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دادگستری نجف آباد 

شهرکتاب و باغ موزه باغ شهر صفوی

ادامه در صفحه5

ــان هفدهمیــن کمیتــه  ــاد در دفتــر خویــش میزب ــادی شــهردار نجــف آب محمــد مغــزی نجــف آب
ــر شــهری شــامل   ــار( و ۲۱ مدی ــس )وبین ــو کنفران ــی بصــورت ویدی ــروژه هــای عمران ــردی پ راهب

ــود. ــران ســتادی شــهرداری ب ــران مناطــق و مدی معاونیــن ، مدی
در ایــن وبینــار کــه تــا ســاعت ۶:۱۵  عصــر بــه طــول انجامیــد مصوبــات جلســه قبــل مطــرح 
و مــوارد آن پیگیــری گردیــد و مســئولین مرتبــط  پــروژه هــای عمرانــی بــه ترتیــب در جلســه 
ــد و قریــب  حضــور یافتنــد و گــزارش اقدامــات و فعالیتهــای صــورت پذیرفتــه را ارایــه نمودن

۲۲ پــروژه بررســی شــدند.
همچنیــن مباحــث کنتــرل پــروژه هــا نظیــر تعییــن شــاخص بــرای فعالیــت هــا، طــرح هــا و 
پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری و مقایســه دقیــق آنهــا بــر اســاس آمــار تحلیلــی ارائــه شــده 
نســبت بــه رونــد مــورد انتظــار در برنامــه هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت و زمانبنــدی آن 
، بررســی نقــاط ضعــف زیــر مجموعــه هــای مرتبــط و برنامــه ریــزی اقدامــات در جهــت بــر 
ــوب در  ــر خ ــمند و تاثی ــای ارزش ــت ه ــه فرص ــل  ب ــود و تبدی ــدات موج ــدن تهدی ــرف ش ط

ــد. عملکــرد شــهرداری و... مطــرح گردی
در کمیتــه راهبــردی پــروژه هــای عمرانــی مســئول رســیدگی و پیگیری مشــخص شــده اســت 
ــا اطالعــات پــروژه هــا ،  و شــاخص هــای ارزیابــی پــروژه هــا نیــز تعییــن شــده اســت کــه ب
ــت  ــورد فعالی ــرد و  در م ــی پذی ــا صــورت م ــاری آنه ــای آم ــل ه ــه و تحلی ــوب تجزی چهارچ
ــه شــرایط و مقتضیــات خــاص هــر مقطــع  ــا توجــه ب ــر مجموعــه هــای مرتبــط ب تمامــی زی

ــی تصمیمــات الزم لحــاظ مــی گــردد. زمان

مدیران شهرداری برخط شدند
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نجــف آبــاد یکــی از مراکــز مهــم قالــی بافــی و فــرش دســت بافــت در اســتان اصفهــان مــی باشــد. 
طــرح هــای لچــک ترنــج قالــی هــای نجــف آبــاد بــی شــباهت بــه طــرح هــای قالــی کاشــان نیســت 

ضمــن اینکــه ایــن طــرح و نقشــه هــا بــی شــباهت بــا تولیــدات بافنــده هــای اصفهانــی نیســت .
اســتان اصفهــان یکــی از مراکــز مهــم قالــی بافــی در ایران اســت که طــرح هــای اصیل ایرانی توســط 
بافنــده هــای اصفهانــی بافتــه مــی شــود و در نقشــه فــرش ان کمتریــن تغییــر انجــام شــده  اســت.

در دوره شــاه عبــاس قالــی بافــی رواج یافــت .شــاه عبــاس اهمیــت زیــادی بــرای آبادانــی قائــل بــود 
و شــاهان صفــوی بســیار هنردوســت بودنــد و بهتریــن هنرمنــدان در کارگاه هــای شــاهی گــرد هــم 
جمــع مــی شــدند. نخســیتن کارگاه قالــی بافــی در زمــان شــاه عبــاس در قــرن دهــم هجــری در 
اصفهــان و در جنــوب عالــی قاپــو بیــن چهــل ســتون و میــدان امــام بــا بهتریــن مــواد اولیــه و زیــر 

نظــر خــود شــاه عبــاس ســاخته شــد و هنرمنــدان قالــی بــاف در ان مشــغول شــدند.
 فــرش هــای نفیــس امــروزی بــا رج شــمار بــاال  و بــا رنــگ هــای نخــودی در زمینــه و آجــری در 

حاشــیه وترنــج هــای آن آبــی ســیر یــا قرمــز آجــری اســت.  
 ویژگی های فرش دست بافت نجف آباد 

طــرح و نقشــه هایــی کــه درقالــی کاشــان و اصفهــان وجــود دارد در فــرش هــای دســت بافــت نجــف 
آبــاد کــه چلــه آن هــا از نــخ اســت نیــز وجــود دارد. زمینــه ایــن فــرش ها بیشــتر الکــی اســت و تنوع 

رنــگ در آن بســیار زیبــا و جذاب اســت.
فــرش نجــف آبــاد معمــوال تیــره تــر از فــرش هــای بافتــه شــده در مرکــز اســتان اســت. نخ هــای این 

فــرش هــا توســط رنگــرز هــای بومــی رنــگ شــده و در کار فــرش اســتفاده می شــود.
البتــه ناگفتــه نمانــد امــروزه نقــش هــای فــرش دســتبافت نائیــن بســیار پرطرفدار اســت، ایــن فرش 

زمینــه کــرم دارنــد و در بافــت آن و معمــوال رنــگ ســفید از ابریشــم اســتفاده مــی شــود.
لچــک و ترنــج  و ترنــج شــاه عباســی و اســلیمی از عمــده طــرح هــای فــرش دســت بافــت نجــف آباد 
اســت، حــرکات زیبــای اســلیمی ودرختــی و حتــی گل فرنــگ از جملــه طــرح هــای این فرش اســت. 
رنــگ هــای شــاد و متنوعــی از جملــه الکی،کــرم، ســبز، عنابــی، مســی، خاکــی، ســرمه ایــی  ســیر و 

روشــن ، بــژ اســتفاده می شــود.
دیگــر طــرح هــای ایــن قالــی هــا طــرح ترنجــی و ظــل الســطان، دســته گلــی و در بعضــی مــوارد 
شــکارگاه و خشــتی را مــی تــوان ذکرکــرد. در نقــش پــردازی ایــن فــرش هــا طــرح هــای اســلیمی، 
بوتــه، بــرگ مویــی و ..  بــا ظرافــت بســیار خاصــی بــا رنــگ آمیــزی ســبز، کــرم ، طالیــی و ... نقــوش 

زیبایــی در فــرش دســتبافت نجــف آبــاد ایجــاد مــی کنــد.
هماهنگــی و ترکیــب بســیار زیبــا در فــرش هــای دســتبافت نجــف آبــاد از مهــم تریــن ویژگــی های 

ایــن فــرش هــا مــی باشــد.

 بافت 
گــره فــرش هــای نجــف آبــاد نامتقــارن اســت و دار قالــی بافــی آن عمــودی برپــا مــی شــود. چلــه 
کــش ابتــدا روی زمیــن انجــام شــده و ســپس بــه دار قالــی منتقــل مــی شــود .تــار و پــود ایــن فرش 

هــا پنبــه اســت و پــرز آن پشــم رنــگ شــده مــی باشــد.
این فرش ها با دو پود و درشت تر از فرش اصفهان و با روش دو لول و لول بافته می شوند .

