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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 9  دی 1399

شماره 91  3
خبر کوتاه

ــاد محســوب مــی شــود کــه خــود شــامل  چکــش کاری از مشــاغل قدیمــی شهرســتان نجــف آب
آهنگــری، چاقــو ســازی، قفــل ســازی، قیچــی ســازی، درفــش ســازی، دفتیــن ســازی مــی شــود و 
پیشــنیه ایــن فــن بــه ســاکنین اولیــه شهرســتان نجــف آبــاد بــر مــی گــردد. و از مشــاغل بــه جــا 
مانــده از اســلحه خانه)قورخانــه( صفــوی مــی باشــد. چاقــو ســازی از مهمتریــن مــوارد ایــن صنعــت 

اســت، و دارای قدمتــی دیرنــه اســت و در کشــور جایگاهــی ویــژه ایــی را کســب کــرده اســت.
در گوشــه کنــار ایــران مردمانــی هنــر دوســت و هنرپــرور هســتند کــه بــا دقــت، عشــق و ظرافــت 
صنایــع دســتی بســیار زیبایــی را پدیــد مــی آورنــد، و هــر شــهری  در هنرهــای دســتی حرفــی برای 
گفتــن دارنــد، یکــی از همیــن شــهر هــا نجــف آباد اســت  کــه قدیمی تریــن شــهر جدید ایــران لقب 
گرفتــه اســت، و بــا وجــود جدیــد بودنــش در نــوع خــودش قدیمــی اســت، شــهری کــه در زمان شــاه 
عبــاس صفــوی بنــا شــد و ســپس بــه عنــوان کارخانــه اســلحه ســازی اصفهــان انتخــاب شــد. کــه 

هنــوز بقایایــی آن یعنــی همــان چاقوســازی در شــهر دیــده مــی شــود.
ایــن مــورد نیــز قابــل ذکــر اســت کــه در دوره قاچــار مخصوصــا دوره محمدخان قاجــار، هنرمنــدان و 
اســتادکاران ایــن صنعــت چاقوهای با کیفیت و محکم تری را توانســتند بســازند. در واقع اولین صنعت 
دســتی در نجــف آبــاد چاقــو ســازی اســت، کــه بــا شــاخ معمــوال بــز ،گوســفند، آهــو و ... ســاخته می 
شــود، و بــا صنایــع دســتی اصفهــان به زیبایــی تزئین می شــود، این صنعت پیشــینه 400 ســاله دارد.

زمانــی کــه شــیخ بهایــی نقشــه شــهر را ترســیم کــرد و نجــف آبــاد بــه وجــود آمــد، حــدود 50 ســال 
بعــد از آن ، حرفــه چاقــو ســازی در ایــن شــهر پــا گرفــت . میرعباســی یکــی از هنرمنــدان ایــن حرفه 
مــی گویــد: در ابتــدا توســط یــک غربتــی به نــام ابراهیــم این صنعت در شــهر شــکل گرفت و ســپس 
بــه طــور قابــل توجهــی رشــد کــرد و ایــن خــود ســندی بر قدمــت ایــن صنعت در شهرســتان اســت.

استادکاران نجف آبادی چاقو سازی
از اســتادکاران ایــن صنعــت تعــداد زیــادی باقــی نمانــده اســت ، و بیــم آن اســت کــه ایــن صنعــت به 
فراموشــی ســپرده شود.اســتادکاران ایــن شــهر حرفــه چاقوهایــی برنــده تــر، کاربردی تــر و بــا دوام تر 
از شــهر زنجــان مــی ســازند کــه چاقوهــای رنجــان بیشــتر جنبــه زیبایــی دارد و چاقوهای نجــف آباد 
بیشــتر جبنــه کاربــردی دارد و در دامــداری، کشــاورزی، قصابــی هــا، کشــتارگاه هــا ، مصــارف خانگی 
و ... اســتفاده مــی شــود و بــرای همیــن فــوالد در کــوره بــه خوبــی گداختــه مــی شــود و ضربــه هــای 
چکــش بــر ســندان ســاخته مــی شــوند. چاقوهــای ســاخته شــده در ایــن شــهر بــه عنــوان صنایــع 
دســتی ارزشــمندی در مــوزه هــای خارجــی قــرار دارد. از جملــه چاقوهــای ســاخته شــده اســتاد علی 
نجــف آبــادی کــه در مــوزه لــوور فرانســه در قســمت صنایــع دســتی نگهــداری مــی شــود و نشــان از 

اهمیــت و ارزش بــاالی ایــن هنــر نجــف آبــاد مــی باشــد.
امــروزه اســتادکاران ســعی کــرده انــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط امــروزی و تغییــر ســلیقه مشــتریان 
هنــر چاقــو ســازی را بــه روز رســانی کننــد. از اســاتید ایــن حرفــه مــی تــوان افــراد زیــر را نــام بــرد.

* مهدیه * معین   * غیور  * ایرانپور  *کافی موسوی 
ساخت چاقو

در گذشــته از ابزارهایــی ماننــد چکــش، انبــر، چــرخ هــای دســتی و .. برای ســاخت چاقو اســتفاده می 
شــده اســت. چاقــو شــامل دســته، تیغــه و اره مــی باشــد. کــه هــر کــدام بــه صــورت دســت ســاز و بــا 

روش هــای خــاص خــودش ســاخته می شــود.
جنــس دســته چاقــو از شــاخ گوســفند مــی باشــد و با خــرده های برنــج و اســتخوان تزئین می شــود. 
شــاخ ابنــدا در آتــش کامــا قرمــز از ذغــال چــوب یــا ذعــال ســنگ قــرار مــی گیــرد. بعــد از اینکــه به 
خــوب قابــل انعطــاف شــد بــا انبــرک مخصوصــی از روی آتــش بر داشــته مــی شــود و با انبــر دیگری 
بــا دهنــه بلنــد کشــیده مــی شــود و بــا قــدرت دســت و فشــار زانــو و بــدن و بــا مهــارت زیــاد، شــاخ 
بــه شــکل مــورد نظــر در مــی آیــد و بــا تیغــه ایــی برنــده صــاف شــده و در نهایــت ســرد مــی شــود.

ــا قــدرت دســت اســتاد کار و ابزارهــای ماننــد ســندان، چکــش و آتــش کــوره  تیغــه و اره چاقــو ب
ســاخته مــی شــود. تیغــه ایــی کــه از فــوالد آب دیــده ســاخته شــود و هرچــه چقــدر چکــش کاری 

بیشــتری روی آن انجــام شــود، جنــس بهتــری خواهــد داشــت.
البتــه گفتنــی اســت امــروزه در کارگاه هــا و کارخانجــات ایــن صنعــت بــا ذوب کــردن مــواد اولیــه  در 
کــوره هــای داغ ، و عملیاتــی ماننــد پرداخــت کــردن ، آب دادن و ســردکردن مــواد گداختــه شــده 
محکــم تیغــه هــای برنــده و بادوامــی ســاخته می شــود. بعــد از ســاخت دســته وتیغه عملیــات مونتاژ 

بــر روی آن صــورت مــی گیــرد.
 انواع چاقو های قدیمی

*چاقوهای نوک تیز *چاقوهای شاخ دار  *چاقوهای بزرگ  *چاقوهای دسته کج 
احمد شریعتی

                                                                                                           برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقه “ سه دقیقه تا قیامت “
بــه گــزارش روابــط عمومی اداره فرهنگ وارشــاد اســامی شهرســتان نجف آباد قرعه کشــی مســابقه کتابخوانی “ســه دقیقه تا قیامت 
“ بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجف آبــاد و همزمان با ایــام والدت حضرت زینب ) س( و روز پرســتار برگزار شــد .

ســید حســن لــوح موســوی  بــا اعــام ایــن خبــر افــزود : ایــن مســابقات بــا حضــور بیــش از 100 نفــر از عاقــه منــدان در ســطح 
شهرســتان نجــف آبــاد و اســتان اصفهــان برگــزار شــد کــه همزمــان بــا ایــام والدت الگــوی  صبــر و تقــوا حضرت زینــب ) ســام اهلل 

علیهــا ( قرعــه کشــی انجــام  و بــه قیــد قرعــه  5 نفــر انتخــاب شــدند .
الزم به ذکر اســت ســمانه موحدی زاده ، محمد رضا عدالت پناه ، جواد منزه و ســهیا اســدکی از نجف آباد و فریبا باقر زاده از اصفهان از 
جملــه افــرادی بودنــد که در قرعه کشــی این مســابقات برگزیده شــدند که به رســم یادبــود جوایز ویژه ای به ایشــان اهدا خواهد شــد .

