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قران و عترت

با حضور حجت االسالم و المسلمین معتمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه نجف آباد 

ادامه در صفحه2

حجــت االســام و المســلمین رمضانعلــی معتمــدی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
از مجموعــه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر نجــف آبــاد بازدیــد نمــود .حجــت 
ــی  ــه فرهنگ ــئول موسس ــر مس ــا مدی ــدار ب ــدی در دی ــی معتم ــلمین رمضانعل ــام و المس االس
ــوان  ــه عن ــری ب ــی هن ــات فرهنگ ــه موسس ــان اینک ــا بی ــر« ب ــازان معاص ــگ س ــری » فرهن هن
ــی  ــات فرهنگ ــای موسس ــت ه ــت : ظرفی ــد گف ــی رون ــمار م ــه ش ــه ب ــک جامع ــی ی ارکان اساس
ــت . ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــتان بس ــر شهرس ــگ و هن ــبرد فرهن ــا و پیش ــتای اعت ــری در راس هن

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان ضمن بازدیــد از مجموعه دفتر هفتــه نامه فرهنگی 
اقتصــادی »دیباگــران«  هماهنگی فرهنگی و اطاع رســانی زنجیره ای و پوشــش اخبار شهرســتان را از 
مولفــه هــای مهــم این حــوزه دانســت و اظهار کرد انعــکاس تاش ها و خدمات مســئولین کشــور طبق 
قوانیــن و مقــررات نظــام مقدس جمهوری اســامی از جمله اقداماتی اســت که باید مد نظــر قرار بگیرد.

وی در خصــوص تبدیــل وضعیــت انتشــار نشــریه و حــوزه مرتبــط بــا آن مطالبــی را عنــوان 
نمــود و تصریــح کــرد ایجــاد ســتونی در نشــریات بــه منظــور آشــنا نمــودن نوجوانــان و 
ــدی )  ــرت مه ــوص  حض ــه خص ــام ( ب ــم الس ــت ) علیه ــل بی ــارف اه ــیره و مع ــا س ــان ب جوان
ــود. ــژه ش ــه  وی ــام و توج ــه آن اهتم ــد ب ــه بای ــت ک ــواردی  اس ــه م ــی ( را از جمل ــج اهلل تعال ع

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اظهــار امیدواری کــرد این مجموعه بــا همراهی دســتگاه های موثر 
در ارائــه برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری و اســتفاده همــه جانبــه از ظرفیت های شهرســتان و انســجام 
بخشــی بایــد بــا یکدیگــر بتوانــد در پیشــبرد اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری اســامی گام بــردارد.

ــاد آمادگــی خــود را جهــت حمایــت همــه جانبــه  در ایــن دیــدار محمــد مغــزی شــهردار نجــف آب
ــه  ــت: مجموع ــود و گف ــام نم ــد اع ــهروندی را دارن ــگ ش ــاء فرهن ــه ارتق ــه دغدغ ــانی ک از کس
شــهری از هیــچ تاشــی در جهــت اعتــای فرهنــگ شــهروندی دریــغ نخواهــد نمــود .

درایــن دیــدار کــه ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
نجــف آبــاد نیرحضــور داشــت ؛ دکتــر احمــد شــریعتی مدیــر مســئول مجموعــه فرهنگــی 
. پرداخــت  خــود  کاری  حــوزه  مســائل  و  دیدگاه هــا  دغدغه هــا،  بیــان  بــه  هنــری 

ــه  ــی از مجموع ــر یک ــازان معاص ــگ س ــری فرهن ــی هن ــه فرهنگ ــود : مجموع ــان می ش خاطرنش
 ، ، خوشنویســی  ، موســیقی  نمایــش  پرتــوان شهرســتان در حــوزه هــای  و  فعــال  هــای 
ســینمایی و مطبوعــات مــی باشــد و هفتــه نامــه فرهنگــی اقتصــادی » دیباگــران«  یکــی 
از نشــریات ایــن مجموعــه اســت کــه ســه شــنبه هــای هــر هفتــه چــاپ مــی شــود . 

بازدید از مجموعه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر نجف آباد
بازدید حجت االسالم و المسلمین معتمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان از مجموعه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر و هفته نامه دیباگران
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قلــم زنــی هنــری اســت کــه بــا کنــدن فلزاتــی ماننــد مــس، نقره، 
طــا و برنــج بــه وســیله قلــم و بــا ضربــه چکــش نقــوش تزئینــی 
را روی اشــیا ایجــاد مــی کننــد. قلــم زنــی یکــی از رشــته هــای 
هنرهــای ســنتی ایــران مــی باشــد، و در گــروه فلــز کاری قــرار می 
گیــرد. قلمزنــی بــه روش ســرد را دواتگــری مــی گوینــد کــه قبــا 

راجــع بــه آن صحبــت کــرده ایــم.
قلمزنــی در منطقــه اصفهــان و نجــف آباد بــر روی مــس انجام می 
شــود و هنرمنــدان بــه نامــی در نجف آباد هســتند از جمله اســتاد 
ــازه کاری ماننــد ســعید  ــان ت رجبعلــی راعــی، منتظــری، و جوان

کوهســتانی و مهنــدس رضــا عابدی 
امــروزه داخــل ظــرف را از محلــول قیــر و گــچ پــر مــی کننــد تــا 
موقــع قلمزنــی ســر و صــدای کمتــری ایجاد شــود و همچنیــن از 

ســوراخ شــدن ظــرف در حیــن کار نیــز جلوگیــری شــود.
ســه ســبک اصلــی در قلمزنــی وجــود دارد ســبک اصفهان، شــیراز 

تبریز و 
روش قلمزنی

قیرریــزی : قبــل از کار بــا قلــم و چکــش و انتقــال طــرح ابتــدا فلز 
را قیرریــزی کــرده و بــه دو روش ایــن کار انجــام مــی شــود

* قیرریــزی بــوم هــای تخــت و مســطح: کــه در این شــیوه ســطح 
ابتــدا پــاک و تمیــز کــرده طــوری کــه چربــی و رطوبــت روی آن 
نباشــد و ســپس بــه وســیله مقوا، آجــر، چوب، ســنگ ســطحی را 
قــرار اســت قیرریــزی کننــدف مســدود مــی کننــد تــا قیــر روی 
زمیــن ریختــه نشــود. ســطح را خیــس مــی کننــد تــا قیــر بــه 
آن نچســبد و ســپس بــه آرامــی قیــر ذوب شــده را روی فلــز مــی 
ریزنــد تــا بــه قطــر و ضخامــت مطلــوب برســد و بعــد بــا خشــک 
شــدن و ســفت شــدن قیــر دیــواره را بــر مــی دارنــد و کار روی لوح 

را شــروع مــی کننــد.
* قیرریــزی ظــروف مــدور و توخالــی: ابتــدا ظــرف را پاک کــرده و 
ســپس ظــرف را پــاک کــرده و حــرارت داده و قیــر مــذاب را درون 
ظــرف ریختــه تــا کامــا پــر شــود و ظــرف بــون حبــاب یــا هــوا 

داخــل قیــر کامــا پــر مــی شــود.
انتقــال طــرح: طــرح را بــر روی ظــرف چســبانده و بــه 
روش هــای زیــر طــرح را روی ظــرف منتقــل مــی کننــد.

ــج قــرار  * روش گــرده کــردن: طــرح را روی قطعــه فلــزی از برن
داده و بــا چکــش و قلــم ســنبه ان را مشــبک مــی کننــد و خطوط 
طــرح را بــا نــوک قلــم، روی برنــج ســوراخ کــرده تــا موقــع گــرده 
کــردن خطــوط طــرح بــه آســانی روی ان منتقــل شــود و ســپس 
ایــن کاغــذ ســنبه شــده را روی بــوم چســبانده و تکــه پارچــه ایــی 
کــه در آن گــرده ذغــال قــرار دارد روی کاغــذ ســنبه شــده مــی 
کشــند کــه از ســوراخ هــای کاغــذ، پــودر ذغــال روی بــوم منتقــل 
مــی شــود و در نهایــت بــا مــداد خطــوط طــرح را مشــخص مــی 

کننــد و کار شــروع مــی شــود.

* اجــرای مســتقیم طــرح روی بــوم: بــا مــداد یــا ابــزار تیــز ماننــد 
قلــم نیــم بــر و یــا قلــم ســنبه طــرح بــه طــور مســتقیم روی فلــز 

منتقــل می شــود 
 ســتفاده از کاغــذ کپــی: ابتــدا بــوم را از چربــی و گــرد و خــاک 
تمیــز کــرده ســپس کاغــذ کپــی را روی ســطح چســبانده و اطــل 
طــرح را روی کاغــذ کپــی قــرار داده و بــا مــداد طــرح را روی بــوم 
منتقــل مــی کننــد و خطوطــی را احتماال آشــکار نشــدند بــا مداد 

تکمیــل مــی کنند.
* ســابدن اصــل طــرح روی بــوم فلــزی: طــرح روی شــی فلــزی 
چســبانده و بــا اســتفاده از قلــم ســنبه خطــوط طــرح را روی فلــز 
ــم و  ــا قل ــد و ب ــی دارن ــر م ــذ را ب ــد. ســپس کاغ ــی کنن اجــرا م

ــد.  چکــش طــرح را روی شــی اجــرا مــی کنن
شــیوه کار و قلــم در دســت گرفتــن : هنرمنــد کنــده چوبــی کــه 
بــر روی میــز چوبــی قــرار گرفتــه، را تنظیــم مــی کنــد و لــوح را 
ــت  ــش را در دس ــت و چک ــک دس ــم را در ی ــف قل ــاده کرده آم
دیگــر خــود مــی گیــرد و کار را آغــاز مــی کنــد.  روش قلــم در 
دســت گرفتــن بســیار مهم اســت. قلــم بین دو انگشــت شــصت و 
ســبابه قــرار مــی گیــرد و بــرای بدســت آوردن این مهــارت تمرین 
زیــادی الزم اســت. بــا چکــش بــه انتهــای قلــم ضربــه مــی زننــد 
تــا شــیارها و نقــش هــا بــا شــدت ضربــه روی ظــرف ایجــاد شــود.

