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مشارکت 27 میلیونی 
خیرین شهرستان

 نجف آباد در پازل همدلی

تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان نجف آباد
احمد براتی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان نجف آباد معارفه شد و از زحمات حجت االسالم سید حسین حسینی تقدیر به عمل آمد.
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شماره 85  3
خبر کوتاه

ارغــوان بافــی ، لــوده بافــی یــا ســبد بافــی از مشــاغل ســنتی شهرســتان نجــف آبــاد اســت، ایــن هنر 
کــه هنــری از جنــس طبیعــت اســت، بــا قدمــت و ســابقه طوالنــی در شهرســتان نجــف آبــاد مــی 

باشــد،  کــه متاســفانه در آســتانه فراموشــی مــی باشــد.
لــوده از ترکــه هــای درختــی بــه نــام ارغــوان بــه هــم بافتــه مــی شــود. لــوده ســبدی تــو گــرد اســت 
کــه بــرای حمــل میــوه هایــی ماننــد انگــور، انــار و ... کــه در بــاغ هــای نجــف آبــاد پیــدا مــی شــود،

استفاده می شده، این سبد لوده در کشاورزی بیشتر استفاده می شود.
البتــه مصــارف خانگــی ماننــد ســبدی بــرای شســتن میــوه را نیــز دارد. نجــف آبــاد بــه 
دلیــل هــوای معتــدل و خشــک محلــی مناســب بــرای رشــد درخــت ارغــوان اســت،

به همین دلیل درخت ارغوان درختی در منطقه نجف آباد به وفور یافت می شود.
 ایــن گیــاه خــودرو اســت و بــه راحتــی در ایــن شــرایط آب و هــوا و خــاک بــه خوبــی رشــد مــی 
کنــد، بــه همیــن دلیــل ترکــه هایــی مناســبی در ایــن منطقــه بــرای لــوده بافــی یافــت مــی شــود.

در گذشــته لــوده را بــر پشــت حیوانــات چهارپــا قــرار مــی دادنــد و محصــوالت کشــاورزی را در آن 
حمــل مــی کردنــد.

ارغوان یا درخت عشق
درختچــه کوچکــی اســت کــه بیشــتر از ۱۲ متــر بلنــد نمــی شــود،  درختــی زیبا کــه در تمامــی آب 
و هوایــی گرمــا و خشــکی و نامالیمــات رشــد مــی کنــد، گل هایــی صورتــی و بنفــش دارد کــه بــه 
راســتی زیبایــی خاصــی دارد، بــرگ هــای آن قلبــی شــکل اســت و شــاید دلیــل اینکــه بــه آن درخت 

عشــق مــی گوینــد همین باشــد.
ارغــوان همــان درخــت افســانه ایــی اســت کــه وقتــی جبرئیــل بــر موســی نــازل شــد بر ســر موســی 

ــایه افکند. س
مراحل  و شیوه بافت ارغوان بافی

ترکــه هــای درخــت هــای جــوان بــه دلیــل نازکــی و منعطــف بــودن مناســب تــر هســتند، اواســط 
ــا  ــد ب ــرای جمــع آوری ترکــه مــی باشــد،  ترکــه هــا را بای بهــار و آواخــر پاییــز زمــان مناســبی ب
مهــارت خاصــی از درخــت جــدا کننــد، اگــر اشــتباهی انجــام دهنــد تــا ســال آینــده آن درخــت را 

مــی خشــکاند.
 گاهــی بــرای ترکــه از شــاخه هــای بیدمشــک هــم اســتفاده مــی کننــد. ترکــه هــا در آب خیس می 
کننــد تــا در محیــط نمــدار منعطــف تــر شــوند، بافتــه هــا نیــز بیشــتر بــه صــورت دایــره یــا بیضــی 

هســتند، بــه همیــن دلیــل هــم مقطــع و شــروع بافــت بــا دایــره یــا بیضــی می باشــد.
ترکــه الی انگشــتان پــای بافنــده قــرار مــی گیــرد، تــا بتوانــد تســلط خــودش را حفــظ کنــد، و با کم 

و زیــاد کــردن رج هــا بافــت را ریــز و یــا درشــت مــی کنــد.
چنــد ترکــه در کنــار یکدیگــر و چنــد ترکــه بــه صــورت متقاطــع روی آن قــرار مــی گیــرد، کــه 
تشــکیل یــک ســتاره شــش پــر مــی دهــد، ســپس ترکــه هــای بــارک تــر مهــار شــده و بافنــده بــا 

ترکــه هــای نــازک بافــت را بــه صــورت یکــی از رو و یکــی از زیــر شــروع مــی کنــد.
ترکه ها به صورت یکی در میان از البالی ترکه هایی متقاطع روی یکدیگر عبور می کند.

بعــد پایــان کار لبــه کار بافتــه مــی شــود، بــرای بافــت بدنــه لــوده حالــت مارپیچــی ایجاد مــی کنند، 
و کار بــه همیــن شــیوه ادامــه پیــدا مــی کنــد، در انتهــا کار نیــز بــه صــورت مارپیــچ خــم می شــود.

این سبدها از هر نوع سبدی مقاوم تر می باشند
کاربرد ارغوان بافی

در گذشــته ایــن ســبدهای چوبــی زیبــا در اکثــر خانــه هــای ایرانــی پیدا می شــند، امــروزه در روســتا 
هــا هنــر هــم جلــوه خــود را دارنــد، ایــن نــوع ســبدها بــا آب و شــوینده آســیبی نمــی بیننــد، امــا 

رطوبــت مــداوم و آتــش مــی توانــد آن را از بیــن ببــرد،  بــرای نــان، آبکش کردن،شستشــو میــوه، گل 

و .... کاربــرد دارد.

البتــه حــالج هــم برای نگهداری پنبه و پشــم و رنگرزها هــم از لوده مانند رعیت ها اســتفاده می کنند.

ارغوان بافی در دیگر شهرها

در نجــف آبــادی پیرمــردی به نام عاملی با دســت های پینه بســته و پیر به نام عاملــی زندگی می کند،

کــه بــه خوبــی هنــر لــوده بافــی  را در نجــف آبــاد زنــده نگــه داشــته، شــاخه هــای ارغــوان بــه عمر و 

زندگــی ایــن پیرمــرد گــره خورده اســت.

در کردســتان و خراســان رضــوی نیــز رواج زیــادی دارد، در فصــل جمــع آوری ارغــوان دشــت هــای 

طبیعــی ارغــوان در طرقبــه میــزان بســیاری از بافنــدگان ارغــوان مــی باشــد

ارغوان بافی یا لوده بافی

                                                                درخشش دانش آموزان سمای نجف آباد
ــا  ــاد ب ــالمی نجف آب ــگاه آزاد اس ــمای دانش ــرانه دوره دوم س ــتان پس ــوزان دبس ــی دانش آم ــایان مؤمن ــدی و ش ــامان احم  س
ــا هــدف صرفه جویــی در آب و زمــان در محــور دســتاوردها،  طراحــی و ســاخت دســتگاه آبیــاری نیمــه اتوماتیــک باغچــه ب
دست ســازه ها و اختراعــات مقطــع ابتدایــی پنجمیــن دوره از جشــنواره دانش آمــوزی ابن ســینا بیــن برگزیــدگان نقــره ای قــرار 
ــا هــدف ایجــاد عالقــه و  ــا رویکــرد اســتعدادپروری و پژوهش محــوری و ب گرفتنــد. جشــنواره ملــی دانش آمــوزی ابن ســینا ب
انگیــزه و فراهــم آوردن بســتری مناســب به منظــور پــرورش خاّلقیــت، نــوآوری و ابتــکار عمــل دانش آمــوزان در زمینه هــای 
مختلــف پژوهشــی، کاربــردی کــردن مباحــث تئوریــک علمــی و در محورهــای ســمینارهای علمــی، دســتاوردها و اختراعــات، 
ماراتــون برنامه نویســی، ماراتــون کســب و کارهــای دانش آمــوزی، المپیــاد علمــی علــوم پایــه، ماراتــون محتوای دیجیتــال، فیلم 

کوتــاه و انیمیشــن برگــزار شــد.