ــی  ــاون سیاســی و اجتماع ــا حضــور مع ــاد و ب ــتان نجــف آب ــژه شهرس ــدار وی ــه ریاســت فرمان ب
فرمانــدار و ســایر اعضــاء مدعــو، جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان 
برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــار دیگــر بــا بیــان ضــرورت هــا و اهمیــت هــای 
ــر حضــور  ــواد مخــدر شهرســتان، مجــددا ب ــا م ــارزه ب جــاری در جلســه شــورای هماهنگــی مب
مســئوالنه ســایر مســئولین دســتگاه هــای عضــو شــورا همــراه بــا کارشناســان خــود در نشســت 
هــا تاکیــد و بــر پیگیــری عــدم حضــور تعــداد معــدودی از مســئولین و درج در ســوابق ارزیابــی 
ایشــان تاکیــد و تصریــح کردنــد. ایشــان در ادامــه بــه نقــش مبرهــن و مبــرز آمــوزش و پیشــگیری 
در راســتای مبــارزه بــا تهیــه، تولیــد و توزیــع مــواد مخــدر، ایــن جرثومــه تباهــی اشــاره و بیــان 
داشــتند بــا توجــه بــه تعطیلــی مــدارس و ســوق یافتــن آمــوزش هــا بــه ســمت و ســوی آمــوزش 
هــای از راه دور و مجــازی، بــی تردیــد اداره بهزیســتی شهرســتان در تعامــل بــا مدیریــت آمــوزش 
ــده و متخصــص  ــذ کارشناســان زب ــع و ناف ــدی از حضــور ناف ــره من ــا به ــرورش شهرســتان ب و پ
ــطح  ــی در س ــئولیت اجتماع ــترش مس ــا و گس ــواده ه ــی خان ــی بخش ــه آگاه ــص در زمین باالخ
جامعــه بیــش از پیــش در محوریــت مبــارزه و مقابلــه بــا مــواد مخــدر و آســیب هــای ناشــی از 
آن اهتمــام ورزنــد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان در خصــوص ممنوعیــت کشــت خشــخاش 
و شــاهدانه تحــت هــر عنوانــی، افزودنــد: بنابــر اخبــار واصلــه در بعضــی از جغرافیاهــای همجــوار 
بــا شهرســتان تعــدادی از افــراد ســودجو و مغــرض اقــدام بــه رویکــرد مضمــوم کشــت و برداشــت 
گیاهــان ممنوعــه نمــوده انــد کــه از دســتگاه هــای ذی ربــط مــی خواهــم بــا دقــت و حساســیت 
بیشــتری موضــوع را دنبــال و بــا افــراد خاطــی و قانــون شــکن برخــورد قاطع و بــه دور از مماشــات 
نماینــد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان در خصــوص اجــرای طــرح پیشــنهادی برگــزاری دوره 
هــای آموزشــی بــرای معتــادان و یــا افــراد دســتگیر شــده از اداره بهزیســتی شهرســتان خواســتند 
هرچــه ســریع تــر طــرح خــود را بــر مبنــای اقتضائــات زمانــی و مکانــی، تهیــه و تدویــن نمــوده 
و بــه صــورت مکتــوب بــه معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار جهــت بررســی هــای تکمیلــی 
منعکــس نماینــد تــا در مراجــع قضایــی بررســی هدفمنــد انجــام و در صــورت عــدم مغایــرت بــا 

قوانیــن و ضوابــط جــاری حقوقــی و جزائــی در دســتور کار شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر شهرســتان قــرار گیــرد. ایشــان همچنیــن خواســتار تمرکــز بیشــتر مســئوالن فرهنگــی و 
اجتماعــی شهرســتان در جغرافیاهــای پرتراکــم انســانی شهرســتان باالخــص مناطــق حاشــیه ای 
ــدی از  ــره من ــا به ــی ب ــک طــرح ضربت ــب ی ــد و از مســئولین مربوطــه خواســتند در قال گردیدن
پتانســیل هــای گــروه هــای جهــادی حافظــان ســامت کــه در حــال حاضــر مشــغول بــه آمــوزش 
خانــواده هــای شهرســتان در خصــوص بیمــاری کرونــا مــی باشــند در جهــت توزیــع بروشــورهای 
ــا مصــرف مــواد مخــدر  ــا محوریــت راهکارهــای مبــارزه و مقابلــه ب اطــاع رســان و اقنــاع گــر ب
ســنتی و صنعتــی و از جملــه روانگــردان هــا مشــارکت و خانــواده هــا نیــز از ایــن ظرفیــت عظیــم 
ــر اهمیــت  ــار دیگــر ب ــدار شهرســتان ب ــرداری را احصــاء نماینــد. فرمان و مردمــی نهایــت بهــره ب
ــا مــواد مخــدر شهرســتان  ــارزه ب ــر مجموعــه شــورای هماهنگــی مب برگــزاری کمیتــه هــای زی
همچــون: 1( کمیتــه مقابلــه بــا تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر بــا محوریــت نیــروی انتظامــی )پلیس 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر (، ۲( کمیتــه پیشــگیری، آمــوزش و جــذب مشــارکت هــای مردمــی بــا 
محوریــت اداره بهزیســتی شهرســتان، ۳( کمیتــه تســهیل درمــان و اتخــاذ حمایــت هــای اجتماعی 
بــا محوریــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، 4( کمیتــه تحقیــق و پژوهــش بــا محوریــت 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد و همــکاری ســایر دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالی 
دایــر در شهرســتان، 5( کمیتــه فرهنگــی بــا محوریــت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و همراهــی 
نشــریات و جرایــد مکتــوب و برخــط بــر اســاس شــرایط و نیــاز هــای متناســب جامعــه، تاکیــد 
کردنــد و مقــرر نمودنــد ایــن کمیتــه هــا بــر اســاس یک تقویــم کاری مــدون تشــکیل جلســه داده 
و در راســتای اتخــاذ تصمیمــات کارشناســی منطبــق بــا نیــاز ســنجی هــای متعــارف بــه صــورت 
ــاون سیاســی و  ــه مع ــب را جهــت طــرح در جلســات شــورا ب ــدام و مرات ــزی شــده اق ــه ری برنام
اجتماعــی فرمانــدار منعکــس نماینــد. در ادامــه هریــک از حاضریــن نســبت بــه تمهیــدات اتخــاذ 

شــده توســط دســتگاه متبــوع خــود بــه بیــان موضــوع پرداختنــد.

صنایع دستی نجف آباد
چاقو سازی

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان
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2شماره 91
   بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد از پروژه سینمای

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ؛ رییــس اداره در بازدیــد از پــروژه  نیمه تمام 
ســالن ســینما شــهرداری علویجــه و بررســی ارائــه پیشــنهادات کارشناســی جهــت بهبــود رونــد ســاخت و ســاز و بهــره بــرداری 
از ایــن پــروژه  گفــت : شــهر علویجــه پتانســیل هــای خوبــی در زمینــه فرهنگــی و هنــری دارد . ســید حســن لــوح موســوی  
افــزود بــا برنامــه ریــزی و مدیریــت بهینــه  مــی تــوان در خصــوص ســاماندهی و شناســایی ایــن ظرفیــت هــا  تــاش نماییــم .

در ایــن دیــدار در خصــوص طــرح مجــدد گــذر فرهنــگ و هنــر شــهر علویجــه ، همــکاری متقابــل شــهرداری و اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی در انجــام فعالیــت هــای فرهنگــی هنــری ، پیگیــری اخــذ موافقــت بــرای واگذاری مســکن بــه هنرمنــدان فعال 
و بــا ســابقه بــدون مســکن بــا شــرایط مدنظــر ، پیگیــری دریافــت وام باعــوض جهــت اصحــاب فرهنــگ و هنــر و عــدم دریافت 
عــوارض ســاختمانی و پروانــه ســاخت جهــت هنرمنــدان از جمله مســائلی بــود که در این جلســه به بحــث و تبادل نظر رســید .

خبرکوتاه

ــه ســوی ســعادت و کمــال اســت و  کتــاب تنهــا مونــس و روشــنگر راه رشــد و حرکــت انســان ب
فرهنــگ و تعالــی هــر جامعــه ای بــا گســترش فرهنــگ مطالعــه و ارج نهــادن بــه مقــام کتــاب و 
کتابخوانــی صــورت مــی گیــرد و انســان عصــر حاضــر و بــه ویژه انســان امــروزی کــه گرفتــار ویروس 

کرونــا شــده اســت از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد مطالعــه مــی باشــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــاد ب ــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آب ــل ســازمان فرهنگــی اجتماع مدیرعام
ــا و اهمیــت قرنطینــه خانگــی، فرصتــی مناســب بــرای افزایــش ســرانه  شــیوع بیمــاری کرون
مطالعــه در جامعــه ایجــاد کــرد عنــوان داشــت: در ایــن راســتا ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــه ای در  ــز کتابخان ــن شــبکه متمرک ــودن بزرگتری ــا دارا ب ــاد ب و ورزشــی شــهرداری نجــف آب
ــع  ــن مناب ــوزه تأمی ــی در ح ــای متنوع ــا برنامه ه ــیوع کرون ــدای ش ــاد ، از ابت ــهرنجف آب ش

ــت. ــده اس ــدارک دی ــی ت ــگ کتابخوان ــج فرهن ــا و تروی کتابخانه ه
ــد شــرایط  ــس از تمدی ــد و پ ــن رون ــه ای ــزود : در ادام ــدس محمــد مهــدی فردوســی اف مهن
ــه در پیشــبرد  ــا شــرایط روز جامع ــی متناســب ب ــرآن شــد اقدام ــم ب ــز تصمی ــی مراک تعطیل

ــاد اتخــاذ شــود . ــف شــهری نجــف آب ــز فرهنگــی در مناطــق مختل ــی مراک اهــداف اصل
وی ادامــه داد در همیــن راســتا ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد 
بــه منظــور توســعه و ترویــج فرهنــگ مطالعــه و کتــاب خوانــی در میــان نســل جدیــد، ارتقــای 
ــداف و  ــه از اه ــوادخواندن ک ــت س ــه، تقوی ــطه مطالع ــه واس ــی ب ــای زندگ ــارت ه ــطح مه س
محورهــای اصلــی ایــن ســازمان اســت و بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی و بــا رعایــت شــیوه 

ــورت  ــاغ و به ص ــی، اب ــی« را  طراح ــک دانای ــرح »پی ــده ط ــاغ ش ــتی اب ــای بهداش ــه ه نام
مجــازی و غیرحضــوری عملیاتــی نمــود.

