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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 6  آبان 1399

شماره 82  3
خبر کوتاه

ســنگ تراشــی و حجــاری یکــی از کهــن تریــن و قابــل احتــرام 
تریــن پیشــه هــای گذشــته ایــران بــه شــمار می آیــد، چــون جزو 
مشــاغل مســتقل و قدمت دار اســت که در گذشــته دارای اعتبار و 
رونــق بســیاری بــود و جــزو هنرهــای کهــن و صنایع دســتی ایران 
بــه شــمار مــی رود. برخــی از آثــار، ابنیــه هــای تاریخــی و مــکان 
هــای باســتانی کــه در آن ســنگ یــا کتیبــه هــای ســنگی بــه کار 
رفتــه نمونــه ای از ایــن هنــر اســت کــه از گذشــته به یــادگار مانده 
و گوشــه ای از هنرنمایــی ســنگ تراشــان و حجــاران بــوده اســت.

ســنگ تــراش پــس از آن کــه ســنگ خــام را از کــوره برمــی گیرد، 
آن ســنگ را طبــق انــدازه ای کــه بایــد ببــرد خــط مــی کشــد و 
قســمت هــای اضافــی را بــا کلنــگ از ســنگ جــدا مــی کنــد. این 
شــکل خام تراشــیدن ســنگ را بــه انــدازه نهایی مورد نظــر نزدیک 
مــی کند، ســپس اســتاد ســنگ تراش تیشــه شــانه را بکار بــرده و 
آن را بــه اصطــاح ســنگ تراشــان تیشــه بســته مــی کنــد، یعنی 
ــا زبــری مــی رســاند، امــا رویــه هــای مرئــی  ســطح ســنگ را ت
ــا تیشــه دیگــری تراشــیده و همــوار مــی شــود  ــاره ب ســنگ دوب
و ایــن کار را تیشــه چغــی کــردن مــی نامنــد. در بســیاری از ایــن 
مــوارد ایــن آخریــن کاری اســت کــه روی ســنگ انجام مــی گردد 
و ســپس آن را بــا دوغــاب در مــکان موردنظــر محکــم مــی کنــد. 
فقــط در مــوارد ویــژه ای ســت کــه ســطح پرداخــت شــده مــورد 
نیــاز اســت در آن صــورت بــا یــک رشــته ســنگ ســنباده ای کــه 
زبــری آن هــا بــه تدریــج کمتــر مــی شــود آن را صیقل مــی کنند.

حجاری 
حجــار صاحــب هنــر و صنعتــی اســت کــه شــاهکارهای دیوارهای 
کاخ هخامنشــیان در تخــت جمشــید و شــوش را بوجــود آورد و 
بــه واقــع مــی شــود گفــت کــه تــا روزگار مــا هماننــد ایــن همــه 

ذوق و اســتادی کمتــر دیــده شــده اســت. کشــور ایــران بــا توجــه 
بــه دارا بــودن معــادن فراوانــی از ســنگ هــای مناســب حجــاری 
هماننــد مرمــر ســفید، مرمــر ســبز فــام یــا دانه هــای ریز )ســنگ 
گندمــی(، مرمــر خاکســتری تخــت جمشــید )رنــگ ســیاه( ،مرمر 
ســبز نــرم یــزد و ســنگ ســماق، مناســب هنــر ســنگ تراشــی و 
حجــاری اســت.می تــوان گفت که کار ســنگ تراش نســبتا ســاده 
تــر از حجــاری اســت زیــرا حجــار یــا نقــار کتیبــه هــای ســنگی 
بســیار ظریــف و حجــاری تزئینــی بــه نــام قلمزنــی یــا حجــاری 
ــه  ــد ک ــی ده ــام م ــنگ انج ــت کاری روی س ــا منب ــه ی ظریف
ــوان در مســاجد، دیوارهــای ســاختمان  ــار ایــن هنــر را مــی ت آث
هــای مهــم و آرامــگاه مردمــان سرشــناس مشــاهده نمــود.

هنگامــی کــه حجــار بــرای تزئیــن مثــا یــک ســنگ آغــاز بــه کار 
مــی کنــد، درســت هماننــد ســنگ تــراش قســمت هــای اضافــی 
ــه ی آن را بســیار درخشــان مــی  ــده و ســپس روی ســنگ را بری
ــام  ــته و تم ــنگ گذاش ــاری را روی س ــه حج ــپس نقش ــد. س کن
ــه  ــم زدن نقش ــرای قل ــد. ب ــی کش ــب م ــا مرک ــوط آن را ب خط
ــم  ــای قل ــه ه ــر مجموع ــوالدی و دیگ ــش ف ــر از چک ــورد نظ م
ــی  ــوالد خشــک هســتند اســتفاده م ــس ف ــه از جن حجــاری ک
ــم  ــک قل ــد و ی ــی کن ــی را م ــوط اصل ــدا  خط ــار ابت ــد. حج کن
بســیار نــوک تیــز بــه نــام قلــم ســوزنییا تقــاری ســوزنی یــا مــوج 
ســوزنیرا اســتفاده مــی کنــد و زمینــه آن را بــا قلــم هــای میــان 
تهــی گوناگونــی مثــل دم قاشــقی مــی بــرد. زمینــه کار کــه بریده 
ــا مجموعــه ای از ســوهان هــای خــم شــده  نیــم  شــده اســت ب
رخــی بــه نــام ســوهان دســتور داده، ســوهان باریــک، ســوهان دم 
موشــی و پــاره ای از ســوهان هــای دیگــر ماننــد ســوهان دوســر 
صــاف مــی کننــد و بــرای رویــه هــای نســبتا بــزرگ تــر نیــز از 

ــه ی  ــود. مرحل ــی ش ــتفاده م ــری اس ــت ت ــای کلف ــوهان ه س
آخــر، پرداخــت اســت کــه بــا کاغــذ و ســنباده انجــام مــی گــردد.

اگــر بــه ابنیــه تاریخــی و مــکان هــای باســتانی کشــورمان نــگاه 
ــان  ــنگ تراش ــت س ــر دس ــی از هن ــای زیبای ــه ه ــد، نمون کنی
ــه هنــر ایــن  ــی را مشــاهده مــی کنیــد و پــی ب و حجــاران ایران
ــد  ــتان هنرمن ــا سرانگش ــه ب ــه چگون ــد ک ــی بری ــدان م هنرمن
ــد کــه پــس از  خــود ایــن چنیــن زیبــا نقــش آفرینــی کــرده ان
گذشــت چندیــن قــرن، هنــوز آثارشــان بــه یــادگار مانــده اســت.
 حامد بهلول

حجاری و سنگ تراشی

                                                همایش مجازی کرونا در دانشگاه آزاد نجف آباد
همایــش ملــی »تولیــد دانــش ســامتی در مواجهــه بــا کرونــا و حکمرانــی در جهــان پســاکرونا« ۲۰ و ۲۱ آبــان مــاه بــه صورت 
مجــازی بــا محوریــت دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد و تحــت حمایــت پایــگاه اســتنادی جهــان اســام و ســیویلیکا برگزار می شــود.

دبیــر علمــی همایــش تصریــح کــرد: اســتفاده از تجربیــات، تاش هــا، تحقیقــات و اقدامــات صاحب نظــران و متخصصــان درگیر 
بــا ویــروس کرونــا و بررســی و تکمیــل دانــش حکمرانــی در جهــان پســاکرونا از جملــه اهــداف برگــزاری ایــن همایش اســت.

مریــم مقیمیــان اضافــه کــرد: ایــن همایــش در موضــوع اصلــی دســتیابی بــه دانش ســامتی و بــا ۱۰ محــور بین رشــته ای نظام 
ســامت از جملــه علــوم پزشــکی، مدیریــت، حقــوق، روانشناســی، محیــط زیســت، ســبک زندگــی، فنــی مهندســی، تجــارب 
تاریخــی بحــران و بیمــاری در جهــان، آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری برگــزار خواهــد شــد. محققــان و پژوهشــگران تا  ۸ آبــان ماه 

فرصــت دارنــد بــرای ارســال مقــاالت اقــدام کنند.

بــه ریاســت معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار و بــا حضــور معاونیــن عمرانــی، برنامــه ریــزی 
و توســعه، بخشــداران بخــش هــای تابعــه، اعضــاء شــورای تامیــن و ســایر اعضــاء مدعــو، جلســه 
فــوق العــاده ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا برگــزار 
ــاز  ــک آغ ــدار ضمــن تبری ــی فرمان ــاون سیاســی و اجتماع ــن جلســه صالحــی، مع ــد. در ای گردی
ــد  ــاز جدی ــده از ف ــس ش ــواهد منعک ــا و ش ــن آماره ــا تبیی ــج( ب ــر )ع ــرت ولیعص ــت حض والی
ــه  ــاری ب ــن بیم ــاد ای ــک و ح ــوان گســترش اپیدمی ــا عن ــا ب ــک کرون ــاری پاندمی گســترش بیم
بیــان موضــوع پرداختنــد و بــر ضــرورت همــکاری و تعامــل ســایر مســئوالن اداری و اجرایــی بــا 
آحــاد مــردم در راســتای رعایــت شــیوه نامــه هــای ســتاد ملــی کرونــا و رعایــت بهداشــت عمومــی 
فــردی و جمعــی تاکیــد نمودنــد. در ادامــه معــاون عمرانــی فرمانــدار و ســپس ســایر اعضــاء حاضر 
بــا بیــان ضــرورت هــا و تمهیــدات اتخــاذ شــده ســازمانی بــر اهتمــام جــدی خــود در مقابلــه بــا 
ایــن پدیــده منحــوس تاکیــد و بــر آمادگــی جهــت هرگونــه همــکاری تصریــح نمودنــد. در پایــان 
جلســه رئیــس جلســه بــا تبییــن اولویــت هــای مدیریــت بحــران شهرســتان در راســتای مقابلــه با 
ویــروس کوویــد ۱۹ و شکســتن زنجیــره انتقــال بــر اســتمرار اســتفاده اجبــاری از ماســک، رعایــت 

