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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 20  آبان 1399

شماره 84  3
خبر کوتاه

ــران، در  ــع دســتی ای ــی هنرهــای ســنتی و صنای ــه معرف در ادام
ایــن شــماره بــه هنر-صنعــت چــرم ســازی و دباغــی مــی پردازیــم. 
شــاید بتــوان گفــت کــه هنــر چــرم ســازی از معــدود هنرهایــی 
ــه امــروز رواج داشــته اســت و ایرانیــان  ــا ب اســت کــه از قدیــم ت
هنرمنــد بــا ذوق و عالقــه ی خــود، از ایــن هنــر در زندگــی خــود 

بهــره مــی بردنــد.
 در ابتــدا بایــد گفــت کــه بنــا بــر عقیــده هانــس وولــف در کتــاب 
صنایــع دســتی کهــن ایــران، کاربــرد چــرم پیــش از ریســندگی 
ــم پــس از شــکار  و بافندگــی وجــود داشــته و انســان هــای قدی
حیوانــات و تبدیــل پوســت آن حیوانــات به چــرم، از چرم اســتفاده 
هــای گوناگونــی همچــون به عنــوان پوشــاک، وســایل رزمــی و .... 
مــی کردنــد، امــا مــی تــوان گفــت کــه بــا وجــود پیشــرفت هــای 
گوناگــون فــن آمــاده کــردن پوســت تــا همیــن چنــد ســال پیش، 

تغییــر زیــادی نکــرده بــود. 
عــدم تغییــر زیــاد روش هــای چــرم ســازی فقــط مخصــوص ایران 
و کشــورهای همســایه نبــوده اســت و حتــی یکــی از مورخیــن، 
در مــورد صنایــع اروپــای شــمالی مــی نویســد کــه » فــن چــرم 
ســازی از روزگار قدیــم تــا ســده نوزدهــم راکــد بــوده اســت«. در 
ــا همیــن چنــد ســال پیــش کــه روش  ــز ت مــورد کشــورمان نی

نویــن دباغــی آغــاز گردیــد، همــان گونــه بــوده اســت.
 ایرانیــان کــه دارای ســبقه  هنــری، عالقــه و ذوق فــراوان در زمینه  
ــز پیشــرفت  ــر چــرم ســازی نی ــع دســتی هســتند، در هن صنای
هــای خوبــی داشــتند و بــا دســتان هنرمنــد خــود، آثــار زیبایــی 
آفریدنــد. ابــن حوقــل جغرافــی دان و ســیاح سرشــناس کــه  در 
ســال 950 میــالدی از خراســان دیــدن کــرده بــود از چــرم هــای 
ظریــف پوســت بــزی کــه چــرم ســازان گــورکان در نزدیــک مــرو 
مــی ســاختند و در آن دوران بــه نــام »ســختیان« شــناخته مــی 
شــد، تعاریــف بســیاری کــرده و نقــل کــرده اســت کــه » فــرآورده 
هــای ایــن چــرم ســازان بــه سراســر کشــور فرســتاده مــی شــد و 
مــی تــوان گفــت کــه ایرانیــان در ســاخت چــرم هــای ظریــف و 

زیبــا مشــهور بودنــد«.
شــاردن دیگــر مــورخ سرشــناس، صنعــت دباغــی و چــرم ســازی 
ایــران را ایــن گونــه توصیــف مــی کنــد »ایــن صنعتــی دســتی 
اســت کــه ایرانیــان در آن از همــه اســتادترند«. وی هــم چنیــن 
در مــورد نوعــی چــرم موســوم بــه چــرم ســاغری کــه در زمــان او 
)1665 میــالدی(، ایرانیــان بــه کشــورهای دیگــر همچــون هنــد و 
خــاور نزدیــک صــادر مــی کردنــد، بــه تفصیــل ســخن گفتــه و از 
محصــوالت و هنــر دســت ایرانیــان بســیار تعریــف کــرده اســت.  
امــروزه همــان طــور کــه گفتــه شــد بــا وجــود پیشــرفت در عرصه 
هــای گوناگــون و تولیــد دســتگاه و ماشــین آالت نویــن، صنعــت 
چرمســازی نیــز بــی بهــره نمانــد و روش هــای نویــن جایگزیــن 

روش هــای ســنتی و طاقــت فرســای چــرم ســازی شــده ولــی مــا 
وقتــی بــه ارزش کار هنرمنــدان قدیــم پــی مــی بریــم کــه متوجه 
مــی شــویم ایــن هنرمنــدان بــا چــه مشــقت هایــی ایــن هنــر را 

انجــام مــی دادنــد.
هانــس وولــف در کتــاب »صنایــع دســتی کهن ایــران« مــی گوید 
کــه معمــوال برای بــه عمــل آوردن خــام )چــرم( دو راه وجــود دارد 
: آمــاده کــردن پوســت گوســفند و بــز بــا زاج ســفید و نمــک، کــه 
بــه چــرم زاغــی مشــهور اســت و هم چنیــن دباغــی خــام گاو، االغ 
و اســب کــه در زیــر مختصــری در مــورد مراحــل دباغــی توضیــح 

داد. خواهیم 
مراحــل دباغــی شــامل آب زدن خــام، آهــک زدن و عورامــکاری، 
ــگ  ــیکاری، رن ــازوکاری، آش ــیدن، م ــک پاش ــردن، نم ــورم ک مت

ریختــن و مرحلــه ی آخــر کــه صیقلزنــی ســت، مــی باشــد. 
امــروزه اگرچــه چــرم هــای اصــل بــه دلیــل هزینــه بــاال کمتــر 
ــا ایــن وجــود، چــرم هــای  ــی ب در دســترس مــردم قــرار دارد ول
مصنوعــی جایگزیــن چــرم هــای طبیعی شــده اســت و هنرمندان 
معمــوال بخاطــر صرفــه جویــی در هزینــه هــا از ایــن نــوع چــرم 

ســتفاده مــی کننــد. در کشــورمان ایــران نیــز بــا وجــود پتانســیل 
هــای بســیار و هنرمنــدان خــوش ذوق در ایــن هنــر و همچنیــن 
شــهرهای پیشــرو و پیشــگام در ایــن صنعت-هنــر مثــل تبریــز، 
تهــران و مشــهد، مــی تــوان بــا برنامــه ریــزی مناســب و صحیــح 
ــا صــادرات  ــر را گســترش داده و ب ــن هن گســتره ی صــادرات ای
ایــن نــوع محصــوالت، موجــب رونــق چرخه اقتصــادی کشــور نیز 
شــود و چــرخ هنــر و صنایــع دســتی کشــورمان روان تــر گــردد.

در شهرســتان نجــف آبــاد بــا توجــه بــه وجــود هنرمنــدان خــوش 
ذوق و خــالق، برخــی از هنرمنــدان ایــن شهرســتان بــه ایــن هنــر 
قدمت دار مشــغول هســتند و خوشــبختانه اســتقبال خوبی از این 
هنــر در ایــن چنــد ســال انجــام شــده اســت. هنرمنــدان ایــن هنر 
کــه اکثــر آنــان را زنــان خانــه دار تشــکیل مــی دهنــد، با ســاخت 
وســایل تزئینــی و کاربــردی همچــون کیــف، دســتبند و ملزومات 
دیگــر، ضمــن روشــن نگــه داشــتن ایــن هنر-صنعــت، در بهبــود 

معیشــت خانــواده خــود نیز ســهیم هســتند.
 حامد بهلول

چرم سازی یا دباغی

                                                                اهدای 3هزار بسته معیشتی توسط خانواده خیر نجف آبادی
خانــواده مرحــوم اســداهلل والیتــی چهــره سرشــناس صنعــت و عرصــه فعالیــت هــای خیریــه شهرســتان، بــه ویــژه خیریــه قمر 
بنــی هاشــم نجــف آبــاد، در ســالروز درگذشــت او ۳ هــزار بســته معیشــتی را تهیــه و در اختیــار بیمــاران نیازمند تحت پوشــش 

خیریــه قــرار دادنــد. هــر کــدام از ایــن بســته هــا شــامل برنــج، شــکر، خرمــا و چنــد قلــم لبنیات اســت.
اســداله والیتــی کــه آبــان9۲ بــر اثــر ســکته قلبــی فــوت کــرد، یکــی از موسســین و حامیــان خیریــه قمــر بنــی هاشــم )ع( بود 
کــه همزمــان در هیــات مدیــره شــرکت گاز ســوزان نیــز حضــور داشــت و در طــول عمــر خــود عــالوه بــر کمــک های نقــدی و 
معنــوی بــه خیریــه هــای مختلــف، منــزل مســکونی و بخشــی از زمیــن هــای خــود را نیــز بــرای ایجــاد دفتــر مرکــزی خیریــه 