بعــد از اینکــه طــرح ایجــاد شــد قیــر را جــدا مــی کننــد و روی 
ــن جــای  ــه و روی ظــرف را روغ ــال ریخت ــرده ذغ ــیارهای گ ش
ســیاه مــی ریزنــد و بــه ایــن صــورت نقــش هــای قلــم زده شــده 

بــه شــکل خــط هــای مشــخص و تیــره دیــده مــی شــوند.
جــدا کــردن قیــر یــا قیــر بــرداری: ابتــدا بــوم فلــزی تخت را ســرد 
کــرده و قیــر را مــی شــکنند. در بــوم هــای مــدور قیــر را حــرارت 
داده و جــدا مــی کننــد . ابتــدا ظــرف پر از قیــر را وارونــه روی تکیه 
ــا فلــزی قــرار مــی دهنــد و ظــرف را حــرارت مــی  گاه چوبــی ی
دهنــد قیــر ذوب شــده و خــارج می شــود البتــه ابتدا دهنــه ظرف 
ســپس قســمت میانــی و در آخــر تــه ظــرف را حــرارت مــی دهــد .

در  روش شکســت قیــر ابتــدا ظــرف را داخــل آب ســرد فــرو کرده 
و بــه آرامــی بــا ضربــات چکــش قیــر را شکســته و از ظــرف جــدا 
مــی کننــد.در نهایــت بــا حــرارت دادن و پــاک کــردن بــا نفــت و 
پارچــه یــا بــرس ســیمی ظــرف را کامــا از قیــر تمیــز کــرده و در 

نهایــت پرداخــت مــی کنند.
: بــا اســتفاده از اســید ســولفوریک یــا  پرداخــت کــردن 
مــی  را  آن  شــده  رقیــق  آب  بــا  کــه  ســلطانی  تیــزاب 
شــویند و بــا بــرس ســیمی ســطح را صیقلــی کــرده و در 
نهایــت آن را شســته و بــا خــاک اره خشــک مــی کننــد.

پیشینه قلمزنی در ایران 
پیشــنیه قلمزنــی بــه زمــان ســیت هــا  یــا ســکاها بــا نــژاد آریایی 
نســبت داده مــی شــود، کاربــرد فلــز مــس در ایــران بــه چنــد هزار 

ــز کاری در نقــاط  ســال قبــل از میــاد مــی رســد و صنعــت فل
ــاد  ــش از می ــزاره اول پی ــل ه ــزاره دوم و اوای ــر ه ــران در اواخ ای
شــکوفایی داشــته اســت از جملــه جــام طــای حســنلو کــه در 
1336 کشــف شــده و دارای نقــوش برجســته مــی باشــد. در هزاره 
اول پیــش از میــاد قلمزنــی و فلــز کاری در ایــران اعتبــار و رونــق 
ویــزده ایــی داشــته و آثــار باارزشــی از آن دوران بــر جــای مانــده 

اســت از جملــه جــام هــای طــای مارلیــک
استادان قلمزنی 

بهــرام الیاســی، ابراهیــم التخافــی، محمدمهــدی باباخانــی، علــی 
ــود  ــتاد محم ــدان ، اس ــیرازی، حســین عاقمن ــر ش ــر زرمه اصغ
ــید  ــگ ، س ــین بی ــر ، غامحس ــمعیل زرمه ــیرازی، محمداس ش
ــی زاده ،  ــم دای ــیرازی، ابراهی ــر س ــیرازی، محمدجعف ــد ش محم
نصــراهلل مهــذب، ســید محمــد دادرس، اکبــر آقــا باباخــان، اکبــر 
ــی،  ــم نبات ــوی زاده ، عبدالرســول ن ــود دهن ــان زاده ، محم بزرگی

ــن ــدی ذوف مه
سبک های هنر قلمزنی 

ریــزه کاری، برجســته کاری،  تکنیــک عکســی، تکنیــک منبــت، 
تکنیــک مشــبک

از  برخاســته  هنــر  اســت  ممکــن  هنــر  ایــن  نهایــت  در 
ــی  ــه خوب ــادی ب ــف آب ــدان نج ــا هنرمن ــد ام ــاد نباش ــف آب نج
توانســته بــه صــورت برجســته در ایــن رشــته هنرنمایــی 
کننــد و آثــار قابــل توجــه و بــی نظیــری را ارائــه دهنــد. 
احمد شریعتی

                                                                                                                     برگزاری آزمون مهارتی در نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجف آباد ، ســی و ســومین آزمون جامع اســتانداردهای مهارتی 
کار و دانــش  روز جمعــه  19 دی مــاه  در پنــج مــکان آموزشــی نجــف آبــاد بــا رعایــت ضوابــط و فاصله گــذاری اجتماعی برگزار شــد .

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد اظهــار داشــت : بــه دلیــل مقابلــه بــا شــیوع بیماری 
کرونــا و  رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی تصمیــم بر این شــد کــه آزمون هــای مهارتی در مراکز آموزشــی شهرســتان برگزار شــود .

ســید حســن لــوح موســوی با اشــاره به پنج مــکان برگــزاری آزمون افــزود: آموزشــگاه کمــال الدین بهزاد ، برگســتان، فرهنگ ســازان 
معاصــر، گلبــرگ یــاس ،پویــا گرافیــک  از جملــه مــکان هــای برگــزای آزمون مهارتــی بودند کــه از ســاعت 8  صبح  لغایــت 13 عصر 
پذیــرای  73 نفــر هنرآمــوز بودنــد . رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان و مســئول برگزاری آزمــون گفــت : آزمون های 
مهارتی شــامل ، تصویر برداری ، موســیقی ســاز جهانی و ایرانی ، گرافیک رایانه ای ، نگارگری، طراحی چهره و عکاســی دیجیتال بود .

صنایع دستی
قلمزنی روی مس

حصروراثت
  آقــای اســماعیل شــکرالهی دارای شــماره ملــی 1080293418 بــه شــرح دادخواســت به کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9901642 از ای
شــادروان ابراهیــم شــکرالهی یانچشــمه بشناســنامه  45 در تاریــخ 99/9/24 اقامتــگاه دائمــی خود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مریــم شــکرالهی 
یانچشمه  ش م 1091377154  ، 2. اسماعیل شکرالهی  ش م 1080293418 ، 3. اکرم شکرالهی  
ش ش 1273 ، 4. ســارا شــکرالهی  ش م1092095888 ، 5. اعظــم شــکرالهی یانچشــمه ش م 
1091588503 )فرزندان متوفی(، 6. فاطمه شــکرالهی یانچشــمه ش ش 131  )همســر متوفی ( ،  
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد  ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 1078488 /م ال

حصروراثت 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ... ب ــنامه ش ــان  دارای شناس ــا درخش ــم فریب  خان
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث 9901626 از ای
شــادروان جمیلــه خاتــون عنایتــی نجــف آبــادی  بشناســنامه  406 در تاریــخ 29/6/98 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
ملیحــه درخشــان هــوره   ش ش 494  ، 2. مهــدی درخشــان هــوره   ش ش 911 ، 3. علیرضــا 
درخشــان هــوره   ش ش 968 ، 4. محبوبــه درخشــان هــوره   ش ش 879 ، 5. منیــژه درخشــان 
هــوره   ش ش 866 ، 6. غامرضــا درخشــان هــوره   ش ش 1396)فرزنــدان متوفــی(، متوفــی به 
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. 1078485 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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2شماره 93
                  رتبه دوم دانش آموز نجف آبادی در جشنواره کشوری »علمدار«

در آییــن اختتامیــه اولیــن جشــنواره فرهنگــی و هنــری »علمــدار« یــادواره شــهید حــاج قاســم ســلیمانی کــه از ســوی وزارت 
آمــوزش و پــرورش، ویــژه فرهنگیــان و دانش آمــوزان تمامــی دوره هــای تحصیلــی سراســر کشــور برگــزار شــد، ثنــا ترکــی بــه 

عنــوان رتبــه دوم رشــته نقاشــی در بخــش ابتدایــی معرفــی شــد.
ــی کشــور های قطــر، روســیه،  ــدارس ایران ــدارس کشــور و م ــان م ــوزان و فرهنگی ــش آم ــر در 13 رشــته از دان ــزار اث 115 ه

گرجســتان، لبنــان، ژاپــن، قرقیزســتان، امــارات، عمــان بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال شــد.
از اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره گســترش فرهنــگ ایثــار، مقاومــت و شــهادت، معرفــی اســوه ایثــار، اخــاص و عمــل بــرای 
نســل جــوان و نوجــوان کشــور و صیانــت از میــراث ارزشــمند شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه عنــوان مدرســه و مکتــب درس 

آمــوز بــوده اســت.

خبرکوتاه

در ادامــۀ سیاســت های چنــد ســال اخیر مدیریــت شــهری در تمرکز زدایــی از ترافیک معابــر مرکزی 
شــهر، محمــد مغــزی شــهردار نجف آبــاد گفــت: در گذرهــای شــرقی بــه غربی، طــی ســال های اخیر 
مســیرهایی ماننــد بلــوار فجــر ایجاد شــده ولــی در بخش گذرهای شــمالی بــه جنوبی، با مشــکات و 
محدودیت هایی مواجه هســتیم که احداث بلوار کشــاورز، بخشی از این مشــکل را برطرف خواهد کرد. 
شــهردار نجــف آبــاد در ادامــه صحبــت خــود گفتنــد کــه احــداث ایــن بلــوار از ســمت کمربنــدی 
جنوبــی شــروع شــده و هم زمــان تکمیــل مراحــل آزادســازی آن در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

محمــد مغــزی پــروژه خیابــان آیــت اهلل امینــی در ادامــۀ بلــوار جمهوری اســامی صالح آبــاد به ســمت 
خیابــان شــهید محمــد منتظــری آزادگان و در ادامــۀ آن اتصــال بــه بلوار شــهید صیاد شــیرازی فاز3 
آزادگان را دیگــر طــرح ترافیکــی در حــال اجــرا بــرای ایــن محــدوده برشــمرد و گفــت: نقطــه اتصــال 
ایــن مســیر بــه کمربندی جنوبی کــه در محــدودۀ بیمارســتان در حال ســاخت پیوند مغز اســتخوان 
زیتــون در اراضــی نظامــی شــمال شــهر صــورت می گیــرد، احــداث یــک پــل زیرگــذر پیش بینــی 
شــده تــا هــم مشــکل تردد شــهروندان برطــرف شــود و هم دسترســی به بیمارســتان مهیــا می گردد.

