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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 3 تیر 1399

شماره 64 3
                                                         زندان نجف آباد کرونا ندارد

دادســتان نجــف آبــاد گفــت: زنــدان مرکــزی نجف  آبــاد بــا وجــود زندانی هایــی بــا جرائــم مختلــف، از ابتــدای شــیوع 
ــا در  ــا بــه  صــورت مســتمر و روزانــه ضدعفونــی شــده و تاکنــون هیــچ گونــه مــوردی از ابتــا بــه کرون بیمــاری کرون
ایــن مجموعــه مشــاهده نشــده اســت. علــی زارع مرخصــی برخــی زندانیــان را یکــی از اهــداف فاصله گــذاری اجتماعــی 
در زنــدان دانســت و افــزود: بــا شــیوع کرونــا و دســتور قضایــی تعــدادی از زندانیانــی کــه شــرایط مرخصــی و خــارج 
شــدن از زنــدان را داشــتند طــی انجــام مراحــل قانونــی بــه مرخصــی رفتنــد و اکنــون بیشــتر آن هــا بــرای ادامــه حبــس 
خــود بازگشــته و تعــدادی نیــز هنــوز در مرخصــی هســتند. زارع ابــراز داشــت: تمامــی بندهــا و فضاهــای مســقف و بــاز 
زنــدان توســط عوامــل آموزش دیــده ضدعفونــی می شــود ضمــن این کــه همــه کادر اجرایــی و افــرادی کــه بــه  صــورت 

مســتقیم بــا محیــط زنــدان در ارتبــاط هســتند از ماســک و دســتکش اســتفاده می کننــد.

ــک  ــالم و ارگانی ــی، س ــن محصــوالت طبیع ــی بی ــه تفاوت ــد ک ــی کنن ــردم تصــور م ــوم م عم
وجــود نــدارد و همــه ایــن عبــارات بــه یــک نــوع محصــول اشــاره دارنــد. بــا ایــن حــال، ایــن 
ــر  ــا یکدیگ ــالم را ب ــی و س ــک، طبیع ــر محصــوالت ارگانی ــتباه اســت. اگ تصــور، تصــوری اش

مقایســه کنیــم، ایــن تفــاوت هــا مشــخص خواهــد شــد.
غذاهــای ارگانیــک بــه غذاهایــی اشــاره دارد کــه تولیــد و فــرآوری و مدیریــت آنهــا بــا اســتفاده 
ــده ای ماننــد ســازمان  ــف شــده توســط نهادهــای گواهــی کنن از روش هــای ارگانیــک تعری

کشــاورزی ایــاالت متحــده امریــکا )USDA( تولیــد مــی شــوند.
ــا  ــیمیایی و ی ــواد ش ــه م ــچ گون ــه هی ــد ک ــی کن ــاره م ــی اش ــه غذاهای ــالم، ب ــوالت س محص
ــوع غذاهــا از  ــه هیــچ شــکل در تولیــد آنهــا اســتفاده نشــده اســت. ایــن ن ســنتز شــده ای ب
گیاهــان و حیوانــات بــه صــورت طبیعــی گرفتــه شــده اســت.این نــوع غذاهــا از هــر نــوع مــواد 
ــق  ــی در مناط ــورت طبیع ــه ص ــتند و ب ــاری هس ــرآوری ع ــد ف ــی و فراین ــیمیایی مصنوع ش
وحشــی، طبیعــی و دســت نخــورده از نظــر فنــاوری بیرونــی ماننــد جنــگل هــا و مراتــع بــه 
صــورت ســنتی جمــع آوری مــی شــوند. بنابرایــن غذاهــای طبیعــی ضرورتــاً ارگانیــک نیســتند 

و برعکــس.
حــال ســوال اینجاســت کــه چــرا برخــی از مــردم غذاهــای ارگانیــک را ترجیــح مــی دهنــد 
و برخــی دیگــر غذاهــای طبیعــی؟ ایــن امــر بــه خاطــر ایــن تصــور اســت کــه مــردم اعتقــاد 
دارنــد کــه در غذاهــای طبیعــی بــه خاطــر اینکــه هیــچ گونه ســنتزی بــر روی غــذا انجــام نمی 
شــود تمامــی فوایــد و ارزش هــای غذایــی محصــول حفــظ مــی شــود، بنابرایــن محصــوالت 

طبیعــی را ترجیــج مــی دهنــد.
بــا ایــن حــال، تقاضــا بــرای محصــوالت ارگانیــک باالتــر از محصــوالت طبیعــی اســت، چراکــه 
محصــوالت ارگانیکــی کــه فروختــه میشــوند تحــت نظــارت و پایــش نهادهــای دولتی هســتند. 

بنابرایــن از نظــر ایمنــی و ســامت  غــذا، غذاهایــی ایمــن تــر هســتند.

ــرآوری شــده  ــر از محصــوالت ف ــی باالت ــا و قیمت ــک تقاض ــال، محصــوالت ارگانی ــن ح ــا ای ب
ــد و  ــی کن ــرق م ــدری ف ــی ق ــوالت طبیع ــوص محص ــوع در خص ــن موض ــد. ای ــی دارن صنعت
تقاضــا بــرای آنهــا بــه انــدازه محصــوالت ارگانیــک نیســت ولــی بــا ایــن حــال قیمــت باالتــر 

ــد. ــرآوری شــده صنعتــی حفــظ کــرده ان ــا غذاهــای ف خــود را در مقایســه ب
ــا  ــداری آنه ــان نگه ــدت زم ــوان در م ــی ت ــی را م ــک و طبیع ــاوت محصــوالت ارگانی ــر تف دیگ
جســتجو کــرد. بــه نحــوی کــه محصــوالت ارگانیــک را مــی تــوان بــه مــدت زمــان بیشــتری 
نگهــداری کــرد، امــری کــه در خصــوص محصــوالت طبیعــی مــدت کمتــری را شــامل مــی شــود.

ــی  ــه الزام ــط ســه گان ــی اســت کــه ضواب ــذای ســالم ، محصول ــه غ ــوان گفــت ک ــی ت ــا م ام
)اســتاندارد ســه گانــه ( در  فراینــد تولیــد غذایــی را رعایــت کــرده اســت. محصــول ســالم ، 
تحــت کنتــرل اســتاندارد هــای الزامــی و اجبــاری کیفیــت غذایــی در کشــاورزی قــرار دارنــد 
ــش،  ــت ک ــده آف ــاز باقیمان ــد مج ــازار دارای ح ــج در ب ــای رای ــه غذاه ــبت ب ــذا نس ــن غ . ای
عناصــر، فلــزات وســموم مــی باشــد و ماحصــل اعمــال اســتاندارد هــا و برنامــه هــای مدیریتــی 
ــبت  ــتند و نس ــس ، MRL ،ADIو …. هس ــد کدک ــخصی مانن ــای مش ــار ه ــاس معی ــر اس ب
ــه  ــبت ب ــال نس ــن ح ــا ای ــی ب ــد ول ــری دارن ــت کمت ــالم قیم ــک و س ــوالت ارگانی ــه محص ب

ــد. ــری دارن ــج قیمــت باالت محصــوالت رای

مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
ارگانیک، سالم یا طبیعی؟! چه تفاوت هایی دارند؟!

خبر کوتاه

* سیخ چوبی به تعداد الزم  بهتر است از ترکه انار نوک تیز استفاده شود
* سینه مرغ یا گوشت گوسفندی 150 گرم به ازای هر نفر 

* پیاز 2 عدد  * فلفل دلمه ای 3 عدد   
* زعفران دم شده 1 قاشق چایخوری * کره 1 قاشق غذاخوری  

* آب لیمو تازه 2 قاشق غذاخوری * نمک و فلفل به مقدار الزم   
ــه خصــوص مــردم  ــه ب کبــاب از جملــه غذاهــای لذیــذ اســت کــه اصــوال مــردم خاورمیان
ایــران و قفقــاز بــه آن عاقــه بســیار دارنــد کــه بــا انــواع گوشــت و روی ذغــال تهیــه مــی 
شــود و طعــم دودی منحصــر بــه فــرد آن بســیار لــذت بخــش اســت. امــا کبــاب هایــی هــم 
هســتند کــه نیــاز بــه ذغــال ندارنــد و بــه راحتــی یعنــی بــا لــوازم آشــپزخانه و روی اجــاق 
گاز تهیــه مــی شــوند از جملــه ایــن کبــاب هــا، کبــاب حســینی اســت کــه بســیار مشــهور 
اســت. کبــاب حســینی اصفهــان کــه از کبــاب هــای ســنتی ایــران اســت و در واقــع نوعــی 
کبــاب اســت کــه داخــل تابــه طبــخ مــی شــود و شــباهت بســیار بــه کبــاب مراکشــی دارد. 
همچنیــن بــه ایــن کبــاب، کبــاب چوبــی هــم مــی گوینــد چــرا کــه بــرای تهیــه آن از ســیخ 
هــای چوبــی اســتفاده مــی کننــد. اصــوال کبــاب حســینی مجلســی بــا گوشــت قرمــز تکــه 

ای یــا گوشــت ســینه مــرغ تهیــه مــی شــود.
 طرز تهیه کباب حسینی 

گوشــت و فلفــل دلمــه ایــی را را بــه شــکل مکعبــی بــا ضخامــت 1/5 تــا 2 ســانت بــرش 
بزنیــد. حــاال نوبــت ســیخ کــردن کبــاب اســت. یــک تکــه گوشــت را بــه ســیخ بکشــید و 
بعــد یــک تکــه فلفــل را و ایــن کار را بــه ترتیــب انجــام دهیــد تــا از هــر دو طــرف ســیخ 

دو ســانت خالــی بمانــد.
ــران دم شــده، ســیر و  ــد ،نیمــی از آب لیمــو و زعف ــی خــرد کنی ــه شــکل خال ــاز را ب پی

