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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 4  آذر 1399

شماره 86  3
خبر کوتاه

کشــورمان ایــران بــا توجــه بــه پیشــینه  کهــن، دارای هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی بســیاری 
اســت، هنرهایــی کــه مــی تــوان آن هــا را نمــاد فرهنــگ غنــی و هنــر نــاب ایــن ســرزمین کهــن 
دانســت. ایــن هنرهــا و صنایــع دســتی کــه چنــد ســالی اســت بــه ورطــه فراموشــی رفتــه انــد، مــی 
تــوان بــا برنامــه ریــزی مناســب ضمــن احیــای ایــن هنرهــا، نقــش مهمــی در توســعه اقتصــادی، 

کارآفرینــی و اشــتغال زایــی ایفــا کــرد.
در ادامــه  معرفــی هنرهــای ســنتی نــاب کشــورمان در ایــن شــماره بــه معرفــی هنــر زرکوبــی مــی 
پردازیــم. ایــن هنــر کــه جــزو هنرهــای فلــزکاری در ایــران اســت قدمتــی چندیــن هــزار ســاله دارد و 

از قدیــم تــا کنــون در ایــران رواج دارد. 
دکتــر محمــد معیــن در کتــاب فرهنــگ فارســی معیــن، زرکوبــی را چنیــن معنی کــرده اســت : »هر 
چیــزی کــه روی آن طالکوبــی شــده باشــد«  ایــن هنــر دارای ســابقه بســیاری اســت و از جملــه آثــار 
باقــی مانــده از ایــن هنــر مــی تــوان بــه بــرگ هــای زرینــی کــه در آرامــگاه هــای مصــری یافت شــده 
اســت و قدمــت آن بــه 2500 ســال قبــل از میــالد بازمــی گــردد، اشــاره کــرد. نکتــه ی جالــب در 
ایــن آثــار بــه جــا مانــده، عکــس زرکوبــان هنــگام کار در آن آرامــگاه هاســت کــه کشــف شــده اســت.

زرکوبی در کتاب ها و نوشــته های نویســندگان بزرگ نیز آمده اســت و نویســندگان و پژوهشــگران از 
ایــن هنــر یــاد کــرده انــد. هومر در داســتان های خود از زرکوبی ســخن گفته اســت و پلینی دانشــمند 
روم باســتان نیــز ضمــن یــاد کــردن از این هنر، می گویــد » که از یک انــس )تقریبا 28 گــرم( زر، 750 
بــرگ کــه هــر کــدام انــدازه اش بــه پهنــای چهــار انگشــت اســت، بــرای زرکوبی اســتفاده می شــود«

ایــن هنــر در کشــورمان نیــز دارای ســبقه ی درخشــان و طوالنــی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ایــران 
از کشــورهای پیشــرو و پیشــگام در هنــر فلــزکاری بــوده اســت، بــی شــک ایــن هنــر نیــز در زمــره ی 
آثــار پرطرفــدار در بیــن هنرمنــدان و مــردم بــوده اســت و هنرمنــدن ایرانــی دســت بــه ســاخت آثــار 
زیبــا و کاربــردی زده انــد. از نمونــه هــای اولیــه  ایــن هنــر مــی تــوان بــه زینــت آالت بــرگ طالیی در 
تخــت جمشــید اشــاره کــرد کــه مربــوط بــه دوران هخامنشــیان و سلســله هــای بعــد اســت کــه بــه 
یــادگار مانــده اســت. امــا بایــد گفت کــه از زرکوبــی در گذشــته در جنــگ افزارهــا و زره هــای فرمانده 
هــان جنگــی اســتفاده مــی شــد و آثــار رزمــی و زرهــی زرکوبــی شــده فرمانــده هــان جنگــی ایرانــی، 
متمایــز از دیگــر آثــار رزمــی اســت. بعدهــا نقاشــان مینیاتــور ایرانــی نیــز از ایــن هنــر در آثارشــان 
اســتفاده کردنــد و در قســمت بــرگ هــای زریــن از طالکوبــی ســود بردنــد. در صنایــع کاشــی نیــز 
مقــدار زیــادی از ایــن هنــر را بــرای مطــالکاری و کاشــی هــای لعابــی مصــرف مــی کننــد و امــروزه 
نیــز در بعضــی از مجســمه هــای فــوالدی و یــا دیگــر آالت فــوالد در جهــت تزئیــن و زیبایــی از ایــن 

هنــر اســتفاده مــی کنند.
روش زرکوبــی از گذشــته تــا بــه امــروز تغییــر چندانــی نداشــته اســت و بــه جــز اضافــه شــدن برخی 
از وســایل مکانیکــی بــه ایــن روش در جهــت زرکوبــی تغییــر چندانــی نکــرده اســت. در ابتــدا بایــد 
گفــت کــه بــه کســی کــه کار زرکوبــی را انجــام مــی دهــد زرکــوب گوینــد و ایــن هنرمنــد بــا انجــام 
قالگــذاری و کلردهــی، زر را بــه درجــه ی بســیار عالــی پاالیــش مــی دهد و ســپس با گداختــن، آن را 
بــه شــمش هــای چهــار گوشــه تبدیــل مــی کنــد. ایرانیــان از زر خالص بــرای کوبیده شــدن اســتفاده 
مــی کننــد و کمتــر مــس یــا ســیم اضافــه مــی کننــد، البتــه در مــواردی کــه بخواهنــد رنــگ زر را 
عــوض کننــد،از مــس و ســیم در جهــت ســرخ یــا ســبز رنــگ شــدن اســتفاده مــی کننــد کــه ایــن 
کار موجــب زیباتــر شــدن شــی ای کــه قــرار اســت زرکوبــی روی انجــام گیــرد، می شــود. زرکــوب در 
مرحلــه بعــد بــا کوبیــدن، شــمش را بــه صــورت تســمه در مــی آورد، البتــه امــروزه بــرای نــورد طــال 
از چــرخ هــای مخصــوص زرکوبــی اســتفاده مــی شــود. در ایــن مرحلــه هنرمنــدان طــوری نــورد را 
انجــام مــی دهنــد کــه طــال بســیار نــازک شــود تــا حتــی بتــوان بــا ناخــن روی آن عالمــت گذاشــت. 
هنگامــی کــه ضخامــت زر بــه ایــن حــد، از نازکــی رســید، بــه صــورت مربــع هــای 5 ســانی متــری 
بریــده مــی شــود و ایــن چهــار گــوش هــای بریــده شــده را در بیــن ورقــه های کاغــذی مربع شــکل، 
از جنــس درخــت تــوت کــه بــا کتیــرا و اخــرای زرد پوشــیده، صیقــل کاری، پرداخــت و درخشــان 
شــده انــد و بــه انــدازه ی حــدود 12 ســانتی متــر، قــرار مــی دهنــد. ســپس در حــدود 175 تــا 200 
عــدد از ایــن کاغذهــای چهارگــوش کــه در میانــش زر قــرار دارد را در کیســه های پوســتی یــا کاج )به 
مجمــوع ایــن بســته هــا کاج گوینــد(، گذاشــته و در آن را محکــم مــی بندنــد و بــا چکــش طالکوبــی 
کــه وزنــی در حــدود 7 کیلوگــرم دارد بــه مــدت نیــم ســاعت، روی ســنگ مرمــر صیقلــی شــده یــا 
ســندان آهنــی، روی بســته  هــا مــی کوبنــد و هنگامــی کــه طالهــا از لبــه ی بســته نمایــان مــی 
شــوند، کاج هــا را بــاز کــرده و بــرگ زر نمایــان شــده را کــه هنــوز ضخیــم اســت را بــه چهار قســمت 
تقســیم مــی کنننــد. در ایــن مرحلــه ایــن ورقــه هــا را در میــان ورقــه هــای 27 ســانتی متــری کــه 
پوســت زرکوبــی نامیــده مــی شــود، قــرار مــی دهنــد و در حــدود 2 ســاعت بــا چکــش دیگــری بــه 
وزن 4 کیلوگــرم، دوبــاره روی بســته مــی کوبنــد تــا ایــن کــه زری کــه در درون مربــع هــا قــرار دارد، 
بــه چهــار لبــه ی آن برســد. ســپس هنرمنــد بســته را بــاز کــرده و بــرگ هــا را مثــل مرحلــه ی قبــل 
بــه 4 قســمت تقســیم کــرده و آن هــا را در صفحــات مرغــوب و درجــه یــک پوســت زرکوبــی قــرار 
داده و ایــن بــار بــا چکــش 3 کیلویــی بــه مــدت چهــار ســاعت روی کیســه مــی کوبنــد و زمانــی کــه 
بــرگ هــای زر، شــفاف و نمایــان شــد، کوبیــدن را متوقــف مــی کننــد و در مرحلــه ی آخــر نیــز ایــن 
بــرگ هــای زریــن کــه اینــک 10 در 10 ســانتی متــر و بســیار نــازک و بــا ضخامــت 000375//0 

سانتی متر هستند را داخل کتاب هایی که در حدود 20 برگ کاغذ دارد، قرار می دهند.
مراحــل و روش زرکوبــی در ایــران بدیــن گونــه اســت و همــان طــور کــه گفتــه شــد تفــاوت چندانــی 
ایــن مراحــل از گذشــته تــا بــه امــروز نداشــته اســت و مــی تــوان گفــت ایــن تقریبــا همــان روشــی 
اســت کــه پلینــی در زمــان رومــی هــا و تئوفیلــوس در ســده 12 میــالدی و نویســندگان دیگــر در 

