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شماره 87  3
خبر کوتاه

کاله مالــی هنــری اســت کــه ســالیان زیــادی اســت کــه در شهرســتان نجــف آبــاد رونــق داشــته 
اســت، و تــا چنــد ســال پیــش نمدمــال هــا و کاله مــال هــا در بــازار شــهر انــواع کاله نمــدی، پالتــو 
نمــدی و ... تولیــد مــی کردند.کــه بیشــتر مــورد اســتفاده عشــایر و اقــوام لر و روســتاییان و شــهرهای 
اطــراف قــرار مــی گرفــت. مــاده اولیــه نمدمالــی معمــوال پشــم گوســفند و یــا کرک مــی باشــد، البته 
بــه علــت بــاالی قیمــت کــرک کاله کرکــی گــران قیمــت خواهــد بــود و مقــرون بــه صرفــه نیســت. 

بــرای هــر کاله بــه طــور تقریبــی 15 الــی 20 مثقــال پشــم یــا کــرک اســتفاده مــی شــود.
مراحل کاله مال

ابتــدا پشــم یــا کــرک را بــا کمــان حالجــی زده تــا الیــاف از یکدیگــر بــاز شــوند و بــه هــم چســبیده 
نباشــد. ســپس پشــم حالجــی شــده را بــا آب صابــون روی یــک ســطحی تابــه ایــی شــکل کــه زیــر 
آن گــرم اســت بــه صــورت الیــه هــای جداگانــه در کنــار هــم قــرار داده شــده ورز یــا مشــت و مــال 
مــی دهنــد تــا پشــم یــا کــرک بــه خوبــی در هــم فشــرده شــود و بعــداز آن مرحلــه قالــب گیــری 

آغــاز مــی شــود.
در لهجه نجف آبادی به این مرحله قالب گیری انگاره گفته می شود.

بــرای قالــب گیــری اجاقــی را گــرم مــی کننــد و بعــد از آنکــه پشــم ورز داده شــده ســفت شــد یــا به 
اصطــالح نجــف آبــادی هــا هــم گرفتــن، پشــم را مانند شــغل نمد مالی شــروع بــه مالیدن مــی کنند.

وقتــی کاله شــکل گرفــت ان را قالــب مــی گیرنــد، بــرای قالــب گیــری 5 قالــب مختلــف وجــود دارد 
کــه بــر اســاس انــدازه و نیــاز مــود نظــر قالــب زده مــی شــود و کاله قالــب گیــری مــی شــود.

قالــب هــا از تنــه درخــت ودر ســایز هــای مختلــف ســاخته مــی شــود کــه پــس از شــکل گیــری و 
پرداخــت کاله از قالــب جــدا شــده و و درآفتــاب خشــک مــی شــود.

بعــد از قالــب گیــری نوبــت رنــگ آمیــزی آن اســت، رنــگ هایــی کــه در شــغل کاله مالــی یــا بــه 
اصطــالح نجــف آبــادی کاالمالــی معمــوال از رنــگ هــای گیاهــی اســتفاده مــی شــود ماننــد زاج و 
پوســت انــار. کاله بــه مــدت 12 ســاعت در محلولــی بــه نــام جفــت کــه همــان ترکیبــی از پوســت 
بلــوط و پوســته انــار اســت جوشــانده مــی شــود و بعــد از 8 ســاعت از دیــگ خــارج شــده و در هــوای 

آزاد در آب جــاری شســته مــی شــود.
در زمــان شستشــو دلــه هایــی از آب آهــک آمــاده مــی شــود و بــرای روشــن شــدن رنگ یــا اصطالحا 
بــاز شــدن رنــگ کاله داخــل آن زده مــی شــود و شســته مــی شــود و در نهایــت کلــه مــال دســت 

خــود را بــه روغــن چــراغ آغشــته کــرده و کاله را مالــش دیگــری مــی دهــد.
در ایــن مرحلــه کاله هــا کــه همزمــان در آب جــاری شستشــو مــی شــود اصطالحــا تیــل پیــچ هــم 

مــی شــود کــه ماننــد مشــت دادن لبــاس هــای کهنــه در زمــان شستشــوی دســتی شــبیه اســت .
بعــد از اینکــه کاله خشــک شــد مــاده ایی بــه نــام زدو بــه ان زده می شــود و در تاوه هایــی گرم مجدد 
قالــب گیــری مــی شــود و لبــه هــای داخلــی آن جمــع مــی شــود و در آفتــاب خشــک می شــود و در 
نهایــت بــا ســنگ هایــی بــه نــام حجــر محیــط داخلــی و خارجــی ان بــه خوبــی پرداخــت می شــود.

آخریــن مرحلــه  از بیــن بــردن االف و زدگــی هــای اضافــی احتمالــی آن اســت کــه با چرخانــدن کاله 
روی پیــک نیــک ایــن کار را انجــام داده وبــا کیســه لیــف قســمت هــای ســوخته و غیــر ضــروری را 

جــدا مــی کننــد  و کاله آمــاده عرضــه بــه بــازار اســت.
محمدعلــی محمــدی یکــی از هنرمنــدان معــروف نجــف آبــادی در زمینــه کاله مالی اســت کــه از ده 

ســالگی بــه ایــن حرفــه وارد شــده اســت و هنــوز ایــن هنــر را زنــده نگــه داشــته اســت.

 در گذشــته بیشــتر تولیــدات ایــن حرفــه در نجــف آبــاد را تاجرانــی از ممســنی، تویســرکان و همدان 
ــد همچنیــن کاله را از پشــم گوســفندان بومــی منطقــه  ــداری مــی کردن ــه صــورت عمــده خری ب
کــه یفیــت و دوام بیشــتری دارد تهیــه مــی کردنــد ولــی بــه مــرور زمــان بــه دلیــل خشــن بــودن 
ایــن نمونــه و همچنیــن تغییــر فرهنــگ امــروزه بیشــتر از لیــاف مصنوعــی کــه بــه پشــم گوســفند 

اســترالیایی معــروف اســت تهیــه مــی شــوند.
در پایــان قابــل ذکــر اســت کــه عمــر متوســط ایــن کاله هــا 3 ســال اســت، و ســرمایه انــدک اولیــه و 
همچنیــن بــازار خــوب در کنــار تنــوع بخشــیدن بــه تولیــدات مــی توانــد ایــن شــغل بــه عنــوان یک 

گزینــه بــرای اشــتغال در نســل جــوان منطقــه مطرح شــود.

کاله مالی

                                                                                 دیدار فرماندار ویژه شهرستان با فرمانده بسیج سپاه شهرستان
بــه مناســبت نکوداشــت هفتــه بســیج و تجلیــل از دســتاوردهای ایــن نیرو همیشــه در صحنه، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرســتان بــا جنــاب ســرهنگ صفرپــور فرمانده بســیج ســپاه شهرســتان دیــدار و بــا ایشــان و حاضرین در نشســت بــه گفتگو 
پرداختنــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، بــا تبریــک هفته بســیج، ضمن اشــاره به دو جمله بســیار نغــز و پرمعنای »بســیج 
مدرســه عشــق اســت« و »بســیج لشــکر مخلص خداســت« به تبیین دســتاوردهای بســیج از زمان تاســیس این نیرو به فرمان 
معمــار کبیــر انقــالب اســالمی، حضــرت امــام خمینــی )ره( تــا همینــک و تحــت لــوای رهبــری داهیانــه مقــام معظــم رهبــری 
)مدظلــه العالــی( پرداختنــد. در ایــن مراســم ســرهنگ صفرپور نیز با تبیین دســتاوردهای بســیج در ســطح شهرســتان، خدمت 
به بســیجیان را یک افتخار ارزنده برشــمردند و به ترســیم برنامه های نیروی بســیج ســپاه در ارتباط با محورهای تکلیف شــده 
در ســطح شهرســتان باالخــص در پیونــد بــا اجــرای مصرانــه مصوبات ســتاد ملــی کرونــا و اهداء کمک هــای مومنانــه پرداختند.

والدین آگاه

بــرای اطاعــت کــودک از قوانیــن ، دلیــل آن را بــا توجــه بــه ســن 
ــح دهید. اش توضی

* کمتر از شش سال توضیح معقوالنه :
مثال :  چرا باید اسباب بازی هایم را جمع کنم ؟
چون ممکنه پای کسی به آنها گیر کند و بیفتد. 