نمک و فلفل را با آن مخلوط کنید. 
ــد  ــر روی آنهــا بریزی ــد ب ــرار داده و مــوادی کــه آمــاده کــرده ای ســیخ هــا را در ظرفــی ق
ــاعت  ــل دو س ــد حداق ــد و بگذاری ــته کنی ــواد آغش ــه م ــل ب ــا را کام ــت ه ــراف گوش و اط
اســتراحت کنــد و مــزه دار شــود. توجــه کنیــد هــر چــه مــدت اســتراحت گوشــت بیشــتر 

ــد داشــت. ــری خواهی ــذ ت ــاب حســینی لذی شــود کب
در تابــه ای نچســب کــره را ذوب کنیــد و باقــی مانــده چاشــنی کبــاب حســینی)آب لیمــو، 

زعفــران، ســیر ونمــک وفلفــل را بریزیــد و یــک پیمانــه آب بــه آن اضافــه کنیــد بــه محــض 
اینکــه آب جــوش آمــد ســیخ هــا ی کبــاب را در تابــه قــرار دهیــد و در ظــرف را ببندیــد 
تــا کبــاب مغــز پخــت شــود در انتهــا اجــازه دهیــد آب تابــه کشــیده شــود و کبــاب حالــت 
ســرخ کــرده پیــدا کنــد.)در ایــن مرحلــه مــی تــوان یــک قاشــق غــذا خــوری رب گوجــه 

یــا پــوره گوجــه فرنگــی بــه مــواد اضافــه کــرد(.
هــر چنــد گفتیــم ایــن کبــاب روی اجــاق تهیــه مــی شــود امــا مــی شــود کبــاب حســینی 
در فــر هــم تهیــه کــرد در ایــن صــورت فــر را بــا دمــای 180 درجــه ســانتی گــراد گــرم 
کنیــد و بــه مــدت 45 دقیقــه در فــر قــرار دهیــد تــا آب آن کشــیده شــود و در انتهــا گریــل 

را روشــن کنیــد تــا روی کبــاب ســرخ شــود.
 بیــن گوشــت بــه جــز فلفــل مــی تــوان پیــاز، گوجــه گیاســی و ... نیــز قــرار داد. همچنیــن 

مــی تــوان از  گوشــت قرمــز و گوشــت مــرغ بــه صــورت ترکیبــی اســتفاده کــرد

الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
کباب حسینی
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2شماره 64
                                کارگروه سالمت شهرستان 

بــا حضــور فرمانــدار ویــژه شهرســتان، دکتــر کلیــدری )معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان(، مســئوالن 
بیمارســتان هــا، درمانــگاه هــا، کلینیــک هــا و پلــی کلینیــک هــا و ... جلســه کمیتــه درمــان ذیــل کارگــروه ســامت 
شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه معصومه 
)س( و دهــه کرامــت و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای هفــت تیــر و هفتــه قــوه قضائیــه، از مدافعــان ســامت و 
محافظــان بهداشــت کشــور خصوصــا پزشــکان، پرســتاران و کادر درمانــی شهرســتان در مقابلــه بــا عامــل بیمــاری زا 
کوئیــد 1۹، تقدیــر و تشــکر نمودنــد. فرمانــدار محتــرم شهرســتان بــا بیــان خصایــل نیکــوی خادمــان بشــریت فعالیــت 

کلیــه اعضــاء هــرم درمانــی و ســامت کشــور را ســتودند و ایــن ایثارگــری و از خودگذشــتگی را ارج نهادنــد. 

خبر کوتاه

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 11 ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــد طاه ــت محم حصروراث
کاســه ۹۹002۹۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان رحیــم طاهــری بشناســنامه 307 در تاریــخ ۹7/5/24 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا 
جعفــری انالوجــه  ش ش 170 )همســر متوفــی ( ، 2. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش 
23 ، 3. غامعلــی طاهــری انالوجــه    ش ش 35 ، 4. محمــد طاهــری ش ش 11 )پســران 
متوفــی ( ، 5. کبــری طاهــری ش ش 1۹ )دختــر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 
شــد. 863613/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت میــاد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1080153۹50 بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹002۹7 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه 215 در  ــی بشناس ــی عابدین ــادروان مرتض ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــه حیــن الفــوت آن  ــدرود زندگــی گفتــه ورث تاریــخ ۹۹/1/20 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش 25303 ، 2. میــاد 
ــی( ، 3. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش 108153۹50 )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش 15347 )پ ــف آب نج
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

ــاد ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب 864383/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 108 ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کاســه ۹۹00256 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه 14 
ــه حیــن الفــوت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ ۹۹/1/31 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری
ــه : 1. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 81 ، 2. پرویــن  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 73 ، 3. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 108 ، 4. 
راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۹2 ، 5. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
20 ، 6. زهــره بهرامــی ش ش 16 )فرزنــدان متوفی(متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 

آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

864485/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــان  ــری صادقی ــت مه حصروراث
شــماره  شناســنامه  دارای 
337 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹00167 از ایــن 
گواهــی  درخواســت  دادگاه 
ــن  ــوده و چنی ــت نم حصروراث
توضیــح داده کــه شــادروان 
ــادی  ــف آب ــه نج ــکینه زمان س
تاریــخ  در   41 بشناســنامه 
دائمــی  اقامتــگاه   ۹۹/1/31
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 

ــه : 1. مهــری صادقیــان ش ش 337 ، )فرزندمتوفــی(، متوفــی بــه غیــر  منحصــر اســت ب
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث از نامب
ــا وصیتنامــه  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت مزب
ــم دارد  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 863۹71/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

ــذاری  ــورای سیاســت گ ــینمایی اعضــای ش ــازمان س ــس س ــرف رئی ــی از ط ــی حکم ط
ــدند. ــی ش ــران معرف ــاه ته ــم کوت ــی فیل ــن الملل ــن جشــنواره بی ســی و هفتمی

ــردان  ــری کارگ ــام مهــدی جعف ــی، ن در لیســت منتشــر شــده از طــرف حســین انتظام
ــته  ــردان برجس ــدی »کارگ ــد مجی ــون مجی ــی همچ ــراد سرشناس ــار اف ــهرمان در کن ش
ــا داد  ــا رض ــه«، علیرض ــر و تجرب ــل هن ــر عام ــدم »مدی ــی مق ــر صانع ــورمان«، جعف کش
»مشــاور ارشــد رئیــس ســازمان ســینمایی و دبیــر چندیــن دوره جشــنواره بیــن المللــی 
ــان ایــران«،  فیلــم فجــر«، ســید صــادق موســوی »مدیــر عامــل انجمــن ســینمای جوان
ــران«،  ــهرداری ته ــی ش ــی و فرهنگ ــور اجتماع ــاون ام ــه »مع ــوادی یگان ــا ج محمدرض
نیمــا عباســپور »کارگــردان فیلــم کوتــاه و مســتند« و مجیــد برزگــر »فیلمســاز« دیــده 

مــی شــود.
ــا  ــاه ب ــم خردادم ــی و یک ــر روز س ــورا عص ــن ش ــه ای ــن جلس ــت اولی ــر اس ــه ذک الزم ب
ــینمایی  ــور س ــازمان ام ــل س ــا در مح ــر اعض ــینمایی و اکث ــازمان س ــس س ــور رئی حض
ــر  ــم دبی ــی آن حک ــزار و ط ــامی برگ ــاد اس ــگ و ارش ــری وزارت فرهن ــمعی و بص و س
ــت  ــورای سیاس ــای ش ــکام اعض ــن اح ــوی و همچنی ــادق موس ــید ص ــه س ــنواره ب جش

ــد. ــا ش ــی اعط ــین انتظام ــوی حس ــذاری  از س گ
در پایــان بایــد خاطــر نشــان ســاخت در ایــن جلســه ضمــن تبــادل نظــر در مــورد نحــوه 
برگــزاری جشــنواره بــا توجــه بــه بحــران ویــروس کرونــا، برگــزاری جشــنواره بــا رعایــت 

اصــول بهداشــتی و مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مــورد تاکیــد قــرار گرفــت و 
همچنیــن جزئیــات فراخــوان ایــن دوره جشــنواره مــورد بررســی قــرار گرفــت .

احمد شریعتی

هنــر آن اســت کــه بــی  هیاهوهــای سیاســی و خودنمایــی 
ــه جهــاد برخیــزد و خــود را  ــرای خــدا ب هــای شــیطانی ب
فــدای هــدف کنــد نــه هــوی ، و ایــن هنــر مــردان خداســت.