ســده هــای 15 و 16 میــالدی نقــل کــرده انــد.
ــی در  ــر زرکوب ــتفاده از هن ــار اس ــار از ذوق و قریحــه هســتند، در کن ــه سرش ــی ک ــدان ایران هنرمن
مینیاتــور، تزئیــن فلــزات، از ایــن هنــر در مطــال کاری روی چــوب، گوهــر نشــانی یــا مــوج دار کــردن 
فــوالد بــا طــال نیــز اســتفاده مــی کننــد و آثــار زیبایــی از خــود بــه جــای مــی گذارنــد. ولــی همــان 
طــور کــه گفتــه شــد، بــه اعتقــاد هانــس ای وولــف، از ایــن هنــر امــروزه در ایــران بییشــتر در تزئیــن 
آالت فــوالدی اســتفاده مــی شــود و ایــن نویســنده معتقــد اســت کــه از ایــن هنــر بیشــتر در تزئیــن 

علــم عــزاداری در دســته هــای عــزاداران روزهــای محــرم اســتفاده مــی گــردد.
از دیگــر هنرهــای ســنتی وابســته و شــبیه زرکوبــی، زرکشــی و گالبتــون ســازی اســت کــه در برخی 
اوقــات یــک نفــر ایــن دو هنــر دیگــر را نیــز انجــام مــی دهــد و در شــماره هــای بعــد بــه تعریــف 

زرکشــی و گالبتــون ســازی مــی پردازیــم.
در آخــر بایــد گفــت، همــان طــور کــه مــی دانیــد یکــی از راه هــای زنــده مانــدن، رونــق  و ترویــج 
ایــن گونــه هنرهــای قدیمــی و ســنتی بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه ها و عــدم تمایــل برخی بــه هنر 
زرکوبــی، ایجــاد نــوآوری و خالقیــت توســط هنرمنــدان اســت تــا ایــن هنــر تزئینــی در بیــن مــردم 
بیشــتر شــناخته شــود. بــه طــور مثال امــروزه هنرمنــدان هنرهــای تجســمی و هنرهای ســنتی نظیر 
نقاشــی، نقاشــی خــط، معــرق و ... مــی تواننــد از زرکوبــی و رشــته ســیم هــای نــازک نقــره در آثــار 
خــود اســتفاده کننــد تــا ضمــن نــوآوری، بــر ارزش مــادی و معنــوی اثــر خــود نیــز افــزوده گــردد و 
بــی شــک چنیــن آثــار نفیــس و زیبایــی در خــارج از کشــور نیــز طرفــداران خــاص خــود را دارد و 
بــا صــادرات ایــن آثــار بدیــع و زیبــا، ضمــن ترویــج و شناســایی هنرهــای نــاب کشــورمان، صــادرات 
ایــن محصــوالت مــی توانــد موجــب رونــق چرخــه ی اقتصــاد کشــور و صنایــع دســتی و دلگرمــی 

ــردد.  هنرمندان گ
حامد بهلول

زرکوبی

                                                                     بازدید مسئولین از  کتابخانه نابینایان شهید فتاح المنان
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ، محمــد مغــزی شــهردار نجــف آبــاد در 
حاشــیه بازدیــد از کتابخانــه شــهید فتــاح المنــان نابینایــان  کــه به همــراه  رئیس شــورای شــهر ، رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی و مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری نجــف آبــاد انجــام شــد گفــت : ایــن بازدیــد بــا هــدف تبریــک 
هفتــه کتــاب و کتابخوانــی انجــام شــد تــا مســئولین از نزدیــک بــا توانمندی هــا و پتانســیل های شــهر  آشــنا شــده و در جریان 
مهم تریــن مشــکالت و محدودیت هــای موجــود در ایــن بخــش قــرار گیرنــد . در ابتــدای ایــن دیــدار یدالــه قربعلــی بنیانگــذار 
و مســئول کتابخانــه نابینایــان شهرســتان ، گزارشــی از وضعیــت کتابخانــه و امکانــات موجــود کتابخانــه  و محدودیــت  هــای 
تهیــه کتابهــای بریــل جهــت نابینایــان ارائــه داد و گفــت :در ایــن کتابخانــه امــکان پیــاده ســازی کتــب بــه صــورت فایــل های 
صوتــی وجــود دارد و  انتظــار مــا از مســئولین ایــن اســت کــه در راســتای غنــی ســازی بیشــتر کتابخانــه  مــا را حمایــت نماینــد .
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                اجرای نمایش خیابانی پرفورمنس » دانایی و مانایی«

ــاب و  ــه کت ــا هفت ــان ب ــاد همزم ــف آب ــتان نج ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کتابخوانــی نمایــش پرفورمنــس “ دانایــی و مانایــی “ بــه همــت ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری و بــا 

ــه مــدت دو روز برگــزار شــد .  ــاد ب نظــارت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آب
این نمایش خیابانی به نویســندگی و کارگردانی امیر قیطاســی و توســط گروه بازیگاه در چند نقطه از شهرســتان اجرا شد.

ــه همــراه شــهردار ، رئیــس شــورای شــهر و جمعــی از مدیــران  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان ب
ــود ؛ بازدیــد کردنــد . مســئول شهرســتان از ایــن نمایــش کــه در محــل چهــارراه فردوســی شهرســتان در حــال اجــرا ب

ــاب و  ــگ کت ــه فرهن ــبت ب ــه نس ــازی جامع ــش را آگاه س ــن نمای ــزاری ای ــدف از برگ ــوی ه ــوح موس ــن ل ــید حس س
کتابخوانــی عنــوان کــرد و گفــت :  تئاتــر هــای خیابانــی بــه دلیــل ارتبــاط تنگاتنــگ بــا مخاطــب و بــا اجــرای تکنیــک 

هــای ســاده ، نقــش مهمــی در آگاه ســازی و پیــام رســانی  بــه مخاطــب القــا مــی نمایــد .

خبر کوتاه

ــر  ــالل احم ــت ه ــی جمعی ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
اســتان اصفهــان ؛ علــی محمدهاشــمی در تشــریح 
ــاس  ــی تم ــرد : در پ ــار ک ــه اظه ــن حادث ــات ای جزیی
تلفنــی بــا مرکــز کنتــرل عملیــات و هماهنگــی جمعیت 
هــالل احمــر اســتان اصفهــان ، واژگونــی یــک دســتگاه 
ــه ســمت  ــاد ب ــوس مســافربری در محــور نجــف آب اتوب

ــد. ــالع داده ش ــهر اط ــی ش خمین
وی گفــت: ایــن حادثــه در ســاعت 6:15 صبــح امــروز 2 
آذرمــاه بــه مرکــز EOC جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
گــزارش شــد کــه بالفاصلــه یــک تیــم امــدادی از پایــگاه 
امــداد و نجــات چشــمه الدر خمینــی شــهر بــه همــراه 
یــک دســتگاه خــودرو نجــات و یــک دســتگاه آمبوالنــس 
بــه محــل حادثــه اعــزام شــد و پــس از آن دو خــودروی 
آمبوالنــس دیگــر نیــز بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.

ــط  ــن توس ــر از مصدومی ــزود : 18 نف ــمی اف محمدهاش
نیروهــای امــدادی امدادرســانی شــدند و مراکــز درمانــی 

اعــزام شــدند .
ــن  ــوس در ای ــافرین اتوب ــر از مس ــت 4 نف ــی اس گفتن

ــد . ــان باختن ــانحه ج س

واژگونی خونین اتوبوس پرسنل نجف آبادی پاالیشگاه

والدین آگاه
والدیــن وظیفــه دارنــد “ انتخــاب کــردن “ را بــه فرزنــدان شــان 

آمــوزش دهنــد.
والدیــن نبایــد دائــم بــرای فرزنــد خــود تصمیــم گیــری کننــد ، 
یــا ایــن کــه نظرشــان را تحمیــل کننــد . زیــرا او بایــد در ســال 
هــای آینــده ، تصمیــم هــا و انتخــاب هــای مهمی داشــته باشــد : 
مثــل انتخــاب دوســت ، انتخاب رشــته تحصیلــی ، انتخاب شــغل 

، انتخــاب همســر و ...
البتــه کــودک در ســن زیــر پنــج ســال قــدرت تصمیــم گیــری و 
انتخــاب محــدودی دارد و اگــر تعــداد گزینــه هــا زیــاد شــود ، او 

قــدرت انتخــاب کــردن نــدارد.

والدیــن در ســن پاییــن بــرای فرزنــد خــود بایــد تعــدادی انتخاب 
محــدود بــرای او در نظــر بگیرنــد تــا قــدرت تصمیم گیــری فرزند 
خــود را تقویــت کننــد و در همــان زمــان انتخــاب کــردن را بــه 
فرزندشــان آمــوزش دهنــد و ســپس در مراحــل بعدی بــه کودک 
تعلیــم دهنــد مســولیت انتخــاب خــود را نیــز بــه عهــده بگیــرد.

