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بهره برداری و کلنگ زنی از 59 پروژه
  با حضور دکتر مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری  و دهیاری های کشور

ــتایی  ــهری و روس ــور ش ــعه ام ــران و توس ــاون عم ــژاد مع ــدی جمالی ن ــر مه ــور دکت ــا حض ب
ــاون  ــی مع ــدس غالم ــای کشــور، مهن ــازمان شــهرداری ها و دهیاری ه ــس س ــر کشــور و رئی وزی
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان، مهنــدس راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
ــاد، حجــت االســالم و المســلمین حــاج آقــا حســناتی نماینــده ولــی فقیــه  شهرســتان نجــف آب
ــور شــهری و شــوراها اســتانداری  ــر ام ــرکل دفت ــر ذاکــری مدی ــاد، دکت ــه نجــف آب ــام جمع و ام
اصفهــان، مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، معاونیــن فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای 
تابعــه شهرســتان، شــهرداران ســایر شــهرهای تابعــه شهرســتان، شــهردار و ســایر اعضــاء شــورای 
ــی، نظامــی و انتظامــی شهرســتان،  ــی، قضائ ــاد، مســئوالن اداری، اجرای اســالمی شــهر نجــف آب
ائمــه جمعــه و جماعــات، رئیــس دفتــر نماینــده مــردم شــریف شهرســتان در مجلــس شــورای 
اســالمی، معتمدیــن و اقشــار مختلــف مــردم در یادمــان شــهدای نجــف آبــاد و ادای احتــرام بــه 
کلیــه شــهیدان ارجمنــد شــهر نجــف آبــاد از انقــالب اســالمی تــا کنــون در یــک برنامــه ریــزی 
فشــرده بالــغ بــر ۵۹ پــروژه بــا هزینــه ای افــزون بــر ۴۱۴ میلیــارد تومــان در شــهر نجــف آبــاد را 

کلنــگ زنــی، افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســاندند. 
در انتهــای مراســم کــه همــراه بــا افتتــاح ســالن همایــش فرزانــگان شــهر نجــف آبــاد بــود، پــس 
از اتمــام مراســم و اســتقرار مدعویــن در جایــگاه هــای تعبیــه شــده بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای 
ــه اســتماع  ــن ب ــا، مدعوی ــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرون ــت مقابل ــی مدیری ســتاد مل
ســخنرانی هــای مســئوالن شهرســتان از جملــه بیــان درخواســت هــا، اســتمدادها، حمایــت هــا 

پرداختنــد و در انتهــا بــه پاســخگویی بــه دغدغــه هــا تبییــن کالم نمودنــد.
مهــدی جمالی نــژاد در ایــن مراســم اظهــار کــرد: در یــک و نیــم ســال گذشــته بحران هــای زیــادی 
ــه آن را  ــن ســرزمین نمون ــخ ای ــی در تاری ــه حت ــی ک را پشــت ســر گذاشــتیم، ســیل های مهیب
نداشــتیم کــه ۲۵ اســتان درگیــر ســیل شــود؛ هجــوم ملخ هــا و آتش ســوزی جنگل هــا و زلزله هــا، 
ســهمیه بندی بنزیــن، بحــث قرنطینــه و تعطیل های ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونا از ایــن بحران ها 
بــود امــا بســیاری از پروژه هــا عمرانــی در ایــام کرونــا تعطیــل کــه نشــدند حتــی کنــد هم نشــدند. 
همچنیــن افــزود :  بــا وجــود تحریم هــا، ۸۰ هــزار طــرح نیمــه کاره و نیمه تمــام در کشــور داریــم، 
از ســال گذشــته در کنــار همه کارهــای معمولــی کــه انجــام داده شــد ۱۶۰ هــزار خانــه آســیب 

دیــده بــر اثــر ســیل، بازســازی و بهســازی شــد
جمالی نــژاد اظهــار داشــت: علــی رغــم این کــه اوضــاع خــوب نیســت و مــردم در فشــار هســتند 
آینــده را خــوب می بینیــم، مطمئنــاً هیچ کــس ماننــد مــا در ایــن شــرایط بــد اقتصــادی و وجــود 
ــه دلیــل ســفرهایی کــه زمــان بحران هــای مختلــف  بیمــاری حــال مــردم را نمی بینــد آن هــم ب

بــه  جــای جــای کشــور داشــتیم.
ــردم را  ــر کشــور کــم شــدن اعتمــاد م ــور شــهری و روســتایی وزی ــاون عمــران و توســعه ام مع
ــم روز را  ــا عل ــد ب ــای جدی ــن پروژه ه ــی از ای ــدس خیل ــاع مق ــزود: در دف ــوب ندانســت و اف مطل
ــد ناراحــت  ــردم می بینن ــه م ــا مســائلی ک ــا حــاال ب ــردم را داشــتیم، ام ــاد م ــا اعتم نداشــتیم ام
ــت،  ــده اس ــگ ش ــا کم رن ــاد آن ه ــوب اعتم ــاخت های مطل ــتن زیرس ــود داش ــا وج ــوند و ب می ش
ــری و  ــای فک ــع نزاع ه ــاال موق ــه ح ــد ک ــت کنن ــد دق ــهرداری ها بای ــاً ش ــه ادارات مخصوص کلی
ــد و نمی تواننــد آن را تحمــل کننــد. ــه ســر می برن خطــی نیســت زیــرا مــردم در شــرایط ســختی ب

ــد و تصریــح کــرد: تاکنــون در کنــار همه کارهــای ســخت افزاری کــه  ــاد را الگــو خوان وی نجف آب
انجام گرفتــه قوانیــن خوبــی نیــز مصــوب شــده کــه آینــدگان طعــم شــیرین آن را خواهند چشــید.

ــم در کشــور و مخصوصــاً  ــورم و تحری ــی در ســایه ت ــات خوب ــت: اقدام ــان گف ــژاد در پای جمالی ن
شهرســتان نجف آبــاد در حــال اجــرا اســت کــه دلیــل پیشــرفت ایــن کارهــا را می تــوان همدلــی 
میــان ارگان هــا و مــردم دانســت، امیدبخشــی و امیــدوار کــردن مــردم بســیار مهــم اســت. و امــروز 
۵۹ پــروژه کلنگ زنــی و برخــی از آن هــا بــه بهره بــرداری رســید، در حــوزه فضــای ســبز توانســتیم 

یــک متــر بــه ســرانه فضــای ســبز شهرســتان اضافــه کنیــم.
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجف آبــاد، هفتــه تعــاون را بــه کلیــه 
ــام  ــز رســیدن ای ــد و پیشــاپیش نی ــاون تبریــک گفتن ــد و ســختکوش عرصــه تع فعالیــن ارجمن
حماســه آفرینانــه هفتــه دفــاع مقــدس کــه یــادآور رشــادت هــا، جانبــازی هــا و مجاهــدت هــای 
ــه  ــا عــرض خــوش آمدگویــی ب مــردم غیــور ایــران ســرافراز اســت را گرامــی داشــتند. ایشــان ب
میهمــان حاضــر، خصوصــا دکتــر جمالــی نــژاد به شهرســتان نجــف آباد، دیــار علــم، ایمــان و ایثار؛ 
دومیــن حضــور ایشــان را در ســال جــاری در شهرســتان نجــف آبــاد بــا عنایت بــه تراکــم ماموریتی 
و ازدحــام مشــغله هــای شــغلی ایشــان بســیار درخــور تقدیــر و تشــکر خواندنــد و ابــراز امیــدواری 
نمودنــد بــا توجــه بــه اِرقیــت خــاص ایشــان بــه مــردم شــریف نجــف آبــاد در آینــده هــای نزدیــک 
نیــز بازهــم شــاهد حضــور پــر برکــت ایشــان و هیــات همــراه در شهرســتان نجــف آبــاد باشــیم.

وی تأمیــن منابــع مالــی پایــدار بــرای شــهرداری ها را بســیار دشــوار خوانــد و گفــت: شــهرداری 
بــرای ایجــاد درآمــد پایــدار خــود مجبــور بــه فــروش امــالک می شــوند کــه ایــن تصمیــم و کار 
ــه درآمــد پایــدار شــهرداری ها شــود. ــی نیســت و از ایــن  رو می طلبــد کــه توجــه بیشــتری ب مطلوب
ادامه در صفحه 8
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                                                                بررسی مشکالت بخش کشاورزی با حضور امام جمعه شهرستان

رئیــس اداره اموراراضــی شهرســتان جلســه بررســی مشــکالت و چالــش هــای بخــش کشــاورزی بــا حضــور امــام جمعــه 
شهرســتان حجــت االســالم و المســلمین حــاج آقــا حســناتی ، مدیرجهــاد شهرســتان مهنــدس صالحــی و رئیــس اداره 

اموراراضی مهندس قربانی برگزارگردید. 
درایــن جلســه مهنــدس صالحــی درخصــوص مشــکالت بخــش هــای مختلــف کشــاورزی شهرســتان ســخنانی بیــان 
نمودنــد ،ســپس درخصــوص مشــکالت موجــودر بخــش دام وطیــور شهرســتان و کمبــود نهــاده هــای دامــی و مشــکالت 
دامــداران و ســپس در مــورد مشــکالت امورزمیــن و تغییــر کاربــری هــای غیــر مجــاز و قانــون حفــظ کاربــری اراضــی 

زراعــی باغــی وتوضیحاتــی درخصــوص ســامانه ۱3۱ گشــت ویــژه اموراراضــی شهرســتان بیــان نمودنــد.

خبر کوتاه

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور مدیــر آمــوزش و پــرورش، 
رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان، رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری نجــف آبــاد و ســایر اعضــاء، جلســه انجمــن کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان برگزار 
گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــا تقدیــر از ترویــج فرهنــگ مستحســن کتابخوانــی، 
خصوصــا پــس از شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا کــه بــا مهندســی اداره کتابخانــه هــای عمومی 
ــد.  ــکر نمودن ــی و تش ــت، قدردان ــق یاف ــازی رواج و رون ــای مج ــتان در فض ــداران شهرس و کتاب
ایشــان بــا تاکیــد بــر لــزوم افزایــش فعالیــت هــای فرهنگــی در جهت گســترش فرهنــگ ممدوح 
مطالعــه و نهادینــه کــردن موضــوع کتــاب و کتابخوانــی، اظهــار داشــتند: دوران ســخت قرنطینــه 
ــان و  ــودکان و نوجوان ــه و خصوصــا ســرگردانی ک ــت جامع ــات فراغ ــش اوق ــث افزای ــا، باع کرون
ــه در حــوزه  ــش هــای صــورت پذیرفت ــدد پوی ــه م ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــی بزرگســاالن گردی حت
ــوب  ــرداری مطل ــره ب ــا به ــاط ب ــا در ارتب ــه خصوص ــزان مطالع ــرانه می ــش س ــی در افزای عموم
ــی و  ــی فرهنگ ــر مناســبی در راســتای پویای ــک تاثی ــای الکترونی از فضــای مجــازی و درگاه ه
اجتماعــی برجــای خواهــد گــذارد. امــروزه مســئوالن کتابخانــه هــا بــا اســتفاده از شــیوه هــای 
بدیــع و خالقانــه ماننــد: برگــزاری مســابقات مختلــف، بهــره بــرداری از کتــب صوتــی در وســایل 
حمــل و نقــل عمومــی، اهــداء فایــل هــای کتــب الکترونیــک در قالــب هدایــای ویــژه مناســبتی 
ــگ  ــترش فرهن ــه و گس ــزان مطالع ــرانه می ــش س ــگرفی در افزای ــو ش ــه نح ــد ب ــی توانن و ... م
ــم  ــی نمای ــد. از مســئوالن شهرســتان درخواســت م ــر و اثربخــش عمــل نماین ــی موث کتابخوان
بــا برگــزاری مســابقات دوره ای کتابخوانــی بــرای همــکاران و جامعــه هــدف خــود در ایــن امــر 
ممــدوح بــه شــیوه ای موثــر همراهــی و همــکاری نماینــد. اســتفاده مدیریــت شــده از فضــای 
ــی  ــی و تعال ــد و در عــوض عامــل پویای ــار ســوء فضــای مجــازی مــی رهان ــا را از آث مجــازی م
ــردد. همــه شــما  ــی گ ــا م ــدان م ــا و فرزن ــز م ــر و اندیشــیدن تحســین برانگی ژرف تفکــر، تدب
مدعویــن و کلیــه دســت انــدرکاران امــر کتابخوانــی بــه ویــژه کتابــداران و اصحــاب رســانه بایــد 
از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و در تصمیــم ســازی و برنامــه ریــزی هــای مناســب و راهبــردی 
ــد. رئیــس  ــردم شــرکت نماین ــف م ــان اقشــار مختل ــی در می ــج فرهنــگ کتابخوان جهــت تروی
ــری از پتانســیل  ــد: بهــره گی ــا، افزودن ــان آماره شــورای اداری شهرســتان، در ادامــه ضمــن بی
هــای ســازمان هــای مــردم نهــاد، گزینــه ارزشــمند در راســتای ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی در 