اتصال کمربند های شمالی و جنوبی نجف آباد

ــان  ــوان مشــکات آب و فاضــاب شهرســتان میزب ــا عن جلســه رســمی شــورای اســامی شــهر ب
مجتبــی راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، محمــد مغــزی شــهردار نجــف آبــاد و 

جوادکاظمــی مدیــر امــور آب و فاضــاب نجــف آبــاد بــود.
در ایــن جلســه همدلــی مســئولین در جهــت انجــام کامــل پــروژه آب و فاضــاب  نجــف آبــاد مــورد 

تاکیــد قــرار گرفــت و مســاعدت شــهروندان در جهــت خریــد انشــعابات نیــز مطــرح شــد.
جــواد کاظمــی عنــوان داشــت تاکنــون 260 کیلومتــر لولــه گــذاری فاضــاب شــهری عملیاتی شــده 
اســت و حــدود 500 کیلومتــر دیگــر لولــه گــذاری چیــزی در حــدود دوســوم باقــی مانــده اســت کــه 

هزینــه تکمیــل پــروژه فاضــاب شــهری را 500میلیــارد تومــان در حــال حاضــر بیان داشــت.
ــاد از واگذاری15000انشــعاب خبــر داد و عنــوان داشــت 1686  مدیرامــور آب و فاضــاب نجــف آب

انشــعاب در مرکــز شــهر و1600 مــورد در یزدانشــهر آمــاده واگــذاری مــی باشــد.
کاظمــی ظرفیــت تصفیــه خانــه فاضــاب نجــف آبــاد را 100لیتــر پســاب در ثانیــه عنــوان داشــت 
کــه درحــال حاضــر 30 لیتــر در ثانیــه خروجــی دارد و در ادامــه عنــوان داشــت یکــی از مهمتریــن 
راهکارهــای کاهــش فشــار اقتصــادی برمــردم را فــروش مــازاد پســاب بــه صنایعــی ماننــد ذوب آهــن 

عنــوان داشــت کــه اجــرای پــروژه فاضــاب را تســریع مــی بخشــد.
مغــزی شــهردار نجــف آبــاد دغدغــه هــای مدیریــت شــهری درخصــوص ترمیــم ترانشــه هــا و لــزوم 

دقــت در آن  را عنــوان داشــت و کیفیــت پســاب تولیــدی را نیــز مطــرح نمــود .
شــهردار نجــف آبــاد رعایــت زمــان مجــوزات حفــاری و ترمیــم ترانشــه هــا و بالطبــع مراعــات حقــوق 

مــردم بــا عنایــت بــه نزدیکــی نــوروز را عنــوان داشــت.
فرماندار و پارلمان شــهری نیز براجرای هرچه ســریعتر پروژه فاضاب شــهری صحه گذاشــتند و ایجاد 
راهکارهــای ترغیــب و مشــارکت بخش خصوصــی و دریافت کمک ها و اعانات دولتــی را تاکید نمودند.

مسایل آب و فاضالب روی میز پارلمان شهر

ادامه از صفحه 1
حجــت االســام والمســلمین حســناتی امــام جمعــه ورییــس شــورای فرهنــگ عمومی شهرســتان 
نجــف آبــاد ضمــن خیــر مقدم و تســلیت به مناســبت ســالروز شــهادت حاج قاســم ســلیمانی و ایام 
فاطمیــه ، از بــرکات زندگــی و شــهادت ســردار دل هــا در ایــران و جهــان مطالبــی بیــان داشــتند. 
در ادامــه بــا ارائــه صحبــت هایــی راجــع بــه  شــورای فرهنــگ عمومــی افــزود : شــورای فرهنــگ 
عمومــی شهرســتان در ایــن ســال هــا رونــد خوبــی داشــته و بــا  برنامــه هــای تدویــن شــده باعــث 
بــرکات مانــدگاری در شهرســتان گردیــده اســت و از تشــکیل کارگــروه هــا  و زیــر مجموعــه هــای 
فرهنگــی در شــهر خبــر دادنــد کــه خواســتند بــا جدیــت برنامــه هــای خــود را پیگیــری نماینــد.

امــام جمعــه نجــف آبــاد از شــهردار و مدیریــت شــهری نجــف آبــاد بخاطــر ایجــاد زیرســاخت های 
فرهنگــی و تعامــات بــا نهادهــای مردمــی و هیئات مذهبی در شهرســتان تشــکر خویــش را ابراز و 
بیــان داشــت اتفاق خوبی اســت کــه شــهردار در برنامه ریزی های شــهری مقوله فرهنــگ را اولویت 
قــرار مــی دهند و از مســئولین شهرســتان خواســتند کارهــای فرهنگی را بیشــتر به مردم بســپارند. 
محمــد مغــزی در خصــوص فعالیت هــای صــورت گرفته در ســطح شــهر پیرامون مباحــث فرهنگی 
از لحــاظ زیرســاختی و هــم از لحــاظ برنامــه هــای اجرایــی و همراهــی بــا دیگــر ادارات و نهادهــای 
مردمــی و هیئــات بــه ویــژه ایجــاد پردیــس ســینمایی در نجف آبــاد و فعالیت هــا و جلســاتی که در 
تهــران بــا دکتر حیدری خلیلی معاون ســازمان ســینمایی کشــور داشــتند مــواردی را بیان داشــت.

شــهردار ضمــن ارایــه گــزارش از فالیــت هــای شــهرداری در حــوزه هــای فرهنگــی بــر همــکاری 
بیــن شــهرداری و اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اشــاره کــرد و افــزود اخــذ مجــوز رســمی 
ماهنامــه فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی خــارون نجــف آبــاد از هیــات نظــارت بــر مطبوعــات و نیز 

انعقــاد تفاهــم نامــه پردیــس ســینمایی امیــد در نجــف آبــاد بــا ســازمان امــور ســینمایی کشــور از 
جملــه مــواردی اســت کــه پیگیــری هــا و تعامــات خــوب فــی مابیــن شــهرداری و اداره فرهنــگ 

و ارشــاد اســامی بــه نتیجــه رســیده اســت.
ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان،  حجــت االســام و المســلمین معتمــدی مدی
نجــف آبــاد را شــهری شــاخص در مباحــث فرهنگــی دانســت، وجــود شــهدای بزرگــی همچــون 
ــرکات  شــهید احمــد کاظمــی و شــهید محســن حججــی و  2500 شــهید شهرســتان باعــث ب
زیــادی بــرای شهرســتان و کشــور شــده اســت کــه آثــار آن در جامعــه نمایــان اســت و مــی توانــد 

تاثیــر ویــژه ای در شــکوفایی بیشــتر فرهنــگ شــهر داشــته باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت حجــت االســام و المســلمین معتمــدی در ابتــدای ایــن بازدیــد در بــدو ورود 
بــه شهرســتان بــا حضــور در گلــزار شــهدای ایــن شــهر بــه مقــام شــامخ شــهدای ایــن شهرســتان 

ادای احتــرام نمــود.
وی همدلــی بیــن ادارات نجــف آبــاد را از بــرکات وجــود امــام جمعــه دانســت کــه موجــب اتفاقــات 
خــوب فرهنگــی در ســطح شهرســتان گردیــده و بــا حضــور شــهردار پیگیــر و فرهنــگ دوســت 

ایــن شــهر شــاهد پــروژه هــای عظیــم فرهنگــی در ســطح شــهر هســتیم. 
معتمــدی پیگیریهــای شــهردار درخصــوص برگــزاری جلســه و امضــای تفاهــم نامــه و تســهیات 
باعــوض پیرامــون مجموعــه ســینمای امیــد را قابــل تقدیــر دانســت و وجــود ایشــان را غنیمتــی 

بــرای شــهر برشــمرد و روزهــای خوبــی را بــرای شــهر نجــف آبــاد متصــور شــد.
در پایــان از ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون  بــا 

اهــدای لــوح ســپاس بــه خاطــر کســب رتبــه برتــر در جشــنواره شــهید مــدرس قدردانــی شــد .
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                                                                                       دستگیری سارق بدشانسخبر کوتاه

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: گوشــی بــه جــا مانــده از متهــم در محــل ســرقت، باعــث شناســایی 
ــوع  ــام وق ــال اع ــه دنب ــت: ب ــی گف ــین باباکان ــرهنگ محمدحس ــد س ــاد ش ــف آب ــارق در نج ــن س ــتگیری ای و دس
ــراه را  ــن هم ــی تلف ــدد گوش ــک ع ــرقت ی ــل س ــتان از مح ــن شهرس ــری 18 ای ــوران کانت ــرقت، مام ــره س ــک فق ی
ــه  ــی اضاف ــت. باباکان ــوده اس ــرقت ب ــن س ــتپاچه ای ــارق دس ــه س ــق ب ــد متعل ــخص ش ــه مش ــد ک ــف کردن کش
کــرد: بــا اســتفاده از همیــن ســرنخ، ســارق در کمتریــن زمــان دســتگیر و بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد.