فاصلــه گــذاری اجتماعــی، ممانعــت از حضــور در اماکــن عمومــی، شسشــوی مکــرر دســت هــا بــا 
آب و صابــون و ... تاکیــد نمودنــد و ســر انجــام توســط اعضــاء حاضــر مصــوب گردیــد: ۱( پــس از 
خاتمــه جلســه ابــاغ صریــح محدودیــت هــای ایجــاد شــده در گــروه هــای شــغلی ۲ و ۳ و ۴ بــه 
منظــور صیانــت و ســیادت از دســتورالعمل هــای بهداشــتی از ســوی صاحبــان کســب و کار در 
محوریــت بــا اتــاق اصنــاف، اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان و بــا هماهنگی دادگســتری 
ــان،  ــای ورزش و جوان ــد اداره ه ــرر گردی ــرد. ۲( مق ــی صــورت پذی ــی و انتظام ــای امنیت و نیروه
ــی و دانشــگاهی  آمــوزش و پــرورش، فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ســایر موسســات آمــوزش عال
شهرســتان ضمــن تمکیــن بــه موضــوع محدودیــت هــا بــر ممانعــت از بازگشــایی مراکــز تحــت 
نظــر خــود اقــدام نماینــد. ۳( کلیــه اعضــاء شــورای اداری شهرســتان بــا اســتثناء ضمــن رعایــت 
ــا، تــا اطــاع ثانــوی از حضــور کارکنــان  مصرانــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ســتاد ملــی کرون
دارای بیمــاری زمینــه ای و گــروه هــای آســیب پذیــر بــه صــورت دورکاری بهــره منــد گردنــد. در 
پایــان بــر ضــرورت کنتــرل و نظــارت مســتمر در اجــرای مصوبــات توســط دســتگاه هــای ذیربــط 

تاکیــد و جلســه بــا ذکــر صلــوات خاتمــه یافــت.

مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری پاندمیک کرونا
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                                      تجلیل از فعالین آرامستان

ــا حضــور  ــه و ب ــن مجموع ــای ای ــش ه ــالن همای ــی س ــه میزبان ــرا ب ــه اخی ــی مراســمی ک ــاد ط ــهرداری نجــف آب ش
ــرد. ــل ک ــهر تجلی ــن ش ــتان ای ــن آرامس ــد، از فعالی ــزار ش ــف برگ ــئوالن مختل مس

در ایــن مراســم متفــاوت کــه بــا بیــان نقطــه نظــرات تعــدادی از حاضریــن همــراه بــود، از تمامــی افــرادی کــه بــه نوعی 
در امــور آرامســتان فعالیــت دارنــد، بــا اهــدای لــوح و هدیــه تقدیــر شــده اســت.

در بخشــی از ایــن مراســم هــم ضمــن معرفــی بهــروز کرمــی بــه عنــوان رییــس جدیــد آرامســتان هــای شــهرداری 
ــاد، از زحمــات ۵ ســاله علــی ســلیمی در ایــن مســئولیت نیــز تقدیــر شــد. نجــف آب

خبر کوتاه

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان، بخشــدار بخــش مهردشــت، امام جمعه شــهر علویجه، 
شــهردار و اعضــاء شــورای اســامی شــهر علویجــه، خیریــن و ســایر اقشــار مــردم، کلنــگ احــداث غســالخانه 
ــر زمیــن زده شــد. ــا حــدود ۳۰۰ متــر مربــع زیــر بنــا ب و مســتحدثات وابســته خیرســاز شــهر علویجــه ب

 همچنین از محل اعتبارات عمومی این شهر عملیات اجرایی سامانه پایش تصویری این شهر آغاز گردید. 
در این مراسم مهندس راعی، ضمن تبریک حلول ماه سعد ربیع االول و دهه وقف و هفته نیروی انتظامی، از 

فعالیت های صورت پذیرفته توسط خیرین، شهردار و اعضاء شورای اسامی شهر علویجه تقدیر نمودند.
ایشــان همزمانــی اجــرای ایــن پــروژه خیــر ســاز در دهــه وقف را بــه فال نیــک گرفتنــد و واقفین را ارزشــمند 
تریــن گلــواژه هــای ســرمایه اجتماعــی و مبرزتریــن مولفــه هــای مســئولیت پذیــری اجتماعی برشــمردند که 
بــا مشــارکت ارزشــمند خــود در پــروژه هــای خیــر ســاز دنیــا و آخــرت خویــش را سرشــار از خیــر و بــرکات 
مــی ســازند. ایشــان بــا اشــاره بــه اهمیــت و ضــرورت راه انــدازی ســامانه پایــش تصویــری خاطــر نشــان نمود 
تکمیــل ایــن پــروژه نقــش موثــری را در کنتــرل ترافیــک و افزایــش ضریــب امنیــت شــهری خواهــد داشــت.

آغاز عملیات اجرایی دو پروژه عمرانی و خدماتی 

ــکات و  ــی مش ــت بررس ــا محوری ــاد ب ــف آب ــرورش نج ــوزش و پ ــورای آم ــه ش ــن جلس پنجمی
شناســایی راهبردهــای الزم جهــت حمایــت از دانــش آمــوزان کــم بضاعــت، گــزارش وضعیــت 
ــا حضــور هاشــمی معــاون  ــدام ب قبــول شــدگان در کنکــور سراســری و پروژهــای در دســت اق
ــر، معاونیــن و  ــام جمعــه شهرســتان، مدی ــدار، حجــت االســام و المســلمین حســناتی ام فرمان
ــت و  ــبکه بهداش ــاون ش ــهر، مع ــورای ش ــاء ش ــهردار، اعض ــرورش، ش ــوزش و پ ــان آم کارشناس

ــزار شــد. ــی برگ ــا ســه دوره تحصیل ــران و اولی ــدگان مدی نماین
ــوزان  ــش آم ــار دان ــه آم ــه ارائ ــی ب ــوزش ابتدای ــی کارشــناس آم ــن جلســه کرم ــدای ای در ابت
ابتدایــی در نحــوه دسترســی بــه امکانــات آمــوزش مجــازی پرداخــت. وی اذعــان کــرد بــا توجــه 
بــه آمــار واصلــه از مــدارس، از مجمــوع ۳۲۸۸۳ نفــر دانــش آمــوز مقطــع ابتدایــی شهرســتان 
ــزات کمــک آموزشــی  ــه دلیــل فقــدان تجهی ــه آمــوزش مجــازی ب ۱۷۳۴ نفــر از دسترســی ب
مثــل موبایــل و تبلــت محــروم مــی باشــند بــه گونــه ای کــه ۵۷۸ تــن از آنــان حتــی تلویزیــون 

دیجیتــال بــرای دسترســی بــه شــبکه آمــوزش هــم ندارنــد.
ــات  ــت: در جلس ــار داش ــتان اظه ــرورش  شهرس ــوزش و پ ــر آم ــوی زاده مدی ــه موس در ادام
ــل را  ــوزان از تحصی ــدن دانش آم ــادی بازمان ــد مب ــه بای ــم ک ــد کرده ای ــرراً تأکی ــف مک مختل
مســدود کــرد و ایــن روزهــا بــا توجــه بــه مجــازی بــودن بخشــی زیــادی از محتــوای آموزشــی، 
ــه یــک دغدغــه تبدیــل شــده اســت. ــواده هــا ب ــه ابزارهــای الکترونیکــی در خان ــاز ب تامیــن نی

موســوی زاده بــا اشــاره بــه نقــش مؤثــر خیریــن تصریــح کــرد: ورود خیریــن بــه موضــوع تامیــن 
تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز بــرای آمــوزش در فضــای مجــازی ضــروری اســت و درخواســت 
مــا از مجموعــه خیریــن تهیــه تجهیــزات الکترونیــک ماننــد تبلــت و گوشــی هوشــمند بــرای 
ــز  ــا نی ــدان آنه ــا فرزن ــت ت ــروم اس ــق مح ــای مناط ــواده ه ــت و خان ــوزان کم بضاع دانش آم

ــوند. ــد ش ــای الزم بهره من ــوری از آموزش ه ــت مح ــه عدال ــر پای ــد ب بتوانن
مدیــر آمــوزش و پــرورش در ادامــه خبــر از کســب ۱۰۳ رتبــه زیــر ۱۰۰۰ در کنکــور سراســری 
ــه رتبــه ۳۱ کشــوری در بیــن ۷۵۰ منطقــه داد و نقــش آفرینــی  ــل گشــتن ب و همچنیــن نائ

معلمــان تاشــگر شهرســتان را در ایــن موفقیــت موثــر دانســت.
وی در ادامــه از بازنشســته شــدن ۶۵۰ معلــم بــا ســابقه در ســال آینــده بــه عنــوان بزرگتریــن 

ــه  ــذار از جمل ــر گ ــای تاثی ــود را در برخــی پســت ه ــن کمب ــرد و ای ــاد ک ــه آموزشــی ی دغدغ
مشــاورین تحصیلــی کــه از ظرفیــت ۷۰ نفــری تنهــا ۲۰ مشــاور تخصصــی در شهرســتان وجــود 

دارد تهدیــد کننــده خوانــد.
مراسم تجلیل از رتبه های زیر 1۰۰ کنکور سراسری

گفتنــی اســت در پایــان ایــن جلســه بــا حضــور تمامــی اعضــاء مراســم تجلیــل از رتبــه هــای 
زیــر ۱۰۰ کنکــور سراســری ۹۹ در فضــای بــاز مجموعــه اداری آمــوزش و  پــرورش نجــف آبــاد 

و بــا رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی برگــزار گردیــد.
ــب  ــرد: کس ــار ک ــتان اظه ــه شهرس ــام جمع ــناتی ام ــام حس ــت االس ــم حج ــن مراس در ای
ــا  ــروس کرون ــر وی ــا درگی ــردم و خانواده ه ــه م ــختی ک ــرایط س ــور در ش ــر کنک ــای برت رتبه ه
هســتند و افزایــش رتبــه هــای زیــر هــزار از ۷۱ بــه ۱۰۳ نفــر نســبت بــه ســال گذشــته، گویــای 
ــران و  ــازی الزم توســط مدی ــا و زمینه س ــواده ه ــت خان ــوزان، حمای ــت دانش آم همــت و فعالی

مســئولین آمــوزش و پــرورش و معلمــان دلســوز اســت.
در پایــان بــا اهــداء تقدیرنامــه و جوایــزی از رتبــه هــای برتــر کنکــور سراســری ۹۹  بــه همــراه 

مدیــران مــدارس مربوطــه تجلیــل بــه عمــل آمــد.

