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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 29 مهر 1399

شماره 81  3
پیام کوتاه

بشــر پــس از یــک جــا نشــینی و تبدیــل زندگــی شــکاری خــود 
ــای  ــوزه ه ــاخت ک ــه س ــروع ب ــاورزی، ش ــداری و کش ــه دام ب
ســفالینه کــرد و مــی تــوان گفــت کــه تاریــخ ســفالینه ســازی در 
ایــران بــه هــزاره چهــارم پیــش از میــاد مســیح مــی رســد. در 
آن زمــان مــردم دوره  نوســنگی یــک نــوع زندگــی کشــاورزی و 
روســتایی اختیــار کــرده بودنــد و از ســفالینه هــا در جهــت امــور 
زندگــی خــود بهــره هــای فراوانــی مــی بردنــد. بــه جهــت ایــن 
کــه مــاده اولیــه کــوزه گــری خــاک رس اســت و تقریبــا در هــر 
کشــور و منطقــه ای یافــت مــی شــود، وقتــی بشــر اولیــه زندگــی 
شــکاری خــود را تبدیــل بــه دامــداری و کشــاورزی کــرد، کــوزه 
هــای ســفالینه بوجــود آمــد. تاریــخ شناســان ایــران را از جملــه 
کشــورهای بــا قدمــت در ســفال و کــوزه، بــا طــرح هــای ابداعــی 
ایــن هنــر بــه حســاب مــی آورنــد. شــناخت تاریخچــه ســفال از 
آن جهــت اهمیــت دارد کــه ایــن هنــر از جملــه هنرهــا و صنایــع 
ســاخت بشــر مــی باشــد کــه اغلــب باســتان شناســان معتقدنــد 
ــت و  ــران اس ــورمان ای ــر، کش ــن هن ــای ای ــتگاه ه ــی از خاس یک
ایرانیــان باســتان و پیشــینیان ما توانســتند با سرانگشــت هنرمند 
خــود، ضمــن ســاخت ســفال هــا و کــوزه هــای زیبــا و کاربــردی، 

ایــن هنــر مهــم را گســترش دهنــد.
ــاز نیمــه ســده گذشــته باســتان شناســان در کاوش هــای  از آغ
خــود تعــداد زیــادی ظــروف ســفالی و اشــیا دیگــری را در منطقــه 
ــر  ــا دره ســند را از زی ــا عــراق و از قفقــاز ت ــران ت ای از مشــرق ای
خــاک بیــرون آوردنــد. ایــن ســفال هــا بــه طــرز اعجــاب انگیــزی 
پیشــرفته اســت و از جملــه خصوصیــات و ویژگــی هــای خــاص 
ایــن ســفال هــا کــه در این منطقه ی وســیع کشــف شــده اســت، 
پیشــرفته بــودن ایــن نــوع ســفال و کــوزه هاســت و ایــن نشــانگر 

قدمــت هنــر و فرهنــگ کشــورمان اســت.
نخســتین نمونــه ایــن ســفال هــا از شــوش کــه اولیــن ســکونت 
ــد و  ــف ش ــت، کش ــوده اس ــران ب ــات ای ــای ف ــان در پ گاه ایرانی
بایــد گفــت کــه ســفال هــای شــوش فقــط محــدود بــه منطقــه 
و مربــوط بــه خــود شــوش نبــود و طیــف وســیعی از ســفال هــای 
کشــف شــده را در بــر مــی گرفــت و مــی تــوان گفــت ســفالینه 
هایــی کــه از تپــه موســیان در 160 کیلومتــری شــوش و از 
ســومر یــا اور و تــل حلــف در عــراق امــروزی و از شــمال غربــی 
هندوســتان و بلوچســتان یــا از فــات ایــران در تپــه گیــان، تپــه 
ــو  ــا آنائ ــا در قســمت شــرق ت حصــار و تورنــگ تپــه و ســیلک ی
کــه امــروز در ترکســتان روســیه اســت، جــزو طبقــه ســفال هــای 
شــوش نامیــده مــی شــوند. قدمــت ایــن ســفال هــای شــوش کــه 
بــه » شــوش اول » معــروف اســت، 3500 تــا 2500 ســال پیــش 

از میــاد مســیح تخمیــن زده مــی شــود .
کهــن تریــن ظرفــی کــه در ایــران یافــت شــده اســت ظرف ســیاه 
دود آلودیســت کــه هماننــد قدیمــی تریــن ظــروف ســفالی اســت 
کــه در مــکان هــای باســتانی دیگــر پیــدا شــده اســت. همچنیــن 

ــخ  ــن 14 تاری ــا روش کرب نخســتین ظــرف هــای ســفالی کــه ب
آن بــه دســت آمــده و متعلــق بــه هــزاره چهــارم پیــش از میــاد 
مســیح اســت در بیــن النهریــن یافــت شــده اســت و کهــن تریــن 
ســفالی کــه در ایــران یافــت شــده نیــز متعلــق بــه همــان دوره 
اســت. ایــن ظــرف دســت ســاز نســبتا ابتدایــی بــه دنبــال خــود 
ظرفــی ســرخ بــا لکــه هــای ســیاه ناشــی از پخــت ناقــص اســت.

بــه مــرور زمــان و بــا پیشــرفت هــا و اختراعــات اولیه بشــر، شــاهد 
پیشــرفت هــای فنــی در حرفــه کــوزه گــری و ســفال ســازی نیــز 
بودیــم و موجــب بــه وجــود آمــدن ســبکی در ایــن هنــر شــد و 

ایــن ســبک هــا در مناطــق فــات ایــران گســترش پیــدا کــرد.
از معــروف تریــن پیشــرفت هایــی کــه ایــن هنــر در ایــن دوران 
پیــدا کــرد مــی تــوان بــه آبدیــده شــدن ظــروف و ســاخت ســفال 
ــره،  ــرخ تی ــی و س ــرم، زرد، صورت ــی، ک ــگ لیموی ــا رن ــی ب های
ضخامــت یکنواخــت تمــام ظــروف، گــردی کامــل و صــاف بــودن 

تمــام ظــروف و ســفالینه هــا، اشــاره کــرد.
ــه  از دیگــر پیشــرفت هــای ایــن دوره، تبدیــل چــرخ کنــد رو، ب
صــورت چــرخ تنــد امــروزی اســت کــه پیــش از پایــان هــزاره ی 
چهــارم قبــل از میــاد بوجــود آمــد و این موضــوع در مورد ســفال 
ــه حصــاردر شــمال شــرقی  ــران و تپ ــز ای ــای ســیلک در مرک ه

ایــران صــدق مــی کنــد.
تقریبــا در آن زمــان نوعــی از کــوره در ایــران بــه وجــود آمــد کــه 
آتشــخانه آن در زیــر محــل ســفال هــا بــود و یــک در آجــری آن 
هــا را از هــم جــدا مــی کــرد. ایــن نــوع کــوزه ها هنــوز در سراســر 
کشــوراز طــرف کــوزه گــران و آجرپــزان بــه کار  بــرده مــی شــود و 

رنــگ اغلــب ایــن ظــروف، بــه رنــگ نخــودی اســت .
امــا از دیگــر اتفاقــات مهــم ایــن دوره، ظهــور ســفال هــای لعابــی 
اســت و ایــن ســفال هــا بــه گفتــه ی مورخان و باســتان شناســان 
توســط ایرانیــان انجــام گردیــده اســت. ســفالینه های خاکســتری 
رنــگ بــا لعــاب ســیاه درخشــان ابتــدا در حــدود دو هــزار ســال 
پیــش از میــاد مســیح در تپــه حصــار  ســیلک بوجــود آمــد. ایــن 
ســفال هــا کــه در کــوره ی احیــا کننــده پختــه شــده انــد اولیــن 
نــوع ســفال ســازی لعابــی اســت کــه مــا از آن اطــاع داریــم. البته 
ایــن نکتــه را نیــز بایــد ذکــر کــرد کــه لعابــکاری ســفال در قــرون 
وســطی و در شــهر کاشــان متــداول گردیــد و کاشــان تنهــا چنــد 

کیلومتــر دورتــر از ســیلک اســت.
تمــام ایــن پیشــرفت هــای فنــی کــه در مــدت کوتاهی در ســفال 
ســازی بــه وقــوع پیوســت، ســفال ســازی را بــه یکــی از هنرهــای 
مــورد عاقــه مــردم و همچنیــن هنــری کاربــردی و ســامان یافته 
تبدیــل نمــود و از آن تاریــخ تــا کنــون ایــن هنــر چایــگاه خاصــی 
در بیــن ایرانیــان دارد. مهــارت و هنــر دســت مردمــان ایــران زمین 
و اســاتید کــوزه گــر تنهــا از نظــر فنــی نبــوده اســت و زیبایــی 
ــام  ــاص و ع ــزد خ ــز زبان ــی نی ــدان ایران ــای هنرمن ــن هنره ای
اســت و از جملــه هنرهــای تزئینــی کــه هنرمنــدان بــه کار مــی 