همچنیــن وی کشــف 2 تــن و پانصــد کیلــو شــیر خشــک قاچــاق بــه ارزش یکصــد میلیــون تومــان خبــر داد وگفــت: 
ــت نیســان مشــکوک و آن  ــه یــک دســتگاه وان مامــوران کانتــری 16 علویجــه حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری ب
را متوقــف مــی کننــد کــه در بازرســی از آن، ایــن میــزان کاالی قاچــاق فاقــد مــدارک گمرکــی را کشــف مــی کننــد

ــتر در  ــوده وبیش ــوی ب ــی مق ــه خیل ــت ک ــادی اس ــف آب ــذ نج ــذای لذی ــن غ ــدی : ای گن
دورهمــی هــا پختــه مــی شــود مخصوصــا شــب تحویــل ســال نجــف آبــادی هــا ایــن غــذای 

خوشــمزه را میــل مــی کننــد.
مواد الزم برای تهیه  ُگندی  ) برای 20 نفر (

1 کیلو  * نخود  1 کیلو    * گوشت شتر و گوساله 
* عدس   1 کیلو  1 کیلو  * لوبیا  * لپه     1 کیلو  

نیم  کیلو * باقالی  * گندم   1 کیلو  1 کیلو   * ماش 
* سبزی ترخون مرزه گشنیز و شوید ) اکیلو ( 

* رب  )دلخواه ( به اندازه که رنگ دهد
* قیسی یا آلوچه  * دنبه   250 گرم  * پیاز 2 عدد  

*  نمک و زردچوبه  )به مقدار الزم (
دستور تهیه مواد گندی

در مرحلــه اول  ابتــدا همــه حبوبــات را پــاک کــرده شســته و پهــن مــی کنیــم روی یــک 
پارچــه تمیــز تــا خشــک شــود .

* در مرحلــه دوم همــه حبوبــات خشــک شــده را بــو داده بــه حــدی کــه بــوی خامــی آن 
گرفتــه شــود و نســوزد.

ــه همیــن  ــودر کــرده ب ــی پ ــا آســیاب برق ــو داده شــده را ب ــات ب ــه ســوم حبوب * در مرحل
راحتــی مــواد ُگنــدی مــا آمــاده شــد .

دستور پخت گندی
* بــرای آمــاده کــردن گوشــت را در یانــه ســنگی گذاشــته و خــوب مــی کوبیــم که نرم شــود 
البتــه در صــورت نداشــتم یانــه مــی توانیــد چرخ کنیــد و بعد بــا 123 برقی آن را نــرم کنید .

*  بعــد از آب شــدن و یکدســت شــدن گوشــت پــودر حبوبــات را بــه گوشــت اضافــه کــرده 
و دوبــاره خــوب بکوبیــد در مرحلــه بعــدی نمــک و زردچوبــه را اضافــه مــی کنیــم و مــواد 

را خــوب مخلــوط مــی کنیــم .
* در مرحلــه بعــدی ســبزی را اضافــه مــی کنیــم ) حتمــا توجــه داشــته باشــید مقــداری از 
ســبزی را کنــار بگذاریــد بــرای ســس مــواد (بهتــر اســت ســبزی تــازه باشــد و ریز خرد شــود 
ــه کــردن  ــازه از ســبزی خشــک اســتفاده کنید.بعــد از اضاف در صــورت نداشــتن ســبزی ت
ســبزی دوبــاره خــوب مــواد را ورز مــی دهیــم تا یکدســت شــود مــواد ُگنــدی ما آماده شــد .

* در ایــن مرحلــه بــه ســراغ آمــاده کــردن آب ُگنــدی مــی رویــم دنبــه و پیــاز را چــرخ مــی 

ــزرگ کــه میخواهیــم ُگنــدی را درســت کنیــم ریختــه خــوب  ــه قابلمــه ب کنیــم داخــل ی
تفــت مــی دهیــم بــه شــعله کــم کــه دنبــه هــا کامــل آب شــود بعــد ســبزی معطــری کــه 
ــر  ــم اگ ــه میکنی ــه را اضاف ــک و زردچوب ــم . نم ــی کنی ــه م ــم را اضاف ــته بودی ــار گذاش کن
دوســت داریــد رنــگ ُگنــدی هــا قرمــز شــود در ایــن مرحلــه از رب اســتفاده کنیــد بعــد آب 

اضافــه مــی کنیــم و مــی گذاریــم کــه جــوش بیایــد.
ــم و داخــل آن  ــی کنی ــه م ــال برداشــته گلول ــک پرتق ــدازه ی ــه ان ــا ب ــدی ه ــواد ُگن * از م
قیســی یــا آلوچــه گذاشــته و خــوب گلولــه مــی کنیــم بعــد از آمــاده شــدن ُگنــدی هــا آن 

هــا را بــا احتیــاط بــه ســس خــود اضافــه کنیــد . 
*  شــعله را کــم کــرده در قابلمــه را هــم بــاز بگذاریــد کــه ُگنــدی  وا  نــرود بعــد از 4 ســاعت 

ُگنــدی هــا آمــاده اســت.  نــوش جانتــان گــواری وجودتان  
 نکات تکمیلی در تهیه گندی

* حتما حبوبات را بو داده .
* ایــن نکتــه را هــم توجــه داشــته باشــید کــه پــودر ُگنــدی بــه صــورت آمــاده شــده در 

عطــاری هــا موجــود مــی باشــد .
* خاصیــت ُگنــدی : بــا موجــود حبوبــات و گوشــت سرشــار از ویتامیــن و پروتیین می باشــد

                                                                   الهام شهریاری 

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
ُگندی 

حصروراثت 
مــاه بــس صادقــی حســن ونــد دارای شناســنامه شــماره 174 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9901072 از ای
شــادروان عبدالمحمــد عیــدی ونــدی  بشناســنامه 5559481726 در تاریــخ 98/9/24 اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
محمــد عیــدی ونــدی  ش ش 31664 ، 2. داود عیــدی ونــدی  ش ش 1080237763 ، 3. میتــرا 
عیــدی ونــدی  ش م 1080158227 ، 4. بیتــا عیــدی ونــدی  ش م 1080535373، 5. عبــاس 
خجســته فــر  ش ش 2749 ، 6. افســانه عیــدی ونــدی   ش ش 321 ، 7. عیــدی محمــد عیــدی 
ونــدی ش ش 31663 ، 8. حمیــد عیــدی ونــدی ش ش 12764)فرزنــدان متوفــی(، 9. مــاه بــس 
صادقــی حســن ونــد ش ش 174 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نماید 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1078439/ م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت  

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 7515 ب ــنامه ش ــودجانی دارای شناس ــدری س ــره حی ــم  زه خان
کاســه 9901631 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان ایــرج حیــدری ســودجانی  بشناســنامه  13 در تاریــخ 99/2/6 اقامتــگاه دائمــی خود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. ابراهیــم حیــدری 
ــدری  ــره حی ــدری ســودجانی ش ش 1146 ، 3. زه ســودجانی  ش ش 416  ، 2. اســماعیل حی
ســودجانی ش ش 7515 ، 4. مریم حیدری ســودجانی ش ش 1255 ، 5. لیا حیدری ســودجانی 
ش ش 3773 )فرزنــدان متوفــی(، 6. زریــن حیــدری  ش ش 1324  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 

او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 1078407 /م ال

حصروراثت
 خانــم  ســوزان جهانگیــری دارای شناســنامه شــماره 28049 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــح داده کــه  ــت نمــوده و چنیــن توضی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث 9901570 از ای
شــادروان ســینا جهانگیــری بشناســنامه  ................... در تاریــخ 15/7/99 اقامتــگاه دائمــی خود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مهــرداد  جهانگیری 
ش ش 1469 )پــدر متوفــی (  ، 2. ســوزان جهانگیــری  ش ش 28049 )مــادر متــو فــی ( متوفی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 
ــاد ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 107860 /م ال

حصروراثت
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 961 ب ــنامه ش ــدی دارای شناس ــی آخون ــای عل   آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث 9901637 از ای
شــادروان صغــری عباســی آبادچــی بشناســنامه  14 در تاریــخ 12/8/99 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. امیــن آخونــدی  
ــرا  ــدی ش ش 961 ، 4. زه ــی آخون ــدی ش ش 890 ، 3. عل ــد آخون ش ش 1118  ، 2. محم
آخونــدی ش ش 1182 ، 5. فاطمــه آخونــدی ش ش 855 ، 6. اکــرم آخونــدی ش ش 1008 ، 
7. اعظــم آخونــدی ش م 5759161164 ، 8. مریــم آخونــدی ش ش 4 ، 9. زهــره آخونــدی ش 
ش 2137 )فرزنــدان متوفــی(، 10. قــدرت الــه آخونــدی )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
شــد. 1078457 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان حجــت االســام والمســلمین رمضانعلــی 
معتمــدی بــا خانــواده شــهید مدافــع حــرم شــهید محســن حججــی دیــدار کردنــد و در ایــن 
ــینمایی  ــازمان س ــتور کار س ــی« در دس ــن حجج ــهید »محس ــتند ش ــاخت مس ــدار از س دی

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی خبــر داد.
ــم مســتند در ســطح  ــن فیل ــد ای ــاد تولی ــت: ابع حجــت االســام والمســلمین معتمــدی گف
ــم. ــاز کنی ــد را آغ ــد تولی ــم فرآین ــر بتوانی ــم هــر چــه زودت ــده شــده اســت و امیدواری ــی دی مل

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا تاکیــد براینکــه ســاخت ایــن مســتند 
بــا آگاهــی کامــل و اجــازه خانــواده آن شــهید صــورت خواهــد گرفــت، اظهــار داشــت: تببیــن 
شــخصیت و معرفــی ایــن شــهید واال مقــام و نــگاه ارزشــمندی کــه بــه انقــاب، رهبری، شــهدا 
و خانــواده داشــته اســت بایــد در ایــن مســتند بــه نمایش درآیــد. حجــت االســام معتمدی در 
ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه مــا نیازمنــد شــهدا و راه آنهــا هســتیم، گفت: شــهدا به مــا یاد 
دادنــد کــه بایــد بــرای مــردم و رضــای خــدا کار کنیــم و ایــن کار باید جهــادی و انقابی باشــد.

