس در جامع
ــی  ــت تحصیل ــه هدای ــل در ســال جــاری مقول ــن دلی ــه همی ب
تدریجی از دوره متوســطه اول در دســتور کار مشــاوران تحصیلی 

ــی و  ــته تحصیل ــه رش ــاب آگاهان ــب انتخ ــا موج ــه ت قرارگرفت
ــود.  ــری ش ــته های نظ ــه رش ــوزان ب ــته دانش آم ــش ناخواس گرای
در اســتان اصفهــان بــه نســبت آمــار کشــوری جمعیت مشــغول 
بــه تحصیــل در هنرســتان های فنی وحرفه ایــی و کاردانــش 
ــک  ــدود ی ــه ح ــوزان ک ــوع دانش آم ــت واز مجم ــوب اس مطل
میلیــون در بیــش از ۶ هــزار واحــد آموزشــی هســتند  ۴۴ درصد 
ــل  ــتان تحصی ــر در هنرس ــزار نف ــر ۷0 ه ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ب
ــد،  ــش یاب ــه ۵0 درصــد افزای ــم ب ــن رق ــد ای ــه بای ــد ک می کنن
کــه بایــد تــا افــق ۱۴0۴ زیمنــه هدایــت و گرایــش دانش امــوزان 

ــود. ــم ش ــی فراه ــته های مهارت ــتان در رش اس
سمیه شریعتی

44 در صد دانش آموزان اصفهانی در رشته های هنرستان
قهرمانی در مسابقات شمشیربازی 

استعدادهای برتر کشور

تیــم شمشــیربازی اســتان اصفهــان در رشــته اســلحه اپــه بــا 
ــمیرا  ــری س ــه مربیگ ــاد و ب ــف آب ــی از نج ــا برات ــور مین حض
ــات شمشــیربازی شهرســتان نجــف  سیدحســینی رییــس هی
آبــاد در مســابقات شمشــیربازی ســومین المپیــاد اســتعدادهای 

برتــر ورزش کشــور موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی شــد.
ــزد  ــی اســتان ی ــه میزبان ــوان ب ــا در بخــش بان ــت ه ــن رقاب ای
برگــزار شــد. در رقابــت هــای تیمــی اســلحه اپــه، تیــم 
شمشــیربازی اســتان اصفهــان بــا ترکیــب ریحانــه رضایی،یکتــا 
ایوبــی، مینــا براتی)نجــف آبــاد( و یگانــه فدایــی عنــوان 
ــب  ــوی نای ــان رض ــتان خراس ــد، اس ــب کردن ــی را کس قهرمان
قهرمــان و اســتان های یــزد و آذربایجــان غربــی مشــترکا ســوم 

شــدند.
ســمیرا  قمصــری،  آیســان  اصفهــان:  اســتان  مربیــان 

رضایــی مرضیــه  آبــاد(،  سیدحســینی)نجف 
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ــوم  ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن ــاون فن ــن، مع ــی خیرالدی عل
ــور  ــا نشســت ت ــری ب ــاط تصوی ــاوری درارتب ــات و فن تحقیق
ــاوری کشــور  ــم و فن ــژه رئیســان پارک هــای عل ــاوری وی فن
در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان گفــت: این شــهرک 
نمــاد فنــاوری کشــور اســت و شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان تجــارب خوبــی در ایــن زمینــه دارد و ایــن نشســت 
ــم و  ــای عل ــایر پارک ه ــه س ــات را ب ــن تجربی ــد ای می توان

فنــاوری سراســر کشــور منتقــل کنــد. 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــان رئیســان پارک ه ــه می ــال تجرب انتق
ــاوری در  ــی فن ــور مل ــزاری ت ــداف برگ ــی از اه ــور، یک کش
ــزار  ــت بیشــتر از ۷ ه ــه فعالی ــان اســت. زمین اســتان اصفه
ــم و  ــارک عل ــان در ۴9 پ ــاور و دانش بنی ــرکت فن و ۵00 ش