ســطح شهرســتان اســت. در ادامــه احمــدی، محتــرم اداره کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان به 
ارائــه گزارشــی مبســوط از فعالیــت هــای کتابخانــه هــای عمومــی خصوصــا در پیونــد بــا بــروز و 
ظهــور بیمــاری پاندمیــک کرونــا در ایــام قرنطینــه و تعطیلــی کتابخانــه هــای عمومــی در فضــای 
مجــازی پرداختنــد و گفتنــد: در شــرایطی کــه شــیوع ویــروس کرونــا در ظاهــر فعالیــت هــای 
کتابخانــه هــای عمومــی را تعطیــل کــرده بــود، فعالیــت در فضــای مجــازی فرصــت مغتنمــی 
ــب  ــت صــرف کت ــه امان ــی محــدود ب ــای عموم ــه ه ــج کتابخان ــه نشــان داد کار رای ــد ک گردی
نیســت و انتشــار، ترویــج و اشــاعه فعالیــت هــای فرهنگــی در فضــای مجــازی از توانایــی هــای 
ــی  ــه هــای عموم ــرم و قابلیــت هــای کتابخان ــداران محت ــه، کتاب ــه اهــل مطالع ارشــمند جامع
اســت. همچنیــن برگــزاری جشــنواره وزیــن رضــوی و ... در فضــای مجــازی نیــز باعث گســترش، 
ترویــج و تعالــی فرهنــگ فاخــر مطالعــه در میــان اقشــار مختلــف مــردم گردیــده کــه انشــاا... بــه 
امیــد خداونــد در حــال برنامــه ریــزی بــرای برگــزاری مســابقات کتابخوانــی هایــی از ایــن دســت 
بــا همــکاری ســایر دســتگاه هــا، نهادهــا، ســازمان هــا و دوایــر اداری و اجرایــی نیــز مــی باشــیم.

انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعی 
فرمانــدار، روســای تعزیــرات، اداره صمــت، اداره محیــط زیســت، بهداشــت محیــط، پخــش فــرآورده 
هــای نفتــی شهرســتان و ســایر اعضــاء، کمیســیون برنامــه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه 

بــا قاچــاق کاال و ارز شهرســتان در فرمانــداری برگــزار گردیــد.
ــای ذی  ــه در دســتگاه ه ــات صــورت پذیرفت ــی، از مجمــوع اقدام ــدس راع ــن جلســه مهن  در ای
ربــط در راســتای مبــارزه موثــر بــا قاچــاق کاال و ارز تقدیــر و تشــکر نمودنــد. ایشــان اهمیــت ایــن 
ــر تحقــق شــعار  ــا و از همــه مهــم ت ــا و پای ــدار، اشــتغال پوی کمیســیون را در ایجــاد توســعه پای
»جهــش تولیــد« بســیار مبــرز و بنیادیــن برشــمردند و افزودنــد: ایــن کمیســیون عــالوه بــر رویکرد 
مبــارزه، مــی بایســت هــدف بنیادیــن فرهنــگ ســازی را در جوامــع هــدف متجلــی و متبلور ســازد. 
ــن رویکــرد اســت.  ــی برجســته در ای ــری، اصل ــد پذی ــر باورمن ــی ب ــه فرهنــگ ســازی مبتن مقول
ــر محصوالتــش احســاس مســئولیت نمایــد و  تولیــد کننــده بومــی مــی بایســت همــواره در براب
ــد  ــه نمای ــازار ارائ ــه ب ــتانداردهای را ب ــن اس ــا آخری ــق ب ــت و اقتصــادی مطاب ــا کیفی محصــول ب
ــتفاده  ــه اس ــه در زمین ــد همیش ــی بای ــز م ــده نی ــرف کنن ــدف مص ــه ه ــر جامع ــوی دیگ و از س
ــات  ــی، خدم ــر گارانت ــی نظی ــد. از مقوالت ــایش نمای ــش و آس ــی احســاس آرام از محصــول داخل
پــس از فــروش و ... اطمینــان حاصــل نمایــد و آگاهــی داشــته باشــد کــه تولیــد کننــده بومــی 
محصــوالت، در قبــال مصــرف کننــده نهایــی خــود همیشــه و همــواره پاســخ گــو اســت. رئیــس   
ــا برشــمردن ضــرورت احصــاء اولویــت هــای شهرســتان در جبهــه  شــورای تامیــن شهرســتان، ب
تولیــد و ارائــه خدمــات، از اهمیــت مشــارکت عمومــی و اعتمــاد آفرینــی اجتماعــی و مســئولیت 
آفرینــی اجتماعــی بــه عنــوان ارکان فرهنــگ ســازی مبتنــی بــر اقنــاع افــکار عمومــی بــه تبییــن 
مبســوط موضــوع پرداختنــد و خواســتار برنامــه ریــزی مبتنــی بــر هــدف گــذاری چندمرحلــه ای 
در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز همــراه بــا بررســی مقطعــی بازخوردهــا جهــت تعمیــم و 
تنظیــم فراینــد اجرایــی گردیدنــد. فرمانــدار ویــژه شهرســتان، همچنیــن در جهــت مقابلــه موثــر 
و قاطــع در مقابلــه بــا کاالهــای قاچــاق و اجــرای مجــازات هــای بازدارنــده افــراد خاطــی توســط 
ــط در  ــایر مســئوالن ذی رب ــد و از س ــد نمودن ــی تاکی ــی و قضائ ــی، انتظام ــای امنیت ــتگاه ه دس
شهرســتان خواســتند تــا هرچــه ســریع تــر نســبت بــه انعــکاس مشــکالت ایــن حــوزه همــراه بــا 
ــا  ــق ب ــه رویکردهــا و راهکارهــای مطاب ــر ارائ ــه راهکارهــای تحلیلــی و کارشناســانه مبتنــی ب ارائ

شــرح وظایــف دســتگاه هــا و ضوابــط قانونــی تعریــف شــده اقــدام قاطــع و موثــر نماینــد. در انتهــا 
مهنــدس راعــی، بــار دیگــر بــر نقــش آفرینــی فرهنگــی ســایر دســتگاه هــا، نهادهــا، ســازمان هــا، 
ادارات بــه منظــور حمایــت و ترغیــب مــردم بــه بهــره گیــری و اســتفاده از کاالی تولیــد داخلــی 
در ســال مزیــن بــه عنــوان »جهــش تولیــد« تاکیــد و ایــن امــر را یکــی از رســالت هــای برجســته 
اعضــاء شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان برشــمردند. در ادامــه اعضــاء ضمــن تبییــن تمهیدات 
ــان  ــه بی ــات ابالغــی ب ــه اجــرای مصوب ــوع و دســتاوردهای حاصــل نســبت ب ســازمان هــای متب
ــزی هــای دوره ای اثربخــش و اتخــاذ  ــر برنامــه ری ــب و دغدغــه هــای خــود پرداختنــد و ب مطال
تصمیمــات پایــا تصریــح و همچنیــن بــر نقــش موثــر فرهنــگ ســازی توســط ادارات مربوطــه در 

جهــت حمایــت و اســتفاده مــردم از کاالی تولیــد داخلــی تاکیــد نمودنــد.

برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
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2شماره 76
                    نایب قهرمانی تیم نوین اندیش نجف آباد

ــتان  ــان شهرس ــال جوان ــگ فوتس ــابقات لی ــان در مس ــول فالحی ــری رس ــه مربیگ ــاد ب ــف آب ــش نج ــن اندی ــم نوی  تی
اصفهــان موفــق بــه کســب مقــام نایــب قهرمانــی شــد. تیــم نویــن اندیــش نجــف آبــاد کــه بــه عنــوان تنهــا تیــم بــدون 
باخــت رقابــت هــا پــا بــه فینــال ایــن دوره گذاشــته بــود درکمــال شایســتگی مغلــوب تیــم فــراز شــاهین اصفهــان شــد 
شــد. تیــم نویــن اندیــش موفــق بــه ثبــت بیشــترین گل زده و کمتریــن گل خــورده در ایــن رقابــت هــا شــد و رضــا 

پورشــبانان بــا زدن ۱۵ گل در ایــن مســابقات بــه عنــوان آقــای گل مســابقات معرفــی شــد.
بازیکنان: رضا صالحی، رضا پورشبانان، محمدحسین شفیعی، امیر انتشاری، متین صالحی، احمدرضا ابراهیمی، مهدی 
ابن علیان، علی میرعباسی، امیرحسین عظیمی، امین لطفعلیان، علی سیف الدین، میالد بهجتی، رضا رضایی، سبحان 

گشول، دانیال بیگدلی سرمربی : رسول فالحیان مربی : مهران زمانیان سرپرست تیم : عبداهلل نصرالهی

خبر کوتاه

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد با رئیس اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان 
نجــف آبــاد ، ســید حســن لــوح موســوی بــه همــراه معــاون و کارشــناس 
مشــاغل اداره بــا حضــور در دفتــر رئیــس اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعی 

شهرســتان بــا ایشــان دیــدار و گفتگــو کــرد .
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره  فرهن ــوی  رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
شهرســتان نجــف آبــاد در ایــن دیــدار ضمــن تبریــک فرارســیدن هفتــه 
تعــاون و قدردانــی از رئیــس  اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعی شهرســتان 
ــه  ــا اشــاره ب ــت اشــتغال شهرســتان و  ب ــه  وضعی در راســتای اهتمــام ب
تنــوع و گوناگونــی فعالیــت هــای فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از یــک طــرف 
ــر و شــرایط اقتصــادی  ــا از ســوی دیگ ــاری منحــوس کرون و شــیوع بیم
کشــور  کــه بحرانــی را بــر راه مشــاغل ایجــاد کــرده ؛  خواســتار همراهــی 

و همــکاری اداره تعــاون ، کار ورفــاه اجتماعــی  شــد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا توســعه و ترویج فرهنــگ تعــاون بتوانیم گام 
های موثری را در جهت شــکوفایی و نو آوری اقتصادی شهرســتان برداریم .