                        اجرای طرح »خوانا« در 5 درصد مدارس نجف آباد
طــرح خوانــا بــرای تمامــی مقاطــع دوره ابتدایــی متناســب بــا ســن و اهــداف برنامــه درســی دانش آمــوزان در مهارت هــای 
ــه خوانــدن، نوشــتن، صحبــت کــردن و شــنیدن و نیــز مهارت هــای زندگــی، جرات پذیــری، مســوولیت پذیری و  چهارگان
ادب تدویــن شــده اســت. محمــد امیــن موحــد معــاون آمــوزش ابتدایــی نجــف آبــاد گفــت: هــدف از اجــرای بســته تحولــی 
خوانــا، تلفیــق مهارت هــای زندگــی شــامل ادب، جــرات ورزی و مســوولیت پذیــری در مهارت هــای پایــه خوانــدن، نوشــتن، 
شــنیدن و صحبت کــردن اســت. موحــد تصریــح کــرد: قــرار اســت در ایــن طــرح بــا تغییــر رویکــرد دانــش محــوری بــه 
مهارتــی، اســتفاده درســت از کلمــات و واژه هــا، درک مطلــب، لحــن درســت خوانــدن، ابــراز وجــود و صحبــت کــردن بــه 
عنــوان مهارت هــای زبانــی در مرحلــه اول بــه مدرســان منطقــه آمــوزش داده  شــود. الزم بــه ذکــر اســت هــم اکنــون ایــن 

طــرح بــه صــورت آزمایشــی در 5 درصــد مــدارس شهرســتان اجــرا مــی شــود.

خبرکوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد اولیــن جلســه 
ی  هــم اندیشــی مدیــران موسســات قرآنــی نجــف آبــاد بــه منظــور برنامــه  ریــزی و هماهنگــی  
آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت بــا حضــور مدیــران مســئول موسســات فرهنگــی قــرآن و عترت 

شهرســتان بــه میزبانــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  نجــف آبــاد برگــزار شــد .
در ابتــدای جلســه رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد قرآنــی ضمــن 
خیــر مقــدم بــه حاضریــن در خصــوص آییــن نامــه آزمــون سراســری قــران و عتــرت و همچنیــن 

شــرایط موسســات قرانــی جهــت دریافــت  ثبــت نــام داوطلبــان  مطالبــی را بیــان کــرد .
ســید حســن لــوح موســوی افــزود : طبــق توافــق صــورت گرفتــه مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی 
، آمــوزش و توســعه مشــارکتها در خصــوص ثبــت نــام مراکــز قرآنــی دارای موافقــت اصولــی در 
نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت گفــت : بــا توجــه بــه اهمیــت فعالیــت هــای قرآنــی 
، خواســتار همــکاری مدیــران مســئول در خصــوص جــذب حداکثــری قــران آمــوزان در مراکــز 
خــود شــد و گفــت : شــرکت در تمامــی رشــته هــای آزمــون بــرای همــه داوطلبــان مــرد و زن 
بــدون محدودیــت ســنی آزاد اســت و ثبــت نــام قــران آمــوزان از 10 دی مــاه لغایــت 30 دی در 

پایــگاه اینترنــی نشــانی www.quranedu.ir انجــام مــی شــود .

در ایــن جلســه در خصــوص تمهیداتــی جهــت حمایــت از موسســات فرهنگــی قــران و عتــرت ، 
درخواســت ارائــه گزاشــات و مســتندات قرآنــی جهــت معرفــی بیشــتر فعالیــت هــای قرآنــی  بــه 
عمــوم مــردم و.. بحــث و تبــادل نظــر شــد .در پایــان ایــن نشســت  نماینــدگان و مدیران مســئول 

موسســات بــه بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون شــیوه برگــزاری آزمــون قرانــی پرداختنــد.

اولین نشست مدیران مسئول موسسات فرهنگی قرآن و عترت 

تولید مستند شهید مدافع حرم »محسن حججی« 

حصروراثت
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 2503 ب ــنامه ش ــاهدانی دارای شناس ــری ش ــر جعف  امی
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9901605 از ای
ــی  ــگاه دائم ــخ 99/9/22 اقامت ــنامه 6 در تاری ــاهدانی بشناس ــری ش ــی جعف ــدر عل ــادروان حی ش
ــه : 1. احمــد  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود را ب
رضــا جعفــری شــاهدانی ش ش 296 ، 2. علیرضــا جعفــری شــاهدانی ش ش 1272 ، 3. 
محمــد جعفــری شــاهدانی ش ش 781 ، 4. امیــر جعفــری شــاهدانی ش م 1285155823 
)فرزنــدان متوفــی(، 5. طاهــره جعفــری ش م 5499329508 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر 
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن از نامبــردگان ورث
ــزد  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــد ت ــت آگهــی مــی نمای در یــک نوب
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 1078492/ م ال

حصروراثت
مجیــد حاجــی باقریــان نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 348 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 9901647 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان بتــول ســطان عبداللهــی نجــف آبــادی بشناســنامه 22078 در تاریــخ 99/9/22 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــد  ــی( ، 2. مجی ــر متوف ــادی ش ش 779 )همس ــف آب ــان نج ــی باقری ــن حاج ــه : 1. حس ب
ــادی ش ش  ــف آب ــان نج ــی باقری ــر حاج ــادی ش ش 348 ، 3. امی ــف آب ــان نج ــی باقری حاج
699 ، 4. مســعود حاجــی باقریــان نجــف آبــادی ش 3 371  5. مهــری حاجــی باقریــان 

ــادی ش ش 1080249869  ــف آب ــان نج ــی باقری ــد حاج ــادی ش ش 926 6. احم ــف آب نج
7. رســول حاجــی باقریــان نجــف آبــادی )فرزنــدان متوفــی(، ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ورث
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه نوب
ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد  ــه شــورا تقدی ــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب باشــد از تاری
شــد.1078497/ م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت
 رضــا مهدیــه نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 2944 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث 9901650 از ای
شــادروان ابوالقاســم مهدیــه  بشناســنامه 984 در تاریــخ 99/9/16 اقامتــگاه دائمی خــود را بدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. ناهیــد مهدیه نجــف آبادی 
ش م 1092133488 ، 2. رضــا مهدیــه نجــف آبــادی ک م 1091380112 ، 3. ناصــر مهدیــه 
ــادی ش م 108027313  ــف آب ــه نج ــد مهدی ــادی  ش م 1091625451 ، 4. محم ــف آب نج
ــه  )فرزنــدان متوفــی(، 5. مهیــن  کرداریــان ش م 1091038181 )همســر متوفــی(، متوفــی ب
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.1078402/ م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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نجــف آبــاد قدیمــی تریــن شــهر جدیــد ایــران مــی باشــد بــه نــام شــهر علــم و ایثــار شــناخته 
مــی شــود و در زمــان صفویــان حــدود 400 ســال پیــش بــه دســتور شــاه عبــاس و بــا تــاش 
و پیشــنهاد شــیخ بهایــی ایــن شــهر بــه عنــوان یــک شــهر جدیــد احــداث شــد و عصارخانــه 

هــا  و کبوترخانــه هــای زیــادی را در خــود جــای داده اســت. 
شــیخ بهایــی ریاضــی دان، معمــار و دانشــمند آن عصــر و دوره بــود کــه یــان شــهر را معمــاری 
اصولــی و مهندســی بســیار پیشــر فتــه طراحــی نمــود، در ایــن طراحــی خیابــان هــا ، کوچــه 
ــه،  ــی، عصارخان ــیاب آب ــجد، سقاخانه،آس ــد مس ــیعتی دارد، مانن ــای مش ــهر بناه ــای ش ه

ــد. ــده شــده بودن ــه خوبــی در شــهر گنجان ــه و .... همــه ب کاروانســرا، حمــام، کبوترخان
نجــف آبــاد در 37 کیلومتــری غــرب اســتان اصفهــان بــا وســعتی حــدود 4163 کیلومترمربــع 
مــی باشــد و در میــان کــوه هــای بــا ارتفــاع متوســط در دشــتی وســیع قــرار دارد. نجــف آبــاد 
چهارمیــن شــهر پــر جمعیــت اســتان اصفهــان مــی باشــد و در مرکــز اســتان قــرار دارد و 6 
شــهر نجــف آبــاد، جــوزدان، دهــق ، علویجــه، کهریزســنگ و گلدشــت را شــامل مــی شــود و 

بــاغ هــای زیــادی را در خــود جــای داده اســت.
نجــف آبــاد از شــمال بــه علویجــه و دهــق، از شــرق بــه فاورجان،خمینــی شــهر و اصفهــان، 
از غــرب بــه فریــدن و داران و از جنــوب بــه لنجانــات محــدود مــی شــود. آب و هــوای ایــن 

شــهر ســرد و خشــک و نیمــه بیابانــی مــی باشــد.
پیشینه نجف آباد 

ــای شــمالی  ــوه ه ــان  زرتشــتیان در ک ــل از دوره صفوی ــن شــهر و قب ــا شــدن ای ــل از بن قب
منطقــه ســاکن بودنــد و از فالــت مرکــزی ایــران یــا همــان یــزد در تابســتان بــه ایــن منطقــه 
کــوچ مــی کردنــد و چادرنشــین بودنــد و تــا پاییــز در ایــن منطقــه ســاکن بودنــد. از چشــمه 
ســارها بــرای خــود و حیواناتشــان اســتفاده مــی کردنــد و در تابســتان کــه بــه کــم آبــی دچــار 

شــدند بــه فکــر حفــر قنــات افتادنــد.
مشــهورترین نظــر در مــورد احــداث ایــن شــهر ایــن اســت کــه نــذورات و عایــدات موقوفــات 
ایــن منطقــه از اصفهــان بــا کاروانــی بــه ســمت نجــف اشــرف مــی رفتــه اســت کــه بعــد 25 
کیلومتــر کاروان مــی ایســتد و دیگــر حرکــت نمــی کنــد و شــیخ بهایــی بــا اذن شــاه عبــاس 
محمــوالت شــتران را هزینــه ســاخت ایــن شــهر می کننــد و نــام آن را نجــف آباد مــی گذارند. 
در نقــل قولــی دیگــر ایــن اســت کــه گســترش صنایــع نظامــی نیازمنــد موقعیــت جغرافیایــی 
خــارج اصفهــان بــود و نجــف آبــاد بــرای گــرد هــم آوردن صنعــت گــران اطــراف و افزایــش 
آمادگــی دفاعــی صفویــان از طریــق ســاخت انــواع ســاح هــا ایــن شــهر را احــداث کردنــد و 