آگهی تغییرات
ــداری  ــی دام ــرکت تعاون ــه ش ــال تصفی ــه در ح ــرکت منحل ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه  ــه شــماره ثبــت 991 و شناســه ملــی 10260159709 ب ــاد ب صداقــت جــالل آب
ــاون شهرســتان نجــف  ــورخ 1399/5/12 اداره تع ــه شــماره 3778 م اســتناد نام
آبــاد : جعفرکاظمــی نجــف آبــادی بــه شــماره ملــی 1090950918 و علــی کاظمــی 
نجــف آبــادی بــه شــماره ملــی 1091439321 و محمدکاظمــی نجــف آبــادی بــه 
شــماره ملــی 1092117962 بــه عنــوان اعضــای هیــات تصفیــه شــرکت تعاونــی 
ــرای مــدت 2 ســال منصــوب شــدند . اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان  ب
اصفهــان مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری نجــف آبــاد )1042136(

آگهی تغییرات
آگهــی تغییــرات شــرکت مهــر آرام دیبــا شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت 3471 
و شناســه ملــی 14003521721 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی 
بطــور فــوق العــاده مــورخ 1399/03/10  و نامه شــماره 6576 مــورخ 1399/7/27  
ــرمایه  ــد : س ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــاد تصمیم ــف آب ــتان نج ــاون شهرس اداره تع
شــرکت بــه مبلــغ 4میلیــارد ریــال منقســم بــه 4000 ســهم 1000000 ریالــی بــا 
ــازرس اصلــی  ــام عــادی افزایــش یافــت . نهــال رزی 1292896604 بســمت ب ن
ــرای مــدت  ــازرس علــی البــدل ب و شــهال فردوســیان 1090859554 بســمت ب
یــک ســال انتخــاب گردیدنــد . اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان 
ــاد )1042135( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج
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2شماره 85
                     انتشار فراخوان مسابقه نمایشنامه نویسی

ــای  ــل از اداره کل هنره ــه نق ــاد ب ــف آب ــتان نج ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــدف  ــا ه ــارک ب ــکی تهران-مب ــش عروس ــنواره نمای ــن جش ــی هجدهمی ــابقه نمایشنامه نویس ــوان مس ــی، فراخ نمایش
ــد. ــش عروســکی  منتشــر ش ــوزه نمای ــازه و خــالق در ح ــون ت ــی مت ــوان و معرف ــایی نویســندگان خــالق ج شناس

ــن حــال در  ــا ای ــدارد ب ــی ن ــت موضوع ــش عروســکی محدودی ــن جشــنواره نمای مســابقه نمایشنامه نویســی هجدهمی
ــا ادبیــات  ــا امــروز،  موضوعــات مرتبــط ب ــران از گذشــته ت ــا مضامیــن فرهنگــی و اجتماعــی ای ــار  ب ایــن مســابقه آث
کهــن ایــران، منابــع ارزشــمنددینی، افســانه ها و اســطوره ها در اولویــت خواهنــد بــود. متقاضیــان می تواننــد از روز اول 
آذرمــاه بــه ســایت tehranmobarak.theater.ir مراجعــه و نســبت بــه ثبــت درخواســت خــود اقــدام کننــد.  یکــم 

ــن فرصــت بارگــذاری نمایشــنامه اســت. ــاه آخری بهمن م

خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آباد به نقــل از مرکز 
روابــط عمومــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ، در متــن پیــام ســید عباس صالحی آمده اســت:

»به نام خداوند مهر و دانایی«
کتــاب پدیــده شــگفت انگیــز و اعجــاز گــر همــه دوران هــا اســت؛ بشــر دانــش خــود را بــا کتــاب 
ثبــت و منتقــل کــرده و کتــاب در هــر تمدنــی چــراغ راهنمــا و حافــظ میــراث معنــوی و فرهنگی 
آن بــوده اســت. بــه گواهــی تاریــخ تمــدن هایــی کــه در آنهــا رابطــه بیــن کتــاب و انســان هــا 
گسســته شــد، بــه بوتــه فراموشــی ســپرده شــدند و و جوامعــی کــه کتــاب بــه عنــوان نقشــه راه 

در آن ارج نهــاده شــد، رشــد و تعالــی یافتنــد. 
در جهــان امــروز نیــز بــر ایــن باوریــم کــه کتــاب، محــور نــوآوری هــای شــروع ســده جدیــد بــوده 
ــه بیــان  ــا ذهــن خــالق نویســندگان پدیــد آمــده اســت. ب و محتــوای مــورد نیــاز همــه آنهــا ب
دیگــر کتــاب هــم محتــوا را تامیــن مــی کنــد و هــم چرخــه هــای اقتصــادی صنایــع فرهنگــی را 

بــه گــردش در مــی آورد. 
نقــش کتــاب در ارتباطــات میــان نســلی و میــان فرهنگــی نیــز بســیار برجســته اســت، بــه گونــه 
ای کــه در گســتره ســرزمینی ایــران و جهــان ایرانــی، هــر آنچــه بــه مفاهیــم دینــی، هویتــی و 
فرهنگــی توجــه شــده، جملگــی بــه مــدد کتــاب از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال یافتــه و زمانــی 
کــه بــه نــام پدیــدآوران ایــن محتــوای غنــی ملــی نظــر مــی افکنیــم، در مــی یابیــم کــه از اقــوام 
گوناگــون و جــای جــای ایــن خــاک پهنــاور در انتقــال و تعالــي ایــن مهــم، کوشــش هــای کــم 

نظیــری انجــام شــده اســت.
اکنــون کــه بــه برکــت خــون شــهیدان ایــن ســرزمین و انفــاس قدســی امــام راحــل و هدایــت 
ــا  هــای مقــام معظــم رهبــری »مدظلــه العالــی« گام دوم انقــالب اســالمی را مســتحکم تــر و ب
عزمــی راســخ تــر برمــی داریــم، نیــک مــی دانیــم کــه بــرای خودســازی، جامعــه پــردازی و تمدن 
ــرای ایجــاد آینــده ای روشــن  ــی حضــور کتــاب پیشــرفتی حاصــل نخواهــد شــد و ب ســازی، ب
بــرای نســل هــای بعــدی، کتــاب هــای خــوب، آگاهــی و توانایــی جوانــان آینــده ســاز ایــن ملــک 

را افزایــش داده و جامعــه را بــه کمــال و ســعادت خواهــد رســاند.
برغــم همــه مشــکالتی کــه کشــور عزیزمــان در ســه ســال اخیــر بــا آنهــا مواجــه شــده، از تحریــم 
هــای ناجوانمردانــه آمریــکا تــا بیمــاری فراگیــر کرونــا و اثــرات ســوء آن بــر اقتصــاد کشــور کــه 
فرهنــگ و کتــاب و پدیــدآوران ارجمنــد آن نیــز از ایــن آســیب برکنــار نبــوده اند، هرچند آهســته 
ــی  ــرور ایران ــگ پ ــه روح فرهن ــم، چــرا ک ــی دهی ــه م ــه راه خــود ادام ــر ب ــا مســتحکم ت ــر ام ت
هیچــگاه در بحــران هــا متوقــف نشــده، و هــم چنــان فرهنــگ و کتــاب پویــا، زنــده و پایــدار اســت.

در بیســت و هشــتمین ســال از برگــزاری هفتــه کتــاب، تمامــی تــالش هــای خالصانــه ای را کــه 
از ســوی نهادهــاء انجمــن هــا و صنــوف و نیــز پدیــدآوران کتــاب در ایــن ســال هــا شــکل گرفتــه 
ارج مــی نهیــم و خــود را وامــدار کتــاب، ایــن انیــس و دوســت بــی صــدا، امــا پــر محتــوا مــی 
دانیــم. پــس بــرای تکریــم قلــم و اندیشــه گردهــم مــی آئیــم، هــم اندیشــی مــی کنیــم و نســبت 

بــه رفــع مشــکالت، بــا تــالش مضاعــف بــه یــاری فرهنــگ و اندیشــه مــی شــتابیم.

کتاب پدیده شگفت انگیز و اعجازگر همه دوران ها است

والدین آگاه

کــودکان کتــک مــی زننــد ، چــون نمــی داننــد خشــم خــود را 
چگونــه نشــان دهنــد ، به عــالوه آنها رابطــه برابر را دوســت ندارند.

بدتریــن واکنــش والدیــن در مقابــل کتــک زدن کــودک ، کتــک 
زدن متقابــل والدیــن بــه کــودک اســت. والدیــن هرگــز نبایــد کار 
اشــتباه کــودک را تکــرار کننــد . بــا صحبــت ، نصیحــت ، توضیــح 

و تنبیــه کــودک ، ایــن مشــکل شــدید تــر خواهــد شــد.
چه باید کرد ؟

در دو جا باید جلوی کودک ایستاد :
۱. وقتی به خودش یا کسی آسیب می زند.