31 خــرداد مــاه، ســالروز شــهادت دکتــر مصطفــی 
ــدم  ــوط مق ــه خط ــگ ب ــاز جن ــت. او از آغ ــران اس چم
اشــغال سوســنگرد توســط  از  جبهــه رفــت و پــس 
ــا از خــود  ــری ه ــردی چریکــی دلی ــی در نب دشــمن بعث
نشــان داد و مجــروح شــد و پــس از معالجــه بــه خطــوط 
مقــدم جبهــه بازگشــت و ســرانجام در تاریــخ 31 خــرداد 
1360 در جبهــه سوســنگرد، روســتای دهاویــه بــه فیــض 
شــهادت نایــل گردیــد. بــه راســتی او در پیشــگاه خــدای 

ــت . ــرو رف ــا آب ــزرگ ب ب
یــاد و نــام شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه ویــژه 

شــهید دکتــر مصطفــی چمــران گرامــی بــاد .
ــران«  ــی چم ــر مصطف دســت نوشــته ای از شــهید »دکت

ــده اســت کــه در ادامــه مــی خوانیــد؛ ــادگار مان ــه ی ب

 ای حیات! با تو وداع می کنم، با همه مظاهر و جبروتت
ــان  ــه فرم ــد، و ب ــم کــه فداکاری ای پاهــای مــن! مــی دان
مــن مشــتاقانه بــه ســوی شــهادت صاعقــه وار بــه حرکــت 
در مــی آییــد؛ امــا مــن آرزویــی بزرگتــر دارم. بــه قــدرت 

آهنینــم محکــم باشــید.
ــه  ــا و نقش ــنگین از آرزوه ــی س ــک؛ ول ــر کوچ ــن پیک ای
ــه  ــوب ب ــرعت مطل ــه س ــئولیتها را ب ــا و مس ــا و امیده ه
هــر نقطــه دلخــواه برســانید. درایــن لحظــات آخــر عمــر، 
آبــروی مــرا حفــظ کنیــد. شــما ســال هــای دراز بــه مــن 
خدمــت هــا کــرده ایــد. از شــما آرزو مــی کنــم کــه ایــن 

ــه بهتریــن وجــه، ادا کنیــد. آخریــن لحظــه را ب
ای دســت هــای مــن ! قــوی و دقیــق باشــید. ای چشــمان 
ــات  ــن لحظ ــن ! ای ــب م ــید. ای قل ــن باش ــن ! تیزبی م
ــه  ــم ک ــی ده ــول م ــه شــما ق ــن. ب ــن را تحمــل ک آخری
پــس از چنــد لحظــه همــه شــما در اســتراحتی عمیــق و 
ابــدی آرامــش خــود را بــرای همیشــه بیابیــد . مــن چنــد 

لحظة بعد به شما آرامش می دهم ؛ آرامشی ابدی.
ــم،  ــی و عال ــا زندگ ــاس وداع ب ــات حس ــن لحظ ــه، ای چ
لحظــات لقــای پــروردگار و لحظــات رقــص مــن در برابــر 

ــا باشــد. ــد زیب مــرگ بای
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان نجف آباد

سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران گرامی باد 

یک کارگردان نجف آبادی در بین اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم کوتاه تهران

مهدی جعفری از » 23 نفر«  به »یدو« رسید 
ــادان  ــد خــود را در آب ــم جدی ــر« فیل ــق »23 نف ــم موف ــس از ســاخت فیل ــری پ مهــدی جعف

ــد زد. کلی
ــدس و  ــاع مق ــه دف ــی اش در گون ــم قبل ــد فیل ــردان همانن ــن کارگ ــد ای ــم جدی ــدو« فیل »ی
کــودک و نوجــوان اســت و اولیــن مــاه هــای جنــگ تحمیلــی را در آبــادان در حــال محاصــره 

بــه تصویــر مــی کشــد.
در ایــن فیلــم ســینمایی کــه محمدرضــا مصبــاح تهیــه کنندگــی آن را برعهــده دارد تاکنــون 
طبــق شــنیده هــا حضــور ســتاره پســیانی بــه عنــوان بازیگــر در نقــش یــک زن جنوبــی قطعــی 

شــده اســت.
نکتــه جالــب آثــار ایــن کارگــردان بــه تصویــر کشــیدن فضــای دفــاع مقــدس و بــردن دوربیــن 
در بیــن زندگــی مــردم در دوران جنــگ و پشــت صحنــه هــای خــط نبــرد اســت و زندگــی 
مــردم را در جریــان جنــگ و آن دوران اوج، التهــاب و همچنیــن مقاومــت مثــال زدنــی مردمــان 

ایــن ســرزمین را نشــان مــی دهــد.
فیلــم یــدو بــا حمایــت کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و هــم چنیــن مشــارکت 

بنیــاد ســینمایی فارابــی تولیــد خواهــد شــد.
گفتنــی اســت مهــدی جعفــری در ســال 86 فیلــم کوتــاه مســتند »هــر کجــا بــروم آســمان 
ــان  ــودکان و نوجوان ــرورش فکــری ک ــون پ ــه کنندگــی کان ــا تهی ــز ب ــن اســت » را نی ــال م م

ســاخته اســت.
احمد شریعتی
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شماره 64 5
                                                                                              وزن دانه برفداستان کوتاه

روزی گربــه ای از جغــد پیــری دربــاره وزن دانــه ی بــرف ســوال کــرد. جغــد جــواب داد: وزنــش چیــزی بیشــتر از هیــچ 
چیــز اســت! جغــد در ادامــه گفــت: روزی بــه هنــگام بــارش بــرف روی شــاخه ای از صنوبــر نشســته بــودم و در حــال 
اســتراحت، دانــه هــای بــرف را کــه یــک بــه یــک روی شــاخه مــی نشســتند، مــی شــمردم. بــه رقــم دقیــق 3.471.۹52 
کــه رســیدم دانــه بــرف دیگــری روی شــاخه نشســت و تــرق ... شــاخه درخــت ناگهــان شکســت!! و مــن و بــرف هایــی 
کــه روی شــاخه بودیــم در هــوا معلــق شــدیم و بــر زمیــن افتادیــم. آره عزیــزم، وزن یــک دانــه بــرف، چیــزی بیشــتر از 
هیــچ چیــز اســت! بــه ســنگتراش نــگاه کنیــد کــه روی ســنگ ضربــه مــی زنــد. شــاید صــد بــار ضربــه هــا روی ســنگ 
فــرود بیایــد، بــدون اینکــه حاصلــی داشــته باشــد، امــا در ضربــه صــد و یکمــی نصــف مــی شــود. در حقیقــت ایــن آخرین 
ضربــه نیســت کــه ســنگ را دو نیــم مــی کنــد، بلکــه ایــن امــر نتیجــه تاشــی اســت کــه از ابتــدا صــورت مــی گیــرد!!!

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان همــراه بــا اعضــاء شــورای معاونیــن فرمانــداری 
شهرســتان میزبــان محمــود ســلطانی، مدیــرکل اداری و مالــی و محمدرضــا کمالــی، مدیــرکل 
دفتــر برنامــه ریــزی، نوســازی و تحــول اداری اســتانداری اســتان اصفهــان بودنــد و بــا ایشــان 
بــه گفــت و شــنود نشســتند. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی از حمایــت هــای اســتاندار اســتان 
ــد  ــران کل ارش ــان و مدی ــای معاون ــای راهگش ــتیبانی ه ــن پش ــتان، همچنی ــی اس و مدیریت
اســتانداری از شهرســتان نجــف آبــاد، دیــار دانــش، ایمــان و ایثــار تقدیــر و تشــکر کردنــد و بــر 
گســترش رونــد ایــن حمایــت هــا و پشــتیبانی هــا، مجدانــه تاکیــد و تصریــح ورزیدنــد. ایشــان 
ــات  ــود امکان ــژه از ضعــف و کمب ــای وی ــداری ه ــا فرمان ــه ارتق ــان اســتانداردهای دوگان ــا بی ب
اولیــه در فرمانــداری شهرســتان بــه صــورت مبســوط ســخن گفتنــد و از گایــه هــای افــکار 
عمومــی در قبــال ایــن مشــکات بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد. در ادامــه معاونــان فرمانــدار 
بــه مبحــث کمبــود نیــروی انســانی کارآمــد و ضعــف در چــارت نیــروی انســانی و مشــکات 
حــوزه برنامــه ریــزی فرمانــداری بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد و خواســتار تدبیــر الزم 
مدیــران اســتانی در جهــت پذیــرش نیــروی ادارای در قبــال کاهــش نیــروی فرمانــداری بــه 

دلیــل بازنشســتگی هــای ادوار گذشــته از فرمانــداری و بخشــداری هــای تابعــه گردیدنــد.
 در ادامــه فرمانــدار شهرســتان بــا تبییــن جایــگاه فرمانــداری ویــژه شهرســتان بــه نیــاز مبــرم 
ــداری در راســتای نوســازی و بهســازی خــودرو هــای تحــت تملــک  ــوری فرمان خدمــات موت
اشــاره و خواســتار اجــرای تعهــد اســتانداری در واگــذار خــودرو هــای مــورد نیــاز متناســب 
بــا حجــم ماموریــت هــای فرمانــداری شهرســتان گردیدنــد و همچنیــن از میهمانــان حاضــر 
خواســتند بــا عنایــت بــه مســتهلک شــدن ســاختمان فعلــی فرمانــداری و عــدم زیبندگــی و 
برازندگــی آن بــرای جامعــه هــدف و مراجعــان بــه فرمانــداری و افزایــش میــزان هزینــه هــای 
ــداری شهرســتان را در جهــت اجــرای طــرح ســاختمان  ــا، فرمان ــن بن ــداری ای ــر و نگه تعمی

ــاری و همراهــی  جدیــد کــه جانمایــی آن از چندیــن ســال پیــش صــورت پذیرفتــه اســت ی
نماینــد. در ادامــه مدیــران محتــرم مالــی اداری و دفتــر برنامــه ریــزی، نوســازی و تحــول اداری 
اســتانداری اســتان اصفهــان ضمــن تقدیــر از فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه در شهرســتان 
ــان  ــه بی ــه ب ــای تابع ــداری ه ــداری و بخش ــر در فرمان ــنل حاض ــات پرس ــی از خدم و قدردان
راهکارهــا و اقدامــات نهایــی درراســتای بــر طــرف نمــودن دغدغــه معــاون محتــرم اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و اعضــاء محتــرم شــورای معاونیــن پرداختنــد و در راســتای بــر 

طــرف نمــودن مشــکات مــورد بحــث قــول همــکاری و همیــاری دادنــد

دستگیری ۱۱۰خرده فروش مواد مخدر در نجف آباد
ــک روزه  ــرح ی ــرای ط ــور اج ــه منظ ــت: ب ــاد گف ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام  فرمان
پاکســازی مناطــق آلــوده بــه جــرم درایــن شهرســتان مامــوران انتظامــی، 43خــرده فــروش 
موادمخــدر و معتــاد متجاهــر، 32ســارق، 12نفــر از مزاحمــان نوامیــس و 23متهــم تحــت 

ــد. ــی را شناســایی و دســتگیر کردن تعقیــب مراجــع قضائ
ــار  ــان، چه ــن متهم ــگاه ای ــی از مخفی ــزود:در بازرس ــی اف ــین باباکان ــرهنگ محمدحس س
ــک دســتگاه  ــواع موادمخــدر، 6موتورســیکلت ســرقتی، دو دســتگاه دوچرخــه و ی ــو ان کیل

ــد کشــف شــد. ســواری پرای
وی بــا بیــان اینکــه مقابلــه بــا توزیع کننــدگان موادمخــدر و ســارقان در دســتور کار پلیــس 
ایــن شهرســتان قــرار دارد گفــت: پلیــس بــا تمــام تــوان در راســتای تامیــن نظــم و امنیــت 
ــد در  ــز می توانن ــهروندان نی ــد و ش ــاش می کن ــهروندان ت ــت ش ــاس امنی ــای احس و ارتق
ــه پلیــس  ــق تلفــن 110 ب ــوارد مشــکوک، موضــوع را از طری ــه م صــورت مشــاهده هرگون

اطــاع دهنــد.