ســابقه صنایــع ریختــه گــری و فزونــی ان در نجــف آبــاد نشــان از همیــن قــول اســت.
در نقــل قــول دیگــری از راجــر ســیوری گفتــه شــده اســت کــه شــاه عبــاس و شــیخ بهایــی 
نجــف آبــاد را بــا شــبکه هــای آبیــاری و ارتباطــی بــا بازرگانــی پــر رونــق بــرای تهیــه آذوقــه 

اصفهــان احــداث نمودنــد و زیــر بنــای زراعــی اســتواری را بــرای اصفهــان فراهــم آوردنــد.
نجف آباد مرکزی برای زراعت 

شــیخ بهایــی بــا ایجــاد یک قطــب کشــاورزی در اطراف مناطق مســکونی، شــهر را به یک شــهر 
خودکفــا تبدیــل کــرد. بزرگتریــن قنــات زمــان شــاه عباســی کــه بــه قنــات زرین کمــر معروف 
اســت بــا طــول 9 فرســخ بــا 11 جــوی آب بــه فاصلــه چنــد صد متــر از هــم دیگر و بــه صورت 
مــوازی از غــرب تــا شــرق شــهر امتــداد داشــته و باغ هــای اطــراف شــهر را آبیاری مــی کردند.

ــه  ــام 5 جوب ــا ن در شــمال و جنــوب شــهر و دو طــرف جــاده اصلــی خوزســتان و اصفهــان ب
و 6 جوبــه نقشــه معمــاری و شهرســازی پیشــرفته ایــی دارد و نســخه اصلــی آن کــه توســط 
شــیخ بهایــی ترســیم شــده ایــت در مــوزه لیســبون پایتخــت پرتغــال نگهــداری مــی شــود.

همچنیــن دارای منابــع آب زیرزمینــی و آب ســطحی مــی باشــد کــه عمــده ترین آب ســطحی 
آن از چشــمه مرغــاب در منطقــه کــرون، دریاچــه ســدزاینده رود و رودخانــه زاینــده رود اســت 

و قنــات هــا ، چــاه هــا و چشــمه هــا نیــز منابــع آب زیرزمینــی شهرســتان مــی باشــد.
منابع آبی شهرستان نجف آباد 

رودخانــه مرغــاب نقــش حیاتــی در منطقــه دارد و بــر روی منابــع آبــی مجــاور تاثیــر بســزایی 
ــر قنــوات  دارد. رودخانــه مرغــاب ســفره آب زیرزمنــی را تغذیــه کــرده و تاثیــر مســتقیمی ب
ــه دارد، و شــرایط پــر آب تــر شــدن قنــوات دشــت را فراهــم مــی  حریــم و حواشــی رودخان
ــه از  ــاد. ایــن رودخان ــاد، قنــات شــاه و قنــات علــی آب کنــد، از جملــه قنــات زریــن نجــف آب

چشــمه تــا شــرق روســتای هومــان  باعــث تغذیــه ســفر هــای آب زیرزمینــی شــده.
در نجــف آبــاد 140 رشــته قنــات وجــود داشــته اســت. و بــه جــز چشــمه مرغــاب 9 چشــمه 
دیگــر نیــز در نجــف آبــاد وجود داشــته اســت و 854 چاه عمیــق نیــز در نجف آباد وجــود دارد.

شیوه طراحی و معماری شهر نجف آباد
طراحــی و معمــاری شــهر نجــف آبــاد بــه شــیوه ایــی انجــام شــده کــه نــه تنهــا در ان زمــان 

بــی نظیــر بــوده اســت بلکــه هنــوز بیــش از 4 قــرن همچنــان مطلــوب بــه نظــر مــی رســد.
محــات و کوچــه هــا از شــیوه و روش پیشــرفته علمــی طراحــی شــده کــه در حــدود 4 قــرن 
هنــوز مطلــوب اســت و رفــت و امــد در کوچــه هــای شــمالی،جنوبی، شــرقی و غربــی شــهر 
بــه راحتــی انجــام مــی شــود و محــات مشــکات رایــج در شــهرهای مشــابه را نــدارد و ایــن 
طراحــی نشــان از قــدرت و دانــش شــیخ بهایــی در زمینــه شهرســازی و معمــاری  مــی باشــد.

نجــف آبــاد بــا ایــن شــکل امــروزی در زمــان شــاه عبــاس  شــکل گرفــت و توســعه یافــت و 
چنــان رونقــی گرفــت کــه جهانگــردان بــا دیــدن آن شــگفت زده مــی شــدند و آن را شــهری 

آبــاد بــا ســاختاری کامــا اصولــی وصــف مــی کردنــد .
مــردم بومــی نجــف آبــاد لهجــه نجــف آبــادی دارنــد امــا بــه دلیــل مهاجرپذیــری آن مردمانــی 

بــا زبــان لــری، ترکــی، عربــی و گرجــی نیــز در ایــن شــهر زندگــی مــی کننــد.
ساکنین اولیه شهرستان 

ســه عامــل سیاســی ، جغرافیایــی و نظامی در ســاکنین اولیه این شهرســتان تاثیر گــذار بودند .
جغرافیایــی : نجف آباد به اصفهان نزدیک بود و در مســیر خوزســتان و عــراق قرار دارد و افرادی 
از ایــن مناطــق در ایــن شــهر ســاکن شــود و بــی تاثیر در زمینــه مذهبی بــودن این شــهر نبود.

نظامی : در زمان شــاه عباس در این شــهر قورخانه یا همان مرکز اســحله تاســیس شــد و باعث 
شــد صنعت گرانی در رشــته های چاقو ســازی، زودپز ســازی و ... در این شــهر ســاکن شــوند.

سیاســی : شــاه عبــاس بــا مســاعدت ایــل شــاملو و ایــل اســتاجلو روی کار آمــد امــا شــورش 
هایــی کــه قبــل از روی کار آمــدن شــاه عبــاس شــروع شــده بــود هنــوز ادامــه داشــت. شــاه 
عبــاس خواســت قــدرت خــود را تثبیــت کنــد و شــورش را پایــان دهــد بــرای همیــن اصفهــان 
را بــه عنــوان پایتخــت انتخــاب کــرد و ســعی کــرد شورشــیان را متاشــی و یــا تبعیــد کنــد.

هزار ارمنی و آذربایجانی را به مرکز ایران تبعید کرد و در حوالی اصفهان و مازندران اسکان داد. 
گــرج هــا نیــز از قفقاز ابتدا به شــهر نجف آباد و ســپس به فریدن و فرویدونشــهر منتقل شــدند.

اســکان مخالفــان در اطــراف پایتخــت امــکان کنتــرل بیشــتری را بــه شــاه عبــاس مــی داد. 
ــاد زیــر بنــای زراعــی اســتواری بــرای پایتخــت بــود و نزدیــک بــودن بــه پایتخــت  نجــف آب

تاثیــرات مثبتــی بــر روی ایــن شــهر داشــت 
احمد شریعتی 
ادامه دارد

شهر من نجف آباد

آگهی تغییرات
 شــرکت نویــن گــداز آســیا گســتر ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 3450 و شناســه 
ــوق  ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 14003469262 ب مل
ــف  ــی نج ــد صالح ــد : محم ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 02/02/1398 تصمیم ــاده م الع
آبــادی بــه شــماره ملــی 1091021074 بــه ســمت بــازرس اصلــی -فاطمــه حــاج امینــی 
نجــف آبــادی بــه شــماره ملــی 1092163761 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای 
مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان 

مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )1076319(
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حصروراثت
 ســید جــواد شــریعتی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 993 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9901611 از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید حســین شــریعتی نجــف آبــادی 
ــن الفــوت آن مرحــوم  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 99/9/13 اقامت بشناســنامه 653 در تاری
منحصــر اســت بــه : 1. رضــوان شــریعتی نجــف آبــادی ش ش 171 ، 2. ســید جــواد شــریعتی نجــف آبــادی ش ش 993 
ــادی ش ش 119 )فرزنــدان  ــادی ش ش 26859 ، 4. اعظــم شــریعتی نجــف آب ، 3. ســید مصطفــی شــریعتی نجــف آب
متوفــی(، 5. صدیقــه خشــاوی ش ش 710 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد. 1076017/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 فاطمــه یزدانــی دارای شناســنامه شــماره 1536 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9901614 از این دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد غفــوری بشناســنامه 2 در تاریــخ 13/9/99 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا غفــوری 
ــوری ش  ــوری ش ش 2360 ، 4. حســن غف ــوری  ش ش 2294 ، 3. حســین غف ــی غف ش م 1753620589 ، 2. عل
ش 1589 )فرزنــدان متوفــی(، 5. فاطمــه یزدانــی ش ش 1536 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1075834/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت 
 خانــم  فاطمــه هــادی بودانــی دارای شناســنامه شــماره 1464 به شــرح دادخواســت بــه کاســه 9901634 از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان لطفعلــی هــادی بودانــی  بشناســنامه  14 در 
تاریــخ 99/8/19 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
نجمــه هــادی بودانــی  ش ش 9203  ، 2. فاطمــه هــادی بودانــی ش ش 1464 ، 3. زهــرا هــادی بودانــی ش ش 1099 
)فرزنــدان متوفــی(، 4. مریــم جعفــری  ش ش 6  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 

شــد. 1076287 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

از ایــن دادگاه   حســین جــاری دارای شناســنامه شــماره 56 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9901635 
ــنامه 1049 در  ــاری  بشناس ــر ج ــادروان جعف ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
ــت  ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/9/26 اقامت تاری
بــه : 1. انیــس  جــاری ش م 108232095 ، 2. حســین جــاری ش ش 56 ، 3. اعظــم جــاری ش ش 2402 ، 
ــی(، 6.  ــر متوف ــی ش ش 367 )همس ــره حجت ــی(، 5.  طاه ــدان متوف ــاری ش م 1080457917 )فرزن ــه ج 4. فاطم
ــدارد.  ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــادر متوف ــادی ش ش 50 )م ــف آب ــاری نج ــه ج فاطم
ــی  ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام اعتراضــی دارد ی
ــاد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1076248/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب

حصروراثت
  آقــای حمیــد رضــا مســعودی  دارای شناســنامه شــماره 7498 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9901633 از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فــردوس اســماعیلی بشناســنامه  
10 در تاریــخ 26/4/99 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
به : 1. حمیدرضا مســعودی  ش ش 7498  ، 2. افســانه مســعودی ش ش 428 ، 3. پروین مســعودی ش ش 407 ، 4. 
ســعید مســعودی ش ش 5 ، 5. مهنــاز مســعودی ش ش 124 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1078414 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

آگهی تغییرات
ــون  ــوق زیت ــالمت وث ــی س ــن الملل ــه بی  خیری
ــت 318  ــماره ثب ــه ش ــاری ب ــر تج ــه غی موسس
و شناســه ملــی 14003714663 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
 2059/1/15778 شــماره  نامــه  و   1399/08/16
مــورخ 1399/10/13 فرمانــداری نجــف آبــاد 
ــای  ــداد اعض ــد : تع ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــی  ــر عل ــی و 2 نف ــر اصل ــره از 9 نف ــت مدی هیئ
ــی البــدل  ــی و 2 نفــر عل ــه 7 نفــر اصل البــدل ب
تغییــر و مــاده 19 اساســنامه تغییــر یافــت. اداره 
کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجع 
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف 

ــاد )1078383( آب

آگهی تغییرات
ــهامی  ــتر س ــیا گس ــداز آس ــن گ ــرکت نوی  ش
ــی  ــه مل ــت 3450 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
ــت  ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس 14003469262 ب
مدیــره مــورخ 22/02/1398 تصمیمــات ذیــل 
ــض  ــه تفوی ــار حاصل ــه اختی ــا ب ــد : بن ــاذ ش اتخ
ــورخ 8/2/98 در  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم مجم
ــره و  ــات مدی ــه هی ــرمایه ب ــش س ــوص افزای خص
ــه  ــنامه و الیح ــرر اساس ــریفات مق ــت تش ــا رعای ب
اصالحــی قانــون تجــارت ســرمایه شــرکت از 
ــال  ــغ 12.000.000.000ری ــه مبل ــغ 1.500.000.000ب مبل
ــردن  ــاال ب ــق ب ــدی و از طری ــت نق ــل پرداخ از مح
ارزش اســمی ســهام طــی گواهــی بانکــی شــماره 
ــارت  ــک تج ــورخ 22/2/98 بان 110/53/56355 م
ــت و  ــش یاف ــاد افزای ــف آب ــس راه نج ــعبه پلی ش
ــد.  ــالح ش ــر اص ــرح زی ــه ش ــنامه ب ــاده 5 اساس م
12.000.000.000ریــال  مبلــغ  شــرکت  ســرمایه 
ــام  ــا ن ــی ب ــهم 120.000.000ریال ــه 100 س ــم ب منقس
عــادی شــده و تمامــا پرداخــت شــده اســت. اداره 
کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع 
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف 

آبــاد )1076318(

آگهی تغییرات
ــوق  ــالمت وث ــی س ــن الملل ــه بی ــه خیری  موسس
ــی  ــه مل ــت 318 و شناس ــماره ثب ــه ش ــون ب زیت
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 14003714663 ب
ــه  ــورخ 18/08/1399 و ب ــاده م ــوق الع ــی ف عموم
مــورخ  شــماره 14154/1/2059  نامــه  اســتناد 
15/9/1399فرمانــداری نجــف آبــاد تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد : محــل موسســه بــه شهرســتان 
ــاد ، بخــش مرکــزی ، دهســتان صادقیــه  نجــف آب
ــر  ــدارد ، معب ــه ن ــورا ، محل ــادگان عاش ــتا پ ، روس
ــر :  ــر آخ ــی : معب ــان اصل ــر : خیاب ــل آخ ماقب
خیابــان کمربنــد شــمالی امیرآبــاد پــالک 0 طبقــه 
ــال  ــتی 8539154301 انتق ــد پس ــه ک ــف ب همک
یافــت و مــاده اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــالح 
ــتان  ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــد . اداره کل ثب گردی
ــات  ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج اصفه

ــاد )1073786( ــف آب ــاری نج غیرتج

آگهی تغییرات 
ــه  ــاد ب ــف آب ــداران نج ــن دام ــحرگاه لب ــدی س ــته بن ــد و بس ــی تولی ــرکت تعاون ش
شــماره ثبــت 1884 و شناســه ملــی 10260202797 بــه اســتناد نامــه شــماره 7468 
ــه  ــتان و صورتجلس ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــورخ 1399/09/03 اداره تع م
مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده مــورخ 1399/07/26 تصمیمــات ذیــل 
اتخــاذ شــد: - ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان عملکردهــا و تصویب صورتهــای مالی 
ســالهای 1396 و 1397 و 1398 بتصویــب رســید. - یدالــه مهرابــی کوشــکی به شــماره 
ملــی 1091454566، حبیــب مانــده گاران نجــف آبــادی بــه شــماره ملــی 1091076741، 
محمدرضــا یوســفی نجــف آبــادی بــه شــماره ملــی 1091457387، اســماعیل هــادی 
ــی  ــماره مل ــه ش ــادی ب ــف آب ــی نج ــی ناصح ــی 1090979266، مصطف ــماره مل ــه ش ب
1090234759 بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره، حســینعلی عابدینــی نجــف 
آبــادی بــه شــماره ملــی 1091451478، مرتضــی ناصحــی نجــف آبــادی به شــماره ملی 
1090234767 و غالمحســین فاضــل نجــف آبــادی بــه شــماره ملــی 1091576025 بــه 
عنــوان اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخاب شــدند. - 
روح الــه مهرابــی کوشــکی بــه شــماره ملــی 1092123865 بــه عنــوان بــازرس اصلــی 
و عبــاس برجکانــی بــه شــماره ملــی 1282264710 بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل 
بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )1078384(
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                                         به مناسبت شهادت حضرت فاطمه )س(سخنی با خوانندگان
هنوز هم که هنوز است بی قرار توایم
اگر چه ما همه در حسرت مزار توایم
کنار حضرت معصومه در کنار توایم

فضای سینه پر از عشق بی کرانه توست   
کرم نما و فرود آ که خانه، خانه ی توست

شــهادت جان ســوز بانــوی بــزرگ عالــم، حضــرت فاطمــه زهــرا)س(، دخــت 
پیامبــر نبــی مکــرم اســالم تســلیت باد

سخنی با خوانندگان

ســید علــی آیــت نجــف آبــادی در ســال 1326 در نجــف آبــاد 
متولــد شــد، پــدرش ســید حســن، فرزنــد محمــود و روحانــی 
ــد  ــن ) فرزن ــرزا محمــد موم ــم می ــه حکی ــود، و نســب وی ب ب
ــه، رجــال  ــب، فقی ــن عبدالمطل ــع ب ــن محمــد رفی ســلیمان ب
شــناس، ادیــب و پژوهشــگر شــیعی ایرانــی( مــی رســد. وی در 
5 آذر روز جمعــه مصــادف بــا 13 صفر ســال 1362 در ســن 75 
ســالگی فــوت کــرد، و در تخــت فــوالد بــه خــاک ســپرده شــد.

وی عالمــی مجاهــد و از جملــه بزرگتریــن و مشــهورترین 
ــا  ــان رض ــان در زم ــه اصفه ــوزه علمی ــان ح ــاتید و عالم اس
خــان بــود. وی بــه امــر معــروف و نهــی از منکــر در مبــارزه بــا 
حاکمــان مســتبد اهمیــت زیــادی مــی داد و بــر روی سیاســت 

چشــم خــود را نمــی بســت. 
تحصیالت میرسیدعلی آیت

وی بعــد از پشــت گذرانــدن دوران کودکــی و خوانــدن مقدمات، 
و فراگیــری مقدمــات علــوم نــزد پــدرش بــرای ادامــه تحصیــل 
بــه اصفهــان رفــت. در ســن بیســت ســالگی در اثــر حادثــه ایــی 
بــه علــم و دانــش عاقمنــد شــد و وارد حــوزه علمیــه اصفهــان 
شــد و موفــق شــد در مــدت زمــان کوتاهــی مراحــل رشــد در 
ــام  ــد و مق ــی کن ــول را ط ــفه و اص ــاق، فلس ــان، اخ فقه،عرف

اســتادی و تبحــر برســد. 
بعــد از اصفهــان بــه نجــف مهاجــرت کــرد و نــزد اســاتید بزرگی 
بــه تحصیــل پرداخــت. در ســال 1329 در جریــان مشــروطیت 
و بعــد از فــوت محمدکاظــم خراســانی بــه اصفهــان بازگشــت.

اساتید میرسیدعلی آیت
ــی،  ــب عل ــد مح ــیرزای فرزن ــری ش ــی حائ ــرزا محمدتق  می
ــه  ــه صاحــب کفای ــروف ب ــا محمدکاظــم خراســانی مع ــد م آخون
ــه فشــارکی  ــب ب ــی ملق ــی اصفهان ــا ســید محمــد طباطبای آق
ــرزا  ــته می ــاگرد برجس ــم زواره ای و ش ــرزا ابولقاس ــد می فرزن
محمــد حســن شــیرازی، مــا علــی نهاونــدی فرزنــد مــا فتــح 
اهلل نهاونــدی نجفــی معــروف بــه آیــت اهلل موســس دارای 
ــر ــول الکبی ــریح االص ــر و تش ــول الصغی ــریح االص ــات تش تالیف

ســید محمــد کاظم یــزدی فرزنــد ســید عبدالعظیــم طباطبایی 
یــزدی ، ســید محمــد مهــدی درچــه ایــی فرزنــد ســید مرتضی 
و بــرادر آیــت اهلل ســید محمدباقــر درچــه ایــی و مجتهــد اعلم و 
جامــع اشــرایط اصفهــان، حــاج میــرزا زیــن العابدیــن مازندرانی 
فرزنــد کربایــی مســلم بارفــروش و از شــاگردان شــیخ انصــاری 

شاگردان میرسیدعلی آیت
ــکات  ــه مش ــروف ب ــی مع ــی اصفهان ــی خوزان ــیخ عل ــاج ش ح
ــی  ــن همای ــی، جــال الدی ــن خوزان ــن العابدی ــد حــاج زی فرزن
فرزنــد میــرزا ابوالقاســم طــرب، علــی اصغــر صالحــی کرمانــی 
فرزنــد آخونــد مــا غامحســین، حــاج آقــا مصطفــی مهــدوی 

ــه بحــر العطــاء،  ــد آقــا ســید مهــدی معــروف ب هرســتان فرزن
ــد شــیخ علــی  ــی فرزن ــی فریدن حــاج شــیخ محمدجــواد اصول
ــد مــا  ــد آخون ــر، حــاج شــیخ محمدتقــی فشــارکی فرزن اصغ
محمدحســین فشــارکی،حاج میــر ســید علــی فانــی اصفهانــی 
فرزنــد حــاج ســید محمدحســن فانــی یــزدی اصفهانــی، حــاج 
شــیخ احمــد فیــاض فروشــانی فرزنــد مــا مصطفی،حــاج شــیخ 
ــی  ــد ابطح ــی موح ــید مرتض ــاج س ــادی، ح ــف آب ــد نج محم
اصفهانــی فرزنــد ســید علی،شــیخ ابراهیــم ریاضــی نجــف آبادی 
ــد جــال  ــود شــریعت فرزن ــد، حــاج شــیخ محم ــد محم فرزن
الدیــن، شــیخ جــال الدیــن تفتــی فرزنــد شــیخ محمدهــادی 
نصــر آبــادی، ســید روح اهلل خاتمــی، فرزنــد ســید محمدرضــا 
اردکانــی، حــاج آقــا حســین خادمــی فرزنــد آقا ســید ابوالقاســم 
خــادم الشــریعۀ، حــاج ســید ابوالحســن شــمس آبــادی فرزنــد 
ــادی مازندرانی،حــاج شــیخ  محمدابراهیــم موســوی شــمس آب
ــو  ــد، بان ــد مجته ــرزا محم ــا می ــد آق ــی فرزن ــی اردکان مرتض
نصــرت امیــن ســادات، مشــهور بــه بانــوی ایرانــی فرزنــد ســید 
محمدعلــی امیــن التجــار اصفهانــی، حــاج شــیخ محمدحســن 
ــد  ــا فرزن ــیخ امیرآق ــاج ش ــه ح ــروف ب ــی مع ــی فاورجان کیان
ــین  ــیخ محمدحس ــاج ش ــی، ح ــا فاورجان ــی آق ــی عل کربائ
فاضــل کوهانــی، حــاج ســید محمدحســین مهــدوی اردکانــی، 
حــاج حیــدر علــی خــان برومنــد گــزی فرزنــد حــاج عبدالغفــار

* حــاج شــیخ علــی قدیــری کفرانی فرزنــد نصر اهلل، حاج شــیخ 
ــر،  ــید محمدباق ــاج س ــد ح ــی فرزن ــد صادق ــی میرمحم مجتب
حــاج شــیخ مصطفــی ارســطوئی نجــف آبــادی،  ســید مصطفی 
زانیانــی فرزنــد ســید عبــداهلل، شــیخ هبــۀ اهلل هرنــدی فرزنــد 
شــیخ محمدعلــی، حــاج ســید محمــد آل رســول شــمس آبادی 
ــی  ــا مرتض ــاج آق ــول، ح ــم آل رس ــید محمدابراهی ــد س فرزن
ــی  ــور اهلل امام ــا ن ــاج آق ــرزا، ح ــاج می ــد ح ــی فرزن ــا باش م
ــد حــاج میــر ســیدعلی، حــاج شــیخ حیدرعلــی  ســدهی فرزن
صلواتــی فرزنــد حــاج قدیرعلــی، مــا محمــد دهاقانــی فرزنــد 
ــد حــاج  ــدی فرزن ــن تجوی محمدخلیــل، حــاج ســید ضیاءالدی
ــادی ســید علــی نقــی، حــاج شــیخ نصــراهلل قضائــی نجــف آب
حــوزه تدریــس و تربیــت شــاگردان میرســیدعلی آیت

وی بعــد از بازگشــت از اصفهان بســیار مــورد اســتقبال و تکریم 
مــردم اصفهــان مخصوصــا حــوزه قــرار گرفــت. وی در مدرســه 
ــازار و جــده بــزرگ علــوم اســامی بــه ویــژه حکمــت  صــدر ب
،کام ، فقــه، اصــول و تفســیر را تدریــس مــی کرد و بســیاری از 
شــاگردان وی از بــرزگان هســتند و بــه مرتبــه اجتهاد رســیدند.

ــود و  ــان ب ــزرگ اصفه ــان ب ــان و عالم ــزرگان، مدرس وی از ب
ــد. ــی کردن ــان را اداره م ــی اصفه ــع علم ــی مجم زمان

ویژگی های میرسیدعلی آیت

یکــی از ویژگــی هــای بــارز وی تــاش بــرای ارشــاد و هدایــت 
مــردم بــود. وی ســال هــا در اصفهــان منبــر مــی رفــت و بــه 
هدایــت مــردم مــی پرداخــت و ابایــی از نشســت و برخاســت 
بــا مــردم نداشــت. وی همچنیــن عاقــه خاصــی بــه اهــل بیــت 
داشــت و بیشــتر منبرهــای وی در مــورد ائمــه اطهــار علیهــم 
الســام برگــزار مــی شــد. وی در نهایــت زهــد و اســتغا زندگــی 
ــی از  ــزل وی یک ــود. من ــت ب ــاده زیس ــیار س ــرد و بس ــی ک م
حجــره هــای مدرســه صــدر بــود و اعتنایــی بــه قیــود دنیــوی 
نداشــت. وی همچنیــن بســیار شــجاع و صریــح بــود، وقتــی بــر 
ــه  ــت را ب ــر خــاف حکوم ــی ب ــت و حــرف های ــی رف ــر م منب

صراحــت بیــان مــی کــرد.
فعالیت های سیاسی میرسیدعلی آیت 

ــد و  ــران آم ــه ای ــراق ب ــروطیت از ع ــوادث مش ــد از ح وی بع
ــای  ــج ه ــر، رن ــتبداد صغی ــی اول و اس ــگ جهان ــان جن در زم
ــراف آن  ــاری و اط ــق بختی ــار در مناط ــد و ناچ ــیاری دی بس

ــد. ــاکن ش ــان س ــپس در اصفه ــرد و س ــی ک ــی م زندگ
ــه  ــد و ب ــتگیر ش ــان دس ــر اصفه ــا ب ــان تســلط روس ه در زم
زنــدان افتــاد، بــرای رهایــی از زنــدان نــذر کــرد کــه تــا آخــر 
حیــات خــود بــر عهــد خــود وفــادار مانــد بعــد از اتمــام جنــگ 
جهانــی اول و روی کارآمــدن رضــا خــان و ســخت گیــری هــای 
حکومــت بــرای شــعائر دینــی و مذهبــی، ایشــان در مبــازرات 
نقــش مهمــی داشــت و بــرای همیــن بــه قــم مهاجــرت کــرد.

آثار و تالیفات میرسیدعلی آیت
ــود و  ــف ب ــر تالی ــه فک ــر ب ــدارد و کمت ــادی ن ــات زی وی تالیف
بیشــتر بــه مطالعــه مــی پرداخــت و پیوســته مطالعــه مــی کــرد 
و تحصیــل علــم و معرفــت را بــر هــر چیــزی و حتــی عبــادت 

ترجیــح مــی داد
سمیه طالب

مشاهیر نجف آباد
میرسیدعلی آیت

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضور معــاون عمرانــی فرماندار، روســای اداره هــای راه 
و شهرســازی، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، بنیادمســکن انقــاب اســامی و شــهرداران شــهرهای 
تابعــه شهرســتان و ســایر اعضــاء بــه همــراه اصحــاب رســانه جلســه شــورای مســکن شهرســتان 
ــا دســتور کار اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه بــر ضــرورت  ب
اجــرای مجدانــه و عادالنــه اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن تصریــح و از افــراد متمایــل بــه ثبــت 
نــام جهــت پیگیــری احصــاء شــرایط فراخــوان خواســتند تــا بــا مراجعــه بــه درگاه الکترونیکــی

 »www.Tem.Mrud.Ir« نســبت بــه چگونگــی و رونــد شــرایط پیــش ثبــت نــام اعــام شــده 
اقــدام و در صــورت تمایــل بــه دریافــت اطاعات بیشــتر از طریق شــماره تمــاس 03142510100 

موضــوع خــود را پیگیــری نماینــد. معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان با تقدیــر از اهتمام 
موثــر شــهرداران شــهرهای تابعــه شهرســتان بــه همــراه رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان 
از رونــد جایابــی مــکان هــای مناســب بــه منظــور اجــرای ایــن طــرح ملــی تقدیــر و بیــان داشــتند 
در حــال حاضــر بــرای شــهر نجــف آبــاد 600 واحــد، و بــرای شــهر جــوزدان 50 واحــد ســاختمانی 
ــه ســایت  ــا مراجعــه ب ــراد واجــد شــرایط ب ــزی شــده اســت کــه اف تصمیــم ســازی و برنامــه ری
ــام اولیــه خــود را از آن طریــق ثبــت و پیگیــری نماینــد.  موصوفــه مــی تواننــد مراحــل ثبــت ن
در ادامــه اعضــاء حاضــر بــه بیــان اولویــت هــا و رویکردهــای متبــوع ســازمانی خــود پرداختنــد

شورای مسکن شهرستان