و مرکــز در دســت احــداث دیالیــز آن اهــدا کــرد.
کمک به نیازمندان در سالگرد فوت این خیر سرشناس، در سال های گذشته نیز تکرار شده است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از 
ــی  ــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، حجــت الســالم و المســلمین عل ــرآن و عت ــت ق معاون
مالنــوری مدیــر کل دفتــر هماهنگــی و ارتباطــات معاونــت قــرآن و عتــرت، بــا اعــالم نتایــج قرعــه 
کشــی دومیــن مســابقه کتابخوانــی اشــک و عبرت هــا، از اســتقبال خــوب شــرکت کننــدکان در 

ایــن مســابقه خبــر داد.
وی گفــت: ایــن آزمــون بــه صــورت آنالیــن از بیســت و هشــتم تــا ســی ام مهرمــاه ســال جــاری 
بــا شــرکت بیــش از ۷ هــزار نفــر در دو بخــش عمومــی و اختصاصــی صــورت گرفــت کــه از ایــن 
تعــداد 5۴05 نفــر ایــن آزمــون را بــا موفقیــت ســپری کردنــد و در مجمــوع بیــش از ۷0درصــد 

شــرکت کننــدگان حائــز نمــره قبولــی در ایــن مســابقه شــدند.
مالنــوری بــا اشــاره بــه اعطــای کمــک هزینــه ســفر بــه عتبــات عالیــات بــه مبلــغ 5 میلیــون ریال 

بــه قیــد قرعــه بــرای ۴0 نفــر بــه همــراه اعطــای گواهینامــه ضمــن خدمــت بــه میــزان 16 ســاعت 
ــرای همــکاران شــاغل در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی افــزود: در ایــن مســابقه 9۳۴ نفــر  ب
توانســتند نمــره کامــل را کســب کننــد کــه قرعــه کشــی بــرای دریافــت ۴0 جایــزه 5  میلیــون 

ریالــی از بیــن ایــن افــراد انجــام شــد.
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی و ارتباطــات، حضــور شــرکت کننــدگان از اســتان های سراســر کشــور 
ــه ترتیــب  ــد و گفــت: بیشــترین آمــار شــرکت کننــدگان ب ــزرگ در ایــن طــرح خوان را گامــی ب
ــا  ــده ب ــال آین ــم در س ــه امیدواری ــود ک ــان ب ــوی و اصفه ــان رض ــران، خراس ــتان های ته از اس
برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه شــاهد حضــور هرچه بیشــتر عالقــه منــدان در این رویداد باشــیم.

ضمنــا یــادآوری مــی شــود، جوایــز پــس از دریافــت شــماره حســاب شــبا، در پایــان آبانمــاه ســال 
جــاری بــه حســاب برنــدگان واریــز خواهــد شــد.

اعالم نتایج قرعه کشی برندگان دومین مسابقه کتابخوانی اشک و عبرت ها 
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2شماره 84
     نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت به صورت اینترنتی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از معاونــت قــرآن و عتــرت 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ،دســتورالعمل اجرایــی نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت از ســوی ایــن 
معاونــت اعــالم شــد. بــر ایــن اســاس نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت در ســه گــروه امتحانــی ترجمــه 
و مفاهیــم قــرآن کریــم )دو رشــته(، گــروه معــارف اهــل بیــت)ع( )ســه رشــته( و حفــظ قــرآن کریــم )9 رشــته( در 
ــه  ــدت ۲0 روز ادام ــه م ــاز و ب ــاه آغ ــن از اول دی م ــام داوطلبی ــد و ثبت ن ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــفند م ــه اول اس هفت

خواهــد داشــت.
گفتنــی اســت ؛ برگــزاری آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت یکــی از اقدامــات مهــم ، الزم و تاثیــر گــذار معاونــت قــرآن 
و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســت کــه هــر ســاله بــه صــورت منظــم برگــزار شــده اســت ؛ امــا امســال 

بــا شــیوع ویــروس کرونــا ایــن معاونــت آزمــون را بــه صــورت اینترنتــی برگــزار مــی کنــد.

خبر کوتاه

ــی و  ــن سیاس ــور معاونی ــا حض ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
ــی ســتاد  ــن و اعضــاء اصل ــدار، اعضــاء شــورای تامی ــزی و توســعه فرمان ــه ری ــی و برنام اجتماع
شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا، جلســه ســتاد مقابلــه بــا بیمــاری 

ــد. ــزار گردی ــا برگ پاندمیــک کرون
 در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر و تشــکر از مســئولین، اصنــاف و مــردم شــریف 
شهرســتان در اجــرای مصوبــات ســتاد ملــی، بــا بیــان ســختی هــای فــردی و اجتماعــی بیمــاری 
کرونــا بــه عنــوان یکــی از مهلــک تریــن انــواع بیمــاری هــای هــزاره نــام بردند کــه حمایــت اعضاء 
خانــواده و اراده فــرد بیمــار نقشــی بــه ســزا در کاهــش میــزان تبعــات ســخت ایــن بیمــاری و 

تقلیــل آســیب هــای دامــن گیــر آنــرا میســر مــی ســازد.
 رئیــس ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا با بیان شــرایط ســخت 
ناشــی از بــروز مــوج جدیــد اپیدمــی عامــل بیماریــزا کوویــد 19، در کشــور و در شهرســتان، بــر 
اصــرار مجدانــه در رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی مقــرر و نظــارت بــدون نقصــان اعضــاء 
اصلــی و کلیــدی ســتاد شهرســتانی مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا؛ شــامل اداره صنعــت، 
معــدن و تجــارت، اتــاق اصنــاف، شــبکه بهداشــت و درمــان در هماهنگــی و همراهــی با مســئوالن 

محتــرم قضایــی و نیروهــای امنیتــی، انتظامــی و بســیج شهرســتان تصریــح نمودنــد. 
در ایــن جلســه اعضــاء حاضــر بــا ارائــه گــزارش مجموعــه اقدامــات صــورت پذیرفتــه در ایــن ایــام 
بــه تبییــن تمهیــدات ضــروری اجــرا شــده توســط دســتگاه هــای متبــوع خــود پرداختنــد. در 
انتهــا توســط اعضــاء و بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان مصــوب گردیــد:

 1( محدودیــت جدیــد کاهــش ســاعات کاری در گــروه هــای ۲ و ۳ و ۴ تــا ســاعت 1۸:00 بعــد 
از ظهــر از روز 1۳99/0۸/۲0  لغایــت یــک مــاه در مرکــز شهرســتان اجرایــی و بــا ناقضیــن ایــن 

امــر برخــورد قانونــی و قضایــی قاطــع صــورت پذیــرد.
ــرای  ــه اج ــبت ب ــد، نس ــف گردیدن ــتان موظ ــی شهرس ــای اداری و اجرای ــتگاه ه ــه دس  ۲( کلی
دســتور العمــل دورکاری کارکنــان دارای بیمــاری زمینــه ای و آســیب پذیــر خــود بــه جــد اعمــال 

قانــون نمــوده و از حضــور کارکنــان بیمــار در محیــط کار ممانعــت بــه عمــل آورنــد.
 ۳( مقــرر گردیــد اســتفاده از ماســک در ســطح جامعــه اعــم از معابــر، مــکان هــای عبــور و مــرور، 
داخــل کلیــه اســباب و وســایل نقلیــه عمومــی و خصوصــی، اجبــاری و رعایــت فاصلــه گــذاری 

فیزیکــی اجتماعــی قاطعانــه اجــرا گــردد.

ــگیری از  ــه و پیش ــت مقابل ــتانی مدیری ــتاد شهرس ــل س ــای ذی ــه ه ــئوالن کمیت ــه مس ۴( کلی
ــه  ــت مقابل ــر ســتاد شهرســتانی مدیری ــا دبی ــد در هماهنگــی ب ــا موظــف گردیدن بیمــاری کرون
و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا نســبت بــه اطــالع رســانی مجموعــه اقدامــات صــورت پذیرفتــه 
کمیتــه تحــت امــر، در فضــای جرایــد، رســانه هــای مکتــوب، رســانه هــای مجــاز برخــط و رســانه 

ملــی اقــدام نماینــد.
5( مقــرر گردیــد بازرســی هــای میدانــی دســتگاه هــای اصلــی ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابله 
و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا در شهرســتان در تعامــل بــا مســئوالن قضایــی و نیروهــای انتظامی 
و بســیج شهرســتان از مبــادی هــای ورودی و خروجــی، میادیــن و معابــر عمومــی و مــکان هــای 
پــر تــردد، مشــاغل و صنــوف مصــوب در قانــون ســتاد ملــی کرونــا همچنــان بــا شــدت و حــدت، 

دنبــال و بــا خاطیــان برخــورد قانونــی صــورت پذیــرد.
ــر اجــرای  ــرای نظــارت ب ــپ مشــترک دســتگاهای مســئول ب ــد اکی ــرر گردی ــن مق  6( همچنی
دســتورالعمل هــای ابالغــی بــه طــور مســتمر فعالیــت داشــته و گــزارش اقدامــات را بــه فرمانداری 

منعکــس نماینــد. 

مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا

والدین آگاه
ــا وجــود  ــان م ــودن نوجوان ــی انگیــزه ب ــرای ب ــل بســیاری ب دالی
دارد، در اکثــر مواقــع نوجوانــان بــرای انجــام کارهایــی کــه والدین 
شــان از آنهــا مــی خواهنــد انگیــزه ندارنــد ولــی بــرای کارهــای 

خودشــان بســیار بــا انگیــزه عمــل مــی کننــد.
در اینجــا دالیلــی بــرای بــی میلــی نوجوانــان بــرای عــدم انجــام 

خواســته والدینشــان اشــاره مــی کنــم :
ــی  ــود م ــوان خ ــه از نوج ــع کاری ک ــر مواق ــن در اکث 1. والدی
ــه  ــد ک ــی خواهن ــی م ــه و عصب ــورت عجوالن ــه ص ــد ب خواهن
نوجــوان خــود را بــه جــای اجــرای خواســته بــه مقاومــت کــردن 

ــد. ــی کنن ــوت م ــته دع ــر خواس در براب
۲. در اکثــر مواقــع والدیــن بــه صــورت مشــروط عمــل مــی کنند 
ــه نوجــوان القــاء مــی کننــد کــه اگــر خواســته مــن را  یعنــی ب
انجــام ندهــی مــن دوســتت نــدارم کــه ایــن حــس بــه نوجــوان 
آســیب مــی رســاند و باعــث ســرخوردگی و مقاومــت و لجبــازی 

نوجــوان مــی شــود.
۳. در اکثــر مواقــع والدیــن اجــازه نمــی دهنــد نوجــوان چیزهایی 
ــش مهــم  ــه خــودش اســت و برای ــوط ب ــه دوســت دارد و مرب ک
اســت را کشــف کنــد و هیــچ انعطافــی بــرای خواســته نوجــوان از 

خــود نشــان نمــی دهنــد.
ــی  ــود م ــوان خ ــوردن را از نوج ــت خ ــازه شکس ــن اج ۴. والدی
ــئولیت در  ــول مس ــوزش قب ــای آم ــی از راه ه ــرا یک ــد ، زی گیرن
نوجــوان شکســت خــوردن اســت کــه والدیــن در نقــش حامــی 
و پشــتیبان و تکیــه گاه نوجــوان وارد عمــل شــوند و بــه نوجــوان 
خــود تفهیــم کننــد کــه اشــکال از کجاســت و بایــد چــه درســی 

گرفــت و در آینــده بایــد چــکار کــرد.
5 . والدیــن در بیشــتر مواقــع بــه جــای اینکــه از نوجــوان خــود 
بخواهنــد خــودش بــا منطــق و اســتدالل راه حــل را بیابــد بــرای 
ــه  ــد و ب ــه و خواســته خــود را کامــل طراحــی مــی کنن او برنام
ــه نوجــوان در  ــد ، ک ــر نمــی دهن ــرد فرات ــازه عملک نوجــوان اج
ایــن مواقــع خــود را ماننــد کــودک حــس مــی کنــد و در برابــر 

خواســته والدیــن بــی انگیــزه مــی شــود.
6. در اکثــر مواقــع والدیــن تصــور مــی کننــد کــه نوجــوان عمــدا 
خواســته آنهــا را فرامــوش مــی کنــد در حالــی کــه نوجــوان بــه 
علــت ترشــح هورمــون هــا و دوره بلــوغ فراموشــی هــای کوتــاه 
مــدت دارد ، در ایــن مواقــع والدیــن بایــد یــک یــادآوری دوســتانه 
ــخره  ــوان را مس ــه نوج ــدی ک ــی در ح ــوخ طبع ــس ش ــا ح و ب

نکننــد خواســته خــود را بــاز هــم بیــان کننــد.
۷. والدیــن بــرای بیــان خواســته خــود بایــد در حالــی کــه محکــم 
و قاطــع هســتند ولــی مهربــان و بــه دور از تحکــم خواســته خــود 

را بیــان کننــد تــا عالقــه و انگیــزه بــرای نوجــوان ایجــاد شــود.
ــاله  ــل مس ــارت ح ــان مه ــع خودش ــی مواق ــن در بعض ۸. والدی
ــه نوجــوان خــود  ــد ب ــس مســلما نمــی توانن ــد ، پ را نمــی دانن
آمــوزش دهنــد ، کــه باعــث تنــش و ســرخوردگی بــرای والدین و 

همچنیــن نوجــوان مــی شــود.
ــان انجــام خواســته  ــت زم ــرای مدیری ــد ب ــا بای ــن حتم 9. والدی
خــود از نوجــوان تایــم مــورد نظــر را تعییــن کننــد تــا هــم بــه 
ــد. ــوزش دهن ــری را آم ــم مســولیت پذی ــان و ه ــوان ارزش زم نوج

10.در اکثــر مواقــع والدیــن بــه دلیــل کمــال گــرا بــودن خواســته 

ای بیشــتر از تــوان نوجــوان بــه او تحمیــل مــی کننــد کــه باعــث 
ــود و  ــر ش ــش متنف ــی های ــودش و توانای ــوان از خ ــود نوج میش
خــود را حقیــر و ضعیــف ببینــد. پــس بهتــر اســت کــه والدیــن 

کامــل گــرا باشــند تــا کمــال گــرا.
ــد  ــه نوجــوان خــود نمــی توانن ــه ب ــت اینک ــه عل ــن ب 11. والدی
ــد. ــی کنن ــد دوســتت دارم نوجــوان را از خودشــان دلســرد م بگوین

1۲. والدیــن بایــد ایــن نکتــه را بداننــد کــه نتیجــه دراز مــدت و 
مانــدگار بســیار بهتــر از نتایــج کوتــاه مــدت و زودگــذر و فراموش 
ــراز  ــه و اب ــت و عالق ــا دق ــن ب ــا والدی ــس لطف شــدنی اســت ، پ
ــج  ــا نتای ــد ت ــه کنن ــز در نوجــوان نهادین ــوری را نی عشــق ، صب

مثبــت را دریافــت کننــد.
مریم رضائیان

چگونه برای نوجوانان انگیزه ایجاد کنیم؟
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شماره 84  5
* 

ــه  ــت ک ــادی اس ــف آب ــیرین نج ــذ و ش ــیار لذی ــذای بس ــک غ ــی ی ــیب درخت ــه س قورم
ــود، ــی ش ــخ م ــف طب ــا مختل ــکل ه ــه ش ــتان ب ــد لرس ــری مانن ــق دیگ ــه در مناط  البت

این غذا را هم با گوشت گوسفندی و هم گوشت مرغ می توانید طبخ کنید.
مواد الزم برای خورشت سیب نجف آبادی

* گوشت خورشتی : ۲50 گرم
* آلبالو خشک : 100 گرم ) در صورت تازه بودن  آلبالو یا فریز بودن نصف پیمانه (

* رب گوجه فرنگی :1 قاشق غذاخوری
* سیب درختی سفید خرد شده : به ازای هر نفر یک دانه متوسط

* پیاز: خرد شده : 1 عدد
* زردچوبه ، نمک ، زعفران : به میزان الزم

* روغن : ۳ قاشق غذاخوری
* شکر :  ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه قورمه سیب درختی
ابتدا پیاز را  نگینی خرد کرده و در روغن تفت داده تا کمی طالیی شود 

سپس گوشت خرد شده را که به صورت خورشتی درشت خرد شده باشد اضافه می کنیم .
زردچوبــه و رب گوجــه فرهنگــی را اضافــه کــرده و تفــت داده تــا زردچوبــه بــه خوبــی رنــگ 
دهــد و مقــداری آب جوشــیده بــه آن اضافــه کنیــد و بــه مــدت 1 ســاعت تــا گوشــت بپــزد.