بــرای مثــال بــرای رفتــن بــه مهمانــی دو دســت لبــاس مناســب 
را بــه کــودک نشــان دهنــد و از کــودک بخواهنــد یکــی از ایــن 
دو گزینــه را انتخــاب کنــد . بــا ایــن روش مــی تــوان اعتمــاد بــه 

نفــس کــودک را نیــز افزایــش داد 
مریم رضائیان

قدرت انتخاب

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد از اهــدای جوایــز  پانزدهمیــن دوره مســابقات نســیم 

اندیشــه بــا موضــوع  »مــادر مــا زمیــن« و » راســتی در ســخن و کــردار« خبــر داد .
ســید حســن لــوح موســوی بــا قدردانــی از تــالش و همــت مدیریــت دارالقــران العظیم شهرســتان 
در برگــزاری مســابقات قرانــی گفــت : اهــدای جوایــز پانزدهمیــن دوره مســابقات نســیم اندیشــه 
کــه ســال گذشــته بــا اســتقبال بســیار خوبــی برگــزار شــده بــود؛ قــرار بــود در اســفند ســال قبــل 
صــورت پذیــرد کــه بــا توجــه بــه بحــران کرونــا ، ایــن موسســه موفــق بــه انجــام ایــن مراســم 
نشــد و بنــا بــه تصمیــم هادیــان مســئول دارالقــران العظیــم شهرســتان اهــدای جوایــز بــا رعایــت 

پروتــکل هــای بهداشــتی و  بــه صــورت کــم تعدادصــورت پذیرفــت .
لــوح موســوی خواســتار تــداوم و توســعه فعالیــت هــای قرآنــی در ایــن موسســه  شــد و اظهــار 

امیــدواری کــرد ایــن اداره در حــد تــوان خــود از ایــن برنامــه هــا حمایــت خواهــد کــرد.
مدیــر موسســه دارالقــران العظیــم نجــف آبــاد نیــز بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود : ایــن مســابقه در 
ــاد در مــدارس و مســاجد شــهرهای  ــه دارالقــران العظیــم نجف آب ــی وابســته ب 37 حــوزه امتحان
ــاد،  ــح آب ــاد، صال ــی آب ــوزدان، حاج ــاد، ج ــالل آب ــاد، ج ــهر، آزادگان، امیرآب ــاد، ویالش نجف آب
فیروزآبــاد، قلعــه ســفید، کهریــز ســنگ، گلدشــت،، یزدانشــهر، همــت آبــاد، نهضــت آباد، جــوزدان 
و فیلــور روز جمعــه 4 بهمــن مــاه ســال گذشــته در 5 گــروه مختلــف ســنی برگــزار شــد کــه  
2450 نفــر از 116 آموزشــگاه شــرکت کردنــد کــه از ایــن بیــن تعــداد 460 نفــر از دانــش آمــوزان 

و بزرگساالن ممتاز شناخته شدند .
ــده  ــام ش ــز انج ــع جوای ــی توزی ــز آموزش ــون در 25 مرک ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب هادی
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــت ؛ ه ــام اس ــال انج ــم در ح ــگاه هاه ــر آموزش ــرای دیگ ــی ب و هماهنگ
مســابقات را ترویــج فرهنــگ قرآنــی اعــالم نمــود و گفــت : ایــن مرکــز در تــالش اســت تــا بــا 
ارائــه آمــوزش هــای قرآنــی توســط اســاتید مجــرب از طریــق فضــای مجــازی در توســعه و ارتقای 

ــری داشــته باشــد . ــی نقــش موث فرهنــگ قرآن

توزیع جوایز پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی » نسیم اندیشه«
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* 

ــواع مختلفــی دارد.  کوفتــه یکــی از غــذا هــای اصلــی و قدیمــی ایرانــی مــی باشــد کــه ان
ــز  ــر نی ــهرهای دیگ ــا در ش ــت ام ــر اس ــر و پرطرفدارت ــروف ت ــه مع ــزی از هم ــه تبری کوفت
بــه روش هــای مختلفــی طبــخ مــی شــود و لذیــذ اســت. در نجــف آبــاد نیــز بــا ســبک و 
روش خاصــی طبــخ مــی شــود و در روز عیــد نــوروز و شــب یلــدا یکــی از غذاهــای ســنتی 

محســوب مــی شــود.
مواد الزم برای 4 نفر : 

* بلغور گندم : نیم  پیمانه  * برنج نیم دانه :  1 پیمانه   
* آلوچــه خشــک یــا قیســی  و گــردو و کشــمش پلویــی  :   ) بــرای مــواد میانــی  کامــال 

دلخــواه و ســلیقه ای مــی باشــد.(
* سبزی کوفته :  نیم کیلو )تره ، جعفری ، گشنیز، شنبلیله( 

* نخود : نیم پیمانه * لپه : نیم پیمانه    
* گوشت گوسفندی بدون چربی : 500 گرم 

* سبزی معطر )نعناع ، مرزه ، ترخون ،( : 2 قاشق غذاخوری 
* روغن : به مقدار الزم * پیاز : 3  عدد متوسط  

* نمک و زردچوبه : به مقدار الزم  * تخم مرغ 1 عدد   
طرز تهیه : 

* لپــه ، نخــود، برنــج، بلغــور گنــدم را بــه مــدت یــک الــی دو روز خیــس کــرده و اجــازه می 
دهیــم تــا کمــی نــرم شــود. بعــد از خیــس خــوردن پوســت نخــود هــا را جــدا مــی کنیــم.

* بعــد از خیــس خــورد مــواد آن هــا را آبکــش کــرده و اجــازه مــی دهیــم تــا آب ان کامــال 
رفتــه و نســبتا خشــک شــود.

 * یکــی از پیــاز هــا را خــرد کــرده و بــا گوشــت چــرخ مــی کنیــم و ســپس مابقــی مــواد 
ــا گوشــت و پیــاز چــرخ  ــه لپــه، نخــود، بلغــور گنــدم را نیــز چــرخ مــی کنیــم و ب از جمل

شــده مخلــوط مــی کنیــم.
* ســبزی هــای معطــر را ماننــد ترخــون، مــرزه و نعنــاع و تخــم مــرغ را بــه مــواد گوشــتی 
اضافــه مــی کنیــم و آن را حســابی ورز مــی دهیــم تــا مــواد بــه خوبــی بــه هــم بچســبد. 

مــواد کوفتــه کامــال بایــد یکدســت و چســبنده باشــد.
* مــواد آمــاده شــده را بــه انــدازه یــک پرتقــال برداشــته و در وســط آن بــه دلخــواه پیــاز 
داغ، گــردو، کشــمش، قیســی، آلوچــه خشــکه مــی گذاریــم و خــوب ورز داده و بــه شــکل 

کــره در مــی آوریــم و کنــار مــی گذاریــم تــا مــواد ســوپ آن را آمــاده کنیــم.
* دو تــا از پیازهــا را پوســت گرفتــه و ریــز خــرد مــی کنیــم  و بــا مقــداری روغــن تفــت داده 
تــا طالیــی رنــگ شــود.. قابلمــه ایــی بایــد انتخــاب کنیــم کــه بــزرگ باشــد و گنجایــش 
کوفتــه هــا را داشــته باشــد. مقــداری از پیــاز داغ بــرای وســط کوفتــه هــا کنــار مــی گذاریــم.

* مقــدار کمــی از برنــج نیمدانــه تقریبــا نصــف آن را بــه آب اضافــه مــی کنیــم تــا پختــه 
شــود و لعــاب بدهــد.

* ســبزی کوفتــه شــمال تــره، جعفری،گیشــنیز و شــنبلیه را ریــز خــرد کــرده و اضافــه مــی 
کنیــم و اجــازه مــی دهیــم تــا پختــه شــود.

* بــه مابقــی پیــاز داغ هــا نمــک و زردچوبــه  و رب گوجــه فرنگــی را بــه پیــاز داغ اضافــه 
کــرده  و تفــت مــی دهیــم ســپس آب بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم تــا جــوش بیایــد.

ــم و اجــازه مــی  ــه مــی کنی ــه آب در حــال جوشــیدن اضاف ــاده شــده را ب ــه هایام * کوفت
ــا بــه خوبــی پختــه شــوند  دهیــم ت

* در زمــان اضافــه کــردن کوفتــه شــعله گاز بایــد زیــاد باشــد امــا بعــد بــرای مغــز پخــت 
شــدن بایــد شــعله گاز را کــم کنیــم . البتــه فرامــوش نکنیــد در ابتــدا نبایــد کوفتــه هــا را 
هــم بزنیــد زیــرا باعــث وا رفتــن کوفتــه مــی شــود بنابرایــن طــوری تنظیــم کنید کــه کوفته 

هــا در قابلمــه جــوری قــرار دهیــد کــه در کنــار هــم قــرار گیرنــد وروی یکدیگــر نیفتنــد.
نکات پخت کوفته :

* بعضــی از افــراد ســوپ کوفتــه را دوســت ندارنــد مــی تواننــد بعــد از ســرخ شــدن پیــاز 
ــه کننــد و کوفتــه  ــه آب اضاف ــج و ســبزی کمــی رب گوجــه فرنگــی ب ــه جــای آب و برن ب

ــد. هــا در آن بپزن
ــد و  ــش مــی یاب ــا کوبیــدن گوشــت  در هــاون ســنگی خاصیــت چســبندگی آن افزای * ب

ــرود. باعــث مــی شــود کــه کوفتــه وا ن
* امــروز بــه جــای کوبیــدن گوشــت را چرخ می کنیم ، گوشــت الزم اســت 2 الــی 3 بار چرخ 
شــود ســپس ورز داده شــود تــا کوفته وا نرود. البتــه مابقی مواد را نباید چندیــن بار چرخ کرد.

* گوشت باید بدون چربی یا کم چرب باشد.
* بهتر است از قبل آلوچه ها را خیس کنید. 

خواص کوفته :
* برنج که در آن استفاده می شود دارای کربوهیدرات می باشد.