شــیرازه فــرش موقــع بافــت گــره زده مــی شــود و دو طــرف بــاال و پاییــن فــرش بــرای اســتحکام 
بیشــتر فــرش کربــاس بافتــه مــی شــود 

قالی بافی

                                                                                         مامور قرائت کنتور سارق از آب درآمد
ــف  ــه عن ــرقت ب ــره س ــک فق ــوع ی ــی وق ــت: در پ ــر گف ــن خب ــریح ای ــی در تش ــین باباکالن ــرهنگ محمدحس . س
منــزل در ایــن شهرســتان ، کــه ســارق بــا عنــوان مامــور قــراءت کنتــور وارد منــزل شــده بــود ، موضــوع 
ســریعا در دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت. وی بــا بیــان اینکــه مامــوران 
ــد  ــتگیر کنن ــایی و دس ــرقت شناس ــه س ــاعات اولی ــارق را در س ــدند س ــق ش ــی، موف ــات اطالعات ــام اقدام ــا انج ب
ــده  ــرد. فرمان ــراف ک ــزل اعت ــرقت از من ــه س ــایی و ب ــاکی شناس ــط ش ــم توس ــوری ، مته ــه حض ــزود: در مواجه ، اف
ــیر  ــرای س ــی ب ــده مقدمات ــکیل پرون ــس از تش ــم پ ــرد: مته ــح ک ــان تصری ــاد در پای ــف آب ــتان نج ــی شهرس انتظام
ــاهده  ــورت مش ــت: در ص ــهروندان خواس ــی از ش ــرهنگ باباکالن ــد. س ــی ش ــع قضای ــل مراج ــی ، تحوی ــل قانون مراح
ــد. ــالم کنن ــی ۱۱۰ اع ــای پلیس ــت ه ــز فوری ــه مرک ــن ب ــان ممک ــن زم ــریع تری ــب را در س ــکوک مرات ــراد مش اف

آموزش حافظان سالمت شهرستان 

صنایع دستی  نجف آباد

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 
و ســایر اعضــاء کمیتــه آمــوزش قــرارگاه حافظان ســالمت شهرســتان برگــزار گردیــد. در این جلســه 
مهنــدس راعــی، بــا تبریــک فــرا رســیدن ۱۶ آذر روز دانشــجو و اســتکبار ســتیزی از ایــن روز بــه 
عنــوان برگــی زریــن در دفتــر تاریــخ انقــالب اســالمی نــام بردنــد. ایشــان بــر ضــرورت برنامــه ریــزی 
هــای اصولــی و مــدون بــه منظــور پیشــبرد اهــداف قــرارگاه حافظــان ســالمت محلــه محــور تاکیــد 
و ضمــن تبییــن مبســوط اهمیــت پوشــش همگانــی آمــوزش هــای الزم بــرای کلیــه گــروه هــای 
هــدف، انجــام آمــوزش هــای کاربــردی و تهیــه متــون حــاوی پیــام هــای آگاهــی بخــش بهداشــتی 
بــا نظــارت دقیــق مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان در تعامــل بــا ســایر دســتگاه های 
ــه،  اداری و اجرایــی باالخــص شــهرداری هــا، دهیــاری هــا، در بهــره گیــری از شــیوه هــای خالقان
ــت  ــز اهمیــت برشــمردند. رئیــس ســتاد شهرســتانی مدیری ــر را بســیار حائ ــه و موث ــع، نوآوران بدی
مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا، تهیــه پیــام هــای آموزشــی بــا رعایــت پارامترهای موثــر اقناع 
و تغییــر رفتــار عمومــی را بــرای جامعــه بســیار حائــز اهمیــت خواندنــد و از اداره هــای آمــوزش و 
پــرورش، ورزش و جوانــان، امــور مســاجد، اوقــاف و امــور خیریــه، جمعیت هــالل احمر و .. خواســتند 
تــا توســط جامعــه هدف خــود گام هایــی موثــر در ایــن راه بردارنــد. رئیس شــورای اداری شهرســتان 
مصرانــه تاکیــد نمودنــد همــه اعضــاء شــورای اداری مکلف هســتند کلیــه مصوبات ســتاد ملــی کرونا 
را در راس همــه امــور خــود تلقــی نمــوده و در وهلــه نخســت نســبت بــه اجــرای ایــن امــور اهتمــام 

الزم را ســاری و جــاری نماینــد.
 ایشــان پیگیرانــه از مســئولین فهیــم شهرســتان خواســتند در راســتای پیشــبرد اهــداف متعالــی 

قــرارگاه حافظــان ســالمت شهرســتان نســبت بــه همــکاری و همیــاری هــم افــزا و موثــر بــا ایــن 
قــرارگاه از طــرق مختلــف از جملــه در اختیــار گــزاردن نیــروی انســانی مجــرب و متعهــد، تجهیــزات 
مــورد نیــاز، وســایل حمــل و نقــل و ... اقــدام نماینــد. معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
شــهرداری هــا و دهیــاری هــا را مکلــف ســاختند تــا نســبت به پشــتیبانی و تامیــن کســری ملزومات 
حفاظتــی فــردی داوطلبیــن و نیروهــای قرارگاه ســالمت شهرســتان اقــدام الزم را معمــول نمایند. در 
ادامــه هریــک از حاضریــن بــه بیــان تمهیــدات اندیشــیده شــده از ســوی ســازمان متبــوع خــود در 

شهرســتان در محوریــت بــا موضــوع دســتورکار جلســه پرداختنــد.
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2شماره 88
                           نکات مهم برای پرورش و تربیت فرزند :

1. همیشه به کودک خود سالم کنید و به او احترام بگذارید.
2. زمانی با کودک سخن بگویید و یا بازی کنید که او مشتاق باشد.

3. در تربیــت کــودک خــود از زورگویــی پرهیــز کنیــد ، و مفاهیــم زندگــی را با زبــان کودک و بــا عمل خود آمــوزش دهید.
4. با کودک رفتار محبت آمیز داشته باشید.

5. برای آموختن زندگی به کودک عجله نکنید و اجازه بدهید او از کودکی خود لذت ببرد.
6. ناکامی کودک را محترم بشمارید و او را از شکست نترسانید.

7.کــودک را بــرای خــودش و بــر اســاس توانایــی هایــش پــرورش دهید و نه بــرای اینکــه تصویری از آرزوهای شــما باشــند.
8. با صبر و سکوت با کودک خود ارتباط برقرار کنید.                                                               مریم رضائیان

پیام کوتاه

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معاونیــن عمرانــی و برنامــه 
ــی  ــدار و ســایر اعضــاء، جلســه ســتاد پیشــگیری، هماهنگــی و فرمانده ــزی و توســعه فرمان ری
عملیــات پاســخ بــه بحــران ویــژه اختصــاص ســوخت بــه صنــوف شهرســتان برگــزار گردیــد. در 
ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن نکوداشــت یــاد مجاهــد عالــم، شــهید »دکتــر فخــری زاده«، 
بــه بیــان دغدغــه هــای عمومــی ناشــی از میــزان تخصیــص حامــل هــای انــرژی، همچــون: گاز، 
ــا شــرکت  ــت ب ــه هــای مشــمول در محوری ــرای صنــوف و اتحادی ــع و .. ب نفــت ســفید، گاز مای
پخــش فــراورده هــای نفتــی شهرســتان در ســه ماهــه فصــل ســرد زمســتان بــه بیــان موضــوع 

ــا بیــان دغدغــه هــا و مشــکالت خــود  پرداختنــد. در ایــن جلســه نماینــدگان اصنــاف مدعــو ب
از جملــه عیــوب درگاه الکترونیــک ثبــت و ســفارش شــرکت فــرآورده هــای ملــی نفــت ایــران 
بــه تبییــن مســائل خــود پرداختنــد. در ادامــه رئیــس اداره فــرآورده هــای نفتــی شهرســتان در 
پاســخ بــه موضوعــات مطروحــه بــه بیــان راهکارهــا و دســتورالعمل هــای آن مجموعــه پرداختنــد. 
ســرانجام در پایــان نشســت، متناســب بــا دســتور کار جلســه مصوبــات آن تدویــن و بــه اعضــاء 

جهــت اجــرا فــی المجلــس ابــالغ گردیــد.