در تابه ای جداگانه سیب خرد شده را با کمی روغن تفت داده تا کمی نرم شود
سیب ها باید به صورت تکه های کوچک و کمی بزرگتر از اندازه گوشت ها خرد شود

در مرحله بعد گوشت پخته شده و سیب های تفت داده شده را  با هم مخلوط می کنیم 
 و بعــد از حــدود یــک ربــع ســاعت آلبالوهــای هســته جــدا شــده رابــه همــراه و زعفــران 

را اضافــه مــی کنیــم 
اجازه می دهیم تا خورشت کمی جوش زده و جا بیفیتد  

نکات پخت قورمه سیب
* می توانید رب گوجه را حذف کنید و به جای آن از رب انار استفاده کنید

* ســیب درختــی اگــر کمــی ســفت باشــد بهتــر اســت اگــر ســیب نــرم باشــد در غــذا لــه 
شــده و طعــم خوبــی نخواهــد  داشــت

* بهتر است از آلبالو تازه یا آلبالو فریز شده استفاده کرد
* مــی توانیــد از مربــا آلبالــو هــم اســتفاده کنیــد کــه در ایــن صــورت بایــد شــکر را از مــواد 

الزم حــذف کنیــد
* گوشت این غذا بهتر است گوسفندی و بدون چربی باشد.

* بــرای جــدا کــردن هســته آلبالــو هــا اگــر طــوری جــدا شــود کــه آلبالــو هــا لــه نشــود و 
درســته بمانــد غــذا ظاهــر بهتــری نیــز خواهــد داشــت

* می توانید به جای روغن از کره هم استفاده کنید غذا طعم بهتری خواهد داشت 
ــم و عطــر  ــا طع ــود ت ــه ش ــرو اضاف ــل از س ــه قب ــد دقیق ــر اســت چن ــذا بهت ــران غ * زعف

ــد  ــذا بمان ــران در غ زعف
* این غذا را می توان به عنوان یک خورشت با پلو سرو کرد 

* قورمه سیب برای افرادی که غذاهای شیرین دوست دارند بسیار جذاب و لذیذ خواهد بود
خواص قورمه سیب

* ســیب بــا توجــه بــه غلظــت بــاالی مــواد مغــذی ضــروری ، ســیب یکــی از محبــوب تریــن 
میــوه هــا بــا خاصیــت دارویــی اســت.

ــتم  ــده سیس ــم کنن ــوان تنظی ــه عن ــه ب ــوده ک ــی ب ــای آل ــید ه ــاوی اس ــوه ح ــن می * ای
ــد. ــی کنن ــل م ــوارش عم گ

 الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
قورمه سیب

خبر کوتاه
                                                        کشف 5۶5 میلیون کاالی احتکاری در نجف آباد

جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان، از کشــف ۳5 تــن و ۴50 کیلــو انــواع روغــن خوراکــی و 9 تــن شــکر، ۷ هــزار و ۳۴ بســته 
ماکارونــی، ۳ هــزار و 100 کیلــو حبوبــات، 600 لیتــر مایــع ظرفشــویی و یــک تــن و 1۳1 کیلو پودر ماشــین لباسشــویی احتکار 

شــده در نجــف آبــاد خبــر داد.
ســرهنگ محمدرضــا هاشــمی فــر اظهــار داشــت: مامــوران انتظامــی بــا هماهنگــی مقــام قضایــی به همــراه تیمــی از بازرســان 
اداره تعزیــرات و اداره شهرســتان، در محــل انبــار کاالهــای احتــکار شــده حضــور یافتــه و اقــالم مذکــور را کشــف کردنــد. ارزش 

ریالــی ایــن کاالهــا حــدود 565 میلیــون تومــان بــرآورد شــده اســت.
هاشــمی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: مــردم عزیــز هرگونــه اخبــار مربــوط بــه قاچــاق و احتــکار کاال را بــه مرکــز فوریــت های 

پلیســی 110 گــزارش کننــد تــا اقدامــات قانونــی در اســرع وقــت انجام شــود.

 مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان جهادکشــاورزی اصفهــان گفت: 11 شهرســتان در اســتان 
اصفهــان در عرصــه پــرورش ماهی هــای زینتــی فعالنــد و در رده بنــدی بیشــترین میــزان تولیــد 

می تــوان بــه ترتیــب کاشــان، نجف آبــاد، اصفهــان، آران و بیــدگل و نطنــز را نــام بــرد.
محمدرضــا عباســی افــزود: اســتان اصفهــان قطــب اصلــی و پرچمــدار تولیــد ماهیــان زینتــی و 
آکواریومــی در ایــران اســت امــا ایــن مهــم بــه آســانی و تصادفــی رخ نــداد. ســال های گذشــته 
تولیــد ماهیــان تزیینــی بــه عنــوان یکــی از بخش هــای اصلــی و زیــر مجموعــه شــیالت مطــرح 
نبــود امــا بــا پیگیری هــای اصفهــان توانســت ایــن مهــم را بــه عنــوان صنعتــی پولســاز و اصلی در 
صنعــت شــیالت ایــران معرفــی کنــد و در جنبه هــای مختلــف ســبب رشــد و پیشــرفت آن شــود.

عباســی ادامــه داد:  بیــش از ۸00 واحــد تولیدی ماهیان زینتی در اســتان اصفهان مشــغول بکارند 
ــزرگ فعالیــت  و در بخش هــای مشــاغل خانگــی، مجموعه هــای تولیــدی کوچــک، متوســط و ب
می کننــد، افــزون بــر ۲ هــزار و ۲00 نفــر اشــتغال زایــی مســتقیم توســط ایــن صنعــت در اســتان 
رقــم خــورده و حــدود 1۲0 تــا 1۷0 انــواع گونــه ماهــی زینتــی در ایــن خطــه تولیــد می شــود.

وی از صــادارت بخشــی از ایــن تولیــد بــه عــراق و ترکیــه خبــر داد و اضافــه کــرد: در ســال 9۲ 
تعــداد گونه هــای تولیــد در اســتان اصفهــان حــدود 100 گونــه بــود کــه حــدود ۲0 درصــد آنهــا 
ــر از  ــه کمت ــات ب ــن تلف ــای الزم ای ــت اصــول اســتاندارد و آموزش ه ــا رعای ــا ب ــف می شــد ام تل

15 درصــد رســیده اســت.

رتبه دوم نجف آباد در تولید ماهی های زینتی
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4شماره 84
حصروراثت 

 آقــای فریــدون ســورانی یانچشــمه دارای شناســنامه شــماره 1۸1۸۴5۴۸66 به شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 9901169 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عصمــت ســورانی یانچشــمه  بشناســنامه  ۲۷۳۳ در تاریــخ 99/۷/6 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. کبــرا 
ســورانی یانچشــمه  ش ش 1۸19۷5699۸  ، ۲. رؤیــا ســورانی یانچشــمه ش ش 1۸1۸۲990۲1 
ــمه ش ش  ــورانی یانچش ــواد س ــمه ش ش 1۸1۷۸00۸۲5 ، ۴. ج ــورانی یانچش ــرف س ، ۳. اش
ــورانی  ــماعیل س ــمه ش ش 1۸1۸۴5۸66 ، 6. اس ــورانی یانچش ــدون س 1۸1۸۴۷۷۸66 ، 5. فری
یانچشــمه ش ش 1۸19665501 ، ۷. فرهــاد ســورانی یانچشــمه ش ش 1۸1۸۴6۲0۸۷ ، ۸. 
ــر از  ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ــمه ش ش 1۸1۸۴05۸5۷،  )فرزن ــورانی یانچش ــداداد س خ
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در  نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ی
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