ــگیری از  ــد،جهت پیش ــی باش ــر م ــیم  و دارای فیب ــن و پتاس ــار از پروتیی ــه : سرش * لپ
ــی شــود.  ــی اســتفاده م ــای عرق ــاری ه ــود  بیم ــرای بهب ــد خــون ، و ب یبوســت ، کاهــش قن

* مرزه هم دارای طبعی گرم می باشد .
* ایــن غــذا ضمــن تامیــن همــه مــواد مغــذی )پروتئیــن ، چربــی ، کربــو هیــدرات و فیبــر 

غذایــی( منبــع مناســبی بــرای دریافــت انــواع ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی مــی باشــد.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
کوفته نجف آبادی

حصروراثت
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 25518 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــفی نج ــه یوس ــم  محبوب   خان
ــف  ــادروان یوس ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9901279 از ای
ــه  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 2/8/99 اقامت ــادی  بشناســنامه  12 در تاری یوســفی نجــف آب
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا ثمــر خــواه نجــف آبــادی  ش ش 7 )همســر متوفــی(  ، 2. 
مســعود یوســفی نجــف آبــادی ش ش 2007 ، 3. مجتبــی یوســفی نجــف آبــادی ش ش 302 ، 4. محبوبــه یوســفی 
ــا  ــدارد. اینــک ب ــادی ش ش 25518 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری ن نجــف آب
ــا هــر کســی اعتراضــی دارد  ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب
ــم دارد واالگواهــی  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک م ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ی
ــاد  ــف آب ــالف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1050977 /م ال ــد ش صادرخواه

مانور جهادی اداره توزیع برق شهرستان
بــا فرمــان معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان مانــور 
خدمــت رســانی گســترده مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان در 
گســتره جغرافیایــی شهرســتان کلیــد زده شــد. در ایــن مراســم 
ــت  ــرم مدیری ــترده ه ــای گس ــت ه ــی، از فعالی ــدس راع مهن
بــرق شهرســتان تقدیــر و کارگــزاران اداره بــرق شهرســتان را 
از خــدوم تریــن کارکنــان دســتگاه هــای خدماتــی شهرســتان 
برشــمردند. ایشــان بــا بیــان اینکــه دســتگاه هــای زیرســاختی 

ــل  ــزان تعام ــترین می ــت بیش ــی بایس ــواره م ــی هم و خدمات
ــرون ســازمانی خــود  ــه هــدف درون ســازمانی و ب ــا جامع را ب
ــه  ــه روز پاســخگویی ب داشــته باشــند و از متدهــای نویــن و ب
منظــور آســایش بیشــتر جامعــه هــدف خــود بهــره بگیرنــد، از 
ــی  ــوان یک ــه عن ــاختی ب ــی زیرس ــای آمادگ ــزاری مانوره برگ
ــام  ــتانی ن ــی شهرس ــرد واکنش ــی عملک ــای ارزیاب از پارامتره
ــتای  ــادی در راس ــیار زی ــد بس ــا ح ــد ت ــی توان ــه م ــد ک بردن

ــا  ــه ب ــت مقابل ــل و مدیری ــد غیرعام ــق پدافن ــت موف مدیری
بحــران شهرســتان نقــش هــادی ایفــا نمایــد. در انتهــا توســط 
معــاون محتــرم اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان دســتور 
آغــاز مانــور جهــادی اداره بــرق شهرســتان بــه کلیــه واحدهــای 
مســتقر در میــدان بــا رمــز یــا »زهــرا )س(« ابــالغ و حاضریــن 
بــه منظــور اهــداف از پیــش تعییــن شــده بــه موقعیــت هــای 

ــد. مربوطــه گســیل گردیدن
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حصروراثت
 مریــم حقیقــی نجف آبادی دارای شناســنامه شــماره 29304 به شــرح دادخواســت بــه کالســه 9901243 از این دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ربابــه موحــدی نجــف آبــادی بشناســنامه 
1004 در تاریــخ 1395/11/19 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه : 1. حســینعلی حقیقــی نجــف آبــادی ش ش 836 ، 2. حســنعلی حقیقــی نجــف آبــادی ش ش 1146 ، 3. 
عباســعلی حقیقــی نجــف آبــادی ش ش 1262 ، 4. مینــا حقیقــی نجــف آبــادی ش ش 632 ، 5. شــهناز حقیقــی نجــف 
آبــادی ش ش 605 ، 6. مریــم حقیقــی نجــف آبــادی ش ش متوفــی(، متوفــی بــه غیر از نامبــردگان ورثه دیگــری ندارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات 29304 )فرزنــدان مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1048483/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصروراثت
 مریــم ایــزدی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 29339 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 9901269 از ایــن 
ــادی  ــزدی نجــف آب ــدی ای ــادروان مه ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث دادگاه درخواســت گواه
بشناســنامه 196 در تاریــخ 1399/7/12 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : 1. مریــم ایــزدی ش ش 29339 ، 2. حســینعلی ایــزدی نجــف آبــادی ش ش 1177 ، 3. مــژگان 
ایــزدی نجــف آبــادی ش ش 2433 ، 4. مجتبــی ایــزدی نجــف آبــادی ش ش 14453 ، 5. مرضیــه ایــزدی نجــف آبادی 
ش ش 3094 ، 6. محبوبــه ایــزدی نجــف آبــادی ش ش 49 ، 7. فرزانــه ایــزدی نجــف آبــادی ش ش 1080330331 
)فرزنــدان متوفــی(، 8. نیــره لســانی نجــف آبــادی ش ش 22644 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1048482/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصروراثت 
ــن دادگاه  ــه کالســه 9901240 از ای ــه شــرح دادخواســت ب ــی دارای شناســنامه شــماره 280 ب ــی تهران ــرا یزدان میت
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بهــرام یزدانــی تهرانــی بشناســنامه 4423 
در تاریــخ 99/5/13اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : 1. 
ایــران مهربــان  ش ش 5499331723 )همســر متوفــی( ، 2. حمیــد یزدانــی تهرانــی ش ش 1818292408 ، 3. میتــرا 
یزدانــی تهرانــی ش ش 1819645444- 280 ، 4. مــژده یزدانــی تهرانــی  ش ش 4669798952 ، 5. وحیــد یزدانــی 
تهرانــی ش ش 1080011099 ، 6. ســعید یزدانــی تهرانــی ش ش 1090359160 ، 7. مــژگان یزدانــی تهرانــی ش ش 
1091318851 ، 8. مینــا  یزدانــی تهرانــی ش ش 1819254666)فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تا هر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1048481/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصروراثت
 نــدا شــیرازی دارای شناســنامه شــماره 1080033361 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 9901270 از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد شــیرازی بشناســنامه 1 در تاریــخ 
1399/6/23 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
ــیرازی ش ش 54 ، 4.  ــدی ش ــت اله ــیرازی ش ش 1080033361 ، 3. بن ــدا ش ــیرازی ش ش 455 ، 2. ن ــران ش ای
ــوره ء ش  ــی آخ ــوران ملیان ــی(، 6. ت ــدان متوف ــیرازی ش ش 1 )فرزن ــلم ش ــیرازی ش ش 543 ، 5. مس ــه ش روح ال
ش100)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. 1048488/م الــف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 فریبــا درخشــان دارای شناســنامه شــماره 5527 به شــرح دادخواســت بــه کالســه 9901248 از این دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان غالمرضــا درخشــان هــوره بشناســنامه 1396 در تاریخ 
99/7/28 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا 
نادرخانــی نجــف آبــادی ش ش 727 )همســر متوفــی( ، 2. فاطمــه  درخشــان هــوره ش ش 12 ، 3. فریبــا درخشــان 
هــوره ش ش 5527 ، 4. فرزانــه درخشــان هــوره ش ش 60456 ،  )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تا هر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1048311/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

آگهی تغییرات
ــه  ــت 3723 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــم ش ــت و دام قائ ــرکت کش  ش
ملــی 10260221100 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده 
ــورخ 1399/8/11 اداره  ــماره 6966 م ــه ش ــتناد نام ــه اس ــورخ 1399/07/27 و ب م
ــه  ــل اتخــاذ شــد : محــل شــرکت ب ــاد تصمیمــات ذی تعــاون شهرســتان نجــف آب
شهرســتان نجــف آبــاد ، بخــش مهردشــت ، شــهر علویجــه، محلــه امــام خمینــی 
ــه همکــف کدپســتی  ــاک 74- ، طبق ــان ســپاه ، پ ــوار شــهید بهشــتی ، خیاب ، بل
ــد.  ــوق اصــاح گردی ــه شــرح ف ــاده اساســنامه ب 8551654915 انتقــال یافــت و م
شــرط اشــتغال تمــام وقــت از بــدو عضویــت در شــرکت تعاونــی کشــت و دام قائــم 
بــرای ســهامدارن و تنظیــم قــرارداد مزارعــه مطــرح و بتصویــب رســید و بــه بنــد 
ــاء از  ــوت از اعض ــد. دع ــه گردی ــی اضاف ــرائط اختصاص ــنامه ش ــاده 12 اساس ب م
ــا  ــرد وب ــه صــورت پذی ــا چــاپ در روزنام ــه ی ــا ارســال دعوتنام ــق پیامــک ی طری
تصویــب اعضــاء تبصــره مــاده 21 اساســنامه اصــاح گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد 
و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف 