بردنــد، اســتفاده از رنگیــزه هــای اکســیدی بــا قلــم مــو و همــراه 
بــا حــرکات متوالــی اســت و تزئینــات ایــن ظــروف نیــز تقــوش 

حیوانــات، نباتــات و نقــوش هندســی اســت.
امــا همانطــور که گفته شــد یکــی از بهترین و مهمترین پیشــرفت 
هــای ایــن هنــر، لعابــکاری بــود و ایــن روش عــاوه بــر اســتحکام 
بخشــیدن و زیبایــی بــه ظــروف، موجب گســترش ســفال ســازی 
و کــوزه گــری نیــز شــد و کــم کــم ایــن هنــر بــه دیگــر کشــورها 

راه پیــدا کــرد.
اگرچــه امــروز ظــروف ســفال و کــوزه هــا رونــق قبــل را نــدارد، 
امــا ایــن هنــر ریشــه در تاریــخ کشــورمان دارد و هنــوز هنرمندانی 
ــه  ــت را ب ــن هنر-صنع ــوی ای ــم س ــراغ ک ــن چ ــه ای ــتند ک هس
ســختی و مشــقت روشــن نگــه داشــته انــد و خوشــبختانه ایــن 
هنــر در برخــی از شــهرهای ایــران رونــق دارد و هنرمنــدان 

ــه ایــن هنــر مشــغول هســتند. بســیاری ب
بــا توجــه بــه ایــن کــه ســفالینه هــا و کوزه هــا شــکننده انــد، ولی 
مــردم قدیــم وقتــی کــوزه هــا و ســفال هــا را در ایــام قــدم بــه زیر 
خــاک مــی کردنــد، خوشــبختانه برخــی از ایــن یادگارهــا دســت 
نخــورده باقــی مــی ماندنــد، تــا ایــن که امــروز باســتان شناســان و 
مورخــان آن هــا را از دل خــاک بیرون می آورنــد و روی آن مطالعه 
ــاره ی ســفالینه  ــا درب ــات م ــروزه بیشــتر اطاع ــد و ام ــی کنن م
ســای از همیــن تکــه هــا از زیــر خــاک بــه دســت آمــده اســت.

ــن  ــازی دارای چنی ــفالینه س ــری و س ــوزه گ ــه ک ــی ک  از آنجای
تاریخــی طوالنــی، قدمتــی بســیار و ســابقه پیوســته ای دارند، می 
تــوان گفــت کــه بیــش از هــر پیشــه و هنر-صنعت دیگــری بیانگر 
ذوق و اســتعداد ایرانیــان، در ایــن هنــر و در بهــم آمیختــن طــرح 
هــای مختلــف بــا تزئینــات بســیار ظریــف و هنرمندانه می باشــد. 
از طرفــی ایــن نــوع محصــوالت بــه عمــوم مــردم و هــر طبقــه ای 
عرضــه مــی شــد و تا بــه امروز هــم حتی، ایــن محصــول در برخی 
از خانــواده هــا دیــده مــی شــود و بســیار به جاســت که بــا این هنر 
بــا قدمــت یــاد شــود تــا مــردم بیشــتر بــا ایــن هنــر آشــنا شــوند .
حامد بهلول

مختصری از تاریخچه سفالینه سازی در ایران

                                                   نکات سالمتی در فصل پاییز
با تغییر فصل و شروع شدن سرما و روزهای کوتاه فصل پاییز نکاتی برای سامتی روحی و جسمی شما بیان می کنم.

1.مکمــل هــای ویتامیــن D   مصــرف کنیــد : اکثریــت ویتامیــن D  مــا از نــور آفتــاب تامیــن می شــود و بــا کوتاه شــدن روزها  
دریافــت ایــن ویتامیــن کاهش مــی یابد.

2.تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن : بــا نوشــیدن مقادیــر زیــادی آب و شســتن دســت هــا بــرای پیشــگیری از بیمــاری هــا و 
خــوردن غذاهــای مغــذی بــه تقویــت و بهبــود سیســتم ایمنــی بــدن خــود کمــک کنیــد.

3.مرطوب نگه داشتن پوست خود : سرمای شدید می تواند پوست شما را خشک کند، مدام آن را مرطوب و هیدراته نگه دارید.
4.مواد غذایی متناسب با فصل را تهیه کنید:چغندر،کلم بروکلی، بادمجان ، کلم پیچ،کدو تنبل،آبگوشت و ...

5.چربی های سالم را وارد زندگی کنید : از روغن های گیاهی و روغن زیتون و روغن بادام و روغن نارگیل استفاده کنید.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان در معیــت معاونیــن سیاســی و اجتماعــی و عمرانــی 
فرمانــدار بــا شــهردار و اعضــاء شــورای اســامی شــهر گلدشــت و تنــی چنــد از معتمدیــن محلــی 
دیــدار و از رونــد اجــرا و تکمیــل پــروژه هــای شــهرداری شــهر گلدشــت بازدیــد بــه عمــل آوردنــد. 
در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، بــا تبییــن ضــرورت اجــرای مســتمر تعهــدات شــهرداری هــا و 
ســایر دســتگاه هــا بــه بیــان نکاتــی در زمینــه مدیریــت شــهری بــرای حاضریــن پرداختنــد. در این 
آییــن معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، بــا تقدیــر از فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه 
علیرغــم قلــت امکانــات، عــدم تحقــق کلیــه مطالبــات مالــی پیــش بینــی شــده و شــرایط جــاری 
بــه دلیــل بیمــاری پاندمیــک کرونــا بــا تبریــک حلــول مــاه مبــارک ربیــع االول و آرزوی توفیــق 
همگانــی در درک پســندیده تــر ایــن ایــام، بــر انجــام پــروژه هــای مشــارکتی بــا محوریــت ایجــاد 

درآمدهــای پایــدار جهــت انجــام پــروژه هــای فرهنگــی، ورزشــی، خدماتــی، عمرانــی و شهرســازی 
در شــهرداری هــا تاکیــد و بــه بیــان موضــوع پرداختنــد. ایشــان بــا تصریــح بــر اهمیــت نــوآوری 
و ایجــاد ســاز وکارهــای تشــویقی بــرای حضــور بخــش خصوصــی، خواهــان توســعه و گســترش 
ــر  ــر ت ــه منظــور جــذب موث ــی ب ــرای بخــش خصوصــی و بخــش تعاون ــر ب ــای موث ــت ه جذابی
ســرمایه گــزاران کارآمــد بــه منظــور تحقــق توســعه پایــدار و اشــتغالزایی پایــا در منطقــه گردیدند. 
در ایــن مراســم شــهردار محتــرم گلدشــت بــا ارائــه گزارشــی مبســوط بــه بیــان دســتاوردهای این 
مجموعــه در ســطح شهرگلدشــت پرداختنــد. همچنیــن ســرمایه گــذاران مجموعــه خدمــات بیــن 
راهــی و میــدان میــوه و تــره بــار آن شــهر توضیحاتــی را در خصــوص پیشــرفت پــروژه هــا ارائــه 

و اظهــار نمودنــد.

دیدار معاون  فرماندار ویژه شهرستان از روند اجرای پروژه های شهرداری شهر گلدشت
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               یاد و نام شهدای خان طومان گرامی باد

ــس از  ــوریه پ ــان س ــان طوم ــور خ ــص در مح ــر تفح ــی ب ــلیمانی مبن ــم س ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــر س ــرو تدبی پی
آزادســازی ایــن مناطــق، گــروه تفحــص ایثارگــران ســپاه در منطقــه مســتقر شــد و پــس از ماه هــا تــاش خســتگی 

ــد. ــده ش ــور بازگردان ــه کش ــف و ب ــت کش ــه مقاوم ــهدای جبه ــدادی از ش ــر تع ــای مطه ــر، پیکر ه ناپذی
شــهیدان رضــا حاجــی زاده، علــی عابدینــی، محمــد بلباســی، محمــود رادمهــر و حســن رجایی فــر از اســتان 
مازنــدران، زکریــا شــیری از اســتان قزویــن، مجیــد ســلمانیان از اســتان البــرز و مهــدی نظــری از اســتان خوزســتان، 
از حماسه ســازان مدافــع حــرم هســتند کــه در اردیبهشــت 13۹5 در خــان طومــان ســوریه بــه فیــض شــهادت نائــل 
شــدند. پیکرهــای پــاک ایــن مدافعــان وطــن و پاســداران حــرم اهــل بیــت )ع(، اخیــرا در جریــان تفحــص در منطقــه 

ــه کشــور بازگشــت. خــان طومــان شناســایی شــده و ب

خبر کوتاه

محمــد مغــزی نجــف آبــادی بــه اتفــاق مهنــدس جــواد حجتــی ریاســت شــورای اســامی شــهر 
نجــف آبــاد از چندیــن پــروژه عمرانــی در دســت اقــدام شــهرداری بازدیــدی بعمــل آوردنــد.

در ایــن برنامــه کــه تنــی چنــد از اعضــای شــورای اســامی شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد، 
معاونیــن و مدیــران ســتادی و مدیــران منطقــه مربوطــه نیــز حضــور داشــتند ، از رونــد فعالیــت 
دومیــن فرهنگســرای منطقــه پنــج )فرهنگســرای آیــت اهلل عالــم ( بــه مســاحت 2100 متــر مربع 

در صالــح آبــاد بازدیــد بعمــل آمــد.
ــد از  ــاد و بع ــع صالح آب ــه از نزدیکــی مســجد جام ــی ک ــت اهلل امین ــوار آی ــات احــداث بل عملی
ــا تقاطــع بلــوار شــهید صیــاد شــیرازی آزادگان آغــاز شــده اســت  تقاطــع بلــوار جمهــوری ت
مــورد بازیــد واقــع شــد،  احــداث ایــن بلــوار عــاوه بــر حــل بســیاری از مشــکات ترافیکــی 

ــد. ــد گردی ــاد و آزادگان خواه ــتر صالح آب ــق بیش ــاز رون ــهر، زمینه س ــدوده از ش ــن مح ای
کارگاه ســاخت پایــه هــای پــل زندگــی کــه قطعــات ایــن پــل در حــال ســاخت هســتند نیــز 

مــورد بازدیــد واقــع گردیــد.
زمیــن ورزشــی روبــاز ســامت منطقــه 4 بــه مســاحت 4500 مترمربــع )شــامل بتــن ریــزی، 
شــیب بنــدی، زمیــن چمــن طبیعی،زمیــن فوتبــال ســاحلی، زمیــن اســکیت، زمیــن والیبــال و 

بســکتبال، نصــب حصــار محوطــه و روشــنایی( پــروژه بعــدی در ایــن بازدیــد بــود.
احــداث بلــوار شــش کیلومتــری کشــاورز، دیگــر پــروژه بعــدی مــورد بازدیــد بــود ، الزم بذکــر 
مــی باشــد بلوارکشــاورز بــا عــرض پنجــاه و پنــج متــر مــی باشــد کــه کمربنــدی هــای جنــوب 
و شــمال شــهر و بالعکــس را بــا گــذر از چندیــن تقاطــع بــه هــم متصــل مــی نمایــد عــاوه 
بــر پیــش بینــی بلــوار شــش کیلومتــری ، کمربندی هــای جنــوب و شــمال شــهر و بالعکــس 
ــوار دسترســی های  ــن بل ــرد ، در ای ــد ک ــم وصــل خواه ــه ه ــن تقاطــع ب ــذر از چندی ــا گ را ب
محلــی و دو بانــد کنــدروی رفــت و برگشــت و دو مســیر تنــدرو نیــز در نظــر گرفتــه خواهــد 
شــد وطراحــی آن بــه شــکلی انجــام شــده کــه امــکان اتصــال آن بــه جــادۀ فوالدشــهر نیــز در 

آینــده وجــود داشــته باشــد.
در ادامــه نیــز بازدیــدی در محــل مســیر کوچــه بــاغ زندگــی و پــل زندگــی انجــام شــد، فــاز 
ــروژه  ــول پ ــر ط ــت کیلومت ــوع هف ــر از مجم ــزار و 400 مت ــی یک ه ــاغ زندگ ــه ب ــه کوچ س
ــی  ــای مختلف ــا و جاذبه ه ــم اندازه ــه چش ــت ک ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــگری را ب گردش
ــاغ ایرانــی، پل هــای چوبــی، بانــد  ــه، ســاختمان کوشــک، ســردرب ب از جملــه بــرج کبوترخان

ــود. ــی ش ــامل م ــی ش ــای چوب ــی و پل ه ــای مصنوع ــاده رو، برکه ه ــد پی ــه و بان دوچرخ
آخریــن مرحلــه مــورد بازدیــد خانــه شــهیدان حجتــی بــود کــه بعنــوان “خانــه ایثــار نجــف 
آبــاد “ تملــک شــده اســت کــه در حــال گذرانــدن مراحــل بازســازی و بهســازی مــی باشــد.

بازدیـد از چندین پروژه عمرانی

مرکــز همایــش هــای شــهرداری میزبــان  جلســه هیئــت اُمنای آرامســتان نجــف آباد ، امــام جمعه 
، شــهردار ونمایندگانــی از شــورای اســامی شــهر و مدیــران شــهری مرتبــط بــا آرامســتان بــود.

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد گــزارش کاملــی از وضعیــت گلــزار شــهدا و 
آرامســتان نجــف آبــاد در ایــن جلســه ارایــه نمــود.

ــوه  ــت و از نح ــان داش ــواردی بی ــی م ــی و اجرای ــوزه عملیات ــه درح ــن جلس ــهردار  در ای ش
ــه  ــه کلیــه پرســنل ازجمل ــا و آموزشــهای الزم ب حمــل، خاکســپاری و تغســیل متوفیــان کرون
غســالها،مأمورین قبرکــن، راننــده هــای آمبوالنســهای حمــل متوفــی، نیــروی خدماتی وپرســنل 
اداری ســخن گفــت  و درخصــوص افزایــش هزینــه هــا و فشــارکاری مضاعــف بــر پرســنل واحــد 

متوفیــات  بدلیــل مــوج جدیــد کرونــا مطالبــی را بیــان داشــت.
وضعیــت آرامســتان، بهســازی آرامســتان، ســاخت المــان ســردرب قطعه مقبــره العلمــا ، گزارش 
تعــداد فوتــی هــا و افزایــش درصــدی آن نســبت بــه شــش مــاه ســال گذشــته، وضعیــت و نحــوه 
و تغســیل امــوات کرونایــی تحــت نظــارت ماموریــن شــبکه بهداشــت و اســتفاده از لــوازم یکبــار 
ــران  ــد کــه درخصــوص آنهــا مدی مصــرف در حیــن تدفیــن امــوات کرونایــی و.. مــورادی بودن

گــزارش خویــش را ارایــه نمودنــد.
ــگان  ــا، فرهیخت ــات علم ــپاری در قطع ــه خاکس ــن نام ــم آیی ــه و تنظی ــد تهی ــن رون همچنی
ــال  ــد در دوس ــوان گردی ــد و عن ــه ش ــز ارای ــدان نی ــکاران و هنرمن ــام آوران، ورزش ــدگارو ن مان
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــور اعض ــا حض ــا ب ــت امن ــات هیئ ــار در جلس ــن ب ــته چندی گذش
ــب  ــات مــورد تصوی ــده اســت کــه کلی بررســی هــا الزم صــورت و اصاحــات آن اعمــال گردی

ــت. ــرار گرف ق

حجــت االســام حســناتی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد نیــز در ایــن جلســه 
ــد  ــهرداری و واح ــنل ش ــات پرس ــود و از زحم ــه نم ــورادی را ارای ــه م ــن نام ــوص آیی درخص

ــر و تشــکر نمــود. ــا تقدی ــام شــیوع کرون ــات در ای متوفی
نامــه هــای درخواســتی مردمــی نیــز در ایــن جلســه مطــرح و مــورد بررســی و تبــادل نظــر و 

تصویــب قــرار گرفتنــد.

جلسـه هیئت امنـای آرامستان نجف آباد
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آبگوشــت لپــه و لیمــو امانــی یــک آبگوشــت اصیــل نجــف آبــادی  اســت و در اســتان هــای 
دیگــر ایــران نیــز پختــه مــی شــود،این آبگوشــت بســیار لذیــذ و خوشــمزه طرفــداران زیادی 
دارد، بــه حــدی کــه بــا آبگوشــت ســاده برابــری مــی کنــد ف ایــن غــذا در عیــن ســامت 

بســیار مقــوی مــی باشــد.
مواد الزم :

* گوشت گوسفندی 500 گرم 
بهتــر اســت گوشــت کمــی چــرب و بــا اســتخوان باشــد،  اگــر بتوانیــد از گوشــت ماهیچــه 

اســتفاده کنیــد لذیذتــر خواهــد بــود
* کره : 20 گرم * لپه : 1 پیمانه   

* برنج نیم دانه : نصف پیمانه )بهتر است از برنج محلی استفاده کنید(
* لیمو امانی : 1 الی 2 عدد  

* گوجه : 3 عدد * رب گوجه فرهنگی : 1 قاشق غذا خوری 
* جعفری خرد شده: نیم پیمانه  * پیاز : 1 عدد متوسط  

* سیب زمینی : 2 عدد متوسط
* نمک، فلفل، ادویه، زردچوبه : به مقدار الزم 

طرز تهیه 
* در یــک قابلمــه گوشــت را بــه همــراه آب و کمــی زردچوبــه روی شــعله قــرار داده تا جوش 
بیایــد، بعــد از اینکــه کمــی قــل زد آن را آبکــش مــی کنیــد تــا کــف گوشــت گرفتــه شــود

* پیــاز را نگینــی خــرد کــرده و در کــره تفــت مــی دهیــم تــا کمــی طایــی شــود،زردچوبه، 
نمک،فلفــل و ادویــه را اضافــه مــی کنیــم، کمــی تفــت مــی دهیم تا عطر آن به مشــام برســد.