ــز  ــل از مرک ــه نق ــاد ب ــف آب ــتان نج ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــزارش اداره فرهن ــه گ ب
ــه  ــاع بیم ــه اط ــامی ، ب ــاد اس ــگ و ارش ــانی وزارت فرهن ــاع رس ــی و اط ــط عموم رواب
شــدگان محتــرم صنــدوق اعتبــاری هنــر مــی رســاند، بــا توجــه بــه اقدامــات صنــدوق بــرای 
پرداخــت حــق بیمــه ســه ماهــه اول ســال ۹۹، حــق بیمــه و ســرانه درمــان فروردیــن مــاه 
اعضایــی کــه هیــچ اقدامــی )اخــذ فیــش و پرداخــت حــق بیمــه( بــه عمــل نیــاورده انــد، بــه 

حســاب ســازمان تأمیــن اجتماعــی واریــز شــد.
بــه منظــور جلوگیــری از اختــال در پرداخــت حــق بیمــه اردیبهشــت و خــرداد ســال ۹۹ 
از ســوی صنــدوق اعتبــاری هنــر، از بیمــه شــدگان مذکــور تقاضــا مــی شــود همچنــان از 

هرگونــه اقدامــی در خصــوص دریافــت فیــش مــاه هــای یــاد شــده خــودداری کننــد.
ــه  ــد، بایــد نســبت ب کســانیکه کــه قبــًا فیــش پرداخــت حــق بیمــه را دریافــت کــرده ان

پرداخــت حــق بیمــه خــود در مهلــت مقــرر اقــدام کننــد.
گفتنــی اســت؛ صنــدوق نســبت بــه اســترداد مبلــغ حــق بیمــه اعضایــی کــه اقــدام بــه پرداخت 

ســهم بیمــه خــود بــه حســاب ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــرده انــد، اقــدام خواهــد کرد.
ــات بانکــی در  ــح اطاع ــل و تصحی ــل پروفای ــه تکمی ــه شــدگان نســبت ب ــی بیم ــذا  تمام ل
ــه نشــانی www.honarcredit.ir در اســرع وقــت اقــدام کننــد ســامانه عضویــت صنــدوق ب

اعضای صندوق اعتباری هنر از اخذ فیش حق بیمه تأمین اجتماعی خودداری کنند

دیدار مدیرکل اداری و مالی و مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری استان اصفهان با فرماندار ویژه

والدین آگاه 

1. تماشای تلویزیون را برای کودک به یک امتیاز تبدیل کنید نه حق.
2. برای دیدن تلویزیون زمان مشخصی را در نظر بگیرید.

3. زمان غذا خوردن ، تلویزیون را خاموش کنید.
4. اجازه ندهید زمان انجام تکالیف تلویزیون تماشا کند.

5. خودتان هم برای تماشای تلویزیون برنامه داشته باشید.
6. سعی کنید ساعات تماشای تلویزیون در منزل تان را کاهش دهید و به جای آن به دیگر فعالیت ها بپردازید.

7. لیست برنامه های تلویزیون را بررسی کنید و برنامه های مناسب کودک و خانواده را گلچین کنید.
مریم رضائیان

نکاتی در مورد کودک و تلویزیون



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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4شماره 64
خبر کوتاه                      دستگیری سارق ۱6 دوربین مدار بسته 

ســرهنگ محمدحســین باباکانــی فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت: پــس 
از وقــوع چندیــن مــورد ســرقت دوربین هــای مداربســته در شهرســتان نجــف آبــاد شناســایی و دســتگیری عامــل یــا 

عامــان ایــن ســرقت ها بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت.
باباکانــی افــزود:در همیــن راســتا مامــوران کانتــری 11 نجــف آبــاد بــا برنامــه ریــزی هدفمنــد، راه انــدازی گشــت های 
ــه  ــات غافلگیران ــک عملی ــک ســارق را شناســایی و طــی ی ــق شــدند ی ــی تخصصــی موف نامحســوس و انجــام اقدامات
دســتگیر کنند.ســرهنگ باباکانــی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در بازجویی هــای تخصصــی پلیــس، بــه 16 فقــره ســرقت 
دوربین هــای مــدار بســته در ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد، افــزود: در ایــن رابطــه پرونــده تشــکیل و ســارق بــرای 

اقدامــات قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــد.

حصر وراثت
حصروراثــت مســلم  فاحــی  دارای شناســنامه شــماره 432 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۹۹00464 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان حیاتقلــی فاحــی  بشناســنامه 330 در تاریــخ ۹0/11/12 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. اکبــر فاحــی  ش 
ش 641 ، 2. محســن فاحــی  ش ش 702 ، 3. علــی اصغــر فاحــی  ش ش 562 ، 4. مســلم 
فاحــی ش ش 432  )پســران متوفــی (،  5. خدیجــه فاحــی  ش ش 431 ، 6. اکــرم فاحــی   
ــوکت  ــت فاحــی   ش ش 600 ، 8. اعظــم فاحــی   ش ش 2 ، ۹. ش ش ش 715 ، 7. عف
فاحــی  ش ش 471)دختــران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 886712/م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت هاجــر حاجــی صادقیــان  دارای شناســنامه شــماره 8517 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹00435 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان حســنعلی حاجــی صادقیــان بشناســنامه 603 در تاریــخ ۹۹/2/10 اقامتــگاه 
ــه  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ دائم
ــف  ــی نج ــره چاوش ــی ( ، 2. طاه ــر متوف ــان  ش ش 8517 )دخت ــی صادقی ــر حاج : 1. هاج
ــادی   ش ش  ــادی  ش ش 1114 )همســر متوفــی(، 3. محمــد حاجــی صادقیــان نجــف آب آب
ــد  ــادی  ش ش 28۹80 ، 5. مجی ــف آب ــان نج ــی صادقی ــن حاج 1080081۹17  ، 4. محس
حاجــی صادقیــان نجــف آبــادی   ش ش 7۹6 )پســران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 885404/م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب حصروراثــت نصیــر فتحــی دارای شناســنامه شــماره 135 ب
۹۹0024۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــدرود  شــادروان زهــرا صالحــی  بشناســنامه 5 در تاریــخ ۹8/8/2۹ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. نصیــر فتحــی  ش ش 
ــی  ــاغ نظــری  ش ش 120 ، 3. اســد فتحــی  ش ش 136 ، 4. عل 135 ، 2. رســول فتحــی ب
فتحــی بــاغ نظــری  ش ش 122 ، 5. جعفــر فتحــی بــاغ نظــری  ش ش 124 6. صفــر فتحــی 
بــاغ نظــری  ش ش 123 )پســران متوفــی(، 7. معصومــه فتحــی بــاغ نظــری  ش ش ۹11، 8. 
فاطمــه فتحــی بــاغ نظــری  ش ش 641  )دختــران متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 8851۹4/م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــماره 1080556801 ب ــنامه ش ــادی  دارای شناس ــف آب ــفیعی نج ــین ش ــت حس حصروراث
ــت  ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه ۹۹00424 از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ش
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان منصــور شــفیعی نجــف آبــادی  بشناســنامه 542 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ ۹۹/1/16 اقامت در تاری
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. اکــرم مهربانــی  ش ش 25246 )همســر متوفــی(، 2. فاطمــه 
ــادی     ــدا شــفیعی نجــف آب ــی ( ، 3. ن ــادر متوف ــادی  ش ش 460 )م ــی نجــف آب بیگــم مهربان
ش ش 10801822۹2 )دختــر متوفــی ( ، 4. امیــد شــفیعی نجــف آبــادی  ش ش ۹047 ، 5. 
حســین شــفیعی نجــف آبــادی  ش ش 1080556801 )پســران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از 
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب نامبــردگان ورثــه دیگــری ن
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد شــد. 87۹443/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 10216 ب ــنامه ش ــلمانیان دارای شناس ــان س ــت ایم حصروراث
کاســه ۹۹00248 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
کــه شــادروان غامحســین ســلمانیان دهاقانــی بشناســنامه 4407 در تاریــخ ۹8/7/15 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
شــهین ذرتــی ش ش 452 )همســر متوفــی ( ، 2. ایمــان ســلمانیان ش ش 10216 ، 3. پیمــان 
ــران  ــی ش ش 14۹3 )پس ــلمانیان دهاقان ــن س ــی ش ش 1512 ، 4. رامی ــلمانیان دهاقان س
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب متوفی(،متوف
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 

یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 881461/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت محســن معینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 450 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹00427 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ ۹7/4/24  ــنامه 1۹658 در تاری ــف آبــادی بشناس ــی نج ــی معین ــادروان عل ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 1. مــاه بیگــم ابوترابــی نجــف آبــادی ش ش 488 )همســر متوفــی ( ، 2. محســن معینــی 
ش ش 543 )پســر متوفــی ( ، 3. زهــره معینــی ش ش 450 ، )دختــر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد. 887106/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی دارای شناســنامه شــماره 21 ب ــت محمــد رضــا عابدین حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه ۹۹00472 از ای
داده کــه شــادروان مریــم مغــزی بشناســنامه 1۹187در تاریــخ ۹۹/2/30 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محمــد رضــا 
عابدینــی ش ش 21 ، 2. محمــد عابدینــی ش ش ۹02 )پســران متوفــی ( ، 3. زهــرا عابدینــی 
ش ش 5۹5 ، 4. ســکینه عابدینــی ش ش 1118 ، 5. ایــران عابدینــی ش ش 674   6. صدیقــه 
عابدینــی ش ش 766 )دختــران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 887578/م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 251 ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــاد منوچه ــت فره حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه ۹۹003۹4 از ای
داده کــه شــادروان مســعود منوچهــری بشناســنامه 555 در تاریــخ ۹8/2/31 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. بتــول 
منظــری ش ش 10۹0875436 )همســر متوفــی ( ، 2. رضــا منوچهــری ش ش 1080125136 
، 3. فرهــاد منوچهــری ش ش 251 ، 4. مجتبــی منوچهــری ش ش 10۹133۹۹61 )پســران 
متوفــی ( ، 5. مریــم منوچهــری ش ش 28570 6. معصومــه منوچهــری ش ش 10802271۹۹ 
7. زهــرا منوچهــری  ش ش 1778 ، 8. راضیــه منوچهــری  ش ش 10۹2160353 ، ۹. فریبــا 
ــدی ش ش 12   ــه احم ــی(،  10 . جمیل ــران متوف ــری  ش ش 10۹0362528 )دخت منوچه
ــام  ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــر متوف )همس
ــا هــر کســی  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 887605/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 514 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــان نج ــه پورندافی ــت راضی حصروراث
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه ۹۹00441 از ای دادخواســت ب
ــادی بشناســنامه 26 در تاریــخ  چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صدیقــه صفــری جــال آب
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ۹8/12/26 اقامت
ــان ش ش 514  ــه پورندافی ــان ش ش 34۹ ، 2. راضی ــه : 1. مهــری پورندافی منحصــر اســت ب
)دختــران متوفــی ( ، 3. حســین پورندافیــان نجف آبــادی ش ش 10۹120۹601 ، 4. ابوالقاســم 
ــادی ش ش 2542  ــف آب ــان نج ــن پورندافی ــادی ش ش ۹57 ، 5. حس ــف آب ــان نج پورندافی
ــام  ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــران متوف )پس
ــا هــر کســی  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 88۹181/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

ــاد دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
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شماره 64 7
                                                             کشــف 5۰ میلیون گردوی قاچاق در نجف آبادخبر کوتاه

فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان گفــت: طــی روزهــای اخیــر مامــوران یــگان امــداد حیــن کنتــرل خودرو هــای 
عبــوری در بزرگــراه شــهید کاظمــی بــه یــک دســتگاه ســواری پــژو مشــکوک و آن را متوقــف کردنــد.

ســرهنگ محمــد حســین باباکانــی افــزود: مامــوران در بازرســی ازایــن خــودرو تعــداد 18 گونــی گــردوی قاچــاق 
بــه وزن 450 کیلوگــرم کشــف کردنــد.

باباکانــی در پایــان بــا بیــان اینکــه کارشناســان ارزش تقریبــی کاال هــای قاچــاق کشــف شــده را 50 میلیــون تومــان 
بــرآورد کــرده انــد، خاطــر نشــان کــرد، در ایــن پرونــده یــک نفــر متهــم دســتگیر و بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه 

مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد.

حمیــد منتظــر القائــم معــاون پژوهــش و فنــاوری واحــد نجــف آبــاد در خصــوص موفقیــت 
مرکــز تحقیقاتــی پرســتاری و مامایــی ایــن دانشــگاه گفــت: مرکــز تحقیقــات توســعه علــوم 
پرســتاری و مامایــی واحــد نجــف آبــاد در ســال ۹8 - ۹۹ بــرای دومیــن ســال پیاپــی موفــق 

بــه اخــذ رتبــه اول در بیــن مراکــز تحقیقاتــی علــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی شــد.
وی افــزود: کســب رتبــه اول مراکــز تحقیقاتــی علــوم پزشــکی مطابــق معیارهــای ارزشــیابی 
ــه  ــه 20 مقال ــوط ب ــتندات مرب ــه مس ــا ارائ ــال ۹8 ب ــکی س ــوم پزش ــی عل ــز تحقیقات مراک
ــده، 2  ــاپ ش ــی چ ــاب درس ــا، 6کت ــس ه ــده در کنفران ــه ش ــه ارای ــده، 15 مقال ــاپ ش چ
ــارد و  ــک میلی ــغ ی ــه مبل ــرون دانشــگاهی ب ــای ب ــد شــده، اجــرای طــرح ه محصــول تولی
ــات علمــی  ــا همــکاری اعضــای هی ــای درســی ب ــاب ه ــال، انتشــار کت ــون ری یکصــد میلی
دانشــکده، همــکاری بیــن رشــته ای بــا انجمــن هــای علمــی و برگــزاری دوره هــای بالینــی 

ــوده اســت. ــا بیــش از 30 کارگاه آموزشــی ب ب
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد گفــت: مرکــز تحقیقــات 

توســعه علــوم پرســتاری و مامایــی ایــن واحــد دانشــگاهی در طــول 3 ســال فعالیــت خــود، 
چــاپ بالــغ بــر 70 مقالــه در مجــات معتبــر داخلــی و خارجــی، ارائــه حــدود 100 مقالــه در 
کنفرانــس هــای داخــل و خــارج، چــاپ و نشــر 30 جلــد کتــاب درســی، همــکاری در تولیــد 
10 محصــول فنــاور، جلــب طــرح هــای بــرون دانشــگاهی، عقــد 15 تفاهــم نامــه همــکاری 
بــا ســازمان هــا، برگــزاری حــدود 120 کارگاه آموزشــی و پژوهشــی، همــکاری بیــن رشــته 
ای بــا مراکــز تحقیقاتــی دیگــر و ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی کــه بیشــتر آن هــا در راســتای 

درآمدزایــی اســت را در کارنامــه خــود دارد.
حمیــد منتظرالقائــم افــزود: پیــش از ایــن نیــز مرکــز تحقیقــات توســعه علــوم پرســتاری و 
مامایــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد در جشــنواره فرهیختــگان حائــز رتبــه برتــر 

در بیــن مراکــز تحقیقاتــی علــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی کشــور شــده بــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، دومیــن 
جلســه کارگــروه فضــای مجــازی شهرســتان در ســال ۹۹ بــا حضــور  مســئولین اداری، اجرایی 
و انتظامــی عضــو کارگــروه شهرســتان در محــل ناحیــه مقاومــت بســیج  نجــف آبــاد برگــزار 

. شد
در ایــن جلســه رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه کمیته 
کارگــروه فضــای مجــازی  یکــی از  مصوبــات مهــم شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان مــی 
باشــد در خصــوص تشــکیل مرتــب جلســات و برنامــه ریــزی بــه منظــور راه انــدازی گــردان 

هــای ســایبری مطالبــی را عنــوان نمــود .
ســید حســن لــوح موســوی هــدف از تشــکیل ایــن جلســه را تقویــت فضــای مجــازی بــرای 
ــای  ــردان ه ــت :  تشــکیل گ ــرم بســیار ضــروری دانســت و گف ــگ ن ــه جن ــا جبه ــه ب مقابل
ســایبری در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری و بــا هــدف افزایش 

و ارتقــای ســواد رســانه ای ، بــا ســاختار و محتــوای جدیــد مــی توانــد در جلوگیــری از آســیب 
هــای دشــمن موثــر باشــد و پــرورش و تربیــت مربــی در ایــن حــوزه  جهــت رصــد فضــای 

مجــازی  راهگشــای بســیاری از مشــکات موجــود جامعــه اســت .
وی  بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن و مهــم تریــن کار در زمینــه فضــای مجــازی تشــکیل یــک 
جبهــه منســجم و ســاماندهی شــده از نیروهــای  مردمــی ، هنرمنــدان و فعــال بســیج اســت 
ــن در دوران   ــدس و همچنی ــاع مق ــاب و دف ــیج در دوارن انق ــای بس ــش نیروه ــت : نق گف
ــی در زمینــه ســواد  ــا تربیــت مرب ســازندگی برکســی پوشــیده نیســت و ایــن گــردان هــا ب
رســانه ای و بــا اســتفاده از تولیــدات مختلــف  و اســتفاده از ابزارهــای رســانه و تولیــد محتــوا 

در حــوزه هــای مختلــف مــی تواننــد توطئــه هــای دشــمن را خنثــی نماینــد .
در ایــن جلســه اعضــاء درخصــوص  تشــگیل گــردان هــای ســایبری ، تربیــت مربــی  ، پیگیری 

تولیــد محتــوا  بــه بحــث و بررســی و تبــادل نظــر پرداختند .