۲. وقتی به حقوق کسی تجاوز می کند.
کودکــی کــه کتــک مــی زنــد بــه خــودش بیشــتر آســیب مــی 
ــب  ــا مراق ــد مرتب ــا بای ــما حتم ــش ، ش ــرف مقابل ــا ط ــاند ت رس
باشــید ، وقتــی مــی خواهــد اقــدام بــه کتــک زدن کنــد دســتش 
ــان را ناراحــت  ــه “ محکــم بگوییــد ، خودت ــد ، یــک “ ن را بگیری

ــا از انجــام ایــن کار کــودک را منصــرف کنیــد. نشــان دهیــد ت
وقتــی کتــک زد انجــام هــر کار دیگــری اشــتباه اســت ، زیــرا باید 
قبــل از کتــک زدن جلــوی کــودک گرفتــه شــود ، اگــر کــودکان 
دیگــر را کتــک مــی زنــد بایــد مدتــی او را از تمــاس بــا کــودکان 

دیگــر دور نگــه داریــد تــا رابطــه بــا دیگــران را یــاد بگیــرد.
در اینجــا الزم مــی بینــم کــه چنــد دلیــل عمــده از کتــک کاری 

کــودکان را نیــز بیــان کنــم :
۱. عصبانیــت کــودک : کــه در واقــع تجلــی درد و ناکامــی کــودک 

بــه دلیــل ناتوانــی او در کنتــرل جهــان اطــراف می باشــد.
۲. جلــب توجــه منفــی : زیــرا کــودک نیــاز بــه توجــه دارد و اگــر 
ــاورد از راههــای  ــه دســت نی ــن توجــه را از راههــای مثبــت ب ای

منفــی آن را کســب خواهــد کــرد.
3. نداشــتن یک الگــوی خوب : کودکانی که والدیــن خود را مرتب 
در حــال کتــک کاری مــی بیننــد همــان را آمــوزش مــی بیننــد.

ــای  ــف ه ــی از طی ــک کاری یک ــی : کت ــش فعال ــالل بی 4. اخت
اختــالالت بیــش فعالــی و ســلوک و نافرمانــی مقابلــه ای اســت 

ــه مشــاور و روان شــناس دارد. ــرم ب ــاز مب ــه نی ، ک
مریم رضائیان

رفتار مناسب با کودکانی که کتک می زنند

صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به بیست و هشتمین دوره هفته کتاب گفت: 
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آش رشــته یکــی از غذاهــای مــورد عالقــه تمامــی ایرانیــان اســت، در نجــف آبــاد نیــز ایــن 
غذاهــای محبــوب  بــه روش و ســبک خاصــی طبــخ مــی شــود مخصوصــا در زمســتان کــه از 

کــدو ســفید بــرای خاصیــت ویــژه آن در ایــن آش اســتفاده مــی کننــد.
مواد الزم 

* نخود        :   ۱ پیمانه * لوبیا چیتی  :   ۱ پیمانه  
* لوبیا سفید :   ا پیمانه * عدس         :  ا پیمانه  
* سبزی آش : ) تره جعفری ، گشنیز ، شوید ، اسفناج ( :  ۲ کیلو گرم

* کدو خرد شده :  ۲ پیمانه * آرد گندم :  ۲ قاشق غذاخوری  
* روغن : به مقدار الزم  * رشته آشی :  ا بسته  
* سیرداغ :    ۱  لیوان * پیاز داغ :    ۲  لیوان  

* کشک : برای تزئین روی آش به مقدار الزم 
* زردچوبه، ادویه ، نمک و نعنا خشک:  به مقدار الزم 

طرز تهیه : 
* حبوبــات را از روز قبــل خیــس کــرده و چنــد بــار آب آن را عــوض مــی کنیــم تــا نفــخ 

آن بــه خوبــی گرفتــه شــود.
* سبزی آشی را پاک کرده شسته و بعد از آبکشی خرد کرده تا آماده شود.

* کدو سفید را هم پوست گرفته و به شکل مربع خرد می کنیم.
* نخود و لوبیا را باهم درون قابلمه ریخته و می گذاریم که خوب پخته شود

* عدس را در قابلمه ای جداگانه می گذاریم که پخته شود
* پیــاز داغ و ســیر داغ را در تابــه جداگانــه ســرخ مــی کنیــم کمــی زردچوبــه و نعنــا خشــک 

را اضافــه مــی کنیــم بعــد از آمــاده شــدن کنــار مــی گذاریم.
* یــک قابلمــه بــزرگ را روی اجــاق گذاشــته و آب داخــل آن مــی ریزیــم تــا جــوش بیایــی 
کــدو ســفید خــرد شــده را اضافــه مــی کنیــم کــه کمــی پختــه شــود بعــد ســبزی خــرد 

شــده را اضافــه مــی کنیــم تــا پختــه شــود
ــا کمــی زردچوبــه و آب مخلــوط کــرده و بــه آش خــود  * در مرحلــه بعــد آرد را همــراه ب
اضافــه مــی کنیــم بعــد از دو تــا جــوش خــوردن رشــته آشــی را کــم کــم اضافــه مــی کنیــم 
ــه آن اضافــه  ــات را ب بعــد پیــاز و ســیر داغ را اضافــه کــرده کمــی کــه جــوش خــود حبوب
ــا  ــم ســاعت آش م ــد از نی ــد بع ــا آش جــا بیفت ــم ت ــم و  اجــاق را کــم مــی کنی مــی کنی

آمــاده ســرو مــی باشــد.
* و بعد از آماده شدن با کشک و پیاز و سیر داغ تزیین می کنیم .

نکات پخت  آش رشته :
* قابلمــه بایــد کمــی بــزرگ باشــد تــا فضــای کافــی بــرای مــواد داشــته و کمــی بزرگتــر از 

حجــم آش رشــته باشــد کــه  رشــته هــا بــه هــم نچســبدو خمیــر نشــود.
* حتمــا حبوبــات را از روز قبــل خیســانده و ۲ تــا 3 بــار آب آن را عــوض کنیــد تــا بعــد از 

ســرو دچــار نفــخ نشــوید.
* ســبزی آش رشــته بایــد بدون ســاقه باشــد و کمی درشــت خرد شــود تــا آش زیباتر باشــد

* سعی کنید از رشته آشی مرغوب و خوب استفاده کنید.
* روغــن در آش رشــته بایــد بــه انــدازه کافی باشــد چــون به جــا افتادن آش کمــک می کند.

* کشــک را بــرای تزییــن اســتفاده مــی کنیــم بهتــر اســت قبــل از اســتفاده بــا کمــی آب 

بجوشد از نظر سالمتی و بهداشت.
* بــرای درســت کــردن پیــاز داغ و ســیر داغ ایتــدا پیــاز را بــا ۲ فاشــق غذاخــوری تفــت می 
دهیــم کمــی کــه نــرم شــد ســیر را اضافــه  مــی کنیــم بعــد زردچوبــه و نعنــا ســریع اجــاق 

را خامــوش مــی کنیــم تــا نعنــا نســوزد.
* زمانی آش جا می افتد که لعاب رقیقی روی آش را بگیرد .

* در زمان پخت کدو دقت کنید که له نشود و شکل خود را از دست ندهد.
* اگــر دوســت داشــته باشــید مــی توانیــد لوبیــا چشــم بلبلــی کــه بــه لوبیــا نجــف آبــادی 

معــروف اســت را هــم اضافــه کنیــد
خواص آش رشته با کدو سفید  : 

* مــواد اضافــه شــده دارای مــاده مغــذی از انــواع ویتامیــن هــا گرفتــه تــا امــالح ، پروتییــن 
، کربوهیــدارات ، فیبــر مــی باشــد .