در ایــن ســن کــودک دلیل هــای ســاده و قابل لمس را مــی پذیرد 
پــس وقــت خــود را بــا توضیحــات علمــی و طوالنــی تلــف نکنید.

* سن شش تا دوازده سال با توضیح معقوالنه و منطقی :
مثــال : لبــاس خیــس را داخــل کمــد نگــذار چــون کپــک و یــا 

قــارچ در محیــط مرطــوب وتاریــک رشــد مــی کنــد.
توانایــی بــه کار گیــری منطــق در کــودک رشــد کــرده و مقــررات 

بایــد منطقــی و محســوس و در عیــن حــال واضــح باشــد.

* ســن بزرگتــر از یــازده ســال توضیــح معقوالنــه ، منطقــی و بــا 
ســایر امــوری کــه انجــام داده ایــد هماهنــگ باشــد :

ــردن ، در  ــه ک ــب توج ــیوه جل ــه ش ــیدن ب ــاس پوش ــال : لب مث
ــر  ــوزان  ب ــش آم ــه دان ــون در مدرس ــت چ ــوع اس ــه ممن مدرس
ــم  ــن ه ــه والدی ــاس ، البت ــه روی لب ــد ن ــی کنن ــز م درس تمرک
بایــد در شــرایط مشــابه بــه همــان شــکل عمــل کننــد تــا مــورد 

ــد. ــرار نگیرن نقــد نوجــوان ق
نوجوانــان در ایــن ســن اغلــب بــه بحــث و جدل مــی پردازنــد ، در 
منطــق ســایرین و از جملــه والدیــن شــان بــه دنبال کاســتی ها و 

تناقضــات مــی گردنــد و بــا قانــون مقابله مــی کنند
مریم رضائیان

فرزندتان را با دلیل متقاعد کنید
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2شماره 87
دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با فرماندهی مقاومت بسیج 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ســید حســن لــوح موســوی رییــس 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد همزمــان بــا هفتــه بســیج بــا ســرهنگ حجــت الــه صفــر پــور فرمانــده نیــروی 

مقاومــت بســیج ســپاه نجــف آبــاد دیــدار و گفتگــو کــرد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ایــن دیــدار ضمــن قدردانــی از تــالش و همــت بســیج ، هفتــه بســیج را فرصــت 
مغتنمــی جهــت قدردانــی از ایــن قشــر اعــالم  نمــود و افــزود :عــزت و آزادگــی ایــران اســالمی مرهــون تــالش هــای 

خســتگی ناپذیــر نیــروی مومــن و متعهــد بســیجی اســت.
در ایــن دیــدار کــه روز چهارشــنبه 5 آذر مــاه همزمــان بــا ســالروز تشــکیل بســیج مســتضعفین در محــل دفتــر فرماندهی 

بســیج برگــزار شــد؛ ســید حســن لــوح موســوی بــا اهــدای لــوح ســپاس از فرمانــده بســیج شهرســتان قدردانــی نمود

خبر کوتاه

بزرگترین رویداد علمی بین المللی

بزرگتریــن رویــداد علمــی بیــن المللــی دانــش آمــوزی فیزیــک امســال بــا توجــه بــه شــرایط کنونی 
و محدودیــت هــای موجــود بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود 

و کشــور مجــری جمهــوری چــک می باشــد.
تاکنون بیش از 500 تیم از سراسر دنیا در این تورنومنت جهانی ثبت نام کرده اند.

ــاد در ســه رده  ــی 22:30 ســه تیــم از نجــف آب ــاه ، ســاعت 1۹:30 ال چهارشــنبه پنجــم آذرم
ــد. ــاد در ایــن مســابقات شــرکت نمودن ســنی مختلــف در پژوهشســرای شــهید حجتــی نجــف آب

ــه نقــل از  ــاد ب ــه گــزارش روابط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب ب
اداره کل هنرهــای نمایشــی، رویــداد نمایشنامه نویســی »راه روشــن« بــا محوریــت کتــاب شــریف 
»نهج البالغــه« بــه منظــور ترویــج اندیشــه های بلنــد علــوی و آموزه هــای گرانقــدر امام علــی )ع( در 
آیینــه هنرهــای نمایشــی به همــت ایــن اداره کل و انجمن هنرهای نمایشــی ایران برگزار می شــود.

 متقاضیــان می بایســت در مرحلــه نخســت، طــرح و ایــده نمایشــنامه خــود را بــه صورت مبســوط 
و بــا در نظــر داشــتن ضوابــط نــگارش در بخــش ویــژه رویــداد »راه روشــن« بــر روی تارنمــای 
ــژه تقاضــای حضــور را  ــرم وی ــرده، ف ــذاری ک ــانی http//:theater.ir  بارگ ــه نش ــر ب ایران تئات

تکمیــل نمــوده و کــد رهگیــری دریافــت کننــد.
هیــات  انتخــاب پــس از مطالعــه و ارزیابــی طرح هــای رســیده، آن دســته از طرح هــای نمایشــی 
را کــه در راســتای اهــداف برگــزاری، مطابــق بــا مضامیــن و رویکردهــای ایــن رویــداد هنــری و 

برخــوردار از ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه نمایشــنامه باشــد انتخــاب و معرفــی می کنــد.

ســپس صاحبــان طرح هــای معرفــی شــده فرآینــد تبدیــل طــرح بــه نمایشــنامه را طی کــرده و اثر 
کامــل خــود را جهــت ارزیابــی نهایی مجــددا بر روی تارنمــای ایران تئاتــر بارگــذاری خواهند کرد و 
در انتها آثار برگزیده در قالب مجموعه نمایشــنامه توســط انتشــارات نمایش منتشــر خواهد  شــد.

ــا پیــش از  ــد محســوب شــوند و ت ــد جدی ــه می شــوند کــه تولی ــاری پذیرفت ــداد آث ــن روی در ای
ایــن اجرایــی از آن  هــا بــه صحنــه نرفتــه باشــد و در مســابقه نمایشنامه نویســی دیگــری برگزیــده 

نشــده یــا بــه چــاپ نرســیده باشــند.
مهلــت تکمیــل فــرم تقاضــا و بارگــذاری طــرح بــر روی تارنمــای ایران تئاتــر تــا 20 دی مــاه 13۹۹ 
ــا اول  ــدگان ت ــت و برگزی ــاری اس ــال ج ــاه س ــده 11 بهمن م ــای برگزی ــی طرح ه ــان معرف و زم

اردیبهشــت مــاه 1۴00 فرصــت دارنــد اثــر کامــل خــود را ارائــه دهنــد.

فراخوان رویداد نمایشنامه نویسی »راه روشن«

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ، بــا توجــه بــه کســب رتبــه برتــر 
در ارزیابــی عملکــرد ســال 13۹8  توســط اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد 
فرمانــدار نجــف آبــاد در پــی ایــن خبــر لــوح سپاســی مبنــی بــر موفقیــت در کســب ایــن رتبــه 
بــه ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان صــادر نمــود .

در متن این لوح سپاس آمده است :
بــدون شــک ایــن رویــداد خجســته و مستحســن را نمــود مبرهن و مبــرز آیــه شــریفه » ...قال من 
فضــل ربــی ... « بــر شــمرده و ایــن رویــه مســعود و موفــق را بــه شــما و جامعــه هــدف گســترده 
آن مجموعــه خــدوم در شهرســتان هنــر پــرور نجــف آبــاد ، دیــار شــهیدان بــی ادعــا ، عالمــان 
متعبــد ، ایثارگــران رشــید و محســنین و منصفیــن خاکســار تبریــک و تهنیــت عرض مــی نمایم .