 پاسخ به بحران )ویژه سوخت اصناف( 

حصروراثت 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۰8۰474۰۵۶ ب ــنامه ش ــدی دارای شناس ــدی ون ــترن عی نس
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۱393 از ای کالس
داده کــه شــادروان منوچهــر عیــدی ونــدی بشناســنامه ۲9۱ در تاریــخ 9۶/4/۵ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. قشــنگ 
عیــدی ونــدی ش ش ۶8۵ )همســر متوفــی ( ، ۲. نســترن عیــدی ونــدی ش م ۱۰8۰474۰۵۶ ، 
3. مهــران عیــدی ونــدی ش ش ۱۰8۰۵۶3۱۲۱ ، 4. آرش عیــدی ونــدی ش م ۱۰8۰9۰۲۲۵۲ 
)فرزنــدان متوفــی( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک 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. ۱۰۵7۶9۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصروراثت
 محمــد رحیمــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۰98 بــه شــرح دادخواســت به کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99۰۱4۲۲ از ای
شــادروان محتــرم ابراهیــم نجــف آبــادی بشناســنامه ۶7۶ – کــد ملــی ۱۰9۰8۲97۲8 در تاریــخ 
99/8/۲۵ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه : ۱. زهــرا رحیمــی نجــف آبــادی ش ش ۲89 ، ۲. فاطمــه رحیمــی نجــف آبــادی ک 
ــی ش  ــول رحیم ــادی ش ش ۲۰98 ، 4. رس ــف آب ــی نج ــد رحیم م ۱۰8۰۰7۱9۱ ، 3. محم
ــا  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث ــدان متوفــی(، متوفــی ب ش 4389 )فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰۵77۱۶/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

گردیــده  گشــف  گــودآ  از  ای  مجســمه   *
ــومری  ــوش س ــن پ ــدن و ت ــر و تم ــه از هن ک
ــردان  ــر م ــا اگ ــت ه ــت من ــه اس ــر پذیرفت تاثی
ســومری فاقــد پوشــش باالتنــه بــوده انــد 
ــانه ی  ــا ش ــس تنه ــن تندی ــودآ در ای ــی گ ول
راســتش برهنــه اســت. ســردیس کــه از او 
ــه،  ــن یافت ــاالی کاله تزیی ــه ب ــده ک ــت ش یاف
عیــن  در  کــه  پوشــاند  مــی  را  موهایــش 
ســادگی دارای عظمــت و ابهــت خاصــی اســت.

*  لوحــه  معــروف نــارام ســین نــوه ی ســارگون 
آکــدی کــه یکــی از شــاهکار هــای هنــری دوران 
ــد و هــم اکنــون در  ــه شــمار مــی آی باســتان ب

مــوزه لــوور اســت. 

ــارام ســین( و  ــن لوحــه شــرح پیــروزی )ن در ای
ســپاهیان او نقش شــده اســت. کــه در این لوحه 
نــارام ســین و ســپاهیان او نقش شــده اســت.که 
در ایــن لوحــه )نــارام ســین( دامنــی کوتــاه بــر 
ــپاهیانش دارای  ــی س ــایرین یعن ــن دارد و س ت
دامنــی بلنــد هســتند و حاصــل ســالح و بیــرق.

* در نقــش آنوبانــی نــی در ســر پــل ذهــاب تــن 

پادشــاه، تــن پــوش آکــدی اســت )دامــن کوتــاه 
شــرابه دار( کــه در ایــن نقــش برجســته، الهــه 
ــرم آن  ــن دارد کــه ف ــر ت ــن پوشــی ب ایشــتار ت
از کمــر بــه پاییــن بــا دامــن کوتــاه پادشــاه هــم 
شــکل اســت )دامنــی پشــمی، پــرزدار و شــرابه 
ــرم، شــانه ی راســت  ــه همــان ف دار( و در باالتن
را مــی پوشــاند و شــانه ی چــپ برهنــه اســت؛ 
ــا کاله  ــر ســر دارد کــه ب و نیــز کالهــی بلنــد ب
مــدور پادشــاه متفــاوت اســت. پاپــوش پادشــاه 
ــه ی  ــت. نکت ــده اس ــی ش ــاده طراح ــیار س بس
مهــم کــه در نقــش برجســته وجــود دارد، 
اســیران تــن پوشــی ندارنــد و فقــط کاله هــای 
ــی  ــد. در یک ــر دارن ــر س ــومری ب ــدی و س آک
از اســیرها کالهــی ماننــد پارســیان در دوره 
هخامنشــی بــر ســر دارد کــه نشــان مــی دهــد 
بــه احتمــال قــوی پارســیان فــرم کاله خــود را از 
مادهــا در هــزاره ی اول پیــش از میــالد اقتبــاس 

ــد.  کــرده ان
* لــوح ســنگی قانــون حمورابــی موســس 
ــد  ــوش شــمش، خداون ــن پ ــان؛ ت سلســله بابلی
آفتــاب، باالتنــه چســبان و ســاده طراحــی شــده 
اســت و در قســمت کمــر بــه پاییــن از چندیــن 
)شــش دامــن( کــه بــر روی هــم پوشــیده شــده 
اســت. پوشــش ســر او کاله شــاخ دار مخصــوص 
خدایــان در آن زمــان اســت تــن پــوش حمورابی 
ســاده تــر و از یــک دامــن بلنــد چیــن دار کــه 
تــا قــوزک پــا مــی رســد تشــکیل یافتــه؛ او کاله 

مــدوری بــر ســر دارد. یارچــه نرمــی کــه بــرای 
ــه  ــه کار رفت ــه ب ــژه در باالتن ــه وی ــوش ب ــن پ ت
عظــالت و برجســتگی بــدن را بیشــتر مــی 
ــد. در تاریــخ ویــل دورانــت در مــورد تــن  نمایان
پــوش بابلیــان آمــده اســت کــه:) لبــاس معمولی 
زن و مــرد میــان بنــدی از کتــان ســفید بــود که 
تــا نزدیــک دو پــا را مــی پوشــاند و در زنان شــانه 
ی چــپ برهنــه بــود؛ مــردان بــر روی ایــن لباس 
قبــای عبایــی مــی افزودنــد؛ بابلیــان بــه ماننــد 
ســومریان پاپــوش داشــتند و مــردان نیــز عمامه 

بــر ســر مــی گذاشــتند.                                                                                                    
ادامه دارد
سمیه شریعتی

سیری در پوشاک ساکنان بومی فالت ایران
ایران پوش
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شماره 88  5
حصروراثت

  آقــای محمــد باقــر باقــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲7۰4 بــه شــرح دادخواســت به کالســه 99۰۱۲9۱ 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد رضــا باقــری نجــف 
آبــادی   بشناســنامه ۱39 در تاریــخ 99/۶/۲۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد باقــر باقــری نجــف آبــادی  ش ش ۲7۰4  ، ۲. ابراهیــم باقــری نجــف آبــادی 
ش ش ۱۰8۰۰۵99۶۲ ، 3. نجمــه باقــری نجــف آبــادی ش ش 3۶۰8  )فرزنــدان متوفــی(، 4. فاطمــه طوســی نجــف 
آبــادی ش ش ۱8  )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. ۱۰۵۶3۵7/م 

الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

* 

کبــاب شــامی گوشــت یکــی از خوشــمزه تریــن و پرطرفدارتریــن کبــاب هــای ایرانــی اســت 
ــا  ــاد ب ــه در نجــف آب ــی شــود. ک ــای خانگــی محســوب م ــن غذاه ــروف تری ــی از مع و یک

ســبک خاصــی طبــخ شــده و بســیار لذیــذ اســت .
مواد الزم برای کباب شامی نجف آبادی

* تخم مرغ:۱عدد * گوشت چرخ کرده بدون چربی :3۰۰ گرم  
* گوجه  :3 عدد   * پیاز بزرگ : ۱ عدد    

* مرزه خشک:۱ قاشق غذاخوری   * آرد نخودچی :   ۲ قاشق غذاخوری 
* روغن :4 قاشق غذاخوری * نمک و فلفل و زردچوبه :به مقدار الزم 

طرز تهیه :   
ــده ریــز رنــده شــود را ماننــد  ــا رن * گوشــت چــرخ کــرده و پیــاز رنــده شــده کــه بایــد ب

ــا یکدســت شــوند . مــواد مایــه کبــاب کوبیــده کمــی مخلــوط مــی کنیــم ت
* در مرحلــه دوم آرد نخودچــی را بــه همــراه نمــک ، فلفــل ســیاه و زردچوبــه اضافــه کنیــد 

و مــواد را مجــدداً خــوب ورز دهیــد تــا کامــاًل یکدســت و منســجم شــوند.
* ســپس تخــم مــرغ و مــرزه خشــک را اضافــه کــرده و بــه مــدت دو دقیقــه ورز مــی دهیــم 

مــواد کبــاب شــامی  مــا آمــاده شــده اســت.
* ماهــی تابــه را روی اجــاق گذاشــته بعــد از کمــی گــرم شــدن روغــن را اضافــه مــی کنیــم 
تــا روغــن داغ شــده. از مــواد بــه انــدازه یــک گــردو برداشــته ، کــف دســت پهــن مــی کنیــم 
و داخــل تابــه گذاشــته تــا ســرخ شــود .  مــواد پهــن شــده نبایــد خیلــی نــازک یــا خیلــی 