*  کــدو ســفید هــم کــه خاصیــت زیــادی دارد از جملــه بــرای کاهــش کلســترول ، ضــد 
ــه کار مــی رود. افســردگی ، کاهــش و درمــان بیمــاری آســم ب

 الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
آش رشته  با کدو سفید

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معاونیــن عمرانــی، برنامــه ریــزی و توســعه 
فرمانــدار، فرمانــده انتظامــی شهرســتان، جانشــین اداره صمــت و رئیــس و نایــب رئیــس اتــاق 
اصنــاف شهرســتان، نماینــده بســیج ســپاه شهرســتان و تنــی چنــد از مســئوالن ذی ربــط جلســه 
هماهنگــی اکیــپ هــای نظــارت و بازرســی ســتاد شهرســتانی مدیریــت بیمــاری کرونــا برگــزار 
گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر از فعالیــت مســئولین قضایــی، نیروهــای 
امنیتــی، انتظامــی، بســیج، شــبکه بهداشــت و درمــان، اداره صمــت ، اتــاق اصنــاف، شــهرداری 
ــه  ــت و اجــرای مصران ــه رعای ــا و ســایر اعضــای ســتادی شهرســتان در زمین ــاری ه ــا و دهی ه
ــرورت  ــر ض ــا؛ ب ــاری کرون ــگیری از بیم ــه و پیش ــت مقابل ــتانی مدیری ــتاد شهرس ــات س مصوب
ــیار  ــت و س ــورت ثاب ــه ص ــی ب ــارت و بازرس ــای نظ ــپ ه ــی اکی ــی و کیف ــزان کم ــش می افزای
ــن شــیوه  ــا ناقضی ــه ضــرورت برخــورد قاطــع ب ــا اشــاره ب ــد. ایشــان ب ــح نمودن ــد و تصری تاکی
نامــه هــای ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا بــر ضــرورت اجــرای دقیــق مصوبــات و نظــارت 
مســتمر بــر رعایــت ممنوعیــت فعالیــت گــروه هــای شــغلی ۲ و 3 و 4 پــس از ســاعت۰۰ :۱۸ در 
ســطح شــهر نجــف آبــاد تاکیــد موکدکردنــد. در ادامــه ســایر حاضریــن بــه بیــان انــواع راهبردهــا 

و کاربســت هــای موضوعــی مربــوط بــه دســتورکار جلســه پرداختنــد.

 هماهنگی اکیپ های نظارت و بازرسی ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا 

آگهی تغییرات
ــت  ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــپاهان ب ــت س ــوکل صنع ــرکت ت ــرات ش ــی تغیی آگه
ــاده  ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10260209297 ب ــه مل 2054 و شناس
ــدوق  ــه صن ــال ب ــغ 499500000 ری ــت مبل ــا پرداخ ــی ب ــدی جمالوئ ــی قائ ــورخ1399/08/01 عل م
شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه میــزان 500000000 ریــال و ســارا قائــدی جمالوئــی بــا پرداخــت 
ــه میــزان 500000000 ریــال  مبلــغ 499500000 ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را ب
ــال  ــارد ری ــک میلی ــه ی ــون ب ــک میلی ــغ ی ــرکت از مبل ــرمایه ش ــه س ــد و در نتیج ــش دادن افزای
ــناد و  ــت اس ــد. اداره کل ثب ــالح گردی ــور اص ــرح مذک ــه ش ــنامه ب ــار اساس ــاده چه ــش و م افزای
امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )1041991(
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حصروراثت 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۸۰4337۸3 ب ــم  زهــرا عــادل نیــا نجــف آب  خان
99۰۱۲4۱ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بتــول قاهــری 
بشناســنامه  694 در تاریــخ ۱399/7/۱6 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : ۱. زهــرا عــادل نیــا نجــف آبــادی  ش ش ۱۰۸۰4337۸3  ، ۲. فاطمــه عــادل نیــا نجــف آبــادی 
ش ش ۱۰۸۰34۱۱45)فرزنــدان متوفــی( 3. حســینعلی عــادل نیــا نجــف آبــادی ش ش ۱354)همســر متوفــی (  ، 4. 
شــوکت قاهــری نجــف آبــادی ش ش ۸54/46 )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. ۱۰43549 /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای محمــد علــی ابراهیــم نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 96 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱۲۱3 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عــزت جــون بخــش نجــف 
آبــادی بشناســنامه  43۸ در تاریــخ ۱399/5/3۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. شــهناز ابراهیــم نجــف آبــادی     ش ش 79  ، ۲. اعظــم ابراهیــم نجــف آبــادی  ش ش 
4۲۲ ، 3. محمــد رضــا ابراهیــم نجــف آبــادی  ش ش ۱7۱ ، 4. غالمرضــا ابراهیــم نجــف آبــادی  ش ش 396 ، 5. محمــد 
علــی ابراهیــم نجــف آبــادی  ش ش 96 )فرزنــدان متوفــی(،   متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک 
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. ۱۰44669 /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت  

ــن دادگاه  ــه 99۰۱۱۱6 از ای ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 5۰ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــر عظیم ــای جعف آق
ــمه  ــورانی یانچش ــان س ــاه زرافش ــادروان م ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ ۱39۰/6/۱۲ اقامت ــنامه  ۲4۲6 در تاری بشناس
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. جعفــر عظیمــی  ش ش 5۰  ، ۲. محتــرم عظیمــی ش ش 7 ، 3. بتــول عظیمــی ش ش 
۸۸ ، 4. فاطمــه عظیمــی ش ش 5۱ ، 5. بانــو عظیمــی یانچشــمه ش ش 63 ، 6. احتــرام عظیمــی یانچشــمه ش ش 54 
، 7. صدیقــه عظیمــی یانچشــمه  ش ش ۱۱ )فرزنــدان متوفــی(، ۸. اســداله عظیمــی یانچشــمه  ش ش ۱9۲9  )همســر 
متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰45334 /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰  آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

ــه شــماره  ــاد ب ــی روســتایی دهیاریهــای بخــش مرکــزی نجــف آب ــرات شــرکت تعاون آگهــی تغیی
ــورخ 12/07/1399  ــماره 6152 م ــه ش ــتناد نام ــه اس ــی 10260208429 ب ــه مل ــت 2029 و شناس ثب
ــورخ  ــره م ــت مدی ــه هیئ ــاد و صورتجلس ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف اداره تع
ــی  ــه کدمل ــادی ب ــالل آب ــری ج ــعادت صف ــد: - س ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی 23/05/1399 تصمیم
ــمت  ــه س ــی 14003507504 ب ــه مل ــه شناس ــاد ب ــالل آب ــاری ج ــدگ دهی ــه نماین 1091268495 ب
ــه نمایندگــی دهیــاری حاجــی  ــه کدملــی 1080001514 ب رئیــس هیئــت مدیــره، مهــدی جعفــری ب
ــره، ســیدرضا موســوی  ــه ســمت نایب رئیــس هیئــت مدی ــه شناســه ملــی 14003507519 ب ــاد ب آب
بــه شــماره ملــی 1140726250 بــه نمایندگــی دهیــاری تیرانچــی بــه شناســه ملــی 14002793435 
بــه ســمت منشــی هیئت مدیــره و اصغــر خاونــدی بــه کدملــی 1128880350 بــه ســمت مدیرعامــل 
)خــارج از ســهامداران و هیئــت مدیــره( بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند. - کلیــه چک هــا 
و اســناد تعهــدآور شــرکت پــس از تصویــب هیئت مدیــره بــا امضــای اصغــر خاونــدی )مدیرعامــل( 
و ســعادت صفــری جــالل آبــادی )رئیــس هیئت مدیــره( و در غیــاب ســعادت صفــری جــالل آبــادی 
)رئیــس هیئت مدیــره(، مهــدی جعفــری )نایــب رئیــس هیئت مدیــره( حــق امضــا خواهــد داشــت 
و اوراق عــادی بــا امضــای اصغــر خاونــدی )مدیرعامــل( و بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود. اداره 
کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف 