مهنــدس فردوســی افــزود : در طــرح ویــژه »پیــک دانایــی« کــه پیــرو ایــن شــرایط خــاص در 
نظــر گرفتــه شــده اســت، اعضــای کتابخانــه هــای فرهنگســراها و کتابخانــه هــای شــهرداری 
ــامانه  ــق س ــش از طری ــورد نظــر خوی ــاب م ــس از جســتجوی کت ــد پ ــی توانن ــاد م نجــف آب
جامــع و نــرم افــزار تحــت وب جســتجوی کتــاب ســامان بــه نشــانی www.samanpl.ir  و 
انتخــاب کتــاب مــورد نظــر، بــا نزدیــک تریــن مرکــز فرهنگــی محــل ســکونت خویــش تمــاس 
گرفتــه و کتــاب را بــه صــورت رایــگان، بــا حفــظ شــیوه نامــه هــای بهداشــتی و بــه صــورت 

اســتریل درب منــزل بــرای مطالعــه دو هفتــه ای دریافــت نماینــد.
ــان عنــوان  ــاد در پای مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آب
داشــت: عاقمنــدان دریافــت انــواع بــازی هــای فکــری و ســرگرم کننــده نیــز مــی تواننــد بــه 

همیــن شــیوه از خانــه هــای بــازی و خاقیــت مراکــز تلفنــی بــازی امانــت بگیرنــد.
الزم بــه ذکــر اســت شــهروندان گرامــی کــه تاکنــون موفــق بــه عضویــت در مراکــز فرهنگــی 
مجموعــه شــهرداری نجــف آبــاد نشــده انــد نیــز مــی تواننــد پــس از تمــاس تلفنــی و ثبــت 

نــام غیــر حضــوری در مراکــز و عضویــت رایــگان، از خدمــات ایــن پیــک بهــره منــد شــوند.

پیک دانایی

ــه  ــا بیــان اینکــه کلیــه خطــوط چهارگان ــی اســتانداری اصفهــاان ب معــاون هماهنگــی امــور عمران
ــت:  ــت، گف ــاری اس ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــه ش ــان دارای مصوب ــه اصفه ــای حوم قطاره
نماینــدگان دســتگاه های تعییــن شــده بایــد ســاختار نهایــی چهــار خــط قطــار شــهری حومــه ای 

ــد. ــف کنن ــده تعری ــا 15 روز آین ــان را ت اصفه
اجرایــی  ســاختار  تبییــن  و  برنامه ریــزی  ســرمایه گذاری،  جلســه  در  غامــی  حجــت اهلل 
تعریــف  امــروز  جلســه  برگــزاری  از  هــدف  کــرد:  اظهــار  اســتان،  شــهری  قطارهــای 
شــود. فعــال  اصفهــان  حومــه  قطارهــای  آن  اســاس  بــر  کــه  اســت  ســاختار  یــک 

وی تصریــح کــرد: قطــار حومــه اصفهــان بــه طــول حــدود 1۶0 کیلومتــر مســیرهای چهارگانــه 
در چهــار جهــت کانشــهر اصفهــان را طــی می کنــد و در حقیقــت توســعه خطــوط یــک، دو و 
ســه متــروی اصفهــان بــه شــمار می آیــد و قطارهــای حومــه ای بــه انتهــای هــر کــدام از ایــن 

خطــوط وصــل می شــود.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان تصریــح کــرد: یکــی از خطــوط به ســمت 
ــه ســمت بهارســتان و مجلســی و  ــاد خطــوط بعــد ب ــه ســمت نجف آب شاهین شــهر، دیگــری ب
خــط آخــر بــه ســمت فوالدشــهر و ذوب آهــن خواهــد بــود کــه بــرای اجــرای ایــن چهــار خــط 
بایــد از امکانــات موجــود شــهرداری ها و توانمنــدی بودجــه ســال جــاری و ســال آینده اســتفاده 
ــد  ــن برس ــل ممک ــه حداق ــان ب ــیب های کانشــهر اصفه ــم آس ــر می خواهی ــی شــک اگ کرد.ب
تنهــا راهــکار آن برقــراری امــکان ســفرهای ایمــن، ســریع و راحــت بــا مجموعه هــای شــهری 

اطــراف اصفهــان اســت تــا حجــم مهاجــرت بــه کانشــهر اصفهــان بــه حداقــل ممکــن برســد.
ــه  ــان دارای مصوب ــه اصفه ــای حوم ــه قطاره ــوط چهارگان ــه خط ــه کلی ــان اینک ــا بی وی ب
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری اســت، گفــت: نماینــدگان دســتگاه های تعییــن 
شــده بایــد ســاختار نهایــی چهــار خــط قطــار شــهری حومــه ای اصفهــان را تــا 15 
ــم. ــت کنی ــا حرک ــردن آنه ــی ک ــوی اجرای ــمت و س ــه س ــا ب ــد ت ــف کنن ــده تعری روز آین

ضرورت تعیین ساختار خطوط ریلی حومه اصفهان تا 1۵ روز آینده

شــهردار نجف آبــاد گفــت: پــروژه عظیــم کشــتارگاه صنعتــی نجف آبــاد کــه بــا هــدف پوشــش غــرب اســتان 
اصفهــان و شــرق چهارمحــال و بختیــاری طراحــی و از اواخــر ســال۹4 در دســت اجــرا قــرار گرفتــه، تاکنــون 
پیشــرفت قابــل توجهــی داشــته ولــی تکمیــل عملیــات ســاختمانی و تجهیــز آن در اولیــن فــاز، بــه حداقــل 
100میلیــارد تومــان دیگــر نیــاز دارد. محمــد مغــزی گفــت: بخــش عمــده ای از این اعتبــار، مربوط بــه خرید 
تجهیــزات کشــتارگاه اســت که قیمــت آن ها طــی نوســانات ارزی ماه های اخیر، چندیــن برابر شــده و در حال 
رایزنــی بــا مقامــات اســتانی و ملــی و دفتــر مقام معظــم رهبــری هســتیم تا اعتبــار مورد نیــاز را تامیــن کنیم.

ــت:  ــان داش ــت و بی ــور دانس ــی کش ــتان و حت ــر در اس ــه ای کم نظی ــتارگاه را مجموع ــن کش وی ای
ــز و  ــمت های تمی ــرد و قس ــردخانه، پیش س ــتار، س ــی کش ــالن اصل ــا، س ــد آغل ه ــی مانن بخش های
ــورد  ــزات م ــد و نصــب تجهی ــز کشــتارگاه از نظــر ســاختمانی تکمیــل شــده و درصــدد خری غیرتمی
ــا مشــارکت بخــش  ــده ب ــا در آین ــم ت ــرداری کنی ــروژه را بهره ب ــاز اول پ ــم ف ــا بتوانی ــاز هســتیم ت نی
خصوصــی، دیگــر فازهــای طراحــی شــده آن ماننــد فــرآوری خــون، کارخانــه چــرم، تولیــد ژلــه و پــودر 

ــدازی شــوند. اســتخوان راه ان

تکمیل کشتارگاه نجف آباد با اعتبار 1۰۰میلیاردی
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یکــی از غذاهــای ســنتی و لذیــذ شهرســتان نجــف آبــاد آبگوشــت لوبیــا و بــه اســت کــه بــه 
ــاغ هــای  آن گوشــت و بــه مــی گوینــد و بــه دلیــل اینکــه هــم بــه و هــم لوبیــای آن درب

نجــف آبــاد کشــت مــی شــود یــک آبگوشــت محلــی محســوب مــی شــود.
مواد الزم برای گوشت و به 
* گوشت با چربی : ۳00 گرم

* لوبیا نجف آبادی یا همان لوبیا چشم بلبلی : 1 پیمانه
* رب گوجه فرنگی :1 قاشق غذاخوری

* پیاز:: 1 عدد
* زردچوبه ، نمک ، فلفل : به میزان الزم

* بلغور گندم :  نصفه پیمانه
* به : دو عدد

* خرده برنج : نیم پیمانه
طرز تهیه  

ــه کمــی مــی جوشــانیم ســپس آب آن را  ــه و بازردچوب ــدا گوشــت  را در قابلمــه ریخت ابت
خالــی کــرده و مجــدد بــا  لوبیــا ، پیــاز ریــز شــده و زردچوبــه و نمــک و فلفــل در قابلمــه 
ریختــه و حــدود 5 الــی ۶ برابــر حجــم مــواد آب اضافــه مــی کنیــم . بعــد از جــوش آمــدن 
آب درب قابلمــه را گذاشــته و روی شــعله مایــم قــرار داده تــا پختــه شــود .  ایــن آبگوشــت 
را اگــر در قابلمــه مســی یــا ســنگی بپزیــم طــوری کــه بــه آرامــی پختــه شــود بســیار لذیــذ 
ــه  ــن اســت. کمــی ک ــذا همی ــن غ ــر شــدن  ای ــوز خوشــمزه ت ــود و یکــی از رم ــد ب خواه
ــه  ــی جداگان ــم، در ظرف ــه مــی کنی ــذا اضاف ــه غ ــه را خــرد کــرده و ب ــرم شــد ب گوشــت ن
بلغــور و خــرده برنــج را پختــه تــا بــه خوبــی نــرم شــود و  بعــد کــه گوشــت و لوبیــا خــوب 
پختــه شــد بــرای لعــاب  انداختــن بلغــور و خــرده برنــج را اضافــه مــی کنیــم. در آخــر رب 
ــه  ــی 4 ســاعت ب ــا بعــد از زمــان ۳ ال ــه مــی کنیــم. غــذای م گوجــه فرنگــی را هــم اضاف
خوبــی جــا افتــاده و روغــن انداختــه و آمــاده اســت. در ایــن مرحلــه آب آبگوشــت را جــدا 
کــرده و بقیــه مــواد را بــا گوشــت کــوب بکوبیــد ، غــذای مــا آمــاد ســرو مــی باشــد . ایــن 