جلسه کارگروه فضای مجازی

دوران آشــنایی از نظــر کیفیــت رابطــه مــد نظــر اســت نــه کمیــت ، منظــور ایــن اســت کــه 
دربــازه زمانــی کــه دختــر و پســر و خانــواده هــا جهــت آشــنایی بیــش تــر بــا یکدیگــر در 
ارتبــاط هســتند ســعی کننــد بــدون هیــچ گونــه وابســتگی و رو در بایســتی همــه ابعــاد و 
ــی و ...  ــی ، خانوادگــی ، اجتماعــی ، فرهنگــی ، سیاســی ، مذهب ــب شــخصی ، اخاق جوان

یکدیگــر را بشناســند.
گاهــی مــواردی را داشــته ایــم کــه بعــد از یــک ســال آشــنایی و رفــت و آمــد زمانــی کــه 
ــر  ــی از یکدیگ ــناخت پایین ــد ش ــد درص ــی کنن ــدام م ــش از ازدواج اق ــاوره پی ــت مش جه

ــر عکــس . ــد و ب داشــته ان
ــن  ــاه اســت و بیــش از ای ــا پیشــنهاد مــی کنیــم حداکثــر 6 م ــی کــه معمــوال م ــا زمان ام
زمــان را معمــوال مناســب نمــی دانیــم ، چــون زمینــه هــای وابســتگی بــه وجــود مــی آیــد 

و ایــن موضــوع باعــث نادیــده گرفتــن ابعــاد منفــی طرفیــن مــی شــود.
نجمه حاجی صادقی کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مدت زمان پیشنهادی برای دوران آشنایی قبل از عقد چقدر باید باشد؟چرا؟

رتبه اول دانشگاه آزاد نجف آباد در مراکز تحقیقات پزشکی

معــاون برنامــه ریــزی و توســه منابــع انســانی شــهرداری نجف آبــاد گفــت: بــه دنبــال شــیوع 
ــات در  ــه ای از اقدام ــام مجموع ــاری، انج ــن بیم ــه ای ــوط ب ــکات مرب ــداوم مش ــا و ت کرون
راســتای کاهــش مراجعــات مردمــی و ارائــه الکترونیــک خدمــات بــه شــهروندان در دســتور 

کار قــرار گرفتــه اســت.
ــدات و  ــه تاکی ــا توجــه ب ــزود: ب ــب اف ــن مطل ــام ای ــا اع ــم احمــدی ب ــد ابراهی ســید محم
پیگیری هــای شــورای اســامی شــهر و مدیریــت شــهری نجف آبــاد و بــا توجــه بــه 
بررســی های صــورت گرفتــه، طــرح الکترونیــک کــردن رونــد درخواســت بازدیــد در قســمت 
شهرســازی کــه یکــی از بیشــترین مراجعــات مردمــی را بــه خــود اختصــاص داده، در دســت 

ــرار گرفــت. مطالعــه و بررســی ق
احمــدی بــا اشــاره بــه کار ســنگین چنــد هفتــه ای کارشناســان دفتــر انفورماتیک شــهرداری 

ــی و  ــرح ابتدای ــه ط ــس از تهی ــت: پ ــار داش ــزار اظه ــن نرم اف ــه ای ــه اولی ــه نمون ــرای تهی ب
ــک شــهرداری  ــه ی ــر روی آن، در حــال حاضــر منطق ــال نقطــه نظــرات کارشناســی ب اعم
ــهروندان  ــی ش ــده و تمام ــد ش ــک بهره من ــت الکترونی ــن خدم ــی از ای ــورت آزمایش ــه ص ب
ــه  ــه درخواســت خــود را در بســتر پایــگاه اطاع رســانی شــهرداری ب می تواننــد فرآینــد ارائ

ــد. ــام دهن ــی انج ــای خانگ ــا رایانه ه ــراه ی ــک تلفن هم کم
ــان بیشــترین  ــاد در پای ــع انســانی شــهرداری نجف آب ــزی و توســعه مناب ــه ری ــاون برنام مع
زمــان صــرف شــده بــرای تهیــه ایــن بســتر غیرحضــوری را مربــوط بــه فراهــم کــردن ســاز 
و کار پرداخــت الکترونیــک شــهروندان و هماهنگــی بــا بانــک مرکــزی دانســت  و بــر ادامــه 

تاش هــا در مســیر کاهــش مراجعــات مردمــی تاکیــد کــرد.

الکترونیکی شدن نوبت بازدید در شهرداری نجف آباد
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6شماره 64
خبر کوتاه                               فیلم برداری  فیلم »زورگیر« در نجف آباد

فیلــم بــرداری فیلــم کوتــاه »زورگیــر« بــه کارگردانــی غامرضــا حیــدری و نویســندگی ســعید خواجــه نــوری در حــال 
انجــام اســت. تصویربــرداری ایــن کار را کــه بــا همــکاری انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد در حــال تهیــه اســت را 
مجیــد قربانــی فــر بــر عهــده دارد و احمــد مهــری بــه عنــوان صدابــردار بــا آن همــکاری دارد. خاصــه داســتان ایــن فیلــم 
بــه ایــن شــرح اعــام شــده: »زال بــه دیــدار بــرادرش در زنــدان مــی رود و خبــر ناگــواری را بــه بــرادرش مــی رســاند «

عبــاس وفایــی بــه عنــوان مدیــر تولیــد، پــگاه فاضــل بــه عنــوان عــکاس و امیــر علــی نــوراهلل در جایــگاه تــدارکات بــرای 
تولیــد ایــن فیلــم کوتــاه همــکاری دارنــد. آرش پوراســماعیلی و امیــر خوشــاوی بــه عنــوان دســتیاران تصویــر بــردار و 
ســجاد مــری، ســعید خواجــه نــوری،  محمــد رضــا احســانی و مهیــا رضایــی بــه عنــوان بازیگــر در فیلــم زورگیــر همکاری 

دارنــد.

ادامه از صفحه 1
ــوح موســوی ریاســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــدار کــه ســید حســن ل ــن دی در ای
ــی و  ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــی مدیرعام ــدس فردوس ــاد ، مهن ــف آب نج
ــک  ــب تبری ــتند، مرات ــل شــهرداری حضــور داش ــن المل ــات و اموربی ــر ارتباط ــی مدی رضای

ــد. ــاغ گردی ــه ایشــان اب ــرکل ب انتصــاب مدی
ــکاری  ــا و هم ــه ه ــاد در خصــوص برنام ــاد اســامی نجــف آب ــگ و ارش ــس اداره فرهن ریی
هــای مدیریــت شــهری بــا اداره مطبــوع خویــش و دســتورات شــخص شــهردار درخصــوص 
هماهنگــی و انجــام امــور بــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی و واحــد ارتباطــات و 

اموربیــن الملــل مــواردی را بیــان داشــت .
لــوح موســوی از تعامــات دومجموعــه در پیشــبرد اهــداف فرهنگــی شــهر و اجــرای برنامــه 

هــای مختلــف نیــز ســخن گفــت.
ــا همــکاری و همفکــری کارهــای خوبــی  ــراز امیــدواری کــرد ب ــاد نیــز اب شــهردار نجــف آب
ــی  ــاله فرهنگ ــن س ــات چندی ــب درخصــوص اقدام ــوارد و مطال ــه م ــود و در ادام ــام ش انج

ــاد عنــوان داشــت. مدیریــت شــهری نجــف آب
محمــد مغــزی نجــف آبــادی از اهتمــام شــورای اســامی شــهر و مجموعــه مدیریــت شــهری 
در برپایــی گــذر فرهنــگ و هنــر خــارون نجــف آبــاد کــه بــا دســتان وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی افتتــاح گردیــد  بــه نیکــی یــاد کــرد و عنــوان داشــت گــذر فرهنــگ و هنــر نجــف 
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــر صالح ــده  و دکت ــرح گردی ــاخص و مط ــور ش ــاد در کش آب
ــران کل فرهنــگ و ارشــاد در  ــاد مــی کنــد و هــم اکنــون مدی ــه نیکــی از آن ی اســامی ب
کشــور درخواســت بازدیــد و الگــو بــرداری در جهــت اجــرای نمونــه در شــهرهای خویــش 

را دارنــد.
ــئولین و  ــدد مس ــای متع ــا پیگیری ه ــت: ب ــوان داش ــن عن ــادی همچنی ــف آب ــزی نج مغ
جلســات و بازدیدهــای مســتمر برگــزار شــده، طــرح گــذر فرهنــگ و هنــر هفــت بــرج خارون 
نجــف آبــاد بــا هــدف رونــق کســب و کار فرهنگــی بــا حضــور دکتــر ســیدعباس صالحــی 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افتتــاح گردیــده اســت کــه خــارج شــدن از فضاهــای بســته 

ــه ســمت اجتماعــی شــدن فرهنــگ هنــر، احیــای شهرســازی  فرهنگــی هنــری و رفتــن ب
ــی،  ــای دسترســی فرهنگ ــبکه ه ــردن ش ــال ک ــر، فع ــی اقتصــاد هن ــدار ، پویای ــگ م فرهن
امــکان حضــور هنرمنــدان در یــک مــکان ثابــت و نیــز تبدیــل فضاهــای میراثــی و تاریخــی 

بــه فضــای فرهنگــی از دیگــر اهــداف ایــن گــذر فرهنگــی هنــری مــی باشــد .
ــی شــامل ســالن  ــز مجموعــه کامل ــوان داشــت  فرهنگســرای خــارون نی وی همچنیــن عن
مجلــل شــهروند بــا ظرفیــت 830 نفــر، پردیــس ســینمایی خــارون، ســالن کنفرانــس دانــش 
بــا ظرفیــت 60 نفــر، کتابخانــه و ســالن مطالعــه امــام علــی علیــه الســام، نگارخانــه، ســالن 
نمایشــگاه، رســتوران بــازی و کتــاب کنــدو و مجموعــه کاس هــای آموزشــی مــی باشــد و 
ــاد   ــه ســرمایه عظیــم فرهنگــی و هنــری موجــود در شهرســتان نجف آب ــا توجــه ب افــزود: ب
امیدواریــم افتتــاح گــذر فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد در راســتای صیانــت  و گســترش ایــن 