ــاد )1046586( آب

ــماره  ــه ش ــاد ب ــف آب ــزی نج ــش مرک ــای بخ ــتایی دهیاریه ــی روس ــرکت تعاون ــرات ش ــی تغیی آگه
ــورخ 12/07/1399  ــماره 6149 م ــه ش ــتناد نام ــه اس ــی 10260208429 ب ــه مل ــت 2029 و شناس ثب
ــی عــادی  ــاد و صورتجلســه مجمــع عموم ــاه اجتماعــی شهرســتان نجــف آب ــاون، کار و رف اداره تع
ســالیانه مــورخ 1399/05/23 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: - صورتهــای مالــی ســال 1396 و 1397 
مشــتمل بــر ترازنامــه، عملکــرد ســود و زیــان بــه تصویــب رســید. - ســعادت صفــری جــالل آبــادی 
ــی 14003507504،  ــه شناســه مل ــاد ب ــاری جــالل آب ــه نمایندگــی دهی ــی 1091268495 ب ــه کدمل ب
ــاد بــه شناســه ملــی  ــه نمایندگــی دهیــاری حاجــی آب ــه کدملــی 1080001514 ب مهــدی جعفــری ب
14003507519، ســیدرضا موســوی بــه شــماره ملــی 1140726250 بــه نمایندگــی دهیــاری تیرانچــی 
ــان  ــی ایوبی ــره، عل ــت مدی ــی هیئ ــای اصل ــمت اعض ــه س ــی 14002793435 ب ــه مل ــه شناس ب
ــی  ــه شناســه مل ــاد ب ــاری رحمــت آب ــه نمایندگــی دهی ــی 1091274649 ب ــه کدمل ــادی ب نجــف آب
1403507498 و قاســمعلی رحیمــی حاجی آبــادی بــه کدملــی 1091025347 بــه نمایندگــی دهیــاری 
حاجی آبــاد بــه شناســه ملــی 14003507576 بــه ســمت اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای 
ــه نمایندگــی  ــه کدملــی 1129340376 ب مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند. - ســخاوت کیماســی ب
ــا  ــاری ب ــی غف ــی و مجتب ــازرس اصل ــمت ب ــی 14003507580 بس ــه مل ــه شناس ــور ب ــاری فیل دهی
کدملــی 5499901643 بــه نمایندگــی دهیــاری نهضــت آبــاد بــه شناســه ملــی 14003507483 بــه 
ــد. اداره کل ثبــت اســناد و  ــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدن ــازرس علــی البــدل ب ســمت ب
ــاد )1046587( امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آب

حصروراثت 
خانــم  طوبــی داوری دارای شناســنامه شــماره ۲۱6 به شــرح دادخواســت 
ــت  ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ــه کالســه 99۰۱۱9۲ از ای ب
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان طاهره ســرمدی بشناســنامه  
۱45۲9 در تاریــخ ۱399/6/۲3 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی 
ــه : ۱. شــهین  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب گفتــه ورث
داوری نجــف آبــادی  ش ش ۱۸9  ، ۲. ایــران داوری نجــف آبــادی  ش ش 
۲۲۱ ، 3. طوبــی داوری ش ش ۲۱6 ، 4. صدیقــه داوری نجــف آبــادی  ش 
ش 655 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک 
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 
ــس  ــف رئی ــد. ۱۰443۱5 /م ال ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه تقدی

شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

ــم  عــزت بهارلوئــی یاســه چاهــی دارای شناســنامه شــماره ۱۲4۲   خان
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱۲39 از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علیرضا 
ســرمدی نجــف آبــادی بشناســنامه  ۱544 در تاریــخ ۱399/7/۱۱ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــی یاســه چاهــی ش ش  ــزت بهارلوئ ــه : ۱. ع مرحــوم منحصــر اســت ب
۱۲4۲)مــادر متوفــی(  ، ۲. منوچهــر ســرمدی نجــف آبــادی ش ش ۲۸6 
ــدارد.  ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث )پــدر متوفــی ( ، متوفــی ب
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. ۱۰445۰۲/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای حمیدرضــا موســی عــرب نجــف آبــادی دارای شناســنامه 
شــماره 74۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۸۰3 از ایــن 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه دادگاه درخواس
ــخ ۱396/۱۰/۲  ــنامه  673 در تاری ــی بشناس ــول محب ــادروان بت ــه ش ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حمیدرضــا موســی عــرب نجــف آبــادی 
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــد متوف ش ش 74۸  )فرزن
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. ۱۰4336۸ /م الــف 
ــاد ــالف نجــف آب ــی دادگاه شــورای حــل اخت رئیــس شــعبه ۱۰ حقوق

حصروراثت
  آقــای محســن ســعیدی نیــا دارای شناســنامه شــماره ۱۰9۱33966۱ 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۱۲6۰ از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فتح اله 
ســعیدی نیــا بشناســنامه  ۲۲۸3۲ در تاریــخ 99/7/۱6 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــادی  ش ش ۱۰9۱4677۰6  ــف آب ــوزی نج ــت  ج ــه : ۱. طلع ــت ب اس
ــادی  ش ش  ــف آب ــی نج ــاب الخان ــی ب ــی(  ، ۲. صفرعل ــر متوف )همس
۱۰9۰۰3595۰ )پــدر متوفــی( ، 3. محســن ســعیدی نیــا ش ش 
۱۰9۱33966۱ ، 4. ناصــر ســعیدی نیــا ش ش ۱۰9۲۱۰۲36۱ ، 5. 
هاجــر ســعیدی نیــا ش ش ۱۰۸۰۲6۰69۲ ، 6. ســمیه ســعیدی نیــا ش 
ش ۱۰9۱3۰۱3۸7 )فرزنــدان متوفــی(، 6متوفــی 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 
ــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰46۲93/م  مــاه ب
الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
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مســجد ارشــاد نــام قدیمــی آن مســجد کوچــه شــاه اســت بــر اســاس کتیبــه هــای موجــود 
ــه مــی  ــا ۱۲75 در دوره قاجاری ــخ ســاخت بن ــن مســجد تاری ــر ســر در ای و نصــب شــده ب
باشــد . ایــن مســجد بــه پیشــنهاد و همــت و نظــارت حــاج محمــد از طایفــه آقــا باشــی هــا 
، امــام جماعــت وقــت و بنایانــی ماننــد حــاج تقــی و حــاج نــوروز ســاخته شــده اســت، ایــن 
مســجد ۲ هــزار و ۱۱۲ مترمربــع مســاحت اســت و ۲ ایــوان و یــک شبســتان زمســتانه در 
ســمت شــرقی دارد ایــن مســجد دو ایــوان شــمالی و جنوبــی دارد کــه بــا حیــاط مســتطیل 
شــکل احاطــه شــده اســت ، شبســتان پشــت ایــوان جنوبــی دارای ســتون هــای ســنگی بــا 

ســطح مقطــع مربــع و ســتون هــای 4 گــوش آجــری مــی باشــد
ــا رســمی بنــدی ســاده آجــری  ــه شــکل طــاق و چشــمه مــی باشــد و ب .کــه ســقف آن ب
ــت  ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــن مســجد در ســال ۱3۸۲ در فهرســت آث ــی شــود. ای ــده م دی
رســیده اســت. محــل مســجد در شهرســتان نجــف آبــاد ، محلــه  ای بــه نــام کوچــه ارشــاد 

ــان امــام خمینــی و کوچــه ارشــاد مــی باشــد. ، خیاب
ایــن مســجد در ضلع شــمال شــرقی میــدان باغ ملــی یا میدان امــام خمینی شهرســتان نجف 
آبــاد بــه صــورت مســتطیل شــکل ســاخته شــده ســه ورودی از خیابــان مــی دامــاد، خیابــان 
امــام و کوچــه  شــاه چنــار البتــه امروزه بــا نام کوچه شــهید احمدی شــناخته می شــود، دارد

شبســتان جنوبــی ایــن مســجد بیــش از 5۰ ســال بســته و بالاســتفاده بــود، کــه بــا همــت 
خیرینــی از جملــه حجــت الســالم حمیــد علــی عســگری مرمــت و بــاز ســازی شــد و بــرای 

اســتفاده مــردم قــرار گرفــت.
مســجد ارشــاد ســه شبســتان جنوبــی، شــمالی و شــرقی و دو رواق دارد کــه زیبایــی خاصــی 
ــای  ــای زیب ــک فض ــجد ی ــرقی مس ــتان ش ــه شبس ــی دهد،ک ــی م ــجد قدیم ــن مس ــه ای ب

مهتابــی ، ســنگ فــرش شــده بــرای اقامــه نمــاز در فصــل گرمــا دارد.
مســجد ارشــاد دو محــراب بــا دو زاویــه متفــاوت دارد، یکــی مســتقیم یعنــی 9۰ درجــه و 
دیگــری 4۲ درجــه اســت، بیشــتز از 3۰۰ ســال قبلــه نجــف آبــاد مســتقیم بــوده ،و شــیخ 

احمــد حججــی از شــاگردان اخونــد خراســانی آن را اصــالح کــرد.
شبســتان جنوبــی 6 دهنــه و ۱۰ ســتون  دارد، طــاق هــای  ایــن شبســتان کجــاوی و گنبــد 
ــری  ــوه گ ــه جل ــی اســت ک ــی بســیار زیبای ــزی و محــراب و ســقفی دارای آجــر چین مرک