* گوجــه را در آبجــوش انداختــه و پوســت آن را جــدا مــی کنیــم و ریــز خــرد مــی کنیــم و 
بــا رب گوجــه بــه مــواد اضافــه مــی کنیــم ، کمــی تفــت مــی دهیــم تــا رب رنگپیــدا کنــد.

ــا  ــه آن مــی زنیــم ت ــی ب ــه ای ــا قاشــق ضرب ــا ب ــا کارد ســوراخ کــرده ی ــی را ب * لیمــو امان
ــد ــدا کن ــرک هــای نســبتا بزرگــی پی پوســت آن ت

* لپــه را کــه از شــب قبــل خیــس کــرده ایــد در یــک قابلمــه جداگانــه کمــی جــوش مــی 
ــر  ــه کــرده و ب ــی را اضاف ــه ، گوشــت و لیمــو امان ــم، ســپس لپ ــم و آبکــش مــی کنی دهی
ــه خــوب  ــا گوشــت و لپــه ب روی آن آب جــوش اضافــه مــی کنیــم و اجــازه مــی دهیــم ت

پختــه شــود.
* گوشــت هــا و لپــه هــا کــه پختــه شــد ســیب زمینــی ، برنــج نیــم دانــه )کــه از شــب قبــل 
شســته و خیــس شــده( و جعفــری خــرد شــده را اضافــه می کنیــم تــا آن ها هم پخته شــود.

* در ایــن مرحلــه لیمــو امانــی را خــارج کــرده در یــک ظــرف تکــه کــرده هســته هــای آن 

را جدا کرده و مجدد به آبگوشت اضافه می کنیم.
ــبزی  ــا س ــرو اســت و ب ــاده س ــذا آم ــری ع ــی و جعف ــیب زمین ــه شــدن س ــد از پخت * بع

ــت. ــب اس ــیار دلچس ــان بس ــا بادمج ــی مخصوص ــازه و ترش ــوردت ت خ
نکات تکمیلی

*این آبگوشت به صورت کوبیده سرو نمی شود.
* مواد ذکر شده برای 6 نفر مناسب می باشد.

* برای سرخ کردن پیاز اگر از دنبه چرخ شده استفاده کنید لذیذتر می شود.
* بــه جــای لیمــو امانــی مــی توانیــد از گــرد لیمــو اســتفاده کنیــد امــا باعــث مــی شــود 

رنــگ غــذا کمــی تیــره شــود
* در بعضــی از اســتان هــا ایــن غــذا را بــا مــرغ هــم طبــخ مــی کننــد کــه مــی توانــد نــوع 

متنوعــی باشــد کــه حتــی بــا برنــج نیــز ســرو شــود.
 الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
آبگوشت لپه و لیمو امانی

                                                     وجود بیش از 5۰۰ نابینا در نجف آبادخبر کوتاه
یــداهلل قربعلــی دبیــر بازنشســته آمــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان اصفهــان و یکــی از فعالیــن امــور آموزشــی و فرهنگــی 
نابینایــان شهرســتان، بــه مناســبت 24 مهــر روز عصــای ســفید، مطالبــی در خصوص جامعــه نابینایــان و کم بینایان نجــف آباد 
ارســال کــرده اســت.طبق آخریــن آمــار هــا، بیــش از 500 نفــر در شهرســتان بــا مشــکل نابینایــی خفیــف، متوســط، شــدید و 
خیلــی شــدید وجــود دارنــد.از ایــن تعــداد، حــدود 100 نفــر را دانــش آمــوز نابینــا، کــم بینــا و افرادی بــا ضعف بینایی تشــکیل 
مــی دهنــد. حــدود 50 نفــر از ایــن دانــش آمــوزان یــا در مدرســه ویــژه نابینایــان تحصیــل کــرده یــا بــا اســتفاده از آمــوزگار یــا 
دبیــر رابــط در مــدارس عــادی مشــغول بــه تحصیــل هســتند. بیــش از نیمــی از دانــش آمــوزان نیــز بــه دلیــل مشــکل ضعــف 
بینایــی، از برخــی امکانــات آموزشــی ماننــد عینــک، کتــاب درشــت خــط و حمایتهــای قانونــی آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 

بهــره مند هســتند. 

ــی در  ــه تربیــت بدن ــه مناســبت نکوداشــت هفت ــژه شهرســتان ب ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان مع
ــد  ــتماع از رون ــن اس ــراه ضم ــات هم ــتان و هی ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان ــا رئی ــات ب ماق
ــان  ــه بی ــتان ب ــان شهرس ــئوالن اداره ورزش و جوان ــی مس ــای اداری و اجرای ــه ه ــی برنام اجرای
درخواســت هــای عمومــی و دغدغــه خبــرگان جامعــه از آن مجموعــه تاشــگر پرداختنــد. ایشــان 
در ایــن ماقــات بــا اشــاره بــه جایــگاه متعالــی ورزش شهرســتان و هیــات هــای ورزشــی بــه عنوان 
یکــی از کانــون هــای نخبــه پــروری ورزشــی اســتانی و ملــی بــر اهمیــت و ضــرورت برنامــه ریــزی 
ــه منظــور گســترش ورزش حرفــه ای دوشــادوش  هــای کوتــاه مــدت و طویــل المــدت مــدون ب
ورزش آماتــوری پرداختنــد و گســترش رویکــرد ورزش محــوری بــرای کلیــه شــهروندان را یکــی از 
رســالت هــای اصلــی اداره ورزش و جوانــان برشــمردند. رئیــس شــورای عالــی جوانــان شهرســتان 
بــر تصمیــم گیــری و تصمیــم ســازی آینــده نگرایانــه و مبتنــی بــر احصــاء ضــرورت هــا بــه منظــور 
ــگاه جامعــه باالخــص نســل جــوان در برهــه هــای اجتماعــی، اقتصــادی و  اعتــای شــان و جای
فرهنگــی تصریــح و تاکیــد نمودنــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــا تاکیــد بــر ارائــه امکانــات 
بــه دور از هرگونــه تبعیــض جنســیتی بــرای عاقــه منــدان بــه حضــور فعــال درحیطــه ورزش های 
فــردی و جمعــی خواســتار اقــدام ســریع در بــه ثمــر رســیدن خانــه جــوان شهرســتان، تعامــل و 
هــم افزایــی ســازمان هــا و واحدهــای فرهنگــی و ورزشــی شــهرداری هــای تابعــه شهرســتان در 
توســعه پایــا و پویــای فعالیــت هــای عمومــی و حرفــه ای اداره ورزش و جوانــان در راســتای خدمت 
ــن نشســت یســلیانی ضمــن  ــد. در ای ــه جامعــه هــدف گردیدن ــر ب ــر و گســترده ت رســانی موثرت

معرفــی همراهــان، احمــدی را بــه عنــوان معــاون اداره ورزش و جوانــان شهرســتان معارفــه و در 
ادامــه بــه تشــریح رونــد اقدامــات و اولویــت هــای ایــن اداره پرداختنــد.