ســرمایه عظیــم مردمــی نقــش موثــری را ایفــا نماینــد
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان نیــز ضمــن تقدیــر از فعالیــت هــای 
ــق  ــت طب ــوان داش ــهری عن ــت ش ــی مدیری ــاختی و فرهنگ ــات زیرس ــی و اقدام فرهنگ
ــاد چــه درگذشــته و چــه هــم  ــه صــورت مشــخص از نجــف آب ــه ب ــی ک گزارشــات دریافت

ــت ــام اس ــال انج ــی در ح ــی مطلوب ــای فرهنگ ــم فعالیته ــی کنی ــت م ــون دریاف اکن
ــی و  ــای فرهنگ ــاختمان ه ــا و س ــاخت ه ــن از زیرس ــدی همچنی ــام معتم ــت االس حج
همچنیــن برنامــه هایــی کــه بــا همــکاری هــای مدیریــت شــهری و اداره فرهنــگ و ارشــاد 

ــوان داشــت. ــزد عن ــاد شــکل مــی گیــرد را زبان اســامی نجــف آب
ــر هفــت  ــرای ایجــاد گذرفرهنــگ و هن وی از نیــت شــهرداری و شــورای اســامی شــهر ب
بــرج خــارون بــه نیکــی یــاد کــرد و آن را گــذر ویــژه ای نــام بــرد و ابــراز امیــدواری کــرد بــا 
هماهنگــی و برگــزاری جلســات شــهردار و مدیــرکل شــاهد برنامــه ریــزی و فعالیــت هــای 

مطلــوب  فرهنگــی در نجــف آبــاد باشــیم.

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور مســتولی زاده، مدیــر 
ــن مســکن ســازان اســتان-، مهنــدس صــدر - رئیــس حســاب صــد  ــل انجمــن خیری عام
ــن اســتان -،  ــره انجمــن خیری ــات مدی ــی - عضــو هی ــی )ره(-، تکین ــام خمین حضــرت ام
مهنــدس عمــادی - رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان -، غیــور - مدیرعامــل 
انجمــن خیریــن مســکن ســاز شهرســتان -، ابوترابــی - عضــو هیــات مدیــره انجمــن خیریــن 
مســکن ســاز شهرســتان و ... ، جلســه خیریــن مســکن ســاز شهرســتان برگــزار گردیــد. در 
ــا ســعادت حضــرت  ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک دهــه کرامــت و والدت ب
ــوه  ــه ق ــر و هفت ــت تی ــهدای هف ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــه )س( و گرامیداش ــه معصوم فاطم
قضائیــه، بــه حاضریــن بــر ضــرورت تســریع در اعــام پــروژه هــای جدیــد انجمــن خیریــن 
ــاب  ــی انتخ ــای اصل ــت ه ــان اولوی ــه بی ــل ب ــه تفضی ــد و ب ــتان تاکی ــاز شهرس ــکن س مس
ــه  ــد. در ادام ــر پرداختن ــیب پذی ــار آس ــد و اقش ــراد نیازمن ــت اف ــا محوری ــدف ب ــه ه جامع
ــتان نجــف  ــن در شهرس ــد انجم ــای جدی ــروژه ه ــف پ ــتای تعری ــن در راس توســط حاضری
ــراد واجــد شــرایط و نیازمنــد بحــث، تبــادل نظــر و  ــه گســتره عظیــم اف ــا توجــه ب ــاد ب آب
ــات جلســه قبــل،  تصمیــم ســازی صــورت پذیرفــت. در ایــن جلســه ضمــن بررســی مصوب
رئیــس محتــرم انجمــن خیریــن مســکن ســاز نســبت بــه اطــاع رســانی عمومــی در معرفــی 
مــکان جدیــد دفتــر انجمــن شهرســتان تاکیــد نمــود. پــس از اتمــام جلســه معــاون اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان در معیــت مدعویــن از پــروژه در دســت اجــرا توســط انجمــن 

ــن  ــه حاضری ــی را ب ــد و نکات ــی بازدی ــه صــورت میدان ــتان ب ــاز شهرس ــن مســکن س خیری

ــد. ــزد کردن ــرای گوش ــث اداری و اج ــم در مباح ــت تعمی جه

جلسه انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان

حصر وراثت
حصروراثــت حســن عیــدی ونــدی دارای شناســنامه شــماره 28۹ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹0048۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــگاه  ــخ ۹7/12/10 اقامت ــنامه 8 در تاری ــدی بشناس ــدی ون ــر عی ــادروان جواه ــه ش داده ک
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
حســن عیــدی ونــدی ش ش 28۹ )پســر متوفــی (  ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت  دیگــری نــدارد. اینــک ب
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

88۹۹45/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
ــه شــرح  حصروراثــت الهــام اســیوند آســترکی  دارای شناســنامه شــماره 1۹۹0775535 ب
ــه کاســه ۹۹0046۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده  دادخواســت ب
ــخ  ــنامه 12403 در تاری ــدی بشناس ــین رضاون ــادروان حس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
۹7/12/16 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : 1. الهــام  اســیوند آســترکی  ش ش 1۹۹0775535 )همســر متوفــی( 2. 
ســروناز رضاونــدی جمالوئــی ش ش 1585  ، )مــادر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ــور را در یــک  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ورث
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه نوب
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
شــد. 88۹۹41/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                                         به مناسبت تولد حضرت معصومه)س( و روز دختر:سخنی با خوانندگان
ای همۀ آســمان شده خیره به هر نگاه تو
چشم رضا ستاره شد، مانده کناِر ماه تو
لشگِر حوریان ببین، برِگ خزاِن مقدمت

آمــده تا که بال خود، فرش کند به راه تو..
زیبایی دلت رابه رخ آســمان می کشم تا کمتر به مهتابش بنازد ...

تولد حضرت معصومه و روز دختر مبارک!

عاقبت اي دل همه ما در گلیم خواجه در ابریشم و ما در گلیم  
ــرن اخیــر، پــس  ــرن هــا، حداقــل در یــک ق ــران اگــر نگوئیــم در طــول ق فــرش دســتباف  ای
از نفــت، یکــی از بزرگتریــن ســرمایة هــای ملــي منبــع درآمــد ارزي صادراتــي مــا بــه شــمار 
ــي  ــر قالیباف ــي، هن ــته از ارزش صادرات ــم گذش ــر بگوئی ــت اگ ــه نیس ــت و گزاف ــه اس مي رفت
مشــخص تریــن وســیلة شناســائي فرهنگــي مــا بــه دنیــا بــوده اســت. هــر کشــور اگــر صاحــب 
چنیــن ســرمایة بالقــوه اي بــود نــه تنهــا در حفــظ آن مــي کوشــید بلکــه ســعي مــي کــرد هــر 
ــه تنهــا چنیــن  ــا ن ــي م ــه روز قبــل وســعت ببخشــد و توســعه بدهــد ول روز آن را نســبت ب
ــع  ــه روز بدتــر کــرده و مان ــع شــرایط را روز ب ــا بــي توجهي هــا و  ایجــاد موان نکردیــم بلکــه ب
گســترش این صنعــت عظیــم  ایرانــي شــدیم و اکنــون کار بــه جائــي رســیده اســت کــه همــه 
ــد  ــران را دارن ــادرات فرش ای ــروش و ص ــد و ف ــي در کار تولی ــوي دسترس ــه نح ــه ب ــي ک آنان
در ایــن نگرانــي عمیــق بــه ســر مــي برنــد کــه  بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود بــازار و وجــود 
رقبایــی مثــل هنــد، پاکســتان آیــا بــازاری بــرای عرضــه دســتبافته هــای بــا ارزشــمان هســت 

و یــا فردایــی بــراي آن وجــود خواهــد داشــت؟
هرچــه زندگــي بــه ســوي ترقــي و تعالــي تمایــل پیــدا مــی کنــد ارزش هنــر آشــکارتر مــي 
شــود و  ایــن هنــر بــا ارزش اغــراق نیســت اگــر بگوییــم کــه احساســات مــا را بــر مــي انگیــزد. 
پــس هنــر بــه طــور عــام عبارتســت از خصوصیــات اشــیاء و پدیده هــاي طبیعــي و مصنوعــي و  
ســاخته دســت انســان کــه احساســات مــا را نســبت بــه خــود بــر مــي انگیــزد، پــس در همــه 
چیــز رگه هــاي هنــر وجــود دارد و بــه جــرأت مــي تــوان گفــت جهــان سرشــار از هنــر اســت. 
صنعــت و هنــر فــرش بافــي در ایــران،  یکــي از همیــن هنرهــاي ســاختة بشــر اســت کــه در آن 
ــع بســیاري را در دل  ــه و نشــانه ها و ســمبل ها و وقای ــه کار رفت ــي ب ــي فراوان ــت و زیبای ظراف
خــود دارد، امــا تولیدشــان بــه محــدودة زمــان و مــکان مربــوط مــي شــود. اعتقــاد بــه ســمبل 
در فــرش هــاي امــروزه اغلــب فاقــد منابــع علمــي ســت، چــون ســمبل ها از طریــق اعتقــادات 
ــمبل ها و  ــي در س ــر دگرگون ــادات ناگزی ــي در اعتق ــد و دگرگون ــده ان ــود آم ــات بوج و خراف
نشانه هاســت. مثــًا اگــر امــروز نقــش درخــت ســرو در فــرش بــه کار مــي رود داراي همــان 

مفهومــي نیســت کــه در فــرش هــاي آنتیــک و قدیمــي بــه کار مــي رفتــه اســت. 
نقــش ســرو امــروزي حامــل ســمبل هــا و پیــام هــاي قدیمــي نبــوده بلکــه الهــام گرفتــه از 
تصویــر زیبــاي آن اســت. این تصویرهــا  یــا بــه صــورت واقعیــت عینــي و  یــا بــه صــورت تجریــد 

و بــر اســاس مهــارت و اســتادي اســتادکار ترســیم مــي شــوند.
اســتادکاران اغلــب نقــوش و رنــگ هــا را بــر اســاس زیبایــي شناســي هنــري و آنچــه کــه بــه 

ســلیقة آنهــا بیشــتر خوشــایند اســت بــر مــي گزیننــد و نــه بــه خاطــر ســمبل بــودن آن.