غذا با ترشی مخصوصا ترشی بادمجان و یا سبزی تازه بسیار دلچسب می باشد 
فوت و فن های یک آبگوشت لوبیا به خوشمزه :

* خیس کردن لوبیا در شب قبل برای گرفته شدن نفخ
* گوشت بهتره که گوسفندی باشه تا در نهایت یه آبگوشت لذیذ داشته باشیم.

* استفاده از دنبه فراموش نشود.
* حتماً آبگوشت را با حرارت مایم و آرام آرام بپزید تا خوب جا بیفتد .

خاصیت آبگوشت لوبیا و به :
* دارای ویتامیــن هــای A  و B و مــواد معدنــی ماننــد منیزیــم ، پتاســیم ، آهــن ، مــس ، 

مــس ، آنتــی بیوتیــک اســت .
ــت ، بهبــود  ــادی یــک منبــع غنــی از آنتــی اکســیدان هــا ودرمــان دیاب ــا نجــف آب * لوبی

قلــب و عــروق و بهبــود هضــم مفیــد مــی باشــد.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
گوشت و به با لوبیا نجف آبادی

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور فرمانــده انتظامــی شهرســتان، رئیــس پلیــس 
پیشــگیری و رئیــس پلیــس آگاهــی شهرســتان، مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان و نماینــدگان 
بســیج و امــور بــرق شهرســتان، مســئوالن حراســت شــهرداری هــای تابعه شهرســتان و ... جلســه 
کمیســیون پیشــگیری و مقابلــه بــا ســرقت شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس 
ــه هوشــمندی اجتماعــی  ــزون بخشــی ب ــر ضــرورت و اهمیــت ف ــه صــورت مشــروح ب راعــی، ب
ــد و  ــوع پرداختن ــن موض ــه تبیی ــران و ... ب ــال خ ــارقان، م ــرای س ــک ب ــزان ریس ــش می و افزای
ــه  ــرم از جمل ــکاب ج ــا ارت ــه ه ــش زمین ــتای کاه ــر در راس ــای موث ــازمان ه ــدات س از تمهی
افزایــش هزینــه ســرقت بــرای ســارقان و بهــره گیــری از مجــازات هــای جایگزیــن و ... بــه بحــث 
ــای پیشــگیری  ــس ه ــی شهرســتان و ســپس روســای پلی ــده انتظام ــه فرمان نشســتند. در ادام
ــد. در  ــه نطــق پرداختن ــا دســتور کار جلســه ب ــد ب ــه گزارشــی جامــع در پیون ــه ارائ و آگاهــی ب
ادامــه مدیــر محتــرم جهــاد کشــاورزی و نماینــده امــور بــرق شهرســتان بــه تبییــن تمهیــدات 
ــرق  ــع ب ــدار در شــبکه توزی ــای خــود نگه ــل ه ــه گســترش کاب ســازمانی اتخــاذ شــده از جمل
عمومــی شهرســتان باالخــص در نواحــی روســتایی و کشــاورزی بــه گفتگــو پرداختنــد.

پیشگیری و مقابله با سرقت

                                                                                          بازداشت عوامل 4۵سرقت اینترنتی در نجف آبادخبر کوتاه
ــه دنبــال شــکایت تعــدادی از شــهروندان  ــاد گفــت: ب ــده انتظامــی شهرســتان نجف آب ــی فرمان ســرهنگ محمد حســین باباکان
ــات  ــه ای از اقدام ــام مجموع ــا انج ــا ب ــس فت ــان پلی ــان، کارشناس ــاب های بانکی ش ــاز از حس ــت غیرمج ــوص برداش در خص
ــک درگاه  ــای بانکــی خــود را در ی ــات کارت ه ــی اطاع ــد اینترنت ــرای خری ــگان، ب علمــی و تخصصــی متوجــه شــدند مال باخت
ــد  ــن بان ــای ای ــی، اعض ــام قضای ــا مق ــی ب ــد از هماهنگ ــی، بع ــن درگاه جعل ــازندگان ای ــایی س ــا شناس ــد. ب ــی وارد کرده ان جعل
۳نفــره طــی یــک عملیــات ضربتــی دســتگیر شــدند و ایــن افــراد در مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات ارائــه شــده، بــه 45 فقــره 
ــن  ــی، ضم ــای بانک ــتفاده از درگاه ه ــان اس ــه می شــود در زم ــی شــهروندان توصی ــه تمام ــد.  ب ــراف کردن ــی اعت ســرقت اینترنت
ــا عبــارت https  شــروع شــده و  ــه نشــانی های درگاه هــای بانکــی کــه ب ــا، ب اســتفاده از صفحــه کلیــد مجــازی و رمــز دوم پوی
ــوند. ــت نش ــی هدای ــای جعل ــه درگاه ه ــایبری ب ــان س ــط مجرم ــا توس ــد ت ــه کنن ــتند، مراجع ــاد shaparak.ir هس دارای نم

ــاد،  ــه نجــف آب ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع ــژه شهرســتان، نماین ــدار وی ــا حضــور فرمان ب
شــهردار نجــف آبــاد، روســای ادارات اوقــاف و امــور خیریــه، فرهنــگ و ارشــاد اســامی، تبلیغــات 
اســامی و ... شهرســتان، دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز، جانشــین بســیج ســپاه و ســایر اعضــاء ســتاد 
ــار اجــاس  ــان وبین ــتاندار اســتان اصفه ــی اس ــر رضای ــه ریاســت دکت ــاز شهرســتان ب ــه نم اقام
منطقــه ای و اســتانی نمــاز برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــا تقدیــر از فعالیــت 
ارزنــده ائمــه جمعــه و جماعــات در راســتای تحقــق موثــر و دامنــه دار مصوبــات ســتاد شهرســتانی 
مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا؛ از همــکاری و همیــاری ارزنــده ایشــان در جــذب 
و توزیــع موفــق کمــک هــای مومنانــه تشــکر کردنــد. ایشــان بــه توصیــف اهمیــت نمــاز جماعــت 
ــی  ــای اجتماع ــر و باالخــص آســیب ه ــت و دوری از فحشــاء و منک ــت در گســترش برک اول وق
پرداختنــد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، افزودنــد: افــراد مقیــد بــه ایــن فریضــه واجــب، از 
برگــزاری ایــن فریضــه بــدون شــک هــم اجــر دنیــوی و هــم اجــر اخــروی را برداشــت مــی نماینــد. 
ایشــان در ادامــه از مســئوالن فرهنگــی و آمــوزش شهرســتان خواســتند تــا بــا برگــزاری مســابقات 
ــه کوشــا باشــند. متنــوع در راســتای گســترش فرهنــگ اقامــه نمــاز جماعــت اول وقــت مجدان

اجالس منطقه ای نماز
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ادامه از صفحه 1
ــی  ــه تاریخ ــی از مجموع ــه نیم ــک ب ــک نزدی ــال تمل ــه دنب ــت: ب ــاد گف ــهردار نجف آب ش
ــن  ــر ای ــای در خط ــات بخش ه ــرای نج ــوری ب ــات ف ــی اقدام ــا، برخ ــو صف ــای دوقل برج ه
ــر  ــن اث ــده ای ــک باقیمان ــت، تمل ــه طــرح مرم ــا تهی ــان ب ــه و هم زم ــه انجــام گرفت مجموع
ــکان، از  ــا مال ــه توافــق ب ارزشــمند نیــز در دســت پیگیــری اســت و در صــورت نرســیدن ب

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــی اس ــای قانون اهرم ه
ــادی اذعــان داشــت: علی رغــم پیگیری هــای زیــاد، تاکنــون توافقــی  محمــد مغــزی نجف آب
ــه  ــور ب ــرایط، مجب ــن ش ــۀ ای ــه و در صــورت ادام ــر شــکل نگرفت ــدۀ اث ــکان باقیمان ــا مال ب
ــکان و  ــع مال ــه نف ــن شــرایط ب ــه ای ــم شــد ک ــی خواهی اســتفاده از دیگــر بســترهای قانون

شــهر نخواهــد بــود.