ضخیــم باشــد ضخامــت  آن بایــد حــدود یــک ســانتی متــر باشــد
* پــس از اینکــه یــک ســمت شــامی هــا ســرخ شــد آنهــا را برگردانیــد تــا ســمت دیگــر 

هــم ســرخ شــود. 
* پــس از ســرخ شــدن شــامی هــا گوجــه هــا را از وســط نصــف کنیــد و در روغــن ســرخ 
کنیــد و ســپس شــامی را روی گوجــه هــای ســرخ شــده قــرار داده و کمــی درب ماهــی تابــه 

را گذاشــته تــا شــامی هــا کمــی نــرم شــده و طعــم گوجــه گرفتــه.
نکته:

ــواد  ــون روی م ــک نایل ــد ی ــه نداری ــا عجل ــامی ه ــاب ش ــردن کب ــت ک ــرای درس ــر ب * اگ

کشــیده و آن را بــه مــدت یــک ســاعت در یخچــال قــرار دهیــد کــه مــواد خــوب منســجم 
شــود تــا خوشــمزه تــر هــم شــود.

خواص کباب شامی :
* پروتییــن باالیــی دارد ،  سرشــار از آهــن اســت ، دارای ویتامیــن ، باالیــی اســت ، زینــک 

را در بــدن افزایــش مــی دهــد.
* خــواص مــرزه : جــوان ســازی پوســت صــورت ، بــه خاطــر فیبــر باالیــی کــه دارد بــرای 

الغــری و کاهــش وزن مناســب مــی باشــد.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
کباب شامی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد رئیــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد درحاشــیه برگــزاری مراســم قرعــه کشــی مســابقه پیامبــر 
رحمــت کــه بــه صــورت مجــازی در مرکــز دارالقــران العظیــم شهرســتان برگــزار شــد ؛ گفــت : بــا 
توجــه بــه شــرایط ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا و همچنیــن نیــاز جــدی عموم مــردم بــه فعالیت 
هــای قرآنــی و تاثیــر فضاهــای معنــوی در ایجــاد انگیــزه و روحیــه بــه مــردم فعالیت های قرآنــی  در 

نجــف آبــاد در فضــای مجــازی بــه صــورت مــداوم درحــال برگــزاری اســت.
 ســید حســن لــوح موســوی افــزود : اکثــر مراکــز فرهنگــی قرآنــی ایــن شهرســتان بــا حضــور فعال 
در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه برگــزاری برنامه هــای قرآنــی از قبیــل ختــم 

ــردم ، بســیار خــوب  ــد و  اســتقبال م ــی نماین ــی م ــای قرآن ــم، مســابقات و آموزش ه ــرآن کری ق
ارزیابــی شــده اســت .

در همیــن راســتا مســابقه پیامبــر رحمــت بــه مناســبت هفتــه وحــدت بــه همــت مرکــز دارالقــران 
العظیــم نجــف آبــاد بــا طــرح ســئوال » تاثیرگذارتریــن درســی کــه از زندگــی پیامبــر اکــرم )ص( 
آموختــه ایــد چــه بــوده و چــرا در فضــای مجــازی برگــزار شــد » انجــام شــد کــه بــا اســتقبال خوب 
همراهــان قرانــی مواجــه گردیــد و از بیــن پاســخ هــای مســتند رســیده بــه قیــد قرعــه طاهــره 
حســینی ،الهــه شــریف آبــادی ،غــزل گورویــی و مریــم جــالل الدیــن انتخــاب شــدند کــه جوایــز 

نفیســی بــه ایشــان از طــرف ایــن مرکــز قرآنــی اهــداء شــد .

برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقه پیامبر رحمت به صورت مجازی 

 
ادامه از صفحه ۱

 سالن فرزانگان فرهنگسرای خارون میزبان هیئت عالی سرمایه گذاری بود.
در هیئــت عالــی ســرمایه گــذاری بحــث و بررســی پیرامــون پیشــنهادات ســرمایه گــذاران در حــوزه 
مدیریــت شــهری بــا حضــور نماینــده عمرانــی اســتانداری ، نمایندگانــی از شــورای اســالمی شــهر، 
کارشناســان خبــره، حقوقــی و مالــی اقتصــادی بــه اتفــاق شــهردار و معاونیــن و مدیــران ســتادی 

مرتبــط مدیریــت شــهری صــورت مــی پذیــرد.
ــوالت  ــگاه محص ــی، فروش ــه ای فرهنگ ــاب ) مجموع ــهر کت ــروژه ش ــور دو پ ــه مذک در جلس
ــی و  ــگری، اقامت ــی، گردش ــه تفریح ــوزه ) مجموع ــاغ م ــروژه ب ــاب( و پ ــه کت ــی و کاف فرهنگ

ــد. ــع گردیدن ــر واق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ــتوران ( م رس
در ادامــه نیــز مصوبــات جلســه قبــل بررســی شــدند و نســب بــه تکمیــل و بررســی پــروژه هــای 
در حــال ســاخت نظیــر شــهربازی سرپوشــیده، رســتوران راه چوبــی، شــهربازی پــارک اللــه و 

.... بحــث و تبــادل نظــر شــد.
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حصروراثت
  آقــای حیــدر علــی کســمائی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 8۲3 بــه شــرح دادخواســت به کالســه 99۰۱3۵۶ 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه ســلطان موحــدی 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 99/3/۲4 اقامت ــادی بشناســنامه  77۶3 در تاری نجــف آب
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. غــالم حســین کســمائی نجــف آبــادی  ش ش 889  ، ۲. احتــرام کســمائی 
نجــف آبــادی ش ش 343 ، 3. حیــدر علــی کســمائی نجــف آبــادی ش ش 8۲3 )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. ۱۰۵۶۱74 /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای محمــود نســاج دارای شناســنامه شــماره ۱۰8۰۰۲۲937 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱33۰ از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان احمــد نســاج بشناســنامه  ۱۱۲۰ 
در تاریــخ 99/7/4 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
ــاج ش ش  ــود نس ــاج ش ش ۱۰9۲۱۱۵۵44 ، 3. محم ــدی نس ــاج  ش ش ۱۰9۱384۱77  ، ۲. مه ــد نس : ۱. محم
۱۰8۰۰۲۲937 ، 4. زهــرا نســاج ش ش ۱۰9۱۱9۲۲۱9 ، ۵. هاجــر نســاج ش ش ۱۰9۱۶۰۵74۲ ، ۶. اعظــم نســاج 
ش ش ۱۰9۱۲8۲47۱ )فرزنــدان متوفــی(، 7. فاطمــه سیاســی نجــف آبــادی ش ش ۱۰9۱443۵48  )همســر متوفــی 
( ، 8. صغــری بــاب الخانــی نجــف آبــادی ش ش ۱۰9۰۱۵889۰ )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 به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰۵4۱38 /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصروراثت 
 آقــای اصغــر منصــوری نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره ۱۲۰۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱3۵4 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان طیبــه پــور براتــی نجــف 
آبــادی بشناســنامه  ۲۰84۲ در تاریــخ 98/۵/۲4 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. علیرضــا  منصــوری نجــف آبــادی  ش ش ۱۰۲۰  ، ۲. اصغــر منصــوری نجــف آبــادی  ش 
ش ۱۲۰۱ ، 3. مجیــد منصــوری نجــف آبــادی  ش ش ۲۶۲ ، 4. محمــد منصــوری ش ش ۱8۵۱ ، ۵. ســهیال منصــوری 
نجــف آبــادی  ش ش 7۱۱ ، ۶. اشــرف منصــوری نجــف آبــادی   ش ش 7۰۱ ، 7. مریــم منصــوری نجــف آبــادی   ش 
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی( ،  متوف ــدان متوف ــادی   ش ش ۲3۶)فرزن ــرا منصــوری نجــف آب ش ۲۰ ، 8. زه
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.۱۰۵۶339 /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

حصروراثت
 آقــای علــی اصغــر عباســی دارای شناســنامه شــماره ۲۰ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱3۶9 از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نادعلــی عباســی جوزدانــی  بشناســنامه 
ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر  ۱۲۶۲ در تاریــخ 99/8/۱8 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
اســت بــه : ۱. ســکینه حیــدری جوزدانــی  ش ش 3۰ )همســر متوفــی ( ، ۲. معصومــه عباســی جوزدانــی  ش ش ۱۱3 
، 3. یعقــوب عباســی جوزدانــی  ش ش ۲ ، 4. خدیجــه عباســی جوزدانــی  ش ش ۵89 ، ۵. اکبــر عباســی جوزدانــی  
ــی   ش ش 3۲۰ ، 7. علــی اصغــر عباســی جوزدانــی ش ش ۲۰   ، 8. عصمــت  ش ش 33 ، ۶. مینــا عباســی جوزدان
عباســی جوزدانــی   ش ش ۱74۵)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 صادرخواهد 

شــد. ۱۰۵7۵۰۲/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 خانــم  فاطمــه ریاضــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره ۶7۶ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱37۵ از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عــزت صالحــی نجــف آبــادی 
بشناســنامه  ۱۰3۶ در تاریــخ 99/7/۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد رضــا ریاضــی نجــف آبــادی    ش ش 87۶  ، ۲. ناهیــد ریاضــی نجــف آبــادی  ش ش 
۱۰۱۲ ، 3. ســجاد ریاضــی نجــف آبــادی  ش ش ۱۰8۰۰444۲۶ ، 4. معصومــه ریاضــی نجــف آبــادی  ش ش 349 ، ۵. 
شــهناز ریاضــی نجــف آبــادی  ش ش ۲3۲4 ، ۶. اعظــم ریاضــی نجــف آبــادی   ش ش ۲۱۵7 ، 7. محمــد اســماعیل 
ریاضــی نجــف آبــادی   ش ش ۱۵۶، 8. زهــرا ریاضــی نجــف آبــادی   ش ش ۱۰۶۲ ، 9. فاطمــه ریاضــی نجــف آبــادی   
ش ش ۶7۶)فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰۵4۲3۰/م الــف 

رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

آگهی تغییرات
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی فــرش دســتباف شهرســتان نجــف آبــاد و حومــه 
بــه شــماره ثبــت 276 و شناســه ملــی 10260064911 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1399/06/19 و نامــه 104/31/4318 مــورخ 
99/8/22 اداره صنعــت معــدن و تجــارت نجــف آبــاد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 
مانــده علــی جوزقیــان بــه شــماره ملــی 1090219652 و محمــد صــادق پــور قیصری 
ــا  ــی و رض ــین اصل ــمت بازرس ــه س ــی 1090221207ب ــماره مل ــه ش ــادی ب ــف آب نج
ــازرس علــی البــدل بــرای  حســین پوربــه شــماره ملــی 1090843021بــه عنــوان ب
یکســال مالــی انتخــاب گردیــد. صورتهــای مالــی سال1398مشــتمل بــر ترازنامــه و 
عملکــرد ســود و زیــان بــه تصویــب رســید. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان 
اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )1056051(

حصروراثت
  آقــای غالمحســین قیصریــه هــا نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 
ــن  ــه 99۰۱34۶ از ای ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ۱۰9۰9۰8۰۲4 ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که 
ــخ 99/۶/۱۲  ــنامه  ۱348۵ در تاری ــتانی بشناس ــه سیس ــادروان فاطم ش
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حســن قیصریــه هــا نجــف آبــادی    ش 
ش ۱۰9۰877۰۲۱  ، ۲. غالمحســین قیصریــه هــا نجــف آبــادی  ش ش 
۱۰99۰8۰۲4 ، 3. جواهــر قیصریــه ها نجف آبادی  ش ش ۱۰9۰8۰4۰4 
، 4. بتــول قیصریــه هــا نجــف آبــادی  ش ش ۱۰9۰83۱498 ، ۵. اطهــر 
قیصریــه هــا نجــف آبــادی  ش ش ۱۰9۰۲۶97۶۵ ، ۶. زهــرا قیصریــه هــا 
نجــف آبــادی   ش ش ۱۰9۰9۶7۰98)فرزنــدان متوفــی(، متوفــی به غیر 
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. ۱۰۵4۲۵3/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۲۵۵9۲ ب ــنامه ش ــن دارای شناس ــودابه معی ــم  س  خان
ــی  ــن دادگاه درخواســت گواه ــه 99۰۱348 از ای ــه کالس دادخواســت ب
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان منوچهــر معیــن 
ــدرود  ــخ 99/8/4 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب بشناســنامه  ۱۰۰7 در تاری
ــه :  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
۱. ســیاوش معیــن  ش ش ۱۰9۱۱93۲74  ، ۲. علــی معیــن  ش م 
۱۰9۲۰88۲۰۲ ، 3. ســودابه معیــن ش م ۱۰9۰۲۵3834  )فرزنــدان 
ــادی ش م ۱۰9۰89۶۰77   ــف آب ــان نج ــم نوری ــرا بیگ ــی(، 4. زه متوف
)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. ۱۰۵۵7۲۵ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ 

ــاد  حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب
حصروراثت

 خانــم  خــوب نــاز خانــی مطلــق دارای شناســنامه شــماره 39 بــه شــرح 
ــی  ــن دادگاه درخواســت گواه ــه 99۰۱349 از ای ــه کالس دادخواســت ب
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان امیــر افشــاری 
بشناســنامه  ۱۰9۱۲7۲89۱ در تاریــخ 98/۱/۲۲ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : ۱. خــوب نــاز خانــی مطلــق ش ش ۶۲99۶۶۱7۵۵ )مــادر متوفــی(  
، ۲. شــهریار افشــاری ش ش ۱۲۰9399۰4۰ ، )پــدر متوفــی ( ،  متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ه
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی 
صادرخواهــد شــد. ۱۰۵۶۱8۱ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه 

شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

 خانــم  مریــم کریمــی دارای شناســنامه شــماره 844۶ بــه شــرح 
ــی  ــن دادگاه درخواســت گواه ــه 99۰۱۲47 از ای ــه کالس دادخواســت ب
ــه  ــادروان معصوم ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
کریمــی بشناســنامه  9 در تاریــخ 99/7/7 اقامتــگاه دائمــی خــود را بدرود 
ــه : ۱.  زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
مریــم کریمــی  ش ش 844۶  ، ۲. مجبوبــه کریمــی ش ش ۵34۵ ، 3. 
ــی ش ش ۵7۵7 ، ۵. اشــرف  ــرا عرفان ــر ش ش 4۲۱9 ، 4. زه فاطمــه ل
ــردگان  ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ــر ش ش ۲۶39 )فرزن ل
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 
ــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰۵۶3۵۰/م  مــاه ب
ــاد الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب
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خانــه تاریخــی مهرپــرور  نجــف آبــاد بــا مســاحت 3۶۰ متــر مربــع و در خیابــان امــام غربــی 
واقــع شــده اســت.

ــه، و  ــاط وســیعی جــای گرفت ــه شــکل مســتطیل در دو طــرف حی ــه ب ــن خان فضاهــای ای
ــی باشــد. ــی م ــی شــمالی و جنوب دارای دو بخــش اصل

ســبک معمــاری خانــه تاریخــی مهرپــرور نجــف آبــاد متعلــق بــه دوره قاچــار و اوائــل پهلــوی 
مــی باشــد، شــیوه دو بخــش جنوبــی و شــمالیف شــیوع انــواع طــاق بنــدی هــا، شــکل و 
نحــوه گســترش  پــالن مرکــزی، نــوع تزئینــات پیــش ســاخته آجــری و کاربــردی، زیرزمیــن 

خانــه، ســقف تیرپــوش جــز ســبک معمــاری مــی باشــد.
خانــه تاریخــی مهرپــرور نجــف آبــاد بــا معمــاری بــی نظیــر، هشــتی و پنچــره هــای ارســی 
رنگارنــگ هــر تماشــگری را ســاعت هــا مجــذوب خــود مــی کنــد، ایــن خانــه اصالــت خــود 
را حفــظ کــرده و بــا توجــه بــه محبوبیتــش بــه مــوزه مــردم شناســی نجــف آبــاد تبدیــل 

شــد.
ایــن مــوزه محلــی بــرای نمایــش مشــاغل قدیمــی شهرســتان نجــف آبــاد ماننــد لــوده بافــی، 

نمدمالــی و چاقــو ســازی شــده اســت 
زیبایی های خانه تاریخی مهرپرور نجف آباد

ورودی خانــه در قســمت جنــوب غربــی مــی باشــد و بوســیله  هشــتی بــا طاقــی بــه روش 
رومــی فضــای خــارج را بــه حیــاط خانــه مرتبــط مــی کنــد.

حیاط حوض سنگی لچکی با دو قوس کند و دو باغچه قرینه آن است.
در بخــش شــمالی تــاالر اصلــی و شــاه نشــین بــه همــراه دو اتــاق یــه درب در طرفیــن فضــا 
ــع  ــف ســقف مرتف ــی مربع ــه ســتون ســنگی و مقطع ــا پای ــی ب ــی باشــد، 4 ســتون چوب م

ایــوان شــمالی را نگــه مــی دارنــد.
پنچــره هــای دو اشــکوب هاللــی شــکلف طــاق نماهــای متعــدد ســه دری، درهــای چوبــی 
مشــبک بــا گــره هــای قــاب بنــدی طــرح اســلیمی، گــره هــای کنگــره ایــی جفــت، زخبــام 
تزئیــن شــده بــا آجرهــای قالبــی مرســوم بــه ســرلوح یــا کلــه گرگــی، ازاره هــای از جنــس 

کاشــی فیــروزه ایــی و نمایــی از ســنگ پاکتــراش از زیبایــی هــای ایــن بنــا مــی باشــد.
ــا جــرز هــای قطــور  ــع شــمالی ب ــاد در ضل ــرور نجــف آب ــه تاریخــی مهرپ ــر زمیــن خان زی
ــامل  ــود ش ــی خ ــای فوقان ــا فض ــاوت ب ــه و متف ــدی خفت ــش گنب ــوع پوش ــقفی از ن و س

ــد. ــی باش ــی م ــواره ای ــاق گه ــا ت ــز ب ــا دو دهلی ــه ب مطبخ،حوضخان
بازسازی خانه تاریخی مهرپروز نجف آباد

در ســال ۱393 ایــن خانــه توســط شــهرداری نجــف آبــاد خریــداری شــد و بازســازی گردیــد 

و به موزه مردم شناسی نجف آباد تبدیل شد.
کاربرد فعلی خانه مهرپرور نجف آباد

ایــن خانــه حــدود یــک صــد ســال قدمــت دارد، و بــه عنــوان اولیــن مــوزه مــردم شناســی 
نجــف آبــاد مــورد توجــه شــهروندان و گردشــگران قــرار گرفــت.

ــی و  ــی، مل ــای فرهنگ ــه ه ــزه برنام ــف و وی ــای مختل ــگاه ه ــد نمایش ــی مانن ــه های برنام
ــت . ــده اس ــزار ش ــادی در آن برگ ــی زی مذهب

ــه  ــوط ب ــاد ۶ پیکــره انســانی مرب ــرور نجــف آب ــه تاریخــی مهرپ ــر شــدن خان ــرای زیبــا ت ب
مشــاغل ســنتی چاقــو ســازی، کاله مالــی، لــوده بافــی و و دو عــدد پیــرزن و پیرمــرد، بــه 

ــاد در ایــن مجوعــه وجــود دارد همــراه نمادهــای تاریخــی شهرســتان نجــف آب

احمد شریعتی

شهر من نجف آباد
خانه تاریخی مهرپرور

ــاد ، رئیــس  ــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرگ  ــتان گلب ــازی دبس ــد مج ــیه بازدی ــتان در حاش ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
ــت :  ــه گف ــی زهرایی ــه عموم ــاد از کتابخان ــف آب ــم نج ــران العظی ــه دارالق ــته ب ــور وابس ــای ن ه
نقــش فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی در ارتقــاء آموزه هــای علمــی و معنــوی بــر کســی 
ــی را  ــول زندگ ــد اص ــی توان ــی م ــی و نوجوان ــاب ازدوران کودک ــه کت ــت و مطالع ــیده نیس پوش
ــان بیامــوزدو اخــالق انســانی و معرفــت را در وجــود آنهــا نهادینــه کنــد. ــه کــودکان و نوجوان ب

ســید حســن لــوح موســوی ضمــن اظهــار خرســندی از برگــزاری ایــن دیــدار کــه بــه 
ــی  ــث پایتخت ــه بح ــاره ب ــا اش ــد و ب ــام ش ــاد انج ــف آب ــم نج ــران العظی ــز دارالق ــت مرک هم
کتــاب شهرســتان افــزود : کتــاب و کتابخوانــی از ارکان مهــم رشــد هــر جامعــه و یکــی 
نادیــده گرفتــه شــود و در شــرایط  نبایــد نقــش  آن  نیازهــای مهمــی اســت کــه  از 
ســخت کرونــا بــا ایجــاد شــیوه هــای نویــن مــی تــوان ایــن فرهنــگ را توســعه داد.

در  بازدیــد مجــازی کــه بــه منظــور آشــنایی اعضــای مدرســه گلبــرگ هــای نــور وابســته بــه 
مرکــز دارالقــرآن العظیــم شهرســتان انجــام شــد ؛ مســئول کتابخانــه زهراییــه گزارشــی از رونــد 
ــود . ــه نم ــه را ارائ ــن کتابخان ــده در ای ــه ش ــای ارائ ــات و برنامه ه ــه و خدم ــت کتابخان فعالی

ــاد 3۰ ســال پیــش و در  ــه نجــف آب ــه عمومــی زهرائی ــور اســماعیلی  گفــت : کتابخان ــد پ وحی
ــوان  ــه عن ــد و ب ــدازی گردی ــت راه ان ــی آی ــید مجتب ــاج س ــوم ح ــت مرح ــه هم ــال ۱3۶۶ ب س
ــد . ــی آی ــمار م ــه ش ــان ب ــتان اصفه ــرب اس ــه غ ــای منطق ــه ه ــن کتابخان ــی از بزرگتری یک

وی ضمــن معرفــی بخــش هــای مختلــف ایــن کتابخانــه بــه دانــش آمــوزان دبســتان گفــت : ایــن 
کتابخانــه بــا دارا بــودن ۵۰۰۰۰ جلــد کتاب ، 3۰۰۰ جلد کتب درســی و کمک درســي و همچنین 
بخــش کــودک و نوجــوان بــا عنــوان » قاصــدک« بــا بیــش از 3۰۰۰ جلــد کتــاب و   ایجــاد مکانی 
جــذاب و مناســب و فراهــم آوری محیطــی امــن و صمیمــی، بــا هــدف ترویــج کتابخوانــی و انس با 
کتــاب و ارتقــای دانایــی و مهارتــی، آمــاده خدمت رســانی به مــردم و در هر گروه ســنی می باشــد .

بازدید مجازی از کتابخانه عمومی زهراییه نجف آباد

حصروراثت
ــه کالســه 99۰۱3۶7 از ایــن دادگاه  ــه شــرح دادخواســت ب  محمــد رضــا محمــدی دارای شناســنامه شــماره 3۰۱ ب
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مهــدی محمــدی جوزدانــی بشناســنامه 
۶3 در تاریــخ 99/7/۱۲ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــا  ــد رض ــی ش ش ۱۵۱8 ، 3. محم ــدی جوزدان ــه محم ــی ش ش ۲34 ، ۲. فاطم ــدی جوزدان ــه محم ــه : ۱. صدیق ب
ــا انجــام  ــک ب ــدارد. این ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف محمــدی  ش ش 3۰۱ )فرزن
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. 

۱۰۵7۵۰۰/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
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6شماره 88
حصروراثت

 خانــم  فاطمــه ریاضــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره ۶7۶ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 99۰۱37۵ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان عــزت صالحــی نجــف آبــادی بشناســنامه  ۱۰3۶ در تاریــخ 99/7/۱ اقامتــگاه دائمی 
ــه : ۱. محمــد  خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
رضــا ریاضــی نجــف آبــادی    ش ش 87۶  ، ۲. ناهیــد ریاضــی نجــف آبــادی  ش ش ۱۰۱۲ ، 3. 
ســجاد ریاضــی نجــف آبــادی  ش ش ۱۰8۰۰444۲۶ ، 4. معصومــه ریاضــی نجــف آبــادی  ش ش 
349 ، ۵. شــهناز ریاضــی نجــف آبــادی  ش ش ۲3۲4 ، ۶. اعظــم ریاضــی نجــف آبــادی   ش ش 
۲۱۵7 ، 7. محمــد اســماعیل ریاضــی نجــف آبــادی   ش ش ۱۵۶، 8. زهــرا ریاضــی نجــف آبــادی   
ــه  ــی ب ــدان متوفــی(، متوف ــادی   ش ش ۶7۶)فرزن ش ش ۱۰۶۲ ، 9. فاطمــه ریاضــی نجــف آب
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. 

۱۰۵4۲3۰/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 محمــد ســرباز نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱7۵ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99۰۱3۵۱ از ای
شــادروان منــور یمینــی نجــف آبــادی بشناســنامه 33۶ در تاریــخ 99/8/۲ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد ســرباز 
ــادی ش  ــادی ش ش ۲ ، ۲. علــی نســیمی ش ش ۱۲87 ، 3. فاطمــه ســرباز نجــف آب نجــف آب
ــادی ش  ــف آب ــرباز نج ــب س ــادی ش ش 49۱ ، ۵. زین ــف آب ــرباز نج ــه س ش 784 ، 4. خدیج
ــا  ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ش ۱۰8 )فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰۵7498/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 محمــد صالحــی دارای شناســنامه شــماره ۵79 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱3۵۲ از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  میــرزا 
ــی  ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 98/3/4 اقامت ــنامه ۵77 در تاری ــی بشناس ــی صالح عل
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. فاطمــه صالحــی ش ش ۶۲97 ، 
۲. اشــرف صالحــی ش ش ۵۰ ، 3. هوشــنگ صالحــی ش ش ۶۲98 ، 4. قــدرت صالحــی ش ش 
۶3۰۰ ، ۵. محمــد صالحــی ش ش ۵79 ، ۶. پرویــز صالحــی ش ش ۶۲99 ، 7. کیامــرث صالحــی 
ــا  ش ش ۱7 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
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. ۱۰۵7۵۰۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــه کالس ــه شــرح دادخواســت ب ــنامه شــماره ۶۲ ب ــی  دارای شناس ــدری جوزدان ــره حی  طاه
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99۰۱39۱ از ای
ــگاه  ــخ 97/۱۰/۶ اقامت ــنامه ۱۱38 در تاری ــی بشناس ــدری جوزدان ــردان حی ــی م ــادروان عل ش
ــه : ۱.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
ســلطانعلی حیــدری جوزدانــی ش ش ۱4۲۱ ، ۲. زهــرا حیــدری جوزدانــی ش ش 4 ، 3. مریــم 
حیــدری جوزدانــی ش ش ۱۰۲ ، 4. عاطفــه حیــدری جوزدانــی ش ش ۱3 ، ۵. معصومــه حیــدری 
جوزدانــی ش ش 7 ، ۶. فاطمــه حیــدری ش ش ۶۶، 7. طاهــره حیــدری جوزدانــی ش ش ۶۲ ، 8. 
محمــد حیــدری جوزدانــی ش ش ۶۰ )فرزنــدان متوفــی(، 9. رقیــه حیــدری جوزدانــی ش ش ۱9 
)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. ۱۰۵7493/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 مریــم علیــدادی جمالوئــی دارای شناســنامه شــماره ۱4۶۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99۰۱389 از ای
شــادروان اکبــر علیــدادی جمالوئــی بشناســنامه ۵ در تاریــخ 99/8/۲3 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. مریــم علیــدادی 
ــدادی  ــا علی ــی ش ش 9433 ، 3. مین ــدادی جمالوئ ــه علی ــی ش ش ۱4۶۱ ، ۲. فاطم جمالوئ
ــدان  ــی ش ش ۲79۰۰ ، )فرزن ــی ش ش ۱۰8۰3۱۰۰88 ، 4. حســین علیــدادی جمالوئ جمالوئ
متوفــی(، ۵. معصومــه طالبــی ش ش 7۶۵ )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. ۱۰۵7499/م الــف 
رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصروراثت
 همــا رضائیــان نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲3۰۶8 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 99۰۱3۶4 از ای
شــادروان بلقیــس فخــاری زاده نجــف آبــادی بشناســنامه ۵۶۵ در تاریــخ 99/8/۱ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. علیرضــا 
رضائیــان نجــف آبــادی ش ش ۲۲3۶4 ، ۲. ســیما رضائیــان نجــف آبــادی ش ش ۱۰۱ ، 3. همــا 
ــادی ش ش 7۵9 ، ۵.  ــف آب ــان نج ــدی رضائی ــادی ش ش ۲3۰۶8 ، 4. مه ــف آب ــان نج رضائی
محمــد رضائیــان  ش ش ۵۱8 ، ۶. امیــر رضائیــان ش ش ۲494۲ )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.۱۰۵749۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت 

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۲9۱3۶ ب ــنامه ش ــفیدواجانی دارای شناس ــی اس ــین یزدان  حس
کالســه 99۰۱3۶۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــخ 98/۱۲/۱4 اقامتــگاه  ــی اســفیدواجانی بشناســنامه 39 در تاری ــی یزدان کــه شــادروان  رجبعل
ــه :  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ دائم
ــفیدواجانی ش ش  ــی اس ــرف یزدان ــفیدواجانی ش ش 9۵9۶ ، ۲. اش ــی اس ــل یزدان ۱. ابوالفض
ــی اســفیدواجانی  ــی اســفیدواجانی ش ش ۲9۱3۶ ، 4. فاطمــه یزدان ۱7۲۱8 ، 3. حســین یزدان
ــفیدواجانی ش  ــی اس ــی  ش م ۲44۰۱۰7۶۰3 ، ۶. ســمیه یزدان ــیما یزدان ش ش 4793 ، ۵. س
ش 3۰7۶9 ، 7. زهــرا یزدانــی اســفیدواجانی ش ش 939 )فرزنــدان متوفــی(، 8. صغــری بیگــم 
هاشــمی اســفیدواجانی ش ش ۲۲۰۰3 )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. ۱۰۵749۶/م الــف 

رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 اســداهلل معینــی دارای شناســنامه شــماره 99 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱4۰۵ از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ربابــه 
فاضلــی نجــف آبــادی بشناســنامه ۱4۰78 در تاریــخ ۱38۲/9/7 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
ــه : ۱. مرتضــی معیــن نجــف  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب زندگــی گفتــه ورث
آبــادی ش ش ۶۱۶ ، ۲. مجتبــی معینــی نجــف آبــادی  ش ش ۱۰۵4 ، 3. اســداهلل معینــی  ش 
ش 99 ، 4. عصمــت معیــن نجــف آبــادی  ش ش ۶74 ، ۵. اشــرف معیــن نجــف آبــادی  ش ش 
۱۰9۰8۵34۵9 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر  ب
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک ماه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد.۱۰۵7۵9۶م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 اســداهلل معینــی دارای شناســنامه شــماره 99 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱4۰4 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مصطفی 
معینــی نجــف آبــادی بشناســنامه 9۶۲8در تاریــخ ۱3۶۵/7/۲۰ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
ــه : ۱. مرتضــی معیــن نجــف  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب زندگــی گفتــه ورث
آبــادی ش ش ۶۱۶ ، ۲. مجتبــی معینــی نجــف آبــادی  ش ش ۱۰۵4 ، 3. اســداهلل معینــی  ش 
ش 99 ، 4. عصمــت معیــن نجــف آبــادی  ش ش ۶74 ، ۵. اشــرف معیــن نجــف آبــادی  ش ش 
۱۰9۰8۵34۵9 )فرزنــدان متوفــی(، ۶. ربابــه فاضلــی نجــف آبــادی ش ش  ۱4۰78 ،  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.۱۰۵7۵8۶م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۱۶۰۲۶۶9۰۵ ب ــنامه ش ــو دارای شناس ــکان بهارل  اش
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99۰۱37۲ از ای
شــادروان صفرعلــی بهارلــو بشناســنامه ۱۰8۱ در تاریــخ 98/9/7 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
ــو ش ش  ــه : ۱. اشــکان بهارل ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث زندگــی گفت
۱۱۶۰۲۶۶9۰۵ ، ۲. محمــد علــی بهاءلــو هــوره ش ش ۲۲۲ ، 3. کاوه بهارلــو هــوره ش ش 3۲۶۰ 
، 4. آذر بهارلــو ش ش ۱4۰۶ )فرزنــدان متوفــی(،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــت آگهــی مــی  ــور را در یــک نوب ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ن
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰۵7۵48/م الــف رئیــس 

شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصروراثت
  محمــد علــی شــکرالهی یانچشــمه دارای شناســنامه شــماره ۱۲۵ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱۲49 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اکبــر شــکرالهی یانچشــمه  
بشناســنامه ۱۱4۶۱ در تاریــخ 93/۱۰/۵ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : ۱. محدعلــی شــکرالهی یانچشــمه ش ش ۱۲۵ )پــدر متوفــی ( ، ۲. صدیقــه اســحقی ش ش 4 ، 
)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. ۱۰۵749۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                               سخنی با خوانندگان
پیامبر اکرم )ص(

کسی که با مسلمانی در معاملة خرید و فروش تقلب و خیانت کند 
پیرو ما نیست و در قیامت با قوم یهود که خیانتکارترین خلق خدا 

نسبت به مسلمانان به شمار می آیند محشور خواهد شد.     