دیدار رئیس اداره ورزش و جوانان با  فرماندار ویژه شهرستان
به مناسبت نکوداشت هفته تربیت بدنی
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4شماره 81
والدین آگاه

1.دســتوری حــرف نزنیــد : ســعی کنیــد مکالمــه بیــن شــما و 
نوجــوان کامــا دوطرفــه باشــد. دســتوری حــرف زدن و دیکتــه 
کــردن یکســری دســتورالعمل هــا ، آن هم با صدای بلند ، ســبب 
مــی شــود کــه نوجــوان واکنــش نشــان دهد. لحــن صــدای خود 
را آرام کنیــد و ســعی کنیــد نوجــوان را در بحــث شــرکت دهیــد 
ــل  ــد کــه نوجــوان ، شــما را در مقاب ــه نحــوی برخــورد کنی . ب
خــود نبینــد و کامــا  حــس کنــد کــه در کنــار او ایســتاده ایــد . 
2.هنــگام برقــراری ارتبــاط بــا نوجــوان ، تمــام نــکات مثبــت او را 
در نظــر داشــته باشــید و مــدام گوشــزد کنیــد . ایــن کار ســبب 
رشــد اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس نوجوانان شــده و نســبت 

بــه انجــام کارهــای خــوب تشــویق مــی شــوند.
ــل ، در  ــه طــرف مقاب ــه نوجــوان توهیــن نکنیــد. توهیــن ب 3.ب
هــر ســنی باشــد ســبب مــی شــود کــه حرفهــای شــما شــنیده 

نشــود . یادمــان باشــد شــنونده هــر شــخصی باشــد هرگــز حــق 
توهیــن نداریــد.

4.نوجــوان را بــا هــم ســن و ســاالنش مقایســه نکنیــد ، یادمــان 
باشــد رفتــارو جایــگاه امــروز فرزنــد مــا ، نتیجه مســتقیم تربیت 
ــرای او ترتیــب داده ایــم.  و محیــط خانوادگــی اســت کــه مــا ب
مقایســه نوجــوان بــا هــم ســن و ســاالنش ســبب ســرخوردگی 
مــی شــود . هــر شــخص دارای ویژگــی هــا و امتیــازات مخصوص 
بــه خــود اســت کــه باید بــا بازگــو کــردن و مهــم جلــوه دادن آن 

، زمینــه پــرورش و رشــد را فراهــم کــرد.
5.زمــان مناســب بــرای صحبــت کــردن را پیــدا کنیــد . یادمــان 
باشــد هــر زمانــی بــرای صحبــت کــردن بــا نوجــوان و گوشــزد 
کــردن نــکات مهــم کافــی نیســت . از قبــل زمانــی را بــا 
هماهنگــی نوجــوان در نظــر بگیریــد ، حتــی مــی تــوان نوجــوان 

ــا پــارک دعــوت کــرد و  ــه یــک رســتوران ، کافــی شــاپ ی را ب
ــه صحبــت کــرد. پــس از ایجادیــک فضــای مناســب شــروع ب
مریم رضائیان

تکنیک های ارتباط با نوجوانان

ادامه از صفحه 1
ــری  ــگاه خب ــگار پای ــا خبرن ــه ب ــاد در مصاحب ــف آب ــهردار نج ــادی ش ــف آب ــزی نج ــد مغ محم
شــهرداری عنــوان داشــت : بــا عنایــت بــه ســبقه شــهر شــهیدان در حــوزه هــای ایثــار و شــهادت 
و لــزوم حفــظ ایــن آثــار،  شــهرداری نجــف آبــاد  پیگیریهایــی درخصــوص ایجــاد یــک مجموعــه 
ــا برگــزاری جلســات و بازدیهایــی نظیــر بازدیــد  فرهنگــی و مــوزه دفــاع مقــدس نجــف آبــاد ب
ــدان ســردار سرلشــکر  ــی )فرزن 24 دیمــاه 13۹5، محمــد مهــدی کاظمــی و امیرحســین یزدان
ــی( و  پاســدار شــهید حــاج احمــد کاظمــی و ســردار ســرتیپ پاســدار شــهید غامرضــا یزدان
ــار و نشــر  ــظ آث ــاد حف ــر رئیــس بنی ــر بهمــن کارگ ــاه ۹7، ســردار دکت ــد ششــم مردادم بازدی
ارزش هــای دفــاع مقــدس ، ســردار محمدقاســم ناظــر رئیــس ســازمان مــوزه انقــاب اســامی و 
دفــاع مقــدس ، ســردار مجتبــی شــیروانیان مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
مقــدس اصفهــان از ظرفیتهــای فرهنگــی ، مذهبــی و گردشــگری نجــف آبــاد  صــورت پذیرفــت.

شــهردار از امضــای تفاهــم نامــه  بیــن مســئولین شهرســتان و  بنیــاد حفــظ 
آثــار دفــاع مقــدس در جهــت طراحــی و احــداث مجموعــه فرهنگــی و مــوزه 
ــه مراکــز  ــاع مقــدس ب ــراز داشــت مــوزه دف ــاع مقــدس ســخن گفــت و اب دف
ــاد در حــوزه  اســتانها اعطــا مــی گــردد ولــی بدلیــل شــرایط خــاص نجــف آب
ــور  ــری، حض ــتان، ایثارگ ــهید شهرس ــرداران ش ــهادت، س ــهید و ش ــای ش ه
لشــکر ســرافراز 8 نجــف اشــرف ، شــهید حججــی و... ایــن مهــم مــورد موافقــت 

ســردار کارگــر واقــع گردیــد.
مغــزی نجــف آبــادی ابــراز داشــت در همیــن راســتا جلســه ای پیرامــون فرآیند 
ــا  ــاه ب ــخ 21 مهرم ــن و طراحــی در تاری ــن زمی ــی و تعیی ــی کار، جانمای اجرای
ــی  ــی زره ــکر عملیات ــی لش ــید زاده فرمانده ــیف اهلل رش ــردار س ــور س حض
ــه  ــی ناحی ــین فرمانده ــی جانش ــین مهربان ــرهنگ حس ــرف، س ــف اش 8 نج
ــرداران  ــره س ــت کنگ ــید زاده ریاس ــدی رش ــاد، مه ــف آب ــیج نج ــت بس مقاوم
ــتادی  ــئولین س ــد از مس ــی چن ــاد و تن ــف آب ــتان نج ــهید شهرس و 2500 ش

ــد. ــزار گردی برگ
وی عنــوان داشــت در ایــن جلســه نقــاط ضعــف و قــوت مکانهــای پیشــنهادی 
بررســی شــد و مقــرر گردیــد در جلســه آتی تصمیــم نهایی در خصــوص انتخاب 
مــکان  صــورت پذیــرد  و ســپس فــاز طراحــی مجموعــه فرهنگــی و مــوزه دفاع 
ــا همفکــری و  ــراز امیــدواری کــرد ب ــاد عملیاتــی گــردد و اب مقــدس نجــف آب
همیــاری دســتگاه هــای شهرســتان رونــد کار مــوزه دفــاع مقــدس تســریع یابد.

ــه(  ــم رهبري)مدظل ــام معظ ــوده مق ــه فرم ــن ب ــاد  همچنی ــف آب ــهردار نج ش
ــت  ــوان داش ــود  و عن ــاره نم ــار  “ اش ــان و ایث ــم، ایم ــهر عل ــاد  ش ــف آب “نج

مدیریــت شــهری نجــف آبــاد در ایــن راســتا اقــدام بــه تملــک خانــه آیــت اهلل 
آیــت جهــت  “خانــه علــم نجــف آبــاد “ و خانــه شــهیدان حجتــی بــه عنــوان  
ــاهلل   ــرده انش ــدواری ک ــراز امی ــت و اب ــوده اس ــاد “ نم ــف آب ــار نج ــه ایث “خان
پــس از طــی مراحــل بازســازی و بهســازی ایــن اماکــن در اختیــار شــهروندان 

ــرد . ــرار گی ــي ق ــر، والیتمــدار و انقاب ایثارگ

پیگیری احداث مجموعه فرهنگی و موزه دفاع مقدس نجف آباد

خبرکوتاه                  آیین قرائت زیارت حضرت رسول )ص(
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد  ، مراســم معنــوی قرائــت زیــارت 
حضــرت رســول اکــرم )ص( از دور در دفتــر رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان برگــزار گردید.ســید 
ــوح موســوی در حاشــیه برگــزاری ایــن مراســم افــزود :در راســتای گرامــی داشــت ســالروز شــهادت امــام  حســن ل
حســن مجتبــی )ع( و امــام رضــا )ع( و عــرض ارادت بــه ســاحت مقــدس نبــوی مراســم زیــارت حضــرت رســول)ص( 
ــت  ــهدای هش ــام ش ــاد و ن ــت ی ــن گرامیداش ــت . ضم ــورت گرف ــتی ص ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــا رعای از راه دور ب
ســال دفــاع مقــدس ، شــهدای مدافــع حــرم و شــهدای مظلــوم خــان طومــان ســوریه و همچنیــن ســالگرد شــهادت 
ســید محمــود موســوی پــدر همــکاری گرامــی اداره،ســمیه ســادات موســوی افــزود : تبییــن ســیره نبــوی و ترویــج 
ــار  ــاد اســامی اســت  و اظه ــگ و ارش ــف فرهن ــت)ع( از وظای ــل بی ــای اه ــمند و گرانبه ــات ارزش ــاندن صف و شناس

ــا بهــره گیــری از ســجایای اخــاق نبــوی بتوانیــم الگــوی خوبــی بــرای آینــدگان باشــیم. امیــدواری کــرد ب



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 29  مهر 1399

شماره 81  7

کاروانســرای حســنیجه در روســتای حســنیجه در دوره  صفــوی ســاخته شــده و در ســال 
137۹ در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت شــده اســت.

در ابتــدا کمــی در مــورد کاروانســرا توضیــح دهیــم. مســافرخانه هــا یــا همــان خانــه هایــی 
بــا یــک فضــای بــزرگ و حیاطــی وســیع بــرای راحتــی کاروان و توقــف شــب مســافران را 

کاروانســرا مــی گوینــد.
ــای اســامی اســت ، ــوع ســاختمان ه ــن ن ــه و بزرگتری ــم گفت ــزرگ را تی  کاروانســراهای ب

وســعت آن معمــوال مربــع یا مســتطیل شــکل اســت بــا یــک ورودی بســیار عظیــم و بزرگ و 
 اکثــرا ســاده و بــدون نقــش ، بــا دیوارهایی کــه گاهی بادگیرهایــی در انتهای آن قرار داشــت ،

یــک داالن طــاق قوســی مابیــن ورودی و حیــاط داخلــی قــرار دارد کــه فضــای کافــی بــرای 
جــا دادن حیوانــات بارکــش را فراهــم مــی کــرده اســت.

ــه  ــی ک ــگان های ــت ، و طاق ــرار داش ــاط ق ــن حی ــراف ای ــی در اط ــده ای ــر آم ــکوهای ب س
نمــای داخلــی را مفصــل بنــدی مــی کننــد.در پشــت آنهــا حجــره هــای کوچکــی بــود کــه 

ــد. ــزل مــی کردن مســافران در آن من
کاروانســراهای دو طبقــه ایــی هــم بودنــد کــه از حجــره هــای پایینــی بــرای انبــار کــردن 

کاالهــا و از حجــره هــای باالیــی بــرای منــزل مســافران اســتفاده مــی شــد.
، باشــد  مــی  دوره صفویــه  کاروانســراها  مرمــت  و  احــداث  دوره  تریــن  رونــق   پــر 

شــاه عبــاس یکــم کــه قصــد بازســازی و احیــای جــاده ابریشــم را داشــت ، یکــی از ملزومــات 
آن را احیــای کاروانســرا هــا مــی دانســت . یکــی از دالیــل اینکــه بیشــتر کاروانســراها بــه 

کاروانســرای شــاه عباســی معــروف اســت همیــن اســت .
کاروانسرای حسنیجه و روستای حسینجه یا هسینجه

حســنیجه روســتایی قدیمــی از بخــش مهردشــت اســت کــه طبــق ســنگ نوشــته هــای 
ــر 1000 ســال اســت.  ــغ ب قبرســتان قدیمــی ، قدمــت روســتا بال

، اســت  بــوده  نیــز  اصفهــان  بــه  گلپایــگان  مســیر  هــای  اســتراحتگاه  از   یکــی 
همیــن دلیــل ســاخت کاروانســرای عباســی در ایــن روســتا شــده ، شــغل بیشــتر مردمــان 

ایــن روســتا کشــاورزی و دامــداری اســت.

شهر من نجف آباد
کاروان سرای حسینجه

                                                                            تولید ماسک ضد کرونا توسط نخبه نجف آبادی                                                       
ــک  ــی ماس ــینا از طراح ــامت س ــن س ــای نوی ــعه فناوری ه ــان توس ــرکت دانش بنی ــل ش ــی مدیرعام ــی زینعل عل
ضدویروســی خبــر داد کــه تــا 100 بــار قابلیــت شستشــو دارد و فقــط در 5 کشــور دنیــا ســاخته شــده اســت.حتی اگــر 
ــود. پارچــه ای آن   ــاده خواهــد ب ــن ماســک عبــور کنــد، ویروســی ضعیف شــده، عقیم شــده و از کار افت ویروســی از ای
قابــل شستشــو بــوده و بــه ادعــای وی، تــا ۹۹ درصــد ویــروس، میکــروب و باکتری هــا را از بیــن می بــرد همچنیــن 

ــار شستشــو هــم خواصــش حفــظ می شــود. ــا 100 ب ت
ایــن ماســک تولیــد شــده فقــط در کشــورهای اســراییل، آمریــکا، ژاپــن، لهســتان و ســوییس  و بــا قیمــت نزدیــک 
بــه 60 دالر تهیــه شــده اســت کــه مــا بــا یک دهــم قیمــت مشــابه خارجــی یعنــی نزدیــک بــه 5 دالر ایــن ماســک 

ــم. ــد کرده ای را تولی

خبرکوتاه

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا 
حضــور مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان، رئیس دفتــر نماینده 
ــدگان  ــامی، نماین ــورای اس ــس ش ــتان در مجل ــردم شهرس م
کشــاورزان و ...، جلســه رســیدگی بــه مشــکات صــدور اســناد 
مالکیــت عرصــه اراضی مشــاع کشــاورزان جــوزدان در فرمانداری 
شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــه 
ــا  ــت ب ــان در محوری ــگاه ذی حق ــت جای ــوط رعای ــان مبس بی
موضــوع حــق الناس و حــق اهلل پرداختند. ســپس ضمن اســتماع 
ــتقیم  ــاط مس ــن، در ارتب ــای حاضری ــه ه ــا و دغدغ ــت ه صحب
ــازمان  ــور اراضــی س ــر ام ــدی - مدی ــدس آخون ــا مهن ــی ب تلفن
جهــاد کشــاورزی اســتان - بــه تبییــن رویکردهــا و رویدادهــای 
مربوطــه در پیونــد بــا قوانیــن و مصوبــات مطروحــه پرداختنــد. 

در ادامــه مقــرر گردیــد، مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بــه 
ــن و  ــر در جهــت انعــکاس مشــکات حاضری ــی ام ــوان متول عن
پیگیــری درخواســت هــای منطبــق بــر اصــول و ضوابــط تقنیــن 
یافتــه از طریــق اداره کل متبــوع خــود، اقــدام و هــر زمــان کــه 
نیــاز بــه هماهنگــی، مکاتبــه و پیگیــری توســط فرمانــداری ویژه 
ــدار شهرســتان  ــا فرمان ــی باشــد، در هماهنگــی ب شهرســتان م
ــد. همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر  اقــدام الزم را معمــول نمای
گردیــد، مــوارد مــورد اســتناد طرفیــن طــی نشســتی راهبــردی 
ــاد  ــی جه ــور اراض ــر ام ــر مدی ــوری در دفت ــورت حض ــه ص ب
ــر  ــری موث ــی و پیگی ــورد واکاوی، بررس ــتان م ــاورزی اس کش
ــرایط و  ــن ش ــر ضــرورت تبیی ــن نشســت ب ــردد. در ای ــع گ واق
ــد. تســهیل و تســریع در انجــام فراینــد کار تاکیــد مکــرر گردی

بررسی مشکالت صدور اسناد مالکیت عرصه اراضی مشاع کشاورزان 

خبر کوتاه

معــاون اســتاندار و فرمانــدار  ویــژه شهرســتان بــه همــراه 
ــدار  ــدار در دی ــی فرمان ــی و عمران ــی و اجتماع ــن سیاس معاونی
ــا حجــت االســام و المســلمین صادقــی، رئیــس اداره اوقــاف  ب
ــاه  ــول م ــن اداره، حل ــه شهرســتان و همــکاران ای ــور خیری و ام
پرخیــر و برکــت ربیــع االول و هفتــه وقــف را تبریــک گفتنــد. 
ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــدار مع ــن دی در ای
ــور  ــاف و ام ــاری در اداره اوق ــور ج ــد ام ــی از رون ــن آگاه ضم
خیریــه شهرســتان از رونــد پیگیــری تحقــق مطالبــات آن 
مجموعــه مطلــع گردیدنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعــی، بــا 
تقدیــر از هــرم مدیریتــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 

ــن مبســوط  ــه تبیی ــن اداره ب ــان ای ــه کارکن و دلســوزی خادمان
جایــگاه مبــرز و ارزشــمند وقــف و واقــف پرداختنــد. ایشــان بــا 
اشــاره بــه فعالیــت هــای مهــم و ســازنده ایــن اداره و کارکنــان 
ــرد  ــن رویک ــد 1۹ ای ــاری منحــوس کووی ــروز بیم ــام ب آن در ای
ــان و  ــرایط مراجع ــات ش ــتار مراع ــه را ســتودند و خواس همدالن
تعامــل موثرتــر بــا کاربــران موقوفــه هــای تحــت پوشــش اداره 
ــورای  ــس ش ــد. رئی ــتان گریدن ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام اوق
ــارک  ــه مب ــیدن ده ــرا رس ــک ف ــا تبری ــتان ب ــن شهرس تامی
وقــف، بــر گســترش شــاخه هــای متنــوع وقــف همچــون وقــف 
فرهنگــی، اشــتغالزایی و ...؛ بــر ضــرورت آشــنایی بیشــتر مــردم 

بــا ایــن مولفــه هــای ممــدوح و آســمانی تاکیــد نمودنــد. ایشــان 
همچنیــن بــر ضــرورت هدایــت واقفــان در شــرایط کنونــی بــه 
منظــور تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای توســعه بیمارســتان 
ــه  ــد. در ادام ــح نمودن ــد و تصری ــد منتظــری تاکی شــهید محم
ــه شهرســتان ضمــن معرفــی  ــاف و امــور خیری رئیــس اداره اوق
همــکاران بــه بیــان دغدغــه هــا و مســائل اداره متبــوع خویــش 
ــایر اعضــاء  ــر س ــل پایات ــت و تعام ــتار حمای ــد و خواس پرداختن
شــورای اداری شهرســتان در تحقــق اهــداف عالــی ایــن مجموعه 
و کمــک بــه گســترش فرهنــگ متعالــی وقــف و تکریــم مبــرز 

ــد. واقفــان گردین

دیدار  فرماندار ویژه از اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان
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6شماره 81
آگهی تغییرات

آگهــی تغییــرات شــرکت کشــت و دام قائــم شــرکت 
ملــی  شناســه  و   3723 ثبــت  شــماره  بــه  تعاونــی 
ــی  ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 10260221100 ب
عــادی مــورخ 1399/04/07 07 و نامــه شــماره 2984 مــورخ  
ــل  ــات ذی ــاد تصمیم ــف اب ــاون نج 1399/04/17  اداره تع
اتخــاذ شــد : صورتهــای مالــی و تــراز ســال 1398 بتصویــب 
 5659204155 کدملــی  علیرضایــی  حســین   . رســید. 
بســمت بــازرس اصلــی و فاطمــه عبداللهــی حســین  
ــدل  ــی الب ــازرس عل ــمت ب 1090515456 01/06/1355  بس
بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد اداره کل ثبــت 
ــرکت  ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس ــناد و ام اس
هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )1024395(

حصروراثت
ــه کاســه ۹۹01074 از ایــن دادگاه درخواســت  ــه شــرح دادخواســت ب  امیــر افشــاری دارای شناســنامه شــماره 556۹ ب
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مهدیقلــی افشــاری بشناســنامه ۹2 در تاریــخ 13۹۹/1/2 
ــه : 1. عــزت الســادات  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
افضلــی ش ش 34۹0 ، 2. اســمعیل افشــاری ش ش 3566 ، 3. محمــود افشــاری ش ش 341۹ ، 4. امیــر افشــاری ش ش 
ــاری ش ش 1080012206،  ــاری ش ش 7405 ، 7. آرزو افش ــد افش ــاری ش ش 2437، 6. احم ــم افش 556۹ ، 5. ابراهی
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت 
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.10217۹6/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 ســید حســین رضایــی کرمانــی دارای شناســنامه شــماره 17431۹4285 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۹65 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید خســرو رضایــی کرمانــی 
بشناســنامه 1755230036 در تاریــخ 13۹۹/3/16 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. ســید حســین رضایــی کرمانــی ش ش 17431۹4285 ، 2. ســید علــی رضایــی کرمانــی 
ش ش 175682۹705 ،3.ســید اســماعیل رضایــی کرمانــی ش ش 17406۹3647 4. ســید رضــا رضایــی کرمانــی ش ش 
ــی ش  ــی کرمان ــم رضای ــی ش ش 1750705133 ، 5. ســید ابراهی ــی کرمان ــه رضای 17544۹3221 ، 5. ســید حجــت ال
ش 175335277 )فرزنــدان متوفــی(، 6. عفــت بیگــم موســوی ش ش 11410152۹3 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد.1025۹61/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف 

آبــاد
حصروراثت 

مهــدی نــادی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 10۹1187355 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۹22 از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کبــری صالحــی بشناســنامه ۹53 در 
تاریــخ 13۹8/۹/11 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
مهــدی نــادی نجــف آبــادی  ش ش 10۹1187355 ، 2. محمــد نــادی نجــف آبــادی ش ش 10۹2135502 ، 3. حســین 
ــادی  ــادی ش ش 10۹0363001 ، 5. فاطمــه ن ــادی نجــف آب ــادی ش ش 00528850۹7 ، 4. مرجــان ن ــادی نجــف آب ن
نجــف آبــادی ش ش 10۹1278202 ، 6. معصومــه نــادی نجــف آبــادی ش ش 10۹1383812 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی 
ــت  ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث ب
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. 1277048/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد

آگهی تغییرات
ــای  ــتایی دهیاریه ــی روس ــرکت تعاون ــرات ش ــی تغیی گه
ــت 2029 و  ــماره ثب ــه ش ــاد ب ــف آب ــزی نج ــش مرک بخ
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10260208429 ب ــه مل شناس
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/04/31  
ــال  ــی س ــای مال ــد: - صورته ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــان  ــود و زی ــرد س ــه ، عملک ــر ترازنام ــتمل ب 1397 مش
ــی  ــه کدمل ــی ب ــخاوت کیماس ــید. - س ــب رس ــه تصوی ب
1129340376 بــه ســمت بــازرس اصلــی و مجتبــی غفــاری 
ــدل  ــی الب ــازرس عل ــمت ب ــی 5499901643 بس ــه کدمل ب
بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد. اداره کل ثبــت 
ــرکت  ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس ــناد و ام اس
هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )1024394(

حصروراثت
ــه  ــادی دارای شناســنامه شــماره 6۹4 ب  حســین انتشــاری نجــف آب
ــه کاســه ۹۹01028 از ایــن دادگاه درخواســت  شــرح دادخواســت ب
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث گواه
ــادی بشناســنامه 54 در تاریــخ 138۹/11/6  علــی انتشــاری نجــف آب
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــادی ش  ــه : 1. اســداهلل انتشــاری نجــف آب مرحــوم منحصــر اســت ب
ش 313 ، 2. یــداهلل انتشــاری نجــف آبــادی ش ش 287 ، 3. حســن 
ــف  ــاری نج ــین انتش ــادی ش ش 350 ، 4. حس ــف آب ــاری نج انتش
ــادی ش ش ۹1  ــادی ش ش 6۹4 ، 5. مجتبــی انتشــاری نجــف آب آب
ــی(،  ــدان متوف ــادی ش ش 132 )فرزن ــف آب ــاری نج ــول انتش ، 6. بت
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 
ــعبه 10  ــس ش ــف رئی ــد. 1026135/م ال ــد ش ــی صادرخواه واالگواه

ــاد حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت

 مریــم دهقــان ابراهیمــی دارای شناســنامه شــماره 1500 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۹۹010۹6 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان پــوران غالــی 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 13۹7/10/18 اقامت ــنامه 764 در تاری بشناس
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــان ش ش  ــان دهق ــان  ش ش 1500 ، 2. مرج ــم دهق ــه : 1. مری ب
77۹ ، )فرزنــدان متوفی(،متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ن
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1021803/م 
الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف 

آبــاد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                                   به مناسبت آغاز ماه ربیع االولسخنی با خوانندگان
در ربیع االول،این ماه خجسته، نسیم سحري جان مایه عشق را به گستره 

خاکیان مي فرستد. جوانه هاي تبسم لب ها را شاداب از طراوت تغزلي 
دیگر کرده و همگي قدوم نوزادي را که سبب آفرینش است تبریک
 مي گویند که یا محمد! به جمع خاکیان دوستدارت خوش آمدي!
حلول ماه ربیع االول، ماه جشن و سرور اهل بیت)ع( مبارک باد.

سخنی با خوانندگان

پرویــن دخــت ) فاطمــه ( یزدانیــان متولــد 5 فروردیــن 1306 در نجــف آبــاد  بــود. ایشــان 
ــادر  ــون و م ــینما و تلویزی ــر س ــود. وی بازیگ ــی ب ــم ابتدای ــی شش ــدرک تحصیل دارای م
کارگــردان بــه نــام ســینمای ایــران کیومــرث پــور احمــد بــود. ایشــان در 5 فروردیــن 13۹2 
پــس از ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر درگذشــت، و در گلســتان شــهدای شهرســتان نجــف آبــاد 

در کنــار همســرش جهــان بخــش پوراحمــد بــه خــاک ســپرده شــده اســت.
وی دارای 12 فرزنــد، 25 نــوه و 5 نتیجــه اســت ، منوچهــر و کیومــرث پوراحمــد از هنرمنــدان 

معــروف و بنــام ســینما و تلویزیــون می باشــند.
کیومــرث پوراحمــد متولــد 25 آذر 1328 در نجــف آبــاد اســت، فیلمنامــه نویس،تدوینگــر ، 
تهیــه کننــده مــی باشــد، آثــار معــروف وی شــب یلــدا، اتوبــوس شــب،خواهران غریــب،گل 

یخ،کفــش هایــم کــو مــی باشــد.
منوچهــر پوراحمــد متولــد 24 مهــر 1321 در نجــف آبــاد اســت، وی در 2۹ دی 13۹6 در اثــر 
ســکته قلبــی درگذشــته اســت،آثار مهــم وی عاصی،تصمیــم نهایی،آخریــن لحظــه و مهمــان 

پذیــر طوبــی مــی باشــد.
بــرای مجموعــه قصــه هــای مجیــد کیومــرث پوراحمــد از زنــان بســیار تســت گرفــت، امــا 
ــادر را  ــان م ــت خواهرش ــود، در نهای ــت، نب ــن داش ــادر در ذه ــک م ــه از ی ــدام آنچ هیچک
ــن دخــت  ــم پروی ــب خان ــن ترتی ــه ای ــت، و ب ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــه م پیشــنهاد داد ک
یزدانیــان بازیگــری محبــوب شــد ، کــه بــه تعبیــر خالــق قصــه هــای مجیــد از آشــپزخانه بــه 

یــک ســوپر اســتار تبدیــل شــد.
در مجموعــه هــای قصــه هــای مجیــد پرویــن دخــت یزدانیــان همــان لبــاس هایــی خــودش 
ــه خــودش انجــام مــی داد،  را مــی پوشــید، و دقیقــا همــان کاری را مــی کــرد کــه در خان
خانــه ایــی کــه فیلــم در آن کار مــی شــد دقیقــا شــبیه همــان خانــه قدیمــی خــودش بــود، 

حــس و حــال ایشــان در ایــن فیلــم حــس حــال واقعــی خودشــان بــود.
فیلم های سینمایی پروین دخت یزدانیان

* 1371 صبح روز بعد  * 1370 شرم    
* 1372 نان و شعر  * 1371 سفرنامه شیراز   

* 1374 خواهران غریب  * 1373 مهریه بی بی   
* 137۹ شب یلدا 

تلویزیونی پروین دخت یزدانیان
* 1375 مدرسه مادر بزرگ ها  * 1370 قصه های مجید   

* 1375 دبیرستان خضرا * 1375 سرنخ   
* 1377 عروسی 77  * 1378 آژانس دوستی  

* 1380 تصمیم نهایی
جوایز پروین دخت یزدانیان

* 1370 برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر برای فیلم شرم

* 1371برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر برای  قیلم صبح روز بعد
* 1372 در یازدهمین جشنواره فیلم فجر کاندید نقش دوم زن در فیلم نان و شعر

قســمتی از متنــی کــه فرانــک مجیــدی در مورد کیومــرث پوراحمــد و 
ــد: ــای مجی ــه ه ــا قص ــش ب خاطرات

قصه هــای مجید ریشــه و رویــا و اشــک و لبخنــد کودکــی ماســت.من تــا به حــال هیچ کــس 
را ندیــده ام کــه وقتــی قســمتی از ســریال پخــش می شــود یــا برنامــه ای دربــاره اش، آرام بــه 
دو وجبــی تلویزیــون نخــزد و غــرق نشــود.اصًا نســل مــا و حتــی پــدر و مادرهایمــان اگــر 
بخواهــد نوســتالژی را معنــا کنــد، یکــی از معناهــای مســتقیمش قصه هــای مجیــد اســت.و 
ــوز  ــودم، هن ــاالت خــودم ب ــا و مق ــودم و ســرگرم نوشــتن نقده ــاد برده ب ــا را از ی ــن این ه م
دوچرخه ســواری یــاد نگرفتــه ام چــون وقتــی نــه ســالم بــود در چندمیــن تاشــم زانویــم را 
داغــان کرده بــودم، هنــوز جرئــت نــدارم بــه نداشــتن پــدر و مــادر فکــر کنــم و بــرای فــرار 
از ایــن ترسهاســت کــه می نویســم.من از یــاد برده بــودم، تــا پنجشــنبه کــه شــبکه ی چهــار 
دوبــاره گــرد و خــاک کلــی از خاطــرات خــوب را گرفــت و جلــوی رویــم گذاشــت، تــا آن کــه 
ــا یــادم بیایــد آن قســمت کــه مجیــد تــوی  ــو بیایــی و از 17، 18 ســال پیــش بگویــی، ت ت
ــتند،  ــم هس ــب و خان ــم نجی ــی ه ــان خیل ــور محله ش ــای مرده ش ــت دختره ــایش نوش انش
ولــی خواســتگار ندارنــدو بــه آقــای ناظــم گقــت گوســاله خیلــی فحــش محترمانــه ای هســت 
ــه 100  ــوخت ک ــی س ــد م ــال مجی ــه ح ــم ب ــدر دل ــودم، و چق ــده  ب ــد خندی ــه ح ــا چ ، ت
تومــان، تمــام رویاهایــش بــود کــه آقــای کیــوان نمی فهمیــد بایــد پســش بدهدچقــدر دلــم 
ــودش  ــرای خ ــر ب ــد دیگ ــده اند و مجی ــر ش ــد پی ــای مجی ــدم معلم ه ــه می دی ــد ک فشرده ش

ــو فکــر می کنــم ــه ت ــاره ب مــردی شــده. دوب

هنرمندان نجف آباد
پروین دخت یزدانیان

در دیــدار صادقــی بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان کــه بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی 
ــد.  ــزار گردی ــداری و .. برگ ــت فرمان ــئول حراس ــدار، مس فرمان
مهنــدس راعــی، بــا تبریــک حلــول مــاه پرخیــر و برکــت ربیــع 
االول و آرزوی کســب توفیــق از ایــام پیشــرو بــه بیــان موضــوع 
رعایــت صریــح شــیوه نامــه هــای ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و 
پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا در محوریــت بــا تکریــم 
اربــاب رجــوع و اصــرار بــر رعایــت حقــوق شــهروندی پرداختنــد 
ــه  ــی و اســتانی ب ــر ضــرورت همراهــی مســئوالن ارشــد   مل و ب
ــه  ــن مجموع ــاختمان اداری ای ــازی س ــازی و نوس ــور بهس منظ
خــدوم تاکیــد و تصریــح نمودنــد. در ایــن نشســت رئیــس اداره 
ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان، بــا ارائــه گزارشــی مبســوط از 
مســائل و نیازهــای ضــروری باالخــص کمبــود مبرهــن نیــروی 

انســانی کارآزمــوده در مجموعــه بــا توجــه بــه میــزان گســترش 
ــندهای  ــل س ــان تبدی ــام زم ــل اتم ــه دلی ــی ب ــات مردم مراجع
ــی از  ــور نیم ــه حض ــرگ، ب ــک ب ــندهای ت ــا س ــه ای ب دفترچ
چــارت مصــوب اباغــی اداره کل ثبــت اســناد و امــاک در ســال 
1375 اشــاره و از عــدم حضــور مســتمر بالــغ بــر 6 کارمنــد ایــن 
ــا و  اداره بــه دالیلــی از جملــه مرخصــی زایمــان، بیمــاری کرون
ــت ســایر اعضــاء شــورای اداری  ــد و خواســتار حمای ... پرداختن
ــن  ــت ای ــه خدم ــه ارائ ــش چرخ ــور کاه ــه منظ ــتان ب شهرس
ــد. در ایــن نشســت  ــه مــردم شــریف شهرســتان گردیدن اداره ب
ــدار ویــژه شهرســتان ضمــن تقدیــر از  معــاون اســتاندار و فرمان
ــت  ــه اداره ثب ــه توســط مجموع ــای صــورت پذیرفت ــت ه فعالی
اســناد و امــاک شهرســتان بــر ضــرورت هــم افزایــی مســئولین 
در کاهــش مشــکات احصــاء گردیــده بــه دلیــل بــروز بیمــاری 

ــی اداره ثبــت  ــاالی ســاختمان فعل ــا و قدمــت ب منحــوس کرون
ــام در  ــر ضــرورت اهتم ــد و ب ــاک شهرســتان تاکی اســناد و ام
ــرای  ــرورت اج ــن اداره و ض ــدف ای ــه ه ــت جامع ــود وضعی بهب

ــد. ــد موکــد نمودن ــن تاکی ــت دهــی مراجعی ســامانه نوب

دیدار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک با فرماندار ویژه شهرستان