خاصــی در ایــن بنــا دیــده مــی شــود.
یکــی از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد مســجد ارشــاد وجــود ۲ بــرف انــداز بــزرگ و عمیــق 
مرتبــط بــا چــاه آب بــوده اســت ، بــرف هــا در آن انبــار  مــی شــده و آب گوارایــی بــرای 

شــرب بدســت مــی آمــده اســت.
مســجد کوچــه شــاه دارای 4ســکوی بــزرگ ســنگی اســت کــه ۲ عــدد آن در ورودی جنوبــی 
و ۲ عدددیگــر آن در داخــل حیــاط مســجد کنــار حــوض زیــر ســایه درختــان اســت کــه 

نمازگــزاران بــرای اســتحرات از آن اســتفاده مــی کردنــد.
احمد شریعتی

شهر من نجف آباد
مسجد ارشاد

حضــور  بــا  آبــاد  نجــف  بهزیســتی  مردمــی  مشــارکت های  شــورای  جلســه 
شــد. تشــکیل  آبــاد  نجــف  بهزیســتی  اداره  در  شــورا  ایــن  اعضــاء  و  رئیــس 

ــزارش  ــه گ ــن ارائ ــتان ضم ــتی شهرس ــس اداره بهزیس ــت کار رئی ــا قناع ــه علیرض ــن جلس در ای
اجمالــی از مشــارکت های مردمــی بهزیســتی و خدمــات ارائــه شــده بــه توانخواهــان، از 
ــرد. ــکر ک ــر و تش ــتی، تقدی ــه بهزیس ــان ب ــای آن ــا و حمایت ه ــک ه ــر کم ــه خاط ــن ب خیری

قناعتــکار گفــت: در مرحلــه اول پویــش پــازل همدلی، ســهم شهرســتان ۲۰۰۰ قطعه پــازل بود که 
بــا کمــک خیریــن بزرگــوار ایــن شهرســتان، تعــداد ۲۱6۸ قطعه پــازل خریــداری شــد و در مرحله 
دوم 5۰۰ قطعــه پــازل ســهم شهرســتان بــود که تــا کنــون 55۲ قطعه پازل خریداری شــده اســت.

ــی  ــازل همدل ــا خریــد ۲7۲۰ قطعــه پ وی افــزود: در مجمــوع در شهرســتان، خیریــن بزرگــوار ب
ــتند. ــال داش ــارکت فع ــرح مش ــن ط ــال در ای ــون ری ــاد و دو میلی ــت و هفت ــه ارزش دویس ب

ــتان  ــژه شهرس ــداری وی ــی فرمان ــی امنیت ــاون سیاس ــی مع ــه صالح ــی ال ــه، نب ــه جلس در ادام
نجــف آبــاد گفــت: بیشــترین خیریه هــای اســتان در نجــف آبــاد اســت و حمایت هــای 
اســت. شــده  حمایتــی  دســتگاه های  رســانی  خدمــت  افزایــش  باعــث  عزیــزان  ایــن 

مشارکت 27میلیونی خیرین نجف آباد در پازل همدلی

                                                        درگذشت یکی از پیش کسوتان لوده بافی نجف آباد
 حــاج محمــد اســماعیل حــاج اســماعیلی یکــی از احیــا گــران ســبد بافــی و لــوده بافــی از هنرهــای و صنایــع دســتی اصیــل 

شهرســتان نجف آبــاد، در هجدهــم آبــان مــاه ۱399 دار فانــی را وداع گفــت.
حــاج اســماعیلی کــه عمــری را در راه خدمــت بــه خلــق در عرصه هــای مختلــف بــه فعالیــت پرداختــه بــود، ســال ها در بــه کار 

نانوایــی مشــغول بــود در دوران دفــاع مقــدس نیــز حضــور قابل توجهی داشــت.
او کــه بــه عنــوان معتمــدی محلــی و مشــاوری امیــن و خیرخــواه و ســنگ صبــوری بــرای اهــل محــل و فامیــل محســوب مــی 

شــد، بــه عنــوان اســتادی صــادق و مهربــان شــاگردان مختلفــی را در شــغل نانوایــی و هنــر ســبدبافی تربیــت کــرد.

خبر کوتاه
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شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان
بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
نجــف آبــاد و بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــه ش ــو، جلس ــاء مدع و اعض
ــدس  ــه مهن ــن جلس ــد. در ای ــزار گردی ــتان برگ ــدر شهرس مخ
ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب ــن ب ــه حاضری راعــی، ضمــن خیرمقــدم ب
برگــزاری جلســات شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر، 
خصوصــا مباحــث محــوری نظیــر کاهــش میــزان آســیب هــای 
ــان داشــتند:  ــالی خانمــان ســوز، بی ــن ب ــر از ای اجتماعــی متاث
ــن جلســات محــل تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری هــای  ای
کاربــردی و مبتنــی بــر دانــش اســت و لــذا بیــش از هــر 
ــه همــراه  موضوعــی حضــور مســئوالنه مدیــران هــر دســتگاه ب
کارشــناس مربوطــه در ایــن جلســات مــورد تاکیــد اســت. رئیس 
شــورای تامیــن شهرســتان بــا اشــاره بــه بهره گیــری از مجــازات 
هــای جایگزیــن، خصوصــا در دوران فعلــی کــه جامعــه بــا مــوج 
دوم بیمــاری مهلــک و منحــوس کرونــا دســت و پنجــه نــرم مــی 
کنــد، اســتفاده از تجربــه شهرســتان هــای موفــق در خصــوص 
اســتفاده از زندانیــان و معتــادن بهبــود یافتــه در مشــاغل خــاص 
بــه منظــور گســترش طــرح اشــتغال پویــا و پایــا بــرای معتــادان 
و زندانیــان در مشــاغل مــدون از جملــه ســنگبری هــا اشــاره و 
ــا  ــا ب ــتند ت ــی خواس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــس اداره تع از رئی
همــکاری مســئوالن زنــدان شهرســتان و اتحادیــه ســنگبری هــا، 
ضمــن پیگیــری و تحقــق ایــن موضــوع، بــه منظــور صیانــت و 
ــی نمــودن  ــواده در اجرای ــون خان ســیادت هرچــه بیشــتر از کان
ایــن طــرح اقــدام نماینــد. رئیــس محتــرم شــورای اداری 
شهرســتان در ادامــه اذعــان داشــتند هریــک از دســتگاه هــای 
عضــو شــورا مکلــف انــد نســبت بــه ارائــه برنامــه هــا، طــرح هــا 
و اقداماتــی کــه مــی تواننــد در جهــت مبــارزه بــا اعتیــاد و مــواد 

مخــدر، کاهــش میــزان معتــادان متجاهــر و ایجــاد ناامنــی بــرای 
ــی  ــرگ در ســطح شهرســتان خصوصــا در مناطق ســوداگران م
کــه بیشــترین آســیب اجتماعــی از اعتیــاد بــه مــواد مخــدر بــا 
محوریــت مــواد مخــدر ســنتی و صنعتــی بر آنجــا ســایه افکنده، 
ــا از  ــدار اقــدام نماینــد ت ــه معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمان ب
تمامــی ظرفیــت هــای موجــود اعضــاء شــورای اداری شهرســتان 
بــه شــیوه ای بهینــه و هم افزا اســتفاده گــردد. مهنــدس راعی، با 
تاکیــد مجــدد بــر تهیه محتــوای آموزشــی متناســب بــرای گروه 
هــای مرجــع علــی الخصــوص، گــروه هــای همســاالن، دانــش 
آمــوزان، دانشــجویان، کارگــران و خانــواده هــا تاکیــد نمودنــد و 
افزودنــد: مــی بایســت محتواهــای آموزشــی بــه نحــوی جامــع و 

غنــی بــا محوریــت اداره بهزیســتی در همکاری با ســایر دســتگاه 
هــای ذی ربــط، علــی الخصــوص همــکاری شــبکه بهداشــت و 
درمــان، نیــروی انتظامــی و ... پــس از مطالعــات عمیــق؛ تدوین و 
تالیــف گــردد و از طریــق اداره هــای آمــوزش و پــرورش، فرهنگ 
ارشــاد و اســالمی، تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی، صنعــت، معــدن 
و تجــارت در اختیــار جامعــه هــدف قــرار گیــرد تــا تنویــر افــکار 
بــا بهــره منــدی از شــیوه هــای نویــن ارتباطــی محقــق گــردد. 
ســپس هریــک از حاضریــن نســبت بــه تمهیــدات اتخــاذ شــده 

توســط دســتگاه متبــوع خــود بــه بیــان موضــوع پرداختنــد.