لزوم ورود خیرین به منظور آموزش دانش آموزان بی بضاعت در بستر فضای مجازی

والدین آگاه

والدیــن نبایــد در مــورد تنبیــه کودکشــان خیلــی ســهل انــگار یــا 
خیلــی خشــن عمــل کنند . هــردو عملکــرد نتایــج ناخوشــایندی 
خواهــد داشــت . اگــر کودکــی بــدون آنکــه فرصــت کافــی بــرای 
تصمیــم گیــری داشــته باشــد ، جــواب منفــی بشــنود هرگــز قادر 
نخواهــد بــود کــه بــرای خــود تصمیــم بگیریــد یــا نظــر بدهــد .

بهتریــن راه بــرای مهــار کودکــی کــه بر ســر مســئله ای پافشــاری 
مــی کنــد ،اجــرای ســه راه حــل زیر اســت :

ــه  ــد کــه ب ــان بگویی ــه فرزندت ــا محکــم و قاطــع ب ــف : آرام ام ال

رفتــارش خاتمــه دهــد و دوســت نداریــد کــه ایــن رفتــار تکــرار 
ــه هیــچ وجــه آن را نمــی پذیریــد. شــود چــون ب

ب : اگــر از کار خــود دســت برنداشــت بــه کودکتــان بگوییــد اگــر 
بــه کارش ادامــه دهــد ، تنبیــه خواهــد شــد . اخطــار و آگاهــی 

دادن از مراحــل مهمــی بــه شــمار مــی رود.
ــه خواســته شــما عمــل  ــر کــودک ب ــه اگ ــن مرحل پ : در آخری
ــا بهتــر اســت در مــورد چگونگــی  ــد تنبیــه شــود . ام نکــرد بای
ــث  ــای بح ــود ج ــه خ ــد ک ــب کنی ــی کس ــم اطاعات ــه ه تنبی

دارد . کنتــرل همیشــگی از ســوی والدیــن شــخصیت کــودک را 
ضعــف مــی کنــد . از ســوی دیگــر اگــر کــودک بــه حــال خــود 
رهــا شــود یــا بــه نــدرت از ســوی والدینــش راهنمایــی شــود و 
همیشــه راه خــودش را بــرود نتیجــه آن کودکــی خواهد بــود غیر 
قابــل کنتــرل ، کــه حــرف والدینــش هیــچ تاثیــری بــر او نــدارد.
مریم رضائیان

والدین باید در چه حد سخت گیر باشند؟



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 6  آبان 1399

شماره 82  5

آمــاج  کــدو ســفید یــک غــذای اصیــل نجــف آبــادی اســت کــه بیشــتر در شــب هــای ســرد 
زمســتان تهیــه  مــی شــود و خــوردن آن در گذشــته زیــر کرســی لــذت آن را دو چنــدان مــی 

کــرد . 
مواد الزم برای 5 نفر:

* سبزی ) شوید ، گشنیز ، اسفناج )مقدار اسفناج از همه بیشتر باشد(
* پیاز : ۱ عدد * دنبه گوسفندی : ۱۰۰ گرم 

* آرد : ۱۰۰ گرم * نخود: ۲۰۰ گرم  
* کدو سفید : به میزان دلخواه * آب : به میزان الزم  

* نمک و زردچوبه : به میزان الزم * ادویه جات : به میزان الزم 
طرز تهیه :

ــه  ــداری دنب ــا مق ــپس ب ــانده و س ــذا خیس ــت غ ــل از پخ ــاعت قب ــدت ۲۴ س ــه  م ــود را ب نخ
گوســفند کوبیــده یــا میکــس مــی کنیــم . ســپس قابلمــه را آب کــرده و مخلــوط نخــود و دنبــه 
لــه شــده را در آب ریختــه و مــی گذاریــم  روی اجــاق تــا جــوش بیاییــد و نخودهــا پختــه شــوند 
، بعــد کــدوی ســفید را ریختــه تــا کمــی پختــه شــود ســپس ســبزیجات را اضافــه مــی کنیــم 
. در مرحلــه ای جداگانــه آرد گنــدم نمــک و زردچوبــه و آب را در ۱۲۳ ریختــه تــا انــداره یــک 
مــاش شــود بعــد ایــن مخلــوط را داخــل قابلمــه ریختــه و مرتــب بــا چنــگال هــم مــی زنیــم تــا 

بهــم نچســبد . بعــد از مقــداری جــوش خــوردن آمــاج مــا آمــاده اســت.
* نکتــه : بانــوان قدیمــی نجــف آبــادی ایــن غــذای خوشــمزه را اکثــراً در فصــل هــای ســرد و 
بــرای ســرماخوردگی طبــخ مــی کردنــد، بخاطــر همیــن پیــاز داغ جــزو مــواد اصلــی نیســت ولــی 

در صــورت دلخــواه مــی توانیــد پیــاز داغ را هــم اضافــه کنیــد .
 الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
آماج کدو

                                                    کاهش 6درصدی جرایم در نجف آبادخبر کوتاه
فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان در حاشــیه مراســم تجلیــل از ایــن نیــرو در فرمانداری شهرســتان گفــت: با وجود تشــدید 
مشــکات اقتصــادی، میــزان وقــوع جرایــم مختلــف در مــاه جــاری نســبت بــه بــازه زمانــی ســال گذشــته، کاهــش ۶درصــدی 
داشــته است.ســرهنگ محمــد حســین باباکانــی بــا تقدیــر از تــاش هــای شــبانه روزی تمامــی همــکاران و همراهــی خانواده 
آن هــا اضافــه کــرد: مجموعــه انتظامــی حافــظ امنیتــی اســت کــه ســایرین بایــد آن را تولیــد کــرده باشــند امــا امــروز از صفــر 
تــا صــد امنیــت بــه عهــده ایــن نیــرو اســت.باباکانی اضافــه کــرد: مجموعــه نیــروی انتظامــی نمی توانــد امنیــت مطلــوب را بــه 
تنهایــی انجــام دهــد، پیش بینــی و پیشــگیری بــا دیگــر ســازمان هــا اســت و نیــروی انتظامــی دســترنج ســایر ادارات را مطــرح 
مــی کنــد.در بخــش دیگــری از ایــن مراســم کــه بــا همــت میــز حمایــت از صنعــت دفتــر نماینــده مجلــس، فرمانــداری و دفتر 

امــام جمعــه برگزار شــد.

حصروراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۸۰۱۹۲۷۲۷ ب ــای احســان نادرخان   آق
کاســه ۹۹۰۱۱۵۱ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان اســماعیل نادرخانــی  بشناســنامه  ۴۹۱ در تاریــخ ۹۹/۶/۳۱ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. احســان نادرخانــی  
ش ش ۱۰۸۰۱۹۲۷۲۷  ، ۲. مجیــد نادرخانــی ش ش ۱۰۸۰۲۹۴۷۲۴ ، ۳. رویــا نادرخانــی ش ش 
۱۰۸۰۲۴۶۸۵۱ )فرزنــدان متوفــی(، ۴. رضــوان فردیــن ش ش ۳۹۷  )همســر متوفــی ( ، ۵. طیبــه 
عامــل ش ش ۴۵۱ )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 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. ۱۰۳۲۶۸۱ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
ــرح  ــه ش ــماره ۱۰۸۰۳۷۹۹۴۰ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــان نج ــرا کامرانی ــم  زه   خان
دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۱۱۱۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان بتــول معینــی نجــف آبــادی بشناســنامه  ۶۸۱ در تاریــخ ۱۳۹۹/۶/۲۱ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: ۱. رســول کامرانیــان نجــف آبــادی  ش ش ۱۳۷۴۷  ، ۲. ســمیه کامرانیــان نجــف آبــادی ش ش 
ــادی ش  ــادی ش ش ۴۲۰۳ ، ۴. زهــرا کامرانیــان نجــف آب ۲۳۷۲ ، ۳. زهــره کامرانیــان نجــف آب
ــادی ش ش ۲۲۳۷۲   ــف آب ــان نج ــعلی کامرانی ــی(، ۵. عباس ــدان متوف ش  ۱۰۸۰۳۷۹۹۴۰ )فرزن
)همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجام 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. ۱۰۳۲۶۸۳/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای مســعود نبئــی دارای شناســنامه شــماره ۹۰۰ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۱۲۰۴ 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مانــده 
علــی نبئــی بشناســنامه  ۱۱۹۸ در تاریــخ ۹۹/۷/۴ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : ۱. زهره کســمائی نجــف آبــادی   ش ش ۱۲۲۹ 
) همســر متوفــی (   ، ۲. مســعود نبئــی ش ش ۹۰۰ ، ۳. محمــد نبئــی ش ش ۱۰۸۰۳۸۶۶۳۷ ، 

۴. مرضیــه نبئــی ش ش ۳۹۷۹ )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نماید 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰۳۲۲۰۹ /م الــف رئیــس شــعبه 

۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۶۲۰۰۰۲۰۰۸۶ ب ــنامه ش ــدری دارای شناس ــم حی ــی چ ــودابه یزدان ــم  س   خان
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه ۹۹۰۱۱۰۶ از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی نــادری چــم حیــدری  بشناســنامه  ۶۲۰۰۱۶۹۶۹۱ در 
تاریــخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : ۱. ســودابه یزدانــی چــم حیــدری ش ش ۶۲۰۰۰۲۰۰۸۶ )مــادر متوفــی (  ، 
۲. محســن نــادری چــم حیــدری ش ش ۴۲۶۰ )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. ۱۰۳۲۷۰۷ /م 

الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۶۲۰۰۰۲۰۰۸۶ ب ــنامه ش ــدری دارای شناس ــم حی ــی چ ــودابه یزدان ــم  س   خان
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه ۹۹۰۱۱۰۷ از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محســن نــادری چــم حیــدری  بشناســنامه  ۴۲۶۰در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ۱۳۹۹/۶/۱۶ اقامت
منحصــر اســت بــه : ۱. ســودابه یزدانــی چــم حیــدری ش ش ۶۲۰۰۰۲۰۰۸۶ )همســر متوفــی (  ، 
۲. عرفــان نــادری چــم حیــدری ش ش ۶۲۰۰۲۰۰۹۸۱ )پســر متوفــی ( ، ۳. شــایان نــادری چــم 
حیــدری  ش ش ۶۲۰۰۲۲۶۷۶۸ )پســر متوفــی ( ، ۴. جمیلــه محمــد زاده چمطاقــی ش ش ۲۵ ) 
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. ۱۰۳۲۷۰۶ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد 
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4شماره 82
حصروراثت  

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۵۳۶ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــدی باردئ ــه قائ فاطم
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹۰۱۱۳۸ از ای
شــادروان فرامــرز قائــدی باردئــی بشناســنامه  ۲۰۱۹ در تاریــخ ۹۹/۶/۲۵ اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــدی  ــه : ۱. بتــول قائ ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث را ب
ــدی  ش ش  ــی ش ش ۱۵۳۶ ، ۳. داود قائ ــدی باردئ ــه قائ ــی  ش ش ۱۲۹۸۴   ، ۲. فاطم باردئ
ــدی باردئــی ش ش ۱۶۱۵ ، ۶. اصغــر  ــدی باردئــی ش ش ۶ ، ۵. محمــد قائ ۱۳۳۰ ، ۴. اکبــر قائ
ــی  ــدی باردئ ــی ش ش ۲۹۴۵ ، ۸. زهــرا قائ ــدی باردئ ــی ش ش ۶۲۴ ، ۷. اکــرم قائ ــدی باردئ قائ
ش ش ۴۲ )فرزنــدان متوفــی(، ۹.  جواهــر کریــم زاده  بــا انجــام ش ش ۱۸۶۱  )همســر متوفــی (  
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

۱۰۳۱۱۱۰/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

آقــای محمــود علیخانــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۷۵۲ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹۰۱۱۱۴ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان شــاه بیگــم قائمــی بشناســنامه  ۲۰۶۰۰ در تاریــخ ۹۸/۲/۵ اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. رضــا علیخانــی  ش 
ش ۱۵۸۹۹ )همســر متوفــی (  ، ۲. محمــود علیخانــی ش ش ۷۵۲ ، ۳. محمــد علــی علیخانــی 
ش ش ۱۰۰۶ ، ۴. حســنعلی علیخانــی  ش ش ۹۵۵ ، ۵. اکبــر علیخانــی ش ش ۷۷ ، ۶. فاطمــه 
ــه  ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ــی ش ش ۱۰۸۶  )فرزن ــه علیخان ــی ش ش ۷۴۶ ، ۷. خدیج علیخان
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. 

۱۰۳۱۸۵۵ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــه  ــرح دادخواســت ب ــه ش ــماره ۳۴ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــان عباســی جوزدان ــی ج ــای عل آق
کاســه ۹۹۰۱۱۲۳ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان شــهربانو عباســی جوزدانــی بشناســنامه  ۶ در تاریــخ ۱۳۹۹/۶/۱۴ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. جمشــید 
عباســی جوزدانــی  ش ش ۷۲  ، ۲. راهــب عباســی جوزدانــی ش ش ۱۳۸۲، ۳. رســول عباســی 
جوزدانــی ش ش ۱۳۴ ، ۴. احتــرام عباســی جوزدانــی ش ش ۱۲۲۵ ، ۵. عــزت عباســی جوزدانــی 
ش ش ۳۱۷۸۴ )فرزنــدان متوفــی(، ۶. علــی جــان عباســی جوزدانی ش ش ۳۴  )همســر متوفی ( ،  
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد  ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. ۱۰۳۱۳۰۲ /م ال

حصروراثت
ــه شــرح  ــی شــکرالهی یانچشــمه  دارای شناســنامه شــماره ۱۰۹۲۲۹۳۴۳۴ ب ــد تق ــای محم آق
دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۱۱۳۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروان شــاه بیگــم نورمحمــدی نجــف آبــادی بشناســنامه  ۱۰۹۰۸۴۹۳۶۲ در 
تاریــخ ۹۹/۱/۱۶ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــی  ــر متوف ــمه ش ش ۴۶۲۲۸۶۹۵۸۶  )همس ــکرالهی یانچش ــد ش ــه : ۱. محم ــت ب ــر اس منحص
ــکرالهی ش ش  ــواد ش ــمه ش ش ۱۰۹۲۲۹۳۴۳۴ ، ۳. ج ــکرالهی یانچش ــی  ش ــد تق (، ۲. محم
۱۰۹۰۲۹۰۴۲۸ ، ۴. مهــدی شــکرالهی یانچشــمه ش ش ۱۰۹۱۳۱۳۸۱۴ ، ۵. زینــب شــکرالهی  
ش ش ۱۰۸۰۰۴۱۷۸۸ )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. ۱۰۳۱۸۴۹ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۱۰۸۰۶۱۱۳۷۱ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــی نج ــین کاظم ــای افش آق
دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۱۱۱۲ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروان فرهــاد کاظمــی نجــف آبــادی بشناســنامه  ۳۱۳ در تاریــخ ۱۳۹۹/۷/۲ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: ۱. افشــین   کاظمــی نجــف آبــادی ش ش ۱۰۸۰۶۱۱۳۷۱  ، ۲. زهــره کافــی موســویان نجــف 
ــدارد.  ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــادی ش ش ۸۶۹ )همســر متوف آب
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. ۱۰۳۱۳۳۵ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۴ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــری اران ــه کبی ــم مرضی خان
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹۰۱۱۱۳ از ای
شــادروان محمــد شیاســی ارانــی  بشناســنامه  ۱۱۰۴ در تاریــخ ۹۹/۶/۱۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : ۱. امیر حســین شیاســی 
ارانــی    ش ش ۰۴۸۰۸۰۰۳۰۸  ، ۲. فرزانــه شیاســی ارانــی  ش ش ۸۹۹۳ ، ۳. فاطمــه شیاســی 
ارانــی  ش ش ۵ )فرزنــدان متوفــی(، ۴. مرضیــه کبیری ارانی  ش ش ۴ )همســر متوفــی ( ،  متوفی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث 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 صادرخواهــد 
ــاد  ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. ۱۰۳۱۲۱۸ /م ال

حصروراثت
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی دارای شناســنامه شــماره ۵۲۳ ب ــای ســید محمــد قطب آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹۰۱۱۲۶ از ای
شــادروان ســید فضــل الــه قطبــی بشناســنامه  ۲۹۰ در تاریــخ ۱۳۹۸/۱۰/۵ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. فاطمــه مصطفــی 
نجــف آبــادی   ش ش ۳۴۰ ) همســر متوفــی ( ، ۲. ســید محمــد قطبــی  ش ش ۵۲۳ ، ۳. ســید 
احمــد قطبــی ش ش ۲۹۱۶۰ ، ۴. زهــره قطبــی ش ش ۶۶ ، ۵. اعظــم قطبــی ش ش ۵۸۱ ، ۶. 
اشــرف الســادات قطبــی ش ش ۸۵۶۵ ، ۷. زهــرا قطبــی ش ش ۲۹۵۲  )فرزنــدان متوفــی(، متوفی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث 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 صادرخواهــد 

شــد. ۱۰۳۱۳۶۲ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

آقــای ســید شــهاب الدین کافی موســویان نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۸۰۲۴۳۶۴۱ 
بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۱۱۳۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نموده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید ناصــر کافــی موســویان نجــف آبــادی بشناســنامه  ۴۷۲ 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ ۱۳۹۹/۷/۲ اقامت در تاری
ــادی  ش ش  ــف آب ــویان نج ــی موس ــن کاف ــهاب الدی ــید ش ــه : ۱. س ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
۱۰۸۰۲۴۳۶۴۱  ، ۲. النــاز الســادات کافــی موســویان نجــف آبــادی ش ش ۵۸۷۰ ، ۳. اللــه غیــور 
نجــف آبــادی  ش ش ۴۰۴ ، ۴. اشــرف چاوشــی  ش ش ۷۳ )مــادر متوفــی ( ، ۵. ســید مهــدی 
کافــی موســویان نجــف آبــادی ش ش ۱۰۰۲ )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. ۱۰۳۱۳۵۸ /م الــف 

رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

صدیقــه توکلــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره ۳۰۳ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹۰۱۰۴۰ از ای
شــادروان فاطمــه محمــدی قهدریجانــی  بشناســنامه  ۱۸۹۱ در تاریــخ ۹۹/۴/۷ اقامتــگاه دائمــی 
ــه : ۱. محتــرم  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث خــود را ب
ــادی  ش ش ۳۰۳ ، ۳.  ــف آب ــی نج ــه توکل ــادی    ش ش ۱۰۲۲  ، ۲. صدیق ــف آب ــی نج توکل
حســینعلی هنرمنــد الــه آبــادی  ش ش ۱۲ )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. ۱۰۱۶۴۵۲ /م 

الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۸۴۹ ب ــنامه ش ــلیران دارای شناس ــزی س ــرداد منج ــای مه آق
کاســه ۹۹۰۱۱۱۱ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان پژمــان منجــزی ســلیران بشناســنامه  ۱۰۸۰۲۶۲۳۷۷ در تاریــخ ۹۹/۴/۳۰ اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : ۱. مهرداد 
منجــزی ســلیران ش ش ۱۸۴۹ )پــدر متوفــی (  ، ۲. ثریــا اســامی  ش ش ۹۳ )مادرمتوفــی ( ، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد  ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. ۱۰۳۱۹۰۳ /م ال

حصروراثت
آقــای بهمــن توانــا نــژاد  دارای شناســنامه شــماره ۲۳۸۱۶ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۱۱۴۳ از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بتــول نعلبنــدی نجــف آبــادی بشناســنامه  
ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر  ۴۱۲ در تاریــخ ۱۳۹۶/۲/۲۷ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
اســت بــه : ۱. بهجــت توانــا نــژاد    ش ش ۲۹۹۸۶  ، ۲. ســهیا توانــا نــژاد  ش ش ۲۲۵۳۱ ، ۳. شــها توانــا نــژاد  ش ش 
۲۵۰۵۸ ، ۴. بهــزاد توانــا نــژاد  ش ش ۲۵۰۵۹ ، ۵. بهمــن توانــا نــژاد  ش ش ۲۳۸۱۶ ، ایــوب بــار فــروش نجــف آبــادی 
ش ش ۱۵۹ )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰۳۱۸۷۰/م الــف رئیــس 

شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
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ارگ شــیخ بهایــی یــا هفــت برج خــارون یکی از آثــار تاریخی شهرســتان نجف آباد در اســتان 
اصفهــان مــی باشــد و در محلــه ایــی بــه نــام جــوی خــارون کــه از قنات خــارون یــا خواهران 
برگرفتــه شــده،در بهارســتان نجف آباد  قــرار دارد، و بزرگترین مرکز تفریحی در غرب اســتان 
 اصفهــان مــی باشــد، در ســال ۱۳۸۲ توســط شــهرداری نجــف آبــاد مرمت و بازســازی شــده،

افتتــاح شــد،  فرهنگی،گردشــگری  اولیــن مجموعــه  عنــوان  بــه  در ســال ۱۳۸۴  و 
اســت. رســیده  ثبــت  بــه  فرهنگــی کشــور  میــراث  ســازمان  تاریخــی  آثــار  در   و 

شکل ظاهری و کاربرد ارگ شیخ بهایی
ارگ دارای هفــت بــرج اســت کــه شــش بــرج ان در حقیقــت کبوتــر خانــه اســت، نظیــر ایــن 
بــرج هــا در تبریــز دیــده مــی شــود.هر بــرج حــدود ۱۴ متــر ارتفــاع دارد و بــا دیوارهــای 
ــا و اضــاع  ــه ه ــا در زاوی ــرج ه ــد. ب ــم وصــل شــده ان ــه ه ــر ب ــاع ۴ مت ــه ارتف ــی ب کاهگل
دیوارهــا و در ســر در ورودی قــرار دارنــد، و بــه وســیله هشــتی و اتــاق هایــی در بــاال، پاییــن 
و زیرزمیــن ، ورودی بنــا کــه بــه آن شــاه نشــین گفتــه مــی شــود ، ورود بــه ارگ را ممکــن 
مــی ســازد، و در گذشــته بــا پــرورش کبوتــر بــرای تهیــه کــود حیوانــی از پرنــدگان بــرای 

مصــارف کشــاورزی اســتفاده مــی شــده اســت. 
تغییرات امرزی هفت برج خارون

ــز  ــه آن نی ــی ب ــی تفریح ــه  فرهنگ ــنتی، محوط ــه س ــی  آبنما،چایخان ــیخ بهای در ارگ ش
اضافــه شــده اســت، ســاخت آالچیــق هــای کاه گلــی در محوطــه ارگ شــیخ بهایــی نمــای 

ــه آن داده اســت. ــی ب زیبای
ــت  ــی و عظم ــت، بزرگ ــتثنایی اس ــی آن اس ــاری داخل ــی معم ــیخ بهای ــاری ارگ ش معم

ــر و  ــرد واف ــا در عملک ــن بن ــت، ای ــز اس ــاب انگی ــوع آن اعج ــن تن ــکوه آن و همچنی و ش
ــت. ــرده اس ــروی ک ــی پی ــاری ایران ــی از معم ــرم زیبای ــن ف همچنی

ــر  ــای کبوت ــای زیب ــرج ه ــم زیســت شناســی ب ــم، عل ــا  اقلی ــنایی ب ــل آش ــه دلی ــار ب معم
خانــه را بــه رنــگ خــاک ایجــاد کــرده، و طراحــی آن بــه گونــه ایــی بــوده کــه 
ــت، ــوده اس ــذار ب ــر گ ــا تاثی ــرای آن ه ــن ب ــتگاهی ام ــاد زیس ــران و ایج ــذب کبوت  د رج

و در نهایت زیر ساختی برای کشاورزی فراهم امده است.
احمد شریعتی

شهر من نجف آباد
ارگ شیخ بهایی

                                                                           وقف در نجف آباد برای آزادی زندانیان                                                 
رییــس اوقــاف شهرســتان گفــت: ثبــت یــک وقــف جدیــد، آزادی زندانیــان جرایــم غیــر عمــد و تامیــن مــواد شــوینده 

بــرای مســاجد نجــف آبــاد از مهــم تریــن برنامه هــای دهــه وقــف در ایــن شهرســتان اســت.
حجــت االســام رضــا صادقــی گفــت: در ایــن ایــام وقــف جدیــدی داشــتیم کــه در قالــب آن یــک زمیــن یــک هــزار 
متــری در خیابــان محمــد رســول اهلل بــه نــام بــرادران ملــک آبــادی بــه ارزش  ســه میلیــارد تومــان جهــت فعالیــت 

هــای فرهنگــی و قرآنــی وقــف شــد.
ــه نیــات وقــف  ــرای نیازمنــدان شهرســتان ایــن شهرســتان از محــل اجــرای امینان ــان ب ــع ن صادقــی از تهیــه و توزی
مرحــوم عابدینــی خبــر داد و گفــت: ایــن امــر در یزدانشــهر و فیروزآبــاد اجرایــی شــد و بــه ۶۰۰ خانــوار از ایــن نــان 

وقفــی اهــدا شــد.

خبر کوتاهخبرکوتاه

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در تهــران جلســه ای بــا صبــاغ معــاون اجرایــی و 
دکتــر روشــن معــاون امورارتباطــات و مشــارکت هــای  کمیســیون ملــی یونســکو- ایــران  داشــت.

ــاد  ــن جلســه کــه مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آب در ای
نیــز حضــور داشــت پیرامــون موضوعــات متعــددی از جملــه شــهرهای خــاق، دوســتار کــودک ، 

دوســتار آب و مــوراد مرتبــط بحــث و تبــادل نظــر شــد.
شــهردارنجف آبــاد ضمــن برشــمردن ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد شــهر نجــف آبــاد در حــوزه 
ــع  ــه جم ــاد ب ــف آب ــرد نج ــدواری ک ــراز امی ــوراک و .. اب ــی، خ ــای بوم ــتی، هنره ــع دس صنای

شــهرهای خــاق بپیونــدد .
مغــزی از نجــف آبــاد بعنــوان قدیمــی تریــن شــهر جدیــد ایــران یــاد کــرد و عنــوان داشــت بــا 
توجــه بــه ارایــه گواهــی قدمــت از ســوی کمیســیون ملــی یونســکو- ایــران،  قدمــت شــهر نجــف 

آبــاد ثبــت گــردد.
 شــایان ذکــر اســت شــهر خــاق، سرشــار از فعالیت هــای نوآورانــه اســت و محیــط شــهری مــی 

توانــد زمینــه نمایــان شــدن اســتعدادها و خاقیت هــای شــهروندان را فراهــم کنــد.
ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد کــه آن را بــه نــام یونســکو می شناســیم، در 
راســتای یکــی از اهدافــش کــه پیشــبرد صلــح و رفــاه همگانــی در جهــان از طریــق همــکاری 
اســت، در ســال ۲۰۰۴ کــه اعضــای آن بــه ۱۹۰ کشــور رســید، طرحــی بــه نــام شــبکه شــهرهای 
ــه از  ــت ک ــهرهایی اس ــان ش ــکاری می ــج هم ــدف آن تروی ــه ه ــرا درآورد ک ــه اج ــاق را ب خ

خاقیــت بــرای پیشــرفت خــود اســتفاده کــرده بودنــد.
ــای  ــع دســتی، هنره ــت، شــامل صنای ــت حــوزه خاقی شــبکه شــهرهای خــاق یونســکو، هف
ــیقی را  ــات و موس ــی، ادبی ــوراک شناس ــی، خ ــم، طراح ــانه ای، فیل ــای چندرس ــی، هنره بوم

پوشــش می دهــد.
ــع فرهنگــی در هفــت  ــن ویژگــی شــهرهای خــاق از نظــر یونســکو، اســتفاده از صنای مهم تری
ــا  حــوزه مطــرح شــده، بــرای توســعه شــهرها در داخــل کشــور و همــکاری جــدی و فعاالنــه ب

دیگــر کشــورها در زمینــه خاقیــت هــای فرهنگــی اســت.
ــا  ــد، متعهــد می شــوند فعالیت هــای مثبت شــان را ب ــن شــبکه می پیوندن ــه ای ــه ب شــهرهایی ک
هــم بــه اشــتراک بگذارنــد و در بخش هــای مختلــف جامعــه شــهری همــکاری را ترویــج کننــد.

اهداف اصلی یونسکو از ایجاد این طرح، چنین اعام شده است:
- آفرینش، تولید و توزیع فعالیت ها، محصوالت و خدمات فرهنگی را تقویت کنند؛

- توســعه کانون هــای خاقیــت، نــوآوری و گســترش فرصت هــا بــرای افــراد آفریننــده و 
ــی؛ ــش فرهنگ ــه ای در بخ حرف

- بهبــود دسترســی بــه زندگــی فرهنگــی و شــرکت در آن، بــه ویــژه بــرای گروه هــا و افــراد بــه 
ــیب پذیر؛ ــده و آس ــیه رانده ش حاش

- ادغام کامل فرهنگ و خاقیت در طرح های پیشرفت پایدار.
بــرای عضویــت در ایــن طــرح، نخســت پرونــده هــر شــهر در قالــب یــک پروپــوزال کــه طــرح 
هــای خاقانــه را در خــود جــای مــی دهــد، از ســوی شــهرداری و نهادهــای متولــی بــا همــکاری 
ــا و  ــد ایده ه ــتا بای ــن راس ــود. در ای ــه می ش ــکو تهی ــی یونس ــوم اجتماع ــگ و عل ــش فرهن بخ
معیارهــای مهــم یونســکو در نظــر گرفتــه شــده و اثبــات شــود کــه شــهر متقاضــی، معیارهــا و 
شــرایط الزم را دارد. در نهایــت در دســامبر )آذر/دی( هــر ســال همــه پرونده هــا بررســی شــده 

ــود. ــام می ش ــی اع ــه نهای و نتیج
در دســتورالعمل شــهرهای خــاق بــرای کشــورها ســهمیه تعــداد شــهر در نظــر گرفتــه نشــده 