ــاد  10۴0690/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب
حصروراثت

ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۳۷ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــی نج ــی کاظم ــای مرتض   آق
بــه کالســه 990116۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان غالمرضــا کاظمــی نجــف آبــادی بشناســنامه  1055۲ در تاریــخ 1۳۳6/9/1۳ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: 1. مرتضــی کاظمــی نجــف آبــادی  ش ش ۳۷  ، ۲. حســین کاظمــی نجــف آبــادی ش ش ۸1۳ 
، ۳. ملــک کاظمــی نجــف آبــادی ش ش 10۸5  )فرزنــدان متوفــی(، ۴. زهــرا فاضــل نجــف آبــادی 
ش ش 1۷۸0۸  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک با 
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. 10۴0۷1۸ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــرح  ــه ش ــماره 1090۳۷۳۲۲۸ ب ــنامه ش ــادی  دارای شناس ــف آب ــری نج ــی باق ــای مرتض   آق
دادخواســت بــه کالســه 9901۲15 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنین 
ــگاه  ــخ 99/6/1۷ اقامت ــادی  ۲90 در تاری ــف آب ــری نج ــداله  باق ــادروان اس ــه ش ــح داده ک توضی
ــه : 1.  ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
جمیلــه نمازیــان نجــف آبــادی  ش ش 1090۸055۸6 )همســر متوفــی (  ، ۲. فــردوس باقــری 
نجــف آبــادی ش ش   616  ، ۳. فریبــا باقــری نجــف آبــادی  ش ش ۳۲۲ ، ۴. محمــد باقــری نجف 
آبــادی  ش ش ۲۸۲۷5 ، 5. فــروزان باقــری نجــف آبــادی  ش ش 10۸00۷۷۳59، 6. فــروغ باقــری 
نجــف آبــادی   ش ش ۴159، ۷. مرتضــی باقــری نجــف آبــادی   ش ش ۴0۲۷)فرزنــدان متوفــی(، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد  ــالف نجــف آب ــی دادگاه شــورای حــل اخت ــف رئیــس شــعبه 10 حقوق شــد. 10۴06۸0/م ال

حصروراثت
  خانــم  زهــرا خدادادئــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره ۳1۴۸۳ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 9901۲1۴ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان مانــده علــی خدادادئــی نجــف آبــادی  بشناســنامه  59۷ در تاریــخ 1۳9۷/1۲/۸ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: 1. خدیجــه خدادادئــی نجــف آبــادی    ش ش 90  ، ۲. محمــد رضــا خدادادئــی نجــف آبــادی  
ــف  ــی نج ــره خدادادئ ــادی  ش ش 59۸ ، ۴. طاه ــف آب ــی نج ــه خدادادئ ش ش ۸0۳ ، ۳. طیب
آبــادی  ش ش ۳۷۲ ، 5. مهــدی خدادادئــی نجــف آبــادی  ش ش ۲6۸6۸ ، 6. زهــرا خدادادئــی 
نجــف آبــادی  ش ش ۳1۴۸۳ ، ۷. بتــول خدادادئــی نجــف آبــادی  ش ش ۷۷6متوفــی بــه غیــر 
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن از نامبــردگان ورث
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. 

10۴0696 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  خانــم  اعظــم قــادری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۳69 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 990116۳ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان مریــم جمشــیدیان قلعــه ســفیدی بشناســنامه  1۷ در تاریــخ 1۳9۸/۸/۳ اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــادی ش ش ۲۳69 ، ۳.  ــادری نجــف آب ــادی  ش ش ۳۳0  ، ۲. اعظــم ق ــادری نجــف آب احمــد ق
معصومــه قــادری نجــف آبــادی ش ش ۲۲16 ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری ندارد. 
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. 10۴0۷۲۸ /م الــف رئیــس شــعبه 10 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای علــی رســتمی دارای شناســنامه شــماره 95 به شــرح دادخواســت بــه کالســه 99011۳6 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان قاســمعلی 
رســتمی بشناســنامه  ۲۸ در تاریــخ 9۳/10/1۷ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفته ورثه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. بــی بــی جــان رســتمی  ش ش 50۴  )همســر 
متوفی (، ۲. مهربانو رســتمی   ش ش ۴91 ، ۳. شــهرزاد رســتمی  ش ش ۴9۲ ، ۴. خیبر رســتمی  
ش ش 9۷ ، 5. علــی رســتمی  ش ش 95 ، 6. برجعلــی رســتمی  ش ش 9۸ )فرزنــدان متوفــی(، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد  ــالف نجــف آب ــی دادگاه شــورای حــل اخت ــف رئیــس شــعبه 10 حقوق شــد. 10۴0۷0۴/م ال

حصروراثت
 خانــم  بتــول کاظمــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 115۲۴ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 99011۸۲ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان علیرضــا کریمــی پــور نجــف آبــادی بشناســنامه  ۲۲6۴ در تاریــخ 99/۴/۲6 اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. بتول 
کاظمــی نجــف آبــادی  ش ش 115۲۴ )همســر متوفــی (  ، ۲. محمــد کریمــی پــور نجــف آبــادی 
ش ش 600۸ ، ۳. مهــدی کریمــی پــور نجــف آبــادی ش ش 10۸01۴۲۴95 ، ۴. زهــرا کریمــی 
پــور نجــف آبــادی ش ش 10۸00690۴6 )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. 10۴0۷1۴/م الــف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

 آقــای مجیــد صادقــی دارای شناســنامه شــماره ۴۸5 بــه شــرح دادخواســت به کالســه 9901۲۲۴ 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد 
ــدرود زندگــی  علــی صادقــی بشناســنامه  10 در تاریــخ 1۳99/۷/۲0 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مجیــد صادقــی  ش ش ۴۸5  ، ۲. 
غالمرضــا صادقــی ش ش 115۷0 ، ۳. مجتبــی صادقــی ش ش ۲5۸0 ، ۴. جــواد صادقــی ش ش 
ــه  ــی ب ــان  ش ش 1۲9۳  ،  متوف ــم پورقورئی ــاه بیگ ــی ش ش 1۲9 ، 6. ش ــه صادق 5 ، 5. فاطم
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. 

10۴0۷۲5 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 11001۷0۳۴ ب ــنامه ش ــور دارای شناس ــدی سلحش ــای مه  آق
کالســه 990119۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 99/۷/1۲ اقامت ــی سلحشــور بشناســنامه  5 در تاری ــه شــادروان رضــا قل ک
ــی غفــاری  ــه : 1. گل ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث را ب
ــور  ش  ــر سلحش ــی اصغ ــی (، ۲. عل ــر متوف ــفیدی  ش ش ۴6۸96150۲0 )همس ــور گل س پ
ــور ش  ــر سلحش ــی اکب ــور ش ش 11۷10۷01۴۴ ، ۴. عل ــر سلحش ش 11119۳0۳09 ، ۳. اصغ
ش 11109000۲۳ ، 5. محمــد سلحشــور ش ش 11000۲1۳۳۷ ، 6. مهــدی سلحشــور ش 
ــر  ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ــور ش ش ۲۸6 )فرزن ــید سلحش ش 11001۷0۳۴ ، ۷. خورش
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن از نامبــردگان ورث
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. 

ــاد  ــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب ــف رئیــس شــعبه 10 حقوق 10۴0۷61 /م ال
حصروراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۴6۲۲9165۷6 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــر عظیم ــای جعف   آق
کالســه 9901115 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان اســداهلل عظیمــی یانچشــمه بشناســنامه  19۲9 در تاریــخ 99/5/۳ اقامتــگاه دائمــی 
ــر  ــه : 1. جعف ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود را ب
عظیمــی  ش ش ۴6۲۲9165۷6  ، ۲. محتــرم عظیمــی ش ش ۴6۲۲955۴۸۲ ، ۳. بتــول عظیمی 
ش ش ۴6۲۲۸69969 ، ۴. فاطمــه عظیمــی ش ش ۴6۲۲۸1۷۲۸۴ ، 5. بانــو عظیمــی یانچشــمه  
ش ش ۴6۲۲۸919۷۲ ،  6. احتــرام عظیمــی یانچشــمه  ش ش ۴6۲۳0۷۲۳۷1، ۷. صدیقــه 
ــردگان  ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف عظیمــی یانچشــمه  ش ش ۴6۲۳09۷۳5۸)فرزن
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. 10۴0۷۳۴/م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

حصروراثت
  آقــای علــی هاشــمی جوزدانــی دارای شناســنامه شــماره 1091۷۳۷0۲9 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 9901۲۲6 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مســعود هاشــمی جوزدانــی 
بشناســنامه  ۲۲ در تاریــخ 1۳99/۷/۲۳ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : 1. علــی هاشــمی جوزدانــی  ش ش ۳۳)پــدر متوفــی(  ، ۲. ملیحه ابراهیمــی جوزدانــی ش ش 1۸۳5 
)همســر متوفــی( ، ۳. محســن هاشــمی جوزدانــی ش ش 10۸0۸9۴111)فرزنــد متوفــی( ، ۴. علــی هاشــمی جوزدانــی 
ش ش 10۸06۲901۷) فرزنــد 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. 10۴0۷۳۳ /م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
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شماره 84  7

