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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 2  دی 1399

شماره 90  3
خبر کوتاه

گیــوه نجــف آبــاد یــا همان گیــوه ملکی ســفید نــوک عقابی یکــی از صنایع دســتی شهرســتان نجف 
آبــاد اســت کــه متاســفانه رو بــه فراموشــی مــی باشــد. امــروزه گیــوه در نجــف آبــاد در معــدود مغــازه 
هــا دیــده مــی شــود. بــرای دوخــت یــک گیــوه حــدود یــک روز و نیــم زمــان صــرف مــی شــود، کــه 
دوام ان بیــن 5 تــا 7 ســال مــی باشــد.این نــوع گیــوه در بیــن اقــوام بختیــاری خواهــان زیــادی دارد.

در دوخــت ایــن نــوع گیــوه ابــزار آالت ماشــینی دخالتــی ندارنــد و تمــام کارهــا  بــه صــورت دســتی 
انجــام مــی شــود، ســپس در صــورت خــراب شــدن رویــه ، رویــه آن قابــل تعویــض اســت و مجــدد 

مــی تــوان از ان اســتفاده کــرد. و ایــن نشــان دهنــده کیفیــت بــاالی ایــن نــوع گیــوه مــی باشــد.
گیوه پاپوش تابســتانی، با دوام و ســبکی اســت که می تواند یکی از بهترین ســوغات های شهرســتان 
باشــد. خریــد گیــوه در فصــل بهار بیشــتر اســت، در مــاه های ســرد بخصــوص دی و بهمن کــم ترین 
توجــه و خریــد دارد و در فصــل هــای گــرم و خشــک بــه خاطــر راحتــی پــا تقاضــای بیشــتری دارد.

پوشــیدن گیــوه بــرای زانــو درد، رفــع درد دیســک کمــر، رفــع بــوی بدپــا و همچنیــن افــرادی کــه 
میخچــه دارنــد و یــا حتــی پیشــگیری از زخــم شــدن پــای افــراد دیابتــی مفیــد مــی باشــد.

مواد اولیه گیوه 
* رویه : بیشتر از آباده شیراز خریداری می شود. معموال کار زنان شیرازی و آبادی است

* تختــه یــا کــف: معمــوال از پارچــه کرباســی اســت کــه محکــم کنــار همدیگــر دوختــه مــی شــود 
تــا کــف گیــوه درســت شــود

*چرم گاو: برای دوختن پشت و جلو گیوه 
مراحل ساخت گیوه

*گیوه دوزی *رویه بافی          *تخت کشی   * چرم سازی 
مرحله چرم سازی در گیوه دوزی

بعــد از اینکــه پوســت گاو جــدا شــدف کامــا تمیــز مــی شــود و درون حــوض آبــی انداخته می شــود 
و یــک هفتــه مــی مانــد تــا خیــس بخــورد، ســپس در حضــو دیگــری از محلــول آب و آهــک انداخته 
مــی شــود و 3 الــی 4 روز یکبــار آن را خــوب زیــر و رو مــی کننــد تــا محلــول همــه جــای آن را بــه 
خوبــی بپوشــاند و بــه آن برســد. پوســت یــک مــاه در محلــول آب و آهــک مــی مانــد و بعــد از خــارج 
شــدن از ایــن محــول دو روز در محلــول آب، نمــک و زاج قرارمــی گیــرد، بعــد از خشــک شــدن با داغ 
کــردن پیــه و چربــی هــای آن را جــدا مــی کننــد و بــرای اینکــه چربــی هــای الزم جــذب شــود ، آن 

را در برابــر نــور آفتــاب قــرار مــی دهنــد.
این چرم بعد از اینکه دو ســاعت خیســانده شــد برای نقاب، کمری و پاشــنه گیوه به کار برده می شــود.

مرحله رویه بافی در گیوه دوزی
ابتــدا تــه انــدازی انجــام مــی شــود کــه به طــور تجربــی توســط بافنده مســاوی بــا انــدازه پهنــای دور 
تــا دور 2 انگشــت اشــاره و وســط در کنــار هــم بــا تعــداد دانــه بافتــه شــده مــی باشــد. در رج بعــدی 
ابتــدا 3 دانــه در رج اول و بعــد 4 دانــه در رج دوم و بــه همیــن شــکل رو بــه بــاال اضافــه مــی شــود تــا 
بــه 60 رج برســد. تــا ایــن قمســت بافــت ســینه رویــه تمــام شــده اســت و بایــد پاشــنه بافتــه شــود 
کــه 9 رج اســت و وقتــی ایــن 9 رج کامــل شــد آخریــن رج آن هــم تــراز اســت و در یــک خــط صــاف 
هســتند. ســپس 9 رج بــرای دو ســاق پــا بافتــه مــی شــود. در نهایــت بعــداز اتمــام ایــن رج هــا روی 

رج یکــی بــه آخــر یــک رج زنجیــره بافــی مــی شــود.

نــخ رویــه نــخ پنبــه ایــی ســه الیــه مــی باشــد و بــا ســوزن باریــک و بلنــدی رویــه بافتــه مــی شــود. 
ایــن حرفــه معمــوال حرفــه ای بانــوان مــی باشــد کــه بــرای بافــت یــک جفــت رویــه حــدود 2 روز 

زمــان صــرف مــی شــود.
مرحله تخت کشی در گیوه دوزی

مجموعــه کارهایــی کــه روی پارچــه هــای کهنــه و فرســوده لبــاس از جملــه بــرش نــواری پارچــه، به 
هــم فشــردن و متراکــم کــردن و ســپس دوختــن مجــدد آن هــا بــه یکدیگــر کــه کــف گیــوه هــای 
ســنتی بــا ایــن روش درســت مــی شــودف را تخــت کشــی مــی گوینــد. ایــن روش در زمــان خــودش 

بهتریــن نــوع بازیافــت پارچــه بود.
تخــت هــای پارچــه ایــی بــه دلیــل اینکــه نیاز بــه زمــان و حوصلــه زیــادی بــرای تهیــه دارند، امــروزه 
بیشــتر از تخــت هــای الســتیکی کــه از چــرخ هــای ماشــین تهیــه مــی شــود اســتفاده مــی شــود، 
امــا تخــت هــای پارچــه ایــی از نــوع اصیــل و کهــن تخــت گیــوه مــی باشــد کــه مزیــت هــا و برتــری 

هــای خــاص خــودش را دارد.
تخــت گیــوه از پارچــه هــای کربــاس، کتانــی محکــم و یــا پارچــه هــای کهنــه ســاخته مــی شــود. 
پارچــه ابتــدا بــه صــورت نــواری بردیــه شــده و ســپس بســته بــه پهنــای تخــت ایــن نوارهــا پشــت 
ســر هــم مرتــب قــرار مــی گیرنــد و بــا درفــش وســط آن هــا را ســوراخ مــی کننــد  و دوال چرمــی را 
از ان رد کــرده و نوارهــا یــه هــم دوختــه مــی شــود، پاشــنه جلــو و عقــب گیــوه هــر دو چرمــی مــی 
باشــد، البتــه پاشــنه عقبــی یــا همــان پاشــنه لنجــه از پاشــنه جلویــی پهــن تــر مــی باشــد و کــف 

تخــت وصــل مــی شــود.
درفــش هــا در خاکســتر داغ قــرار مــی گیرنــد تــا بــا داغ شــدن راحــت تــر از میــان نوارها عبــور کنند، 
دوال هــا را چندیــن بــار رد مــی کننــد تــا وصــل شــدن هــا بــه خوبــی انجــام شــود. بعــد از اتمــام کار 
رد کــردن دوال هــا تخــت را بــا نمــد خیــس مــی کننــد و شــفره را روی تخــت مــی کشــند تا ســطح 
تخــت  عــاوه بــر هــم تــراز شــدن از ریــش ریــش شــدن و جــدا شــدن تــار و پــود پارچــه جلوگیــری 
شــود و اطــراف آن مرتــب باشــد. در نهایــت بــا نــخ و ســوزن اطــراف تخــت را بــه صــورت کــج بافــی 

مــی دوزنــد تــا هیــچ نخــی بیــرون نزنــد و اصطاحــا نوارها شــکافته نشــود.
احمد شریعتی

                                                                                                            کاهش یک سومی کرونایی های بیمارستان نجف آباد
 رییــس بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری نجف آبــاد گفت: تــا اوایــل آذرمــاه روزانــه ۱00 نفر بیمــار کرونایی بســتری داشــته ایم 

امــا در حــال حاضــر ایــن تعــداد بــه 3۱ نفر رســیده  اســت.
عبــداهلل عســکری افــزود: متأســفانه هنــوز تعــداد مــرگ و میر ناشــی از ایــن ویروس کاهــش نیافته و بیمــاران بد حال شهرســتان های 
اطــراف از جملــه فریــدن، تیــران و کــرون و فریدون شــهر بــه دلیــل کمبــود تجهیــزات پزشــکی و تخصــص هــای الزم، بــه ایــن 
بیمارســتان منتقــل می شــوند. عســکری ادامــه داد: در حــال حاضــر 9 بیمــار کرونایــی در بخــش مراقبت هــای ویــژه این بیمارســتان 

هســتند که متأســفانه وضعیــت مســاعدی ندارند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا شــیوع کرونــا، ســایر بیمــاران از مراجعــه بــه بیمارســتان خــودداری می کننــد، گفــت: بخــش درمانــگاه 

بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری کامــاً مجــزا اســت و پزشــک های ایــن بخــش آمــاده ارائــه خدمــات هســتند.