انشــاء اهلل در پرتــو تفضــل الهــی و تحــت توجهــات حضــرت ولیعصــر ) روحــی و ارواح العالمیــن 
لتــراب مقدمــه الفــداء ( در تعهــد بــه رســالت عظیــم فــردی و اجتماعــی خــود کــه در بــر دارنــده 
صیانــت و ســیادت از مقــام متعالــی و رفیــع عبودیــت حضــرت عالــی اســت کمــا فــی الســابق 

موفــق و منصــور باشــید .
گفتنــی اســت در مراســمی کــه همزمــان بــا هفتــه کتــاب و کتابخوانــی بــا حضــور امــام جمعــه ، 
شــهردار و جمعــی از مدیــران شهرســتان در ســالن همایــش هــای شــهرداری نجــف آبــاد برگــزار 

شــد ؛ ایــن لــوح از طــرف فرمانــدار بــه رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تقدیــم شــد .
ــی  ــاد در ارزیاب ــف آب ــتان نج ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــود اداره فرهن ــی ش ــان م ــر نش خاط

ــد . ــر گردی ــه برت ــز رتب ــای 13۹7 و 13۹8 حائ ــال ه ــرد س عملک

لوح سپاس فرماندار ویژه نجف آباد به رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان

ادامه از صفحه 1
نجــف  شــهرداری  خبــری  پایــگاه  خبرنــگار  بــا  مصاحبــه  در  نجف آبــاد  شــهردار 
آبــاد درخصــوص عبــور کوچــه بــاغ زندگــی از بلــوار شــهید حجتــی اظهــار داشــت: 
طراحــی  متــر  پنجــاه  دهنــه  بــا  زندگــی  کابلــی  پــل  مســیر،  دو  ایــن  تقاطــع  در 
اســت. شــده  ســاخته   آن  متــری  بیســت ودو  پایه هــای  حــال  در  کــه  و  شــده 

وی از برگــزاری ســه مناقصــه : عرشــه و رمــپ ، رمــپ هــای طرفیــن و جابجایــی 
حســاس و پــرکار کابــل هــای بــرق) زیرزمینــی شــدن( ســخن گفــت و عنــوان 
داشــت در حــال حاضــر فونداســیون هــا ودکل پــل و جابجایــی کابــل هــای بــرق 
ــیده  ــان رس ــه پای ــی ب ــهرک صنعت ــه در کارگاه ش ــاخت عرش ــت و س ــده اس ــی ش اجرای
ــردد. ــی گ ــب م ــزودی نص ــهری ب ــت ش ــت مدیری ــروردگار و هم ــاری پ ــا ی ــت و ب اس

محمــد مغــزی نجــف آبــادی بــا تاکیــد بــر تاثیــر کوچــه بــاغ زندگــی بــر توســعه متــوازن 
شــهر در دو بخــش جنوبــی و شــمالی و احیــاء یــک جاذبــه تاریخــی شــهر اعــالم داشــت: 
عرشــه ایــن پــل کــه بــه صــورت ســازه ای کابلــی طراحــی شــده، شــش متــر عــرض داشــته 
و در طرفیــن آن دو رمــپ مارپیــچ هــر کــدام بــه طــول یکصــد و پنجــاه متــر و شــیب مالیــم 
ــدون زحمــت  ــاده و دوچرخه ســواران ب ــن پی ــه عابری ــه شــده ک ســه درصــد در نظــر گرفت

خاصــی امــکان عبــور از روی آن را خواهنــد داشــت.
ــع شــرقی  ــوان داشــت:  ســتون هــای ضل ــل عن ــاد درخصــوص رمــپ پ شــهردار نجــف آب
ــدی و  ــد از اجــرای فونداســیون )آرماتوربن ــی بع ــع غرب ــی شــده و در ضل ــی و عملیات اجرای
بتــن ریــزی( اجرایــی و عملیاتــی شــده اســت و ســتون هــا در مرحلــه قالــب بنــدی هســتند.

ــل چهارســوق  ــادی گفــت : در محــل هــای ارتباطــی و در چهارگــوش پ  مغــزی نجــف آب
ــل  ــطح پ ــه دوم آن همس ــه طبق ــردد ک ــی گ ــه م ــی تعبی ــورت اجرای ــه بص ــای دوطبق ه
ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق ــش خصوص ــار بخ ــته و در اختی ــاری داش ــری تج ــود و کارب ــد ب خواه

مغــزی در پایــان اعــالم کــرد: مجموعــه ایــن طــرح گردشــگری، بــه تدریــج بــا مجموعه هــای 
خدماتــی، رفاهــی و تفریحــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای اطــراف آن تکمیــل خواهــد شــد 
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــود، ب ــب خ ــی های مناس ــه دسترس ــه ب ــا توج ــود ب ــی می ش و پیش بین

ــل شــود. ــاد و اســتان اصفهــان تبدی ــد شــهر نجف آب جاذبه هــای پربازدی
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ــر  ــد از زی ــه گذشــته دربازدی ــاد طبــق روی ــادی شــهردار نجــف آب محمــد مغــزی نجــف آب
ــی نحــوه  مجموعــه هــای شــهرداری ، از شــهرداری منطقــه ۴)یزدانشــهر( در جهــت ارزیاب

ــه شــهروندان دیــدار کــرد. عملکــرد و ارایــه خدمــات ب
در ادامــه  از خانــه عالــم) کــه متعلــق بــه عالــم مشــهور دیــن آیــت اهلل آیــت بــود  و دارای 
دو حیــاط مســتطیل و مربــع شــکل مــی باشــد ، ایــن خانــه میزبــان جلســات مشــروطه بوده 
اســت و در جهــت مــوزه علــم و تجمــع و میزبانــی نشســت هــای علمــی و آموزشــی تملــک 
ــواده چهاربردارشــهید ســرافراز حجتــی و دو  ــه خان ــق ب ــار) متعل ــه ایث شــده اســت(  و خان
شــهید ایــن خانــواده بــوده اســت و دارای اهمیــت فرهنگــی و اجتماعــی ویــژه ای اســت ، 
ــه ایثــار تملــک شــده اســت (  زمیــن ایــن خانــه مســتطیل شــکل بــوده و بــه عنــوان خان

بازدیــد نمــود و از رونــد  مراحــل بهســازی و بازســازی آنهــا دیــدار کــرد.
در ایــن بازدیــد عــالوه برمعــاون امورزیــر بنایــی وحمــل و نقــل شــهری و جمعــی از مدیــران 
ســتادی شــهرداری ، مهنــدس احمدرضــا جعفــرزاده معــاون برنامــه ریــزی و امــور عمرانــی 

فرمانــداری ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد نیــز حضــور یافــت.

بازدید پاییزی

حصروراثت 
ــن  ــه کالســه ۹۹01333 از ای ــه شــرح دادخواســت ب ــده علــی قاســمیان دارای شناســنامه شــماره 10۹ ب ــای مان  آق
ــنامه   ــر قاســمیان بشناس ــادروان جعف ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث دادگاه درخواســت گواه
12۹0۹ در تاریــخ 13۹۹/5/12 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه : 1. اســداله قاســمیان  ش ش 718  ، 2. مانــده علــی قاســمیان ش ش 1250 ، 3. طیبــه پورقاســمیان نجــف 
آبــادی ش ش ۹11 ، ۴. طاهــره پــور قاســمیان نجــف آبــادی ش ش 565 ، 5. محمــد قاســمیان ش ش 810 )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. 1053178 /م الــف رئیــس شــعبه 10 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

حصروراثت 
ــرح  ــه ش ــماره 1818023۹62 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــری نج ــه منتظ ــای معصوم  آق
دادخواســت بــه کالســه ۹۹01251 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروان تقــی منتظــری نجــف آبــادی بشناســنامه  5157 در تاریــخ 62/2/۴ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه منتظــری نجــف  ــادی  ش ش 181768۴5۹0  ، 2. خیرال ــه منتظــری نجــف آب ــه : 1.  عبدال ب
آبــادی ش ش 1817۹85507 ، 3. محمــود منتظــری نجــف آبــادی ش ش 10۹03۴0060 ، ۴. 
ــادی  ــادی ش ش 1818023۹62 ، 5. شــهربانو منتظــری نجــف آب معصومــه منتظــری نجــف آب
ــادی  ش ش  ــف آب ــی نج ــب اله ــه حبی ــی(، 6. خدیج ــدان متوف ش ش 18178۴0۹32 )فرزن
10۹01۹61۴8  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک 
ــا هــر  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1051۹88/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصروراثت 
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــماره 2۴ ب ــنامه ش ــورانی یانچشــمه دارای شناس ــای شمســعلی س  آق
کالســه ۹۹012۹5 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان طهماســب ســورانی بشناســنامه  ۴71 در تاریــخ ۹۹/6/1۹ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. خســرو ســورانی  
ش ش 12  ، 2. صفــر ســورانی یانچشــمه  ش ش 35 ، 3. شمســعلی ســورانی یانچشــمه ش ش 
2۴ ، ۴. محمــود ســورانی  ش ش 10 ، 5. فاطمــه ســورانی  ش ش ۴5 ، 6. ثریــا ســورانی  ش ش 
۴622۹55۹۴6  )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 بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 105۴058 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

کارت پستال های بارانی نجف آباد
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4شماره 87
حصروراثت

  آقــای علــی محمــد ایــزدی دارای شناســنامه شــماره 217 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹01275 از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان غالمحســین ایــزدی بشناســنامه  160۴8 
در تاریــخ ۹۹/6/23 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 
1. اقــدس ایــزدی  ش ش 6 )همســر متوفــی (  ، 2. علــی محمــد ایــزدی  ش ش 217 ، 3. محمــد علــی ایــزدی ش ش 
6 ، ۴. طاهــره ایــزدی ش ش 523 ، 5. قدســیه ایــزدی ش ش 571 ، 6. ملیحــه ایــزدی ش ش 318 ، 7. الهــه ایــزدی 
ش ش 306 ، 8. حســنیه ایــزدی ش ش 1۴۹5 )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. 1052080 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

 خانــم  فاطمــه پورندافیــان دارای شناســنامه شــماره 6۹16 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹012۹3 از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مریــم ده خــدا حســن آبــادی بشناســنامه  
1 در تاریــخ 13۹۹/7/3 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 1. رســول پورندافیــان نجــف آبــادی   ش ش 30873  ، 2. حســن پورندافیــان نجــف آبــادی  ش ش 30۹5 ، 3. 
اکــرم پورندافیــان نجــف آبــادی  ش ش 3087۴ ، ۴. فاطمــه پورندافیــان نجــف آبــادی  ش ش 6۹16 ، 5. آرزو عزیــزی  
ــام  ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ش ش 10802۴2287 )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. 

1051755/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــن دادگاه  ــه کالســه ۹۹0111۹ از ای ــه شــرح دادخواســت ب ــای بهــادر شــهریاری دارای شناســنامه شــماره 12 ب   آق
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بهمــن شــهریاری شــورابی  بشناســنامه  5 
در تاریــخ ۹۹/۴/30 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: 1. ایــران قــادری نجــف آبــادی   ش ش ۹3 )همســر متوفــی (  ، 2. بهــادر شــهریاری ش ش 12 ، 3. الهــام شــهریاری 
ش ش 28۹32 ، ۴. ســروش شــهریاری ش ش 1653 ، 5. شــهرام شــهریاری ش ش 26837 )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 
ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه  ــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 152058 /م ال یــک مــاه ب

شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــن دادگاه  ــه کالســه ۹۹01325 از ای ــه شــرح دادخواســت ب ــای ســعید آرحیمــی دارای شناســنامه شــماره 3۴ ب   آق
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان طاهــره مــداح زاده بشناســنامه  1۹183 در 
تاریــخ ۹۹/7/22 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
ســعید آرحیمــی  ش ش 3۴ )همســر متوفــی(  ، 2. فرشــته آرحیمــی ش ش 2۹17 ، 3. مریــم آرحیمــی ش ش 620 
، ۴. ملیحــه آرحیمــی ش ش ۴0۴۹ ،  )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. 105۴03۹ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

 خانــم  هاجــره هاشــمی جوزدانی دارای شناســنامه شــماره 1110۹886۹۹ به شــرح دادخواســت به کالســه ۹۹01331 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه محمــدی جوزدانــی 
بشناســنامه  3۴1 در تاریــخ 13۹3/8/26 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : 1. فــرج اهلل هاشــمی جوزدانــی  ش ش 10۹168۹571  ، 2. شــکراله هاشــمی جوزدانــی ش ش 
10۹16۹066۹ ، 3. هاجــره هاشــمی جوزدانــی ش ش 1110۹886۹۹ )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی به غیــر از نامبردگان 
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. 105۴085 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

حصروراثت
  آقــای محمدرضــا ایمانیــان  دارای شناســنامه شــماره 1080222715 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹01326 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان غالمعلــی ایمانیان بشناســنامه  
813 در تاریــخ ۹۹/7/5 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 1. اکــرم جعفریــان   ش ش ۴27 )همســر متوفــی ( ، 2. زهــرا ایمانیــان ش ش 3۹۴0 ، 3. زهــره ایمانیــان ش ش 
10053 ، ۴. محمــد رضــا ایمانیــان ش ش 1080222715 )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 به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 105۴130 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

آگهی تغییرات
آگهــی تغییرات شــرکت مهندســی ســاختمانی آرین ســازه ســهند شــرکت ســهامی 
خــاص به شــماره ثبــت 1472 و شناســه ملــی 10260186700 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1399/01/20 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : موسســه 
ــارا  ــی: 14008140550 و س ــمی ( کدمل ــابداران رس ــپادانا )حس ــام اس ــر ارق تدبی
محتشــمی کــد ملــی: 1092174591 بترتیــب بســمت بازرســان اصلــی و علــی البــدل 
شــرکت بــرای مــدت یکســال انتخــاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 
اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )1051853(

حصروراثت
ــماره 77۹0  ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــی نج ــر یکپائ ــای ناص   آق
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹01307 از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا 
ــخ ۹۹/1/10  ــنامه  28۹ در تاری ــادی بشناس ــف آب ــیان نج ــم عباس بیگ
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــادی   ش  ــف آب ــی نج ــی یکپائ ــه : 1. مرتض ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــادی  ــف آب ــی نج ــا یکپائ ــد رض ــی(  ، 2. محم ــر متوف ش 1001 )همس
ش ش 32۴5 ، 3. ناصــر یکپائــی نجــف آبــادی ش ش 77۹0 ، ۴. 
محمــد علــی یکتــا پــور ش ش 1537 ، 5. پرویــن یکپائــی نجــف 
آبــادی ش ش 1080120068 ، 6. رضــوان یکپائــی نجــف آبــادی 
ــادی  ــف آب ــی نج ــره یکپائ ــی(، 7. طاه ــدان متوف ش ش 2۴۹63 )فرزن
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــادر متوف ش ش 580  )م
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. 1052۹۹۹/م الــف 
ــاد  ــالف نجــف آب ــورای حــل اخت ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش رئی

حصروراثت
  آقــای رســول منتظــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 
ــن  ــه ۹۹01252 از ای ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 10۹1205582 ب
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه دادگاه درخواس
ــنامه 2781در  ــادی بشناس ــف آب ــری نج ــه  منتظ ــادروان عبدال ــه ش ک
ــه  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ ۹۹/7/16 اقامت تاری
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رســول منتظــری نجــف 
ــادی  ــف آب ــری نج ــعید منتظ ــادی  ش ش 10۹1205582  ، 2. س آب
ش ش 10۹0303671 ، 3. ســجاد منتظــری نجــف آبــادی ش ش 
10۹2287558 ، ۴. پــری منتظــری نجف آبــادی ش ش 10۹11301۹1 
ــه  ــادی ش ش 10۹115۴6۴3 ، 6. مرضی ــرا منتظــری نجــف آب ، 5. زه
ــری  ــره منتظ ــادی ش ش 10۹0286۴۴۹ ، 7. زه ــف آب ــری نج منتظ
نجــف آبــادی ش ش 10۹21۹۹365 ، 8. ســحر منتظــری نجــف آبــادی 
ش ش 1080227۴۹0 )فرزنــدان متوفــی(، ۹. اشــرف آقابابائیــان نجــف 
آبــادی  ش ش 10۹0۹688۴1  )همســر 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. 1051۹85 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

ــاد  اختــالف نجــف آب
حصروراثت

ــه شــرح  ــای محمــد رضــا یوســفی دارای شناســنامه شــماره 2۹ ب   آق
ــی  ــن دادگاه درخواســت گواه ــه ۹۹01305 از ای ــه کالس دادخواســت ب
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان احتــرام 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۹/8/1۴ اقامت ــنامه  ۴ در تاری ــفی بشناس یوس
ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
ــفی ش ش  ــرا یوس ــفی  ش ش 2۹  ، 2. زه ــا یوس ــد رض ــه : 1. محم ب
ــفی ش ش  ــدی یوس ــفی ش ش 2605۴ ، ۴. مه ــا یوس 20 ، 3. علیرض
1552 ، 5. میتــرا یوســفی ش ش 2067 )فرزنــدان متوفــی(، 6. فاطمــه 
ســلیمانی ملــک آبــادی ش ش 255  )مــادر 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
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی 
ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد.  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ظــرف ی
ــل  ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی 1052۴81 /م ال

ــاد  اختــالف نجــف آب
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ــه در  ــتند ک ــران هس ــی ای ــای قدیم ــرای ه ــاد  از کاروانس ــف آب ــای نج ــرای ه کاروانس
شهرســتان نجــف آبــاد واقــع شــده اســت ودر حــال ثبــت فهرســت آثــار ملــی ایــران مــی 
ــه  ــه و ب ــان اســت ک ــان کارب ــا هم ــی از کاروان ی باشــد.وجه تمســیه واژه کاروانســر ترکیب

ــد. ــی کنن ــه صــورت گروهــی ســفر م ــه ب ــی شــود ک ــه م ــرادی گفت اف
ــتند و  ــی داش ــای مختلف ــه کاربرده ــد ک ــی  بودن ــاختمان های ــم س ــراها در قدی کاوانس
مهمتریــن کاربــرد آن محلــی بــرای اســتراحت و خــواب شــبانه مســافرین و کاروانیــان بــوده 

ــا ســنگ و اجــر ســاخته مــی شــده اســت. اســت، و معمــوال ب
اکثــر کاروانســراها در راه هــای کوهســتانی و بیابانــی بــا فواصــل معیــن و مخصــوی در مســیر 
کاروانیــان ســاخته مــی شــده ، و در بیــن مســیر کاروان هــا بــرای تجدیــد قــوا و اســتراحت 
در آن بــه طــور موقــت ســاکن مــی شــدند. آثــاری تاریخــی در مــورد احــداث ایــن نمونــه 
ــوش  ــارد و ش ــن س ــیان بی ــود دارد، هخامنش ــران وج ــیان در ای ــان هخامنش ــا از زم بناه
ــرای اســتراحت  ــی ب ــکان های ــوان م ــه عن ــا ب ــه تنه ــد  کــه ن ــی ســاخته بودن ــگاه های منزل

کاروانیــان بــوده، امینــت و رفــاه آن هــا را نیــز تامیــن مــی کــرده اســت .
در دوره اشــکانیان نیــز در اغلــب جــاده هــا از جملــه جــاره ابریشــم کاروانســرایی احــداث 
شــدند، در ســفر نامــه ناصــر خســرو و مارکوپلــو مطالبــی از کاروانســرا دیــده مــی شــود، امــا 

عصــر طالیــی ان متعلــق بــه دوره صفــوی مــی باشــد.
ــن  ــارت اماک ــد از اســالم زی ــن بع ــی و خارجــی و همچنی ــن تجــارت داخل ــق گرفت ــا رون ب
مقــدس ماننــد مشــهد کاروانســراهای متعــددی احــداث شــد، کــه از کرمانشــاه شــروع و بــه 

مشــهد ختــم مــی شــدند.
باایجــاد راه هــای زمینــی و توســعه کشــتی رانــی کــه باعــث صــادر شــدن کاالی ایرانــی بــه 
کشــورهای غربــی ماننــد هندوســتان و چیــن شــد، بنابرایــن در ایــن مســیر کاروانســراهای 
ــا دشــتی  ــرون شــهری ی ــه تعریــف کاروانســراهای ب ــا ب ــا اینجــا م ــادی ســاخته شــد، ت زی
ــد کــه کار داد  ــا تجــاری بودن پرداختیم.امــا در شــهرها نیــز کاروانســراهای درون شــهری ی
ــا تمیچــه  ــز ســرای تجــاری ی ــروزه نی ــت و ام ــی گرف ــه در آن صــورت م و ســتند و معامل

شــناخته مــی شــوند.
ــات  ــراها امکان ــان س ــا و مهم ــل ه ــد هت ــت و مانن ــار اس ــرا دارای حص ــاختمان کاروانس س
ــالع  ــان  اض ــا در می ــه و ی ــت، در گوش ــرده اس ــی ک ــم م ــافران فراه ــرای مس ــی را ب رفاه
حصــار و دیوارهــای آن بــرج هایــی قــرار داشــتهف و دارای ســردر اســت کــه در بــاالی آن 

ــه ســاخته شــده اســت. ســاختمان دو طبق
اتاق های کاروانسرا در اطراف حیات ساخته می شدند، که معموال اصطبل در پشت آن قرار 

داشت، البته بسته محل جغرافیایی کاروانسرا معماری آن متفاوت می باشدف مثال در مناطق 
 کوهستانی اتاق های گنبدی با تعدادی اصطبل می باشد.

اکثر اتاق ها دارای بخاری و اجاق است، که از هر طرف بسته است و مسافرین را از باد و 
باران ایمن نگه می داشته ، کاروانسراهای خلیج فارس معموال بدون حیات بوده و چهارگوش 

هستند، دروازه های ورودی به هر سمتی که الزم بود باز می شدند تا بادهای خنک ساحلی 
 به ساختمان کاروانسرا برسد.

 از نظر شکل ظاهری نیز کاروانسرا ها دارای اشکال مختلف هستند
 کاروانسرای مدور نظیر رباط زین الدین در جاده یزد-کرمان و زیره در جاده کاشان نطنز

کاروانسراهای چند ضلعی ار داخل و بیرون قرینه هستند، مانند کاروانسراهای خان خوزه و 
 امین آباد 

 کاروانسراهای دو ایوانی نیز به شکل چهارگوش هستند مانند کاروانسراهای دو کوهک 
کاروانسراهایی با تاالر ستون دار مانند کاروانسرای عسگر آباد بین جاده قم تهران

کاروانسراهای چهارایوانی با حیات مرکزی
در نجف آباد و اطراف آن کاروانسراهای زیادی وجود دارد، از جمله کاروانسراهای مهم و زیبا 

کاروانسرای حسنیجه می باشد که قبال در مورد آن توضیحاتی داده شده است
کاروانسرای جلوگیر و قلعه غریب خان، کاروانسرای قلعه رضا خان، کاروانسرای میرآباد نیز از 

این مجموعه کاروان سراها می باشد.
و اما کاروانسرای عصارخانه شاه آباد که بعد از جاده ویالشهر قرار دارد

احمد شریعتی

شهر من نجف آباد
کاروانسراها ی نجف آباد 

                                                       بازدید فرماندار از طرح های عمرانی، فرهنگی و ورزشی 
فرمانــدار و هیــات همــراه از روســتای حاجــی آبــاد و طــرح هــای در دســت تکمیل روســتا بازدید و بــا حاضریــن در دیدار به 
منظــور تســریع در رونــد اجــرا تشــکیل جلســه دادنــد. در ایــن دیــدار که بخشــدار بخش مرکــزی، روســای اداره هــای برق، 
گاز، آبفــا، مخابــرات و بنیــاد مســکن انقالب اســالمی شهرســتان بــه همراه دهیار و اعضاء شــورای اســالمی روســتای حاجی 
آبــاد و ... حضــور داشــتند از رونــد اجــرا و تکمیــل جامــع طــرح بازســازی، بهســازی و نوســازی بلــوار مرکزی روســتا، ســالن 
چنــد منظــوره مدیریــت بحــران و ورزشــی روســتا، اصــالح بنیادیــن بخــش اصلــی شــبکه آب روســتا، بازدید از بافــت قدیم 
و جدیــد شــهرک ایثــار و چگونگــی ارائــه خدمــات بــه بخــش هــای مســکونی الحاقــی و ... بازدیــد میدانی صــورت پذیرفت