مغــزی، تملــک ایــن برج هــای منحصــر بــه فــرد را مطالبــه قدیمــی شــهروندان و 
عاقه منــدان میــراث فرهنگــی دانســت و بــا اشــاره بــه طــی شــدن فــاز مطالعاتــی و طــرح 
ــه  ــر ب ــال های اخی ــول س ــفانه در ط ــه داد: متاس ــر، ادام ــای اخی ــر در ماه ه ــن اث ــت ای مرم
دالیــل مختلــف بخش هایــی از ایــن اثــر از جملــه خانه هــای مجــاور تخریــب شــد و دیگــر 
قســمت ها نیــز در معــرض خطــر جــدی تخریــب بــر اثــر عوامــل طبیعــی یــا حفاری هــای 

ــا تملــک مجموعــه، ایــن خطــر برطــرف شــده اســت. غیرمجــاز قــرار گرفتــه بــود ولــی ب
ــر  ــوی« دیگ ــوان »باغ شــهر صف ــه عن ــایی ب ــاد در مســیر شناس ــت نجف آب ــه حرک ــاره ب اش
ــز  ــازی و تجهی ــک، نوس ــت: تمل ــان آن گف ــا بی ــاد ب ــهردار نجف آب ــه ش ــود ک ــی ب مطلب
ــد  ــی مانن ــداث طرح های ــار اح ــرزاده در کن ــان و کبی ــرور، نوری ــی مهرپ ــای تاریخ خانه ه
ــده در  ــام ش ــات انج ــر اقدام ــهری از دیگ ــبز ش ــای س ــعه فضاه ــوزه و توس ــا، باغ م باغ گل ه

راســتای تکمیــل زیرســاخت های گردشــگری نجف آبــاد هســتند.

                                   دستگیری 42 متهم در نجف آباد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از دســتگیری 4۲ متهــم تحــت تعقیــب، معتــاد متجاهــر و متهــم تحــت تعقیــب 
قضائــی بــا اجــرای طــرح عملیاتــی »نصــر« در شهرســتان نجــف آبــاد خبــر داد.

 ســرهنگ محمــد حســین باباکانــی گفــت: مامــوران انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد بــا اجــرای طــرح یــک روزه عملیاتی 
نصــر، 15 ســارق، 15 خــرده فــروش افیونــی، 10 معتــاد متجاهــر و ۲ متهــم تحــت تعقیــب قضائــی دســتگیر کردند.

وی ادامــه داد: همچنیــن در ایــن طــرح یــک روزه ۲ خــودرو و ۳ موتورســیکلت مســروقه و ۲ قبضــه ســاح غیــر مجــاز و 
مقادیــر مــواد مخــدر صنعتــی و ســنتی نیــز کشــف شــد.

خبرکوتاه

آزادی زندانی با وساطت شورای حل اختالف نجف آباد

ــرای  ــی ب ــای مختلف ــتی، روش ه ــاختار بهزیس ــت: در س ــتان گف ــتی شهرس ــس اداره بهزیس ریی
ــو  ــه ۹0مددج ــک ب ــاری نزدی ــال ج ــی س ــه ط ــده ک ــف ش ــوالن تعری ــتغال معل ــت از اش حمای

شهرســتان از تســهیات بیمــه کارفرمایــی و خویش فرمایــی بهره منــد شــده اند.
علیرضــا قناعتــکار پرداخــت 10 تــا 50 درصــد حقــوق ماهیانــه معلــول بــه کارگیری شــده را یکی 
از ایــن روش هــا دانســت و اضافــه کــرد: در روش دیگــری از ارائه تســهیات اشــتغال زایی، ســازمان 
ســهم حــق بیمــه کارفرمایــی کــه فرد معلــول را بــه کارگیری کرده باشــد، بــرای حداکثر یــک بازه 
زمانــی 5ســاله پرداخــت می کنــد کــه امســال بیــش از ۲1نفــر از ایــن امتیــاز اســتفاده کرده انــد.

ــر  ــا تکمیــل ســوابق بیمــه ای خــود، حداکث ــی هــم کــه ب ــرای مددجویان قناعتــکار ادامــه داد: ب
ــه  ــغ زمین ــن مبل ــت ای ــا پرداخ ــازمان ب ــند، س ــته باش ــدن داش ــته ش ــکان بازنشس ــال، ام 5س
برخــورداری ایــن گــروه از حقــوق و مزایــای بازنشســتگی را فراهــم می کنــد کــه در ایــن بخــش 
هــم طــی ســال جاری بیــش از ۶۸نفــر در ســطح شهرســتان از چنیــن امکانــی برخوردار شــده اند.

وی در مــورد تســهیات مســکن ویــژه خانواده هــای دارای ۲معلول نیز اعام داشــت: اگر سرپرســت 
این گونــه خانواده هــا فاقــد مســکن باشــد، در مناطــق روســتایی ۸5میلیــون و در نقــاط شــهری 
150میلیــون تومــان بــه صــورت باعــوض بــرای خریــد یــا ســاخت منــزل پرداخــت می شــود.

ــا قــرارگاه  ــه تفاهــم منعقــد شــده ب ــا اشــاره ب قناعتــکار در بخــش پایانــی صحبت هــای خــود ب
ــان و مشــارکت برخــی  ــل مســکن برخــی مددجوی ــرای ســاخت کام ــاء ب ســازندگی خاتم االنبی

خیریــن بــرای اختصــاص چندیــن بــاب منــزل مســکونی بــرای اجــاره یک ســاله بــه خانواده هــای 
بی بضاعــت، خاطــر نشــان کــرد: در موضــوع اختصــاص تســهیات باعــوض خریــد یــا ســاخت 
مســکن، شــرایطی ماننــد وجــود پروانــه ســاختمانی، عمــر کمتــر از ۲0ســال خانــه مــورد نظــر و 

واگــذاری ۶دانــگ منــزل بــه نــام سرپرســت یــا فــرد معلــول در نظــر گرفتــه شــده اســت.

تخصیص 9۰ تسهیالت بیمه ای به مددجویان بهزیستی نجف آباد

ســید محمــد موســویان رئیــس شــورا های حــل اختــاف اســتان اصفهــان از آزادی زندانــی 
بــا وســاطت شــعبه ۳ شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد در اســتان اصفهــان خبــر داد و 
ــه شــعبه ۳  ــه ب ــه خــودرو و دی ــه خســارت وارده ب ــا موضــوع مطالب ــوی ب ــت : دو دع گف
شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد اســتان اصفهــان ارجــاع شــد کــه اعضــای ایــن شــعبه 
بــر اســاس وظیفــه ذاتــی خــود در راســتای ایجــاد صلــح و ســازش در پرونده هــای ارجاعــی 
ــاف در  ــل اخت ــورا های ح ــگاه ش ــروز جای ــد و ام ــه کار می گیرن ــود را ب ــاش خ ــام ت تم
ــان ســال  ــا پای ــی تبییــن شــده و امیدواریــم بتوانیــم ت ــه خوب جامعــه و در بیــن مــردم ب

ــه ســازش برســانیم. ــای بیشــتری را ب پرونده ه
وی ادامــه داد: خوشــبختانه بــا ورود کارکنــان شــعبه ۳ شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
و دعــوت از خواهــان و خوانــده جهــت صلــح و ســازش، طرفیــن پرونــده در شــعبه حاضــر 
ــن  ــد و طرفی ــم نمودن ــان را فراه ــازش آن ــات س ــعبه موجب ــان ش ــا و کارکن ــدند، اعض ش
پرونــده در همــان جلســه بــا همدیگــر بــه توافــق رســیدند و هــر دو پرونــده مختومــه شــد 

و موجبــات آزادی زندانــی از زنــدان نیــز فراهــم گردیــد.

کشف 3میلیارد کاالی قاچاق در نجف آباد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: مامــوران یــگان امــداد فرماندهــی انتظامی 

شهرســتان نجــف آبــاد حیــن گشــت زنــی در آزاد راه شــهید کاظمــی، بــه یــک دســتگاه 

کامیونــت حامــل کاال مشــکوک شــده و بــرای بررســی بیشــتر آن را  متوقــف کردنــد.

ســرهنگ محمــد حســین باباکانــی بــا بیــان اینکــه راننــده خــودرو فاقــد هرگونــه مــدرک 

و مجــوز قانونــی بــرای حمــل کاالهــای گمرکــی خــود بــود گفــت: در ایــن عملیــات طــی 

بازرســی از خــودروی مذکــور ۹۸ دســتگاه ماینــر،  110 دســتگاه پــاور و ۷0 کارتــن انــواع 

لــوازم آشــپزخانه،  لــوازم الکترونیکــی و لــوازم خــودرو کشــف شــد.