مســجد نصیــر ، در محلــه ای قدیمــی بــا همیــن نــام در غــرب باغملــی و ابتــدای خیابــان 
قــدس واقــع شــده اســت ، ایــن مســجد کــه از مســاجد دو ایوانــی اســت، را بــه نــام نصیــر 
ــه در دوره  ــت ک ــت اس ــر حج ــرزا ناص ــا می ــاج آق ــی آن ح ــند و بان ــی شناس ــز م ــان نی خ
ــی  ــز م ــن موضــوع نی ــاندهنده ای ــاری آن نش ــیوه معم ــده اســت و ش ــاخته ش ــه س قاجاری
ــر روی یکــی ســال  ــه ب ــرار دارد ک ــه ســنگی ق ــی مســجد دو کتیب باشــد .در ورودی جنوب
1۳۴۳ و بــر روی ســنگ دیگــر عمــل علــی حــک شــده اســت ایــن مســجد در ۲۳ شــهریور 
مــاه ســال 1۳۸۲ بــا شــماره ثبــت 10۲0۸ بــه عنــوان آثــار ملــی در فهرســت  آثــار ملــی 

ایــران ثبــت شــده اســت.
ــاوت عمــده کــه  ــن تف ــا ای ــه مســجد ارشــاد مــی باشــد ب ــادی ب معمــاری آن شــباهت زی
ــا مســجد ارشــاد متفــاوت اســت.در مســجد  ســاختار شبســتان زمســتانی مســجد نصیــر ب
نصیــر ایــن شبســتان  زمســتانی در ســمت غــرب بنــا شــده کــه باعــث شــده فضــای عرفانــی 

خاصــی را القــاء کنــد.
ســتون هــای بــزرگ و کوتــاه بــا قاعــده مربــع و ســقف آهنگیــن بســیار زیبــا در ابتــدا و نــگاه 
اول بیــت الشــتا ســاخته شــده در مســجد جامــع اصفهــان را بــه یــاد مــی آورد. در جنــوب 
شبســتان محــراب ســاده ایــی وجــود دارد کــه نورگیرهــای روی ســقف آن قرار گرفته اســت.

ورودی اصلــی مســجد در ضلــع غربــی واقــع شــده کــه دو ایــوان، ســقاخانه ای بــا بادگیــری 
ــوان در ایــن قســمت دیدکــه در برخــی اســناد تاریخــی  ــاالی آن اســت را مــی ت کــه در ب
حــاج آقــا ناصــر حجــت را بانــی ســاخت آن ذکــر مــی کنند.ســقاخانه در بیــرون از مســحد 
قــرار دارد و جزیــی از مســجد محســوب مــی شــود، بادگیــر بــاالی ســقاخانه بــرای خنــک 

نگــه داشــتن آب در بــاالی آن ســاخته شــده اســت.
 ایــوان جنوبــی مســجد ســه ورودی دارد بــا  شــکل قــوس هفــت و پنــج کــه پشــت بغــل 
هــای کاشــی کاری شــده اســت، بــا کاشــی هایــی کــه اســلیمی بــا زمینــه آبــی الجــوردی 
تزئیــن شــده اســت فضــای گنبدخانــه بــه صــورت طــاق و چشــمه بــر روی هشــت ســتون 
ــا گــج پوشــیده شــده اســت، اســتوار  ــا گوشــه هــای پــخ کــه ب آجــری مســتطیل شــکل ب
اســت بــه نظــر و گفتــه اهالــی ایــن مســجد کــه قبــال هــم گفتــه شــد بــه همــت نصیرخــان 
ــن  ــت ، و ای ــوده اس ــه ب ــن محل ــم در ای ــای مقی ــان  دره ــه از خ ــت، ک ــده اس ــاخته ش س
ــر دیگرشــهرها در نجــف  ــرای اســتفاده مهاجــران و مقیمــان ل ــه ب ــن محل مســجد را در ای

آبــاد ســاخته اســت.
احمد شریعتی

شهر من نجف آباد
مسجد نصیر

حصروراثت  
خانــم  نرگــس گوروئــی دارای شناســنامه شــماره 5۷59۸199۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 9901۲11 از ایــن 
ــنامه   ــی بشناس ــا گوروئ ــادروان علیرض ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه دادگاه درخواس
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 99/۷/۲۳ اقامت 5۷500166۲5 در تاری
ــه  ــه غیــر از نامبــردگان ورث ــه : 1. نرگــس گوروئــی ش ش 5۷59۸199۸ )مادرمتوفــی ( ،  متوفــی ب منحصــر اســت ب
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر  دیگــری نــدارد. اینــک ب
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
ــاد  واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۳9۴00 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب

فریبــا چوپان نــژاد، مدیــر دفتــر انجمــن ســینمای جوانــان ایــران در نجــف آبــاد دربــاره اینکــه وجه 
تمایــز فعالیــت فیلــم ســازان کوتــاه در شــهرها و اســتان های دیگــر بــا تهــران چیســت؟ پاســخ داد: 
بــه نظــرم مهم تریــن وجــه تمایــز نگاهــی اســت کــه فیلــم ســازان ســایر اســتان ها بــه مســایل 
بومــی شــهر خــود دارنــد، رویکــردی کــه بســیار مهــم اســت چــون مــا بایــد پاســدار هویــت ملــی 

و همینطــور هویــت شــهرهای خــود باشــیم.
وی افــزود: در شهرســتان ها فیلــم ســازان گالیــه ای دارنــد مبنــی بــر ایــن کــه در جشــنواره فیلــم 
کوتــاه تهــران اکثــر فیلم هــای پذیرفتــه شــده از تهــران هســتند. مــن فکــر می کنــم بایــد نــگاه 
ــات  ــود امکان ــا و کمب ــا محدودیت ه ــایر شــهرها بشــود چــون ب ــازان س ــم س ــه فیل ــری ب خاص ت
ــایر  ــازان س ــم س ــت فیل ــاط مثب ــه از نق ــه منطق ــی ب ــگاه بوم ــد. ن ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس

ــد. ــت را انتخــاب کن ــن محوری ــا ای ــاری ب ــد آث ــه ســتاد جشــنواره می توان استان هاســت ک
ــران  ــه ته ــتان ها ب ــازان از شهرس ــم س ــرت فیل ــت مهاج ــه عل ــه اینک ــخ ب ــژاد در پاس چوپان ن
چیســت؟ توضیــح داد: بــه نظــرم بــه مقولــه حمایــت بــاز می گــردد، رویکــرد حمایتــی موسســات 
ــد  ــت می کنن ــتان ها فعالی ــالمی در شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــر وزارت فرهن ــر نظ ــه زی ــینمایی ک س
تنهــا متمرکــز بــر مقولــه مالــی اســت کــه بیشــتر بــه دانــش آموختــگان خــود اختصــاص دارد. در 
حالیکــه دفاتــر انجمــن ســینمای جوانــان ایــران چنیــن رویکــردی ندارنــد. در واقــع دفاتــر انجمــن 

در حالــی می تواننــد پاســخگوی نیــاز فیلمســازان جــوان باشــند کــه خــود بــه لحــاظ مســایل فنــی 
و تجهیــزات حمایت شــوند.

وی بــا اشــاره بــه نیــاز فیلــم ســازان جــوان ادامــه داد: مقولــه نیــروی انســانی هــم در شهرســتان ها 
ــم  ــه فیل ــه ای ک ــران حرف ــا بازیگ ــی ی ــل فن ــال عوام ــوان مث ــه عن ــت و ب ــاز اس ــیار مشکل س بس
ســازان جــوان در پــروژه خــود از آنــان اســتفاده کننــد بــه واســطه نبــود محلــی بــرای آمــوزش 

کمتــر حضــور دارنــد.
مدیــر دفتــر انجمــن ســینمای جوانــان ایــران در نجــف آبــاد دربــاره وضعیــت ارتبــاط فیلــم ســازان 
ــاه تهــران در شــرایط  ــم کوت ــی فیل ــم ســازی و جشــنواره بین الملل ــا اســاتید فیل سایراســتان ها ب
شــیوع کرونــا، گفــت: ارتبــاط بــا اســتادان در جشــنواره همــواره شــرایط فــوق العــاده ای را بــرای 
ــن  ــا ای ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــال ب ــا امس ــرد ام ــم می ک ــوان فراه ــازان ج ــم س ــان و فیل هنرجوی

ارتبــاط محــدود شــده اســت.
 امیدواریــم هــر چــه زودتــر بحــران کرونــا تمــام شــود تــا ایــن امــکان ارتبــاط بــار دیگــر بــرای 
هنرجویــان و فیلــم ســازان جــوان فراهــم شــود. در شــرایط امــروز مقوله آمــوزش هم دچار مشــکل 
اســت چــون برگــزاری کالس هــای عملــی فیلــم ســازان بــه شــکل آنالیــن چنــدان فراهــم نیســت.