خبر کوتاه

ــد خــود از اداره دادگســتری شهرســتان  ــژه شهرســتان در بازدی ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان مع
بــا حضــور در دفتــر براتــی رئیــس تــازه منصــوب دادگســتری شهرســتان، تصــدی ایشــان را بــر 
ایــن مســند تبریــک گفتنــد و از خداونــد متعــال بــرای ســالمتی و بهــروزی روز افــزون ایشــان و 
ســایر کارگــزارن صدیــق و صالــح طلــب توفیــق نمودنــد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، بــا 
بیــان اســتقالل قــوا و هــم زمــان تعامــل گســترده قــوا در جمهــوری اســالمی ایــران در پیونــد 
بــا محوریــت فرمانــده معظــم کل قــوا )مدظلــه العالــی( ابــراز امیــدواری کردنــد همــه مســئوالن 
از جملــه مســئوالن قضائــی بــا بهــره گیــری از فرامیــن داهیانــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه 
العالــی( ضمــن ســرلوحه قــرار دادن افــکار و ســجایای فاخــر و واالی شــهید بهشــتی مــی تواننــد 
ــی  ــر جایگاه ــان در ه ــا ظالم ــورد ب ــن و برخ ــت از مظلومی ــر در حمای ــیار موث ــی بس ــه صورت ب
ــاس و ناامیــدی دشــمنان و  ــدواری و دلگرمــی بســیط همــگان و ی ــدام و باعــث امی ــه اق قاطعان
اذنــاب ایشــان بــه دســتگاه قضائــی شــوند. در ایــن دیــدار براتــی بــا اشــاره مبســوط بــه پیشــینه 
ــان  ــه بی ــتان ب ــده در شهرس ــاء ش ــب احص ــا و مصائ ــه ه ــتان از دغدغ ــود در شهرس ــی خ قضائ
راهبردهــا و برنامــه ریــزی هــای خــود بــا محوریــت مقابلــه بــا مطــول شــدن فراینــد پیگیــری 
ــر از  ــه غی ــه ای ب ــا وظیف ــتگاه قض ــواره دس ــد: هم ــد و افزودن ــکایات پرداختن ــه ش ــیدگی ب رس
ــدارد. ــاع از حقــوق تضییــع شــده و احقــاق حــق مظلومیــن نداشــته و ن احصــاء حقیقــت و دف

دیدار فرماندار ویژه شهرستان از دادگستری شهرستان
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خبر کوتاه   بازدید فرماندار ویژه شهرستان از اکیپ های ایست ورودی شهر

فرمانــدار شهرســتان و هیــات همــراه در بازدیــد هــای میدانــی از اکیــپ هــای ناظــر بــر اجــرای طــرح مدیریت هوشــمند 
محدودیــت هــا ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا، ضمــن احصــاء مســائل و دغدغــه 
ــا راکبــان در حــال گــذر از تورهــای  هــای اکیــپ هــای ناظــر بــر اجــراء طــرح مدیریــت هوشــمند محدودیــت هــا، ب
ــکان  ــر از پزش ــن تقدی ــتان، ضم ــن شهرس ــورای تامی ــس ش ــد. رئی ــو پرداختن ــه گفتگ ــا ایشــان ب ــدار و ب ــی دی کنترل
پرســتاران، هــرم انســانی خدمتگــزار در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و ســایر مســئوالن، اعضــاء ســتادمردمی، 
بســیج و ســایر اقشــار مــردم شهرســتان بــر ضــرورت تعامــل هوشــمندانه و مبتنــی بــر بــار مســئولیت اجتماعــی مــردم 
و مســئولین تاکیــد و خواســتار تمکیــن مجدانــه مــردم ایــران خصوصــا مــردم شــریعتمدار شهرســتان از قوانیــن مصــوب 
ــا در راســتای تســریع در قطــع زنجیــره انتقــال بیمــاری کوویــد- 1۹ گردیدنــد ــا بیمــاری کرون ســتاد ملــی مقابلــه ب

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و مدیــر شــبکه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان ضمــن بازدیــد میدانــی از مرکــز 
منتخــب مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا »امــام محمــد باقــر )ع(« 
نجــف آبــاد بــا مســئولین و کارکنــان ایــن مرکــز بــه گفتگــو 
پرداختنــد. ایشــان بــا بیــان تمهیــدات موثر ســتاد شهرســتانی 
ــص  ــا باالخ ــاری کرون ــگیری از بیم ــه و پیش ــت مقابل مدیری
مدیریــت و کارکنــان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان از 
نــگاه حمایــت گــر ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
ــه  ــتان ب ــم شهرس ــردم فهی ــتان از م ــی اس ــتی و درمان بهداش
ــز  ــی مرک ــی و پاراکلینک ــال کلنیک ــای فع ــن رویکرده تبیی
ــغول  ــی مش ــورت تخصص ــه ص ــه ب ــر )ع( ک ــد باق ــام محم ام
ــادران  ــه هــدف تخصصــی شــامل: م ــه جامع ــت ب ــه خدم ارائ
بــاردار، اطفــال و کــودکان و افــراد دارای بیمــاری هــای 
ــد. رئیــس ســتاد شهرســتانی  ــر نمودن زمینــه ای اســت، تقدی

ــددا از  ــا، مج ــاری کرون ــگیری از بیم ــه و پیش ــت مقابل مدیری
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــرم مدیریت ــت ه ــد فعالی رون
ــه  ــتاران و کلی ــکان، پرس ــادی پزش ــور جه ــتان، حض شهرس
ــتای  ــانه و ... در راس ــاب رس ــتان، اصح ــی شهرس کادر درمان
ــاران  ــت از بیم ــور حمای ــه منظ ــازنده ب ــر و س ــکاری موث هم
ــواده هــای محتــرم ایشــان، رســالت جامعــه پزشــکی و  و خان
پرســتاران و کلیــه خادمــان عرصــه بهداشــت و درمان را بســیار 
ســنگین و قابــل ســتایش برشــمردند و بــرای حافظان ســالمت 
و مدافعــان بهداشــت آرزوی ســالمتی و توفیــق روز افــزون از 
ــورای اداری  ــس ش ــه رئی ــد. در ادام ــان نمودن ــزد من درگاه ای
شهرســتان ضمــن تشــکر از همــکاری موثــر و ســازنده مــردم 
شــریف شهرســتان بــار دیگــر از ایشــان خواســتند تــا نســبت 
بــه تمکیــن از شــیوه نامــه هــای ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه 
و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا باالخــص نحــوه اجــرای طــرح 

مدیریــت هوشــمند محدودیــت هــا مجدانــه اقــدام و ســایرین 
را بــر رعایــت آن تشــویق و توصیــه نماینــد.