باباکانــی ارزش تقریبــی ایــن محمولــه قاچــاق را ۳میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و گفــت: 

در ایــن رابطــه راننــده خــودرو دســتگیر و بــه همــراه پرونــده بــرای انجــام اقدامــات قانونــی 

تحویــل مراجــع قضائــی شــد.
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ــه تاریخــی  ــاد خان ــه هــای تاریخــی شهرســتان نجــف آب ــار باســتانی و خان یکــی دیگــر از آث
لطفــی مــی باشــد، و امــروزه جــز جاذبــه هــای گردشــگردی شهرســتان محســوب مــی شــود، 
ــه  ــه خان ــل ب ــت و تبدی ــده اس ــع ش ــمالی واق ــی ش ــان فردوس ــی در خیاب ــه تاریخ ــن خان ای

ــز شــده اســت. ــراث فرهنگــی شهرســتان نی ــن می ــع دســتی و همچنی صنای
 ایــن خانــه تاریخــی مســاحتی حــدود ۷00 متــر مربــع مــی باشــد و بــر اســاس نــوع ســبک 
ــدی  معمــاری آن نشــان مــی دهــد کــه در دوره قاجــار ســاخته شــده است.شــیوه طــاق بن
ســقف هــا ، تزئینــات شــاده و موقــر کاه و گل نشــان از قدمــت ایــن خانــه و تعلــق آن بــه دوره 
قاچــار اســت. مصالــح اســتفاده شــده در ســاخت ایــن خانــه تنهــا خشــت و گل مــی باشــد و 

در قالــب یــک شــکل مســتطیل ســاخته شــده اســت.
ویژگــی هایــی همچــون طــاق دزدهــای متعــدد، طاقچــه هــای مرتفــع اطراف ایــوان هــا، پنچره 
هــای مــدور و مشــبک چوبــی بــا شیشــه هــای رنگــی، ازاره هــای تزئین شــده بــا خفته راســته 
آجــری و پوشــش کاه گلــی ارزه بــادم گیــری گچــی باعــث تمایــز ایــن خانــه از دیگــر خانــه 
هــای تاریخــی شــده اســت، و نمایــی اصیــل، روح بخــش و دل نشــین را بــه وجود آورده اســت.

مشخصات معماری خانه تاریخی لطفی نجف آباد 
 بنای این خانه سه جبهه شمالی، جنوبی و شرقی دارد.

در معمــاری ایــن خانــه یــک حیاط مرکــزی وجود دارد و ســاختمان اتــاق ها اطــراف این حیاط 
مرکــزی بــه شــکل مســتطیل قــرار گرفتــه اســت، و دارای تزئینــات ســاده کاه گلــی می باشــد.

ــد.  ــرار دارن ــاط ق ــا مســتطیل شــکل هســتند و ســه طــرف حی ــاق ه ــا و ات ــی فضــا ه تمام
ورودی خانــه در ضلــع شــمالی قــرار گرفتــه و تنهــا بــه صــورت راهــرو و داالنــی باریــک بــدون 
هشــتی فضــای خارجــی را بــه فضــای داخلــی خانــه متصــل مــی کنــد و کــف ایــن راهــرو بــا 

قلــوه ســنگ هایــی ســنگ فــرش شــده اســت.
در ضلــع جنوبــی دو اتــاق در ابعــاد مختلــف قــرار دارد کــه در جلــو هــر کــدام از آن هــا ایوانــی 

با طــاق ضربــی وجــود دارد.
در ضلــع شــرقی فقــط یــک اتــاق مســکونی قــرار دارد و تنهــا مســیر دسترســی بــه ایــن اتــاق 

راه پلــه ایــی در گوشــه جنــوب شــرقی خانــه مــی باشــد.
در همیــن ضلــع شــرقی مطبــخ خانــه یاهمــان آشــپزخانه نیــز بــا طــاق کلیل واقع شــده اســت.

در ضلــع شــمالی ســه اتــاق قــرار دارد کــه بــه صــورت طــاق چشــمه هســتند و در جلــو هــر 
کــدام از ایــن اتــاق هــا یــک ایــوان مرتفــع قــرار دارد.

تنهــا راه دسترســی بــه طبق اول این خانــه راه پله ایی که در کنار راهــرو ورودی خانه قرار دارد.
ایــن طبقــه نیــز در دو جبهــه شــمالی و جنوبــی ســاخته شــده کــه جبهــه شــمالی آن ۳ اتاق با 
پوشــش طاق و تویزه دارد و جبهه جنوبی نیز ۳ اتاق با همان شــکل ولی در ابعاد متفاوت دارد. 
سمیه طالب

شهر من نجف آباد
خانه تاریخی لطفی

حصروراثت 
اکــرم عــرب نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 10۹115۹5۶4 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹0151۹ از ایــن 
ــادی  دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  اســماعیل عینــی نجــف آب
بشناســنامه 1۷۳4 در تاریــخ ۹۹/۹/15 اقامتــگاه دائمــی خــود را بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت بــه : 1. اکــرم عــرب نجــف آبــادی  ش ش 10۹115۹5۶4 )همســر متوفــی( ، ۲. مریــم  عینــی نجف آبــادی ش ش 
10۸0۶4۶۶4۷ ، ۳. محمــد عینــی نجــف آبــادی ش ش 10۸04۷۳5۶4 )فرزنــدان متوفــی( متوفــی به غیــر از نامبردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۶۶5۷۲/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

ــی  ــاون سیاســی و اجتماع ــا حضــور مع ــاد و ب ــتان نجــف آب ــژه شهرس ــدار وی ــه ریاســت فرمان ب
فرمانــدار و ســایر اعضــاء مدعــو، جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان 
برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــار دیگــر بــا بیــان ضــرورت هــا و اهمیــت هــای 
ــر حضــور  ــواد مخــدر شهرســتان، مجــددا ب ــا م ــارزه ب جــاری در جلســه شــورای هماهنگــی مب
مســئوالنه ســایر مســئولین دســتگاه هــای عضــو شــورا همــراه بــا کارشناســان خــود در نشســت 
هــا تاکیــد و بــر پیگیــری عــدم حضــور تعــداد معــدودی از مســئولین و درج در ســوابق ارزیابــی 
ایشــان تاکیــد و تصریــح کردنــد. ایشــان در ادامــه بــه نقــش مبرهــن و مبــرز آمــوزش و پیشــگیری 
در راســتای مبــارزه بــا تهیــه، تولیــد و توزیــع مــواد مخــدر، ایــن جرثومــه تباهــی اشــاره و بیــان 
داشــتند بــا توجــه بــه تعطیلــی مــدارس و ســوق یافتــن آمــوزش هــا بــه ســمت و ســوی آمــوزش 
هــای از راه دور و مجــازی، بــی تردیــد اداره بهزیســتی شهرســتان در تعامــل بــا مدیریــت آمــوزش 
ــده و متخصــص  ــذ کارشناســان زب ــع و ناف ــدی از حضــور ناف ــره من ــا به ــرورش شهرســتان ب و پ
ــطح  ــی در س ــئولیت اجتماع ــترش مس ــا و گس ــواده ه ــی خان ــی بخش ــه آگاه ــص در زمین باالخ
جامعــه بیــش از پیــش در محوریــت مبــارزه و مقابلــه بــا مــواد مخــدر و آســیب هــای ناشــی از 
آن اهتمــام ورزنــد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان در خصــوص ممنوعیــت کشــت خشــخاش 
و شــاهدانه تحــت هــر عنوانــی، افزودنــد: بنابــر اخبــار واصلــه در بعضــی از جغرافیاهــای همجــوار 
بــا شهرســتان تعــدادی از افــراد ســودجو و مغــرض اقــدام بــه رویکــرد مضمــوم کشــت و برداشــت 
گیاهــان ممنوعــه نمــوده انــد کــه از دســتگاه هــای ذی ربــط مــی خواهــم بــا دقــت و حساســیت 
بیشــتری موضــوع را دنبــال و بــا افــراد خاطــی و قانــون شــکن برخــورد قاطع و بــه دور از مماشــات 
نماینــد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان در خصــوص اجــرای طــرح پیشــنهادی برگــزاری دوره 
هــای آموزشــی بــرای معتــادان و یــا افــراد دســتگیر شــده از اداره بهزیســتی شهرســتان خواســتند 
هرچــه ســریع تــر طــرح خــود را بــر مبنــای اقتضائــات زمانــی و مکانــی، تهیــه و تدویــن نمــوده 
و بــه صــورت مکتــوب بــه معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار جهــت بررســی هــای تکمیلــی 
منعکــس نماینــد تــا در مراجــع قضایــی بررســی هدفمنــد انجــام و در صــورت عــدم مغایــرت بــا 

قوانیــن و ضوابــط جــاری حقوقــی و جزائــی در دســتور کار شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر شهرســتان قــرار گیــرد. ایشــان همچنیــن خواســتار تمرکــز بیشــتر مســئوالن فرهنگــی و 
اجتماعــی شهرســتان در جغرافیاهــای پرتراکــم انســانی شهرســتان باالخــص مناطــق حاشــیه ای 
ــدی از  ــره من ــا به ــی ب ــک طــرح ضربت ــب ی ــد و از مســئولین مربوطــه خواســتند در قال گردیدن
پتانســیل هــای گــروه هــای جهــادی حافظــان ســامت کــه در حــال حاضــر مشــغول بــه آمــوزش 
خانــواده هــای شهرســتان در خصــوص بیمــاری کرونــا مــی باشــند در جهــت توزیــع بروشــورهای 
ــا مصــرف مــواد مخــدر  ــا محوریــت راهکارهــای مبــارزه و مقابلــه ب اطــاع رســان و اقنــاع گــر ب
ســنتی و صنعتــی و از جملــه روانگــردان هــا مشــارکت و خانــواده هــا نیــز از ایــن ظرفیــت عظیــم 
ــر اهمیــت  ــار دیگــر ب ــدار شهرســتان ب ــرداری را احصــاء نماینــد. فرمان و مردمــی نهایــت بهــره ب
ــا مــواد مخــدر شهرســتان  ــارزه ب ــر مجموعــه شــورای هماهنگــی مب برگــزاری کمیتــه هــای زی
همچــون: 1( کمیتــه مقابلــه بــا تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر بــا محوریــت نیــروی انتظامــی )پلیس 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر (، ۲( کمیتــه پیشــگیری، آمــوزش و جــذب مشــارکت هــای مردمــی بــا 
محوریــت اداره بهزیســتی شهرســتان، ۳( کمیتــه تســهیل درمــان و اتخــاذ حمایــت هــای اجتماعی 
بــا محوریــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، 4( کمیتــه تحقیــق و پژوهــش بــا محوریــت 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد و همــکاری ســایر دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالی 
دایــر در شهرســتان، 5( کمیتــه فرهنگــی بــا محوریــت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و همراهــی 
نشــریات و جرایــد مکتــوب و برخــط بــر اســاس شــرایط و نیــاز هــای متناســب جامعــه، تاکیــد 
کردنــد و مقــرر نمودنــد ایــن کمیتــه هــا بــر اســاس یک تقویــم کاری مــدون تشــکیل جلســه داده 
و در راســتای اتخــاذ تصمیمــات کارشناســی منطبــق بــا نیــاز ســنجی هــای متعــارف بــه صــورت 
برنامــه ریــزی شــده اقــدام و مراتــب را جهــت طــرح در جلســات شــورا بــه معــاون محترم سیاســی 
و اجتماعــی فرمانــدار منعکــس نماینــد. در ادامــه هریــک از حاضریــن نســبت بــه تمهیــدات اتخــاذ 

شــده توســط دســتگاه متبــوع خــود بــه بیــان موضــوع پرداختنــد.

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان
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6شماره 91
حصروراثت 

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی دارای شناســنامه شــماره 510 ب ــی نجــف آب حســین باران
۹۹015۲5 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
صدیقــه بیگــم آیتــی نجف آبادی بشناســنامه 1۳۶ در تاریــخ ۹۹/۸/10 اقامتگاه دائمی خــود را بدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مریم بارانــی نجف آبــادی ش 
ش 50۹ ، ۲. حســین بارانــی نجــف آبادی ش ش 510 ، ۳. زهــره بارانی نجف آبادی ش ش ۳۷۸ ، 4. 
زهــرا بارانــی نجــف آبــادی ش ش ۷00 ، 5. علــی بارانی نجف آبــادی ش ش ۳۲۲ )فرزنــدان متوفی(، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری نــدارد. اینــک با انجــام 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 آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 10۶۶5۶5/م ال ش

حصروراثت
 محمــد مهــدی آل داود صالحــی دارای شناســنامه شــماره 10۸05۹0۶۶۸ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹0150۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان قبــاد آل داود صالحــی بشناســنامه ۲ در تاریــخ ۹۹/۹/۸ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محمــد مهــدی 
آل داود صالحــی ش م 10۸05۹0۶۶۸ ، ۲. ســمیرا آل داود صالحــی ش ش 10۸0۳4۲044 
ــی  ــم هارون ــی ( 4. مری ــدر متوف ــی آل داود صالحــی ونکــی )پ ــی( ۳. لطــف عل ــدان متوف ،)فرزن
ــدارد.  ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــی ش ش 4۹ )همســر متوف جمالوئ
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. 10۶۶5۸۳/م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 علــی نوریــان نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 10۸04۷۳51۳ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹0151۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــگاه  ــخ ۹۹/۸/۲۷ اقامت ــادی بشناســنامه 55۸ در تاری ــان نجــف آب ــی نوری ــادروان مصطف ــه ش ک
ــه : 1.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
عصمــت نوریــان نجــف آبــادی ش ش 10۹11101۶۶ )همســر متوفــی( ، ۲. علــی نوریــان نجــف 
آبــادی ش ش 10۸04۷۳51۳ ، ۳. زهــرا نوریــان نجــف آبــادی ش ش 10۸0۹۸۲۳۶1 ، 4. 
محمــد جــواد نوریــان نجــف آبــادی ش ش 10۸0۲۸۳۸0۳ )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 بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

10۶۶5۶۲/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 خدیجــه رفیعیــان نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۳05 بــه شــرح دادخواســت به کاســه 
۹۹0150۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
رضــا عطوفــی نجــف آبــادی بشناســنامه 10۸0۲۲5۶۷۶ در تاریــخ ۹0/5/۹ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. اســداله  عطوفــی 
نجــف آبــادی )پــدر متوفــی ( ، ۲. خدیجــه رفیعیــان نجــف آبــادی  ش ش ۳05 )مــادر متوفــی (، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری 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 صادرخواهد 
ــاد ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 10۶۶5۷۳/م ال

حصروراثت
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۶0۹ ب ــنامه ش ــلطانی  دارای شناس ــه س ــدرت ال  ق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ۹۹015۲۸ از ای
ــه ســلطانی  بشناســنامه 4 در تاریــخ ۹۶/10/۲۹ اقامتــگاه دائمــی خــود را  شــادروان  حبیــب ال
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. قــدرت الــه ســلطانی 
ش ش ۶0۹ ، ۲. محمــد ســلطانی ش ش ۷4۷ ، ۳. حســین ســلطانی ش ش 4 )فرزنــدان متوفی(، 
4. صغــری توکلــی ش ش 154۲ )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــت آگهــی مــی  ــور را در یــک نوب ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ن
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. 10۶۸4۶4/م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 زهــره شــریفی دارای شناســنامه شــماره 144۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹015۲0 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ربابــه 
محمــدی نجــف آبــادی بشناســنامه 1۶۷۳4 در تاریــخ ۹۹/۷/۲۲ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. اســماعیل شــریفی ش ش 
104۸ ، ۲. طاهــره شــریفی ش ش ۷1 ، ۳. ابراهیــم شــریفی ش ش ۳5۳ ، 4. طیبــه شــریفی ش 
ش ۸04 ، 5. زهــره شــریفی ش ش 144۸ ، ۶. مرتضــی شــریفی ش ش 4۸0 )فرزنــدان متوفــی(، 

متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری 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 صادرخواهد 
ــاد ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 10۶۷۶10/م ال

حصروراثت
 علیرضــا کاظمــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۹40 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹015۳0 از ای
شــادروان عباســعلی کاظمــی نجــف آبــادی بشناســنامه 4۲5 در تاریــخ ۹۹/۹/1۳ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1. علیرضــا کاظمی 
نجــف آبــادی ش ش ۲۹40 ، ۲. محمــد کاظمــی نجــف آبــادی ش ش 1۷۲۶ ، ۳. عفــت کاظمــی 
نجــف آبــادی ش ش 4۷۲ ، 4. فاطمــه کاظمــی نجــف آبــادی ش ش 4۷5 ، 5. زهــره کاظمــی نجف 
ــادی ش ش 1۷۷ ، ۷. محمــد رضــا کاظمــی  ــادی ش ش ۲54۳ ، ۶. اشــرف کاظمــی نجــف آب آب
ش ش ۲۷1 ، ۸. رســول کاظمــی نجــف آبــادی ش ش 1150۳ ، ۹. احتــرام کاظمــی نجــف آبــادی 
ش ش ۲4۸  )فرزنــدان متوفــی(، 10. زهــرا صالحــی نجــف آبــادی ش ش ۲۷۷ )همســر متوفــی(، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری نــدارد. اینــک با انجــام 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 آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد.10۶۶5۷۹م ال ش

حصروراثت
 صفرعلی ســورانی دارای شناســنامه شــماره 15 به شــرح دادخواســت به کاســه ۹۹01۳۹0 از این 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبدالحســین 
ســورانی بشناســنامه ۹1 در تاریــخ 1۳۹۹/۸/۷ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــر  ــی ش ش ۹۶ )همس ــان بهارلوئ ــون ج ــه : 1. خات ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
متوفــی( ، ۲. احمــد ســورانی  ش ش 15۹۶ ، ۳. مهیــن ســورانی ش ش 1۹۶ ، 4. زلیخــا ســورانی 
ش ش 1۶0۸ ، 5. زهــرا ســورانی ش ش ۳۷0 ۶. صفــر علــی ســورانی ش ش 15 )فرزنــدان متوفــی(، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری نــدارد. اینــک با انجــام 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 آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 10۶۶5۸1/م ال ش

حصروراثت
  آقــای ابراهیــم حبیــب الهــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۹۸۶ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹015۲۲ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان طاهــره صافــی نجــف آبــادی بشناســنامه  ۶0۶ در تاریــخ 1۳۹۹/۶/11 اقامتگاه 
ــه : 1.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
ــادی  علــی حبیــب الهــی نجــف آبــادی ش ش 4۸۳  ، ۲. محمــد علــی حبیــب الهــی نجــف آب
ش ش ۸50 ، ۳. ابراهیــم حبیــب الهــی نجــف آبــادی ش ش ۹۸۶ ، 4. اســماعیل حبیــب الهــی 
ــره  ــادی ش ش 114۹ ، ۶. زه ــی نجــف آب ــب اله ــرا حبی ــادی ش ش ۲۶۶۳۳ ، 5. زه نجــف آب
حبیــب الهــی نجــف آبــادی  ش ش ۹۹1 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثه 
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. 10۶۶5۷۸ /م الــف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت  