ــاد )1046652( آب

حصروراثت
 مرتضــی کاظمــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 37 بــه شــرح 
ــی  ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9901256 از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا فاضــل 
ــی  ــگاه دائم ــخ 99/2/3 اقامت ــنامه 17808 در تاری ــادی بشناس ــف آب نج
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــک  ــادی ش ش 37 ، 2. مل ــف آب ــی نج ــی کاظم ــه : 1. مرتض ــت ب اس
کاظمــی نجــف آبــادی ش ش 1085 ، 3. حســین کاظمــی نجــف آبــادی 
ش ش 813 ، )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــد ت ــت آگهــی مــی نمای را در یــک نوب
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1048313/م الــف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 عباســعلی حاجــی بابائــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 762 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 9901242 از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بتــول 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 97/10/24 اقامت ــنامه 6 در تاری ــی بشناس طیب
ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
ــر  ــادی ش ش 762 )همس ــف آب ــی نج ــی بابائ ــعلی حاج ــه : 1. عباس ب
متوفــی ( ، 2. داود حاجــی بابائــی نجــف آبــادی ش ش 2486 ، 3. 
حســینعلی حاجــی بابائــی نجــف آبــادی ش ش 1192 ، 4. جــواد حاجــی 
ــی  ــر حاجــی بابائ ــد جعف ــادی ش ش 1605 ، 5. محم ــی نجــف آب بابائ
ــادی  ــف آب ــی نج ــی بابائ ــب حاج ــادی ش ش 1204 ، 6. زین ــف آب نج
ــادی ش ش 880  ــف آب ــی نج ــی بابائ ــه حاج ش ش 4021 ، 7. فاطم
)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. 1047693/م الــف رئیــس شــعبه 10 

ــاد حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب
حصروراثت

ــرح  ــه ش ــماره 1183 ب ــنامه ش ــوی  دارای شناس ــی موس ــدر کاف  حی
ــی  ــن دادگاه درخواســت گواه ــه 9901258 از ای ــه کالس دادخواســت ب
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه 
مختــاری بشناســنامه 911 در تاریــخ 99/4/2 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
ــی ( ، 2.  ــر متوف ــوی  ش ش 1183 )همس ــی موس ــدر کاف ــه : 1. حی ب
احمــد رضــا کافــی موســوی  ش ش 1080573641 ، 3. انیســه کافــی 
موســوی  ش ش 1080312722 ،  )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــا هــر کســی  ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت درخواســت مزب
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی اعتراض
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
شــد. 1047741/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

ــاد اختــالف نجــف آب
حصروراثت

  آقــای ســید آرمــان محمــدی  دارای شناســنامه شــماره 1273545516 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 9901271 از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید 
حســین محمــدی بشناســنامه  215 در تاریــخ 99/7/15 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه : 1. بیگــم آغــا آیتــی  ش ش 429 )مــادر(  ، 2. ناهیــد موســوی 
نجــف آبــادی  ش ش 1091095671 ، 3.  ســید آرمــان محمــدی ش ش 
ــدی ش ش 1080191046  ــادات محم ــر الس 1273545516 ، 4. نیلوف
)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. 1050836 /م الــف رئیــس شــعبه 10 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
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خانــه تاریخــی نوریــان نجــف آبــاد  بــه مســاحت حــدود 1200 متــر مربــع از آن دســته بنــا 
هایــی اســت کــه نبایــد بــدون دیــدن آن شــهر را تــرک کنیــد. ایــن خانــه یــادگار اواخــر 
دوره قاجــار و اوایــل پهلــوی و در بافــت تاریخــی نصیــر واقــع شــده اســت، حــوض هشــتی 

و شــاه نشــین دارد.
شــاه نشــین در بخــش اصلــی و بخــش خلــوت کنــاری در شــرق آن اســت، ورودی اصلــی 
خانــه تاریخــی نوریــان نجــف آبــاد در ضلــع جنوبــی خانــه واقــع شــده، و از طریــق هشــتی 

بزرگــی بــا ســنگ هــای قلــوه ای بــه مســاحت 16 متــر مربــع مفــروش شــده اســت..
ــه حیــاط  ــا معمــاری  ایرانــی، دسترســی ب ــا پیچشــی شــرقی و متناســب ب ــه ب ورودی خان
اصلــی بخــش مرکــزی خانــه را ممکــن مــی ســازد ، ایــن خانــه بــه عنــوان اولیــن مکتــب 

خانــه علــوم درنجــف آبــاد شــناخته مــی شــود. 
بــه ســبک خانــه هــای فــالت مرکــزی ایــران، باغچــه هــای ثرینــه در طرفیــن حیــاط بیــن 
ــی  ــنگ، زیبای ــکل از س ــی ش ــی قلب ــرار دارد، حوض ــی ق ــمین دورن ــا نش ــای ورودی ب فض

ــه آن داده اســت. خاصــی ب
در ضلــع جنوبــی کــه شــاه نشــین قــرار دارد، ســتون هایــی بــا تزئینــات گل هــای ختایــی 
ــا  ــا شیشــه هــای الــون، ســقف تزئیــن شــده ب بــه ســبک کورنتــی، پنچــره هــای بازشــو ب

تزئینــات قــواره بــری از ویژگــی هــای آن مــی باشــد.
خانه  تاریخی نوریان مکتب خانه ایی به روز

ــه  ــت ب ــد از مرم ــد، و بع ــاد درآم ــک شــهرداری نجــف آب ــه تمل ــه ب ــن خان در ســال 94 ای
ــار عمــوم  ــز شــد و ا رختی ــن طوســی تجهی ــوم خواجــه نصیرالدی ــه عل ــوان مکتــب خان عن

ــرار گرفــت. ق
ایــن مکتــب خانــه بــا فراهــم نمــودن بســتری مناســب جهــت نمایــش واقعیــات و شــگفتی 
هــای دنیــای علــم و آمــوزش قــوی و بنیــادی مباحــث علمــی، کارکــر تاریخــی خانــه نیــز 
حفــظ شــده و همــراه بــا پذیرایــی از گردشــگران و شــهروندان، میزبانــی برنامــه هــای ویــژه 

ایــی هــم را هــم در خــود داشــته اســت.
بخش های خانه تاریخی نوریان نجف آباد

* موزه
* شامل تصاویر وزندگی مشاهیر، موالژها و ادوات 

* قدیمی مربوط به آموزش، علم و ابزارهای سنجش
* رصد خانه

* ایســتگاه هــای نورشناســی : محفظــه مایعــات در ابعــاد مختلــف، چشــمه هــای 
انــواع  نــور،  مــه  محفظــه  یــا  اتــاق   ، کریســتال  و  شیشــه  انــواع  نــور،  مختلــف 

انــدازه  بخــش  عدســی،  انــواع  خانــه،  عــکاس  و  خانــه  باز،آینــه  فضــای  در  آینــه 
گیــری ســرعت نــور، ایســتگاه قریــب، انــواع تصویــر ســه بعــدی، ایســتگاه ادوات 
Optical illusions انــواع  و  چشــم  تصاویــر  و  مــدل  و  پزشــکی  چشــم   نــوری 

* مکانیک
* الکترومغناطیس

* ادوات تولید امواج الکترومغناطیس،اشعه های ایکس،گاما، و لیزر
* بازی و خالقیت

* لیزر ماز ،بازی های فکری و علمی
* خدمات
* فروشگاه
* کتابخانه

* بینایی سنجی
احمد شریعتی

شهر من نجف آباد
خانه تاریخی نوریان

بــه ریاســت اســتاندار اســتان اصفهــان و بــا مشــارکت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و 
مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و تنــی چنــد از مســئوالن ســتاد شهرســتانی مدیریــت 
بیمــاری کرونــا نشســت مجــازی و برخــط طــرح مدیریــت هوشــمند محدودیــت هــا ســتاد اســتانی 
مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا کــه از ســوی ســتاد ملی مدیریــت بیماری 
کرونــا متناســب بــا وضعیــت و رونــد بیمــاری کوویــد 19 در شــهرهای کشــور تشــخیص، اظهــار و 
ابــالغ گردیــده، برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه شــیوه نامــه اجــرای موثــر طــرح مدیریــت هوشــمند 
محدودیــت هــا توســط مســئوالن اســتانی بــه منظــور هماهنگــی موثرتــر بیــن دســتگاهی و میــان 
ــد. مهنــدس راعــی، در ایــن نشســت  ــت در شهرســتانی برگــزار گردی ــی اجرایــی دول مقامــات عال
بــار دیگــر بــر ضــرورت همــکاری همگانــی و خــود خواســته آحــاد مــردم در راســتای موفــق قطــع 
زنجیــره انتقــال بیمــاری کوویــد 19 تاکیــد و نســبت بــه تبییــن شــیوه هــای نوین نشــر و گســترش 
ــد. ایشــان  ــح نمودن ــد و تصری ــدف تاکی ــع ه ــرای جوام ــی ب ــری اجتماع ــگ مســئولیت پذی فرهن
ــه و پیشــگیری از بیمــاری  ــت مقابل ــی مدیری ــه شــیوه نامــه هــای ســتاد مل ضــرورت پایبنــدی ب
ــا را یــک اصــل ضــروری و یــک رویکــرد انســانی در راســتای صیانــت از بهداشــت  پاندمیــک کرون
فــردی و عمومــی بیــان کردنــد. معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا بیــان اینکــه در این 
گــذار بایــد بیــش از پیــش از بیمــاران زمینــه ای، کهنســاالن مراقبــت نمــود از ســایر افــراد جامعــه 
خواســتند تــا نســبت بــه رعایــت فاصلــه گــذاری فیزیکــی اجتماعــی، اســتفاده اجبــاری از ماســک و 
منــع تــردد هــای غیــر ضــروری روزانــه در ایــام اجــرای طــرح مدیریــت هوشــمند محدودیــت هــا 

مجدانــه تمکیــن نماینــد.

طرح مدیریت هوشمند محدودیت های ستاد استانی مدیریت مقابله و پیشگیری از کرونا

                                                     تقویت کتابخوانی، زمینه ساز پیشرفت جامعه است
فرمانــدار نجف آبــاد در مراســم تجلیــل از فعالیــن عرصه کتابخوانــی و کتابداران افــزود: تقویت فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی، 
ضمن رفع بســیاری از معضالت اجتماعی، زمینۀ بســیار خوبی را برای پیشــرفت کشــور در ابعاد مختلف فراهم خواهد کرد.