مهم ترین وجه تمایز فیلم سازان سایر استان ها با تهران
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۶شماره 84
حصروراثت 

 آقــای مرتضــی براتــی آبگرمــی دارای شناســنامه شــماره 9 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 9901۲۳۴ از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــا براتــی آبگرمــی بشناســنامه  ۳6۷ در 
تاریــخ 99/6/۲5 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
ســکینه براتــی  ش ش 1 )همســر متوفــی(  ، ۲. مرتضــی براتــی آبگرمــی ش ش 9 ، ۳. محمــد براتــی آبگرمــی ش ش 
۷ ، ۴. ســعید براتــی آبگرمــی  ش ش 550 ، 5. جعفــر براتــی آبگرمــی ش ش ۲۷ ، 6. اکــرم براتــی آبگرمــی ش ش 1۳ 
)فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۴0۷5۸ /م الــف رئیــس شــعبه 10 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

حصروراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب   آقــای محمــد شــامحمدی حیــدری دارای شناســنامه شــماره ۷۷۷ ب
کالســه 99011۳1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــخ 1۳95/9/1۸  ــنامه  1۳۴ در تاری ــدری بشناس ــدی حی ــاه محم ــم ش ــا بیگ ــادروان آغ ــه ش ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــدری ش  ــری شــاه محمــدی حی ــدری  ش ش 5۸۷  ، ۲. کب ــه : 1. زلیخــا شــاه محمــدی حی ب
ــه شــاه محمــدی حیــدری ش ش ۷۳ ، ۴. محمــد شــاه محمــدی حیــدری  ش 19۳۷ ، ۳. پروان
ش ش ۷۷۷ )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. 10۴0۷۴۷ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای احســان الــه مقدســی پــور فریدنــی دارای شناســنامه شــماره 196 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 99011۳۴ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ 1۳9۷/1۲/۲  ــنامه  ۲۷0 در تاری ــی بشناس ــکی قهفرخ ــم پزش ــزت خان ــادروان ع ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــور  ش  ــی پ ــه مقدس ــاء ال ــی ش ش 196  ، ۲. عط ــور فریدن ــی پ ــه  مقدس ــان ال ــه : 1. احس ب
ــا  ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ش 155 )فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۴0۷۳۷ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

ــاد  دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب
حصروراثت 

 آقــای مرتضــی پــور ایرانــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲0۷1 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 9901۲1۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان غالمحســین پــور ایرانــی نجــف آبــادی بشناســنامه  ۲۲9 در تاریــخ 1۳99/۳/5 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
ــادی  ــی نجــف آب ــور ایران ــادی  ش ش 50۳۷  ، ۲. مهــدی پ ــی نجــف آب ــور ایران : 1. مصطفــی پ
ش ش 1۲9۳ ، ۳. ســعید پــور ایرانــی نجــف آبــادی ش ش 1۸۸ ، ۴. مرتضــی پــور ایرانــی نجــف 
آبــادی ش ش ۲0۷1 ، 5. مجتبــی پــور ایرانــی نجــف آبــادی ش ش ۳1۲5۲ )فرزنــدان متوفــی(، 
6. زهــرا معینــی نجــف آبــادی ش ش ۲1  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۴0۷۷۷ /م الــف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای حســین مهربانــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۳۷9 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 9901165 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان جعفــر مهربانــی نجــف آبــادی بشناســنامه  10۷6 در تاریــخ 1۳9۸/11/۲۲ اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
معصومــه نادرنجــف آبــادی  ش ش۲59)همســر متوفــی (   ، ۲. فاطمــه مهربانــی نجــف آبــادی ش 
ش 100۴ ، ۳. زهــرا مهربانــی نجــف آبــادی ش ش ۲6۸۷ ، ۴. خدیجــه مهربانــی نجــف آبــادی ش 
ش 9۸1۸ ، 5. مهــدی مهربانــی نجــف آبــادی ش ش ۲51۲ ، 6. حســین مهربانــی نجــف آبــادی 
ش ش ۲۳۷9 )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. 10۴0۷۴۳/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

ــرح  ــه ش ــماره 51۷ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــک آب ــی مل ــماعیل عباس ــد اس ــای محم  آق
دادخواســت بــه کالســه 9901۲1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان ربابــه غیــوری نجــف آبــادی بشناســنامه  ۲۲055 در تاریــخ 99/۷/۴ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــادی ش ش 1۲0۸ ،  ــک آب ــه : 1. امیرحســین عباســی ش ش 16۳۸  ، ۲. مســعود عباســی مل ب
ــادی ش  ــادی ش ش 51۷ ، ۴. محمــد عباســی ملــک آب ۳. محمــد اســماعیل عباســی ملــک آب
ش 1۲ ، 5. فــردوس عباســی ملــک آبــادی ش ش 1۲9۳ ، 6. زهــرا عباســی ملــک آبــادی ش ش 
10۸015۲۲۴5، ۷. ســهیال عباســی ملــک آبــادی ش ش 5، ۸. رضــوان عباســی ملــک آبــادی ش 
ش 116۴۳ )فرزنــدان متوفــی(، 9. غالمرضــا عباســی ملــک آبــادی ش ش 10  )همســر متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  ــدارد. اینــک ب ــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری ن ( ،  متوفــی ب
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. 10۴0۷5۳/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف 
نجــف آبــاد 

حصروراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــنامه شــماره 11۲90659۲۸ ب ــی دارای شناس ــد گوگونان ــای احم   آق
کالســه 990119۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان صفــدر گوگونانــی  بشناســنامه  11۲95111۴6 در تاریــخ 99/۷/19 اقامتــگاه دائمی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. صفرعلــی 
ــه  ــی ش ش 11۲90659۲۸ ، ۳. فاطم ــد گوگونان ــی  ش ش 11۲9066۲15  ، ۲. احم گوگونان
گوگونانــی ش ش 10915۸۷91۴ ، ۴. ثریــا گوگونانــی ش ش 11۲9066۲۲۳ ، 5. زهــرا گوگونانــی 
ش ش 1091۳9۳0۸۷ ، 6. مریــم گوگونانــی ش ش 109۲۲۷6۷50  )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک با 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 آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

10۴0۷6۲ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

 آقــای بهنــام افــروغ دارای شناســنامه شــماره ۴160۴۳6651 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 99009۳0 از ای
شــادروان عباســعلی افــروغ  بشناســنامه  ۴1۷۲۳91۸۴۲ در تاریــخ 96/1۲/1۲ اقامتــگاه دائمــی 
ــالم  ــه : 1. غ ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب خ
افــروغ  ش ش ۴1۷09۸۴900  ، ۲. بهنــام افــروغ  ش ش ۴160۴۳6651 ، ۳. مینــا افــروغ 
ش ش ۴160۲۸9061 ، ۴. لیــال افــروغ ش ش ۴1۷09۸06۸9 ، 5. منوچهــر افــروغ ش ش 
۴1۷۲۴۳9۷۳1 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک با 
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. 10۴0۷51 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

ــاد  دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب
حصروراثت 

 آقــای مهــدی کاظمــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۸6۷ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 9901۲65 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان حســین کاظمــی نجــف آبــادی  بشناســنامه  105۴۳ در تاریــخ ۸1/6/۲۲ اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــادی ش ش ۸6۷ ،  ــادی  ش ش 1۲۴9  ، ۲. مهــدی کاظمــی نجــف آب ــرا کاظمــی نجــف آب زه
۳. محمدرضــا کاظمــی نجــف آبــادی ش ش ۸9۸ ، ۴. گوهــر کاظمــی نجــف آبــادی ش ش 6۸9 
، )فرزنــدان متوفــی(، 5. جواهــر ایمانیــان ش ش 1۷99۸  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر 
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن از نامبــردگان ورث
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. 

10۳9۷9۳ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۸6۷ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــی نج ــدی کاظم ــای مه   آق
بــه کالســه 9901۲6۴ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان جواهــر ایمانیــان نجــف آبــادی  بشناســنامه  1۷99۸ در تاریــخ 1۳90/۸/10 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 1. زهــرا کاظمــی نجــف آبــادی  ش ش 1۲۴9  ، ۲. مهــدی کاظمــی نجــف آبــادی ش ش 
ــادی ش  ــادی ش ش ۸9۸ ، ۴. گوهــر کاظمــی نجــف آب ۸6۷ ، ۳. محمدرضــا کاظمــی نجــف آب
ــا  ــک ب ــدارد. این ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ش 6۸9 ، )فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۳9۷91 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت 

 آقــای داراب کریمــی دارای شناســنامه شــماره ۲06 به شــرح دادخواســت به کالســه 9901۲1۸ از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدیجــه 
حســینی منجــزی بشناســنامه  1۴۷ در تاریــخ 99/۷/1 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. بهــرام کریمــی  ش ش 6۴۳۷  ، ۲. 
بختیــار کریمــی ش ش ۴۸ ، ۳. ســهراب کریمــی ش ش ۴16۷ ، ۴. داراب کریمــی ش ش ۲06 
ــه  ــدان متوفــی(،  متوفــی ب ، 5. بیگــم کریمــی ش ش ۴۷  ، 6. منــور کریمــی ش ش 50  )فرزن
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. 