ــه  ــان ب ــرش همچن ــري ف ــادي، ارزش هن ــم اعتق ــمبل ها از مفاهی ــدن س ــي ش ــود ته ــا وج ب
قــدرت خــود باقیســت چــرا کــه هنــر آئینــة روح بشــر اســت کــه خــود از طریــق اعتقــادات 

شــکل گرفتــه اســت.
ــان در  ــه تولیدکنندگانش ــد ک ــوده ان ــایري ب ــاي عش ــرش ه ــه ف ــاي اولی ــرش ه ــاالً ف احتم
ــر  ــت تصوی ــه واقعی ــک ب ــورت نزدی ــه ص ــي را ب ــاي طبیع ــه نقش ه ــد ک ــوده ان ــي نب موقعیت
ــد. ــوده ان ــش ب ــق نق ــه خل ــادر ب ــد( ق ــردن آن)تجری ــاده ک ــق س ــار از طری ــه ناچ ــه ب ــد بلک کنن

ــینه از نســلي  ــه س ــینه ب ــات س ــر حیوان ــه تصاوی ــم ک ــد بگویی ــی بای ــوش حیوان ــورد نق در م
ــت  ــال اس ــا س ــه ده ه ــودي ک ــا وج ــیر ب ــت.چنانچه ش ــده اس ــل ش ــر منتق ــلي دیگ ــه نس ب
ــا  ــاي آنه ــرش ه ــایر و ف ــن عش ــان در ذه ــدارد همچن ــي ن ــود عین ــت هاي ایران وج در دش
ــمه  ــران( سرچش ــن )ای ــرق زمی ــران مش ــاور و بیک ــت هاي پهن ــت.)آیا دش ــده اس ــي مان باق

جوشــان اینگونه اندیشــه نبــوده اســت؟(
تجریــد در نقــش پــردازي تصــورات شــخص بیننــده را غنــا مــي بخشــد و بــه وســیلة تجریــد 
ــا بیننــده جســتجو مــي کنــد. تجریــد در هر یــک پدیــدة   هنرمنــد لحظه هــاي مشــترکي را ب
ــو و کشــف امــروزي نیســت بلکــه از دوران اولیــة هنــري و بشــرهاي ماقبــل تاریــخ وجــود  ن
ــه عنــوان  ــدار پیــدا کــرد کــه ب ــا از ابتــداي قــرن بیســتم طرف ــد در اروپ داشــته اســت تجری

هنــر مــدرن معــروف شــده اســت.
حامد بهلول

فرش دستباف ایران 

ــا برنامه هایــی کــه  ــاد گفــت: ب ــر آمــوزش  و پــرورش نجف آب مدی
از ســال گذشــته در مــدارس نجف آبــاد انجــام دادیــم دیگــر هیــچ 
دانش آمــوزی بــه خاطــر مســائل مالــی از تحصیــل بــاز نمی مانــد.

ســید رضــا موســوی زاده ابــراز داشــت: امســال و در ســال تحصیلی 
جدیــد ســعی خواهیــم کــرد کــه توزیــع برابــر و عدالــت آموزشــی 
در همــه مــدارس شهرســتان نجف آبــاد همچــون ســال های 
گذشــته برقــرار شــود و از ایــن  رو اختیــارات بیشــتری بــه مدیران 

جهــت گزینــش کارکنــان خــود داده  شــده اســت.
مدیــر آمــوزش  و پــرورش نجف آبــاد ضمــن قدردانــی از فعالیــت 
کادر آمــوزش نجف آبــاد در زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا 
ــوزش و  ــی کادر آم ــرد: تمام ــوان ک ــدارس عن ــات م و تعطی
معلمــان مقاطــع مختلــف تحصیلــی در ایــام تعطیــات کرونایــی 
به صــورت مســتمر و آنایــن  پیگیــر دروس دانش آمــوزان خــود 
بودنــد و ســاعت ها در شــبکه شــاد و فضــای مجــازی بــه تولیــد 

ــد. ــوا می پرداختن محت
ــوزش  و  ــاد، آم ــان نجف آب ــاش معلم ــا ت ــرد: ب ــح ک وی تصری
پــرورش توانســت بــه رتبــه برتــر تولیــد محتــوا برســد تــا جایــی 
کــه بســیاری از محتــوای مــورد اســتفاده در اســتان اصفهــان از 

ــاد اســت. ــان شهرســتان نجف آب ــای معلم کاره
موســوی زاده وضعیــت فیزیکــی برخــی از مــدارس را نامناســب 
دانســت و افــزود: در نجف آبــاد 80 مدرســه تخریبــی یــا بــا نیــاز 
ــر  ــه مقاوم ســازی وجــود دارد کــه مجمــوع کاس  آن هــا بالغ ب ب
635 کاس درس اســت و از نظــر مــدارس دو نوبتی 60 مدرســه 
در ایــن شهرســتان اســت کــه باعــث شــده رتبــه اول دارا بــودن 

مــدارس دو نوبتــی در اختیــار ایــن شهرســتان باشــد.
مدیــر آمــوزش  و پــرورش نجف آبــاد ابــراز داشــت: امســال 

ــی را از  ــه وجه ــت هیچ گون ــق دریاف ــی ح ــدارس دولت ــز م نی
ــاب و بیمــه و برخــی مجــات  ــه کت ــد جــز هزین ــن ندارن والدی
ــدارس  ــه م ــی ب ــن ســرانه دولت ــل اختصــاص نیافت ــه دلی ــا ب ام
از خانواده هــا می خواهیــم هــر مبلغــی کــه می تواننــد بــه  

ــد. ــک کنن ــدارس کم ــه م ــه ب ــورت داوطلبان ص
وی بــا اشــاره بــه وضــع اقتصــادی خانواده هــا و افزایــش 
هزینه هــا اظهــار داشــت: بــه دلیــل اینکــه بســیاری از خانواده هــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــد را ندارن ــرم جدی ــاس ف ــد لب ــوان خری ت
ــد  ــل بودن ــدارس تعطی ــادی م ــان زی ــه ســال گذشــته زم این ک
ــران  ــه مدی و لبــاس دانش آمــوزان هنــوز قابل اســتفاده اســت، ب
ــا  تأکیــد کردیــم کــه طــرح و رنــگ لبــاس را تغییــر ندهنــد ت
دانش آمــوزان بتواننــد همــان فــرم ســال گذشــته خــود را 
اســتفاده کننــد، فقــط ورودی مقاطــع مختلــف نیــاز بــه لبــاس 
جدیــد دارنــد کــه آن هــم ســعی شــده بــا قیمتــی مناســب تهیه 

ــد. ــان بدوزن ــا خودش ــا خانواده ه ــود ی ش
موســوی زاده یــک از مشــکات ثبت نــام را نبــودن محــل 
ســکونت در محــدوده مدرســه عنــوان کــرد و گفــت: بســیار از 
ــار  ــد و در اختی ــم می کنن ــوری تنظی ــای س ــا قولنامه ه بنگاه ه
ــی  ــث ایجــاد مشــکات فراوان ــه باع ــد ک ــرار می دهن ــن ق والدی
شــده اســت  امــا تمهیداتــی دیده ایــم تــا بتوانیــم جلــو ایــن کار 
ــدارد اگــر دانش آمــوزی در  را بگیریــم، هیــچ مدرســه ای حــق ن

ــد. ــام نکن ــت را ثبت ن ــی آن اس ــدود کروک مح
مدیــر آمــوزش  و پــرورش نجف آبــاد افــزود: در نجف آبــاد 
حــدود هــزار و 162 نفــر کمبــود نیــرو داریــم کــه مهــر امســال 
فقــط 160 نیــروی جدیــد از ســوی وزارتخانــه بــه کادر آمــوزش 
اضافــه خواهــد شــد و باقــی آن را بایــد بــا افزایــش اضافــه کاری، 

ــتگان  ــتن بازنشس ــت و نگه داش ــد خدم ــای خری ــد نیروه تمدی
جبــران کنیــم.

ــم   ــا تصمی ــدارس را ب ــایی م ــوه بازگش ــق و نح ــان دقی وی زم
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا دانســت و تصریــح کــرد: 
ثبت نام هــا طبــق روال قبــل انجــام خواهــد شــد و در مــدارس 
ــن  ــت از والدی ــهریه ثاب ــط ش ــتان ها فق ــی و پیش دبس غیردولت
ــی در  ــای اضاف ــایر برنامه ه ــه س ــد و هزین ــد ش ــت خواه دریاف

ــردد. ــذ می گ ــرا اخ ــان اج ــال و زم ــول س ط
موســوی زاده در پایــان در مــورد هزینــه ســرویس مــدارس ســال 
گذشــته گفــت: کل هزینــه ای کــه مربــوط بــه ســال ۹۹ دریافــت 
شــده بــود بایــد برگردانــده شــود و هزینــه پایــان ســال ۹8 نیــز 
ــده  ــده اعمال ش ــوی رانن ــه از س ــش کرای ــد افزای ــر 10 درص اگ
بایــد 30درصــد آن و اگــر اعمــال نشــده بایــد 50 درصــد وجــه 

ــده شــود. ــه خانواده هــا برگردان ب
احمد شریعتی

دیگر دانش آموزان نجف آباد به خاطر پول ترک تحصیل نمی کنند