مجتبــی راعــی بــا تشــکر از تالش هــای قابــل توجــه مجموعــه مدیریــت شــهری نجف آبــاد در ایــن عرصــه ادامــه داد: در 
ــه  ــوان از روش هــای مبتکران ــا محدودیت هایــی مواجــه شــده اند، می ت ــژه کرونایــی کــه بیشــتر کتابخانه هــا ب شــرایط وی
بــرای گســترش فرهنــگ مطالعــه اســتفاده کــرد. راعــی پیشــنهاد داد: می تــوان بــا همــکاری شــبکه بهداشــت و درمــان، 
ــداران کــه تســلط  ــد را شناســایی کــرده و کتاب ــا در منــزل ســپری می کنن ــان کرون ــه درم ــی کــه دوران قرنطین بیماران
ــراد را در  ــن اف ــا ای ــی مناســب ب ــد، کتاب های ــه اقشــار مختلــف دارن ــی روی کتاب هــای مفیــد و مــورد عالق بســیار خوب

اختیارشــان قــرار دهنــد تــا عــوارض روحــی و روانــی ایــن بیمــاری نیــز کاهــش پیــدا کنــد.

خبر کوتاه
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خبر کوتاه         بازدید از چاپخانه بزرگ بهار آزادی همزمان با هفته کتاب 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ،  ســید حســن لــوح موســوی بــه 
همــراه شــهردار ، رئیــس شــورای شــهر و مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری نجــف آبــاد روز دوشــنبه 

26 آبــان مــاه  بــا مدیرچاپخانــه “ بهــار آزادی “ دیــدار و گفــت و گــو کردنــد .
شــهردار نجــف آبــاد ضمــن بازدیــد از قســمت هــای مختلــف و ماشــین هــای بــه روز چــاپ “ بهــار آزادی “و مراحل چاپ 
کتــاب گفــت : هفتــه کتــاب و کتابخوانــی فرصــت ارزشــمندی پیــش آمــد تــا از فعالیــن عرصــه چــاپ قدردانــی شــود .

محمــد مغــزی بــا اشــاره بــه اینکــه کار چــاپ یــک کار فرهنگــی و بســیار خطیــر و ارزشــمند اســت ؛ ضمــن قدردانــی از 
تــالش مدیــر ایــن چاپخانــه  گفــت : بســیار خوشــحال هســتم که ایــن مرکز در تــراز ملــی و اســتانی فعالیت مــی نماید .

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از خبرنــگار خبرگــزاری کتــاب 
ایــران ) ایبنــا ( در اصفهــان ، حجت االســالم رمضانعلــی 
ــان 27  ــگ و ارشــاد اســالمی اصفه ــرکل فرهن معتمــدی مدی
آبــان مــاه از کتابخانــه »ابــن مســکویه« بازدیــد  و با سرپرســت 
کــرد. گفتگــو  و  دیــدار  عمومــی  کتابخانه هــای  اداره کل 

ــه  ــرد: ب ــان ک ــن نشســت بی حجــت االســالم معتمــدی در ای
ــه  ــم کــه ب همــکاران شــما در ســطح اســتان تبریــک می گوی
هــر حــال همــه ایــن دســتاورد ها را در ایــن اثنــا رقــم زده ایــد. 
همیــن تالش هــا اســت کــه چنیــن اتفاقاتــی را از لحــاظ کمــی 
ــای  ــیاری از برنامه ه ــان بس ــد. در جری ــم می زن ــی رق و کیف
ــم خــودم نمی توانســتم شــرکت  ــر ه ــودم و اگ برگزارشــده، ب
ــالمی در  ــاد اس ــگ و ارش ــده ای از اداره کل فرهن ــم، نماین کن
ــن  ــرای ای ــی ب ــا ارج کاف ــرد ت ــرکت می ک ــا ش ــن برنامه ه ای

ــود. ــاده ش ــا نه ــت برنامه ه دس
نجف آباد می تواند پایتخت کتاب ایران شود

ــن  ــرد: همی ــد ک ــه تأکی ــدی در ادام ــالم معتم ــت االس حج
ــهید  ــزار ش ــه در م ــی ک ــت فرهنگ ــته، در نشس ــاه گذش م
محســن حججــی برگــزار شــد، حضــور داشــتیم. پــدر بزرگــوار 
ــه  ــه ب ــا توج ــاد ب ــه نجف آب ــد ک ــام گفتن ــهید واال مق ــن ش ای
ــد  ــالش باش ــد در ت ــی، بای ــاظ فرهنگ ــش از لح ظرفیت های
تــا پایتختــی کتــاب ایــران را پیشــوند نــام خــود کنــد. وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نیــز گفــت کــه پیگیــری شــود و 
زیرســاخت ها و مقدمــات ایــن مســئله فراهــم و مســتندات این 
مســائل بــرای ســتاد برگــزاری بــه صورت مصمم ارســال شــود.

 وی ادامــه داد: نجــف آبــاد بایــد پایتخــت کتــاب ایــران شــود. 
ــی و  ــاخص فرهنگ ــهر های ش ــزو ش ــهر ج ــن ش ــویی ای از س
ــی  ــاظ فرامل ــر، از لح ــویی دیگ ــت و از س ــور اس ــاب مح کت

ــون  ــت خ ــه جه ــم ب ــن ه ــانده و ای ــش را شناس ظرفیت های
پــاک شــهید حججــی، شــهید کاظمــی و شــهدای گران قــدر 
و مــردم خــوب ایــن شــهر اســت. از شــما می خواهــم کــه بــر 
ــا  ــا ب ــژه داشــته باشــید ت ــری وی ــد و پیگی ــن مســئله تأکی ای
عنایــت خداونــد متعــال، ایــن مســئله افتخــاری دیگــر بــرای 

ــردم فرهنگــی اش باشــد. ــان و م اســتان اصفه
ــتان از  ــی اس ــای عموم ــت اداره کل کتابخانه ه ــه سرپرس در ادام
رکــورد 3 میلیونــی امانت کتــاب از این کتابخانه ها و تأســیس 15 
کتابخانه در شــهرهای فاقد کتابخانه در ســطح استان سخن گفت.

ــار ســرانه در  ــا چه ــرد: م ــی در گزارشــی اعــالم ک ــر هالکوئ امی
کتابخانه هــا داریــم؛ بحــث عضویت هــا، تعــداد کتابخانه هــا، 
امانــت و برنامه هــای فرهنگــی کــه پیــرو فرمایــش وزیــر فرهنــگ 
ــل  ــا تبدی ــه کتابخانه ه ــد ک ــان کردن ــه بی ــالمی ک ــاد اس و ارش
شــوند بــه باشــگاه های فرهنگــی مرتبــط با کتــاب، عمــل کردیم.

بــه گفتــه سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اصفهــان، 
ــن اســتان  ــی کــه در ســال گذشــته در ای ــداد کتابخانه های تع
ــه  ــه بــود، ضمــن اینکــه 13 کتابخان افتتــاح شــد، 15 کتابخان
دیگــر هــم در دســت پیگیــری اســت و وی در ایــن رابطه گفت: 
تمرکــز مــا بــر شــهرهایی اســت کــه فاقــد کتابخانــه هســتند.

ــه در  ــد کتابخان ــه اینکــه 20 شــهر فاق ــا اذعــان ب ــی ب هالکوئ
ــهرها  ــن ش ــرد ای ــدواری ک ــراز امی ــود دارد، اب ــان وج اصفه

ــوند. ــه دار ش ــه زودی کتابخان ب
سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اصفهــان در ادامــه 
افــزود: در حــوزه برنامــه فرهنگــی، تــالش مــا ایــن بــوده اســت 
ــرف  ــان ص ــه فعالیت ش ــی ک ــا را از مجوعه های ــا کتابخانه ه ت
ــی  ــگاه های فرهنگ ــه باش ــت، ب ــاب اس ــت کت ــت و بازگش امان
ــزاری  ــا برگ ــن مســیر ب ــم. ای ــل کنی ــاب تبدی ــا کت ــط ب مرتب
ــاب،  ــی کت ــد و بررس ــت های نق ــنواره ها و نشس ــداوم جش م

ایجــاد گروه هــای مطالعــات کتــاب، جلســات مختلــف در 
ــد. ــوار ش ــط، هم ــال مرتب ــوان و بزرگس ــودک، نوج ــوزه ک ح

ــح  ــان تصری ــی اصفه سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عموم
برنامه هــا،  ایــن  برگــزاری  بازخــورد  خوشــبختانه  کــرد: 
ــن  ــه ای ــود. ب ــا ب ــاب از کتابخانه ه ــت کت ــرانه امان ــش س افزای
واســطه حضــور مــردم در کتابخانه هــا بیشــتر شــد و مــا 
ــم؛ ســال  ــک رکــورد را در کشــور ثبــت کنی ــق شــدیم ی موف
گذشــته 3 میلیــون جلــد کتــاب در اصفهــان بــه امانــت رفــت، 
ــا یــک افزایــش ســرانه 300 درصــدی در ســامانه نهــاد  مــا ب

ــم. ــم زدی ــژه ای را رق ــاق وی ــور اتف ــای کش کتابخانه ه
ــه  ــاب، دو برنام ــه کت ــا هفت ــان ب ــزود: همزم ــان اف  وی در پای
مــا رو بــه اجرائــی شــدن اســت.  یکــی »جشــنواره نــذر صــدا« 
ــژه  اســت کــه هــدف مــا در راســتای شناســایی صداهــای وی
ــی  ــن توانای و توانمنــد ســازی آن هــا اســت، کــه انشــاهلل از ای
در حــوزه کتــاب و کتــاب صوتــی بهــره ببریــم. یکــی دیگــر، 
ــاب  ــه کت ــاز هفت ــا آغ ــه ب ــان« اســت ک ــار مهرب جشــنواره »ی