اســت امــا معمــوال هــر کشــور یــک تــا چهــار پیشــنهاد بــه یونســکو ارائــه خواهــد کــرد.
ــت  ــران در شــبکه شــهرهای خــاق یونســکو ثب ــای ای ــن نماینده ه ــران ســال ۱۳۹۴ اولی در ای
ــا ۴۶ شــهر  ــراه ب ــود هم ــاد رد شــده ب ــن نه ــه در ســال۱۳۹۳ از ســوی ای ــان ک شــدند، اصفه
ــه ثبــت رســید. یکــی دیگــر از آن ۴۶ شــهر،  ــه عنــوان شــهر خــاق صنایــع دســتی ب دیگــر ب
نماینــده ای دیگــر ایــران بــود؛ شــهر رشــت، مرکــز اســتان گیــان بــه عنــوان شــهر خــاق در 

تنــوع و ســلیقه غذایــی معرفــی شــد.
ســال گذشــته نیــز پرونــده چهــار شــهر بــرای قــرار گرفتــن در شــبکه شــهرهای خــاق جهــان 
بــه یونســکو ارائــه شــد و در میــان ۶۶ شــهر کــه بــه ایــن شــبکه پیوســتند، شــهر بندرعبــاس 
بــه عنــوان شــهر خــاق صنایــع دســتی و شــهر ســنندج بــه عنــوان شــهر خــاق موســیقی از 

ســوی یونســکو تاییــد شــدند.
ــد کــه از میــان  اکنــون ۲۴۶ شــهر از کشــورهای مختلفــی در شــبکه شــهر خــاق جــای دارن

آنهــا چهــار شــهر ایرانــی هســتند.

خالق و قدمت
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                    نکوداشت هفته نیروی انتظامی

ــده  ــاد، فرمان ــه نجــف آب ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع ــدار، نماین ــی فرمان ــاون سیاســی و اجتماع ــا حضــور مع ب
ــه  ــی از خان ــورای اســامی و نمایندگان ــس ش ــتان در مجل ــردم شهرس ــده م ــر نماین ــس دفت ــتان، ری ــی شهرس انتظام
صنعــت معــدن شهرســتان در جمــع نیروهــای انتظامــی شهرســتان و اصحــاب رســانه آییــن نکوداشــت هفتــه نیــروی 

ــد. انتظامــی برگــزار گردی
 در انتهای این مراسم از افراد برگزیده با ارائه لوح تقدیر و هدایایی تکریم به عمل آمد.

خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از 
روابــط عمومــی ســیزدهمین جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر، فراخوان ســیزدهمین جشــنواره 
 هنرهــای تجســمی فجــر )طوبــای زریــن( بــا رویکــرد »گفت وگــوی هنرهــا؛ آفرینــش تجســمی 

نویــن بــا نگاهــی  بیــن رشــته ای« منتشــر شــد.  در متــن ایــن فراخــوان آمــده اســت:  
»تمامــی هنرمنــدان تجســمی ایــران، پژوهشــگران و دانشــگاهیان، انجمن هــای هنــری، 
ــن  ــه ای ــد ب ــای تجســمی دعوتن ــاالن عرصــه هنره ــا و فع ــری، نگارخانه ه ــز  هن تشــّکل ها، مراک

ــر.«  ــمی فج ــای  تجس ــنواره هنره ــیزدهمین جش ــن؛ س جش
اهداف جشنواره در فراخوان به این شرح اعالم شده است: 

ــمی ،  ــای تجس ــتر هنره ــار در بس ــق آث ــر خل ــیوه های معاص ــمت ش ــه س ــدان ب ــویق هنرمن تش
ــش  ــی و نمای ــدان ایران ــار هنرمن ــن آث ــن و جدیدتری ــی از برتری ــش نمونه های ــی و نمای معرف
دســتاوردهای خاقانــه  هنــری ، ایجــاد فضــای گفت وگــو میــان اهالــی جامعــه هنرهــای تجســمی 
کشــور ، ایجــاد زمینــه بــرای رشــد هنــر معاصــر ایــران ، ایجــاد فرصــت بــرای ارتقــای آگاهــی و هنر 
هنرمنــدان ایرانــی .  شــورای سیاســتگذاری جشــنواره تجســمی فجــر اعــام کــرد: جشــنواره در 
۱۰ رشــته هنــری تصویرســازی،  خوشنویســی، ســرامیک، عکاســی، کاریکاتــور و کارتــون، طراحــی 
گرافیــک، مجســمه، نقاشــی، نگارگــری و  رســانه های هنــری جدیــد )ویدئــوآرت، پرفورمنــس آرت 
ــنواره در  ــط جش ــق ضواب ــد طب ــد  می توانن ــدان عاقه من ــود. هنرمن ــزار می ش ــان( برگ و چیدم

ــه کننــد .  ــار خــود را ارائ رشــته های یادشــده آث
ــام شــده اســت و  ــدان آزاد اع ــت هنرمن ــروز خاقی ــه ب ــکان دادن ب ــرای ام ــن فراخــوان ب در ای
همچنیــن رویکــرد  جشــنواره ایــن چنیــن مطــرح شــده اســت کــه »تفکیــک بیــن هنــر معاصــر 
و هنــر پیــش از آن نــه بــه واســطه تفــاوت تقویمــی و بــازه  زمانــی خلــق  آثــار بلکــه بــه واســطه 
ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد آن اســت. ایــن ویژگی هــا ســبب پیدایــی مجموعــه ای از 
ــر  ــز نظــری ب ــانه ها و تمرک ــن رس ــار در ای ــق آث ــداوم خل ــری شــدند و ت ــد هن ــانه های جدی  رس
ــری ســبب تســری رویکردهــای معاصــر در رســانه های کاســیکی  ــار  هن بســتر شــکل گیری آث
همچــون نقاشــی، مجسمه ســازی و... شــد.  در دوره پیشــین جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر 
تمرکــز بــر ویژگــی میان رســانه ای هنــر معاصــر بــود  ویژگــی ای کــه ســبب گشــایش دریچه هــای 
ــاز  ــری را ب ــانه های هن ــف  رس ــای تعاری ــد و مرزه ــری ش ــان هن ــیوه  بی ــکل و ش ــازه ای در ش ت
تعریــف و در بیشــتر مــوارد از نــو تبییــن کــرد. رویکــرد ایــن دوره از جشــنواره بــر  ویژگــی دیگــری 

از هنــر معاصــر خواهــد بــود و آن »مخاطــب محــوری« اســت.
مخاطــب در هنــر معاصــر از  جایــگاه بیننــده صــرف بــه مقــام خالــق اثــر، در دو ســطح مشــارکت 
ــب در  ــش مخاط ــب نق ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــا  می یاب ــری، ارتق ــر هن ــش اث ــق و خوان ــد خل در رون
ــه خواهــد  ــات آن ادام ــان  حی ــا پای ــدا و ت ــری پی ــر هن ــق اث ــاز خل ــان آغ ــر از زم شــکل گیری اث
ــه  ــویه ب ــکلی  یک س ــب« از ش ــری« و »مخاط ــر هن ــد«، »اث ــه »هنرمن ــه رابط ــت و این گون داش
رابطــه ای تعاملــی در ســطوح گوناگــون بــدل می شــود. چیســتی، چرایــی و چگونگــی ایــن رابطــه، 
 پرســش هایی اســت کــه پاســخ بــه آن هــا نقشــی اساســی در ســاخت پیکــره شــکلی و مفهومــی 

ــی هنرمنــد ایفــا می کنــد.«  ــی و شــیوه  بیان ــر نهای اث
ســتاد برگــزاری جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر از هنرمنــدان دعــوت می کنــد در خلــق اثــر 

خــود بــه مــوارد  پیشــنهادی زیــر توجــه کننــد: 
ــانه ای« و  ــان رس ــرد می ــص »رویک ــور اخ ــه ط ــر و ب ــر معاص ــام هن ــای ع ــه ویژگی ه ــه ب توج
»مخاطــب  محــوری« ، تعریــف رابطــه »هنرمنــد«، »اثــر هنــری« و »مخاطــب« ، توجــه بــه نقــش 
ــت  ــا محوری ــری ب ــر هن ــش اث ــر شــیوه های خوان ــز ب ــر هنری،تمرک مخاطــب در شــکل گیری اث
مخاطب،اســتفاده از ظرفیــت دیگــر رســانه های هنــری  ، رجــوع بــه پشــتوانه های فرهنگــی و هنری

شرایط و نحوه ارسال آثار به شرح زیر است: 
ــار  ــر آث ــال تصوی ــرکت و ارس ــای ش ــام، تقاض ــت ، ثبت ن ــر، آزاد اس ــه اث ــیوه ارائ ــک و ش تکنی
فقــط از طریــق وب ســایت جشــنواره بــه نشــانی  www.fajrtajasomi.ir     امکان پذیــر 
ــه  ــرای کســب اطاعــات بیشــتر، ب ــد، ب اســت ، هنرمنــدان رشــته های عکاســی و هنرهــای جدی
ــته های  ــد ، در رش ــه نماین ــنواره مراجع ــایت جش ــته در  س ــن دو رش ــی  ای ــای تخصص فراخوان ه
ــد .  ــانتی متر باش ــار ۲۰۰ س ــع از آث ــک ضل ــدازۀ ی ــر ان ــی، حداکث ــری و خوشنویس ــی، نگارگ نقاش

ــه  ــرامیک، مجموع ــازی، س ــته های مجسمه س ــار رش ــرای آث ــگاه ب ــه در نمایش ــل ارائ ــای قاب فض
ــی  ــته عکاس ــت ، در رش ــانتی متر اس ــر ۳۰۰ ×۳۰۰ × ۳۰۰ س ــد، حداکث ــای  جدی ــس و هنره عک
ــد؛  ــرکت کنن ــه ش ــک مجموع ــا ی ــس ی ــب تک عک ــاری در قال ــا آث ــد ب ــدان می توانن هنرمن
ــر عهــده جشــنواره اســت،  در رشــته طراحــی گرافیــک، فقــط  ــه ب ــرای ارائ ــار ب  آماده ســازی آث
ــه  ــانتی متر را ب ــدازه ۷۰×۱۰۰  س ــل  jpg  در ان ــد فای ــدان بای ــود. هنرمن ــه می ش ــتر پذیرفت پوس