10۳9۴15 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
                                         به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی

کتــاب، همچــون خورشــید، فضــای زندگــی را روشــن مــی کنــد و بــه همــگان نــور، شــور و گرمــا مــی 

بخشــد. کتــاب، مثــل بــاران بــر ســرزمین دل هــا مــی بــارد و اندیشــه هــا و کردارهــا را رونــق، زیبایــی و 

طــراوت مــی دهــد. کتــاب، نقشــی بــه ماننــد پرنــدگان بــه آدمــی دارد کــه او را بــرای اوج و بــال کشــیدن 

و پــرواز آمــاده مــی ســازد. در پرتــو کتــاب اســت کــه شــکوفایی، سرســبزی و بالندگــی فرهنــگ دینــی 

مــا بــه اوج مــی رســد. کتــاب، واالتریــن جایــگاه را در گســتره هــای فــردی و اجتماعــی داراســت کــه بــر 

اندیشــه هــا و دل هــا مــی درخشــد و پیوســته بــر زندگانــی نورافشــانی خواهــد کــرد.

سخنی با خوانندگان

ــا آمــد، وی  ــاد بدنی ــاه ســال 1۳۲۸ در شهرســتان نجــف آب کیومــرث پوراحمــد در ۲5 آذر م
کارگردان،تدوینگــر، فیــم نامــه نویــس و تهیــه کننــده مــی باشــد، وی تحصیــل کــرده رشــته 

کارگردانــی ســینما مــی باشــد.
پوراحمــد کارش را بــا همــکاری ماهنامــه فیلــم بــا نقــد نویســی آغــاز کــرد، و در ســال 1۳5۳ 

بــه عنــوان دســتار در مجموعــه تلویزیونــی آتــش بــدون دود توانســت وارد ســینما شــود.
ــار  ــد و آث ــری ش ــای وی وارد بازیگ ــم ه ــازی در فیل ــا ب ــان  ب ــن دخــت یزدانی ــادرش پروی م
برجســته ایــی را بــازی کــرد. پوراحمــد در کتابــی بــا نــام کودکــی نیمــه تمــام زندگــی نامــه 
خــود را بــه چــاپ رســانیده اســت، وی دختــری بــه نــام مریــم دارد کــه در فیلــم یلــدا بــازی 

کــرده اســت.
ــار  ــی یدمازی ــه کنندگ ــی و تهی ــه کارگردان ــرث ب ــر کیوم ــه خاط ــام ب ــا ن ــتندی ب ــم مس فیل

ــده. ــاخته ش ــد س ــرث پوراحم ــی کیوم ــاره زندگ ــمی درب هاش
فیلــم اتوبــوس شــب از ســاخته هــای برجســته ایشــان در ســال 1۳۸5 بــود کــه بســیار مــورد 
اســتقبال منتقــدان و عمــوم قــرار گرفــت، در شــب تقدیــر از پوراحمــد، خــود را از شــاگردان 
مســعود کیمیایــی نــام بــرد و گفــت: “ ایــن افتخــاری اســت بــرای یــک شــاگرد کــه در مراســم 

تقدیــر از او در کنــار اســتادش قــرار گیــرد”
فیلم نامه های کیومرث پوراحمد

*قصه خیابان دراز * سریال میرآب   
مجموعه های تلویزیونی کیومرث پوراحمد

*1۳۸6 برج * 1۳۸۸ 1۳۸9- پرانتز باز  
*1۳۷0-۳69 قصه های مجید *1۳۷6-1۳۷5 سر نخ  

*1۳60 تابستان آینده  
فیلم های کیومرث پوراحمد

*1۳96 رضا *1۳9۷ تیغ و ترمه   
*1۳9۲ 50 قدم آخر *1۳9۴ کفشهایم کو ؟  

*1۳۸۴ نوک برج *1۳۸5 اتوبوس شب   
*1۳۸0 شب یلدا *1۳۸۴ گل یخ   

*1۳۷۳ به خاطر هانیه *1۳۷۴ خواهران غریب  
*1۳۷1 سفرنامه شیراز *1۳۷۲ نان و شعر   

*1۳۷0 شرم *1۳۷1 صبح روز بعد   
*1۳6۷ لنگرگاه *1۳6۸ شکار خاموش  

*1۳66 شکوه زندگی *1۳66 گاویار   
*1۳6۳ بی بی چلچله * 1۳65 آلبوم تمبر   

*1۳61 باران * 1۳6۳ تاتوره   
*1۳5۷ قصه خیابان دراز  

جوایز کیومرث پوراحمد
*فیلم به خاطر هانیه - جایزه ویژه و لوح تقدیر 
ازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

فیلم خواهران غریب - جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردان در جشنواره فیلم فجر
فیلم خواهران غریب - جایزه بهترین کارگردان در جشنواره فیلم پتانگ

فیلم شب یلدا - جایزه تندیس بهترین فیلم 
شن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران

فیلم اتوبوس شب - جایزه تندیس بهترین کارگردانی 
 تندیس بهترین فیلم نامه جشن خانه سینما

فیلم اتوبس شب- جایزه بزرگ هیات داوران جوایز آسیا پاسیفیک
فیلم اتوبوس شب- نامزد جایزه لینوپروکا جشنواره بین المللی فیلم مانیل

فیلم اتوبوس شب -جایزه پروانه زرین بهترین 
ارگردانی جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان

فیلم اتوبس شب - جایره بهترین کارگردان جشنواره فیلم خروس طالیی
فیلم صبح روز بعد -  جایزه ویژه بهترین فیلم نامه جشنواره بین المللی فیلم رشد

احمد شریعتی

مشاهیر نجف آباد
کیومرث پوراحمد

آگهی استخدام 
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در نظــر دارد بــه منظــور تکمیــل کادر 
ــا  مشــاوره کالنتــری هــای شهرســتان از بیــن خواهــران عالقــه منــد و متعهــد ب

شــرایط ذیــل بصــورت قــراردادی اســتخدام نمایــد:
 1-  داشتن شرایط عمومی استخدام

2-  داوطلبین دارای مدرک کارشناسی و باالتر رشته های روانشناسی .کلیه گرایش ها
) به غیر از روانشناسی صنعتی (.

 3- مددکاری اجتماعی و مشاوره خانواده  
 ۴-  معدل حداقل 1۴ 

۵-  سالمت جسمی و روحی
 ۶- حداقل قد 1۶0 سانتی متر

ــا  ــت اداری ب ــد در وق ــی توانن ــتر م ــات بیش ــب اطالع ــت کس ــدان جه ــه من عالق
شــماره تلفــن 031218۴018۵تمــاس حاصــل یــا بــه صــورت حضــوری بــه معاونــت 
ــهدا  ــدان ش ــع در می ــاد واق ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــی انتظام ــی فرمانده اجتماع

جنــب پلیــس راهــور مراجعــه نماینــد

دعوت به همکاری
ــه یــک  ــگار خــود ب ــرای تکمیــل کادر خبرن ــاد ب هفتــه نامــه دیباگــران نجــف آب

ــر نیــاز دارد. ــا شــرایط زی ــم ب نیــروی خان
1- داشتن شرایط عمومی استخدام 

2- داشتن مدرک تحصیلی با معدل باالی 1۵
3- آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

۴- آشنایی با شبکه های اجتماعی
Word ۵- آشنایی با

۶- توانایی تولید محتوا
7- روابط عمومی باال

ــح و  ــی 11 صب ــاعت 8 ال ــد از س ــی توانن ــات م ــب اطالع ــت کس ــدان جه عالقمن
بعــداز ظهــر هــا  از ســاعت  1۵ الــی 19  تمــاس گرفتــه و یــا بــا در دســت داشــتن 
ــت  ــوار شــهید آی ــاد بل ــه آدرس نجــف آب ــه صــورت حضــوری ب ــدارک خــود ب م

ــد. ــه نمائی ــالک 88 مراجع ــد( پ جنوبی)مجاه