ــا پایــان ســال ادامــه دارد افتتــاح شــد و ت

نجف آباد جزو شهر های شاخص فرهنگی و کتاب محور است

همشــهریان عزیــز؛ پیــرو انتخــاب شهرســتان نجــف آبــاد بــه عنــوان پایلــوت کشــوری اجرای 
برنامــه  جامــع توانبخشــی کــودکان مبتــال بــه اختــالل رشــد و تکامــل )بــه ویــژه کــودکان 
زیــر 3 ســال( در ابعــاد مختلــف از ســوی وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی،  بــه 
همــت دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آبــاد، 
ــرای اجــرای برنامــه، طــی 2 ســال فراهــم و مرکــز مذکــور  زیرســاخت هــای مــورد نیــاز ب
ــاح  و فعالیــت خــود را رســماً   ــا افتت ــاه 1398 و قبــل از شــروع بیمــاری کرون در بهمــن م
از اول مهرمــاه ســال 99 آغــاز نمــود و بدینوســیله  فرصتــی بــرای غربالگــری ، شناســایی و 
درمــان بــه موقــع کــودکان مبتــال بــه درجــات مختلــف  اختــالالت نافــذ رشــد فراهــم نمــود.

خدمــات مرکــز توانبخشــی کــودکان شــامل:  »گفتــار درمانی«،»کاردرمانی«، »روانشناســی« 
و »تســت اختصاصــی ارزیابــی تکامــل کــودکان« مــی باشــد، همچنیــن ایــن مرکــز مجهــز 
بــه »ســالن مخصــوص آمــوزش خانــواده کــودکان مبتــال«  بــوده و طبــق قــرارداد از خدمــات 
»متخصصیــن روانپزشــکی کــودکان«  و »متخصصیــن اطفــال«  بــرای  تشــخیص بیمــاری و 

نیــز بــرای ارائــه مشــاوره هــای تخصصــی بــه خانــواده هــا برخــوردار اســت.
تعرفــه خدمــات ایــن مرکــز  دولتــی اســت و ارجــاع بــه ایــن مرکــز از طریــق مراکــز جامــع 
ــم  ــذا از ه ــی شــود؛  ل ــر محــل( انجــام م ــی ه ــز بهداشــتی درمان ــات ســالمت )مرک خدم
شــهریان عزیــز خواهشــمند اســت بــا توجــه بــه هشــدارهای زیــر بــرای ارزیابــی و اقــدام بــه 
موقــع بــرای فرزنــد خــود در اســرع وقــت بــه نزدیکتریــن مرکــز بهداشــتی درمانــی محــل 
ــز  ــی در مرک ــد توانبخش ــودک نیازمن ــایی ک ــل شناس ــه نمایندمراح ــود مراجع ــکونت خ س

تکامــل عبــارت اســت از:
1- تکمیــل پرسشــنامه هــاي بررســي مراحــل رشــد و تکامــل کــودک در ســنین مختلــف  

)ASQ ( در مراکــز بهداشــتی درمانــی  )رایــگان(
2- تکمیــل پرسشــنامه ارزیابــی رشــد تکاملــی کــودک توســط کارشناســان ســالمت روان در 

مراکــز بهداشــتی درمانــی )رایــگان(
3- ارجاع به پزشک متخصصین اطفال آموزش دیده در این خصوص 

4- ارجاع به مرکز توانبخشی کودکان در صورت نیاز با شرح فعالیت فوق الذکر

راه اندازی مرکز توانبخشی کودکان
ادامه از صفحه 1

ــیاری از  ــان بس ــه اذع ــت: ب ــم گف ــن مراس ــری از ای ــش دیگ ــز در بخ ــاد نی ــهردار نجف آب ش
ــه ســازمان شــهرداری های وزارت کشــور کــه از  مســئوالن فرهنگــی اســتان و کشــور از جمل
ــای انجــام شــده در  ــد داشــته اند، کاره ــا و زیرســاخت های ســازمان بازدی ــه فعالیت ه مجموع
ســال های اخیــر، فراتــر از بعضــی از مراکــز اســتانها و بســیاری شــهرهای بــزرگ کشــور بــوده 

ــود. ــوب می ش ــر محس ــود کم نظی ــوع خ و در ن
ــی،  ــازمان فرهنگ ــنل س ــران و پرس ــژه از مدی ــر وی ــا تقدی ــادی ب ــف آب ــزی  نج ــد مغ محم
ــه  ــه خصــوص مجموع ــه ب ــای صــورت گرفت ــت تالش ه ــی و ورزشــی شــهرداری باب اجتماع
ــت شــهری  ــه کــرد: مدیری ــر اضاف ــی ماه هــای اخی اقدامــات انجــام شــده در شــرایط کرونای
نجف آبــاد، بــا همــکاری مجموعــه شــورای اســالمی شــهر، همــواره نــگاه ویــژه ای بــه ســازمان 

و بودجــه مــورد نیــاز آن داشــته و در آینــده نیــز تــداوم خواهــد داشــت.
ــازمان   ــازی س ــنواره مج ــزاری جش ــرای برگ ــده ب ــام ش ــات انج ــه اقدام ــزی از مجموع مغ
ــای  ــداوم آن در ماه ه ــال و ت ــوروز امس ــل در ن ــن المل ــات و اموربی ــر ارتباط ــی و دفت فرهنگ
اخیــر تقدیــر کــرد و بــا اشــاره بــه کاهــش شــدید درآمدهــای ســازمان در چنــد مــاه اخیــر 
اعــالم داشــت: ایــن برنامه هــا کــه در ســطح اســتان کــم  نظیــر محســوب می شــود، 
می توانــد در ایــن شــرایط خــاص کرونایــی نیــز ادامــه داشــته و راه حل هــای بهتــر و موثرتــر 

ــت. ــی، در نظــر گرف ــه و کتابخوان ــگ مطالع ــرای توســعه فرهن ب
عرصــه  در  نجف آبــاد  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  همکاری هــای  و  همراهی هــا  از  تقدیــر 
ــوی  ــن لوح موس ــه سید حس ــک ب ــی و تبری ــای فرهنگ ــژه برنامه ه ــرای وی ــزی و اج برنامه ری
رییــس ایــن اداره بابــت قــرار گرفتــن در جمــع مدیــران برتــر اســتان، دیگــر مطالبــی بــود که 
ــا تشــریح آن خاطــر نشــان کــرد: در راســتای تقویــت فرهنــگ کتــاب  ــاد ب شــهردار نجف آب
ــان  ــی نوری ــه تاریخ ــی از خان ــل بخش ــرای تبدی ــزی الزم ب ــهر، برنامه ری ــی در ش و کتابخوان
ــده و  ــام ش ــی انج ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ــاد ب ــاب« نجف آب ــهر کت ــن »ش ــه اولی ب

ــا پایــان ســال جــاری شــاهد آغــاز مرحلــۀ اجرایــی ایــن طــرح باشــیم. امیدواریــم ت
ــورت  ــای ص ــه فعالیت ه ــل مجموع ــه دلی ــت: ب ــان داش ــان اذع ــاد در پای ــهردار نجف آب ش
ــای  ــهرداری در عرصه ه ــای ش ــارات از فعالیت ه ــطح انتظ ــر، س ــال های اخی ــه در س گرفت
ــا را در انجــام  ــن موضــوع، وظیفــۀ همــۀ م ــدا کــرده و ای ــل توجهــی پی ــف، رشــد قاب مختل

وظایف مــان ســنگین تر نمــوده اســت.
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
                                       به مناسبت تولد امام حسن عسگری)ع(

بهار تازه و گل تازه و چمن تازه
ستاره یار و فلک یار و دورگردون، یار

هر آن که بر گل رخسار تو گشاید چشم
بهار را چه کند؟ ای به »چهر« رشِک بهار!

درخت اگر گل سوری، به باغ آورده
نهال قامت تو، آفتاب دارد بار!

سخنی با خوانندگان

شــهید محمــد منتظــری در ســال 1323 در خانــواده 
ــه دنیــا آمــد،  ــاد اصفهــان ب مذهبــی و متدیــن در نجــف آب

ــود. ــری ب ــت اهلل منتظ ــد آی وی فرزن
ــه  ــدا ب ــل ابت ــر تحصی ــالوه ب ــتان ع ــان دردوران دبس ایش
ــری و  ــری در کارگاه ریختگ ــه گارگ ــپس ب ــاورزی و س کش

ــد. ــه کار ش ــغول ب ــگال مش ــق و چن ــاخت قاش س
ــن 14  ــی  در س ــتان و راهنمای ــدن دوره دبس ــد از گذران بع
ســالگی بــا هدایــت پدرشــان بــه حــوزه علیمــه قــم رفــت و 
مشــغول یادگیــری درس هــای حــوزی و خــارج فقــه شــد، 
ــی  ــت آهلل عل ــوم آی ــی)ره(، مرح ــام خمین ــتادان وی ام اس
ــی  ــید مصطف ــت اهلل س ــی و آی ــت اهلل جنت ــکینی ، آی مش

ــد. ــاد بودن محقــق دام
مبارزات سیاسی محمد منتظری قبل از انقاب

وی در دهــه 40 و آغــاز جنبــش امــام خمینــی بســیار فعــال، 
کوشــا و پرتــالش بــود، وی خــود بــه خوانــدن کتــاب هــای 
ــه  ــد کتابخان ــم چن ــن در ق ــت، بنابرای ــه داش ــی عالق سیاس
ــم  ــه، دارلشــفا، عبدالرحی ــدارس فیضی ــیار در م سیاســی س
خــان ، حجتیــه ایجــاد کــرد تــا طلبــه هــا اســتفاده کننــد.