سخنی با خوانندگان

ســعید پوراســماعیلی متولــد ۱34۶ در نجــف آبــاد فــارغ 
التحصیــل دانشــگاه هنــر تهــران در رشــته فیلم برداری ســینما 
در انســتیتو لومیــر پــارس دوره ســینمایی دیجیتــال را گذراند و 
معــاون فرهنگــی آموزشــی انجمــن ســینمای جوان ایران اســت.

وی فیلــم بــرداری و تصویــر بــرداری بیــش از 3۰ فیلــم 
ــای  ــم ه ــن فیل ــاه و تدوی ــم کوت ــم ، فیل ــه فیل ــینمایی ، تل س

کوتــاه و انیمیشــن  را در کارنامــه هنــری خــود دارد .
وی درآثــاری ماننــد رو بــه جایــی دور ، از بهشــتی کــه میایــم، 

وآوازهــای مــرد خاکســتری فعالیــت داشــته اســت
و  ســینما  بــرداری  فیلــم  مدیــر  پوراســماعیلی،  ســعید 
تلویزیــون، در آثــاری همچــون فیلــم ســینمایی »رو بــه جایــی 
دور«، فیلــم ســینمایی »از بهشــتی کــه میایــم« و فیلــم 
ســینمایی »آوازهــای مــرد خاکســتری« فعالیــت داشــته اســت.

وی در ســال ۱379 دوره پرتالشــی در ســینما و تلویزیــون 
داشــت و در تولیــدات مهمــی حضــور داشــت.فیلم رو بــه جایــی 
بــه کارگردانــی مهــرداد اســکویی در ایــن ســال از فعالیــت های 
وی بــه عنــوان مدیــر فیلــم بــرداری بــود و توانســت بــا مهــارت 
ــه  ــد. تجرب ــرح کن ــینما مط ــش را در س ــود ، جایگاه ــاد خ زی
موفــق وی در ایــن همــکاری در کنــار بازیگــران بــزرگ و با یک 

تجربــه بــی نظیــر ســطح کاری وی را تغییــر داد و متحــول کرد.
سمت های سعید پوراسماعیلی :

 * معــاون فرهنگــی و آمــوزش انجمــن ســینمایی جوانــان ایران
*عضو هیات موسس آکادمی ایفا

 مد*یــر گــروه ســینما و عکاســی در چندیــن دانشــکده
*رئیس هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران

ســینمایی پژوهــش  جایــزه  نخســتین  اجرایــی   *مدیــر 
*معاون اجرای مدرسه ملی سینما ایران

 *رئیــس انجمــن مدرســه ملــی ســینمایی جوانــان نجــف آبــاد
مدیر فیلم برداری

*رو به جایی دور ۱379 *از بهشتی که می آیم ۱37۶ 
*آوازهای مرد خاکستری ۱38۱

کارگردانی سعید پوراسماعیلی
*هستم اگر می روم  *سوپر 8       *آخرین خط 

فیلم برداری
سفر مردان خاکستری

نویسنده و کارگردانی سعید پوراسماعیلی 
*مستند تجدید حیات پایتخت

*فیلم های مستند سعید پوراسماعیلی

*از تمام دریچه ها ) پرتره کمال تبریزی (

*میدان مین ) درباره فیلم لیلی با من است(

احمد شریعتی

مشاهیر نجف آباد
سعید پوراسماعیلی

دیدار با ریاست جدید دادگستری نجف آباد
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق  مهنــدس جــواد حجتی ریاســت و جمعــی از اعضای شــورای اســالمی 
شــهر نجــف آبــاد، معاونیــن شــهردار و جمعــی از مدیــران ســتادی شــهرداری نجف آبــاد با احمــد براتی رئیــس جدید دادگســتری 
شهرســتان نجــف آبــاد و علــی زارع دادســتان عمومــی و انقــالب نجــف آبــاد و مجموعــه دادگســتری دیــداری بعمــل آوردنــد.

ــا ایشــان صــورت  ــاد و آشــنایی مجموعــه ب ــه ریاســت دادگســتری نجف آب ــه مناســبت معارفــه احمــدی براتــی ب ایــن دیــدار ب
ــد. ــراز گردی ــه ایشــان اب پذیرفــت و مراتــب تبریــک مدیریــت شــهری و شــورای اســالمی شــهر ب

ــس  ــوان رئی ــه عن ــی ب ــد برات ــاد، احم ــالن شــهروند شــهرداری نجــف آب ــاه 99 ، در س ــان م ــر اســت  شــنبه۲4 آب ــایان ذک ش
دادگســتری شهرســتان نجــف آبــاد معارفــه شــد و از زحمــات حجــت الســالم ســید حســین حســینی کــه از تاریــخ ۲9 شــهریور 

9۶ در ایــن ســمت بودنــد تقدیــر بــه عمــل آمــد.
حجــت االســالم ســید حســین حســینی هــم اکنــون ریاســت کل دادگســتری اســتان کردســتان را عهــده دار اســت و احمــد 
براتــی ســابقه ریاســت دادگســتری شهرســتان فریــدن و دادگاه بخــش کــرون را دارد و مدتــی بــه عنــوان کارمنــد دادگســتری 

شهرســتان نجــف آبــاد فعالیــت کــرده اســت.

جلسـه هیات امنــای آرامستان نجف آباد
تاالرفرزانگان- مرکز همایش های شهرداری میزبان  جلسه هیئت امنای آرامستان نجف آباد بود.

در ایــن جلســه توســط مســئولین گــزارش کاملــی از وضعیــت گلــزار شــهدا و آرامســتان هــای  نجــف آبــاد و آمــار افزاینــده 
متوفــی و اقدامــات انجــام شــده  ارایــه گردیــد و بــر نظــارت بیشــتر بــر آرامســتان هــای شــهر تاکیــد شــد.

در ادامــه مــواردی توســط اعضــا مطــرح شــد و پیرامــون آن بحث و تبــادل نظــر و مصوبات الزم جهت مــوارد زیر حاصــل گردید.  
از جملــه: اختصــاص قطعــه ویــژه جهــت خاکســپاری نــوزادان و شــیرخوارگان ســنین کمتــر از ۲ســال در ارامســتان جدیــد،  
تحقیــق و بررســی جهــت خریــد بیــل مکانیکــی مناســب حفــر قبــور، تعییــن هزینــه خاکســپاری در قطعــات فرهیختــگان، 
هنرمنــدان، علمــا بــا همــان هزینــه معمــول،  تاکیــد بــر حفــر 3 طبقــه قبــور در همــه قطعــات،  خریــد تابــوت هــای جدیــد 
مــورد نیــاز، بررســی هزینــه هــای مترتــب حفــر قبــور و ســنگ قبــور و نحــوه مدیریــت و اجــرای آن، بحــت و تبــادل نطــر 
پیرامــون توســعه ســردخانه متوفیــات بــه مقــدار مــورد نیــاز،در ادامــه نامــه هــای درخواســتی مردمــی نیــز در ایــن جلســه 

مطــرح و مــورد بررســی و تبــادل نظــر و تصویــب قــرار گرفتنــد.