بازدید  فرماندار از مرکز درمانی »امام محمد باقر )ع(«

مهنــدس راعــی، ضمــن عــرض تســلیت وفــات حضــرت فاطمــه معصومــه )س( و گرامــی داشــت 
هفتــه بســیج بــه مــردم شــریف شهرســتان و حاضریــن در جلســه از اقدامــات اداری و اجرایــی 
ســتاد شهرســتانی تنظیــم بــازار و هماهنگــی توزیــع مایحتــاج عمومــی در راســتای حمایــت از 
مصــرف کننــدگان نهایــی در شهرســتان تقدیــر نمودنــد. ایشــان بــا بیــان مبســوط نقــاط ضعــف 
و قــوت نظــارت هــا بــه صــورت تخصصــی در همراهــی ســایر کارگــزاران اصنــاف و اتحادیــه هــا، 
خبــر از برخــورد قاطــع و بــه دور از مماشــات مســئوالن قضایــی، امنیتــی و انتظامــی شهرســتان با 
افــراد ســودجو، محتکریــن، گرانفروشــان و ... دادنــد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان بــا تاکیــد 
بــر بازرســی هــای میدانــی صــورت پذیرفتــه توســط مســئوالن ارشــد اداری و اجرایــی در راســتای 
تحقــق موثــر رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ســتاد ملــی کرونــا کشــور و اجــرای موثــر و 
ــردم شــریف شهرســتان  ــف م ــا از اقشــار مختل ــت ه ــت هوشــمند محدودی ــرز طــرح مدیری مب
خواســتند تــا نســبت بــه اصــرار بــر ایــن مولفــه هــای ابالغــی مجدانــه و بــا ســعه صــدر اقــدام 
نماینــد. فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا تبییــن ضــرورت تعریــف شــبکه توزیــع کاالهــای اساســی 
توســط تعــاون روســتایی شهرســتان در روســتاها و مناطــق کــم برخــوردار و آســیب پذیــر، خبر از 
تــالش مضاعــف در راســتای کوتاهتــر نمــودن واســطه هــای ارائــه محصــوالت تولیــدی بــه جامعه 
هــدف و بالطبــع ارزانتــر رســیدن محصــوالت بــه دســت آنهــا دادنــد و خواســتار اجــرای ســریع 
طــرح »روســتا بــازار« بــا محوریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان و مجــری گــری تعاون روســتایی 
در پیونــد بــا هدفمنــد کــردن ارائــه و فــروش محصــوالت تولیدی کشــاورزان در ســطح شهرســتان 
و نهایتــا فــروش مــازاد بــر نیــاز جامعــه هــدف بــه ســایر مناطــق گردیدنــد. در ادامــه مهنــدس 
راعــی، بــا تاکیــد بــر برخــورد قاطــع بــا مســببین افزایــش غیــر عادالنــه قیمــت مــرغ، عــدم ارائــه 
نهــاده هــای دام و طیــور بــه تولیــد کننــدگان گوشــت هــای ســفید و قرمــز را در افزایــش قیمــت 
مــرغ گــرم موثــر برشــمردند و بــا تاکیــد بــر عرضــه مــرغ از طریــق شــبکه تعاونــی شهرســتان 
بــا قیمــت مصــوب جهــت تســریع در تعــادل قیمــت در بــازار، افزودنــد: بــا توجــه بــه تمهیــدات 
اندیشــیده شــده و بــا نظــارت گشــت هــای مشــترک کنتــرل قیمــت گوشــت ســفید بــا جدیــت 
پیگیــری خواهــد شــد و مــردم شهرســتان در صــورت مالحظــه هرگونــه گرانفروشــی مراتــب را 
بــا اداره محتــرم صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان و از طریــق تلفــن 12۴ اطــالع رســانی و 
پیگیــری نماینــد تــا بازرســان و ضابطیــن ســتاد تنظیــم بــازار موضــوع را مجدانــه پیگیــری و از 
طریــق تعزیــرات بــا افــراد خاطــی برخــورد قاطــع و قانونــی صــورت پذیــرد. در ادامــه رئیــس اداره 
تعزیــرات حکومتــی شهرســتان بــا بیــان آمارهــا و دســتاوردهای ایــن اداره در ســالجاری افزودنــد: 
تنهــا در ســال جــاری از فروردیــن مــاه تــا پایــان آبــان مــاه 102۹ پرونــده بــرای افــراد ســودجو، 
گرانفــروش، محتکریــن، قاچاقچیــان کاال و ارز و ... در اداره تعزیــرات شهرســتان مفتــوح گردیــده 
ــع  ــق مراج ــادر و از طری ــی آن ص ــی، رای نهای ــیدگی تخصص ــس از رس ــورد آن پ ــه 100۹ م ک
ــدی وصــول  ــال جــزای نق ــارد ری ــر ۹۹ میلی ــغ ب ــه بال ــده ک ــالغ گردی ــن اب ــه عاملی ــط ب ذی رب
شــده از ایــن پرونــده هــا مســتقیما بــه خزانــه دولــت واریــز گردیــده اســت. در ادامــه روســای 
محتــرم اداره صمــت، تعــاون روســتایی، جهــاد کشــاورزی، اتــاق اصنــاف و ... بــه بیــان رویکردهای 
ــر  ــد و ب ــف موضــوع پرداختن ــه توصی ــدف خــود ب ــه ه ــی جامع ــای عموم ــه ه ــی و دغدغ صنف
اهمیــت و ضــرورت ایجــاد ثبــات در بــازار خصوصــا در بــازار ارائــه محصــوالت مرتبــط بــا ســبد 
معیشــتی خانوارهــا و کاالهــای اساســی تاکیــد نمودنــد. در پایــان مــوارد ذیــل مصــوب گردیــد: 
1( اداره تعــاون روســتایی و صمــت نســبت بــه احصــاء مشــکالت و راهکارهای پیشــنهادی ســامانه 
»رهتــاب« اقــدام و ضمــن ارســال مــوارد مطروحــه بــه ادارات متبــوع اســتانی، مولفــه هــای اظهار 

گردیــده را جهــت برنامــه ریــزی موثــر همزمــان نیــز بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه فرماندار 
منعکــس نماینــد. 2( هماهنگــی الزم بــا محوریــت تعزیــرات حکومتــی و بــا همــکاری اداره هــای 
صمــت، جهــاد کشــاورزی و تعــاون روســتایی شهرســتان بــرای توزیــع روغــن خوراکــی در شــبکه 
تعاونــی هــای مصــرف کشــاورزی، روســتایی، شــهری و ... بــه منظــور تحقق تنظیــم بــازار و مقابله 
ــا افزایــش قیمــت انفجــاری در اســرع وقــت صــورت پذیــرد. 3( اداره هــای صنعــت، معــدن و  ب
تجــارت و تعزیــرات حکومتــی در همراهــی اتــاق اصنــاف شهرســتان و بســیج ســپاه شهرســتان 
نســبت بــه برپایــی اکیــپ هــای گشــت مشــترک اقــدام و خروجــی ایــن بازرســی هــا بــه صــورت 
ــاق  ــردد. ۴( اداره صمــت و ات ــدار منعکــس گ ــزی و توســعه فرمان ــه ری ــاون برنام ــه مع ــه ب روزان
اصنــاف شهرســتان در تعامــل بــا یکدیگــر نســبت بــه اطــالع رســانی بــه کلیــه اعضــاء صنــوف 
و اتحادیــه هــای شهرســتان در خصــوص درج قیمــت کاال و خدمــات و ارائــه فاکتــور معتبــر بــه 
بازرســان اقــدام و نظــارت الزم معمــول نماینــد. 5( شــهرداران شــهرهای تابعــه شهرســتان نســبت 
بــه تامیــن خــودرو بــه منظــور گشــت هــای مشــترک و چنــد منظــوره ســتاد شهرســتانی تنظیــم 
بــازار و کنتــرل شــیوه نامــه هــای بهداشــتی باالخــص اجــرای منســجم و هدفمنــد طــرح مدیریت 
ــا مســئوالن بهداشــت و درمــان،  هوشــمند محدودیــت هــا در ســطح شهرســتان در همراهــی ب
تعزیــرات، صمــت و اتــاق اصنــاف شهرســتان اقــدام نماینــد. 6( در محوریــت بــا بخشــداران بخــش 
هــای تابعــه شهرســتان، روســای اداره تعــاون روســتایی و ســایر دســتگاه هــای عضــو شــورای 
اداری شهرســتان بــر حســب تبییــن نیازهــای احصــا شــده توســط متولیــان، برنامــه ای منظــم در 
راســتای توزیــع اقــالم مــورد نیــاز و مایحتــاج عمومــی بــرای روســتاها و مناطــق آســیب پذیــر و 
محــروم شهرســتان تحــت عنــوان »روســتا بــازار« تشــکیل و عرضــه مســتقیم و تزریــق کاالهــای 
اساســی بــا نــرخ هــای مصــوب از ایــن شــبکه هــا در شهرســتان صــورت پذیــرد. 7( بــا محوریــت 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان و بــا دعــوت از مســئول اســتانی جلســه ای در راســتای برنامــه ریزی 
منظــم و منســجم بــه منظــور تخصیــص نهــاده هــای دامــی و طیــور بــه جامعــه هدف شهرســتان 
صــورت و بــا ناقضیــن ایــن موضــوع برخــورد قانونــی و بــه دور از مماشــات صــورت پذیــرد. 8 ( 
اداره راهــداری، حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان نســبت بــه ارســال گــزارش نحــوه و میــزان 
توزیــع الســتیک و روغــن وســایل نقلیــه ســبک و ســنگین در شهرســتان از ابتــدای ســالجاری 
تاکنــون اقــدام و نتیجــه را در اســرع وقــت بــه معــاون محتــرم برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــدار 

جهــت اتخــاذ تمهیــدات الزم منعکــس نماینــد.

ستاد تنظیم بازار و هماهنگی توزیع مایحتاج عمومی
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موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
                                       به مناسبت روز جهانی معلولین

ببا من سخن بگو، ای گویای خاموش! که خسته ام از هیاهوی آدم های 
رنگ رنگ. با من سخن بگو که حرف هایت را با تمام وجود احساس می 

کنم. چشم هایت چه خوب راز درونی ات را فاش می کنند. همیشه چشم 
ها بهتر از زبان سخن می گویند. با چشمانت با من سخن بگو که چشم ها 

هرگز دروغ نمی گویند.