ــت. ــم شده اس ــور فراه ــر کش ــاوری در سراس فن
ــازمان  ــتین س ــان نخس ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ش
موســس مراکــز رشــد و پارک هــای علــم و فنــاوری در 
کشــور اســت کــه فعالیــت اجرایــی خــود را از ســال ۱۳۸0 
بــا هــدف حمایــت و هدایــت شــرکت ها و موسســات 

دانش بنیــان آغــاز کــرد.
ــاور  ــان و واحــد فن ــال حاضــر ۶۱۲ شــرکت دانش بنی در ح
ــهرک دارای  ۸  ــن ش ــت. ای ــتقر اس ــهرک مس ــن ش در ای

ــارک علــم و فنــاوری و ۵ مرکــز  مرکــز رشــد فنــاوری، ۲ پ
ــودکان و  ــاوری ک ــم و فن ــز عل ــکوفایی و مرک ــوآوری و ش ن

ــت.  ــار اس ــان در ۵۲0 هکت نوجوان
ــای  ــد و پارک ه ــز رش ــدازی مراک ــه راه ان ــان در زمین اصفه
نخســتین  ایــن  و  بوده اســت  پیشــرو  فنــاوری  و  علــم 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــکل گیری ش ــمی ش ــای رس زمینه ه
را به وجودآورده اســت، و حــدود ۱0 درصــد از واحدهــای 
فنــاور و دانش بنیــان کشــور را در خــود جــای داده اســت و 

ــد. ــه می باش ــن زمین ــور در ای ــتان کش ــن اس دومی
زهرا طاهری

                                                                     مراسم اختتامیه مسابقات هندبال رده نونهاالن کشور

مراســم اختتامیــه مســابقات هندبــال رده نونهــاالن کشــور در ورزشــگاه انقــاب نجــف آبــاد برگــزار شــد.در ایــن مراســم کــه 

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد و جمعــی از مســئولین کشــوری، اســتانی و شهرســتانی حضــور 

داشــتند از تیــم هــای برتــر ایــن دوره مســابقات تجلیــل شد.شــایان ذکــر اســت مســابقات هنــد بــال رده نونهــاالن کشــور 

بــا حضــور ۲۵ تیــم از اســتان هــای سراســر کشــور بــه میزبانــی نجــف آبــاد از تاریــخ ۱0 مهرمــاه در حــال برگــزاری بــوده 

اســت. در ایــن مســابقات تیــم هــای اصفهــان، فــارس و تهــران بــه ترتیــب بــه مقــام هــای  اول، دوم و ســوم دســت یافتنــد.

منیــره جعفــری، سرپرســت کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
ــت  ــودک فرص ــی ک ــه مل ــت: هفت ــان گف ــان اصفه و نوجوان
ــه  ــگ توج ــردن فرهن ــه ک ــرای نهادین ــت ب ــی اس مغتنم
و احتــرام بــه حقــوق کــودکان و یکــی از شــاخص ترین 
ــا  ــرزندگی و پوی ــای س ــاد فض ــه ایج ــن هفت ــای ای برنامه ه

ــودکان اســت.  ــی ک ــرای تمام ب
ــات  ــی از اقدام ــودک، یک ــی ک ــه مل ــاز هفت ــا آغ ــان ب همزم
ــی،  ــوع فرهنگ ــای متن ــرای برنامه ه ــاد، اج ــن نه ــم ای مه
هنــری و ادبــی بــرای کــودکان مناطــق محروم اســتان اســت 
کــه بــا هــدف شــناخت اســتعدادهای کــودکان و نوجوانــان 
ــا بکارگیــری تــوان مربیــان کانــون  در محله هــای محــروم ب