محمــد مغــزی  رئیــس اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی  شهرســتان نیــز 
در ایــن دیــدار ضمــن قدرشناســی از حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی نجــف آبــاد ؛ اظهــار امیــدواری کــرد بــا شناســایی ظرفیــت هــای 
اقتصــادی و اشــتغال پایــدار و بــا همــکاری یکدیگــر بســتر رشــد و فعلیــت 

ایــن پتانســیل هــا را  در شهرســتان فراهــم نماییــم .

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبادبــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی دفتر حفظ نشــر و 
آثــار مقــام معظــم رهبــری ، حضــرت آیــت اهلل  خامنــه ای در بیانیــه ای، اهانــت اخیــر یــک نشــریه فرانســوی به ســاحت نورانــی پیامبر 
اعظــم صلّی اهلل علیه وآله و ســلّم را محکــوم و بــا اشــاره بــه سیاســت هــای ضداســالمی صهیونیســت هــا و دولــت هــای اســتکباری و 
همچنیــن اهــداف آنهــا بــرای منصــرف کــردن ذهــن ملتهــا از نقشــه های شــوم بــرای غــرب آســیا، تأکیــد کردنــد: ملتهــای مســلمان 
ضمــن حفــظ هوشــیاری هرگــز دشــمنی های سیاســتمداران و ســردمداران غربــی نســبت بــه اســالم و مســلمین را فرامــوش نکنند.

متن بیانیه رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسمه تعالی

گنــاه بــزرگ و نابخشــودنی یــک نشــریّه ی فرانســوی در اهانــت بــه چهــر ه ی نورانــی و قدســی حضــرت رســول اعظــم )صلـّـی اهلل علیه 
و آلــه( بــار دیگــر عنــاد و کینــه ی شــرارت بار دســتگاه های سیاســی و فرهنگــی دنیــای غــرب بــا اســالم و جامعــه ی مســلمانان را 
آشــکار ســاخت. بهانــه ی آزادی بیــان بــرای محکــوم نکــردن ایــن جــرم بــزرگ کــه از ســوی برخــی سیاســتمداران فرانســوی گفتــه 
شــده کامــاًل مــردود و غلــط و عوام فریبانــه اســت. سیاســتهای عمیقــاً ضــّد اســالمِی صهیونیســت ها و دولــت هــای اســتکباری عامــل 
ــد،  ــد. ایــن حرکــت در ایــن برهــه ی زمانــی مــی توان ــه حرکــت هــای دشــمنانه اســت کــه هــر چنــد یکبــار بُــروز می یاب این گون
ــت هــا و دولــت هــای غــرب آســیا از نقشــه های شــومی باشــد کــه آمریــکا و رژیــم  نیــز بــه انگیــزه ی منصــرف کــردن ذهــن ملّ
صهیونیســتی بــرای ایــن منطقــه در ســر دارنــد. ملّــت هــای مســلمان بویــژه کشــورهای غــرب آســیا، ضمــن حفــظ هوشــیاری در 
مســائل ایــن منطقــه ی حّســاس، بایــد هرگــز دشــمنی های سیاســتمداران و ســردمداران غربــی نســبت بــه اســالم و مســلمین را 

فرامــوش نکننــد.
واهلل غالب علی امره ،  سّیدعلی خامنه ای، ۱3۹۹/۶/۱۸

بیانیه رهبر انقالب اسالمی در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص(

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  از اعــالم 
برگزیــدگان مســابقه بــزرگ غدیــر خــم در نجــف آباد خبــر داد.

ســید حســن لــوح موســوی گفــت : مســابقه غدیــر خــم بــا هــدف بزرگداشــت عیــد بــزرگ شــیعیان جهــان و بــه منظــور تقویــت و 
ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی و آشــنا نمــودن نســل جــوان بــا واقعــه بــزرگ غدیــر خــم قــرار بــود در ســطح شهرســتان برگــزار شــد 

ولــی بــا اســتقبال عمــوم مــردم کشــور مواجــه گردیــد .
ایــن مســابقه بــزرگ از تاریــخ ۱۸ تــا ۲۵ مــرداد مــاه برگزار شــد و با توجه به شــرایط کنونی و بحران بیماری کرونا قرعه کشــی مراســم 
به صورت متفاوت با حضور امام جمعه ، شــهردار و برخی از مســئولین شهرســتان در جوار قبور مطهر شــهدای دفاع مقدس برگزار شد .

لــوح موســوی افــزود پــس از اقدامــات الزم از بیــن بیــش از ۲۰۰۰ شــرکت کننــده  بــه قیــد قرعــه  ۱۱۰ نفــر انتخــاب شــدند  کــه 
اســامی برگزیــدگان جهــت اطــالع عمــوم اعــالم گردیــد .

وی خاطــر نشــان کــرد  ایــن مســابقه یک جایزه ویژه ســفر زیارت حضــرت امیر المومنیــن )ع( و ۱۱۰ جایره یک میلیون ریالی داشــت.
گفتنی اســت مســابقه بزرگ غدیر در بخش جوانان و بزرگســاالن  از کتاب »علی از زبان علی )ع(  » به قلم دکترســید جعفر شــهیدی 
و همچنیــن در بخــش عمــوم تهیــه و تولیــد 7 کلیپ مذهبی ) پادکســت (کوتاه در خصوص ماجــرای غدیر ، مباهله و..  تهیه شــده بود.

اعالم اسامی برندگان مسابقه بزرگ غدیر خم
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شماره 76  5
آگهی تغییرات

ــی  ــه مل ــت 3759 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــپادانا ش ــای اس ــز یکت ــه تجهی ــرکت ط  ش
14004283575 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 
تعــاون شهرســتان  اداره  مــورخ1399/04/30  نامــه شــماره 3345  اســتناد  بــه  و    1398/08/10
نجــف آبــاد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : ســرمایه شــرکت بــه مبلــغ 860000000 ریــال 
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــا صالح ــای محمدرض ــت . آق ــش یاف ــی کاه ــهم 430000ریال ــادل 2000س مع
1090355165 بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانــم شــهنازتوکلی بــه شــماره ملــی 1091234213 
ــناد و  ــت اس ــدند . اداره کل ثب ــاب ش ــال انتخ ــک س ــدت ی ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــمت ب بس
ــاد )983687( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس ام

حصروراثت
 مصطفــی ذکریــا نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۹۰3۴۱7۴۸ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه ۹۹۰۰۹۰۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان  جمیلــه علــی عســگری نجــف آبــادی بشناســنامه ۶3۵ در تاریــخ ۹۹/۵/۱۱ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : ۱. مرتضــی ذکریــا نجــف آبــادی ش ش ۱۰۹۰۲۲۵۲۹۶ ، ۲. مصطفــی ذکریــا نجــف آبــادی 
ــری  ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی( ، متوف ــدان متوف ش ش ۱۰۹۰3۴۱7۴۱ )فرزن
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. ۹7۸۱۸۰/م الــف رئیــس 

شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــه کالس ــه شــرح دادخواســت ب ــماره 3۲۰ ب ــنامه ش ــر دارای شناس ــی ف ــا نجف ــد رض  محم
۹۹۰۰۸۴۴ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان فاطمــه محمــدی  بشناســنامه ۲۱ در تاریــخ ۹۹/۲/۲۶ اقامتــگاه دائمــی خــود را بدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. عبــاس نجفــی فــر ش ش 
۵۲۸ ، ۲. محمــد رضــا نجفــی فــر ش ش 3۲۰ ، 3. شــهناز نجفــی فــر ش ش ۴۹۹ ، ۴. زهــرا 
نجفــی فــر ش ش ۱۸۰۵ ، ۵. زهــره نجفــی فــر ش ش ۶۲7 ، ۶. مهنــاز نجفــی فــر ش ش ۸۹7 
)فرزنــدان متوفــی(، 7. محمــد علــی نجفــی فــر ش ش ۴۲3 )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 
ــاد ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب شــد. ۹۸۱۱۶۹/م ال

حصروراثت 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 3۴ ب ــنامه ش ــان دارای شناس ــی صادقی ــی حاج عل
۹۹۰۰۸۶۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان منــور خســروی  بشناســنامه ۱ در تاریــخ ۹۸/۱۲/۱۸ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. علــی حاجــی صادقیــان 
ــر از  ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ــان ش ش ۱۹ ، )فرزن ــرا حاجــی صادقی ش ش 3۴ ، ۲. زه
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن 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 
ــاد شــد. ۹۸۰۴۶۴/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب

حصروراثت
بــه کالســه  بــه شــرح دادخواســت  دارای شناســنامه شــماره ۴۱۵  فاطمــه ســامری   
توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  حصروراثــت  گواهــی  درخواســت  دادگاه  ایــن  از   ۹۹۰۰۹۰7
داده کــه شــادروان احمــد رضــا دریــس بشناســنامه ۵۶۹۸ در تاریــخ ۹7/۶/۵ اقامتــگاه 
ــه  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ دائم
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــادر متوف ــامری ش ش ۴۱۵ ، )م ــه س : ۱. فاطم
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن دیگ
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــد.  ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش تاری
۹۸۰۲۵۴/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصروراثت
 ســمیه مردانــی دارای شناســنامه شــماره 3۵۵۲ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹۰۰۸۲۹ 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه از ای
فاطمــه مختــاری بشناســنامه ۲۴ در تاریــخ ۹۸/۴/۱۲ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حســن مردانــی ش ش 7۴۱۸۹ ، 
۲. ســمیه مردانــی ش ش 3۵۵۲ ، 3. حســینعلی مردانــی ش ش ۱۸۵۰۰ ، ۴. خدیجــه مردانــی 
ــدان  ــی ش ش ۶۱۹3۶ )فرزن ــرا مردان ــی ش ش ۶۲۶۴ ، ۶. زه ــی مردان ش ش ۵3۸۸ ، ۵. عل
متوفــی(، 7. احمــد مردانــی ش ش 3۸ )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. ۹7۹7۰۶/م الــف 

رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی دارای شناســنامه شــماره ۱۲۸73۱۶۵۴۹ ب  ســمیه مردان
۹۹۰۰۸۲۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان احمــد مردانــی بشناســنامه 3۸ در تاریــخ ۹۸/۸/۱3 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
ــی ش  ــی مردان ــه : ۱. عل ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــی ش  ــن مردان ــی ش ش ۰۰۵۹۰۱۵7۸۰ ، 3. حس ــینعلی مردان ش ۰۰۵۶۱۲۲۲۰۹ ، ۲. حس
ــی ش ش  ــه مردان ــی ش ش ۱۲۸۱۰۴۶۹۹۱ ، ۵. خدیج ــرا مردان ش ۱۲۸۱۸3۹۲۸۰ ، ۴. زه
۱۲۸7۲۲۲۵7۹ ، ۶. ســمیه مردانــی ش ش ۱۲۸73۱۶۵۴۹)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. ۹7۹7۰۸/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 حســینعلی کریمــی علویجــه دارای شناســنامه شــماره 7۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
۹۹۰۰۸3۲ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ ۹7/۱۲/۲7 اقامت ــی بشناســنامه ۱۱۸۴ در تاری شــادروان خیرالنســاء زمان
ــه : ۱. حســینعلی  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت را ب
ــی  ــد کریم ــه ش ش ۱۴ ، 3. مجی ــی علویج ــد کریم ــه ش ش 7۸ ، ۲. محم ــی علویج کریم
علویجــه ش ش ۱۴ ، ۴. حســنعلی کریمــی علویجــه ش ش ۸ ، ۵. عــزت کریمــی علویجــه ش 
ــه ش ش ۲۰7 ،  ــی علویج ــه کریم ــه ش ش ۶3 ، 7. فاطم ــی علویج ــری کریم ش ۸3، ۶. مه
ــدان  ــه ش ش ۹3 )فرزن ــی علویج ــت کریم ــه ش ش ۱۵۰ ، ۹. عصم ــی علویج ــرا کریم ۸. زه
متوفــی(، ۱۰. محمــود کریمــی علویجــه  ش ش ۱۱۸۴ )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از 
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن 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 
ــاد شــد. ۹۸۴7۸۰/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب

حصروراثت
 محمد سلحشــوری دشــت مال دارای شناســنامه شــماره ۴۶7۹۲3۵۴۵۴ به شــرح دادخواســت 
بــه کالســه ۹۹۰۰۸77 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محمــد رضــا سلحشــوری بشناســنامه ۱۲۰ در تاریــخ ۹۵/۱۲/۱7 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. 
گل افــروز پایــدار ش ش ۱۸۴۰77۹۸۸۸ )مــادر متوفــی ( ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۹۸۵7۶۸/م الــف 

رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 فاطمــه اســتکی باردئــی دارای شناســنامه شــماره ۵7۵۹33۱۲۸۰ بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه کالســه ۹۹۰۰۸۸۲ از ای
ــخ ۹7/۱۰/۲۴  ــنامه ۹۲ در تاری ــی بشناس ــری اورگان ــان جعف ــری ج ــادروان فخ ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــی ش ش  ــتکی باردئ ــه اس ــی ش ش ۵7۵۹33۱۲۸۰ ، ۲. آمن ــتکی باردئ ــه اس ــه : ۱. فاطم ب
۵7۵۹۸۶۲۲۵۱ ، 3. لیــال اســتکی  ش ش ۵7۵۹333۱۱۹  )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. ۹۸۵۶۴۹/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۰۸۰۰۲7۹7۱ ب ــنامه ش ــوب دارای شناس ــهر آش ــدی ش  مه
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه کالســه ۹۹۰۰۹۲۱ از ای
ــی  ــگاه دائم ــخ ۸7/۹/۸ اقامت ــنامه ۲۹۲۱ در تاری ــیدی بشناس ــه رش ــادروان فاطم ــه ش داده ک
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حســنعلی 
شــهر آشــوب ش ش ۴۰۰ ، ۲. حمیدرضــا شــهر آشــوب ش ش ۴۸7 ، 3. مهــدی شــهر آشــوب 
ش ش ۱۰۸۰۰۲7۹7۱ ، ۴. اعظــم شــهر آشــوب ش ش ۲۴۰3 ، ۵. حســینعلی شــهر آشــوب 
ش ش ۱۰۹۰۸۰۸7۹۸ ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام 
ــر کســی  ــا ه ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۹۸3۱۶۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۴7 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــی ورب ــی صدران ــی ب ــاه ب  م
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه کالســه ۹۹۰۰۸۸۰ از ای
داده کــه شــادروان کیــوان برونــی بشناســنامه ۶۲7۵ در تاریــخ ۱3۹۸/3/۱۵ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. مــاه بــی 
بــی صدرانــی ش ش ۱۴7 )مــادر بــزرگ متوفــی( ، ۲. افســانه برونــی ش ش ۵7۵۹۵3۶3۱۱ ، 
3. فاطمــه برونــی  ش ش ۵7۵۹۵37۲۵3 )خواهــران 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. ۹۸۴۲۶۴/م 

الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
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4شماره 76
آگهی تغییرات

ــئولیت  ــا مس ــان ب ــالش ایرانی ــو ت ــرکت نیک  ش
ــی  ــه مل ــت 4114 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب مح
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 14006325558 ب
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399/03/01  تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد : مــواردی بــه موضــوع شــرکت بــه 
شــرح زیــر الحــاق گردیــد: تهیــه ، توزیــع و عرضــه 
تجهیــزات پزشــکی مصرفی ) ســطح 2 (-ثبت موضوع 
ــی  ــت نم ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ب
ــزوم پــس از کســب مجوزهــای  باشــد. در صــورت ل
الزم از مراجــع ذیصــالح. اداره کل ثبــت اســناد 
ــرکت  ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس و ام
ــاد )980461( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ه

آگهی تغییرات
 موسســه انجمــن خیریــه مهــر الزهــرا امیــر 
آبــاد بــه شــماره ثبــت 363 و شناســه ملــی 
ــت  ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس 14004552643 ب
مدیــره مــورخ 01/04/1399 بــه اســتناد نامــه 
  1399/04/23 مــورخ    2059/1/6169 شــماره 
فرمانــداری شهرســتان نجــف آبــاد تصمیمــات ذیل 
ــی  ــه کدمل ــوادکوهی ب ــدی س ــد: - مه ــاذ ش اتخ
1129808394 بعنــوان رئیــس هیئــت مدیــره، 
حیدرعلــی شــفیعی بــه کدملــی 0030068754 
بعنــوان نایــب رئیــس هیئــت مدیــره، اصغــر عــرب 
ــه دار،  ــوان خزان ــی 4622999374 بعن ــه کدمل ب
مهــدی جزینــی بــه کدملــی 4722404941 بعنــوان 
ــی  ــه کدمل ــی ب ــین غالم ــل و غالمحس مدیرعام
1819277550 بعنــوان عضــو اصلــی هیئــت مدیــره 
ــه  ــدند. - کلی ــاب ش ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ب
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور بــا امضــای 
ــا  ــه دار ب ــاب خزان ــه دار و در غی ــل و خزان مدیرعام
ــا مهــر انجمــن  ــره و ب امضــای رئیــس هیئــت مدی
معتبــر خوانــد بــود. اداره کل ثبــت اســناد و 
امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا 
ــاد )980462( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج و موسس

آگهی تغییرات
موسســه انجمــن خیریــه مهــر الزهــرا امیــر آبــاد بــه شــماره ثبــت 363 و شناســه ملــی 14004552643 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 01/04/1399 بــه اســتناد نامــه شــماره 
2059/1/6169  مــورخ 1399/04/23  فرمانــداری شهرســتان نجــف آبــاد تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - حیدرعلی 
شــفیعی بــا کدملــی 0030068754، غالمحســین غالمــی بــا کدملــی 1819277550، اصغــر عــرب بــا کدملــی 
ــی 1129808394  ــا کدمل ــوادکوهی ب ــدی س ــی 4722404941، مه ــا کدمل ــی ب ــدی جزین 4622999374، مه
ــی  ــن مصطف ــی 5499406367 و محس ــا کدمل ــی ب ــل ابوتراب ــره، ابوالفض ــت مدی ــی هیئ ــای اصل ــوان اعض بعن
ء نجــف آبــادی بــا کدملــی 1091519331 بعنــوان اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال 
انتخــاب شــدند. - رحمــت الــه توازهــی بــا کدملــی 1129688216 بعنــوان بــازرس اصلــی و محمدرضــا حیدرپور 
بــا کدملــی 1090993811 بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند. اداره کل ثبــت 
ــاد )980463( اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آب

آگهی تغییرات
ــرکت  ــپادانا ش ــای اس ــز یکت ــه تجهی ــرکت ط  ش
ــی  ــه مل ــت 3759 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب تعاون
ــت  ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس 14004283575 ب
ــه  ــتناد نام ــه اس ــورخ 1399/04/29  و ب ــره م مدی
تعــان  اداره    1399//5/6 مــورخ   شــماره3598 
ــاذ  ــل اتخ ــات ذی ــاد تصمیم ــف آب ــتان نج شهرس
شــد : مهنــاز توکلــی بــه شــماره ملــی 1091234205 
بســمت رئیــس و مدیرعامــل و مرضیــه شاهســواری 
بــه شــماره ملــی1090253461 بســمت نایــب 
ــه شــماره  رئیــس و کبــری حــاج علــی عســگری ب
ــرای  ــره ب 1091107459 بســمت منشــی هیئــت مدی
ــورخ 1399/6/5   ــا م ــدی ت ــده تص ــدت باقیمان م
ــد  ــناد تعه ــا و اس ــه چکه ــدند .کلی ــاب ش انتخ
ــا  ــره ب ــات مدی ــب هی ــس ازتصوی ــرکت پ آور ش
ــم  ــر عامــل ( وخان ــی )مدی ــاز توکل ــم مهن امضاءخان
مرضیــه شاهســواری ) نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ( 
ومهرشــرکت معتبــر و در غیــاب نائــب رئیــس خانــم 
کبــری حــاج علــی عســگری )منشــی هیــات مدیره( 
حــق امضــاء خواهــد داشــت و اوراق عــادی بــا امضاء 
ــرکت  ــل( ومهرش ــی )مدیرعام ــاز توکل ــم مهن خان
معتبــر خواهــد بــود . اداره کل ثبــت اســناد و 
امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا 
ــاد )983686( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج و موسس

آگهی تغییرات 
ــی  ــه مل ــت 179 و شناس ــماره ثب ــه ش ــه ب ــی س علویج ــه النب ــه ریحان ــه خیری موسس
10861236590 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 15/03/1399  
ــات  ــاد تصمیم ــف آب ــداری نج ــورخ 14/4/1399  فرمان ــماره 2059/1/5588 م ــه ش و نام
ــاد ،  ــه اســتان اصفهــان ، شهرســتان نجــف آب ذیــل اتخــاذ شــد : مرکــز اصلــی شــرکت ب
بخــش مهردشــت ، شــهر علویجــه، محلــه علویجــه ، بلــوار انقــالب ، بــن بســت )موسســه 
ــاده  ــت و م ــر یاف ــتی 8551734976 تغیی ــف کدپس ــه همک ــالک 25- ، طبق ــه( ، پ خیری
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــد. اداره کل ثب ــالح گردی ــوق اص ــرح ف ــنامه بش ــه در اساس مربوط
اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )983685(

حصروراثت
ــه کالســه ۹۹۰۰۹۱3 از ایــن دادگاه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۶3 ب  مجتبــی منتظــری نجــف آب
ــادی  بشناســنامه  درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســنعلی منتظــری نجــف آب
۱۸۶۹۲ در تاریــخ ۹۹/۲/۲۰ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
ــادی  ش ش ۴۵ ، 3. اعظــم  ــت منتظــری نجــف آب ــی(، ۲. عف ــادی  ش ش ۱۰۲۶ )همســر متوف ــه واحــد نجــف آب : ۱. صدیق
منتظــری نجــف آبــادی ش ش ۱7۱3 ، ۴. اشــرف منتظــری نجــف آبــادی ش ش ۹۵7 ، ۵. فاطمــه منتظــری نجــف آبــادی ش 
ش ۸۲3 ، ۶. اکــرم منتظــری نجــف آبــادی ش ش ۲7۰ ، 7. الهــه منتظــری نجــف آبــادی ش ش ۲3۰۵ ، ۸. حمیــد منتظــری 
نجــف آبــادی  ش ش 3۰33 ، ۹. محمــد رضــا منتظــری نجــف آبــادی ش ش ۵۶۲ ، ۱۰ . مهــدی منتظــری نجــف آبــادی ش 
ش ۲۵۱ ، ۱۱. مجتبــی منتظــری نجــف آبــادی ش ش ۲۶3 )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 
ــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب یــا وصیتنامــه از متوفــی ن

شــد.۹7۹۸۸۴/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 ســمیرا عظیمــی بــا وکالــت از آقــای ســید احمــد رضــا علــوی دهکــردی دارای شناســنامه شــماره ۴۱۸۴7۵۰۰۰۹7 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه ۹۹۰۰۶۵۴ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــه  ــدرود زندگــی گفتــه ورث محمــد علــی عظیمــی بشناســنامه ۴۱۸3۹۹۰۹۲ در تاریــخ ۱3۹۹/3/۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. نوریــه عظیمــی ش ش ۴۱۸۴۵۰۰۰۰۲۸ )همســر متوفــی( ، ۲. عبــاس عظیمــی 
ش ش ۴۱۸37۲۰۰۱۰۲ ، 3. ســمیرا عظیمــی ش ش ۴۱۸۴7۵۰۰۰۹7 ، ۴. ســارا عظیمــی ش ش ۴۱۸۴۸۴۰۰۰۱۶ ، ۵. زهــرا 
ــا انجــام  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث ــدان متوفــی(، متوفــی ب عظیمــی ش ش ۴۱۸۴۸۸۱۰۰۲۲ )فرزن
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۹7۹۲۱۱/م الــف رئیــس 

شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت 

ــن دادگاه  ــه ۹۹۰۰۹۰۰ از ای ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۲۸۹ ب ــنامه ش ــدی دارای شناس ــدی ون ــی عی ــین عل حس
ــخ  ــنامه ۵ در تاری ــدی بشناس ــدی ون ــی عی ــادروان عل ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
۹۱/۱۰/۱۹ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حســین علــی 
عیــدی ونــدی ش ش ۲۸۹ ، ۲. محمــد علــی عیــدی ونــدی ش ش ۵۵۵۹۵۴۹۸۲7 ، 3. روشــن عیــدی ونــدی ش ش ۲۱۲۲ ، 
۴. محمــد عیــدی ونــدی ش ش ۱۰۸۰۱۲۰۱3۰ ، ۵. سوســن عیــدی ونــدی ش ش ۵۵۵۹۵۴۹۲7۴ ، ۶. زهــرا عیــدی ونــدی 
ش ش 3۰۱ )فرزنــدان متوفــی(، 7. شــیرین جــان عیــدی ونــدی ش ش ۵۵۵۹۵۴۴۶۱۲ )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. ۹۸373۸/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت 

مجیــد ســپهری دارای شناســنامه شــماره ۱۰۹۰۹۹7۱۲۴ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹۰۰۹۱۱ از این دادگاه درخواســت 
ــخ  ــنامه 3۵ در تاری ــادی بشناس ــک آب ــری مل ــه صف ــادروان صدیق ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث گواه
۹۹/3/۱7 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. مهــدی ســپهری 
ش ش ۱۰۹۰۹۶۹۶۶۱ ، ۲. مجیــد ســپهری ش ش ۱۰۹۰۹۹7۱۲۴ ، 3. زهــرا ســپهری ش ش ۱۰۹۱۴7۰۴۲۱ ، ۴. بتــول 
ســپهری ش ش ۱۰۹۰33۸۴3۰ ، ۵. فاطمــه ســپهری ش ش ۱۰۹۱۰۸۲۱۶۲ )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. ۹۸۰۵7۸/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

 علــی یــادی دارای شناســنامه شــماره ۴۶۲۲۹۴۴۰۸۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹۰۰۸۱3 از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا بیگــم کریــم زاده بــارده بشناســنامه ۴۶۲۰7۹۰۲۸۱ در 
تاریــخ ۸7/۱۱/۲۶ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. علــی 
یــادی ش ش ۴۶۲۲۹۴۴۰۸۱ ، ۲. عصمــت یــادی ش ش ۴۶۲۱۱۶۱۰3۲  )فرزنــدان متوفــی(، 3. هاجــی یــادی جمالویــی ش 
ش ۴۶۲۱۱۴۹۸۵7 )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. ۹7۰۰۱۹/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
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شماره 76  7
                                                                       سردرد و راهکارهای مقابله با آنپیام کوتاه

* اگــر ســردرد از نیــم کــره راســت شــروع شــود بــا مشــارکت کبــد بوده اســت. درمــان عــرق کاســنی و عرق شــاه تره .
ــا ســردی و  ــوده اســت . غلبــه سوداســت ب ــا مشــارکت طحــال ب * اگــر ســردرد از نیــم کــره چــپ شــروع شــود ب

ــا پارچــه نخــی و الیــاف طبیعــی پشــم شــتر و گوســفند مفیــد اســت. ــان بســتن ســر ب خشــکی. درم
* اگــر ســردرد در ناحیــه پیشــانی باشــد و ســینوزیت نباشــد غلبــه خلــط صفــرا گرمــی و خشــکی اســت . درمــان 

عــرق کاســنی و عــرق شــاطره و عــرق عنــاب اســت.
* اگــر ســردرد در ناحیــه شــقیقه باشــد غلبــه خلــط دم )گرمــی و تــری ( اســت. درمــان خــوردن ترشــیجات مثــل 

آبلیمــو و ســرکه و حتــی بــو کــردن آنهــا مفیــد اســت عطــر گل بنفشــه نیــز مفیــد اســت.
* اگرســردرد از پشــب ســر شــروع شــود غلبــه بلغــم ) ســردی و تــری ( اســت . درمــان کنــدر خوراکــی مفیــد اســت.

هنر دواتگری
در ادامــه معرفــی صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی کشــورمان، 
هنرهایــی کــه از یادهــا رفته و گــرد فراموشــی بر آنان نشســته، در 
ایــن شــماره قصــد داریــم بــه هنــر قدمــت دار دواتگــری بپردازیم.

یکــی از ســاده تریــن تعاریفــی کــه مــی تــوان از هنــر دواتگــری 
داشــت، بــه ســاخت اشــیای فلــزی بــه روش ســرد را »دواتگــری« 
گوینــد. از لحــاظ معنــای لغــوی نیــز، دواتگــر بــه کســی گویند که 
ســماور، ســینی و ظــروف دیگــر مــی ســازد، اشــیا فلــزی را لحیــم 
مــی کنــد و یــا ســاختن اســباب و آالتــی چــون ســماور، آفتابــه و 
لگــن از برنــج، نقره و دیگــر فلــزات را دواتگری گوینــد. البته برخی 
معتقدنــد کــه کلمــه دواتســاز و دواتگــر از کلمــه کهــن نوشــت 
افــزاری بــه نــام دوات کــه ترکیبــی از جــای مرکــب و جــای قلــم و 
قلم تــراش بــوده بدســت آمده اســت و اولین محــوالت دواتگــری را 
قلمــدان هــای مرکب و ســماور مــی داننــد. از ویژگی هــای دواتگر، 
شــناخت کامــل نقــره و دیگــر فلــزات ایــن هنر اســت و بایــد با کم 
و زیــاد کــردن عیــار، لحیــم کاری، ریختــه گــری و ... آشــنا باشــد.

ــع دســتی اســت، برخــی  ــن صنای ــه از قدیمــی تری دواتگــری ک
ــن  ــه چندی ــر ب ــن هن ــای ای ــانه ه ــه نخســتین نش ــد ک معتقدن
هــزار ســال پیــش و کشــف نخســتین نــوع فلــزات و همچنیــن 
تهیــه ظــروف و ملزومــات زندگــی بــاز مــی گــردد. در قــرن هــای 
گذشــته و پــس از کشــف فلــز، انســان ســعی در ســاخت وســایل 
کاربــردی خــود کــرد و پــس از مدتــی بــه ســاخت وســایل تزئینی 
فلــزی پرداخــت و ایــن را بــه نوعــی آغــاز دواتگــری مــی نامنــد. 
البتــه دواتگــری بــا ورشــو ســازی تفــاوت دارد کــه هانــس وولــف 
در کتــاب »صنایــع دســتی کهــن ایــران« بــه آن اشــاره مــی کنــد 
و معتقــد اســت کــه ســماور ســاز یــا دواتگر یــا رویگــر، اکثــرا روی 
برنــج کار مــی کنــد ولــی گاهــی اوقــات هم بــا آلیــاژ نیــکل و نقره 

کار مــی کنــد کــه در آن صــورت وی را ورشــو ســاز مــی گوییــم.
پیشینه هنر دواتگری در ایران

اگــر بخواهیــم پیشــینه ایــن هنــر را بررســی کنیم، ســاخت اشــیا 
فلــزی بــه حــدود 7 هــزار ســال پیــش و یــا بیشــتر مــی رســد امــا 
در دوره ی هخامنشــیان شــاهد ســاخت ظــروف فلــزی و نقــره ای 
نــاب هســتیم و مــی تــوان ایــن دوره را بــه نوعــی ســر آغاز شــروع 
ایــن هنــر دانســت. هنرمنــدان و صنعتگــران ایــن دوره بــا ترکیــب 
چنــد فلــز آلیاژهــای مناســب تــری بــرای تهیــه ظــروف و ادوات 
ــد. دوره ی ساســانی را دوران اوج ســاخت  ــه کردن الزم خــود تهی
ــار آن  ــا ســیمین مــی داننــد و بســیاری از آث ظــروف نقــره ای ی
زمــان در مــوزه هــای بــزرگ دنیــا بــه یــادگار مانــده اســت کــه از 
میــان آنــان مــی تــوان بــه جــام ســیمین ساســانی کــه در مــوزه 
رضــا عباســی اســت، اشــاره کــرد. هنرمنــدان دواتگر با نقــش زدن 
ــر پیکــر ظــروف نقــره و مــس کیمیاگــری مــی  هــای ظریــف ب

کردنــد و ارزشــی صــد چنــدان بــه آن هــا مــی بخشــیدند. 
ــم  ــا پنج ــده های اول ت ــالم و در س ــس از اس ــز کاری پ ــر فل هن
ــود  ــوع خ ــات متن ــا و تزئین ــا، رنگ ه ــا طرح ه ــری ب ــری قم هج
بــه رشــد قابــل توجهــی دســت یافــت و نمونه هــای ارزشــمندی 
را در اختیــار عالقمنــدان و محققان هنرهای اســالمی قــرار داد. در 
ایــن دوران بــا تلفیــق آثــار ســنتی قبل از اســالم و دســت آوردهای 
ــی  ــا و ب ــر اســالمی، نمونه هــای زیب ــس از اســالم و هن ــری پ هن
بدیلــی پدیــد آمــد کــه متاســفانه از نحــوه ســاخت و مــواد بــه کار 
رفتــه در خلــق ایــن آثــار شــواهد اندکــی بــر جــای مانــده اســت. 
در دوره حکومــت صفویــان بــا حمایــت دولــت اکثــر هنرهــا جانی 
تــازه گرفتــه و دواتگــری نیــز رونقــی دوبــاره یافــت. ایــن هنــر در 
ایــن دوره شــکوهی ویــژه مــی یابــد و نقــش هــای هنرمنــدان بــر 
شــمعدانی هــا، قــاب آیینــه هــا، ســینی هــا و کاســه هــا جلــوه 
ــه ایــن هنــر  ــه، در دوره ی زندی گــری مــی کنــد. پــس از صفوی
رواج نســبی داشــت و هنرمندانــی در شــیراز بــه دواتگری مشــغول 
بودنــد. در اوایــل دوره ی قاجــار نیــز هنرمنــدان بســیاری بــه هنــر 
دواتگــری مشــغول بودنــد، ولــی از اواخــر قاجــار ایــن هنــر رو بــه 
ــا شــروع ســیر  ــا همانطــور کــه اشــاره شــد ب ــول مــی رود. ام اف
ــه فراموشــی و منســوخ شــدن  ــن هنــر کــم کــم رو ب ــی، ای نزول