ــده جشــنواره اســت.  ــر عه ــه ب ــرای ارائ ــار ب ــازی آث ــد. آماده س ــال کنن ــایت جشــنواره ارس س
در رشــته های کاریکاتــور و تصویرســازی هنرمنــدان بایــد فایــل  jpg  در انــدازه ۵۰×۷۰ ســانتی متر 
را بــه  ســایت جشــنواره ارســال کننــد. شــرکت کنندگان در صــورت تمایــل می تواننــد، اصــل آثــار 
خــود را پــس از  داوری بــه دبیرخانــه جشــنواره ارائــه دهنــد. ابعــاد کارهــای ارســالی آزاد اســت ، 
حجــم هــر فایــل ارســالی در تمامــی رشــته هــا، حداقــل یــک و حداکثــر شــش مگابایــت و در 
قالــب  jpg  اســت، هنرمنــدان مــی تواننــد مختصــری از ســوابق هنــری )حداکثــر تــا ۳۰۰ کلمه( و 
تصویــر ســه اثــر از آثــار قبلــی  خــود را در ســایت بارگــذاری نماینــد. گفتنــی اســت که ارســال این 

مــوارد الزامــی نیســت، در صــورت لــزوم و به منظــور کمــک بــه درک بهتــر اثــر هنــری در مرحلــه 
داوری، متقاضیــان می تواننــد در  هنــگام ثبــت نــام بیانیــه هنــری خــود  )Statement(  را بــرای 
تشــریح ایــده اثــر ارســال کننــد )حداکثــر تــا ۳۰۰  کلمــه(. گفتنــی اســت کــه ارســال ایــن متــن 
الزامــی نمــی باشــد )بــه جــز در رشــته هنرهــای جدیــد و مجموعــه  عکــس در رشــته عکاســی(

پذیرش و انتخاب آثار، در دو مرحله انجام می پذیرد: 
ــه و  ــه جشــنواره ارائ ــار ب ــار بررســی می شــود و در مرحلــه دوم اصــل آث در مرحلــه اول فایــل آث
ــک و  ــی گرافی ــی، طراح ــازی، عکاس ــته های تصویرس ــردد، در رش ــام می گ ــی  انج ــاب نهای انتخ
کاریکاتــور، نیــاز بــه ارســال اصــل آثــار در مرحلــه  دوم نیســت و انتخــاب بــرای نمایشــگاه، در یــک 
مرحلــه انجــام مــی پذیــرد، در ارائــه اصــل آثــار در مرحلــه دوم انتخــاب، کیفیــت ارائــه و نمایــش 
آثــار )پاســپارتو، قــاب، پرینــت و ...(  اهمیتــی ویــژه دارد ، شــرایط و مقــررات شــرکت در جشــنواره 

طبــق نظــر شــورای سیاســتگذاری نیــز بــه شــرح ذیــل اســت:  
شــرکت در جشــنواره بــرای همــه هنرمنــدان و عاقه منــدان آزاد و بــه معنــای پذیــرش ضوابــط و 
رأی هیئــت  داوران اســت ، هــر هنرمنــد فقــط می توانــد در دو رشــته و حداکثــر بــا ۳ اثــر هنــری 
در هــر رشــته  شــرکت کنــد، آثــار ارســالی نبایــد در جشــنواره های پیشــین هنرهــای تجســمی 
فجــر بــه نمایــش درآمــده باشــند ، برگزیــدگان جشــنواره هــای هنرهــای تجســمی جوانــان دوره 
هــای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ ، جشــنواره هــای هنرهــای  تجســمی فجــر دوره هــای ۱۱ و ۱۲ ، پنجمیــن 
دوســاالنه خوشنویســی و یازدهمیــن دوســاالنه ســرامیک، پــس از  ثبــت نــام در ســایت جشــنواره، 
آثــار آنهــا بــدون انتخــاب اولیــه و بــا هماهنگــی دبیــر، مســتقیما بــه نمایشــگاه راه  پیــدا مــی کند 
و پــس از نمایــش، همــراه ســایر آثــار بــرای برگزیــده شــده در ایــن دوره جشــنواره، داوری نهایــی 
 خواهنــد شــد، ارســال و حمــل و نقــل اثــر بــه نمایشــگاه و دریافــت آن پــس از پایــان نمایشــگاه، 
ــر عهــده هنرمنــد اســت ، دبیرخانــه جشــنواره حــق اســتفاده از آثــار را در رســانه ها، تبلیغــات  ب
فرهنگــی و نمایــش در داخــل و خــارج از  کشــور، بــا ذکــر نــام هنرمنــد خواهــد داشــت ، دبیرخانــه 
جشــنواره هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال هرگونــه مخــدوش شــدن آثــاری کــه از طریــق پســت 
ارســال  مــی شــوند، نخواهــد داشــت. ) شکســتن شیشــه، شکســتن قــاب، آســیب اصــل اثــر و ...( 

تصمیم گیــری دربــاره مســائل پیش بینی نشــده، بــه عهــده دبیــر جشــنواره اســت ، نحــوه 
ــد.  ــی باش ــا م ــتاد کرون ــت و س ــای وزارت بهداش ــتورالعمل ه ــع دس ــنواره، تاب ــزاری جش برگ

ــرات  ــرای نف ــزی ب ــن جوای ــر همچنی ــمی فج ــای تجس ــنواره هنره ــتگذاری جش ــورای سیاس ش
برگزیــده در نظــر  گرفتــه اســت. در هــر رشــته، بــر اســاس رای هیئــت داوران، یــک نفــر برگزیده و 
تندیــس طوبــای زریــن، لــوح  افتخــار و مبلــغ ۱۵۰ میلیــون ریــال جایــزه نقــدی اهــدا خواهــد شــد . 

۱۰    هنرمنــد برگزیــده بــا در نظــر گرفتــن امتیــازات مربوطــه بــرای ســفر مطالعاتــی بــه شــهرک 
هنرمنــدان  فرانســه  )Cite des Arts(  ، بــه شــورای انتخــاب هنرمنــدان معرفــی می شــوند تــا 
ــاد  ــگ و ارش ــای تجســمی وزارت فرهن ــدی اداره کل هنره ــرایط  و زمان بن ــط، ش براســاس ضواب
اســامی، بــه ایــن ســفر مطالعاتــی اعــزام  شــوند ، در هــر رشــته از یــک نفــر تقدیــر شــده و لــوح 
افتخــار و مبلــغ ۵۰ میلیــون ریــال جایــزه نقــدی اهــدا مــی شــود ، بــه تمــام هنرمنــدان راه یافتــه 
بــه نمایشــگاه، گواهــی شــرکت و کتــاب جشــنواره اهــدا خواهــد شــد ، تمامــی هنرمنــدان راه یافته 

بــه جشــنواره، بــه عضویــت مؤسســه توســعه هنرهــای تجســمی معاصــر درخواهنــد  آمــد . 
ارکان سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به شرح زیر است: 

رییــس جشــنواره: هــادی مظفری/ شــورای سیاســتگذاری: محســن حســن پــور، ابراهیــم حقیقی، 
امیــر راد، ســید  مســعود شــجاعی طباطبایــی، بهمــن شــریفی، طاهــر شــیخ  الحکمایــی، حبیب اهلل 
صادقــی، علــی اشــرف صنــدوق  آبــادی، فــرزاد فرجــی، علــی قلمســیاه، جاســم غضبانپــور، حســن 
موریــزی نــژاد/ دبیــر: علــی اشــرف صنــدوق  آبــادی/ دبیــر هنــری و کیوریتــور نمایشــگاه چــاپ 
دســتی: احمــد وکیلــی/ دبیــر اجرایــی: عبدالرحیــم ســیاهکارزاده، بخــش های جشــنواره تجســمی 

فجــر در دوره ســیزدهم نیــز بــه شــرح زیــر اعــام شــده اســت: 
ــه شــده در  ــار ارای ــده ای از آث ــش گزی ــن(  ، نمای ــای زری ــده جشــنواره )طوب ــار برگزی ــش آث نمای
ــی .  ــای تخصص ــزاری همایش ه ــاالت و برگ ــوان مق ــر(  ، فراخ ــوی هن ــور )چارس ــای کش ــه ه نگارخان

تجلیل از مفاخر هنرهای تجسمی
گاه شمار جشنواره:

اعــام فراخــوان و شــروع ثبــت نــام از طریــق ســایت: چهارشــنبه ۳۰ مهــر، خریــن مهلــت ثبــت 
نــام در ســایت: یکشــنبه ۱۴ دی )حداکثــر تــا ســاعت ۱۷( ، انتخــاب اولیــه آثــار: ۱۷ تــا ۲۴ دی

اعــام نتایــج انتخــاب اولیــه: ۲۴ دی، دریافــت آثــار انتخــاب شــده از هنرمنــدان: ۱ تــا ۴ بهمــن، 
انتخــاب نهایــی آثــار: ۵ تــا ۱۰ بهمــن، اعــام نتایــج نهایــی راه یافتــگان بــه نمایشــگاه  :   ۱۲ بهمــن

ــار: ۱ تــا ۱۸ بهمــن، افتتاحیــه: شــنبه ۱۸ بهمــن،  آماده ســازی نمایشــگاه، چیدمــان و نصــب آث
اختتامیــه: پنجشــنبه ۳۰ بهمــن

 محل برگزاری: فرهنگستان هنر، موسسه فرهنگی و هنری صبا
   هنرمنــدان مــی تواننــد بــرای ارتبــاط بــا دبیرخانــه دائمــی جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر بــا 
راه هــای زیــر در  تمــاس باشــند:  تهــران، خیابــان کارگــر شــمالی، باالتــر از بلــوار کشــاورز، خیابــان 

صدوقــی، پــاک ۱۷ / تلفــن: ۶۶۹۴۶۹۱۰  و ۶۶۹۴۶۹۱۱ 
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن ماه سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد 

سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر )طوبای زرین(
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                                   به مناسبت شهادت حسین فهمیدهسخنی با خوانندگان
بلوغت همچون جوانه های درختان سرو تنومند می ماند

روحت به بلندی آبشار غرور و عزت می رسد
رشادتت چون قله کوهی به ارتفاع دماوند

و خونت به قرمزی جویبار شهادت امامت حسین
شهادت محمد حسین فهمیده تسلیت باد

سخنی با خوانندگان

پــرو فســور  ابراهیــم اســرافیلیان  نجــف آبــادی یکــی از چهــره هــای مانــدگار و از مشــاهیر 
شهرســتان نجــف آبــاد اســت ، کــه در ســال هــای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ میــادی بــه عنــوان مــرد 

علمــی جهــان در رشــته ریاضــی برگزیــده شــد.
ابراهیــم اســرافیلیان متولــد ســوم تیــر مــاه ســال ۱۳۱۴ بــود و در بیســت و ســوم آذر ماه ســال 
۱۳۹۵ در نجــف آبــاد بــه دیــار باقــی شــتافت، و گلــزار شــهدای نجــف آبــاد بــه خــاک ســپرده 
شــد. وی نماینــده دوره دوم مجلس شــورای اســامی،رئیس ســابق دانشــگاه های علــم و صنعت 
ایــران و دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران بودنــد.  پروفســور ابراهیــم اســرافیلیان از دوســتان و هم 
فکــران دکتــر حســن آیــت بــود و از پایــه گــذاران انقــاب فرهنگــی ایــران بــه شــمار مــی آیــد.