ــرد.   ــورت می گی ــادی ص ــک کار جه ــب ی در قال
برپایــی کارگاه هــای فرهنگــی ، هنــری و ادبــی در ۶0 مرکــز 
ثابــت و ســیار فرهنگــی و هنــری کانــون در اســتان، برگزاری 
جشــن روز جهانــی کــودک بــا مشــارکت دســتگاه های 
عضــو کمیتــه کــودک و نوجــوان در تمــام مراکــز اصفهــان 
و شهرســتان ها، برپایــی نمایشــگاهی از آثــار اعضــای کانــون 
در تمامــی مرکــز و نمایــش فیلــم و پویانمایی هــی برگزیــده 
ــرد.  ــوان ک ــودکان بســتری در بیمارســتان ها را عن ــدار از ک دی
بــر  فکرکــودکان  پــرورش  کانــون  فعالیت هــای  محــور 
اســاس عنــوان روزهــای هفتــه ملــی کــودک شــامل کــودک، 

ــی- ــن و زندگ ــودک، زمی ــت - ک ــا والی ــس ب ــت، ان معنوی
ــاق-  ــرورزی و اخ ــودک، مه ــاط -ک ــازی و نش ــودک، ب ک
کــودک، امنیــت و صلــح -کــودک، برابــری و امیــد -کــودک، 

ــات اســت.  ــر و ادبی هن
در ایــن هفتــه ویــژه برنامه هــای ســرود بــا محتــوای ایــران 
و امــام زمــان )عــج(، تجلیــل از برنــدگان بین المللــی و 
ملــی اعضــای کانــون در بخــش هنــری، قصــه گویــی، ویــژه 
برنامه هــای هفتــه وحــدت و میــاد پیامبــر مهربانــی حضرت 
محمــد )ص(، میــان برنامه هــای شــاد، تشــکیل کارگاه هــای 
ــژه  برنامه هــای  ــا، وی ــرای بچه ه ــی ب ــری و ادب فرهنگــی، هن
ــه ای،  ــکی و صحن ــای عروس ــرگرمی، نمایش ه ــابقه و س مس
نقالــی، قصــه نمایــش، مســابقه و بــازی در مجتمــع فرهنگــی 
ــان و  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــری کان و هن

ــون اســتان اجــرا می شــود. ــز کان همــه مراک
هفتــه ملــی کــودک بــا شــعار حــال خــوش کودکــی، رنــگ 
خــوش زندگــی از ۱۶ مهــر آغــاز شــده و تــا جمعــه ۲۲مهــر 
ادمــه می یابــد. اصفهــان دارای ۵۶ مرکــز فرهنگــی، هنــری، 
ادبــی و علمــی ثابــت و ســه مرکــز ســیار و ۲ مرکــز پســتی 

دارد کــه ۱۲ هــزار عضــور کــودک دارد. 
مقاله کامل را در پایگاه خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

سمیه طالب

فرصتی برای نهادینه کردن رعایت حقوق کودکان
تجلیل از نیروهای فراجا

ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  مباشــری  موســی 
بــه همــراه حجــت االســام و  آبــاد  شهرســتان نجــف 
ــی  ــاد،  ابوتراب ــف آب ــه نج ــام جمع ــناتی ام ــلمین حس المس
ــران و  ــاد و تی ــف آب ــای نج ــتان ه ــردم شهرس ــده م نماین
ــی از مســئولین  ــس شــورای اســامی و جمع ــرون در مجل ک
ــی در محــل  ــروی انتظام ــه نی ــه مناســبت هفت ــتان ب شهرس
ــا اهــداء شــاخه گل  منطقــه انتظامــی شهرســتان حاضــر و ب
بــه کلیــه پرســنل فراجــا از ایشــان تجلیــل نمودنــد. فرمانــدار 
ضمــن تقدیــر و تشــکر از فرماندهــی و عوامــل انتظامــی 
ــان  ــتاها بی ــهرها و روس ــم در ش ــراری نظ ــتان در برق شهرس
داشــت: دشــمن در صــدد اســت نیــروی انتظامــی را ضعیــف 
ــی  ــروی انتظام ــه نی ــت ک ــمنی از آنجاییس ــن دش ــد و ای کن
ــام و  ــت االس ــدار حج ــن دی ــت. در ای ــام اس ــیر نظ شمش
ــات  ــز از زحمــات و خدم ــی نی المســلمین حســناتی و ابوتراب