ــی  ــام خمین ــام ام ــری قی ــا اوج گی ــرداد 1342 ب در 15 خ
ــان عمــر  ــا پای ــادی وی شــروع شــد و ت ــای جه ــت ه فعالی
ــان 1343  ــار  در 4 آب ــن ب ــت. اولی ــه داش ــاد ادام ــن جه ای
دســتگیر شــد و بعــد از 7 مــاه از زنــدان آزاد شــد، در دیمــاه 
1343 و اردیبهشــت 1344 و فرودیــن  1345 و مــرداد 

ــود. ــدی وی ب ــتگیرهایی بع ــز دس 1345 نی
در پایــان ســال 1347 بــه شــرط نرفتــن بــه شــهر قــم آزاد 
ــا 1350 اقتصــاد اســالمی را درس  ــال 1349 ت شــد و از س
مــی دهــد، در تابســتان 1348 بــه تدریــس درس حکومــت 
اســالمی پرداخــت و در ســال هــای 1349 تــا 1350 درس 

اقتصــاد اســالمی را تدریــس مــی کــرد.
فعالیت های بین المللی

شــهید محمــد منتظــری ناگزیــر از کشــور خــارج شــد و ده 
ســال زندگــی پنهانــی بــا نــام مســتعار ادامــه داد. 

در ســال 1352 بــه نجــف رفــت و فعالیت های خــود را ادامه 
داد، وی در درس امــام حاضــر مــی شــد و گروهــی بــه نــام 
روحانیــون مبــارز خــارج از کشــور را پایــه ریــزی کردنــد. وی 
بــه آمــوزش چریکــی پیکارگــران ایرانــی در عــراق پرداخــت.

در ســال 1354 بــه لبنان رفــت و درآنجا نیز بــه فعالیت های 

خــود ادامــه داد. وی بــا ســازمان الفتــح همــکاری کــرد و در 
اردوگاه فدائیــان فلســطیتی در لبنــان آمــوزش نظامــی دیــد.

وی بــا نــام متســعار ســمیعی در پاریــس رفــت و آمد داشــت 
و ســنخنرانی هــای امــام را در اروپــا و آمریــکا پخــش مــی 
کــرد. وی در 1 آبــان مــاه 1356 در هنــگام شــهادت ســید 
مصطفــی خمینــی در لنــدن بــود و توانســت دســت داشــتن 

ســاواک و صهیونیســت هــا را در ایــن جنایــت فــاش کنــد.
بعــد از درگذشــت مشــکوک دکتــر شــریعتی در آئیــن 
ســوگواری وی در بیــروت همــکار داشــت. و در 17 دی مــاه 
ــه  ــی)ره(  در رزونام ــام خمین ــه ام ــن ب ــد از توهی 1356 بع
ــنت  ــای س ــارز در کلیس ــون مب ــاب روحانی ــات اعتص اطالع

ــرد. ــزار ک ــری را برگ م
بعــد از بازگشــت امــام )ره(  و اقامتشــان در مدرســه علــوی 
در گــروه آمــوزش یافتــه امــام)ره( بخــش از امنیــت و 

ــت . ــده گرف ــه عه ــکان را ب ــن م ــداری ای پاس
ــری در  ــد منتظ ــای محم ــت ه ــی فعالی ــه ای خاص

ــور : ــارج از کش ــاله خ دوران ده س
1.ادامه تحصیل در نجف اشرف در محضر امام خمینی

2.ادامه مبارزات در کنار یاران امام در نجف اشرف
3.ســفر بــه کشــورهای عربــی و اســالمی از جملــه لبنــان ، 
ســوریه ، افغانســتان ، لیبی و کشورهای حاشــیه خلیج فارس

4.تمــاس بــا رهبــران جنبــش هــای آزادی بخــش اســالمی و 
تشــکیل هســته مبارزاتــی در ایــن کشــورها

5.تماس با دانشجویان ایران مقیم اروپا
6.هدایت اعتصابات و راه پیمایی ضد رژیم

ــح و  ــی الفت ــای نظام ــگاه ه ــرادی در پای ــم دادن اف 7.تعلی
ــران ــه ای ــا ب ــتادن آنه فرس

فعالیت های محمد منتظری پس از انقالب
وی  بعــد از پیــروزی انقــالب در پایــه گــذاری کمیتــه 
ــن  ــش بســزایی داشــت و همچنی ــالب و پیشــبرد آن نق انق
در برپایــی حــزب جمهــوری اســالمی در 27 اســفند 1357 

ــرد. ــادی ک ــالش زی ت
در آغــاز پیــروزی انقــالب گروهــی بــه نــام پاســداران انقــالب 
اســالمی را سرپرســتی مــی کــرد کــه بعدهــا نهــاد انقالبــی 
ســپاه پاســداران در 2 اردیبهشــت 1358 را پایه گذاری کرد.

ــان  ــکا در 13 آب ــی آمری ــه جاسوس ــخیر الن ــد از تس وی بع
1358 بیشــتر وقــت خــود را صــرف جنبــش هــای رهایــی 

بخش بکار برد.
محمــد منتظــری در انتخــاب اولیــن دوره مجلــس شــورای 
ــه  ــاد ب ــردم نجــف آب ــا کســب 97 درصــد آراء م اســالمی ب

ــت. ــس شــورای راســالمی راه یاف مجل
ویژگی های اخاقی محمد منتظری :

1.اخالق مداری
2.ساده زیستی

3.معرفت
4.مبارزه بی امان در راه اصول و عقاید

5.مقاوم و شجاع
6.دشــمن شناســی و بیــزاری از تفرقــه افکنی میان مســلمان

شهادت محمد منتظری
ــوذ  ــا نق ــراد ب ــی از اف ــد منتظــری یک ــالب محم ــد از انق بع
ــری  ــق درگی ــن خل ــال 1360 مجاهدی ــود، در س ــالب ب انق
ــب  ــی ترتی ــادار روح اهلل خمین ــای وف ــه نیروه ــی علی خونین
دادنــد، و تعــداد زیــادی از چهــره هــای رده بــاالی جمهــوری 
ــر،  ــواد باهن ــی، محمدج ــی رجای ــد محمدعل ــالمی مانن اس

ــرور شــدند. ــر بمــب گــذاری ت محمــد بهشــتی در اث
محمــد منتظــری کــه در آن موقــع نماینــده مجلس شــورای 
اســالمی و عضــو ســورای مرکــزی حــزب جمهــوری اســالمی 
بــودف در انفجــار دفتر حزب جمهوری اســالمی شــهید شــد.
احمد شریعتی

مشاهیر نجف آباد
محمد منتظری

گرامی داشت هفته کتاب و کتابخوانی
ــبت  ــه مناس ــتان ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــده  ــراه نماین ــه هم ــی ب ــاب و کتابخوان ــه کت ــت هفت نکوداش
ــاد و تنــی چنــد از  معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آب
مســئولین شهرســتان، میهمــان شــهردار نجــف آبــاد و اعضــاء 
شــورای اســالمی شــهر و کتابــداران گردیدنــد. در ایــن مراســم 
ــی  ــاب و کتابخوان ــه کت ــک هفت ــن تبری ــی، ضم ــدس راع مهن
ــه عنــوان پیشــگامان توســعه نهضــت  ــداران ب ــر از کتاب و تقدی
کتابخوانــی، ایشــان را مولفــه هــای نشــر ممــدوح تعالی بشــری 
برشــمردند. در ایــن نشســت رئیــس شــورای اداری شهرســتان 

بــا تبییــن موضــوع جامعــه فــرا اطالعاتــی و معرفتــی از نقــش 
ــت در  ــای موفقی ــه معن ــی ب ــای علم ــا و دانســته ه ــته ه داش
جهــان عصــر اطالعــات و ارتباطــات نــام بردنــد و نبــرد امــروز 
ــا اشــاره  ــد. ایشــان ب ــر ســر اطالعــات تبییــن نمودن را نبــرد ب
بــه گســترش فضاهــای متنــوع کتابخوانــی از فضاهــای فیزکــی 
ــک  ــای الکترونی ــازی و تاالره ــای مج ــا فضاه ــا ت ــه ه کتابخان
ــه و  ــدوح مطالع ــگ مم ــط فرهن ــر و بس ــی را نش ــت اصل اولوی
تدویــن نوشــتارهای راقیــه برشــمردند و از مســئولین و مدعوین 
ــول  ــان در ط ــت زم ــای مدیری ــر مبن ــا ب ــتند ت ــر خواس حاض

ــا  ــا ب ــت ه ــمند محدودی ــت هوش ــی مدیری ــرح مل ــرای ط اج
بهــره منــدی از امکانــات موجــود نظیــر پادکســت هــا و کتــاب 
ــه مطالعــه بیشــتر ســوق بخشــند. در  هــای صوتــی افــراد را ب
پایــان جلســه توســط فرمانــدار محتــرم شهرســتان و مدعویــن 
حاضــر از تنــی چنــد از کتابــداران برتــر شــهرداری نجــف آبــاد 
ــه  ــر در زمین ــای موث ــت ه ــل فعالی ــه دلی ــوی ب ــوح موس و ل
توســعه و نشــر فرهنــگ متعالــی کتــاب و کتابخوانــی بــا اهــداء 

ــر، و هدایایــی تجلیــل صــورت پذیرفــت. ــوح تقدی ل