سخنی با خوانندگان

ــاد  ــف آب ــاه 1315 در نج ــی در روز 15 دی م ــرام صادق به
بــه دنیــا آمــد،و در 12 آذر مــاه 1363 در تهــران بــه دلیــل 
ایســت قلبــی فــوت شــد. وی نویســنده معاصــر نجــف آبــادی 
ــم  ــای مه ــره ه ــی از چه ــاه و یک ــتان کوت ــنده داس و نویس

جنــگ اصفهــان بــود.
ــم  ــروف به ــه از ح ــداری ک ــا مق ــتعار صهب ــام مس ــا ن وی ب
ریختــه نــام خــودش بــود ، یکــی از طنــز نویســتان و 
ــد و  ــی باش ــم م ــبک ه ــب س ــه صاح ــان  ک ــتان نویس داس
بعــد از صــادق هدایــت بزرگتریــن داســتان نویــس معاصــر 

ــد. ــناخته ش س
ــاد  ــف آب ــان نج ــتان دهق ــود را در دبس ــی خ دوران ابتدای
تحصیــل کــرد، و ســپس به همــراه خانــواده به اصفهــان رفته 
و در دبیرســتان ادب اصفهــان تحصیــل کــرد.در همین دوران 
بــا افــرادی ماننــد محمــد حقوقــی، منوچهــر بدیعــی، ایــرج 
ــه مــرور توانســت  باقــر پــور و رامیــن فــرزاد آشــنا شــد و ب
تعــدادی از اشــعار خــودش را در مجــالت چــاپ کنــد.

در ســال 133۴ در رشــته پزشــکی دانشــگاه تهــران پذیرفتــه 
شــد و بــه یــن ترتیــب ســاکن تهــران شــد. از همــان ســال 
ــل در  ــا تحصی ــان ب ــم زم ــالگی ه ــت س ــن بیس ــا ودر س ه
ــز  ــی نی ــش را در مجــالت ادب رشــته پزشــکی داســتان های
ــی زیــادی  ــره هوش ــت و به ــرد.وی خالقی ــی ک چــاپ م
ــی  ــه ناگهان ــام و جرق ــه صــورت اله داشــت. خالقیــت وی ب
بــود. در وســط یکــی از جنــگ هــای ادبــی چندیــن صفحــه 
خالــی بــود کــه در همــان چنــد صفحــه داســتان کوتاهــی 
بــه نــام صراحــت و قاطعیــت نوشــت. دیــد طنــز آمیــزی بــه 

همــه مســایل اجتماعــی داشــت.
ایشــان زیــاد طبابــت نکــرد و بــه ســپاه دانــش ملحــق شــد 
و بــه صــورت پراکنــده بــه طبابــت مــی پرداخــت. ســربازی 

وی در منطقــه ایــی از یاســوج بــود، بــرای مــردم آن منطقــه 
کارهــای زیــادی انجــام داد، و مــردم هــم بســیار دوســتش 
داشــتند.وی کار هــای بهداشــتی زیــادی بــرای مــردم ایــن 
ــت  ــامان دادن وضعی ــر و س ــد س ــام داد، مانن ــه انج منطق
ــتی،  ــای بهداش ــوزش ه ــگاه، آم ــاخت درمان ــه، س آب منطق

ســاخت ســرویس بهداشــتی و ....
وی در ســن بیــس ســالگی اولیــن داســتان کوتاهــش 
تنهــا  ســالگی  پنــج  و  بیســت  ســن  در  و  نوشــت،  را 
 داســتان بلنــدش را بــه نــام ملکــوت را منتشــر کــرد.

در داســتان هایــش در حــد خیلــی زیــاد شــناخت تیــپ هــا 
 و شــخصیت هــا و یــک دیــد اجتماعــی قــوی وجــود دارد. 

داســتان هــای کوتــاه ســنگر و قمقمــه هــای خالــی و یــک 
ــده اســت،  ــی مان ــام ملکــوت از وی باق ــه ن ــد ب داســتان بلن
ــد. ــی باش ــی م ــفه زندگ ــانگر فلس ــوت وی نش ــاب ملک  کت

رمــان  بــا  را  وی  ملکــوت  داســتان  منتقــدان  برخــی 
کننــد. مــی  مقایســه  هدایــت  صــادق  کــور   بــوف 

مجموعــه داســتان ســنگر و قمقمــه هــای خالــی و داســتان 
بلنــد ملکــوت و چندیــن داســتان پراکنــده دیگــر کل آثــار 
ــاب  ــا و کت ــتان ه ــن داس ــد. همی ــی دهن ــکیل م وی را تش
هایــی کــه از وی چــاپ شــد بهانــدازه بــزرگ بــود کــه وی 
ــر و صاحــب  ــتان نویســان معاص ــن داس ــی زا بزرگتری را یک

ســبک مــی شناســند.
ــد  ــی گوی ــای وی م ــته ه ــورد نوش خســرو گلســرخی در م
ــخ  ــه از تاری ــه دو ده ــی کارنام ــارم صادق ــای به ــته ه : نوش

ــا اســت. ــی م ــی اجتماع زندگ
آثــاری نیــز دربــاره بهــرام صادقــی بــه چــاپ رســیده اســت 

کــه شــامل.
ــا  ــنا از محمدرض ــی آش ــای غریب ــده ه ــرام صادقی،بازمان به

اصالنی
ــرام  ــی به ــد و معرف ــف در نق ــن نمناک ــر زمی ــی ب ــون آب خ

ــودی ــن محم ــی از حس صادق
صادقیه در بیات اصفهان از کیوان طهماسبیان

مسابقه داستان نویسی بهرام صادقی
بــا  وبــالگ  در  نویســی  داســتان  مســابقات  اولیــن 
نــام بهــرام صادقــی نامگــذاری شــد. بــه ایــن دلیــل 
هــر  از  بیشــتر  نویســان  داســتان  جدیــد  نســل  کــه 
کســی بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم تحــت 
دارنــد. قــرار  صادقــی  بهــرام  هــای  داســتان   تاثیــر 

ســید رضــا شــکرالهی،محمد حســن شهسواری،حســن 
محمــودی و دامــون مقصــودی اعضــای برگــزار کننــده ایــن 

ــد ــابقه بودن مس
احمد شریعتی

مشاهیر نجف آباد
بهرام صادقی

توسعه کمی و کیفی فرهنگسراهای نجف آباد
ــاد گفــت:  ــره ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجف آب رییــس هیــات مدی
ــت اهلل  ــه۴، فرهنگســرای آی ــر منطق ــاز در فرهنگســرای کوث ــۀ ســاخت و س ــا ادام ــان ب هم زم
ــاد در حــال  ــع در 3طبقــه در منطقــۀ5 شــهر نجف آب ــر مرب ــای 1200مت ــا زیربن ــز ب ــم نی عال
ــی خواهــد شــد. ــز کلنگ زن ــه زودی هــم ســاخت فرهنگســرای منطقــۀ3 نی ســاخت اســت و ب

مهنــدس ســید محمد ابراهیم احمــدی در نشســت تجیلــی از فعــاالن کتابخانه هــا و کتابــداران 
ــاد اعــالم کــرد: در فرهنگســرای آیــت اهلل عالــم نجــف آبــادی ، قســمت زیرزمیــن بــه  نجف آب
فعالیت هــای فرهنگــی و ورزشــی اختصــاص داده خواهــد شــد و از بقیــۀ طبقــات بــرای فضــای 

ــه ای و دیگــر برنامه هــای فرهنگــی اســتفاده می شــود. کتابخان
احمــدی از افتتــاح خانــه تاریخــی کبیــرزاده در ماه هــای اخیــر گفــت و بــا اشــاره بــه بهســازی 
ــوان  ــه عن ــادی ب ــت نجف آب ــت اهلل آی ــوم آی ــی و مرح ــهیدان حجت ــای ش ــازی خانه ه و نوس
ــه  ــداث مجموع ــز اح ــوع ورزش نی ــه داد: در موض ــهر ادام ــن ش ــم ای ــار و عل ــای ایث خانه ه
ــن  ــه اولی ــه ک ــرار گرفت ــتور کار ق ــه در دس ــق 5گان ــطح مناط ــاز در س ــای روب ــی ه ورزش
ــور  ــا حض ــاد ب ــادی نجف آب ــی شهرش ــه1 و در نزدیک ــش در منطق ــدی پی ــۀ آن چن مجموع

ــاح شــده اســت. ــه طــور رســمی افتت ــرم وزیرکشــور، ب ــاون محت ــژاد مع ــی ن ــر جمال دکت
اقدامــات  دیگــر  از  گفــت:  خــود  صحبت هــای  پایــان  در  نجف آبــاد  شــهردار  معــاون 
ــی از  ــت« در بخش ــه »باغ بهش ــاد مجموع ــه ایج ــوان ب ــازمان، می ت ــده در س ــزی ش برنامه ری
ــوان اشــاره کــرد کــه فــاز اول آن کــه مســائل آموزشــی را در بــر می گیــرد، در  فضــای باغ بان

ــل اســت. ــرا و تکمی ــال اج ح