ــد. ــل نمودن ــی تجلی ــروی انتظام نی

فعالیت 75۰۰ شرکت فناور در پارک های علم و فناوری

به مناسبت هفته ملی کودک
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد
به مناسبت روز بزرگداشت حافظ

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غالم است
گو شمع میارید در این جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است
در مذهب ما باده حالل است ولیکن

بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است
گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است
چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است

هفته بزرگداشت حافظ گرامی باد

بازدید از شهرک صنعتی منطقه یک

تولد عصر شکوفایی معارف اهل بیت
ــیعیان  ــم ش ــام شش ــر صادق،ام ــه جعف ــروف ب ــادق مع ــد الص ــن محم ــر ب ــداهلل، جعف ــو عب اب
ــازده امــام اول شــیعیان  می باشــد. امــام جعفــر صــادق)ع( بیشــترین ســال عمــر را در میــان ی

داشته اســت.
والدت امام جعفر صادق)ع(

ــری  ــال ۸۳ هج ــع االول س ــم ربی ــیعیان، در هفده ــم ش ــام شش ــادق)ع(، ام ــر ص ــام جعف ام
قمــری در مدینــه متولــد گردیــد. کنیــه ایشــان ابــو عبــداهلل و لقبشــان صــادق مــی باشــد. پــدر 

ــروة اســت. ــادرش ام ف ــر و م ــام باق ارجمندشــان ام
اسماء و القاب امام صادق)علیه السالم(

ــاب  ــر چــه الق ــب شــاخص ایشــان حضــرت »صــادق« اســت، اگ ــر و لق ــام آن حضــرت جعف ن
ــب صــادق را حضــرت رســول  ــد، لق ــم داشــته ان ــر ه ــر، و طاه ــد فاضــل و صاب دیگــری همانن
اکرم)صلــی اهلل علیــه وآلــه( بــرای آن حضــرت انتخــاب فرمودنــد، مرحــوم مجلســی در جلــد ۴۷ 

ــوار صفحــه ۸ روایتــی بدیــن مضمــون نقــل کــرده اســت: بحــار االن
»امــام زیــن العابدین)علیــه الســام( از پــدرش و او از جــدش امیــر المؤمنین)علیــه الســام( نقــل 
کــرده کــه فرمــود: پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه وآلــه( فرمــود: وقتــی کــه فرزنــد مــن جعفــر بــن 
محمــد بــن علــی بــن الحســین بــن علــی بــن ابــی طالــب متولــد شــد، او را صــادق نــام گذاریــد، 
زیــرا در اوالد او کســی همنــام او خواهــد بــود کــه بــه ناحــق دعــوی امامــت مــی کنــد، و او را 

کــذاب )جعفــر کــذاب( خواهنــد گفــت.
زندگی خانوادگی امام جعفر صادق)ع(

امــام جعفــر صــادق)ع( بــا فاطمــه کــه از نســل حســن بــن علــی بــود، ازدواج کــرد. از او دو پســر 
بــه نــام هــای اســماعیل بــن جعفــر )امــام ششــم فرقــه ی اســماعیلیه( و عبــداهلل افطــح متولــد 
شــدند. بــه دنبــال مــرگ فاطمــه، صــادق بــرده ای بــه نــام حمیــده خریــداری کــرده، او را آزاد 
کــرد و مســائل دینــی را بــه او آموختــه ســپس بــا او ازدواج کــرد. حمیــده برایــش دو پســر بــه 
نــام هــای موســی کاظــم )امــام هفتــم شــیعیان دوازده امامــی( و محمــد دیبــاج بــه دنیــا آورد. 
حمیــده مــورد احتــرام شــیعیان مخصوصــا زنانــی اســت کــه او را بــه خاطــر درایــت و دانایــی اش 
مــی ســتایند. امــام جعفــر صــادق )ع( زنــان را بــه حضــورش مــی فرســتاد تــا عقایــد اســامی 
را از او یــاد بگیرنــد. معــروف اســت از آن امــام کــه در حقــش گفتــه اســت کــه حمیــده مثــل 