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۶11 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــی طرئ ــن مجنون ــم  ام البنی خان
کاســه ۹۹014۶1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان عبدالــه مهــری چمــگاوی بشناســنامه  4۷۳۹ در تاریــخ ۹۷/4/1۷ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا مهری 
چمــگاوی  ش م 1۲۳015۹5۸4  ، ۲. علیرضــا مهــری چمــگاوی ش م 1۲۳0140۶54)فرزنــدان 
متوفــی( ، ۳. زینــب هــادی چمــگاوی ش ش ۳0 )مــادر 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. 10۶۸۳۷5/م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

 خانــم  ناهیــد ایــران پــور دارای شناســنامه شــماره ۲۲0۷۹ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹015۶5 از ای
ــدرود  ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ ۹۹/۸/۲4 اقامت ــی بشناســنامه  ۷۲۲ در تاری شــادروان رضــا فنای
ــی  ش ش  ــه : 1. احمــد فنائ ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث زندگــی گفت
14۹4۸ )فرزنــد متوفــی(  ، ۲. ناهیــد ایــران پــور  ش ش ۲۲0۷۹ )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. 10۶۹01۷ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
  آقــای محســن مصطفــی ء نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲01 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹01544 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کرمعلــی مصطفــی ء نجــف 
آبــادی  بشناســنامه  15۸۲5 در تاریــخ ۹۹/۷/4 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. احمــد مصطفائــی نجــف  آبــادی  ش ش 45۷  ، ۲. محتــرم مصطفــی ء نجــف آبــادی 
ش ش ۹۲۳ ، ۳. محســن مصطفــی ء نجــف آبــادی ش ش ۲01 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثه 
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 به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۶۸۳۹۸/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه)س(
زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت 

دیگر خدا نیاز به پیغمبری نداشت
فرموده اند در برکات وجود او 

زهرا اگر نبود علی همسری نداشت
محشر بدون مهریه ی همسر علی 

 سوگند می خوریم شفاعتگری نداشت

سخنی با خوانندگان

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان جلســه گرامیداشــت یــوم اهلل ۹ دی 
بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار، رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
ــران،  ــور ایثارگ ــهید و ام ــامی، بنیادش ــاد اس ــگ و ارش ــای فرهن ــای اداره ه ــتان، روس شهرس
تبلیغــات اســامی و ... شهرســتان و ســایر اعضــاء مدعــو برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، بــا بیــان تســلیت و تعزیــت بــه مناســبت دهــه فاطمیــه 
ــا  ــت ب ــا »شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی« در محوری ــاد ســردار دل ه و بزرگداشــت ی
برگــزاری مراســم یــوم اهلل ۹ دی بــه اجمــال بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد و افزودنــد: امســال 
ــتین  ــام نخس ــن ای ــه در ای ــه ک ــت چراک ــوردار اس ــی برخ ــوی خاص ــگ و ب ــم از رن ــن مراس ای
ــهیدش  ــار ش ــیمانی« و ی ــم س ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــد »ش ــارف مجاه ــرور ع ــالگرد ت س
»ابومهــدی المهنــدس« بــه عنــوان فرماندهــان ارشــد جبهــه مقاومــت بیــن الملــل و همچنیــن 
اربعیــن پژوهشــگر محقــق »شــهید محســن فخــری زاده« از اندیشــمندان و پژوهشــگران عرصــه 
ــر اهمیــت ایــن موضــوع دو چنــدان  هســته ای کشــور مقــارن گردیــده کــه ایــن مولفــه هــا ب
ــر ضــرورت گرامیداشــت روز ۹  ــد ب ــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان ضمــن تاکی مــی افزای
ــت  ــی مدیری ــتاد مل ــای س ــه ه ــیوه نام ــت ش ــه رعای ــبت ب ــا نس ــتند ت ــن خواس دی از حاضری
ــد  ــه اهتمــام ورزن ــه صــورت مصران ــا اهتمــام وافــر و ب ــا ب مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرون
ــا اســتکبار و هژمــون ســلطه بــه  و ۹ دی مــاه را بــه عنــوان نمــاد دشــمن ســتیزی و مبــارزه ب
بهتریــن شــکل گرامــی دارنــد. ایشــان ۹ دی مــاه را روز بصیــرت و میثــاق بــا والیــت خواندنــد 
و افزودنــد: عــزت و اســتقال ایــن ســرزمین مرهــون ارتبــاط ناگسســتنی میــان مــردم بــا ولــی 
زمــان خویــش اســت و لــذا دســتگاه هــای فرهنگــی از جملــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 
اداره تبلیغــات اســامی، فرهنگســراهای شــهرداری هــا و ... موظــف هســتند بــا بهــره منــدی از 
تمــام پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای بالقــوه و بالفعــل خــود در راســتای نکوداشــت ایــن روز و 
گرامیداشــت شــهدای مدافــع حــرم، مدافــع امنیــت وطــن و شــهدای هســته ای بــه شــیوه ای 
مستحســن و باشــکوه باالخــص بــا بهــره گیــری از خاقیــت، نــوآوری و آرایــه هــای بــی بدیــل 

ــه ضــرورت  ــا توجــه ب ــز ب ــردم عزی ــد. شایســته اســت م ــدام نماین ــری در پاسداشــت آن اق هن
ــا کشــور نســبت  ــی کرون ــات ســتاد مل ــل مصوب ــردد ذی ــت هوشــمند ت اجــرای طــرح محدودی
بــه هرگونــه برگــزاری مراســم و اجتماعــات مجدانــه پرهیــز نماینــد، همچنیــن مهنــدس راعــی، 
مصرانــه از شــهرداری هــا و ســتادهای هــای مردمــی بزرگداشــت ۹ دی خواســتند تــا بــا بهــره 
منــدی از شــیوه هــای نویــن تبلیغــات محیطــی و مجــازی بــه نحــو موثــر و ممــدوح ایــن یــوم 
اهلل را گرامــی دارنــد. در ادامــه هریــک از حاضریــن بــه بیــان تمهیــدات اتخــاذ شــده از ســوی 

دســتگاه متبــوع خــود در ارتبــاط بــا موضــوع دســتور جلســه بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد.
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ــتان،  ــزی شهرس ــدار مرک ــدار، بخش ــی فرمان ــاون عمران ــراه مع ــه هم ــتان ب ــژه شهرس ــدار وی فرمان
روســای ادارت آبفــا، صمــت، منابــع طبیعــی و آبخیــزداری، حفاظــت از محیط زیســت، بنیاد مســکن 
انقــاب اســامی، جهادکشــاورزی شهرســتان، دهیــار و اعضــاء شــورای اســامی روســتا و معتمدیــن 
ــل در روســتای  ــی در حــال تکمی ــی و عمران ــروژه هــای خدمات ــل پ ــد اجــرا و تکمی ــی از رون محل
جــال آبــاد بازدیــد و در نشســتی ضمــن بررســی مســایل و مشــکات روســتا، هماهنگــی و اتخــاذ 
تصمیــم نمودنــد. در ایــن دیــدار میدانــی مهنــدس راعــی، بــر ضــرورت تســریع در تکمیــل طــرح 
هــای خدماتــی و عمرانــی مطابــق بــا تعهــدات قبلــی تاکیــد کردنــد. ایشــان ضمــن بازدید از نیــروگاه 
خورشــیدی، نحــوه اجــرای گــذر بنــدی و بهســازی معابــر عمومــی، اجــرای طــرح مهندســی ســامان 
بخشــی بــه منطقــه کارگاهــی جدیــد، مراحــل تکمیــل نهایــی ســالن ورزشــی چنــد منظــوره، بلــوار 
مرکــزی و نحــوه پیگیــری مراحــل آزادســازی مســیر در روســتای جــال آبــاد آگاهــی یافتنــد. معاون 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا حضــور در محــل دهیــاری افزودنــد: رونــد تکمیــل اصــاح 

شــبکه آب شــرب روســتا و احــداث مخــزن زیرزمینــی و شــبکه انتقــال آب بــه مخــزن اصلــی روســتا 
علــی رغــم مســائل جــاری، بــه حمــدا... مطابــق برنامــه در حــال اجــرا اســت. ایشــان از رئیــس بنیــاد 
مســکن انقــاب اســامی شهرســتان خواســتند تــا در خصــوص آزاد ســازی و بهســازی مســیر در 
بلــوار مرکــزی روســتا مشــارکت و مســاعدت نماینــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــا تبییــن 
ماموریــت اصلــی اداره حفاظــت محیــط زیســت و منابــع طبیعــی و آبخیــزداری بــر رونــد پیگیــری 
احیــاء عرصــه طبیعــی و پوشــش گیاهــی منطقــه و از جملــه مقابلــه بــا رفــع بنیادیــن آالینــده هــای 
محیطــی باالخــص آالیندگــی معــادن و پرهیــز از صــدور مجــوز معــدن در اطــراف روســتا مصرانــه 
تاکیــد بــر اتخــاذ تمهیــدات الزم نمودنــد و از حاضریــن خواســتند بــا عنایــت به مشــوق هــای دولتی 
نســبت بــه ایجــاد مولفــه هــای گردشــگری روســتایی در منطقــه اقــدام نماینــد. در ادامــه مســئوالن 
ــامی  ــورای اس ــاء ش ــار، اعض ــوی دهی ــده از س ــن ش ــای تبیی ــه ه ــخگویی دغدغ ــه پاس ــر ب حاض
روســتا و معتمدیــن پرداختنــد و فــی المجلــس توســط مســئوالن تصمیمــات الزم اتخــاذ گردیــد.
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