ــی  ــداد اندک ــر تع ــای اخی ــه در ســال ه ــه طــوری ک ــی رود، ب م
کارگاه هــای دواتگــری و هنرمنــدان دواتگــر مشــغول بــه ایــن هنر 

 . هستند
روش کار دواتگری

دانه هــای نقــره ابتــدا بــه صــورت ســاچمه های ریــز و در ســایزهای 
گوناگــون بــوده کــه دارای عیــار ۱۰۰ اســت و از آنجــا کــه عیــار 
۱۰۰ بســیار نــرم و شــکل پذیر بــوده، بایــد بــرای مناســب کــردن 
آنهــا بــرای کار، آنهــا را بــا مــس ذوب کــرده و مخلــوط نمــود. تــا 
عیــار آن کــم شــود. عیــار مناســب بــرای دواتگــری در شــیراز ۹۲ 

و در اصفهــان ۸۴ اســت.
پــس از مخلــوط ایــن دو، بــا دســتگاه نــورد ورقــه نقــره بــرای کار 
درســت می شــود و بســته بــه نــوع کار در قطــع بــزرگ و کوچــک 
و در اشــکال متفــاوت ماننــد گــرد و مســتطیل ســاخته می شــود. 
ــندان های  ــا و س ــا چکش ه ــده را ب ــاخته ش ــه س ــس از آن ورق پ
ــوص  ــری مخص ــیوه دواتگ ــن ش ــد. ای ــکل می دهن ــون ش گوناگ
شــیراز اســت. بــرای ســاخت یــک ظــرف هنرمنــد دواتگــر یــک 
ورقــه نقــره را بــر می داشــته و بــا چکــش و ضــرب، آن را به شــکل 
مــورد نظــر در می آوردنــد. در حالــی کــه در دیگــر شــهرهای ایران 
از جملــه اصفهــان ایــن گونــه نبــوده و ظــرف بــه صــورت یکپارچه 

ســاخته نمی شــده اســت.
ــا  ــپارند ت ــزن می س ــه قلم ــه کار، آن را ب ــکل دادن ب ــس از ش پ
نقــش مــورد نظــر را بــر روی آن اجــرا نمایــد. اثــر پــس از قلمزنــی 
شــدن کمــی تغییــر فــرم پیــدا می کنــد. بــه همیــن دلیــل بایــد 
مجــددا آن را نــزد دواتگــر ببرنــد تــا ناصافي هــا و تغییــر شــکل آن 
را کــه زیــر دســت قلمــزن ایجــاد شــده رفــع نمایند. همچنیــن در 
صــورت نیــاز بــه دســته، لبــه و یــا پایــه قســمت های مذکــور را به 

ــد. ــم می کنن آن لحی
ابزار دواتگری

از جملــه ابزارهــای ایــن هنــر انــواع چکــش هــا )ســنگین، نیــم 
هــالل کــف تخــت، چوبــی، کــف تــک(، ســندان هــا )کــف قلــوه، 
میــخ نصفــه، نــای کاس(، بوتــه )ظرفــی کــه ســاچمه های نقــره و 
مــس را در آن ریختــه و در کــوره قــرار می دهنــد تــا ذوب شــود(، 
ــی، گاز و  ــی، قیچ ــی و موی ــوهان معمول ــر، س ــزی، انب ــرگار فل پ

مشــعل، فرچــه، دســتگاه نــورد و ... اســت.
شیوه های ساخت ظروف دواتگری

شــیوه هــای ســاخت ظــروف دواتگــر، ســه نــوع اســت کــه شــامل 
ــدون درز، ســاختن  ــا ب ــه صــورت یــک تکــه ی ســاختن اشــیاء ب
اشــیاء بــا اســتفاده از دســتگاه یــا بــه روش خــم کاری، ســاختن 

اشــیاء بــه صــورت چنــد تکــه یــا درزدار اســت .
ــدون درز  ــا ب ــه صــورت یــک تکــه ی در شــیوه ســاخت اشــیاء، ب
ــه  ــز را ب ــدا ورق فل ــن روش ابت روش کار چنیــن اســت کــه در ای
شــکل دایــره ای کــه شــعاع آن حداقــل برابــر ارتفــاع ظــرف مــورد 
ــندان  ــر روی س ــز آن را ب ــپس مرک ــد، س ــی برن ــت م ــر اس نظ
ــا چکــش از مرکــز بــه طــرف محیــط، ضربــه هــای  قــرار داده، ب
ــد  ــی کنن ــچ وارد م ــورت مارپی ــه ص ــم، ب ــار ه ــت و کن یکنواخ
ــر روی  ــه ب ــد. آن گاه آن را وارون ــه در آی ــه شــکل کاس ــا ورق ب ت
ــه ظــرف را  ــه هایــی در پیرامــون دهان ــا ضرب ســندان گذاشــته ب
ــد. ــا مشــابه آن درآی ــدان ی ــه شــکل گل ــا ب جمــع مــی کننــد ت

در شــیوه ســاخت اشــیاء به صــورت چند تکــه یــا درز دار، هنرمند 
ابتــدا فلــز را بــه شــکل مســتطیل مــی بــرد، طــول و عــرض ایــن 
ــدازه حداکثــر محیــط و ارتفــاع ظــرف مــورد  ــر ان مســتطیل براب
نظــر اســت. ســپس لبــه دو ضلــع رو بــه روی هــم را بــا چکــش 
بــه حــدی نــازک مــی کنــد کــه بــه نصــف قطــر اولیــه برســد. اما 
یکــی از معایــب و مشــکالت ایــن هنــر این اســت کــه پــس از این 
کــه هنرمنــد از لبــه ظــرف مــی کاهــد، لبه ظــرف نازک می شــود 
و مشــکالتی در قلمزنــی و تزئیــن، ایجــاد می کند. بنابراین بیشــتر 
قلمزنــان ترجیــح مــی دهنــد از ظرفهــای یــک تکــه یــا بــدون درز 

ــتفاده کنند. اس
ــه روش  ــا اســتفاده از دســتگاه ب ــا در شــیوه ســاخت اشــیاء ب ام

خــم کاری، هنرمنــد از دســتگاهی به نام »ســه نظام« اســتفاده می 
کنــد. بــه این ترتیــب که هماننــد روش اول یک صفحــه گرد فلزی 
مــی بــرد و آن را همــراه بــا قالــب هایــی کــه از جنــس چــدن و به 
شــکل ظــرف ســاخته شــده، بــه دســتگان مــی بنــدد و در حالیکه 
دســتگاه روشــن اســت و فلــز و قالــب را مــی چرخاند، بــا قلم های 
فــوالدی بــه طــول ۵۰ ســانتی متــر، فلــز را فشــرده، بــر روی قالب 
مــی خوابانــد و در نتیجــه ورق فلــز بــه شــکل قالــب در مــی آیــد.

روش کار دواتگــری از نــوع ماشــینی و دســتی تفــاوت هایــی دارد 
کــه یکــی از اســاتید ایــن هنــر، آقای اکبــر بزرگیــان از دواتگــران با 
ســابقه ضمــن اشــاره بــه نحــوه کار ایــن هنــر، بــه ایــن تفــاوت نیز 
مــی پــردازد و معتقــد اســت : » دواتگــری را بــر روی فلــز، نقــره، 
مــس و طــال انجــام می دهنــد چــون انعطاف پذیــری آن باالســت. 
در ایــن رشــته ابتــدا فلــزی ماننــد مــس را بــا ابعــادی مشــخص 
ــد و  ــدازه می گیرن ــزی آن را ان ــرگار فل ــا پ ــد و ب در نظــر می گیرن
ــه چکــش زدن و آن را  ــد ب ــد و شــروع می کنن ــا قیچــی می بُرن ب
بــه شــکل موردنظــر درمی آورنــد. مــا مخالــف تکنولــوژی نیســتیم 
امــا تکنولــوژی ماشــینی بــرای کارِ قلم زنــی مناســب نیســت. ورود 
تکنولــوژی ماشــینی بــرای کار دواتگــری یعنــی ارائــۀ کار با ســطح 
ــده  ــینی زود خشک ش ــون کارِ ماش ــم، چ ــدگاری ک ــن و مان پایی
و ترک خــورده و می شــکند درحالی کــه فلــز هرچــه بیشــتر 
ــرش  ــل ف ــت مث ــت، درس ــر اس ــش بهت ــورد دوام ــش بخ چک
ــدگاری  ــم مان ــری و ه ــم ارزش هن ــه ه ــینی ک ــتباف و ماش دس

آن هــا بــا هــم فــرق دارد«
مراکز تولید

بــا ایــن کــه ایــن روزهــا دواتگــری رونــق و اعتبــار ســابق را نــدارد 
و ماننــد اکثــر صنایــع دســتی کشــورمان رو بــه فراموشــی اســت 
امــا بــا ایــن وجــود، امــروزه دواتگــری، از ارزش و اعتبــار  برخــوردار 
ــه ارایــه ی  ــادر ب اســت چــرا کــه هنرمنــد فلــزکار در صورتــی ق
هنــر خــود بــر روی زیرســاخت اســت کــه آن زیرســاخت توســط 

دواتگــری خبــره و ممتــاز آمــاده شــده باشــد.
ایــن هنر،صنعــت بــا قدمــت همانطــور که اشــاره شــد در گذشــته 
ــدان بســیاری  ــق داشــت و هنرمن ــران رون ــر شــهرهای ای در اکث
بــه ایــن هنــر مشــغول بودنــد امــا بــه مــرور زمــان و کــم شــدن 
اســتقبال، امــروزه فعالیــت در ایــن هنــر بــه صــورت محدود اســت 
و هنرمنــدان اندکــی در شــهرهای اصفهــان، شــیراز، تبریــز، اراک و 
تهــران بــه دواتگــری مشــغول هســتند و از اســاتید خبــره این هنر 
مــی تــوان از حــاج اســداهلل روشــنایی و اکبــر بزرگیــان نــام بــرد.
حامد بهلول
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مرحلــه دوم رزمایــش کمــک مؤمنانــه در شــهر گلدشــت بــه همــت دفتــر امــام جمعــه و خیریــه امیرالمؤمنیــن ایــن شــهر 
آغــاز شــد.

حمایتــی  بســته   ۵۰۰ حــدود  دوم  درمرحلــه  و  معیشــتی  بســته   ۱۱۰۰ توزیــع  و  تهیــه  بــا  اول  مرحلــه  در 
 ۲۵۰ الــی   ۲۰۰ تقریبــی  ارزش  بــه  ســویا  و  رب  روغــن،  پنیــر،  ماکارونــی،  همبرگــر،  مــرغ،  برنــج،  شــامل 
هزارتومــان تهیــه و ۵۰۰ بســته دیگــر هــم در صــورت تأمیــن اعتبــار توســط خیریــن ، توزیــع خواهــد شــد.

قــرار اســت ایــن کمــک هــا بــه نیازمنــدان تمامــی محــالت شــهر گلدشــت از جملــه محلــه مرکــزی، قلعــه ســفید و گلشــهر 
اهــداء شــود.

والدین آگاه
۱.دســتوری حــرف نزنیــد : ســعی کنیــد مکالمــه بیــن شــما و 
نوجــوان کامــال دو طرفــه باشــد . دســتوری حــرف زدن و دیکتــه 
کــردن یــک ســری دســتورالعمل هــا ، آن هــم بــا صــدای بلنــد 
، ســبب مــی شــود کــه نوجــوان واکنــش نشــان دهــد و حداقــل 
در ظاهــر بــی اعتنــا باشــد . لحــن صــدای خــود را آرام کنیــد و 
ــه نحــوی  ســعی کنیــد نوجــوان را در بحــث شــرکت دهیــد. ب
برخــورد کنیــد کــه نوجــوان ، شــما را در مقابــل خــود نبینــد و 
کامــال حــس کنــد کــه در کنــار او ایســتاده ایــد . بــا نوجوانــان با 
احتــرام برخــورد کنیــد و آثار شــگفت انگیز آن را مشــاهده کنید.

ــکات مثبــت  ــا نوجــوان ، تمــام ن ــراری ارتبــاط ب ۲. هنــگام برق
ــن کار  ــد. ای ــزد کنی ــدام گوش ــید و م ــته باش ــر داش او را در نظ
ســبب رشــد اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس نوجوانــان شــده 
ــوند. ــی ش ــویق م ــوب تش ــای خ ــام کاره ــه انج ــبت ب و نس

3. بــه نوجــوان توهیــن نکنیــد : توهیــن بــه طــرف مقابــل ، در 

ــای شــما  ــه حــرف ه ــی شــود ک ــر ســنی باشــد ، ســبب م ه
شــنیده نشــود . یادمــان باشــد شــنونده هــر شــخصی باشــد ، 

هرگــز حــق توهیــن نداریــد.
۴. نوجــوان را بــا هــم ســن و ســاالنش مقایســه نکنیــد ، 
ــه  ــا ، نتیج ــد م ــروز فرزن ــگاه ام ــار و جای ــد رفت ــان باش یادم
ــرای او  مســتقیم تربیــت و محیــط خانوادگــی اســت کــه مــا ب
ــا هــم ســن و ســاالنش  ــم . مقایســه نوجــوان ب ترتیــب داده ای
ســبب ســرخوردگی مــی شــود . هــر شــخص دارای ویژگــی ها و 
امتیــازات مخصــوص بــه خــود اســت کــه بایــد بــا بازگــو کــردن 
و مهــم جلــوه دادن آن ، زمینــه پــرورش و رشــد را فراهــم کــرد.

۵. 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
پــس از ایجــاد یــک فضــای مناســب ، شــروع بــه صحبــت کــرد.
مریم رضائیان

تکنیک های ارتباط با نوجوانان

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، 
ــاد، حجــت  نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آب
االســالم و المســلمین حــاج آقــا رنجبــر مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز 
اســتان اصفهــان و ســایر مدعویــن جلســه شــورای اقامــه نمــاز و 
شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان بــه ریاســت امــام جمعــه 
نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، از 
شــورای فرهنــگ عمومــی بــه عنــوان بســتر ســاز اصلــی مقابله با 
آســیب هــای اجتماعــی، گســترش دهنــده مولفــه هــای ممدوح 
مســئولیت اجتماعــی، شــور و شــعف اجتماعی، اعتمــاد اجتماعی 
و ... نــام بردنــد. ایشــان بــا اشــاره بــه ضــرورت اصــرار بــر رعایــت 

ــه ســایر افــراد  حقــوق شــهروندی و آگاهــی بخشــی عمومــی ب
جامعــه بــر ایــن موضــوع، تاکیــد نمودنــد: »مــی بایســت بــا بهره 
ــه را از  ــوزش جامع ــی آم ــن و عموم ــای نوی ــیوه ه ــدی از ش من
ــوی همچــون تجــاوز  ــوق معن ــه حق رویکــرد مضمــوم تجــاوز ب
ــت  ــه رعای ــردم را ب ــید و م ــی بخش ــادی آگاه ــوق م ــه حق ب
ــق  ــت ح ــان رعای ــه هم ــهروندی ک ــوق ش ــی حق ــکل متعال ش
النــاس اســت، مطلــع و واقــف ســاخت«. رئیــس شــورای اداری 
شهرســتان، اظهــار داشــتند: اســتفاده از ظرفیــت هــا و پتانســیل 
هــای بالقــوه و بالفعــل مســاجد در راســتای فرهنــگ ســازی و 
ــت و در خــور توجــه  ــز اهمی ــری بســیار حائ ــی ام ــاع عموم اقن
اســت، مــا مــی بایســت بــا برنامــه ریــزی های مــدون و منســجم 
از ظرفیــت بــی انتهــای مســاجد نهایــت بهــره بــرداری در 
راســتای توســعه فرهنــگ اصیــل و ممــدوح دینــی و اجتماعــی 

را گســترش بخشــیم.
 ایشــان در ادامــه بیــان داشــتند: بــی شــک بــا توجــه بــه ظهــور 
بیمــاری کرونــا مــی بایســت در فضــای مجــازی بــا ایجاد شــاکله 
هــای بنیادیــن ســاختاری شــیوه هــای نویــن فرهنــگ ســازی و 
ــاز  ــکاش و ب ــورد کن ــای بســیط فرهنگــی را م انتشــار رویکرده
ــردی از دل آن  ــر کارب ــوی موث ــک الگ ــم و ی ــرار دهی ــد ق تولی
احصــاء و بــرای رونــد هــای آتــی تعمیــم بخشــیم. همیــن مبحث 
ــت  ــتای مدیری ــتی در راس ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ــت ش رعای
ــا بیشــتر از آنکــه وابســته  مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرون

بــه اجــرای ضوابــط ســلبی یــا ایجابــی یــا ... باشــد، برســاخته از 
رویکــردی، فرهنگــی و اجتماعــی در میــان آحــاد مــردم اســت.

ــه  ــاز ب ــه نم ــر اقام ــد ب ــی، ضمــن تاکی ــدس راع ــه مهن  در ادام
ــت اول  ــای جماع ــی نمازه ــن، ضــرورت برپای ــوان عمــود دی عن
وقــت را یــک وظیفــه اصلــی و بنیادیــن برشــمردند ولــی تاکیــد 
کردنــد آنچــه بســیار اهمیــت دارد ایــن اســت کــه ایــن جماعــت 
ــب  ــی موج ــردی و جمع ــتی ف ــول بهداش ــت اص ــن رعای ضم
ــه ســایر  گســترش بیمــاری هــای واگیــردار و آســیب رســانی ب
ــام  ــر مق ــه نظ ــت ب ــا عنای ــتا ب ــن راس ــردد و در ای ــان نگ مومن
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی(، علمــا و فقهــا الویت بــر رعایت 
قوانیــن ســتاد ملــی مقابلــه و مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا اســت. 
رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، افزودند: در ســن ۱۴ ســالگی 
شــخصیت نوجوانــان شــکل مــی گیــرد و مــا وظیفــه داریــم بــا 
ــن  ــتفاده از ای ــر در اس ــنجیده و موث ــق، س ــزی دقی ــه ری برنام
مقطــع زمانــی بــرای ایــن نیــروی ارزشــمند و پتانســیل ارزنــده، 
نهایــت دقــت را معمــول نماییــم. مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر 
از فعالیــت هــای صــورت پذیرفته در ســتاد اقامه نماز شهرســتان 
و شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان، بــر راهبــرد موثــر ایجــاد 
ــردی تاکیــد و  ــو و کارب ــده هــای ن ــداع ای انگیــزه و عالقــه در اب
ــر را یــک رویکــرد جهــادی برشــمردند.  ــن ام ــه ســازی ای زمین
در ادامــه هــر یــک از حاضریــن بــه بیــان نقطــه نظــرات، 
تمهیــدات و دغدغــه هــای فــردی و ســازمانی خــود پرداختنــد.

شورای اقامه نماز و شورای فرهنگ عمومی شهرستان

ــاون  ــر مع ــان طاه ــور ایم ــا حض ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
بازآفرینــی شــهری و مســکن اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان، حمیــد دیمویــی معــاون 
امــور مســکن شــهری بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان اصفهــان، همچنیــن روســای اداره 
هــای راه و شهرســازی، اوقــاف و امــور خیریــه، بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی شهرســتان، مدیــر 
دفتــر و مشــاور عالــی نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس 
ــاج  ــه ح ــی موقوف ــک و متول ــل مال ــای فاض ــاد، آق ــف آب ــهردار نج ــاون ش ــالمی، مع ــورای اس ش
مالعبدالرحیــم نجــف آبــادی و ســایر مدعویــن جلســه کارگــروه اقــدام ملــی مســکن شهرســتان 
برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــه نیــاز مبــرم جامعــه بــه بهــره منــدی از مســکن 
اســتاندارد و ارزان قیمــت اشــاره نمودنــد و افزودنــد: مــا وظیفــه داریــم بــه عنــوان نماینــده دولــت 
نســبت بــه تســریع و تســهیل رونــد حصــول مســکن بــرای مــردم تــا حــد امــکان تمهیــدات الزم را 
اجرایــی نماییــم و اجــازه ندهیــم مســکن بــه عنــوان یــک کاالی لوکــس ســرمایه ای بــه مقولــه ای 
دور از دســترس عمــوم مــردم تبدیــل گــردد. ایشــان بــا بیــان ضــرورت هــای اجتماعــی، فرهنگــی 

و اقتصــادی مســکن شــخصی بــرای همــه آحــاد جامعــه خصوصــا افــراد نیازمنــد و اقشــار آســیب 
پذیــر و جوانــان از حضــور انجمــن خیریــن مســکن ســاز بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای موثــر 
ــا بهــره  ــد کــه توانســته اســت ب ــه مســکن نامبردن متعهــد و اثربخــش در مبحــث احــداث و ارائ
منــدی از بضاعــت محــدود خــود در شهرســتان نقــش آفرینــی هــای اثربخــش و ممدوحــی را ایفــا 
و ایجــاد نمایــد. در ایــن جلســه بــا مدیریــت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و ســایر 
مدعویــن بــر اســتفاده موثــر از تمامــی ظرفیــت هــای قانونــی در راســتای اجــرای طــرح اقــدام ملی 
مســکن در موقوفــه هــای تحــت نظــارت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان و نحــوه اعطــاء 
امتیــاز ایــن مســاکن در طــرح اقــدام ملــی مســکن بــا حضــور نماینــدگان اســتانی و شهرســتانی 
بحــث، بررســی و تصمیــم ســازی نهایــی صــورت پذیرفــت. همچنیــن مقــرر گردیــد طــرح هــای 
الزم جهــت احــداث مســکن بــا مشــارکت شــهرداری، اداره راه و شهرســازی، اداره اوقــاف و امــور 
خیریــه، بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی شهرســتان و ... بــرای جلســه آتــی بــا محوریــت رئیــس 

اداره راه و شهرســازی شهرســتان تهیــه، تدویــن و ارائــه گــردد.