ادامه از صفحه ۱
 محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در تهــران دیــداری بــا دکتــر حیــدری خلیلــی 

معــاون ســازمان ســینمایی کشــور بــود بعمــل آورد.
در ایــن جلســه کــه پیــرو جلســه قبــل در تاریــخ 25شــهریور 99 ســال جــاری و  امضــای تفاهــم 
ــد ، حجــت االســام و المســلمین  ــزار ش ــاد برگ ــینمایی در نجــف آب ــس س ــاخت پردی ــه س نام
رمضانعلــی معتمــدی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان ، مهنــدس فردوســی 
ــس اداره  ــوی رئی ــوح موس ــهرداری و ل ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــل  س مدیرعام

فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز حضــور داشــتند.
ــه  ــود ک ــه نم ــد را ارای ــینمای امی ــس س ــده پردی ــی ش ــرح نهای ــاور ط ــت، مش ــن نشس در ای

ــد . ــع ش ــد واق ــورد تایی ــت م ــه و در نهای ــد  ارائ ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــون آن بح پیرام
اعتبــارات ایــن طــرح بــا پیگیرهــای محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد و جلســات 
ــازمان  ــه  س ــت ک ــده اس ــن ش ــط تامی ــئولین مرتب ــا مس ــط ب ــران مرتب ــان و مدی ــدد ایش متع
ســینمایی کشــور و موسســه ســینمایی شــهر عنــوان داشــتند بخشــی از تســهیات باعــوض 
ــه  ــاری  ب ــال ج ــان س ــا پای ــت و ت ــه اس ــاص یافت ــد اختص ــینمای امی ــه س ــون مجموع پیرام

ــاد پرداخــت مــی شــود. شــهرداری نجــف آب
ــا و  ــهرداری ه ــازمان ش ــه س ــورت گرفت ــای ص ــات و پیگیریه ــا مکاتب ــت ب ــر اس ــایان ذک ش
دهیاریهــای کشــورر نیــز از تســهیات باعــوض ســینماهای کشــور ، مبلغــی را جهــت مجموعــه 

ــاد اختصــاص داده اســت. ــد نجــف آب ســینمای امی

ــا مهنــدس مــس چــی  ــا هماهنگــی حیــدری خلیلــی جلســه ای  ب در ادامــه جلســه ای نیــز ب
ــی و ورزشــی  ــل  ســازمان فرهنگــی، اجتماع ــا حضــور مدیرعام ــره موسســه سینماشــهر ب مدی

ــاد برگــزارد شــد. شــهرداری و رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب
در ایــن جلســه  موقعیــت مکانــی، نقشــه ســالن هــای پردیــس ســینمای امیــد و همچنیــن دو 
طــرح ســه ســالن و چهــار ســالن ارائــه شــد و نــکات فنــی، تجهیــزات ، نــوع پــرده و.. بــا حضــور 
مشــاور طــرح مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و نکاتــی نیــز مــد نظــر قرارگرفــت کــه 

درنهایــت طــرح مــورد تاییــد و تصویــب قــرار گرفــت.
لوگو و برند باغ شهرصفوی روی میز

بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری نجــف آبــاد، یکشــنبه ۱6 آذرمــاه ۱399پیــرو 
بازدیــد ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــاغ شــهر صفــوی، جلســه ای پیرامــون پیگــری ایــن  ــد گردشــگری ب و رونمایــی از لوگــو و برن

مــوارد در وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی برگــزار شــد.
ــوزش  ــات و آم ــر مطالع ــرکل دفت ــفیعی مدی ــد ش ــر زاه ــور دکت ــا حض ــه  ب ــه ک ــن جلس در ای
گردشــگری برگــزار شــد پیرامــون برندگیــت شــهر نجــف آبــاد و مراحــل تصویــب لوگــو برنــد 
بــاغ شــهرصفوی و گردشــگری شــهر بحــث و تبــادل نظــر شــد و در نهایــت  یــک شــرکت مــادر 
ــا  ــد ت ــه ش ــز ارای ــهر نی ــگ  ش ــات برندین ــه مطالع ــی و دفترچ ــوزه معرف ــن ح تخصصــی در ای

ــاغ گــردد. مراحــل تصویــب آن طــی و اب

صنایع دستی نجف آباد
گیوه ملکی
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2شماره 90
                               کشف ۱0هزار قرص غیرمجاز در نجف آباد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از دســتگیری عامــل فــروش غیر مجــاز دارو و کشــف بیــش از ۱0 هــزار قرص،50 

شیشــه شــربت متــادون و چندیــن قلــم از داروهــای غیــر مجــاز دیگــر در عملیات مامــوران ایــن فرماندهی خبــر داد.

ســرهنگ محمدحســین باباکانــی اظهــار داشــت: ایــن میــزان دارو بــا هماهنگــی مقــام قضایــی و بــا حضــور کارشناســان 

شــبکه بهداشــت از یــک فروشــگاه لــوازم آرایشــی کشــف شــد و ضمــن پلمــپ ایــن مغــازه، فــرد متخلــف نیــز تحویــل 

مراجــع قضایــی شــد.

خبرکوتاه

ــا برقــراری بیمــه  ســید عبــاس صالحــی در حاشــیه مراســم هفتــه پژوهــش از موافقــت دولــت ب
ــی فرهنــگ، هنــر و رســانه خبــر داد. بیــکاری اهال

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد به نقــل از مرکز 
روابــط عمومــی و اطاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
بــا اعــام خبــر موافقــت دولــت بــا برقــراری بیمــه بیــکاری اهالــی فرهنــگ، هنــر و رســانه، گفــت: با 
تصویــب آئین نامــه مربوطــه در هیــات وزیــران از ایــن پــس بیمــه بیــکاری اهالــی فرهنــگ، هنــر و 

رســانه کــه از جملــه تکالیــف قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور اســت اجرایــی می شــود.
ــه  ــزود: از جمل ــه اف ــن آئین نام ــی ای ــب نهای ــت تصوی ــده جه ــی ش ــد ط ــه فرآین ــاره ب ــا اش وی ب
نقــاط قــوت مصوبــه اخیــر هیــات وزیــران مشــارکت صنــوف فرهنگــی و هنــری در تهیــه و تدویــن 
پیش نویــس اولیــه آن اســت کــه در جلســات متعــدد بــا محوریــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
تهیــه و بــرای ســیر مراحــل قانونــی و اخــذ نظــر دســتگاه های مربوطــه و منــدرج در تبصــره یادشــده 
بــه ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال و توســط ســازمان مزبــور بــرای تصویــب تقدیــم دولــت شــد و 
پــس از جلســات متعــدد در کمیســیون فرهنگــی دولــت و حصــول وفــاق در مجموعــه دســتگاه های 
ذی ربــط بویــژه وزارت رفــاه و ســازمان تامیــن اجتماعــی، آیین نامــه مربوطــه بررســی نهایی شــد و در 

جلســه مورخــه 30 آذر توســط هیــات وزیــران تصویــب شــد.
صالحــی خاطرنشــان کرد:بــرای اولیــن بــار بــرای حمایــت از این قشــر فرهیختــه بیمه بیــکاری  اجرا 
خواهــد شــد چــرا کــه عمــده ایــن مشــاغل در زمــره مشــاغل آزاد تعریــف و تــا کنــون مشــمول 

حمایــت هــای قانــون بیمــه بیــکاری نشــده انــد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی یــادآور شــد: یکــی از آســیب پذیرترین مشــاغل در هــر کشــوری 
مشــاغل حــوزه فرهنــگ، هنــر و رســانه اســت چــرا کــه بــا هــر فشــار و چالــش اقتصــادی و مالــی، 

تولیــدات آن از ســبد مصرفــی خانــوار حــذف یــا از اولویــت خــارج می شــود. بحــران بیمــاری کرونــا 
و تعطیلی هــای پــی در پــی مشــاغل فرهنگــی و هنــری، علیرغــم حمایت هــای انجــام شــده توســط 
دولــت، مشــخص کــرد شــاغان ایــن فعالیت هــا بایــد از یــک پشــتوانه محکم تــری برخــوردار شــوند 

تــا پوشــش دهنده و حامــی معیشــت ایــن قشــر فرهیختــه باشــد

موافقت دولت با برقراری بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه

بــا توجــه بــه ادامــه رونــد ثبــت اطاعــات مؤسســات قرآنــی در ســامانه 
جامــع موسســات قرآنــی )qia.ir( و درخواســت مدیــران مؤسســات برای 
تمدیــد مهلــت ثبــت اطاعــات، زمــان آغــاز ثبــت نــام در آزمــون بــه ۱0 

دی مــاه آغــاز تغییــر یافــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 
نجــف آبــاد بــه نقــل از ســتاد اجرایــی آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت، 
زمــان ثبــت نــام نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت بــه ۱0 
دی مــاه تغییــر پیــدا کــرد. پیــش از ایــن قــرار بــود ثبــت نــام، از اول دی 

مــاه 99 آغــاز شــود.
بــه گفتــه اســماعیلی رئیــس ســتاد نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن 
و عتــرت؛ بــا توجــه بــه ادامــه رونــد ثبــت اطاعــات مؤسســات قرآنــی 
ــران  ــت مدی ــی )qia.ir( و درخواس ــات قرآن ــع موسس ــامانه جام در س
مؤسســات، جهــت تمدیــد مهلــت ثبــت اطاعــات، زمــان آغــاز ثبــت نام 

در آزمــون، بــه ۱0 دی مــاه آغــاز تغییــر یافــت.
ــک  ــوزان ی ــرآن آم ــه ق ــل اینک ــی بدلی ــتاد اجرای ــزود: س اســماعیلی اف
ــامانه ــه در س ــات آن مؤسس ــت اطاع ــدم ثب ــورت ع ــه در ص مؤسس

ــام در آزمــون نخواهنــد بــود؛ اقــدام بــه اخــذ   qia.ir قــادر بــه ثبــت ن

تصمیــم بــرای تغییــر زمــان آغــاز ثبــت نــام گرفــت. وی همچنیــن بــه 
جمــع آوری اطاعــات مربیــان در ســامانه اشــاره کــرد و گفــت: امســال 
قصــد داریــم کــه رتبــه  بنــدی مربیــان را براســاس آزمــون انجــام دهیــم 

کــه پیــش از آن بایــد در ســامانه ثبــت نــام کنــد.
گفتنی است: ثبت نام آزمون امسال در ۱4 رشته شامل:

۱- ترجمــه و مفاهیــم قــرآن کریــم )2 رشــته(: ترجمــه ســوره بقــره و 
تفســیر ســوره بقــره

2- معــارف اهــل بیــت )علیهــم الســام( )3 رشــته(: حفــظ و مفاهیــم 
ــه ســجادیه و ســبک زندگــی  ــم صحیف ــظ و مفاهی ــه، حف ــج  الباغ نه

معصومین)علیهــم الســام(
3- حفــظ قــرآن کریــم )9 رشــته(: حفــظ و مفاهیــم جــزء30 ،  حفــظ  
و مفاهیــم جــزء اول، حفــظ  و مفاهیــم ســوره بقــره، حفــظ و مفاهیــم 5 
جــزء اول، حفــظ و مفاهیــم ۱0 جــزء اول، حفــظ و مفاهیم ۱5 جــزء اول، 
حفــظ و مفاهیــم 20 جــزء اول، حفــظ و مفاهیــم 25 جــزء اول و حفــظ 
و مفاهیــم کل قــرآن کریــم امــکان پذیــر خواهــد بــود و آزمــون نیــز در 

نیمــه اول اســفند 99 برگــزار خواهــد شــد.

تغییر زمان ثبت نام نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت

دفتــر موســیقی معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از هنرمنــدان ، فعــاالن و 
موسســات هنــری حــوزه موســیقی دعــوت کــرد تــا بــرای بهــره منــدی از تســهیات ۱2 درصــدی 

صنــدوق کارا، درخواســت هــای خــود را ثبــت کننــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از روابط 
عمومــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا توجــه بــه آســیب فعــاالن عرصــه موســیقی به واســطه 
همــه گیــری کرونــا و نیــز بــا توجــه بــه اســتمرار محدودیت هــا و تعطیلــی فعالیت هــای  ایــن حوزه، 
در بیســت و هشــتمین جلســه کارگــروه ، بررســی و مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از شــیوع 
ویــروس کرونــا، مقــرر شــد بــرای اســتمرار حمایــت از فعــاالن عرصــه موســیقی تســهیات بانکــی با 

بهــره ۱2درصــد اعطا شــود. 

بــه منظــور حمایــت از هنرمنــدان حــوزه موســیقی این تســهیات بانکــی تا اردیبهشــت ســال ۱400 
تنفــس خواهد داشــت. 

ــه ســامانه کارا  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــن تســهیات بانکــی م ــان جهــت اخــذ ای ــه متقاضی کلی
ــه  ــد. عاق ــر اســاس فرم هــای مربوطــه تکمیــل کنن ، ضمــن مطالعــه شــرایط، اطاعــات الزم را ب
منــدان بــه اســتفاده از ایــن تســهیات اعــم از اســاتید و هنرمنــدان،  گروه هــای موســیقی ســنتی ، 
کاســیک و نواحــی ثبــت شــده در دفتــر موســیقی ،  اســتودیوهای صــدا بــرداری و شــرکت هــای 
تــک منظــوره موســیقی  مــی تواننــد در خواســت خــود را مطابــق اطاعــات فــرم پیوســت به نشــانی

 music@farhangmail.ir   ارســال  کننــد. دفتــر موســیقی پــس از بررســی درخواســت هــا، 
واجدیــن شــرایط را بــه ســامانه کارا جهــت دریافــت تســهیات معرفــی مــی کنــد.

تسهیالت سامانه کارا برای فعاالن عرصه موسیقی
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ــماره  ــن ش ــه از ای ــود دارد ک ــی وج ــوع و فراوان ــاد محصــوالت متن ــای نجــف آب ــاغ ه در ب
معرفــی ایــن محصــوالت را آغــاز مــی کنیــم.  یکــی از درختانــی کــه در  بــاغ هــا و حتــی 
ــاد  ــف آب ــت. در نج ــوت اس ــت ت ــود درخ ــی ش ــده م ــیار دی ــتان بس ــای شهرس ــان ه خیاب

ــی باشــد. ــدار م ــر طرف ــوت ســفید بســیار پ مخصوصــا ت
تــوت هــا بســیار متنــوع هســتند ماننــد تــوت ســفید، تــوت ســیاه، تــوت قیچــی و ... البتــه 

گفتنــی اســت کــه تمشــک ،گوجــی بــری و بلوبــری نیــز از خانــواده تــوت هســتند .
تــوت ســفید یکــی از مفیــد تریــن انــواع تــوت اســت کــه در شهرســتان نیــز انــواع متفاوتــی 
دارنــد و نجــف آبــادی هــا بــا نــام هــای متفاوتــی آن را مــی شناســند. تــوت ســفید را مــی 
تــوان بــه صــورت تــازه و خشــک مصــرف کــرد معمــوال وقتــی صحبــت از تــوت خشــک مــی 

شــود منظــور تــوت ســفید خشــک مــی باشــد.
تــوت خشــک در نجــف آبــاد مخصوصــا در فصــل زمســتان پــر مصــرف اســت و بــه عنــوان 
یــک میــان وعــده همــراه بــا گــردو ، بــادام، مویــز و ... بســیار لذیــذ مــی باشــد. حتــی افــراد 

دیابتــی از آن بــه عنــوان شــیرینی جایگزیــن قنــد همــراه بــا چــای مصــرف مــی کننــد . 
شــیره تــوت نیــز یکــی از شــیره هــای مطلــوب اســت کــه همــراه بــا شــیر و یــا بــا صبحانــه 
ــرد و  ــوان اســتفاده ک ــی ت ــا شــیرنی م ــک و ی ــه کی ــرای تهی ــی ب ــی شــود. حت مصــرف م
بســیار ســالم و مقــوی مــی باشــد.  تــوت خشــک از ارزش غذایــی باالیــی برخــوردار اســت .

 خواص های بی نظیر توت خشک برای سالمت بدن 
ــاح  ــر ، ام ــاال دارای فیب ــی ب ــا ارزش غذای ــری ب ــر کال ــی پ ــک خوراک ــک ی ــوت خش * ت

ــد. ــی باش ــن م ــقز ، پکتی ــن ، س ــواع ویتامی ــیدان ، ان ــی ، اکس معدن
 خواص درمانی توت سفید از دیدگاه طب سنتی

* بیشــتر غذاهــای دارای تاثیــر مثبــت بــر بــدن هســتند کــه دارای طبــع گــرم و ســرد مــی 
باشــند ، البتــه گرمــی تــوت کــم اســت و مــزاج انســان را تغیــر نمــی دهــد.

ــد در  ــه خــون ، طحــال وکب ــن ، تصفی ــوان داروی ملی ــه عن ــوت ب *  در طــب ســنتی از ت
ــی ، روماتیســم ، ســرفه و درمــان آســم اســتفاده مــی شــود. درمــان کــم خون

توصیه های بزرگان
* حکیــم ابــو نصــر هــروی  در کتــاب خــود توصیــه کــرده : کــه تــوت را بــا شــکم خالــی 
میــل کننــد ، چــون تــوت را بخورنــد )وقتــی معــده پــاک بــود زود از معــده بشــود و در تــن 

هیــچ خلــط برنیانگیــزد(  .

خاصیت کلی توت خشک:
* کاهش فشار خون

* ضد سرطان
* سامت کبد و کلیه

A و C دارای ویتامین *
* درمان آلرژی در فصل بهار
* برطرف کردن سفیدی مو

الهام شهریاری

محصوالت باغ های نجف آباد 
توت خشک

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در ادامــه بازدیــد از مناطــق و زیرمجموعــه هــای 
شــهرداری، از واحــد امانــی معاونــت امورزیربنایی و حمل و شــهری شــهرداری بازدیــدی بعمل آورد.

ــل  ــدی فاض ــدس مه ــهر، مهن ــامی ش ــورای اس ــس ش ــب ریی ــیابانی نای ــن آس ــد حس محم
معــاون امورزیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری ، ابراهیــم رضایــی مدیــر ارتباطــات و امــور 
ــد و  ــن واح ــت ای ــک فعالی ــاد از نزدی ــف آب ــهردار نج ــاق ش ــه اتف ــهرداری ب ــل ش ــن المل بی
ــز  ــد نی ــن واح ــر ای ــات مدی ــنوای توضیح ــد و ش ــد قراردادن ــورد بازدی ــرا را م ــای آن ــت ه فعالی
ــد. ــرح نمودن ــش را مط ــرات خوی ــخنان و نظ ــز س ــد نی ــنل واح ــز پرس ــه نی ــه در ادام ــد ک بودن

در واحــد امانــی شــهرداری نجف آباد بیشــتر تخصص های مــورد نیاز جهت مدیریــت فعالیت های 
عمرانــی ماننــد بنایی،جوشکاری،ســنگ تراشــی،واحد برق،آســفالت و لکــه گیــری معابر و ســاخت 
قطعــات بتونــی بــه صورت یــک مجموعه قوی فعالیت خود را تقویت و گســترش خوبی داده اســت.

واحــد امانــی شــامل کارگاه هــای عملیاتــی شــامل : کارگاه المــان ســازی، کارگاه ســنگ 
تراشــی،کارگاه جوشــکاری، کارگاه ترافیــک ، کارگاه بتــن ریــزی و آرماتــور بنــدی، کارگاه نقاشــی 

ــی باشــد. ــی م ــای عمران و کارگاه ه
ــد ، بصــورت  ــی دارن ــت زمان ــه  محدودی ــی ک ــاص ارجاع ــوارد خ ــه م ــا ب ــی بن ــوزه عمران در ح
آنــی و عملیاتــی فعالیتهــا و خدمــات صــورت مــی گیــرد ماننــد اصــاح و نصــب دریچــه هــای 
ــر و نصــب جــداول و ... ــر، تعمی ــل هــای معاب ــود شــده ســطح شــهر، اصــاح پ ــوب و مفق معی

ــژه  ــه وی ــف ب ــای مختل ــبت ه ــهری در مناس ــای ش ــان ه ــب الم ــر نص ــای اخی ــال ه ــی س ط
ــه  ــوروزی مواجــه شــده ک ــتقبال بســیار خــوب شــهروندان و گردشــگران ن ــا اس ــوروز ب ــام ن ای
ــا  ــداری ده ه ــر و نگه ــاخت، تعمی ــی، س ــی در طراح ــش اصل ــی نق ــد امان ــان واح ــن می در ای
ــد  ــان جدی ــاخت دو الم ــال س ــی در ح ــد امان ــر واح ــال حاض ــت ودر ح ــته اس ــان را داش الم
بمناســب بهــار۱400 مــی باشــد و اصــاح و تعمیــر ده المــان دیگــر را نیــز در دســتور کار دارد.

ــه هــای  ــه هزین ــا توجــه ب ــن واحــد در حــوزه ترافیــک اســت کــه ب از دیگــر فعالیــت هــای ای
بــاالی تابلوهــای ترافیکــی مبحــث اصــاح و بازســازی ، نصــب برچســب هــای تابلوهــا و نصــب 
مجــدد آنهــا کــه در مــوارد متعــدد  دچــار ســانحه و عیــب مــی شــوند را عملیاتــی مــی کنــد.

رنــگ   ، ســاخت   ، طراحــی  امانــی:  واحــد  ترافیــک  کارگاه  شــاخص  کارهــای  از  یکــی 
آمیــزی و نصــب پایــه هــای دوربیــن هــای ترافیکــی در ســطح شــهر بــا اســتفاده از 
ظرفیتهــا و امکانــات و همچنیــن اهتمــام و زحمــات پرســنل ایــن واحــد بــوده اســت.

۷ کارگاه واحد امانی در منظر شهردار

                                                                                            دیدار با مدیر پارک های علم و فناوری همزمان با هفته پژوهشخبر کوتاه
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آباد ، رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی نجــف آباد 
بــه همــراه محمــد مغــزی شــهردار و محمــد مهــدی فردوســی مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری نجــف آبــاد با 
دکتــر الهــام ایمانیــان مدیــر پــارک هــای علــم و فنــاوری ومراکــز رشــد دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کشــور دیــدار و گفــت و گــو کردند .

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان هــدف از ایــن دیــدار را پیگیــری راه انــدازی مرکــز رشــد و بالندگــی 
نجــف آبــاد و  تبــادل اطاعــات عنــوان کــرد و افــزود : اختصــاص محلــی بــه منظــور اســتقرار نخبــگان خــاق فرهنگــی 
هنــری پــس از گــذر از مرکــز رشــد فرهنــگ و ارشــاد اســامی و رونــق کســب و کار فعالیــت هــای اهالــی فرهنــگ و 

هنــر  یکــی از مهــم تریــن اهــداف و دغدغــه هــای ایــن اداره  اســت .
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ــی  ــان جلســه هماهنگــی تبیــن ســاختار اجرای ــگان فرهنگســرای خــارون میزب ــاالر فرزان ت
ــود. ــاد اصفهــان ب قطــار حومــه ایــی نجــف آب

ــا  ــدس احمدرض ــاد، مهن ــف آب ــهردار نج ــادی ش ــف آب ــزی نج ــد مغ ــه محم ــن جلس در ای
ــاد، مهنــدس  ــژه نجــف آب ــداری وی ــی فرمان جعفــرزاده معــاون برنامــه ریــزی و امــور عمران
جوادحجتــی رییــس و جمعــی از اعضــای  شــورای اســامی شــهرنجف آبــاد ، دکتــر امیررضــا 
نقــش  ریاســت دانشــگاه آزاد واحــد نجــف آبــاد، مهنــدس ابطحــی معــاون برنامــه ریــزی و 
توســعه منابــع انســانی شــهرداری خمینــی شــهر، مهنــدس حجــازی شهردارکهریزســنگ، 
ــن و  ــی از معاونی ــت، جمع ــهرداری گلدش ــده ش ــه، نماین ــهردار درچ ــظ ش ــدس واع مهن

ــاد حضــور داشــتند. مدیــران ســتادی شــهرداری نجــف آب

در ایــن جلســه شــهردار نجــف آبــاد بــه عنــوان نماینــده شــهرداری هــای در مســیر از رونــد 
اقدامــات صــورت گرفتــه پیرامــون  مســیر قطــار حومــه ای نجــف آبــاد - اصفهــان گزارشــی 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــرات و مس ــه نظ ــه نقط ــن در جلس ــز حاضری ــه نی ــود  و در ادام ــه نم ارای

مطالعــات را از مشــاور طــرح ســوال نمودنــد کــه مشــاور پاســخگوی مــوارد ایشــان بــود.
در ایــن جلســه اعــام موافقــت ذینفعــان در مســیر قطــار حومــه ای شــامل شــهرداری هــای 
خمینــی شــهر، درچــه، کوشــک از شهرســتان خمینــی شــهر  و شــهرداری هــای نجــف آبــاد 
ــه  ــر مجموع ــا تأســیس شــرکتی زی ــاد ب ــتان نجــف آب ، گلدشــت و کهریزســنگ از شهرس

شــرکت متــرو منطقــه ای اصفهــان صــورت پذیرفــت.

                   مراسم ویژه والدت حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار
بــا حضــور فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، دادســتان عمومــی و انقــاب 
شهرســتان، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، رئیــس دفتــر نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای 
اســامی، روســای نظــام پزشــکی و پرســتاری شهرســتان و ســایر معتمدیــن و مدعویــن مراســم ویــژه والدت عقلیــه بنــی 
هاشــم، حضــرت زینــب کبــری )س( و گرامیداشــت مقــام پرســتار بــا حضــور پرســتاران، پزشــکان و کادر درمان شهرســتان 
بــه صــورت محــدود و بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار گردیــد.در ایــن مراســم بــا اهــداء لــوح تقدیــر از خانــواده 
مدافــع ســامت »ســید مصطفــی هاشــمی« تجلیــل و ســپس یــاد شــهدای ســامت شهرســتان گرامــی داشــته شــد. در 
ــا  ــان ایــن مراســم از 4 پزشــک برگزیــده ملــی شهرســتان در عرصــه مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرون پای

توســط نظــام پزشــکی کشــور تجلیــل و ســپس از پرســتاران برگزیــده بــا اهــداء لــوح و هدایایــی تقدیــر بــه عمــل آمــد

خبرکوتاه

بررسی ساختار قطار حومه ایی نجف آباد اصفهان

 ســالن جلســات اســتانداری اصفهــان  میزبــان جلســه ســرمایه گــذاری، برنامــه ریــزی و تبییــن 
ســاختار اجرایــی قطــار حومــه ایــی نجــف آبــاد اصفهــان بــود.

ایــن جلســه بــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی ،مدیــر کل دفتــر امــور شــهری و شــوراها 
ــاون اســتاندار و  ــان، مع ــذاری اســتانداری اصفه ــت ســرمایه گ ــر جــذب و حمای ــرکل دفت ، مدی
فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد ،ریاســت شــورای شــهر نجــف آبــاد، شــهردار نجــف آبــاد، 
ــی شــهر، کوشــک، گلدشــت  ــی شــهر ،شــهرداران خمین ــداری شهرســتان خمین ــاون فرمان مع
ــور  ــاد و دانشــگاه پیــام ن ،کهریزســنگ ،درچــه و رییــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب
بــه عنــوان ذینفعــان مســیر پــروژه قطــار حومــه ای اصفهــان نجــف آبــاد و تنــی چنــد از مدیــران 

شــهری و ســتادی تشــکیل شــد .
مهنــدس غامــی و دکتــر ذاکــری مــواردی را پیرامــون اهمیــت اجــرای قطــار حومــه ایــی نجــف 
آبــاد اصفهــان عنــوان داشــتند و در ادامــه پــس از ارایــه مــوارد ، پیرامــون آنهــا بحــث و تبــادل 

نظــر شــد.
ــهری و  ــی ش ــل ریل ــل و نق ــای حم ــامانه ه ــت از س ــون حمای ــاده 3،4 و 5 قان ــتناد م ــه اس ب
ــروژه قطــار  ــدی جهــت پ ــا کلیــات تاســیس شــرکت جدی ــی آن ب حومــه و آییــن نامــه اجرای

حومــه نجــف آبــاد - اصفهــان بــا ســهامداری کلیــه ذینفعــان پــروژه مــورد بررســی واقــع شــده 
ــد اجرایــی آن تدویــن گــردد. ومصــوب شــد رون

ــال  ــه ارس ــبت ب ــاد نس ــف آب ــداری نج ــت فرمان ــا محوری ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ــن ش همچنی
مســتندات قانونــی ثبــت شــرکت جدیــد و درصــد ســهام و مشــارکت ذینفعــان ظــرف مــدت 
حداکثــر ســه روز از تاریــخ جلســه بــه هــر یــک از آنــان اقــدام و ذینفعــان حداکثــر ظــرف مــدت 
ــاد اعــام  ــداری نجــف آب ــه فرمان ــس از ارســال مســتندات نقطــه نظــرات خــود را ب ۱0 روز پ
نماینــد و فرمانــداری نجــف آبــاد بــا محوریــت شــهرداری نجــف آبــاد ظــرف مــدت 20 روز از 
تاریــخ جلســه  درصــد مشــارکت نهایــی هــر یــک از ذینفعــان را بــه دفتــر معاونــت هماهنگــی 

امــور عمرانــی اســتانداری اعــام نماینــد.
ــهرداری های  ــده ش ــوان نماین ــه عن ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ــه ش ــد ک ــوب ش ــان مص در پای
شهرســتان هــای خمینــی شــهر نجــف آبــاد بــا توجــه بــه صــورت جلســه قبلــی هماهنگــی و 
اطاعــات فنــی پــروژه شــامل نقشــه های مصوبــه مســیر بــرآورد اولیــه درصــد ســهم تقریبــی 
ــه دفتــر معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی ارســال نمایــد. مشــارکت هریــک از ذینفعــان و  ... را ب

استانداری اصفهان میزبان جلسه بررسی ساختار قطار حومه ایی
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در محلــه بــاور شهرســتان نجــف آبــاد یــا همــان خیابــان شــریعتی فعلــی در ابتــدای کوچــه 
صفــا بــرج هــای دوقلــو صفــا روبــروی مســجد صفــا از مســاجد قدیمــی شهرســتان،تقریبا در 
مرکــز شهرســتان نجــف آبــاد قــرار دارد، نزدیــک ایــن بــرج هــا دیــوان خانــه فتحعلــی خــان 
ــه  ــا از جمل ــت تاریخــی صف ــال ۱379باف ــوده اســت، و در س ــاد ب ــدای نجــف آب ــاور، کدخ ی
مســجد، حمــام و بــرج هــای دوقلــو آن در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت، 
و مــی تــوان گفــت یکــی از زیباتریــن آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت. بــرج هــای صفــا 
مســاحتی حــدود هــزار متــر دارد کــه  از ایــن فضــا خانــه ایــی بــه مســاحت حــدود ۱00 متــر 
اســت، در حــدود 400ســال پیــش و توســط یکــی از مالــکان ســاخته شــده اســت، بــرج هــای 
دوقلــوی صفــا از ان دســته ســاختمان هــای گلــی و بلنــدی اســت کــه بــرای نگهــداری کبوتــر 
ــو صفــا از لحــاظ معمــاری  ــرج هــای دوقل ــاغ هــا بنــا مــی شــده اســت، امــا ب در مــزراع و ب
ــرج هــا کمتــر  ظاهــری متمایــز دارد، و دارای پــان هــای مســتطیلی اســت کــه در میــان ب
ــا  ــو صف ــرج هــای دوقل ــز همیــن معمــاری را دارد. ب ــه متروکــه آن نی ــده مــی شــود، خان دی
اولیــن کبوترخانــه هــای اســتان اصفهــان بــه شــمار مــی رود،  و بــه خاطــر داشــتن معمــاری 
چهارگــوش بــه معمــاری یونانــی یــا کلیســاهای ارمنســتان نســبت داده مــی شــوند. بــر اســاس 
اســنادی کــه باقــی مانــده اســت غــام علــی رادی معــروف بــه آق غــام علــی در دوره قاجــار 
باقــی را در اطــراف نجــف آبــاد خریــداری مــی کنــد، ایــن ایــن بــرج هــا در آن قــرار داشــته 

اســت و پیشــینه ســاخت ایــن بــرج هــا بــه دوره صفویــه و زندیــه بــر مــی گــردد.
خانه برج های دوقلو صفا

ایــن خانــه بخــش از بافــت تاریخــی صفــا مــی باشــد، کــه در شــرق بــرج هــا قــرار دارد و از 
دوران صفــوی باقــی مانــده اســت،دارای ســتون هــای چوبــی، پنجــره هــای ارســی و تزئینــات 
گــره چینــی و قــواره بــری مــی باشــد. ایــن خانــه جــز معــدود خانــه هــای باقــی مانــده ایــی 
اســت کــه در نجــف آبــاد بــا پنچــره هــای ارســی ســاخته مــی شــده اســت، دو بــرج خشــتی 
ایــن خانــه مصــرف عمومــی نداشــته و در اختیــار مالــکان خصوصــی بــوده اســت. ایــن خانــه 
از نظــر قدمــت ماننــد بــرج هــا دارای اهمیــت مــی باشــد، جعفــر مهــر کیــان کارشــناس ارشــد 
باســتان شناســی و عضــور هیــات علمــی ســازمان میــراث فرهنگــی در مــورد ایــن خانــه مــی 
گویــد. ایــن خانــه بنایــی اســت کــه یــک اشــکوبه بــا ایــوان دارای رنگیــن ســتون هــای چوبــی 
برگرفتــه از کاخ چهــل ســتون اصفهــان مــی باشــد،دیرینگی صفــوی ایــن مجموعــه در گذشــته 

بــا شــکوه را بــا نــام بــا مســمای بــاغ صفــا هویــت مــی بخشــد.
مشخصات و شکل ظاهری برج های دوقلو صفا

ــا  ــرج ه ــی ب ــان اصل ــد، پ ــی باش ــز گل م ــح آن نی ــت و مصال ــع اس ــیار مرتف ــا بس ــن بن ای
ــم شــبیه هســتند.  ــه ه ــه ب ــه قدیمــی و متروک ــا خان ــاری ب مســتطیل اســت و از نظــر معم
عمومــا بــرج هــای موجــود در ایــران اســتوانه ایــی هســتند، و در آســیای میانــه نیــز مخروطــی 
شــکل مــی باشــند، امــا معمــاری ایــن دو بــرج متفــاوت اســت، و بــا توجــه بــه معمــاری بــی 
نظیــرش نمــی تــوان بــه درســتی گفــت از کجــا الگــو گرفتــه اســت، امــا شــبیه بــه بــرج هــای 
قدیمــی رومیــان اســت، کــه ممکــن اســت از آن الگــو گرفتــه و یــا شــیوه جدیــد و تحولــی 

در معمــاری بــوده باشــد. 

ایــن بــرج هــا بــا خشــت خــام ســاخته شــده، کــه داخــل آن النــه کبوتــر ســاخته شــده و از 
بیــرون بــا کاه گل پوشــانده شــده اســت در قســمت باالیــی هــر بــرج دو کلــه آجــری مشــبک 
زیبــا بســیار زیبــا بــرای عبــور و مــرور کبوتــران و همینطــور تهویــه هــوا طراحــی شــده اســت. 
بــرج هــا ظاهــرا شــبیه بــه هــم هســتند امــا یکــی از پاییــن تــا بــاال بــرج کبوترخانــه اســت، 
ولــی در قســمت باالیــی بــرج دیگــر، اتــاق مســکونی ســاخته شــده و در قســمت باالیــی آن 
ــران را دارد،  ــه مکعبــی ای ــرج هــا لقــب تنهــا کبوترخان ــن ب ــرار دارد. ای ــه ق ــر خان ــرج کبوت ب
ــودن آن اســت، کــه در یــک خــط قــرار در  ــودن و مســتطیل ب ــو ب دو ویژگــی مهــم ان دوقل

یکدیگــر قــرار دارنــد.
کبوترخانه

ــا کبوتــر خــان در حــدود 400 ســال پیــش و در اوایــل دوره صفــوی در  ــه هــا ی کبوتــر خان
یــزد و اصفهــان ســاخته شــد و رواج یافــت ، بــرج هــا عــاوه بــر نگهــداری پرنــدگان ، بــرای 
مصــارف کشــاورزی ، صنعــت دباغــی در چــرم ســازی و ســاخت بــاروت از فضــوالت حیوانــات 
ــرج هــا تعییــن  ــا ارزش ب ــرای بنــای ب اســتفاده مــی شــد. شــاه عبــاس مالیــات ســنگینی ب

کــرده بــود کــه باعــث شــد بعدهــا بــه مــرور از رونــق بیفتنــد. 
ــه  جهانگــرد فرانســوی شــاردن جهانگــرد در ســفر نامــه خــود، کــه در زمــان شــاه عبــاس ب
ایــران آمــده بــود مــی نویســد : ایــران کشــوری اســت کــه بهتریــن کبوتــر خانــه هــا در آنجــا 
ســاخته مــی شــود، ایــن کبوتــر خانــه هــا شــش برابــر بــزرگ تــر از بــزرگ تریــن پرورشــگاه 

هــای کبوتــر مــا هســتند.

شهر من نجف آباد
برج های دوقلو صفا

حصروراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی دارای شناســنامه شــماره 7 ب ــی جــال آب ــی لطف ــای مصطف   آق
کاســه 990۱496 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان فاطمــه آیــت بشناســنامه  389 در تاریــخ 99/7/26 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. صفــورا لطفــی  ش ش 295  
، 2. حکیمــه لطفــی جــال آبــادی ش ش 28۱37 ، 3. مصطفــی لطفــی جــال آبــادی ش ش 7 
ــادی ش م ۱09۱۱34۱46  ــال آب ــی ج ــه لطف ــی ک م ۱09۱۱6۱992 ، 5. اله ــه لطف ، 4. نفیس
)فرزنــدان متوفــی(، 6. طاهــره معینــی نجــف آبــادی ش ش ۱9325  )مــادر 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 
ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد  ــه شــورا تقدی ــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب او باشــد از تاری
ــاد  ــاف نجــف آب ــی دادگاه شــورای حــل اخت ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوق شــد. ۱063924 /م ال

حصروراثت
 خانــم  زهــرا یاعلــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱0 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 990۱474 از ای
شــادروان معصومــه کیهانیــان بشناســنامه  ۱8682 در تاریــخ 99/8/28 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. طاهــره یاعلــی نجــف 

ــادی  ــادی ش ش ۱0 ، 3. ســکینه یاعلــی نجــف آب ــادی  ش ش 9  ، 2. زهــرا یاعلــی نجــف آب آب
ــا  ــک ب ــدارد. این ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ش ش 6 ، )فرزن
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. ۱063779 /م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی دارای شناســنامه شــماره 67۱ ب ــه شــفائی نجــف آب ــم  رباب   خان
کاســه 990۱464 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان خدیجــه صادقــی رهنانــی بشناســنامه  20006 در تاریــخ 99/7/8 اقامتــگاه دائمــی 
ــه : ۱. حســین  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث خــود را ب
صادقــی پــور )پســر متوفــی(  ش م 032۱242580  ، 2. ربابــه شــفائی نجــف آبــادی ش ش 67۱ 
)دختــر متوفــی ( ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱063633 /م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد

                                                                                           دیدار رئیس بیمارستان فاطمه الزهرا )س( با  فرماندار ویژه شهرستانخبر کوتاه
دکتــر شــاه کرمــی رئیــس تــازه منصــوب بیمارســتان فاطمــه الزهــرا )س( نجــف آبــاد و خنــدان مدیــر بیمارســتان بــا فرمانــدار ویژه 
شهرســتان دیــدار نمودنــد و ضمــن ارائــه گزارشــی از رونــد ارایــه خدمــات بــه بیمــاران و اقدامــات و اولویــت هــای بیمارســتان، برنامه 
هــای در نظــر گرفتــه شــده مدیریــت بیمارســتان را تبییــن و درخواســت همیــاری و حمایت ســایر اعضاء شــورای اداری شهرســتان 
بــه منظــور تحقــق برنامــه هــای هــدف گــذاری شــده را نمودنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعی، بــا تبریک هفتــه پژوهش و تقدیــر از 
مدیریــت مستحســن ســرکار خانــم دکتــر فاتحــی، رئیس ســابق بیمارســتان - که بــه افتخار بازنشســتگی نائــل آمدند، برای ایشــان 
در فرصــت هــای حاصــل گردیــده جدیــد آرزوی ســامتی، پیــروزی و بهــروزی روز افزون نمودند و همچنیــن  برای دکتر شــاه کرمی 
رئیــس جدیــد بیمارســتان فاطمــه الزهــرا )س( نجــف آباد در راســتای تحقــق اهداف عالیــه و ماموریــت های محولــه باالخص جامعه 
هــدف گســترده افــراد تحــت پوشــش بیمــه درمانی ســازمان تامین اجتماعــی کشــور آرزوی توفیــق و ســعادتمندی روز افــزون نمودند.
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حصروراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 7855 ب ــنامه ش ــی  دارای شناس ــی رفاهیت ــای عل   آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 990۱498 از ای
شــادروان بتــول رفاهیتــی نجــف آبــادی بشناســنامه  940 در تاریــخ 99/8/2۱ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : ۱. علــی رفاهیتی  
ش ش 7855  ، 2. مائــده رفاهیتــی  ش م ۱080۱2732۱ ، 3. منصــوره رفاهیتــی ش ش ۱52۱ 
، 4. محمــد رفاهیتــی ش ش 877 ، 5. معصومــه رفاهیتــی ش ش ۱764 ، 6. محبوبــه رفاهیتــی 
ش ش ۱372 ، 7. الهــام رفاهیتــی ش ش 3799  )فرزنــدان متوفــی(، 8. حســینعلی رفاهیتــی  ش 
ش ۱9462 ، )پــدر متوفــی ( ،  9. مهــدی رفاهیتــی  ش ش ۱69 )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. ۱064394 /م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
ــه  ــه کاس ــه شــرح دادخواســت ب ــنامه شــماره 68 ب ــی دارای شناس ــرام عبدالعظیم ــای به   آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 990۱476 از ای
شــادروان صدیقــه حســناتی نجــف آبــادی بشناســنامه  586 در تاریــخ 99/6/۱6 اقامتــگاه دائمــی 
ــه : ۱. جعفــر  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث خــود را ب
عبدالعظیمــی   ش ش 29273  ، 2. بهــرام عبدالعظیمــی ش ش 68 ، 3. طیبــه عبدالعظیمــی ش 
ش 89 ، 4. حجــت الــه عبدالعظیمــی ش ش 34 ، 5. مهــری عبدالعظیمــی ش ش 39 ، 6. اکــرم 
عبدالعظیمــی ش ش 3۱375 ، 7. مرتضــی عبدالعظیمــی ش ش 2۱  )فرزنــدان متوفــی(،  متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
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. ۱0645۱3 /م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
  آقــای محمــد رضــا کارشــناس نجــف آبادی دارای شناســنامه شــماره 64۱ به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 990۱492 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ 99/7/۱  ــنامه  529 در تاری ــادی  بشناس ــف آب ــناس نج ــت کارش ــادروان عصم ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به 
: ۱. حمیدرضــا کارشــناس نجــف آبــادی  ش ش 8۱  ، 2. محمــد رضــا کارشــناس نجــف آبــادی 
ش ش 64۱ ، 3. فرزانــه کارشــناس نجــف آبــادی ش ش 47 ، 4. فرشــته کارشــناس نجــف آبــادی 
ش ش ۱00  )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. ۱065۱۱5 /م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی دارای شناســنامه شــماره ۱5098 ب ــد میرزائ ــای مجی   آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 990۱457 از ای
شــادروان حســینعلی میرزائــی نجــف آبــادی  بشناســنامه  ۱0۱ در تاریــخ 99/6/8 اقامتــگاه دائمی 
ــه : ۱. ســعید  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث خــود را ب
میرزائــی  ش ش 4۱6  ، 2. مجیــد میرزائــی ش ش ۱5098 ، 3. فرحنــاز میرزائــی نجــف آبــادی  
ــول  ــی(، 5. بت ــدان متوف ــادی  ش ش ۱884 )فرزن ــف آب ــی نج ــا میرزائ ش ش 8۱4 ، 4. فریب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــادی ش ش 70  )همســر متوف چاوشــی نجــف آب
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. ۱0649۱7/م الــف 

رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 956 ب ــنامه ش ــورانی دارای شناس ــام س ــم  اله  خان
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 990۱484 از ای
شــادروان اســفندیار ســورانی بشناســنامه  62 در تاریــخ 99/6/20 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. منوچهــر ســورانی  ش ش 
3540  ، 2. مهــران گلشــن ش ش 38 ، 3. الهــام ســورانی ش ش 956 ، 4. ابراهیــم ســورانی ش 
ش ۱358 ، 5. مجتبی ســورانی ش ش ۱0۱ ، 6. افســانه ســورانی ش ش ۱۱44 ، 6. آزاده ســورانی 
ش م  ۱080۱۱8497 ، 7. فرزانــه ســورانی  ش ش ۱866  )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. 

۱065096/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــه شــرح دادخواســت  ــی معیــن  دارای شناســنامه شــماره ۱080۱395۱6 ب ــای محمــد عل   آق

بــه کاســه 990۱499 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان مهــدی معیــن بشناســنامه  909 در تاریــخ 99/8/29 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد علــی معیــن  
ش م ۱080۱395۱6  ، 2. صدیقــه معیــن نجــف آبــادی ش ش ۱2770 )فرزنــدان متوفــی(، 3. 
فاطمــه فاضــل نجــف آبــادی ش ش 26۱  )همســر متوفــی ( ،  4. احمــد معیــن  ش ش ۱6266 
)پــدر 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. ۱065۱80 /م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

آقــای حســینعلی هنرمنــدی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 670 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 990۱497 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ناهیــد مهدیــه نجــف آبــادی بشناســنامه  33۱ در تاریــخ 98/۱2/7 اقامتــگاه 
ــه : ۱.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
ــادی  ــدی نجــف آب ــرا هنرمن ــادی  ش ش ۱080075259  ، 2. زه ــدی نجــف آب ــد هنرمن مجی
ش ش 8647 ، 3. محمــد هنرمنــدی نجــف آبــادی ش ش ۱080445080  )فرزنــدان متوفــی(، 
ــر از  ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــادی ش ش 670  )همســر متوف 4. حســینعلی هنرمنــدی نجــف آب
نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــد ت ــت آگهــی مــی نمای یــک نوب
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

۱065۱75 /م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

 آقــای ابراهیــم طالــب نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱02 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 990۱485 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان حســینعلی طالــب بشناســنامه  ۱۱79 در تاریــخ 88/9/9 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. فاطمــه طالــب 
ــب  ــادی ش ش 802 ، 3. خدیجــه طال ــب نجــف آب ش م ۱0909544۱7  ، 2. زهــرا بیگــم طال
نجــف آبــادی ش ش 682 ، 4. عــذرا طالــب نجــف آبــادی ش ش 446 ، 5. محســن طالــب نجــف 
ــب  ــی طال ــادی ش ش ۱02 ، 7. محمــد عل ــب نجــف آب ــم طال ــادی ش ش ۱۱64 ، 6. ابراهی آب
نجــف آبــادی ش ش 699 ، 8. عباســعلی طالــب ش ش 39 ، 9. قنبــر علــی طالــب نجــف آبــادی 
ــادی  ــادی ش ش 580، ۱۱. علــی طالــب نجــف آب ش ش 869 ، ۱0. معصومــه طالــب نجــف آب
ش ش 225  )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. ۱06458۱ /م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای عبدالحســین منصــور زاده نیــک پــوردارای شناســنامه شــماره ۱034 بــه شــرح 
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 990۱459 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نســرین شــیرزادی قلعــه شــاهی بشناســنامه  25 در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 98/۱2/۱2 اقامت
منحصــر اســت بــه : ۱. عبدالحســین منصــور زاده نیــک پــور   ش ش ۱034 )همســر متوفــی(  ، 
2. بهــار منصــور زاده نیــک پــور ش م ۱274223997 ، 3. نســترن منصــور زاده نیــک پــور ش م 
۱2734877۱0  )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر  ب
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱062832 /م الــف رئیــس شــعبه ۱0 

ــاد حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت

ــرح  ــه ش ــماره 26۱ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــم نج ــور رحی ــا پ ــد رض ــای محم   آق
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 990۱42۱ از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نصرالــه پــور رحیم نجــف آبــادی بشناســنامه  ۱090۱265۱4 
ــه حیــن الفــوت آن  ــدرود زندگــی گفتــه ورث در تاریــخ ۱373/6/2۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. محمدرضــا پــور رحیــم نجــف آبــادی  ش ش 26۱  ، 2. بلقیــس 
پــور رحیــم نجــف آبــادی ش ش 973 ، 3. پروانــه پــور رحیــم  ش ش 3۱2 )فرزنــدان متوفــی(، 
4. زهــرا یوســفی نجــف آبــادی ش ش 354  )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. ۱063788 /م 

الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

آگهی تغییرات
 شــرکت تولیــد و بســته بنــدی ســحرگاه لبــن دامــداران نجــف آبــاد شــرکت تعاونــی 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10260202797 ب ــه مل ــت 1884 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
ــل اتخــاذ شــد  مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 18/08/1398 تصمیمــات ذی
ــی  ــع عموم ــب مجم ــه تصوی ــی1397/و1396 ب ــی منته ــای مال ــه و صورته : ترازنام
ــه  ــکی 1090316771 ب ــی کوش ــی 1282264710 و داود مهراب ــید.عباس برجکان رس
ــال  ــک س ــدت ی ــرای م ــی ب ــرکت تعاون ــدل ش ــی الب ــی و عل ــان اصل ــوان بازرس عن
مالــی انتخــاب شــدند. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت 

ــاد )1062915( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ش
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موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

به مناسبت روز پرستار و تقدیر از مدافعان سالمت
جواب خوبی های شما را با چه می توان داد؟ شما از جان مایه می 
گذارید. مگر چیزی از جان هم باالتر است که در عوض کارهایتان 
بخواهیم به شما بدهیم؟ از شما متشکریم که چیزی بی بدیل را در 

راه سالمت مردم فدا می کنید.   

سخنی با خوانندگان

ــال ۱370  ــاه س ــر م ــد 2۱ تی ــی متول ــن حجج ــهید محس ش
در نجــف آبــاد اســت کــه در ۱8 مــرداد ســال ۱396 در ســن 
26 ســالگی در التنــف در عملیــات گــذرگاه مــرزی الولیــد کــه 
منطقــه مــرزی بیــن ســوریه و عــراق اســت، توســط نیروهــای 

داعــش بــه شــهادت رســید.
وی در رشــته کار و دانــش هنرســتان تحصیــل کــرده و وی در 
رشــته تکنولــوژی کنتــرل در مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی 
علویجــه تحصیــل کــرده و مــدرک کاردانی خــود را گرفتــه بود.

ــد  ــهید احم ــی ش ــی فرهنگ ــه تربیت ــال ۱385 در موسس از س
ــه و  ــن موسس ــال ای ــای فع ــت و از اعض ــور داش ــی حض کاظم
ــور  ــان ن ــن راهی ــاب و از خادمی ــج کت ــغ و تروی ــاالن تبلی از فع
بــود. وی اقدامــات جهــادی را  بــرای مــردم مناطــق محــروم در 

اردوهــای ســازندگی انجــام مــی داد.
وی از اعضــای ســپاه پاســدارن انقــاب اســامی بــوده و قبــل 
از محــرم ســال ۱394 بــه عنــوان مدافــع حــرم داوطلبانــه بــه 
ــل  ــه باط ــق علی ــای ح ــه ه ــت و 45 روز در جبه ــوریه رف س
ــر ۱396  ــران ، در 27 تی ــه ای ــت ب ــد از بازگش ــد و بع جنگی
ــه  ــرداد همــان ســال ب ــزام شــد و در م ــه ســوریه اع مجــدد ب

ــید . ــهادت رس ش
اسارت محسن حججی

ــد، در  ــه اســارت داعــش آم ــاه ســال ۱396 ب ــرداد م در ۱6 م
ــن  ــت، محس ــده اس ــر ش ــش منتش ــط داع ــه توس ــی ک فیلم
جــان  نیمــه  اجســاد  کــه  ســنگری  پشــت  در  حججــی 
ــت،  ــاده اس ــن افت ــنگر او روی زمی ــراف س ــش در اط همرزمان
ــش از  ــه داع ــه غافلگیران ــل حمل ــات در مقاب ــن لحظ در اخری
خــودش دفــاع مــی کنــد، صــدای تیــر بــه صــورت پراکنــده بــه 

ــوند. ــی ش ــیر م ــد اس ــی بع ــد، و کم ــی رس ــوش م گ
ــی بعــد از اســارت وی کــه دهمیــن عضــو لشــکر زرهــی  مدت
8 نجــف اشــرف در طــی جنــگ در خــاک ســوریه بــه عنــوان 

شــهید مدافــع حــرم بــه شــهادت رســید، وی قبــل از اســارت 
ــود، و در طــی دو روز اســارت  ــو زخمــی شــده ب از ســمت پهل
خــود در مناطــق تحــت کنتــرل داعشــیان چرخانــده شــده بود.

 تصویر خبرساز
ــای  ــبکه ه ــت و ش ــی در اینترن ــن حجج ــری از محس تصوی
اجتماعــی منتشــر شــد کــه در پشــت ســر وی یکــی از افــراد 
ــه  ــی وی را ب ــتاده و گوی ــزه ایس ــر نی ــا س ــو ی ــا چاق ــش ب داع
قتلــگاه مــی بــرد، چهــره آرام شــهید ، کــه ماننــد کــوه محکــم 
و بــا صابــت ایســتاده و ذره ایــی تــرس در چشــمان وی دیــده 
نمــی شــود، دود و آتــش و شــعله هــای پشــت صحنــه ایــی این 
تصویــر، نبردکربــا را در ذهــن تداعــی مــی کنــد. ایــن تصویــر 
ــد. ــی کن ــده م ــی را زن ــهید حجج ــتی ش ــن پرس ــس وط ح

ماجرای جسد شهید حججی
داعــش بــا توافــق آتــش بــس بــا ارتــش لنبــان، ســوریه و حزب 
اهلل لبنــان ،جســد شــهید محســن حججــی را در مقابــل اجــازه 
تخلیــه امــن منطقــه مــرزی ســوریه و لنبــان تحویــل داد. رهبــر 
ــرای اینکــه بشــار اســد را  حــزب اهلل لبنــان، حســن نصــراهلل ب
ــود  ــرده ب ــه دمــش ســفر ک ــد ب ــق کن ــرش تواف ــه پذی ــع ب قان
ــق جــرود  ــه تواف ــق کــه ب ــن تواف ــد. ای ــق گردی و موجــب تواف
ــان و  ــت لبن ــته مقاوم ــل  دو کش ــت در ازا تحوی ــروف اس مع
ــر از  ــر شــهید محســن حججــی، 350 نف ــا و پیک اســیران آنه
نیروهــای داعــش بــه همــراه خانــواده هایشــان به شــرق ســوریه 

منتقــل شــدند.
روز 7 شــهریور مــاه ســپاه پاســداران جنــازه محســن حججــی 
ــت وی  ــش دی ای ان هوی ــام آزمای ــا انج ــت و ی ــل گرف تحوی
تائیــد شــد، و یــک مــاه بعــد در 3 مهــر مــاه ۱396 همزمــان 

ــه ایــران بازگشــت  ــا عــزاداری مــاه محــرم پیکــر وی ب ب
مراسم تشییع جنازه شهید محسن حججی

ــیع  ــر وی تشش ــا پیک ــام رض ــرم ام ــهد و ح ــر در مش در 4 مه

شــد و در 5 مهــر مــاه ۱396 تششــیع جنــازه شــهید محســن 
حججــی در تهــران بــا حضــور علــی و صادقــی الریجانــی برگزار 
شــد. رهبــر جمهــوری اســامی نیــز قبــل از مراســم تشــییع در 
ــواده شــهید و در کنــار تابــوت وی حضــور  جمــع اعضــای خان
پیــدا کــرد. ســپس در نهایــت در 6 مهــر در اصفهــان و نجــف 

آبــاد تششــیع و خاکســپاری شــد.
آرمگاه شهید محسن حججی

ــان شــهدای نجــف  ــهید محســن حججــی در یادم ــگاه ش آرم
آبــاد مــی باشــد و در میــان رزمنــدگان دیگــر جنــگ تحمیلــی 

بــه خــاک ســپرده شــده اســت.

مشاهیر نجف آباد
شهید محسن حججی

ــا دفتــر واحــد مرکــزی خبــر  ــژه شهرســتان طــی مصاحبــه ای ب ــدار وی معــاون اســتاندار و فرمان
صــدا و ســیمای اصفهــان ضمــن تبریــک فــرا رســیدن هفتــه پژوهــش بــه محققــان و پژوهشــگران 
کشــور و باالخــص پژوهشــگران فهیــم و شــریف شهرســتان از آحــاد مــردم شهرســتان در تمکیــن 
ــی  ــه اجــرای طــرح مدیریــت هوشــمند محدودیــت هــا و رعایــت شــیوه نامــه هــای ســتاد مل ب
ــن راه  ــد. ایشــان موثرتری ــر و تشــکر کردن ــا تقدی ــاری کرون ــه و پیشــگیری از بیم ــت مقابل مدیری
بــرون رفــت رخــداد منحــوس بیمــاری پاندمــی کرونــا را اهتمــام جمعــی، روحیــه حمایــت گرایانــه، 
ــد. رئیــس  ــد متعــال عنــوان نمودن ــر خداون ــه پروتــکل هــای بهداشــتی و تــوکل ب رعایــت مصران
ســتاد شهرســتانی مدیریــت بیمــاری پاندمیــک کرونــا بــا بیــان آمارهــای میدانــی احصــاء شــده بــر 
پرهیــز مصرانــه از برگــزاری مراســمات مختلــف و از جملــه دوره همــی هــا تاکیــد و بــر تشــدید 
رونــد نظــارت هــا بــر گــروه هــای شــغلی، صنــوف، صاحبــان حــرف و ترددهــای عمومــی تصریــح 
ــی و  ــرم شــورای تامیــن شهرســتان از مســئوالن بهداشــتی، قضائ ــد. رئیــس محت موضــوع نمودن
ــه کوتاهــی در ایــن موضــوع  انتظامــی خواســتند در صــورت وصــول گــزارش یــا مشــاهده هرگون
خصوصــا در ایــام منتهــی بــه بلنــد تریــن شــب ســال بــا افــراد خاطــی قاطعانــه برخــورد نماینــد.
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