طــای نــاب از هــر ناخالصــی پــاک اســت.
جنبش فرهنگی در دوران امامت امام صادق)ع(

امــام جعفــر صــادق)ع( در ســن ۳۱ ســالگی پــس از شــهادت پــدرش بــه امامــت رســید. امامــت 
ــی  ــت بن ــن حکوم ــال های آغازی ــه و س ــی امی ــت بن ــی حکوم ــال های پایان ــا س ــان ب او همزم

عبــاس بــود.
عصــر امــام صــادق)ع( همچنیــن عصــر جنبــش فرهنگــی و فکــری و برخــورد فــرق و مذاهــب 
گوناگــون بــود. پــس از زمــان رســول خــدا دیگــر چنیــن فرصتــی پیــش نیامــده بــود تــا معــارف 
اصیــل اســامی ترویــج گــردد، بخصــوص کــه قانــون منــع حدیــث و فشــار ُحــّکام امــوی باعــث 
تشــدید ایــن وضــع شــده بــود. لــذا خــأ بزرگــی در جامعــه آنــروز کــه تشــنة هرگونــه علــم و 

دانش و معرفت بود، به چشم می خورد.
امــام صــادق)ع( بــا توجــه بــه فرصــت مناســب سیاســی و نیــاز شــدید جامعــه، دنبالــه نهضــت 
علمــی و فرهنگــی پــدرش را گرفــت و حــوزه وســیع علمــی و دانشــگاه بزرگــی بــه وجــود آورد و 
در رشــته هــای مختلــف علمــی و نقلــی شــاگردان بزرگــی تربیــت کــرد. شــاگردانی چون: هشــام 
بــن حکــم، مفضــل بــن عمــر کوفــی جعفــی، محمــد بــن مســلم ثقفــی، ابــان بــن تغلــب، هشــام 
بــن ســالم، مؤمــن طــاق، جابــر بــن حیــان و ... تعــداد شــاگردان امــام را تــا چهــار هــزار نفــر 
نوشــته انــد. ابوحنیفــه رئیــس یکــی از چهــار فرقــه اهــل ســنت مدتــی شــاگرد ایشــان بــود و 

خــودش بــه ایــن موضــوع افتخــار کــرده اســت.
ــت تشــیع و نشــر  ــن و حقانی ــاع از دی ــرای دف ــی ب ــای گوناگون ــام صــادق )ع( از فرصــت ه  ام
معــارف صحیــح اســام اســتفاده مــی بــرد. مناظــرات زیــادی نیــز در همیــن موضوعــات میــان 
ایشــان و ســران فرقــه هــای گوناگــون انجــام پذیرفــت کــه طــی آنهــا بــا اســتدالل هــای متیــن 

و اســتوار، پوچــی عقایــد آنهــا و برتــری اســام ثابــت مــی شــد.
ــه  ــت، ب ــادی صــورت گرف ــت زی ــز توســط ایشــان فعالی ــه و احــکام نی ــن در حــوزه فق همچنی
صورتــی کــه شــاهراه هــای جدیــدی در ایــن بســتر گشــوده شــد کــه تاکنــون نیــز بــه راه خــود 
ادامــه داده اســت. بدیــن ترتیــب، شــرایطی مناســب پیــش آمــد و معــارف اســامی بیــش از هــر 
وقــت دیگــر از طریــق الهــی خــود منتشــر گشــت، بــه صورتــی کــه بیشــترین احادیــث شــیعه 
در تمــام زمینــه هــا از امــام صــادق نقــل گردیــده و مذهــب تشــیع بــه نــام مذهــب جعفــری و 

فقــه تشــیع بــه نــام فقــه جعفــری خوانــده مــی شــود.