خبر کوتاه            محرومیت 7۰۰ دبستانی نجف آباد از گوشی هوشمند
کرمــی کارشــناس آمــوزش ابتدایــی شهرســتان: تــا کنــون 73۲ دانــش آمــوز را در مقطــع ابتدایــی شناســایی کــرده ایــم 
کــه بــه دلیــل نداشــتن دســتگاه هوشــمند و عدم دسترســی به گوشــی و تبلــت امــکان اســتفاده از آموزش هــای مجازی 
را نداشــته انــد. بــا توجــه بــه دریافــت فایــل مشــخصات دانــش آمــوزان بــی بضاعــت و بازمانــده از تحصیــل در ســال 
جــاری از ســوی مــدارس در صــدد شناســایی، جــذب، نگهداشــت و پوشــش حداکثــری ایــن دانــش آمــوزان هســتیم. 
ســید رضــا موســوی زاده رییــس آمــوزش و پــرورش شهرســتان نیــز در جلســه کمیتــه پوشــش تحصیلــی دانش آمــوزان 
بازمانــده از تحصیــل و بــی بضاعــت اظهــار داشــت: بــرای جلوگیــری از تــرک تحصیــل دانــش آمــوزان بــی بضاعــت، 
خیریــن مــی تواننــد بــا کمــک هــای خیرخواهانــه نقــش موثــری در پیشــرفت تحصیلــی ایــن دانــش آمــوزان داشــته 
باشــند زیــرا مهمتریــن علــت تــرک تحصیــل دانــش آمــوزان موانــع اقتصــادی و فرهنگــی خانــواده هــای آنــان اســت.

هنگامــی کــه تاریــخ بیــن النهریــن را مــورد مطالعــه قــرار مــی 
ــش از  ــزار ســال پی ــج ه ــه پن ــی شــویم ک ــم، متوجــه م دهی
ــود.  ــکنه ب ــی از س ــفلی خال ــن س ــن النهری ــح  بی ــال میس می
ــرای  ــوم پ.م. ب ــزاره ی س ــا در ه ــدی ه ــا و اک ــومری ه س
اولیــن بــار در آن ســاکن شــدند؛ آثــار باقــی مانده از ســومریان 
نشــان مــی دهــد کــه مــردم در آن دوران تــن پــوش خــود را 
ــی  ــازک و الیــاف کتان از پوســت گوســفند و پشــم تابیــده و ن
ــه  ــای پوســتی ب ــاس ه ــذر از لب ــه گ ــد؛ البت ــی کردن ــه م تهی
لبــاس هــای بافتــه آن قــدر کــه زمانــی پنداشــته مــی شــد، 
ــه دار از  ــاس دراپ ــار لب ــن ب ــرای اولی ــود؛ ب ــوری نب ســاده و ف
پارچــه هــای مربــع شــکل یــا مســتطیل شــکل دوختــه شــد 
و ایــن لبــاس هــا آشــکارا بــا تغییــرات قابــل مالحظــه ای در 
هنــر بافــت نیــاز داشــتند؛ مــردان ایــن پارچــه هــای مربعــی 
ــه کمــر خــود مــی بســتند و نیمــه  ــا کمربنــدی ب شــکل را ب
ــا پوششــی مشــابه  ــان ب ــود و زن ــه ب ــدن شــان برهن ــاالی ب ب
مــردان شــانه ی راســت خــود را برهنــه مــی کردنــد و شــانه 
ــز  ــود و آن نی ــن ب ــس دام ــه از جن ــه ای ک ــپ از پارچ ی چ
ــرفت  ــا پیش ــه ب ــد؛ البت ــی ش ــانده م ــود پوش ــکل ب ــع ش مرب
تمــدن دامــن لبــاس نیــز بلنــد تــر شــد و در قســمت باالتنــه 
ــا پیشــرفت تمــدن دامــن  ــه ب ــا گــردن پوشــانده شــد؛ البت ت
ــردن  ــا گ ــه ت ــمت باالتن ــد و در قس ــر ش ــد ت ــز بلن ــاس نی لب

ــس  ــا م ــال ی ــی از ط ــا کاله گیس ــز ب ــر نی ــد؛ س ــانده ش پوش
ــانده  ــود پوش ــه ب ــن یافت ــی تزیی ــای مطبوع ــر ه ــا دالب ــه ب ک
مــی شــد. تندیــس هــای تــل اســمر مویــد ایــن مدعــا اســت.

تصویــر  در  مــرد  ریــش  دادن  نشــان  در  ســاز  مجســمه 
را  لبــاس  کــه جنــس  بــرده  کار  بــه  را  روشــی  همــان 
ــه  ــر ب ــز در تصوی ــاس زن نی ــت؛ لب ــه اس ــاخته و پرداخت س
احتمــال قــوی از همــان جنــس اســت و کاله او نظیــر 
ــد باشــد. ــد از نم ــا بای ــروز م ــای ام ــا و لره ــاری ه کاله بختی

اصطــالح ُکنکــس   kaunakes بــرای پارچــه هــای پشــمی 
ــه و  ــه پای ــز ک ــومریان نی ــت و س ــن رواج داش ــن النهری در بی
ــی  ــم ریس ــی و پش ــم باف ــا پش ــاجی آنه ــت نس ــاس صنع اس
بــوده اســت و از هــزاره ســوم پ.م تــا نیمــه دوم هــزاره 
ــن  ــرای ت ــفند ب ــت گوس ــیح از پوس ــالد مس ــش از می اول پی
ــار  ــد، آن را کن ــی کردن ــتفاده م ــود اس ــد خ ــای بلن ــوش ه پ
ــن  ــی تری ــد. در قدیم ــن نمودن ــته و کنکــس را جایگزی گذاش
ــدازه  ــه ان ــود ب ــی ب ــر دامن ــه ظاه ــس ب ــومریان کنک ــار س آث
ــوش را در خــالف  ــن پ ــن ت ــن النهری ــردان بی ــدن. م طــول ب
زنــان شــان در جهــت  و  عقربــه هــای ســاعت  جهــت 
ــد. ــی پیچیدن ــان م ــدن ش ــه دور ب ــاعت ب ــای س ــه ه عقرب
ادامه دارد
سمیه شریعتی

ایران پوش
سیری در پوشاک ساکنان بومی فالت ایران



  نشانی دفتر : نجف آباد ، بلوار آیت ، پالک 88    

 سه شنبه 27  آبان  ماه 1399* 17 نوامبر 2020* 1 ربیع الثانی 1442
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیه طالب    سردبیر: احمد شریعتی

 ۸ صفحه * قیمت : 5۰۰۰ تومان * چاپخانه رنگین کمان 

تلفن دفتر مرکزی : ۰9۱۲۲۲6۸۸۲3 - 4۲646۸6۱    

هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
                                       سخنی از امام سجاد)ع( در باب تربیت فرزند

آن حضــرت بــه فرزنــدش محمــد)ع( فرمــود: هــر کــه از تــو طلــب خیــر کنــد، بــه او خوبــی کــن، اگــر او از 

اهــل خیــر باشــد، خوبــی را در جــای خــودش انجــام داده ای و اگــر او اهلــش نباشــد، تــو اهلــش هســتی. 

ــو آمــد و معــذرت خواســت،  ــب چــپ ت ــه جان ــو دشــنام داد و ب ــه ت ــب راســت ب هــر گاه کســی در جان

عــذرش را بپذیــر.