اســتاد اســرافیلیان در زمــان انقــاب فرهنگــی رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــود، بــه 
شــدت مخالــف ورود نیروهــای چــپ بــه نیروهــای اســامی بــود و بعد از وقــوع انقــاب فرهنگی 
بــه عنــوان نماینــده جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم بــرای ارتبــاط با شــورای عالــی انقاب 
فرهنگــی انتخــاب شــد و در ادامــه بــه عضویــت کمیتــه گزینــش اســتاد و دانشــجو در آمــد.

ــه درخواســت بنیــاد ایــران شناســی توســط دکتــر  در بهــار ســال ۱۳۶۷ در پرسشــنامه ای ب
ابراهیــم اســرافیلیان تکمیــل شــد و بــه چــاپ رســید:

ــه دنیــا آمــدم ، دارای مــدرک دکتــرای  ــاد ب - در ســال ۱۳۱۴ هجــری شمســی در نجــف آب
ریاضــی گرایــش هندســه و دیفرانســیل از دانشــگاه ســوتمیتون انگلســتان و اســتاد) بازنشــته( و 

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران مــی باشــم.
- پــدرم فــردی عــارف و بــه حرفــه نجــاری اشــتغال داشــتند و مــادرم خانــه دار بودنــد . پــدر 
بــزرگ پــدری ام بــه نــام حســین علــی ، او نیــز بــه کار نجــاری اشــتغال داشــت بــه طــوری 
کــه در کنــار ایــن شــغل بــه شــاعری عاقــه داشــتند و ســروده و شــعرهایی نیــز داشــتند کــه 
بــه چــاپ نرســیده اســت ، البتــه بــه صــورت پراکنــده بعضــی قطعــه هــای آن در نشــریات و 

جاهــای مختلــف بــه چــاپ رســیده اســت.
ــدارم امــا دوران کودکــی مــن در فقــر  ــاد ن ــه ی ــادی ب - از دوران کودکــی خــود خاطــرات زی
ــی و  ــگاه اجتماع ــه از نظــر جای ــت و ک ــی پرجمعی ــواده ای ــج گذشــت . در خان ــداری و رن و ن
ــه  ــه پاییــن ب ــواده نجــار و در شــرایط اقتصــادی متوســط  رو ب شــرایط زندگــی در یــک خان
دنیــا آمــدم . ســه خواهــر و ســه بــرادر کــه بــا پــدر و مــادرم یــک خانــواده ۹ نفــره بودیــم و در 
یــک اتــاق زندگــی مــی کردیــم . در دوران تحصیــل بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی نــا مطلــوب 

، ناچــار بــه اشــتغال در شــغل هــای مختلــف بــودم.
ــی و  ــات ابتدای ــردم و تحصی ــروع ک ــالگی ش ــن ۱۰ س ــودم را از س ــمی خ ــات رس - تحصی
ــال ۱۳۳۵  ــان در س ــی اصفه ــرای مقدمات ــش س ــاد و ســپس در دان ــطه را در نجــف آب متوس
ــان در  ــتان ادب ( اصفه ــه ادب ) دبیرس ــی را از مدرس ــم ریاض ــدم . دیپل ــات را گذران تحصی
ســال ۱۳۳۶ دریافــت نمــودم . پــس از ان در کنکــور شــرکت کــردم و در دو رشــته کارشناســی 
ادبیــات فارســی و فلســفه و کارشناســی ریاضــی و بــه تحصیل پرداختــم و در ســال ۱۳۳۹ فارغ 
ــه پایــان رســاندم. التحصیــل شــدم . از ســال ۱۳۴۵ تــا ۱۳۴۷ دوره مدرســی عالــی را نیــز ب

- در ایــن ســال هــا در کنــار تحصیــل بــه شــغل هــای مختلفــی ماننــد شــاگردی در آهنگــری، 
پارچــه بافــی ، ســنگ تراشــی ، بنایــی ، قنــادی ، نجــاری و غیره مشــغول بــودم . در ســال های 
۱۳۴۷ تــا ۱۳۷۸ در دانشــگاه اصفهــان مشــغول بــه تدریــس بــودم . پیــش از انقــاب بــه علــت 
فعالیــت هــای سیاســی ابتــدا بــه اهــواز و ســپس بــه تهــران مجبــور بــه نقــل مــکان شــدم.

- در تهــران بــه مــدت یــک ســال در دانشــگاه امیــر کبیــر اشــتغال داشــتم بــه طــوری کــه در 
آخــر بــه عنــوان عنصــر نــا مطلــوب و ضــد رژیــم شاهنشــاهی و محــرک دانشــجویان شــناخته 
و اخــراج شــدم . ســال ۱۳۵۳ زمانــی کیــه در انگلســتان تحصیــل مــی کــردم مرحــوم آیــت اهلل 
ســید صــادق لواســانی یکــی از اعامیــه هــای امــام خمینــی را بــا پیامــی مبنــی بــر اینکــه در 
ایــران تکثیــر و پخــش اعامیــه هــای امــام بســیار مشــکل اســت بــه مــن داد و از مــن خواســت 

آنهــا را تکثیــر کنــم و در مراســم حــج بیــن حاجیــان توزیــع کنــم.
- ایــن مســئولیت را پذیرفتــم و هــزار نســخه از آنهــا را کپــی کــردم و در دور کاه ســرم مخفــی 
کــردم و راهــی مکــه مکرمــه شــدم . وقتــی بــه شــهر جــده در عربســتان رســیدم اعامیــه هــا 
را از مــن گرفتنــد و قصــد داشــتن کــه مــن را  تحویــل ســاواک دهنــد امــا بــه طــور معجــزه 

آســایی نجــات پیــدا کــردم  ولــی همــه  اعامیــه هــا از بیــن رفــت.
ــت ، شــهید محمــد  ــر ســید حســن آی ــن شــهید دکت ــک  و هــم فکــر م - از دوســتان نزدی

ــد. ــدوز بودن منتظــری ، شــهید ســرهنگ نامجــو و شــهید کاه
مشاغل و سمت های مورد تصدی 

- از بهمن سال ۱۳۷۵ به مدت یک سال رئیس موسسه آمار و انفورماتیک 

- از سال ۱۳۵۹ به مدت یک سال رئیس دانشگاه علم و صنعت 
- از سال ۱۳۶۲ الی  ۱۳۶۳ رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران

- ۱۳۶۱ قائم مقام وزارت ارشاد اسامی 
- از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ نماینده مردم تهران در دوره مجلس شورای اسامی 

- به مدت ۷  سال رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران 
- استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

- به مدت سه سال عضو هیات امنا و مسئول دانشگاه امام صادق )ع( 
فعالیت های آموزشی

- از ســال ۱۳۳۹ تــا ۱۳۴۵ دبیــر ریاضــی، فیزیــک و مکانیــک در دبیرســتان هــای نجــف آبــاد 
و اصفهــان

- از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ استاد یار ریاضی دانشگاه اصفهان 
- از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰ استاد یار ریاضی دانشگاه پلی تکنیک تهران

- از ســال ۱۳۵۰ تــا ۱۳۷۰ اســتاد یــار دانشــگاه علــم و صنعــت دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران
- از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

- از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ استاد ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران
- از بنیان گذاران دانشگاه امام صادق )ع(

جوائز و نشان ها
- ۱۳۶۹ نشان دانشگاه پکن برای شرکت درکنفرانس و ارائه مقاله معادالت دیفرانسیل 

- ۱۳۷۰ لوح تقدیر استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران 
- لــوح تقدیــر پیشــگامان دانــش و پژوهــش ) زمــان دکتــر شــهر تــاش( دانشــگاه علــم و صنعت 

- لوح سپاس خانه ریاضیات نجف آباد و دانشگاه پیام نور نجف آباد
-  ۱۳۸۵ تقدیر نامه دانشگده ریاضی از اساتید ، دانشجویان و کارکنان 

- ۱۳۸۵ لوح تقدیر از رئیس دانشکده ریاضی 
- ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ مرد علمی جهان در رشته ریاضی 

آثار و کتاب دکتر ابراهیم اسرافیلیان نجف آبادی
ــت  ــی و خارجــی را ثب ــر داخل ــه در مجــات معتب ــی و بیشــتر از ۵۷ مقال ــاب تالیف وی ۶ کت

کــرده اســت.
- آنالیز روی : انتشارات پیام نور

- آنالیز مختاط : انتشارات دانشگاه علم و صنعت
-  توپولوژی : انتشارات همراه

- ریاضیات پیشرفته دانشگاهی : انتشارات ققنوس
- ریاضیات عمومی : انتشارات مولفین

- هندسه دیفرانسیل مدرن برای فیزیکدانان : انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد شریعتی

مشاهیر نجف آباد
پروفسور ابراهیم اسرافیلیان