کارگروه اقدام ملی مسکن شهرستان نجف آباد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
                                   به مناسبت شهادت امام زین العابدین)ع(

خدایا! بر محّمد و آل محّمد درود فرست و مرا از آنچه توّجه به آن دچار سرگرمی و مشغولّیت می کند، باز دار و 

در اموری به کار گیر که فردای قیامت در ارتباط با آن از من بازپرسی می کنی و روزگارم را در اهدافی که مرا به 

خاطر آن به وجود آوردی پایان ده؛ و مرا توانگر کن و روزیت را بر من بگستران و مرا به چشم داشت نسبت به 

آنچه در دست این و آن است دچار مکن و ارجمندم ساز؛ و مرا به سرکشی و گردن کشی، گرفتار مساز و بر مدار 

بندگی ات قرار ده و عبادتم را به خودپسندی تباه مکن و خیر و نیکی را به دست من برای تمام مردم جاری ساز و 

آن را با آلوده شدن به مّنت نابود مکن و اخالق شریفه و بلند مرتبه به من ببخش و از فخرفروشی نگاهم دار.

از صحیفه سجادیه 

ــا  کلنــگ احــداث مدرســه ۱۲ کالســه ملــک ۵ طــی آیینــی ب
حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، حجــت 
االســالم و المســلمین حــاج آقــا حســناتی نماینــده ولــی فقیه و 
امــام جمعــه نجــف آبــاد، مهنــدس اهلل دادیــان معــاون مدیــرکل 
نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان، مدیــر آمــوزش و پــرورش 
نجــف آبــاد، تنــی چنــد از اعضــاء شــورای اســالمی شــهر نجــف 
آبــاد، معتمدیــن، کارکنــان اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان، 
ــش  ــک اندی ــد و نی ــر ارجمن ــور خی ــا حض ــه و ب ــردم منطق م
ــر  ــاد ب ــف آب ــتان نج ــان بوس ــک زاده« در خیاب ــعلی مل »عباس
زمیــن زده شــد. در ایــن مراســم موســوی زاده، ضمــن خــوش 
ــای  ــداد واحده ــه تع ــم ب ــن در مراس ــه حاضری ــی ب آمدگوی
آموزشــی در ســطح شــهر نجــف آبــاد اشــاره اجمالــی نمودنــد 
ــناتی  ــا حس ــاج آق ــلمین ح ــالم و المس ــت االس ــه حج در ادام
بــا اشــاره بــه آیــات ۱۰ تــا ۱۴ ســوره صــف بــه روش ســودآور 
تجــارت، تجارتــی کــه در آن خداونــد بــه انســان در مــورد اجــر 
کثیــر دنیــوی و اخــروی بشــارت فرمــوده، تبییــن کالم نمودنــد. 
ــک  ــعلی مل ــای »عباس ــد آق ــر ارجمن ــر از خی ــا تقدی ــان ب ایش
زاده«، هنــر ایــن فرهیختــه ارجمنــد را هنــری نــاب از جنــس 

نــوع دوســتی و تجــارت بــا خداونــد بیــان نمودنــد.
 در ادامــه مهنــدس راعــی، از حضــور حاضریــن و همــه خیــران 
خصوصــا خیریــن ارجمنــد شهرســتان و باالخــص »عباســعلی 
ــی  ــه مدن ــات جامع ــه مباه ــا را مای ــر و آنه ــک زاده«، تقدی مل
ــاد را  ــد. ایشــان شهرســتان نجــف آب ــوان نمودن شهرســتان عن

ــه  ــمردند ک ــی برش ــئولیت اجتماع ــزان مس ــن می دارای باالتری
در آن بســیاری از رخدادهــای میمــون و همیــاری هــا توســط 

ــرد،  خیریــن ارجمنــد شهرســتان صــورت مــی پذی
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان، در ادامــه بیــان 
داشــتند: بهتریــن میــراث آمــوزش، انفــاق و ایثــار و ثبــت درس 
ــات  ــه تحقیق ــاره ب ــن اش ــان ضم ــت. ایش ــی آن اس ــای عمل ه
میدانــی صــورت پذیرفتــه در ســطح شهرســتان گفتنــد: آمارهــا 
ــر ۴۰ درصــد از دانــش  ــغ ب مویــد ایــن موضــوع اســت کــه بال
ــوزش مجــازی  ــات آم ــه خدم ــوزان از دسترســی مســتقل ب آم
بــی بهــره یــا کــم بهــره انــد کــه از همیــن تعــداد افــزون بــر 
۸ درصــد بــه طــور کلــی فاقــد هرگونــه امکانــات حتــی بهــره 
منــدی از تلویزیــون جهــت اســتفاده از دوره هــای آموزشــی از 
راه دور مــی باشــند و در همیــن راســتا بــه عنــوان خدمتگــزار 
ــه  ــردم فرهیخت ــاد از ســایر م ــم نجــف آب ــردم شــریف و فهی م
ــا دارم،  ــریف تقاض ــد و ش ــن ارجمن ــتان خصوصــا خیری شهرس
ــاوگان در  ــو ب ــن ن ــه ای ــک ب ــرای کم ــاری ب ــه همی ــبت ب نس
ــکاری و  ــت هم ــر، نهای ــت موث ــن محرومی ــع ای ــتای رف راس

ــد. ــذول نماین ــی را مب همراه
رئیــس شــورای اداری شهرســتان، در انتها از مســئوالن اســتانی 
اداره کل نوســازی مــدارس خواســتند نســبت بــه اجــرای تعهــد 
ــت  ــاد نهای ــدارس آن بنی ــاد م ــتای ایج ــت در راس ــاد برک بنی

همــکاری و تعامــل مقتضــی را بــه انجــام برســانند
ــک ۵ توســط  ــی مدرســه مل ــن اهدای ــر اســت زمی ــایان ذک ش

ــده، نویســنده شــهیر  شــادروان مرحــوم اســتاد ابوالقاســم پاین
ــاب  ــد جن ــر ارجمن ــت خی ــا حمای ــه ب ــدا ک ــادی اه ــف آب نج
ــر  ــر ۱۶۰۰ مت ــغ ب ــاحتی بال ــک زاده« در مس ــعلی مل »عباس
ــورد  ــای م ــاختمان ه ــایر س ــع دارای۱۲کالس درس و س مرب
نیــاز همچــون ســالن اجتماعــات، نمازخانــه، آزمایشــگاه و ... بــا 
ــا اداره  هزینــه ای افــزون بــر ۴۵ میلیــارد ریــال در همراهــی ب

ــد رســید. ــام خواه ــه اتم ــدارس اســتان ب کل نوســازی م
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ادامه از صفحه 1
ــدم  ــه ع ــا از جمل ــهرداری ه ــج در ش ــای رای ــایی ه ــه نارس ــاره ب ــن اش ــی، ضم ــدس راع مهن
تحقــق صــد در صــد مطالبــات شــهرداری هــا از منابــع مالــی عمومــی و اختصاصــی نســبت بــه 
ــه توصیــف  ــا ب ــا بیمــاری منحــوس کرون ــه ب ــدات شــهرداری هــا در راســتای مقابل اجــرای تمهی
وضــع موجــود پرداختنــد و از عــدم توانایــی عمــده شــهرداری هــا نســبت بــه پرداخــت تعهــدات 
ــد.  ــام بردن ــه عنــوان دغدغــه اصلــی شــهرداران ن ــکاران و ادارات خدماتــی ب ــه پیمان ــی آنهــا ب مال
ــار دیگــر از مســئوالن ارشــد اســتانی بخصــوص  ــاد ب رئیــس شــورای اداری شهرســتان نجــف آب
ــی  ــز زدای ــرورت تمرک ــرح و ض ــات مط ــه مالحظ ــه ب ــا توج ــا ب ــتند ت ــی، خواس ــدس غالم مهن
نســبت بــه واگــذاری اختیــارات تــام کمیســیون مــاده ۵ بــه شهرســتان اقــدام فرماینــد. 
ــه حمایــت هــای دولتــی را در  ــه ســرانه شــهروندان، میــزان نیازمنــدی ب ایشــان ضمــن اشــاره ب
راســتای تحقــق توســعه پایــدار و اشــتغال پویــا در شهرســتان بســیار درخــور توجــه برشــمردند. 
مهنــدس راعــی در پایــان عنــوان کــرد: در عرصه هــای مختلــف شــاهد حضــور پررنــگ 
در  مردم نهــاد  ســازمان   ۱۱۰ از  بیــش  وجــود  گفتــه  ایــن  گــواه  کــه  هســتیم  مــردم 
ــار دارد. ــن دی ــردم ای ــی م ــؤولیت جمع ــاس مس ــان از احس ــت و نش ــاد اس ــتان نجف آب شهرس

ــف  ــهر نج ــالمی ش ــورای اس ــاء ش ــد از اعض ــی چن ــاد، تن ــف آب ــهر نج ــهردار ش ــه ش در ادام
آبــاد، شــهرداران ســایر شــهرهای تابعــه شهرســتان بــه بیــان اجمالــی درخواســت هــا و 

ــن  ــی ضم ــدس غالم ــژاد و مهن ــی ن ــر جمال ــا دکت ــد و در انته ــود پرداختن ــای خ ــه ه دغدغ
تقدیــر از روحیــه خســتگی ناپذیــر، تالشــگر مــردم شــریف و مســئوالن فهیــم شــهر و 
ــد ــخگویی پرداختن ــه پاس ــا ب ــه ه ــا و دغدغ ــت ه ــه درخواس ــبت ب ــاد نس ــف آب ــتان نج شهرس

محمــد مغــزی شــهردار نجف آبــاد نیــز در ادامــه ابــراز داشــت: بــا توجــه بــه جمعیــت شهرســتان 
و مشــکالت زیــادی کــه وجــود دارد نجف آبــاد از ســرانه بســیار پایینــی برخــوردار اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: علــی رغم همه مشــکالتی که بود شــرایط خاصی که بیماری کرونا در شــهرها 
ایجــاد کــرد باعث افت زیاد درآمد شــهرداری شــده و ضربه اقتصادی شــدیدی به ایــن واحد وارد کرد.

ــخصات  ــن مش ــه تبیی ــال ب ــه اجم ــتان ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــه مع در ادام
جغرافیایــی، سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و ... شهرســتان پرداختنــد و بــا اشــاره بــه 
ــام هفتــه  ــارد تومــان در ای ــر ۵۴ میلی ــغ ب ــا مبلغــی بال ــروژه شهرســتانی ب ــرداری از ۶۵ پ بهــره ب
دولــت در شهرســتان خواســتار حمایــت مســئوالن ملــی و اســتانی از اجــرای تمهیــدات خــاص بــه 
منظــور ایجــاد درآمدهــای پایــدار بــرای شــهرداری هــای شهرســتان بــا توجــه بــه نیازمنــدی هــای 
کالن شــهرهای شهرســتان و محرومیــت هــای رایــج در عرصــه شــهری شــهرها از جملــه کمــک 
بــه آســفالت معابــر، تعریــض معابــر عمومــی، افزایــش ســرانه فضــای ســبز، کمــک بــه گســترش 
نوســازی و بهســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی، کمــک بــه تجهیــز نمــودن آتشنشــانی هــای 
شهرســتان جهــت تجهیــز به وســایل اطفــاء حریق پیشــرفت و مــورد نیــاز شهرســتان و ... گردیدند.
احمد شریعتی