سخنی با خوانندگان

ســید حســن آیــت ســوم تیــر مــاه  ۱3۱7 در خانــواده ایــی 
ــه دنیــا مــی باشــد و در تاریــخ۱4 مــرداد ۱36۰  مذهبــی ب

در تهــران بــه شــهادت رســید،
یروانــد  کــه  نامعلومــی  گــروه  توســط  تهــران  در  وی 
ــرور  ــئول ت ــق را مس ــن خل ــازمان مجاهدی ــان، س آبراهامی

ایشــان اعــالم نمــود.
جایــگاه ســید حســن آیــت در تاریــخ ایــران بســیار فراتــر از 

یــک فــرد اســت. 
ــتان  ــهر س ــتان در ش ــالت دبیرس ــان تحصی ــا پای ــان ت ایش

ــد ، ــل کردن ــاد تحصی ــف آب نج
ــری  ــای دبی ــته ه ــودرا در رش ــه خ ــالت عالی ســپس تحصی
ــی در  ــوم اجتماع ــی، عل ــه شناس ــوق و جامع ــان، حق ادبی
ــم  ــت معل ــگاه تربی ــا دانش ــه بعده ــی ک ــرای عال ــش س دان
شــد و همچنیــن در دانشــگاه تهــران و دانشــگاه تهــران بــه 
پایــان رســاند، همچنیــن همزمــان بــا دانشــگاه درس هــای 
حــوزوی را آموخــت و بــه زبــان هــای فرانســوی، انگلیســی و 

ــی مســلط شــدند. عرب
بــه دلیــل اینکــه ایشــان در رشــته متنوعــی تحصیــل 
ــا محافــل روشــن  دانشــگاهی داشــت، ارتبــاط مســتقیمی ب
ــی  ــن بن ــا ابولحس ــن ب ــتندف همچنی ــگاه داش ــری دانش فک
ــی  ــه شناس ــته جامع ــد رش ــی ارش ــدر در دوره کارشناس ص
ــه  ــم دوره روزنام ــات ه ــه اطالع ــود، در موسس ــم دوره ب ه

ــد. ــگاری را گذران ن
فعالیت سیاسی

وی در اواخــر ســال ۱339 عضــو حــزب زحمتکشــان دولــت 
شــد، کــه بنیانگــذار آن مظفــر بقایــی یکــی از پــر رازتریــن 

رجــال سیاســی تاریــخ معاصــر ایــران بــود.
ــه درخواســت  حســن حبیبــی از اعضــای نهضــت آزادی و ب

ــه و  ــرح اولی ــالب ط ــروزی انق ــل از پی ــی قب ــاهلل خمین آیت
ــن  ــرد. ای ــاده ک ــران را آم ــی ای ــون اساس ــس قان ــش نوی پی
پیــش نویــس فاقــد اصــل والیــت فقیــه بــودف بعــد از تاییــد 
ــرار گرفــت. امــام خمینــی مــورد تائیــد شــورای انقــالب ق

دولــت موقــت طرفــدار اصــالح پیــش نویــس قانــون اساســی 
بــود و پیشــنهاد آیــت اهلل طالقانــی و تاییــد آیــت اهلل خمینی 
مجلــس خبــرگان بــرای تدویــن قانون اســاس تشــکیل شــد.

ایــن مجلســی بــود کــه ســید حســن آیــت در هیــات رئیســه 
آن بــود و نقــش کلیــدی در الحــاق اصــل والیــت فقیــه بــه 

قانــون اساســی ایــران داشــت.
مستند اسرار آیت

ــن  ــید حس ــتندی از س ــام مس ــازی پی ــتند س ــز مس مرک
آیــت ســاخته کــه صحنــه تــرور وی را بازســازی کــرده و بــا 
افــرادای از جملــه جــواد منصــوری و آیت اهلل عبــاس لطفیان 
ســرگروهی از اعضــای حــزب جمهــوری اســالمی ، اســداهلل 
بادامچیــان از اعضــای حــزب موتلفــه، علــی محمــد بشــارتی 
از اعضــای گــروه قنــات، ابراهیــم اســرافیلیان از نماینــدگان 
دوره دوم مجلــس شــورای اســالمی و از دوســتان مبارزاتــی 
آیــت، مهنــدس هاشــم صباغیــان از اعضــای نهضــت آزادی، 
ســید احمــد کاشــانی از نماینــدگان دوره اول و دوم مجلــس 
ــام داد. ــی انج ــای کامل ــه ه ــالمی و ... مصاحب ــورای اس ش

ترور حسن آیت
ــال  ــاه س ــرداد م ــنبه ۱4 م ــت  روز چهارش ــن آی سیدحس
ــکلیک 65  ــا ش ــران ب ــز ته ــش در مرک ــل منزل ۱36۰ مقاب

ــد.  ــرور ش ــه ت گلول
حســن آیــت در هشــت ص روز چهارشــنبه ۱4 مــرداد 
۱36۰ پنــج هفتــه پــس از واقعــه ی هفتــم تیــر ، در مقابــل 
ــه  ــی ک ــروه نامعلوم ــط گ ــران ، توس ــز ته ــش در مرک منزل

عــده ای مــی گوینــد ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران بــوده 
بــا شــلیک 65 گلولــه کشــته شــد.

آثار منتشر شده ایشان
* چهره حقیقی مصدق السلطنه 

*درس هایی از تاریخ سیاسی ایران 
احمد شریعتی

مشاهیر نجف آباد
سید حسن آیت

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از 
معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، اســماعیلی ضمــن بیان اهمیــت برگزاری 
ــراز کــرد: ــرای مؤسســات اب دوره  هــای ارتقــاء دانــش مدیریــت در کنــار ارتقــاء معــارف دینــی ب

ــی کشــور و تعمیــق و توســعه  ــی در تحقــق اهــداف قرآن ــران مؤسســات قرآن توانمندســازی مدی
فعالیــت  هــای ایــن مؤسســات تأثیــر بــه ســزایی دارد کــه برایــن اســاس معاونــت قــرآن و عتــرت 
ــا  ــران مؤسســات فرهنگــی قــرآن و عتــرت« را ب در نظــر دارد »دومیــن دوره  توانمندســازی مدی

مشــارکت یکــی از مؤسســات برگــزار کنــد.
ــه  مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی، آمــوزش و توســعه مشــارکت هــا افــزود: برگــزاری ایــن دوره ب
ــران  ــی  شــود. مدی ــا م ــر اعط ــه معتب ــدگان گواهینام ــه شــرکت کنن صــورت مجــازی اســت و ب
محتــرم مؤسســات بعــد از ثبــت نــام، بــدون محدودیــت زمانــی مــی  تواننــد از امکانــات ســامانه 

ــد. ــدارک دیــده شــده اســت ، بهــره ببرن ــور المجتبــی )ع( ت ه ایــی کــه توســط مؤسســه ن
اســماعیلی گفــت: دروس ایــن دوره کــه بــا حضــور اســاتید متخصــص و برجســته ارائــه مــی  شــود 
عبارتنــد از: مدیــر برتــر، رفتــار ســازمانی، ارتباطــات و فــن بیــان، اخــالق در مدیریت، ســواد رســانه 

ای، اقتصــاد مقاومتــی و تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی.
وی در ادامه  افزود:

ــاز  ــن امتی ــد. ای ــره 6۰ از ۱۰۰ می باش ــب نم ــازی، کس ــن دوره مج ــی در ای ــره قبول ــل نم حداق
ــه شــرکت  کننــدگان در  ــی، ب براســاس فعالیت هــای صــورت گرفتــه در طــول دوره و آزمــون پایان

دوره اختصــاص خواهــد یافــت. از مزایــای شــرکت در ایــن دوره مــی  تــوان بــه تســهیل در رونــد 
تمدیــد پروانــه فعالیــت، حمایت هــای مالــی، ارزیابــی و رتبــه  بنــدی مؤسســات و ... اشــاره نمــود. 
مدیــران مؤسســات قرآنــی مــی  تواننــد بــا مراجعــه بــه تارنمــای www.nmi.ir تــا پایــان آبــان 

مــاه در ایــن دوره ثبــت نــام نماینــد.
مدیرکل دفتر برنامه  ریزی، آموزش و توسعه مشارکت  ها گفت:

ــد کــه ۱3۱  ــوزش مجــازی شــرکت کردن ــی در دوره آم ــر قرآن ــن طــرح 66۱ مدی در دوره اول ای
نفــر برتــر ایــن دوره بــه صــورت حضــوری در دوره تکمیلــی بــا حضــور در کالس  هــای کارگاهــی 
اســاتید شــرکت نمودنــد ؛ امــا در ایــن دوره بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا برگــزاری کالس  هــای 

حضــوری ممکــن نیســت.
وی در پایان با اشاره به شرایط شرکت در دوره خاطر نشان کرد:

۱-    حضور مؤسسات در این دوره الزامی است.
۲-    دوره مختص مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت دارای پروانه فعالیت است.

3-    اولویت ثبت نام با مؤسساتی است که در دوره قبلی شرکت نکرده باشند.
4-    از هر مؤسسه فقط یک نفر می  تواند در این دوره شرکت نماید.

5-  اولویــت ثبــت نــام بــا مدیــر مســئول و اعضــای مؤســس و در مرحلــه بعــد بــا مدیــر عامــل و 
اعضــای هیئــت مدیــره و کادر اجرایــی مؤسســه اســت.

برگزاری دومین دوره توانمندسازی مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت


