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شماره 74  3
                                                  برگزاری میزهای خدمت در میعادگاه های نماز جمعه

پــس از اتمــام آییــن عبــادی سیاســی نماز جمعه شــهر نجف آبــاد به امامت نماینــده معزز ولی فقیــه و امام جمعه نجف آبــاد با حضور 
ایشــان و فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد و تعــدادی از مدیــران و مســئوالن شهرســتان ضمن رعایت شــیوه نامه های ســتاد ملــی مدیریت 
مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونا، میزخدمت در مســجد جامع شــهر نجــف آباد بر پا گردیــد. مطابق برنامه ریــزی از پیش تعیین 
شــده و مبتنــی بــر اســاس رصــد میزان درخواســت ها و شــکوائیه هــای مردمی احصــاء گردیــده در تمامی میعادگاه هــای نماز جمعه 
شــامل: نجــف آبــاد، یزدانشــهر، ویالشــهر، گلدشــت، جــوزدان، دهق، علویجــه، با حضــور فرماندار ویــژه شهرســتان، معاونــان فرماندار، 
بخشــداران بخــش هــای تابعه شهرســتان و نماینــدگان فرماندار ویژه شهرســتان، مدیران دســتگاه هــای اداری و اجرایی شهرســتان و 
نمایندگان ایشــان میزهای خدمت جهت پاســخگویی به ســئواالت نمازگزاران برپا گردید و طی آن مســئوالن حاضر به ارائه خدمات، 
راهنمایــی و حــل مســائل و مشــکالت بــه مراجعه کننــدگان و نمازگــزاران ارجمند بــه صورت مســتقیم و چهره به چهــره پرداختند.

خبر کوتاه

گداختــه از خانــواده کاچــی اســت و بــه دلیــل مــواد مغــذی کــه داخــل آن اســتفاده مــی 
شــود بــرای کــم خونــی و ضعــف بــدن بســیار مناســب اســت. مــواد اصلــی آن نوعــی خرمــا 
بــه نــام خرمــا “خــرک” و نارگیــل اســت و بــه دلیــل وجــود ایــن دو مــاده مغــذی و مفیــد، 

خــواص بســیاری داشــته و بســیار نیروبخــش اســت.
ــای خــرک گرچــه  ــه می شــود. خرم ــا »خرک«گفت ــا، »خــاَرک« ی ــوه نرســیده خرم ــه می ب
ــی و  ــاال، ارزش غذای ــالح ب ــتن ام ــبب داش ــه س ــا ب ــدارد، ام ــا را ن ــب و خرم ــیرینی رط ش

ــیاری دارد. ــی بس ــی و درمان داروی
*نبات : ۴ تکه * آرد برنج :۴ قاشق غذا خوری  

* کره یا روغن : یک قاشق غذاخوری ) اگر روغن حیوانی باشد خیلی بهتر است (
* نارگیل خشک خورد شده : 2 قاشق غذاخوری سرپر 

* خرما خرک خورد شده : 2 قاشق غذاخوری سرپر
* زعفران :  به مقدار الزم

* ادویه گداخته)شامل زدرچوبه، هل، زیره و ...(به مقدار الزم
* گردو، بادام پودر شده به دلخواه 2 قاشق غذاخوری سرپر

روش تهیــه : خرمــا و نارگیــل خشــک را تقریبــاً بــه نســبت مســاوی داخــل ظــرف ریختــه 
و روی آن را مقــداری آب بریزیــد تــا نــرم شــود. ) در حــدی خیــس کنیــد کــه کمــی نــرم 

شــود ولــی خیــس و آبکــی و لــه نشــود ( 
ســپس هــر دو را بــه وســیله چــرخ گوشــت، چــرخ کنیــد البتــه مــی توانیــد قبــل از خیــس 
کــردن در هــاون خــورد کنیــد و کمــی آن را خیــس کــرده تــا نــرم شــود.نکته اصلــی ایــن 
ــج  را داخــل قابلمــه ریختــه و تفــت دهیــد در  ــه شــود. آرد برن اســت کــه نبایــد خیلــی ل

حــدی کــه بــوی خامــی آرد گرفتــه شــده و تغییــر رنــگ ندهــد و ادویــه را نیــز بــه همــراه 
ــی  را  ــن حیوان ــا روغ ــره ی ــد ، ک ــه کنی ــل را اضاف ــا و نارگی ــد. ســپس خرم ــت دهی آن تف
اضافــه کنیــد. ) اگــر چــرب تــر دوســت داریــد بیشــتر بریزیــد( ســپس کــم کــم آب اضافــه 
کــرده و همزمــان هــم بزنیــد تــا مایــه داخــل قابلمــه بریــده نشــود. مرتــب هــم بزنیــد تــا بــه 
جــوش آیــد. در حیــن هــم زدن، نبــات و زعفــران را نیــز اضافــه کنیــد.  میــزان شــیرینی آن 

بســته بــه ذائقــه خودتــان دارد.
ــد  ــتر بریزی ــه بیش ــر چ ــتگی دارد، ه ــان بس ــت خودت ــلیقه و خواس ــه س ــز ب ــران نی زعف
خوشــرنگ تــر و خــوش عطرتــر مــی شــود. در صــورت تمایــل مــی توانیــد زیــره  و دارچیــن 
ــا طبــع آن گــرم تــر شــده و از خــواص آنهــا نیــز بهــره منــد شــوید. نیــز اضافــه کنیــد ت

بگذارید کمی روی حرارت بماند تا به غلظت برسد و به اصطالح جا بیفتد.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
گداخته

ــس  ــینی رئی ــا حس ــاج آق ــلمین ح ــالم و المس ــت االس حج
ــالب شهرســتان  ــی و انق دادگســتری و زارع دادســتان عموم
ــژه شهرســتان،  ــدار وی ــا معــاون اســتاندار و فرمان ــدار ب در دی
ضمــن عــرض تعزیــت و تســلیت بــه مناســبت مــاه محــرم و 
شــهادت ســرور ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــدا... الحســین 
ــه  ــک هفت ــن تبری ــان و همچنی ــای ایش ــا وف ــاران ب )ع( و ی
ــزز  ــهدای مع ــه ش ــره کلی ــاد و خاط ــت ی ــت و نکوداش دول
دولــت، خصوصــا شــهیدان »رجایــی و باهنــر« در ارتبــاط بــا 
موضوعــات قضائــی جــاری شهرســتان در تعامــل و هــم افزایی 
گســترده و موثــر بــا دســتگاه هــای اداری و اجرایی شهرســتان 
در راســتای تحقــق فرامیــن و منویــات مقــام معظــم رهبــری 
)مدظلــه العالــی(  و گســترش امنیــت عمومــی، کاهــش میزان 
جرائــم، مقابلــه موثــر و مجدانــه بــا آســیب هــای اجتماعــی، 
تــالش موثــر در راســتای کاهــش زمینــه هــای بــزه، رعایــت 
بــر حســن اجــرای قانــون، مقابلــه بــا ناهنجــاری ها، تشــویش 

ــده  ــیده ش ــدات الزم اندیش ــا و ... تمهی ــی ه ــان و ناامن اذه
بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد و در ایــن راســتا بــر آمادگــی 
کامــل در همــکاری، همراهــی و هــم افزایــی با ســایر دســتگاه 
هــا، ســازمان هــا، نهادهــا و ادارات در راســتای اجــرای قانــون 
ــل  ــص مســجل و مدل ــار خــالف ن ــه رفت ــا هرگون ــه ب و مقابل
ــدس  ــدار مهن ــن دی ــد. در ای ــح نمودن ــد و تصری ــون تاکی قان
ــت را در  ــن، خدم ــی از حضــور حاضری ــی، ضمــن قدردان راع
نظــام اســالمی، در هــر لباســی کــه باشــد ارزنــده و درخــور 
ــادم  ــرد خ ــرای ف ــد: ب ــمردند و افزودن ــل برش ــر و تجلی تقدی
ــتای  ــر در راس ــت موث ــزاری اس ــت اب ــان خدم ــکان و زم م
ــق  ــات ح ــق اهلل و مراع ــت ح ــی و رعای ــدود اله ــرای ح اج
ــد در  ــرق نمــی کن ــن ف ــادی متدی ــر جه ــرای مدی ــاس، ب الن
چــه شــرایط و در چــه مرتبــه ای باشــد، او وظیفــه خــود را 
در ادای دینــش بــه مخاطبــان درون و بــرون ســازمان خــود 
بــا محوریــت تعالیــم متعالــی اســالم مــی جویــد و آنچــه وی 

ــاد  ــد اعتق ــی نمای ــد م ــر و پایبن ــالتش مص ــام رس را در انج
ــالق  ــدی، اخ ــون من ــزاری، قان ــل خدمتگ ــه اص ــخ وی ب راس
ــاری اســت. ــداری و ممانعــت از ســوء اســتفاده و کــج رفت م

دیدار فرماندار ویژه با مسئوالن ارشد قضائی شهرستان نجف آباد
به مناسبت نکوداشت هفته دولت 

جنــاب ســرهنگ صفرپــور، فرمانــده بســیج ســپاه پاســداران 
ــا معــاون اســتاندار و  شهرســتان و هیــات همــراه در دیــدار ب
فرمانــدار ویــژه شهرســتان، در ارتبــاط بــا تعامــل گســترده تــر 
ــتای  ــتان در راس ــی شهرس ــای اداری و اجرای ــتگاه ه ــا دس ب
ــه  ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــات مق ــن و منوی ــق فرامی تحق
العالــی( تصریــح و تاکیــد نمودنــد و از آمادگــی کامــل 
ــایر  ــا س ــی ب ــم افزای ــی و ه ــکاری، همراه ــتای هم در راس
ــد.  ــر دادن ــا و ادارات خب ــا، نهاده ــازمان ه ــا، س ــتگاه ه دس

ــی از حضــور  ــی، ضمــن قدردان ــدس راع ــدار مهن ــن دی در ای
ــی  ــر لباس ــالمی، در ه ــام اس ــت را در نظ ــن، خدم حاضری
ــل برشــمردند و  ــر و تجلی ــده و درخــور تقدی ــه باشــد ارزن ک
ــی  ــرق نم ــت ف ــان خدم ــکان و زم ــادم م ــرای خ ــد: ب افزودن
ــی  ــد م ــر و پایبن ــالتش مص ــام رس ــه او را در انج ــد، آنچ کن
نمایــد اعتقــاد راســخ وی بــه اصــل خدمــت و رعایــت 
ــت.  ــاس اس ــق الن ــق اهلل و ح ــات ح ــی و مراع ــدود اله ح

دیدار فرمانده بسیج سپاه پاسدران با فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد
به مناسبت نکوداشت هفته دولت 
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2شماره 74
                        درخشش دانشجویان دانشکده سمیه

ــی بیســت و هشــتمین جشــنواره  ــه نیمــه نهای ــر در مرحل ــوان برت دانشــجویان دانشــکده ســمیه ضمــن کســب ۸ عن
سراســری فرهنگــی هنــری غیــر معارفــی دانشــگاه فنــی وحرفــه ای، بــه مرحله کشــوری ایــن رقابت هــا راه پیــدا کردند.

اکرم آزاد بخت رییس آموزشکده با اشاره به برگزاری این جشنواره به صورت مجازی گفت: سمیه خدابخشی در رشته 
حفظ قرآن، مبینا آقاسی  در تالوت و تحقیق، فائزه حق شناس در بخش ادبی )داستان نویسی(، سارا سورانی در بخش 
هنری تذهیب، رویا پاینده جهرمی در رشته نقاشی، بتول شکوهی و  مینا جعفری در رشته عکاسی و ریحانه سلیمیان 

در رشته طراحی پوستر، برگزیدگان این مرحله را تشکیل می دهند.

خبر کوتاه

افتتاح مجتمع بسته بندی مرغ و گوشت شهرآوران گوشت 
ــتان،  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
معــاون عمرانــی و برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــدار، بخشــدار 
ــد  ــس واح ــی رئی ــاه طالب ــتان، ش ــزی شهرس ــش مرک بخ
تســهیالت اداره کل جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان، مدیــر 
ــتان،  ــتایی شهرس ــی روس ــس تعاون ــاورزی و رئی ــاد کش جه
ــی  ــبت گرام ــه مناس ــن ب ــایر مدعوی ــانه و س ــاب رس اصح
داشــت هفتــه دولــت مجتمــع بســته بنــدی مــرغ و گوشــت 
شــهرآوران گوشــت بــا ســرمایه گــذاری بالــغ بــر ۵ میلیــارد 
ریــال تســهیالت بخــش دولتــی و ۱۵ میلیــارد ریــال بخــش 
ــوالت  ــواع محص ــن ان ــد ۹۰۰ ت ــان تولی ــا راندم ــی ب خصوص
گوشــتی و پروتئینــی در شــهر ســتان نجــف آبــاد افتتــاح و به 
بهــره بــرداری رســید. در این مراســم مهندس راعی، بــا آرزوی 
قبولــی ســوگواری هــای حاضریــن در آییــن هــای عــزاداری و 
ــدا...  ــرت اباعب ــهیدان حض ــاالر ش ــرور س ــهادت س ــاء ش رث
الحســین )ع( و یــاران بــا وفــای ایشــان و همچنیــن تبریــک 
بــه مناســبت هفتــه دولــت و گرامــی داشــت یــاد و خاطــره 
کلیــه شــهدای معــزز دولــت خصوصــا شــهیدان »رجایــی و 

باهنــر«، خبــر از افتتــاح بیــش از ۶۵ پــروژه تولیــدی خدماتی، 
عمرانــی و کشــاورزی بــا همــکاری بخــش خصوصــی و تعاونی 
هــا در کنــار بخــش دولتــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵2 میلیــارد 
تومــان دادنــد. ایشــان بــا تبییــن حمایــت از بخــش خصوصی 
ــد:  در راســتای توســعه بازارهــای فــروش محصــوالت، افزودن
بــا تمهیــدات در نظــر گرفتــه شــده ســعی مــی شــود دغدغــه 
عرضــه محصــول و ارائــه خدمــات بــرای ســایر تولیدکنندگان 
ــه  ــدات ب ــوالت و تولی ــه محص ــازار عرض ــردد و ب ــع گ مرتف
صــورت منطقــه ای، ملــی و بیــن المللــی توســط کاربســت 
ــازار  ــور گســترش ب ــه منظ ــت ب ــای تشــویقی دول ــه ه مولف
صــادرات غیرنفتــی خصوصــا تولیــدات فــرآوری شــده، محقق 
گــردد. مهنــدس راعــی، ضمــن تاکیــد و بــر آمادگــی ســتاد 
شهرســتانی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در خصــوص طــرح 
هــای توســعه و ایجــاد صنایــع مبتنــی بــر توســعه پایــدار و 
اشــتغال زایــی پایــا در شهرســتان جهــت اعطــای تســهیالت 
ویــژه اشــاره و بــر آن تبییــن موضــوع نمودنــد. فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان بــر توســعه صنایــع کشــاورزی و صنایــع وابســته 

ــن  ــاره و از حاضری ــردی اش ــدف راهب ــک ه ــوان ی ــه عن ب
خواســتند نســبت بــه معرفــی پتانســیل هــای شهرســتان در 
راســتای گســترش صنایــع فــرآوری پروتئینــی و گوشــتی بــا 
توجــه بــه زیرســاخت هــای گســترده موجــود اقــدام نماینــد.

افتتاح و بهره برداری گلخانه سبزی و صیفی حمزه زاده
بــا حضــور فرمانــدار ویژه شهرســتان، معــاون عمرانــی و برنامه 
ریــزی و توســعه فرمانــدار، بخشــدار بخش مرکزی شهرســتان، 
شــهردار گلدشــت، شــاه طالبــی رئیــس واحــد تســهیالت اداره 
کل جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان، مدیر جهاد کشــاورزی 
و رئیــس تعاونی روســتایی شهرســتان، اصحاب رســانه و ســایر 
مدعویــن بــه مناســبت گرامــی داشــت هفتــه دولــت گلخانــه 
ــر  ــغ ب ــذاری بال ــا ســرمایه گ ســبزی و صیفــی حمــزه زاده ب
ــارد  ــی و ۱۰میلی ــال تســهیالت بخــش دولت ــارد ری ۸.2 میلی
ــر  ــر ۴۱۰۰ مت ــغ ب ــی بال ــی در فضای ــش خصوص ــال بخ ری
ــاح و  ــت افتت ــهر گلدش ــفید ش ــه س ــه قلع ــع در منطق مرب
ــن مراســم مهنــدس راعــی،  ــرداری رســید. در ای ــه بهــره ب ب
ــت از بخــش خصوصــی در راســتای  ــا تبییــن حمایــت دول ب
ــه  ــروش تولیــدات و محصــوالت ب توســعه بازارهــای فعــال ف
ــه  ــه مولف ــر ارائ ــی، ب ــن الملل ــی و بی ــه ای، مل صــورت منطق
هــای تشــویقی دولــت بــه منظــور گســترش بــازار صــادرات 
غیرنفتــی خصوصــا در محوریــت بــا تولیــدات فــرآوری شــده 

تاکیــد و بــر آمادگــی ســتاد شهرســتانی تســهیل و رفــع موانع 
تولیــد در ارائــه خدمــات و تســهیالت بــه طــرح هــای توســعه 
ای و ایجــاد صنایــع مبتنــی بــر توســعه پایــدار و اشــتغال زایی 
ــد. رئیــس  ــن موضــوع پرداختن ــه تبیی ــا در شهرســتان ب پوی
ــژه تولیــدات  ــگاه وی ــان جای ــا بی شــورای اداری شهرســتان، ب
کشــاورزی در اقتصــاد بومــی شهرســتان و اقتصــاد ملــی بــر 
ــا،  ــداری ه ــط بخش ــژه توس ــات وی ــهیالت و خدم ــه تس ارائ
شــهرداری هــا، ادارات خدمــات رســان، جهــاد کشــاورز ی و 
ــه و  ــازه گلخان ــای دارای س ــن ه ــعه زمی ــتای توس ... در راس
کشــت هــای گلخانــه ای بــا توجــه بــه وجــود بحــران هــای 
ــدان آب  ــالی، فق ــر خشکس ــج نظی ــی رای ــی و اقلیم طبیع
ــدار  ــد. فرمان ــرب و ... دادن ــی مخ ــرات اقلیم ــیرین، تغیی ش
ــع  ــاورزی و صنای ــع کش ــعه صنای ــر توس ــتان ب ــژه شهرس وی
وابســته بــه عنــوان یــک هــدف راهبــردی اشــاره و از حاضرین 
خواســتند نســبت بــه معرفــی پتانســیل هــای شهرســتان در 
راســتای گســترش صنایــع کشــاورزی و دامپــروری بــا توجــه 

بــه زیرســاخت های گســترده موجــود در شهرســتان کنکاش، 
ــازی  ــم س ــری و تصمی ــم گی ــت تصمی ــزی و جه ــه ری برنام
ــد. ــدام نماین ــتان اق ــداری شهرس ــا فرمان ــی ب ــر و اجرای موث

ســرهنگ بابــا کالنــی، فرمانــده انتظامــی شهرســتان و هیــات 
همــراه در دیــدار بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان، در ارتبــاط بــا موضوعــات امنیتــی انتظامــی جــاری 
شهرســتان در تعامــل و هــم افزایــی گســترده و موثــر بــا ســایر 
دســتگاه هــای اداری و اجرایــی شهرســتان در راســتای تحقــق 
فرامیــن و منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( و 
ــرای  ــه ب ــودن عرص ــدود نم ــی، مح ــت عموم ــترش امنی گس
ــه  ــون شــکن، مقابل ــرور و قان ــراد ش ــکاران و اف ــان، بزه مجرم
ــر  ــالش موث ــی و ت ــای اجتماع ــا آســیب ه ــه ب ــر و مجدان موث
ــه  ــا و ... ب ــی ه ــزه و ناامن ــای ب ــه ه در راســتای کاهــش زمین
ــل  ــی کام ــر آمادگ ــه ب ــد و در ادام ــی پرداختن ــث و بررس بح
ــکاری،  ــتای هم ــتان در راس ــی شهرس ــم انتظام ــروی فهی نی
ــا ســایر دســتگاه هــا، ســازمان هــا،  همراهــی و هــم افزایــی ب
نهادهــا و ادارات در راســتای اجــرای قانــون و مقابلــه بــا هرگونه 
قانــون شــکنی و ناهنجــاری تاکیــد و تصریــح نمودنــد. در ایــن 
دیــدار مهنــدس راعــی، ضمــن قدردانــی از حضــور حاضریــن، 

خدمــت در نظــام اســالمی، در هــر جایــگاه که باشــند را بســیار 
ارزنــده و درخــور تقدیــر و تجلیــل برشــمردند و افزودنــد: بــرای 
فــرد خــادم، مــالک رعایــت حــدود الهــی و اجــرای قانــون بــه 
دور از هرگونــه مماشــات اســت. انســان خدمــت گــزار در هــر 
ــر  مرتبــه و منزلتــی کــه باشــد همــواره خــود و عواملــش را ب
ــوده و  ــفارش نم ــاس س ــق الن ــات ح ــق اهلل و مراع ــت ح رعای
مــی نمایــد. بــرای مســئول جهــادی متدیــن فــرق نمــی کنــد 
در چــه شــرایط و در چــه مرتبــه ای باشــد، او وظیفــه خــود را 
در ادای دینــش بــه ســازمان و جامعــه مــی جویــد و آنچــه وی 
را در انجــام رســالتش ُمصــر و پایبنــد مــی نمایــد اعتقاد راســخ 
ــداری  ــالق م ــدی، اخ ــون من ــزاری، قان ــل خدمتگ ــه اص وی ب
ــه  ــاری اســت. در ادام و ممانعــت از ســوء اســتفاده و کــج رفت
ــل  ــه خصایــص و خصائ رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، ب
نیکــوی شــهیدان رجایــی و باهنــر، از نحــوه زیســت مجاهدانه و 
عارفانــه شــهدای ارجمنــد دولــت، بــه ویــژه »شــهیدان رجایــی 
و باهنــر« پرداختنــد و بــا تاکیــد بــر الگوآفرینــی متناســب بــا 

محوریــت شــغلی ایــن شــهیدان ارزنــده و ســربلند بــه منظــور 
آشــنایی بیشــتر ســایر مدیــران جــوان در گام دوم انقــالب بــا 
ــاحت  ــه س ــدی ب ــای ارادتمن ــن گل واژه ه ــش و روش ای من
اقــدس احدیــت، بــا اشــاره بــه عبــارت معــروف » فِــی اْلَْرِض 
ــَماءِ َمْعُروُفــوَن« به تبییــن کالم پرداختند. َمْجُهولـُـوَن َو فـِـی الَسّ

دیدار فرمانده انتظامی با فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد

به مناسبت نکوداشت هفته دولت 

به مناسبت نکوداشت هفته دولت 

به مناسبت نکوداشت هفته دولت 
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شماره 74  5
                                                                                                                  اخالصدرس هایی از عاشورا

اخــالص سیدالشــهدا)ع( و یــاران آن حضــرت، مهم تریــن عامــل جاودانگــی قیــام حســینی اســت. از زمانــی کــه حضــرت 
از مدینــه حرکــت کــرد، تــا مّکــه و ســپس کربــال، بســیار کســاِن مّدعــی بــا ایشــان همــراه شــدند و بــه ظاهــر خــود را 
حســینی نشــان دادنــد، ولــی هیچ کــدام بــر حــرف خــود نایســتادند و در نهایــت، ســرور شــهیدان را تنهــا رهــا کردنــد.

ــود و شمشــیر و زخــم و درد و شــهادت، و از مــدال و پــول و  ــال نیــز، تنهــا خــون ب در روز عاشــورا و صحنــه نبــرد کرب
امتیازهــای اجتماعــی و مقام هــای دنیــوی خبــری نبــود. از ایــن رو، مانــدگان و مقاومــان، تنهــا بــا نیــروی اخــالص بــه 

ــی شــربت شــهادت می نوشــیدند. ــی یک ــد و یک ــه می دادن ــاد در راه حضــرت دوســت ادام جه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد همزمان 
بــا روز کارمنــد از کارکنان اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجف آباد تجلیل شــد .

ــن  ــتان ضم ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
گرامیداشــت فرارســیدن ایام شــهادت سرور و ســاالر شــهیدان حضرت امام حسین )ع( گفت 
: چهــارم شــهریور مــاه، ســومین روز از هفتــه دولــت ، یــادآور خاطره شــهیدان بزرگــوار هفته 
دولــت بــه  خصــوص شــهیدان رجایــی و باهنــر اســت؛ ایــن روز فرصــت مغتنمــی اســت تا از 
خدمــات و  تــالش  نیروهــای متعهــد و خدوم دســتگاه های اجرایــی و دولتی قدردانی شــود .

ــه “  ــی )ع( ک ــرت عل ــار حض ــه قص ــه جمل ــاره ب ــا اش ــوی ب ــوح موس ــن ل ــید حس  س
کار هــر روز را در همــان روز انجــام ده زیــرا هــر روزی را کاری اســت “ و بــا اشــاره 
بــه اینکــه کارمنــدان بــه عنــوان عضــو فعــال جامعــه و خدمتگــزار ملــت هســتند 
تکریــم  ضمــن  بتواننــد  شایســته  توانایــی  و  تــالش  بــا  تــا  خواســت  ایشــان  از 
ــد. ــم بزنن ــردا را رق ــق هــای روشــن ف ــی  اف ــت منشــور اخالق اربــاب رجــوع و رعای

وی  ضمــن گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایی و باهنــر ، فرا رســیدن روز کارمند 
ــژه کارمنــدان اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان  ــه وی ــت ب ــه کارمنــدان دول را ب
ــا اهــدای لــوح تقدیــر از تــالش ایشــان قدردانــی نمــود . ــاد  تبریــک  گفــت و ب نجــف آب

تجلیل از کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد رئیــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد در حاشــیه برگــزاری مراســم قرعــه کشــی غدیــر 
کــه روز چهارشــنبه ۵ شــهریور مــاه همزمــان بــا هفتــه دولــت بــه صــورت متفــاوت و بــه صــورت 
پخــش زنــده  و بــدون حضــور مــردم برگــزار شــد ؛ گفــت : بــا توجــه بــه گســترش ویــروس کرونــا و 
در راســتای حفــظ ســالمتی همشــهریان عزیــز و جلوگیــری از ابتــال بــه این بیمــاری ، مراســم قرعه 
کشــی مســابقه بــزرگ غدیــر بــه طــور متفــاوت و بــه صــورت پخــش زنــده  در جــوار قبــور مطهــر 

شــهدای دفــاع مقــدس در محــل یادمــان شــهدای نجــف آبــاد برگــزار شــد.
ســید حســن لــوح موســوی گفــت : مســابقه غدیــر بــا هــدف توســعه و ترویــج  فرهنــگ کتابخوانــی 
و همچنیــن بزرگداشــت  غدیــر خــم و در راســتای آشــنا نمــودن نســل نوجــوان و جــوان بــا فرهنگ 
غدیــر بــا همــکاری  آمــوزش و پــرورش ، دفتــر امــام جمعــه ، ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری ، اوقــاف و اداره تبلیغــات اســالمی از ۱۸ تــا 2۵ مــرداد مــاه در ســطح شهرســتان برگــزار 

شــد کــه بــا اســتقبال مــردم شــهرهای سراســر کشــور مواجــه شــد .

لــوح موســوی ضمــن گرامــی داشــت ایــام شــهادت ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل 
الحســین )ع( و یــاران بــا وفایــش ، افــزود : ایــن مراســم بــا حضــور امــام جمعه نجــف آباد ، شــهردار، 
مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری ، شــوراي شــهر و جمعی از مســئولین 
شهرســتان برگــزار شــد و از بیــن 2۵۹۰ شــرکت کننــده ، ۱۱۰ نفــر بــه قیــد قرعــه انتخــاب شــدند .

وی افــزود : ایــن مســابقه یــک جایــزه ویــژه ســفر زیــارت حضــرت امیــر المومنیــن )ع( و ۱۰۹ جایره 
یــک میلیــون ریالــی دارد کــه بــه یــاری خداونــد اســامی ۱۱۰ نفــر برگزیــده  مســابقه بــه زودی 

اعــالم مــی گــردد .
گفتنــی اســت مســابقه بــزرگ غدیــر در بخــش جوانــان و بزرگســاالن  از کتــاب »علــی از زبــان علی 
)ع(  » بــه قلــم دکترســید جعفــر شــهیدی و همچنیــن در بخــش عمــوم تهیــه و تولیــد 7 کلیــپ 

مذهبــی ) پادکســت (کوتــاه در خصــوص ماجــرای غدیــر ، مباهلــه و..  تهیــه شــده بــود.

برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقه غدیر به صورت متفاوت در نجف آباد 
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4شماره 74
درس هایی از عاشورا

                                                      آزادگی

عاشــورا، نمــاد آزادگــی اســت و حضــرت سیدالشــهدا)ع( ســرور آزادگان. همــو کــه در پاســخ کســانی کــه بیعــت بــا یزیــد 

را از ایشــان می خواســتند تــا در امــان بمانــد، می فرمــود:  آگاه باشــید! ناپــاک زاده فرزنــد ناپــاک زاده، مــرا میــان دو چیــز 

مجبــور کــرده اســت:  بیــن مــرگ و ذلــت،  ولــی هیهــات کــه مــا ذلــت و خــواری را بپذیریــم. خداونــد پذیــرش ذلــت را بــر 

مــا و بــر پیامبــر و مؤمنــان روا نداشــته اســت و دامن هــای پــاک و دارای اصالــت و شــرف و خانــدان دارای همــت واال و 

عــّزت نفــس مــا هرگــز اجــازه نمی دهــد اطاعــت فرومایــگان را بــر مــرگ شــرافتمندانه ترجیــح دهیــم.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری اصفهــان، دکترعبــاس 
رضایــی شــامگاه روز دوشــنبه در جلســه شــورای اداری اســتان کــه بصــورت ویدئــو کنفرانس 
برگــزار شــد بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و بــا هنــر اظهارداشــت: دولــت 
ــت  ــا در فرص ــد ام ــی گذران ــود را م ــت خ ــخ مدیری ــای تاری ــن روزه ــخت تری ــم س دوازده

باقیمانــده بایــد تحــول بــزرگ، اساســی و انقالبــی در تولیــد اســتان ایجــاد شــود.
ــتان را بصــورت  ــورای اداری اس ــور مجــدد جلســه ش ــه بط ــودم ک ــد نب ــت: عالقمن وی گف
مجــازی برگــزار کنیــم و امیدواریــم کــه جلســات بعــدی را پــس از نابــودی کامــل ویــروس 

ــا بصــورت حقیقــی برگــزار کنیــم. کرون
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال ۹۹ بعنــوان ســال جهــش تولیــد ادامــه داد: زیــر ســاخت 
ــرمایه  ــه س ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــالش م ــم شــد و ت ــان فراه ــد در اصفه ــش تولی ــای جه ه
گــذاری در ایــن اســتان ســرعت یابــد و موانــع تولیــد را بــر حســب فرامیــن و رهنمودهــای 

رهبــر معظــم انقــالب و اجــرای سیاســت هــای دولــت تدبیــر و امیــد برطــرف کنیــم.
ــی  ــداران و هماهنگ ــران اداری و فرمان ــکاری مدی ــی و هم ــزود: همدل ــان اف ــتاندار اصفه اس
ــر  ــژه ب ــرای حــل مشــکالت مــردم و اهتمــام وی بیــن بخــش هــای اداری و ســازمان هــا ب
کاهــش بروکراســی اداری بــرای حــل مشــکالت مربــوط بــه جهــش تولیــد از انتظــارات بــه 

حــق اســت کــه بایــد در ســرلوحه کار همــه مدیــران اســتان قــرار گیــرد.
ــرایط  ــد در ش ــای زائ ــه ه ــی و حــذف هزین ــه جوی ــاده زیســتی، صرف ــرد: س ــه ک وی اضاف
ســخت اقتصــادی از وظایــف اصلــی، قانونــی و ملــی همــه مدیــران اســت و کاهــش ماموریــت 
هــای روزانــه و ترددهــای غیــر ضــروری بــا خودروهــا و مدیریــت خریــد لــوازم و تجهیــزات 

اداری بایــد در ســرلوحه کار همــه مدیــران قــرار گیــرد.
رضایــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت اســتفاده از دولــت الکترونیــک در اســتان خاطرنشــان کــرد: 
اســتفاده از ظرفیت هــای دولــت الکترونیــک و توســعه آن یکــی از وظایــف مهــم و اساســی 
دســتگاه هــای اجرایــی اســت کــه مــد نظــر رهبــر معظــم انقــالب و رییــس جمهــوری نیــز 

قــرار دارد.
وی بــا تاکیــد بــر تعامــل ســازنده همــه فرمانــداران و مدیــران دســتگاههای اجرایــی اســتان 
بــا نماینــدگان مــردم در مجلــس یازدهــم شــورای اســالمی اظهارداشــت: وحــدت کالمــی و 
عملــی بــرای خدمــت بیشــتر بــه مــردم و پرهیــز از تصمیمــات جناحــی کــه موجــب ایجــاد 

تنــش و نــا امیــدی مردمــی مــی شــود بایــد در ســرلوحه کار همــه مســووالن قــرار گیــرد.
اســتاندار اصفهــان گفــت: مدیــران اســتان بایــد روزهــای دوشــنبه هــر هفتــه از ســاعت ۹ تــا 
۱2 بــرای دیــدار چهــره بــه چهــره و مالقات هــای مردمــی در محــل خدمــت خــود حضــور 

داشــته باشــند و حــق برگــزاری جلســه و رفتــن بــه ماموریــت را ندارنــد.
ــا بیــان اینکــه برگــزاری مالقات هــای مردمــی و چهــره بــه چهــره موجبــات افزایــش  وی ب
رضایتمنــدی مــردم از دولــت و مســووالن را فراهــم می کنــد بیــان کــرد: تــا کنــون 2 هــزار 
ــا  ــران اســتان ب ــات الکترونیــک توســط مدی ــه چهــره و ۱۰۱ مالق ــات چهــره ب و ۵۹2 مالق

مــردم انجــام شــده و ۱۹ هــزار و ۱22 نفــر از ایــن طریــق خدمــت دریافــت کردنــد.
تعهد ساخت ۴15۰ واحد مسکونی ویژه نیازمندان تا پایان دولت در اصفهان

اســتاندار اصفهــان گفــت: بــرای ســاخت چهــار هــزار و ۱۵۰ واحــد مســکونی ویــژه نیازمندان 
تــا پایــان دولــت دوازدهــم متعهــد شــده ایــم کــه ســه هــزار واحــد از ایــن خانــه هــا توســط 

بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی و یــک هــزار و ۱۵۰ واحــد دیگــر بــرای افــراد زیــر پوشــش 
کمیتــه امــداد احــداث خواهــد شــد.

ــه زمیــن دولتــی ارزان و  ــرای ارائ ــه ب ــن زمین ــد در ای ــران بای ــح کــرد: همــه مدی وی تصری
ــدام ملــی مســکن تــالش کننــد. ــه کمیتــه امــداد و ســرمایه گــذاران در طــرح اق ــگان ب رای

رضایــی بیــان کــرد: واگــذاری طــرح هــای نیمــه تمــام بــرای تکمیــل و راه انــدازی آنهــا در 
اســتان یکــی از مصوبــات و سیاســت هــای دولــت اســت کــه در قالــب تبصــره هــای بودجــه 

بویــژه تبصــره ۱۹ بایــد اســتفاده شــود.
وی بــا تاکیــد بــر توجــه همــه مدیــران بــه تبصــره ۱2 و فــروش امــالک مــازاد خاطرنشــان 
کــرد: اجرایــی کــردن ایــن تبصــره یکــی از ظرفیــت هــای خــوب بــرای ســرعت بخشــی بــه 

کارهــای عمرانــی و از اقدامــات موثــر در راســتای حــل مشــکالت اجرایــی اســت.
ــت را  ــات دول ــتاوردها و خدم ــد دس ــتان بای ــران اس ــه مدی ــرد: هم ــان ک ــی خاطرنش رضای

ــد. ــه دهن ــردم ارائ ــه م ــرده و ب ــازی ک مســتند س
برگزاری انتخابات مرحله دوم در ۲ شهرستان استان

اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه انتخابــات مرحلــه دوم روز جمعــه 2۱ شــهریورماه در 
شهرســتانهای لنجــان و ســمیرم برگــزار می شــود گفــت: اجــرای دقیــق قوانیــن و مقــررات 
و رعایــت قانــون و اخــالق مــداری در ایــن انتخابــات و همــکاری بــا ســتاد انتخابــات اســتان 
و فرمانــداران و رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی در ایــن 2 شهرســتان بایــد مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.
وی گفــت: کنکــور سراســری، ارشــد و دکتــرا بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی در 
اســتان برگــزار شــد و مــورد تاکیــد و تقدیــر وزرای علــوم تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت 

درمــان و آمــوزش پزشــکی قــرار گرفــت.
رضایــی بــا قدردانــی از همــه عــزاداران حســینی در برگــزاری آییــن هــای محــرم بــا رعایــت 
پروتــکل هــای بهداشــتی اضافــه کــرد: رعایــت همــه دســتورالعمل هــای بهداشــتی و نشــان 
ــی  ــوان پایتخــت فرهنگ ــه عن ــان ب ــاور اصفه ــتان پهن ــعور حســینی در اس ــور و ش دادن ش

جهــان اســالم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
وی گفــت: کادر درمــان و پزشــکان و پرســتاران اســتان بــا فــداکاری، ایثار و از خودگذشــتگی 

صحنه هــای زیبــا و بیــاد ماندنــی در مدیریــت بیمــاری کرونــا خلــق کردنــد.
اســتاندار اصفهــان بیــان کــرد: وضعیــت امــروز ایــن اســتان بــا اتخــاذ تدابیــر مدیریتــی بــرای 

مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، نســبت بــه ســایر اســتان هــا مطلوب تــر اســت.

مسئوالن تا پایان کار دولت برای کمک به مردم تالش کنند
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شماره 74  7
                                                                                    پای بندی به اصول انسانی و اخالقیدرس هایی از عاشورا

ــا  ــال، ب ــام حســین )ع( در بیــن راه کرب ــاران ام ــه حقــوق انســانی اســت. ی نهضــت عاشــورا، مظهــر ارزش گــذاری ب
ــام  ــاران ام ــی از ی ــتند. برخ ــش بس ــرت و یاران ــرآن حض ــه راه را ب ــد ک ــی برخوردن ــد ریاح ــن یزی ــّر ب ــکریان ح لش
پیشــنهاد مبــارزه و نابــودی آنهــا را دادنــد و دلیــل آوردنــد کــه قــدرت نبــرد بــا ایشــان را داریــم. ولــی امــام مــدارا 

ــه صبــر دعــوت فرمــود. ــاران را ب کــرد و ی
همچنیــن صبــح عاشــورا کــه شــمر جلــو آمــد و بــه آن حضــرت اهانــت کــرد، مســلم بــن عوســجه، از یــاران امــام 

خواســت بــا تیــری او را از پــای درآورد کــه حضــرت مانــع شــد.

ــتان،  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــا حضــور مع ب
نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران 
ــراه؛  ــات هم ــالمی و هی ــورای اس ــس ش ــرون در مجل و ک
ــرکل  ــدی مدی ــر موح ــتان؛ دکت ــدار شهرس ــن فرمان معاونی
دامپزشــکی اســتان اصفهــان؛ دکتــر مــرادی معــاون توســعه 
فاتحــی مشــاور  مدیــرکل دامپزشــکی اســتان؛ دکتــر 
ــه  ــان، جلس ــایر میهمان ــتان و س ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
ــتان  ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــر ش ــه مدی ــم و معارف تکری
ــر  ــی از دکت ــدس راع ــه مهن ــن جلس ــد. در ای ــزار گردی برگ
محمدمهــدی حســن پــور مدیــر پیشــین شــبکه دامپزشــکی 
شهرســتان بــه عنــوان مدیــری موفــق، اخــالق مــدار، قانــون 
منــد و وظیفــه شــناس نامبردنــد و بــرای ایشــان در ســمت 
ــن  ــد. همچنی ــروزی نمودن ــق و به ــان، آرزوی توفی جدیدش
ــا تبییــن فرصــت هــا و قــوت هــای شهرســتان از  ایشــان ب
دکتــر فضــل ا... صالحــی کــه پیــش از ایــن مدیریــت شــبکه 
دامپزشــکی شهرســتان تیــران و کــرون را بــه عهــده داشــته 
ــری جــوان، خــالق، متعهــد و برنامــه  ــوان مدی ــه عن ــد، ب ان

محــور نــام بردنــد کــه شــبکه دامپزشــکی شهرســتان 
ــر مبنــای برنامــه هــای تدویــن شــده ایشــان  ــد ب مــی توان
ــردی  ــر و راهب ــی موث ــتان نقش ــدار شهرس ــعه پای در توس
ــورای اداری  ــاء ش ــایر اعض ــا س ــی ب ــم افزای ــل و ه در تعام
ــژه  ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان ــد. مع ــا نمای شهرســتان ایف
شهرســتان، در ادامــه بــا تبییــن جایــگاه شهرســتان در تولید 
فــرآورده هــای پروتئینــی اعــم از ماکیــان، آبزیــان، دام هــای 
ــت  ــتار حمای ــل و ... خواس ــور عس ــنگین، زنب ــبک و س س
ــر شــبکه دامپزشــکی اســتان از تولیدکننــدگان  گســترده ت
ایــن محصــوالت متنــوع با دامنــه جامعــه هدف گســترده آن 
در ســطح منطقــه ای و ملــی گردیدنــد. دکتــر موحــدی، نیــز 
طــی ســخنانی بــر حمایــت از توســعه صنایــع زیرمجموعــه 
ــر  ــی آن ب ــکوفایی و تاثیربخش ــتای ش ــکی در راس دامپزش
ــد  ــح کردن ــد و تصری ــا تاکی ــتغالزایی پوی ــا و اش ــعه پای توس
ــتان  ــکی اس ــبکه دامپزش ــاله ش ــتاوردهای یکس ــه دس و ب
اشــاره ای مجمــل نمودنــد. در ادامــه دکتــر ابوترابــی، 
نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســالمی بــا 

تبییــن دســتاوردهای مدیریــت پیشــین شــبکه دامپزشــکی 
شهرســتان از ایشــان بــه دلیــل اقدامــات موثــر شــان از جمله 
ــاری  ــگیری از بیم ــه و پیش ــی مقابل ــتاد مردم ــت س مدیری
ــد. در  ــر نمودن ــا در ســطح شهرســتان تقدی پاندمیــک کرون
انتهــا بــه رســم تجلیــل از دکتــر محمدمهــدی حســن پــور با 
اهــداء هدایــا و لــوح هــای تقدیــر قدردانــی و تکریــم صــورت 
پذیرفــت و ضمــن آرزوی موفقیــت افــزون تــر، حکــم دکتــر 
فضــل ا... صالحــی قرائــت و بــه ایشــان اهــداء گردیــد.

 حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، 
نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، مدیــر 
آمــوزش و پــرورش و شــهردار نجــف آبــاد و ســایر مدعویــن 
ــف  ــتان نج ــرورش شهرس ــوزش و پ ــی آم ــه اجرای از برنام
ــرورش  ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــب س ــاد در قال آب
رونمایــی صــورت پذیرفــت. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، 
بــه نزدیــک شــدن زمــان بازگشــایی مــدارس اشــاره نمودنــد 
و بــر ضــرورت اتخــاذ تمهیــدات الزم بــرای نظــام آموزشــی 
ــاری  ــوم بیم ــوج س ــترش م ــه گس ــه ب ــا توج ــالجاری ب س
ــد:  ــح کردن ــد. ایشــان تصری ــد نمودن ــا تاکی ــک کرون پاندمی
بــدون شــک تعطیلــی متــداوم مــدارس در بردارنــده مصائــب 
و تبعاتــی ســخت بــرای نظــام آموزشــی خواهــد بــود و نمــی 

ــد.  ــادت نماین ــن موضــوع ع ــه ای ــوزان ب ــش آم بایســت دان
ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــد: مدیری ــه افزودن ــان در ادام ایش
ــزی  ــدی از برنامه  ری ــره من ــا به ــت ب ــی بایس ــتان م شهرس
ــل انعطــاف یــک الگــوی واحــد  ــت و قاب شــفاف، ســاده، ثاب
ــان  ــون زم ــژه همچ ــرایط وی ــی در ش ــام آموزش ــرای نظ ب
شــیوع و همگیــری ویــروس کرونــا تعریــف و تبییــن 
نمایــد کــه بــر اهــداف عالیــه و بلنــد مــدت نظــام آموزشــی 
شهرســتان هیــچ گونــه آســیب و خللــی واقــع نگــردد. معاون 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان همچنیــن بــر ضرورت 
ــه  ــرورش در بدن ــوزش و پ ــن آم ــن ســند تحــول بنیادی تبی
ــد. ــح نمودن ــد و تصری ــتان تاکی ــرورش شهرس ــوزش و پ آم

رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد
به مناسبت نکوداشت هفته دولت 

تکریم و معارفه مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد

ــتان،  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
تابعــه  هــای  بخــش  بخشــداران  فرمانــدار،  معاونیــن 
شهرســتان، شــهردار و اعضــاء شــورای اســالمی شــهر نجــف 
آبــاد، رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، مدیــر جهــاد 
کشــاورزی، رئیــس تعاون روســتایی و ســایر مســئوالن اداری 
ــی  و اجرایــی شهرســتان مراســم عطــر افشــانی و غبــار روب
مــزار مطهــر شــهدا بــه مناســبت نکوداشــت هفتــه دولــت و 
گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهیدان »رجایــی و باهنــر« 
ــد. در  ــزار گردی ــاد برگ ــهر نجــف آب ــهداء ش در گلســتان ش
حاشــیه ایــن مراســم مهنــدس راعــی، بــر ضــرورت توســعه و 

ــج و  ــا تروی ــی خصوص ــی و عقیدت ــارف دین ــترش مع گس
توســعه فرهنــگ ممــدوح و متعالــی ایثــار و شــهادت تاکیــد 
ــا  ــا برشــمردن اهمیــت آشــنایی نســل جــوان ب نمودنــد و ب
ــار  ــازان، آزادگان و ایث ــهدا، جانب ــی ش ــش و روش متعال من
گــران؛ افزودنــد: در راســتای تحقــق بیــش از پیــش گام دوم 
ــا  انقــالب نســل جــوان و خصوصــا نخبــگان مــی بایســت ب
مانیفســت و ســبک زندگــی شــهدا بیشــتر از پیــش آشــنا 
ــر درس  ــای سراس ــه ه ــد و آن مرامنام ــع گردن و از آن مطل
ــرا  ــده در ف ــتنداتی آموزن ــون مس ــواره همچ ــرت هم و عب
ــز  ــئوالن نی ــر مس ــوی دیگ ــد. و از س ــرار دهن ــود ق روی خ

مــی بایســت در ایــن راســتا تمهیــدات الزم را بــه شــیوه ای 
ــه  ــرود ک ــد و یادشــان ن ــه اجــرا درآورن ــر و اثربخــش ب موث
ایــن مســئولیت را وامــدار چــه دالوری هــا، مجاهــدت هــا و 
ایثارگــری انســان هــای از خــود گذشــته و شــجاعی بــوده و 
هســتند. فرمانــدار ویژه شهرســتان ضمــن تجلیــل از خانواده 
ــرورت  ــر ض ــازان ب ــر و جانب ــاهد، ایثارگ ــم ش ــای معظ ه
ارتبــاط نزدیــک مســئوالن بــا ایــن عزیــزان و کاســتن بیــش 
از پیــش آالم و مشــکالت ایشــان تاکیــد و تصریــح نمودنــد.

برگزاری مراسم عطر افشانی و غبار روبی مزار مطهر شهدا
به مناسبت نکوداشت هفته دولت 
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یک دهه روضه حسینیه فاطمه زهرا)س(
کمربند شمالی نجف آباد / با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی / هیات رزمندگان اسالم شهرستان نجف آباد  

ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
و باحضــور نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف 
ــرورش  ــر آمــوزش و پ ــاد، مدی ــاد، شــهردار شــهر نجــف آب آب
ــتان،  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش ــاد، مدی ــف آب نج
ــاد و  ــف آب ــهر نج ــتان و ش ــالمی شهرس ــورای اس ــس ش رئی
ســایر اعضــاء جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
در محــل اداره آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. 
ــر از فعالیــت  ــن نشســت مهنــدس راعــی، ضمــن تقدی در ای
هــای شــورای آمــوزش پــرورش شهرســتان، بــار دیگــر متذکر 
ــن  ــری در ای ــای موث ــت ه ــت فعالی ــت اس ــد: درس گردیدن
شــورا صــورت پذیرفتــه ولــی ایــن فعالیــت هــا بــا توجــه بــه 
کمبودهــای رایــج موجــود، اعــم از کمبــود بحرانــی فضاهــای 
آموزشــی اســتاندارد و بهینه ســازی شــده و همچنیــن کمبود 
هــای اساســی میــزان بهــره منــدی از کادر مجــرب آموزشــی 
در تمامــی مقاطــع تحصیلــی و ... قابــل تامل، درخــور پیگیری 

مجدانــه اســت. مــی بایســت اقدامــی جهــادی در تعامــل میان 
ــتان،  ــریف شهرس ــب و ش ــردم نجی ــا و م ــتگاه ه ــایر دس س
ــده و  ــه ای ارزن ــه نمون ــد ک ــن ارجمن ــی الخصــوص خیری عل
بــی بدیــل از ســرمایه ارزنــده اجتماعــی مــی باشــند، صــورت 
ــل از  ــای حاص ــزان آماره ــن می ــن تبیی ــان ضم ــرد. ایش پذی
تحقیقــات محیطــی در مــورد میــزان آســیب هــای ناشــی از 
ــودن اوضــاع در  ــر از جــدی ب ــا خب ــک کرون ــاری پاندمی بیم
ــا  ــان ب ــا همزم ــوج ســوم بیمــاری کرون ــا شــیوع م مواجــه ب
کاهــش دمــای هــوا و ســرد شــدن ایــام آتــی، تغییــرات جوی 
و شــیوع بیمــاری اپیدمیــک آنفوالنــزا دادنــد و افزودنــد: ایــن 
موضــوع در صــورت وقــوع مــی توانــد بــرای جامعــه خصوصــا 
ــه  ــج در جامع ــت رای ــای زیس ــیوه ه ــل ش ــه دلی ــودکان ب ک
بســیار مخاطــره آمیــز و مهلــک باشــد. رئیــس شــورای اداری 
ــی  ــتاد مل ــای س ــکل ه ــل پروت ــت کام ــر رعای ــتان، ب شهرس
ــدارس  ــطح م ــا در س ــاری کرون ــگیری از بیم ــه و پیش مقابل

ــد و از ضــرورت اجــرای مولفــه هــای اســتفاده  تاکیــد نمودن
اجبــاری و همگانــی از ماســک، رعایــت فاصلــه اجتماعــی و ... 
تاکیــد و تصریــح نمودنــد. در ادامــه اعضــاء با تبییــن تمهیدات 
اندیشــیده شــده در آســتانه بازگشــایی مدارس و شــروع ســال 
تحصیلــی جدیــد در تقویــم آمــوزش کشــور بــه بیــان راهبــرد 
هــا و راهکارهــای مدنظــر ســازمان متبــوع خــود پرداختنــد.

برگزاری شورای آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد

درس هایی از عاشورا                                                ادب و بزرگواری
از درس هــای مهــّم و مانــدگار عاشــورا ادب و بزرگــواری اســت کــه در رفتــار تــک تــک همراهــان امــام حســین علیــه الســالم 
در طــول ایــن ســفر بــه چشــم مــی خــورد؛ بــرای مثــال وقتــی حــّر متوّجــه کار نادرســت خــود شــد، بــا ادب وصــف ناپذیری 
بــه خدمــت امــام علیــه الســالم رســید و از آن حضــرت طلــب گذشــت کــرد. هــم چنیــن در گفتــار حضــرت عبــاس علیــه 
الســالم مــی بینیــم کــه ایشــان همــواره از امــام حســین علیــه الســالم کــه برادرشــان بــود بــا عنــوان »ســّیدی و مــوالی« یاد 
مــی کــرد. هــم چنیــن وقتــی رفتــار حضــرت زینــب علیــه الســالم را مشــاهده مــی کنیــم ادب و بزرگــواری را در اوج خــود 
مــی بینیــم. آری او دو پســر خــود را در رکاب بــرادر، فــدای اســالم کــرد، ولــی نــه تنهــا در موقــع انتقــال جنــازه فرزندانــش از 
خیمــه بیــرون نیامــد، بلکــه از کربــال تــا کوفــه و از کوفــه تــا شــام یــک بــار هــم کلمــه ای دربــاره فرزندانــش بــر زبــان نراند و 

همیشــه یــاد و نــام ســاالر شــهیدان را گرامــی مــی داشــت و از ایــن طریــق درس ادب و بزرگــواری مــی آموخــت.
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شماره 74  9
آگهی تغییرات 

ــت 1116 و  ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــاد س ــف آب ــازان نج ــه س ــرکت پایان ش
ــوق  ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 1۰۲6۰1681۰۹ ب ــه مل شناس
ــت  ــوع فعالی ــد: موض ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 13۹8/11/۲۰ تصمیم ــاده م الع
ــه  ــداث و نگ ــت: - اح ــر یاف ــل تغیی ــرح ذی ــه ش ــنامه ب ــاده ۲ اساس ــرکت م ش
ــه شــقوق حمــل و نقــل  ــر ســاخت در کلی ــه زی ــرداری از هرگون داری و بهــره ب
ــز  ــل ، مراک ــل و نق ــای حم ــهرک ه ــا ، ش ــه ه ــه پایان ــافر از جمل ــار و مس ب
لجســتیک ، انبارهــا و بــار اندازهــای عمومــی ، معاینــه فنــی خودروهــای ســبک 
ــذاری در  ــردخانه گ ــون و س ــای کامی ــف گاه ه ــای توق ــه ه ــنگین ، مجموع و س
ــه  ــی در زمین ــی و فن ــی تخصص ــات طراح ــه خدم ــوق -ارائ ــائل ف ــوص مس خص
راه و ســاختمان و تاسیســات و اجــرای آنهــا - ارائــه خدمــات و اجــرا در زمینــه 
ــخاص  ــا اش ــارکت ب ــرکت و مش ــیس ش ــی -تاس ــای اداری و صنعت ــاختمان ه س
حقیقــی و حقوقــی در خصــوص موضــوع فعالیــت شــرکت و تقویــت ظرفیــت های 
پیمانــکاری -شــرکت در مناقصــات و مزایــده هــای دولتــی و خصوصــی و اخــذ 
ــا اشــخاص  وام و تســهیالت جهــت تحقــق اهــداف شــرکت و انعقــاد قــرارداد ب
حقیقــی و حقوقــی -مشــارکت و ســرمایه گــذاری در شــرکت هــای الکترونیکــی 
و بــازارگاه هــای الکترونیکــی حمــل بــار -برگــزاری دوره هــای آمــوزش کوتــاه 
مــدت جهــت ارتقــا ســطح علمــی و دانــش فنــی در خصــوص موضــوع فعالیــت 
ــه اخــذ و صــدور  ــه منزل ــه شــرح مذکــور ب شــرکت. ثبــت موضــوع فعالیــت ب
پروانــه فعالیــت نمــی باشــد و در صــورت لــزوم پــس از کســب مجوزهــای الزم از 
مراجــع ذیصــالح امکانپذیــر مــی   باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
اصفهــان مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری نجــف آبــاد )8۹558۹(

آگهی تغییرات
 شــرکت نســاجی رنگیــن بافــت دهــق ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 1113 و 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی  شناســه ملــی 1۰۲6۰167۹5۹ ب
بطــور فــوق العــاده مــورخ 13۹۹/۰3/۲۰ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : صدیقــه 
نیــری بــه شــماره ملــی 1۰۹۰۲57۰۴1 بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و علــی 
راعــی دهقــی بــه شــماره ملــی 1۲7۲67۰۰58 بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات 
ــه ســمت  ــی 1۰۹1۹۹3637ب ــه شــماره مل ــره و حبیــب اهلل راعــی دهقــی ب مدی
ــدند.  ــاب ش ــال انتخ ــدت دوس ــرای م ــره ب ــات مدی ــو هی ــل و عض مدیرعام
ــازرس  ــمت ب ــه س ــی 1۰۹۲3۴۲3۹7 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــی دهق ــه راع طیب
ــه  ــی 1۰۹۲33۹8۲5 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــگری دهق ــی عس ــرام عل ــی و به اصل
ــدند.  ــاب ش ــی انتخ ــال مال ــدت یکس ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــمت ب س
ــفته ،  ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ــدآور ش ــادار و تعه ــناد و اوراق به ــه اس کلی
ــر  ــا مه ــراه ب ــل هم ــر عام ــاء مدی ــا امض ــالمی ب ــا و عقوداس ــروات ، قرارداده ب
ــی  ــره م ــات مدی ــات هی ــری مصوب ــل مج ــد. مدیرعام ــی باش ــر م ــرکت معتب ش
ــال13۹8  ــه س ــی ب ــرکت منته ــان ش ــود و زی ــاب س ــه و حس ــد. ترازنام باش
مــورد تصویــب قــرار گرفــت. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان 
ــاد )۹۴6۹۹۴( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

آگهی تغییرات 
ــا  ــرکت ب ــاد ش ــف آب ــیر نج ــوس س ــی کاکت ــافرتی هوای ــی مس ــرکت خدمات ش
ــی 1۴۰۰۰۰۰۲155 ــه مل ــت 3۰7۴ و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح مس
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده 
مــورخ 13۹7/۰7/18 و نامــه شــماره ۴36۲8 مــورخ 13۹7/۰7/۲5 ســازمان 
ــدا اللهــی نجــف  ــم وی هواپیمایــی کشــوری تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :خان
ــادی  ــف آب ــی نج ــی الله ــای مجتب ــی 1۰۹۲۲53688 و آق ــد مل ــا ک ــادی ب آب
ــدت  ــرای م ــره ب ــت مدی ــای هیئ ــوان اعض ــه عن ــی 1۰۹۰۹۴۰۰68 ب ــد مل ــا ک ب
ــان  ــتان اصفه ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــد. اداره کل ثب ــاب گردیدن ــال انتخ دوس
ــاد )۹۴7۰۰۰( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

آگهی تغییرات
 موسســه صنــدو ق قــرض الحســنه حضــرت امــام حســین ع نجــف آباد موسســه 
ــتناد  ــه اس ــی 1۰۲6۰۰۰1337 ب ــه مل ــت 3 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاری ب ــر تج غی
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 13۹8/۰8/۲۲ و برابــر نامــه شــماره 
38۹ مــورخ 13۹۹/3/۲5ســازمان اقتصــاد اســالمی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 
ــت.  ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــی 13۹7 م ــال مال ــه س ــی ب ــالن منته ــراز و بی : ت
مرتضــی حجتــی نجــف آبــادی احمــد 1۰۹۰۹3۹۲13 بــه ســمت بــازرس اصلــی و 
عبدالحســین رســتگار مصطفــی 1۰۹۰8۰۹867 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل 
بــرای مدت یکســال انتخــاب شــدند . ابراهیــم شــایان 1۰۹۰863۴5۴ و ســیدرضا 
ــی 1۰۹۰875۲7۴ و  ــی نعمت ــادی 1۰۹۰8۰۹735 و قربانعل ــف آب ــماعیلیان نج اس
مصطفــی نهــازی 1۲۲۹5۴۴3۹۹ و محمــود ایمانیــان نجــف آبــادی 1۰۹۰77۰367 
ــی قوقئــی نجــف  ــادی 1۰۹۰778۹۹6 و حیدرعل و احمــد پوراســمعیلی نجــف آب
آبــادی 1۰۹۰۹176۲7 بعنــوان اعضــای اصلــی و حســین عباســیان نجــف آبــادی 
ــادی  ــف آب ــاری نج ــداله انتظ ــی 1۰۹1113386 و اس ــر ابوتراب 1۰۹۰۹۴۴۲۴1 و جعف
1۰۹۰۲۲۲173 و محمدمهــدی حجتــی نجــف آبــادی 1۰۹۰75۰۴۰۴ و مهــدی 
ــرای  ــره ب ــات مدی ــی البــدل هی ــه ســمت اعضــای عل پزشــکی 1۰۹۰۹78۲۹۴ ب
مــدت دوســال انتخــاب شــدند. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان 
ــاد )۹1۰558( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

اگهی تغییرات
ــان  ــرف کارکن ــی مص ــرکت تعاون ــه ش ــات تصفی ــمت هی ــن س ــی تعیی آگه
مجتمــع دانشــگاهی مخابــرات بــه شــماره ثبــت 113۰ و شناســه ملــی 
ــورخ 13۹7/۰۲/3۰  ــه م ــت تصفی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس 1۰۲6۰168۹۲6 ب
ــتان  ــاون شهرس ــادره از اداره تع ــورخ 13۹7/۴/۲7 ص ــماره 537۲ م ــه ش و نام
ــات  ــی هی ــمت منش ــی 118۹77۹55۲ بس ــه کدمل ــی ب ــود رحیم ــان محم اصفه
ــات  ــس هی ــمت رئی ــی 1۲1۹3۲56۰۰ بس ــه کدمل ــریفی ب ــن ش ــه، محس تصفی
ــب  ــمت نای ــی 1۰۹1711۲67 بس ــه کدمل ــی ب ــدی جوزدان ــرج محم ــه ، ای تصفی
ــارج  ــی ۴6۲3۰17۴86 )خ ــه کدمل ــی ب ــی بهارلوئ ــه و عل ــأت تصفی ــس هی رئی
از اعضــاء هیــات تصفیــه( بســمت مدیرتصفیــه بــرای مــدت دو ســال انتخــاب 
ــی  ــا امضــاء عل ــی و تعهــد آور و قراردادهــا ب ــه اســناد و اوراق مال گردیدند.کلی
بهارلوئــی )مدیرتصفیــه( و محســن شــریفی )رئیــس هیــأت تصفیــه( و در غیــاب 
رئیــس هیــات تصفیــه بــا امضــای ایــرج محمــدی )نائــب رئیــس هیــات تصفیــه( 
و مهــر هیــأت تصفیــه معتبــر مــی باشــد.اوراق ونامــه هــای عــادی بــا امضــای 
ــل  ــانی مح ــت. نش ــر اس ــأت معتب ــر هی ــه( و مه ــی )مدیرتصفی ــی بهارلوئ عل
تصفیــه جــاده نجــف آبــاد فوالدشــهر مجتمــع دانشــگاهی مخابــرات کدپســتی 
858516۴351 تعییــن گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان 
ــاد )۹۴75۹8( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

آگهی تغییرات 
ــت 1116 و  ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــاد س ــف آب ــازان نج ــه س ــرکت پایان  ش
شناســه ملــی 1۰۲6۰1681۰۹ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه 
طــور فــوق العــاده مــورخ 13۹8/۰۹/۰7 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: غالمرضــا 
ــا  ــی و غالمرض ــازرس اصل ــمت ب ــه س ــی 1۰۹۰7۲353۹ ب ــماره مل ــه ش ــی ب لطف
طاهــری بــه شــماره ملــی 5۴۹۹68۹8۴۹ بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای 
مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امــالک اســتان اصفهان 
ــاد )8۹5585( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

آگهی تغییرات 
ــت 35۰۰ و  ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــالت ش ــداد راه ف ــرکت ح  ش
ــورخ  ــره م ــه هیئــت مدی ــه اســتناد صورتجلس ــی 1۴۰۰358۴۹۲6 ب شناســه مل
13۹7/1۰/3۰ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1- آقــای مصطفــی رحمانــی 
ــای  ــل ۲- آق ــر عام ــمت مدی ــه س ــی 1۰8۰17۲۴16 ب ــماره مل ــه ش ــور ب پ
ــب  ــمت نای ــه س ــی 575۹۹785۹۴ ب ــماره مل ــه ش ــور ب ــی پ ــا ن ــا رحم رض
ــی  ــماره مل ــه ش ــور ب ــی پ ــا ن ــی رحم ــای عل ــره 3- آق ــات مدی ــس هی رئی
ــاب  ــال انتخ ــرای دو س ــره ب ــات مدی ــس هی ــمت رئی ــه س 575۹۴7۲8۹5 ب
شــدند کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته 
ــر  ــراه مه ــل هم ــر عام ــاء مدی ــا امض ــالمی ب ــود اس ــا و عق ــراوات ، قرارداده ، ب
ــان  ــتان اصفه ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــد اداره کل ثب ــی باش ــر م ــرکت معتب ش
ــاد )۹۰73۴7( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

آگهی تغییرات
 شــرکت تاکســی تلفنــی صفــا ســیر اصفهــان بــا مســئولیت محــدود 
اســتناد  بــه    1۰۲6۰1757۰۴ ملــی  شناســه  و   1۲۴6 ثبــت  شــماره  بــه 
مــاده   1386/۰۲/11 مــورخ  العــاده  فــوق  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه 
ــرکت  ــت ش ــدت فعالی ــد : م ــالح گردی ــرح اص ــن ش ــنامه بدی ــج اساس پن
ــان   ــتان اصفه ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــد. اداره کل ثب ــی باش ــدود م نامح
ــاد )۹6۰336( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

                                                                                                                ایثاردرس هایی از عاشورا
ــال،  ــه کرب ــت. در صحن ــود اس ــر خ ــری ب ــتن دیگ ــّدم داش ــار و مق ــینی ایث ــورای حس ــای عاش ــن درس ه از بارزتری
نخســتین ایثارگــر، خــود سیدالشــهدا)ع( بــود کــه حاضــر شــد خــود و خاندانــش را فــدای دیــن خــدا کنــد و رضــای او 
را برهمــه چیــز برگزینــد. حتــی زمانــی کــه یــاران حضــرت بــه شــهادت رســیدند و نوبــت بــه جان فشــانِی بنی هاشــم 

رســید، امــام حســین )ع( ابتــدا فرزنــد دلبندشــان، علــی اکبــر)ع( را بــرای شــهادت در راه خــدا فراخوانــد.
جلــوه دیگــر ایثــار در کربــال، کار زیبــای حضــرت ابوالفضــل )ع( بــود. آن حضــرت کــه بــا لــب تشــنه وارد فــرات شــد، 
چــون خواســت آب بنوشــد، یــاد لب هــای تشــنه امــام حســین )ع( و کــودکان تشــنه کامش افتــاد و بــه خــود نهیــب 
زد کــه: آیــا آب می نوشــی، در حالــی کــه بــرادر و موالیــت حســین )ع( تشــنه و در آســتانه شــهادت اســت؟ پــس آب 

را ننوشــید و بازگشــت و لب تشــنه بــه شــهادت رســید.
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آگهی تغییرات

 شــرکت خدماتــی مســافرتی هوایــی کاکتــوس ســیر 
ــه  ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــاد ش ــف آب نج
ــی 1۴۰۰۰۰۰۲155 ــه مل ــت 3۰7۴ و شناس ــماره ثب ش
ــورخ  ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
مــورخ   ۴36۲8 شــماره  نامــه  و    13۹7/۰7/18
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان   13۹7/۰7/۲5
ــی  ــدا الله ــم وی ــد :خان ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــه  ــی 1۰۹۲۲53688 ب ــد مل ــا ک ــادی ب ــف آب نج
ــی  ــای مجتب ــره و آق ــات مدی ــس هی ــمت ریی س
اللهــی نجــف آبــادی بــا کــد ملــی 1۰۹۰۹۴۰۰68 بــه 
ســمت نایــب رییــس هیــات مدیــره و آقــای احســان 
ــا کــد ملــی 1۰۹1۲781۲1  ــادی ب کیهانیــان نجــف آب
ــرای  ــاء ب ــارج از اعض ــل خ ــر عام ــمت مدی ــه س ب
ــه اوراق و  ــد. کلی ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت دوس م
ــرات  ــفته و ب ــک و س ــه چ ــد اور ازجمل ــتاد تعه اس
ــاد  ــرکت ایج ــرای ش ــه ب ــنادی ک ــه اس و هرگون
ــره و  ــت مدی ــس هیئ ــای رئی ــا امض ــد ب ــد نمای تعه
ــر  ــا مه ــراه ب ــره هم ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــا نای ی
شــرکت معتبــر اســت .اداره کل ثبــت اســناد و 
امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا 
و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹۴6۹۹7(

آگهی تغییرات
 شــرکت تعاونــی تولیــدی زیبــا دوخــت ســپاهان بــه شــماره ثبــت ۲886 و شناســه ملــی 1۰86۲۰566۰۹ بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 13۹8/۰8/3۰و نامــه شــماره 3۲71 
مــورخ ۲8/۴/13۹۹ اداره تعــاون نجــف ابــاد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : صورتهــای مالــی و تراز ســال 13۹7 
بتصویــب رســید. بهــزاد امیــری دولتشــاهی کدملــی 3۲511۰66۴3 وعلیرضا شــفیعیون کدملــی 1۲7۰36۰8۰۹ 
و عاطفــه اطــرج کدملــی 1۲۹۲85۴588 بــه ســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره و فرشــته نامجــو کدملــی 
1۲7۰36۰8۰۹ و نفیســه عروجــی کدملــی 1۲88۹857۲1 بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه 
مــدت ســه ســال تعییــن شــدند و الهــه کبیــری نیــک کدملــی 1۲۹۲۰677۴8 بســمت بــازرس اصلــی و ناهیــد 
امیــن کدملــی 1۲8۹177716 بســمت بــازرس علــی البــدل برای مــدت یک ســال انتخــاب گردیدنــد . اداره کل 
ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهان مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری نجــف آبــاد )۹۴6۹81(

آگهی تغییرات
 شــرکت تاکســی گلچیــن فرخــی نجــف آبــاد شــرکت بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت 138۲ و شناســه 
ملــی 1۰۲6۰18۲8۲۲ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 13۹۹/۰5/۰7 تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد : آقــای مرتضــی نــادر نجف آبــادی بموجب ســند صلــح بــه شــماره 678۹1 مــورخ7/5/13۹۹ 
ــود را  ــرکه خ ــهم الش ــال از س ــغ5۰۰۰۰۰ ری ــاد مبل ــف آب ــی نج ــوزه ثبت ــمی۴۲ ح ــناد رس ــادره از دفتراس ص
ــادی فرزنــد اکبــر بــه شــماره ملــی 1۰۹1۴۲۴33۰ منتقــل و از شــرکت  ــه آقــای حســین حجتــی نجــف آب ب
ــه موجــب همــان ســند  ــه شــماره ملــی 1۰۹15۰75۴5 ب ــاد ب ــی نجــف آب ــم رضــوان ضیائ خــارج شــد . خان
مبلــغ5۰۰۰۰۰ ریــال از ســهم الشــرکه خــود را بــه آقــای جمــال مهرابــی شــماره ملــی 1۰۹۲1155۹5 منتقــل و 
از شــرکت خــارج شــد .شــرکا و میــزان ســهم الشــرکه هــا عبارتنــد از : آقــای حســین حجتــی نجــف آبــادی 
دارای 5۰۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه ۲- آقــای جمــال مهرابــی دارای5۰۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه . اداره کل ثبــت 
اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹۴6۹۲۴(

آگهی تغییرات
ــه شــماره ثبــت 35۰۰ و شناســه ملــی 1۴۰۰358۴۹۲6   شــرکت حــداد راه فــالت شــرکت ســهامی خــاص ب
ــی  ــل اتخــاذ شــد : رضــا رحمان ــورخ 13۹۹/۰۴/1۰ تصمیمــات ذی ــره م ــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدی ب
ــی  ــی رحمان ــره و مصطف ــت مدی ــو هیئ ــل و عض ــر عام ــمت مدی ــه س ــی 575۹۹785۹۴ب ــه کدمل ــور ب پ
ــی  ــه کدمل ــور ب ــی پ ــی رحمان ــره و عل ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س ــی 1۰8۰17۲۴16 ب ــه کدمل ــور ب پ
ــخ  ــا تاری ــدی ت ــدت تص ــده م ــرای باقیمان ــره ب ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــمت نائ ــه س 575۹۴7۲8۹5 ب
ــروات،  ــفته، ب ــک، س ــم از چ ــرکت اع ــی ش ــادار مال ــناد و اوراق به ــه اس ــد کلی ــاب گردیدن 13۹۹/1۰/3۰انتخ
ــد  ــد نمای ــاد تعه ــرکت ایج ــرای ش ــه ب ــراردادی ک ــه ق ــر گون ــی ه ــور کل ــالمی و بط ــود اس ــا و عق قرارداده
ــر  ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب ــره هم ــت مدی ــس هیئ ــاء رئی ــا امض ــادی و اداری ب ــای ع ــه ه ــن نام و همچنی
ــناد  ــت اس ــود . اداره کل ثب ــد ب ــره خواه ــت مدی ــات هیئ ــری مصوب ــرکت مج ــل ش ــر عام ــد. مدی ــی باش م
ــاد )۹۴655۴( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس و ام

آگهی تغییرات
ــه  ــی 1۰۲6۰171183 ب ــه مل ــت 116۹ و شناس ــماره ثب ــه ش ــان ب ــاورز اصفه ــگام کش ــی پیش ــرکت تعاون  ش
ــاد  ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــورخ 13۹۹/۰۲/۰1 اداره تع ــماره 633 م ــه ش ــتناد نام اس
ــل اتخــاذ  ــورخ 13۹8/1۲/۲۰ تصمیمــات ذی ــاده م ــوق الع ــه طــور ف و صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ب
ــی 1۲۹۲۰6۲6۲۲،  ــماره مل ــه ش ــوری ب ــالل تیم ــی 11۴1۹۰186۲، ج ــماره مل ــه ش ــوری ب ــواد تیم ــد: - ج ش
ــره، ســمیه تیمــوری  ــه ســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدی ــه شــماره ملــی 1۲۹۰818۹67 ب هاجرتیمــوری ب
ــوان  ــه عن ــی 16۹861۰351 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــین خان ــه حس ــی 1۲۹۰657165 و صدیق ــماره مل ــه ش ب
ــه  ــر ب ــی مه ــا مطیع ــدند. - ثری ــاب ش ــال انتخ ــه س ــدت س ــرای م ــره ب ــت مدی ــدل هیئ ــی الب ــای عل اعض
ــی 1۲83۰58۹11  ــماره مل ــه ش ــوری ب ــت تیم ــی و عف ــازرس اصل ــمت ب ــه س ــی 1۲71۲۹6871 ب ــماره مل ش
ــناد  ــت اس ــد. اداره کل ثب ــاب گردیدن ــال انتخ ــک س ــدت ی ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــمت ب ــه س ب
ــاد )۹3۹3۲5( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس و ام

آگهی تغییرات 
شــرکت حــداد راه فــالت شــرکت ســهامی خــاص به 
شــماره ثبــت 35۰۰ و شناســه ملــی 1۴۰۰358۴۹۲6 
ــادی  ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــات  ــورخ 13۹7/1۰/3۰ تصمیم ــاده م ــوق الع ــور ف بط
ذیــل اتخــاذ شــد : ـ اعضــای هیــات مدیــره عبارتند 
از آقــای مصطفــی رحمــا نــی پــور بــه شــماره ملــی 
1۰8۰17۲۴16 آقــای رضــا رحمــا نــی پــور بــه شــماره 
ملــی 575۹۹785۹۴ آقــای علــی رحمانــی پــور بــه 
شــماره ملــی 575۹۴7۲8۹5 بــرای مــدت دو ســال 
انتخــاب و خانــم زهــرا حســن نــژاد بــه شــماره ملی 
ــم  ــی خان ــازرس اصل ــمت ب ــه س 575۹87۴۴7۰ ب
محبوبــه ایســپره زاد به شــماره ملــی 575۹۹781۲8 
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک 
ســال مالــی انتخــاب شــدند.ترازنامه و حســاب ســود 
ــورد  ــال13۹6 م ــه س ــی ب ــرکت منته ــان ش و زی
تصویــب قــرار گرفــت. اداره کل ثبــت اســناد و 
امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا 
و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹۰73۴8(

آگهی تغییرات 
ــهامی  ــق س ــت ده ــن باف ــاجی رنگی ــرکت نس ش
ــی  ــه مل ــت 1113 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
1۰۲6۰167۹5۹ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 13۹۹/۰۲/۲1 تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد : شــعبه شــرکت بــه آدرس 
ــران  ــتان ته ــه 11 ، شهرس ــران - منطق ــتان ته اس
ــازار ،  ــه ب ــران، محل ــهر ته ــزی ، ش ــش مرک ، بخ
ــادی  ــن بســت علــی آب ــاد ، ب کوچــه بازارعبــاس آب
ــه  ــم ، طبق ــزرگ قائ ــاختمان بازارب ــالک 3۴ ، س ، پ
همکــف ، واحــد ۲۲۲ و کدپســتی 11637۹۴6۹8 
ــی  ــه کدمل ــی ب ــی دهق ــب اهلل راع ــاح و حبی افتت
1۰۹1۹۹3637 بــه ســمت مدیــر شــعبه بــرای مــدت 
ــناد و  ــت اس ــد. اداره کل ثب ــاب گردی ــال انتخ یکس
امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا 
و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹۴6۹8۹(

آگهی تغییرات 
موسســه صنــدو ق قــرض الحســنه حضــرت امــام حســین ع نجــف آبــاد بــه شــماره ثبــت 3 و شناســه ملــی 
1۰۲6۰۰۰1337 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 13۹8/۰8/۲5 و نامــه شــماره 38۹ -13۹۹/۰3/۲5 
ــه شــماره  ــادی ب ســازمان اقتصــاد اســالمی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : ســیدرضا اســماعیلیان نجــف آب
ملــی 1۰۹۰8۰۹735 بــه عنــوان رئیــس هیــأت مدیــره و قربانعلــی نعمتــی بــه شــماره ملــی 1۰۹۰875۲7۴ بــه 
عنــوان نائــب  رئیــس هیــأت مدیــره و ابراهیــم شــایان بــه شــماره ملــی 1۰۹۰863۴5۴ بــه عنــوان مدیــر عامل 
و عضــو اصلــی و مصطفــی نهــازی بــه شــماره ملــی 1۲۲۹5۴۴3۹۹ بــه عنــوان عضــو اصلــی هیــأت مدیــره و 
قائــم مقــام مدیرعامــل و محمــود ایمانیــان نجــف آبــادی بــه شــماره ملــی 1۰۹۰77۰367 بــه عنــوان عضــو 
ــه عنــوان عضــو  ــه شــماره ملــی1۰۹۰۹176۲7 ب ــادی ب ــره وحیدرعلــی قوقئــی نجــف آب اصلــی هیــأت مدی
اصلــی هیــأت مدیــره و احمــد پوراســمعیلی نجــف آبــادی بــه شــماره ملــی 1۰۹۰778۹۹6 بــه عنــوان عضــو 
اصلــی هیــأت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــد. کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور بــا امضــای 
حداقــل دو نفــر از اعضــای اصلــی هئیــت مدیــره و مدیــر عامــل یــا قائــم مقــام او همــراه بــا مهــر صنــدوق 
معتبــر مــی باشــد. ب- مکاتبــات اداری بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر صنــدوق معتبــر میباشــد. اداره کل ثبت 
اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹3۹836(

درس هایی از عاشورا                                                                 توّکل
امــام محمــد باقــر)ع( در ســخنی گهربــار فرمودنــد: »کســی کــه بــه خــدا تــوّکل کنــد، شکســت نمی خــورد« و قیــام خونیــن 
عاشــورا، سرشــار از ایــن آمــوزه نیــک الهــی اســت کــه فرجامــی جــز پیــروی حق بــر باطــل را نوید نبخشــید. امام حســین )ع( 
گرچــه بــه اســتناد دعوت نامه هــای کوفیــان بــه ســمت آنــان حرکــت کــرد، ولــی تــوّکْل آن حضــرت بــه خداونــد متعــال بود. 
بــه همیــن دلیــل، وقتــی میــان راه، خبــر بی وفایــی مــردم و شــهادت مســلم بــن عقیــل )ع( را شــنید، تصمیــم خویــش را 
تغییــر نــداد و بــرای انجــام تکلیــف، بــا تــوکل بــه خــدا راه خــود را ادامــه داد. نیــز بــر ایــن اســاس بــود کــه صبــح عاشــورا و با 
شــروع حملــه همــه جانبــه و بــی  رحمانــه دشــمن، در نیایشــی بــه درگاه خــدا، اعتمــاد بــه پــروردگارش را چنین بیــان فرمود:

»خداونــدا! تــو تکیــه گاه مــن در هــر انــدوه، و امیــد مــن در هــر ســختی هســتی. تــو در هــر پیشــامدی تکیــه گاه و مایــه 
پشــت گرمــی منــی.«
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شماره 74  11
آگهی تغییرات 

ــه  ــاص ب ــهامی خ ــپادانا س ــا اس ــک بن ــرکت نی ش
شــماره ثبــت 3733 و شناســه ملــی 1۴۰۰۴17653۹ 
ــورخ  ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
13۹8/1۲/۰6 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : هوشــنگ 
ــی 1۲858۰۹۹3۹  ــماره مل ــه ش ــزی ب ــینی منج حس
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و میثــم جلــوداری 
ــب  ــمت نای ــه س ــی ۰۰83۴1۰۰8۲ ب ــماره مل ــه ش ب
ــبزواری  ــین س ــره ومحمدحس ــت مدی ــس هیئ رئی
بــه شــمارملی 1۲6۲6۹153۲ بــه ســمت مدیــر عامل 
ــه مــدت دو ســال تعییــن  ــره ب و عضــو هیئــت مدی
ــدآور  ــادار و تعه ــناد و اوراق به ــه اس ــدند. کلی ش
شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا 
و عقوداســالمی بــا امضــاء هوشــنگ حســینی 
ــر  ــا مه ــراه ب ــره( هم ــت مدی ــس هی ــزی )رئی منج
ــناد  ــت اس ــد. اداره کل ثب ــی باش ــر م ــرکت معتب ش
ــرکت  ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس و ام
هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹3۹537(

آگهی تغییرات
ــی  ــه مل ــت ۹۰ و شناس ــماره ثب ــه ش ــه ب ــاد و حوم ــف آب ــازان نج ــره س ــی درب و پنج ــرکت تعاون  ش
ــماره  ــه ش ــورخ 13۹8/11/1۴ و نام ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 1۰۲6۰۰۲5۹33 ب
ــی  ــرکت تعاون ــی ش ــز اصل ــاد مرک ــف آب ــتان نج ــاون شهرس ــادره از اداره تع ــورخ 13۹8/1۲/۲۰ ص 1۴7۴7 م
بــه اســتان اصفهــان ، شهرســتان نجــف آبــاد ، بخــش مرکــزی ، شــهر نجــف آبــاد، محلــه امیرآبــاد ، کوچــه 
ــتی  ــف - کدپس ــه همک ــالک ۹8 ، طبق ــریعتی ، پ ــی ش ــان دکترعل ــدی ، خیاب ــور محم ــعلی پ ــهید عباس ش
8516677811 انتقــال یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــالح گردیــد. اداره کل ثبــت 
اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹۴۹56۲(

آگهی تغییرات
ــی 1۰۲6۰18۴۰۰7  ــه مل ــت 1۴۰6 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــپاهان س ــاب س ــرو ن ــرکت پت  ش
ــین  ــد : حس ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 13۹۹/۰۴/۲1 تصمیم ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
حبیــب الهــی نجــف آبــادی کدملــی 1۰۹1173788 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و محمــد 
ــی  ــینی کاکلک ــن حس ــره و محس ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــمت نای ــه س ــی 1۰۹۰3565۹5 ب ــب کدمل طال
ــناد و  ــه اس ــد کلی ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت دو س ــه م ــل ب ــر عام ــمت مدی ــه س ــی۴6۲31۰۴۰5۲ ب کدمل
ــا امضــاء  ــروات ،قراردادهــا و عقــود اســالمی ب اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ،ب
ــناد  ــت اس ــد. اداره کل ثب ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب ــره هم ــت مدی ــای هیئ ــی از اعض یک
ــاد )۹3۹۹۰3( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس و ام

آگهی تغییرات
ــه  ــت ۲11۰ و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــا ش ــهدینه گله ــل ش ــدی عس ــته بن ــد و بس ــرکت تولی  ش
ملــی 1۰۲6۰۲11۲۲۲ بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 13۹7/۰5/۲۰ و نامــه شــماره ۹6۹6 مــورخ 
۹7/7/۲1 اداره تعــاون نجــف آبــاد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : شــعبه شــرکت در اصفهــان به آدرس: اســتان 
اصفهــان - شهرســتان اصفهــان - بخــش مرکــزی - شــهر اصفهان-محلــه امــام خمینی-خیابــان پاکمن-کوچه 
)ســادات 1(-پــالک 8۰11-طبقــه همکف-بــه کدپســتی: 8187163551 تاســیس و خانــم هاجــر غیــور نجــف 
آبــادی بــه کدملــی 1۰۹۲18۹۲5۴ بــه ســمت مدیر شــعبه بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیــد اداره کل ثبت 
اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹586۹۴(

آگهی تغییرات
 شــرکت تعاونــی بانــوان گل یــاس کبــود کاشــان بــه 
ــی 1۰۲6۰۲۰7۹۴3  ــه مل ــت ۲۰17 و شناس ــماره ثب ش
بــه اســتناد نامــه شــماره 135۹ مــورخ 13۹۹/۰3/۰7 
اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان 
کاشــان و صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 
ــرمایه  ــد: س ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی 13۹8/1۰/1۹ تصمیم
ــغ  ــه مبل ــال ب ــغ 1531335۰۰۰۰ ری ــرکت از مبل ش
۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال منقســم بــه 3۰۰۰۰۰ ســهم 3۰۰۰۰۰ 
ریالــی بــا نــام افزایــش یافــت. اداره کل ثبــت اســناد 
ــرکت  ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس و ام
هــا و موسســات غیرتجــاری کاشــان )۹1۹۲۹۰(

آگهی تغییرات
 شــرکت خدماتــی مســافرتی هوایــی کاکتــوس ســیر 
ــه  ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــاد ش ــف آب نج
ــی 1۴۰۰۰۰۰۲155   ــه مل ــت 3۰7۴ و شناس ــماره ثب ش
ــوق  ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــماره 7367۰  ــه ش ــورخ 13۹7/۰7/18 و نام ــاده م الع
ــوری  ــی کش ــازمان هواپیمای ــورخ 13۹7/1۲/۲5 س م
مــاده 1۴ اساســنامه بــه شــرح ذیــل اصــالح گردیــد 
:مــاده/ 1۴ :تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره مرکــب از 
ــود کــه در مجمــع عمومــی عــادی  ۲ نفــر خواهــد ب
ــا  ــرکا و ی ــن ش ــاده از بی ــوق الع ــور ف ــادی بط ــا ع ی
خــارج از انتخــاب مــی شــوند. اداره کل ثبــت اســناد 
ــرکت  ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس و ام
ــاد )۹۴6۹۹۹( هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آب

آگهی تغییرات
شــرکت نســاجی رنگیــن بافــت دهــق ســهامی خاص 
به شــماره ثبــت 1113 و شناســه ملــی 1۰۲6۰167۹5۹ 
ــوق  ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــاذ  ــل اتخ ــات ذی ــورخ 13۹۹/۰3/۲۰تصمیم ــاده م الع
ــان ،  ــتان اصفه ــه اس ــرکت ب ــی ش ــز اصل ــد : مرک ش
ــهر  ــت ، ش ــش مهردش ــاد ، بخ ــف آب ــتان نج شهرس
ــی  ــان فرع ــی ، خیاب ــهرک صنعت ــه ش ــق، محل ده
ــالک ۰  ــس[ ، پ ــان پنجم]نرگ ــدک[ ، خیاب اول]قاص
، 7-5 ، طبقــه همکــف کدپســتی 85۴1۹۴83۹1 
تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح 
فــوق اصــالح گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد و 
ــا  ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس ام
و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹۴6۹۹3(

                                                                                     امر به معروف و نهی از منکردرس هایی از عاشورا
ــام  ــروف و نهــی ازمنکــر اســت. ام ــه مع ــر ب ــه دو فریضــه مهــم ام ــده نهضــت حســینی، توجــه ب از آموزه هــای ارزن
حســین )ع( در وصیــت نامــه ای کــه هنــگام خــروج از مدینــه و در زمــان وداع بــا بــرادرش محمــد بــن حنفیــه بــرای 

وی نوشــت، هــدف از حرکــت خویــش را چنیــن برشــمرد: 
مــن نــه از روی سرمســتی و گســتاخی، و نــه بــرای فســاد و ســتمگری حرکــت کــردم، بلکــه تنهــا بــرای طلــب اصــالح 
در امــت جــدم حرکــت کــردم. می خواهــم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنــم و بــه ســیره جــدم و پــدرم علــی 

بــن ابــی طالــب عمــل نمایــم.

حصروراثت  
آقــای نــادر رســتمی دارای شناســنامه شــماره 22۶۰ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹۰۰۸3۸ از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــایان رســتمی بشناســنامه  ۱۰۸۰۵۸۶2۱۰ در تاریــخ ۹۹/۴/۴ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. نــادر رســتمی ش ش 
ــا انجــام تشــریفات  ــدارد. اینــک ب ــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری ن 22۶۰  ، 2. فاطمــه رحیمــی  ش ش ۱۵۰ ، متوفــی ب
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. ۹۶۴۹۰۶/م الــف رئیــس شــعبه 

۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  بــی بــاک صالحــی دارای شناســنامه شــماره ۱۸2۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹۰۰۸22 از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد ولــی صالحــی بشناســنامه  ۱3۶۶ در تاریــخ ۹۹/۵/۱۰ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. بــی بــاک صالحــی  ش ش 
۱۸2۱  ، 2. احمــد رضــا صالحــی ش ش ۱۸۸3 ، 3. ســتار صالحــی ش ش ۵۸۵۹ ، ۴. محتــرم صالحــی ش ش ۵۸۶۰ ، ۵. بلــور 
صالحــی ش ش ۱۵۰۶ ، ۶. پریــوش صالحــی ش ش ۱۸2۰ ، آفــر صالحــی ش ش 3۱۹۹۵۹، ۸. همــا صالحــی ش ش ۵۴۵3 ، 
۹. دختــر بــس هارونــی ش ش ۱۱۸2 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. ۹۶۴۰۰۸ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  حیــات صالحــی دارای شناســنامه شــماره ۱۰3 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹۰۰۸۵۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان یحیــی صالحــی بشناســنامه  23۴ در تاریــخ ۹۴/۱/۱۵ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حیــات صالحــی  ش ش ۱۰3  ، 2. پــرگل 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث صالحــی ش ش ۸۰ ، متوفــی ب
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. ۹۶3۶۶2 /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه 

شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
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10شماره 74
آگهی تغییرات 

شــرکت رمزینــه ســاز آســایش شــرکت تعاونــی بــه 
ــی 1۰۲6۰۲1۴8۹۰  ــه مل ــت ۲۲۰6 و شناس ــماره ثب ش
ــادی  ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــماره  ــه ش ــتناد نام ــه اس ــورخ 13۹۹/۰3/۰7 و ب م
ــتان  ــاون شهرس ــورخ 13۹۹/۰3/۲5 اداره تع ۲۲۹3 م
نجــف آبــادد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 
ــر  ــتمل ب ــالهای 13۹8مش ــی س ــای مال ــورت ه ص
ــب  ــه تصوی ــان ب ــود و زی ــرد س ــه، عملک ترازنام
رســید .پریــوش ذکرتــی 18187۹8۹۰5 بســمت 
بــازرس اصلــی و ســینا ذکرتــی 1۲۹۰۴8۹۴3۲ 
ــک  ــدت ی ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــمت ب بس
ــناد و  ــت اس ــد . اداره کل ثب ــاب گردیدن ــال انتخ س
امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا 
و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹1۲5۲6(

آگهی تغییرات
ــی  ــه مل ــت 1365 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــاد ش ــف آب ــب نج ــن حل ــدی زری ــرکت تولی  ش
ــورخ  ــماره ۲678 م ــه ش ــورخ 13۹8/۰8/3۰ و نام ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس 1۰۲6۰181۹۹۰ ب
ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــف آبادتصمیم ــتان نج ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون کار و رف 13۹۹/۰۴/۰7 اداره تع
ــی 5۴۹۹736138  ــه کدمل ــیداکبرنوری ب ــس و س ــمت رئی ــی 1۰8۰۲5۴5۲8 بس ــه کدمل ــیدمهردادنوری ب س
ــرای  ــره ب ــت مدی ــی هیئ ــمت منش ــی5۴۹۹76۲5۲1 بس ــه کدمل ــیداصغرنوری ب ــس و س ــب رئی ــمت نای بس
مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند . ســیداکبرنوری بــه کدملــی 5۴۹۹736138 بــه ســمت مدیــر عامــل بــرای 
مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدندکلیــه چکهــا و اســناد تعهــد آور شــرکت بــا امضــاء آقــای ســیداکبرنوری 
)مدیــر عامــل ( و آقــای ســیدمهردادنوری )رئیــس هیــات مدیــره( و مهرشــرکت ودرغیــاب آقــای 
ــت و اوراق  ــا خواهدداش ــی(حق امض ــیداصغرنوری )منش ــای س ــات مدیره(آق ــس هی ــیدمهردادنوری )رئی س
عــادی بــا امضــاء آقــای ســیداکبرنوری ) مدیــر عامــل ( و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود. اداره کل ثبــت 
اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹1۹۲۹8(

آگهی تغییرات
ــی  ــه مل ــت ۲886 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــپاهان ش ــت س ــا دوخ ــدی زیب ــرکت تولی  ش
ــورخ  ــماره 7۴33 م ــه ش ــورخ 13۹7/۰۴/16 و نام ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس 1۰86۲۰566۰۹ ب
13۹7/۰6/۰7 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان نجــف آبــاد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : عاطفــه 
ــده مــدت تصــدی  ــرای باقیمان ــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ب ــه کدملــی1۲۹۲85۴588 ب اطــرج ب
ــرکت  ــد آور ش ــناد تعه ــا و اس ــه چکه ــود. کلی ــالم نم ــود را اع ــی خ ــاب و قبول ــا تاریخ13۹۹/1۰/۲5انتخ ت
ــم نفیســه عروجــی ) مدیــر عامــل ( و آقــای بهــزاد امیــری  ــا امضــاء خان پــس از تصویــب هیــات مدیــره ب
ــادی  ــت و اوراق ع ــد داش ــاء خواه ــق امض ــر و ح ــرکت معتب ــر ش ــره( و مه ــت مدی ــس هیئ ــاهی )رئی دولتش
ــت  ــود اداره کل ثب ــد ب ــر خواه ــرکت معتب ــر ش ــل ( و مه ــر عام ــی ) مدی ــه عروج ــم نفیس ــاء خان ــا امض ب
اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )8۹۲378(

آگهی تغییرات
ــه  ــی 1۰۲6۰171183 ب ــه مل ــت 116۹ و شناس ــماره ثب ــه ش ــان ب ــاورز اصفه ــگام کش ــی پیش ــرکت تعاون  ش
ــاد و  ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــورخ 13۹۹/۲/۰1 اداره تع ــماره 63۴ م ــه ش اســتناد نام
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 13۹8/1۲/۲۰ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: - جــالل تیمــوری بــه شــماره 
ــه شــماره ملــی 11۴1۹۰186۲ بســمت  ــره، جــواد تیمــوری ب ملــی 1۲۹۲۰6۲6۲۲ بســمت رئیــس هیئــت مدی
ــی 1۲۹۰818۹67  ــماره مل ــه ش ــی ب ــوری جروکان ــر تیم ــل و هاج ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نای
بســمت منشــی هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند. - کلیــه چکهــا و اســناد تعهــدآور 
ــرکت و اوراق  ــر ش ــا مه ــترکا و ب ــوری مش ــالل تیم ــل ( و ج ــر عام ــوری )مدی ــای جوادتیم ــا امض ــرکت ب ش
ــت  ــود. اداره کل ثب ــد ب ــر خواه ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــل( و ب ــوری )مدیرعام ــواد تیم ــای ج ــا امض ــادی ب ع
اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹3۹3۲3(

آگهی تغییرات
 شــرکت تولیــدی زریــن حلــب نجف آبــاد شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت 1365 و شناســه ملــی 1۰۲6۰181۹۹۰ 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 13۹8/۰8/3۰ و نامه شــماره ۲677 
ــل اتخــاذ شــد :  ــاه اجتماعــی شهرســتان نجــف آبادتصمیمــات ذی مــورخ 13۹۹/۰۴/۰7اداره تعــاون کار و رف
ســیداکبرنوری بــه کدملــی 5۴۹۹736138 و ســیدمهردادنوری بــه کدملــی 1۰8۰۲5۴5۲8 وســیداصغرنوری بــه 
کدملــی5۴۹۹76۲5۲1 بــه ســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره و ســیدمهدی نــوری بــه کدملــی 1۰۹1۴15۰13 
و زهرانــادی بــه کدملــی 1۰۹1۰51۲۴۰ بعنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــرای مــدت ســه ســال 
انتخــاب گردیدنــد مهنازنــوری بــه کدملــی 1۲۲۹۹53817 بســمت بــازرس اصلــی و طاهــره عباســی دره بیدی 
بــه کدملــی 5۴۹۹76۴8۹1 بســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد اداره کل 
ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری نجــف آبــاد )۹۲۰5۰7( آگهی تغییرات

ــاد  ــف آب ــی نج ــن فرخ ــی گلچی ــرکت تاکس  ش
ــت  ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ش
ــتناد  ــه اس ــی 1۰۲6۰18۲8۲۲ ب ــه مل 138۲ و شناس
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم صورتجلس
ــل اتخــاذ شــد : مــدت  1387/۰۲/۰3  تصمیمــات ذی
ــر  ــدود تغی ــه نامح ــدود ب ــرکت از مح ــت ش فعالی
یافــت و در نتیجــه مــاده مربوطــه اساســنامه شــرکت 
بــه شــرح فــوق تغییــر یافــت. اداره کل ثبــت اســناد 
ــرکت  ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس و ام
ــاد )۹۴6۹3۰( هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آب

آگهی تغییرات
ــه  ــی 1۰۲6۰18۴۰۰7 ب ــه مل ــت 1۴۰6 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــپاهان س ــاب س ــرو ن ــرکت پت  ش
ــاذ  ــل اتخ ــات ذی ــورخ 13۹۹/۰۴/۲۰ تصمیم ــالیانه م ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس اس
ــماره  ــه ش ــادی ب ــف آب ــی نج ــب اله ــین حبی ــی 1۰۹۰3565۹5و حس ــماره مل ــه ش ــب ب ــد طال ــد : محم ش
ــوان  ــه عن ــی ۴6۲31۰۴۰5۲ ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــینی کاکلک ــن حس ــید محس ــی 1۰۹1173788 و س مل
ــماره  ــه ش ــادی ب ــف آب ــادکام نج ــود ش ــاب و محم ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــره ب ــت مدی ــای هیئ اعض
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــر زاده کاکلک ــر طاه ــید جعف ــی و س ــازرس اصل ــمت ب ــه س ــی 1۰۹1۲۹۲۴77 ب مل
ــی انتخــاب شــدند. ترازنامــه  ــرای مــدت یــک ســال مال ــازرس علــی البــدل ب ــه ســمت ب ۴6۲۲۹8۴5۴7 ب
ــرار گرفــت. اداره کل ثبــت اســناد  ــه ســال13۹8 مــورد تصویــب ق وحســاب ســودوزیان شــرکت منتهــی ب
ــاد )۹۲۰515( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس و ام

آگهی تغییرات
ــرکت  ــه ش ــات تصفی ــاء هی ــاب اعض ــی انتخ آگه
تعاونــی مصــرف کارکنــان مجتمــع دانشــگاهی 
شناســه  و   113۰ ثبــت  شــماره  بــه  مخابــرات 
صورتجلســه  اســتناد  بــه   1۰۲6۰168۹۲6 ملــی 
و   13۹7/۰۲/3۰ مــورخ  عــادی  عمومــی  مجمــع 
ــادره  ــورخ 13۹7/۰۴/۲7 ص ــماره 5373 م ــه ش نام
محمــود  اصفهــان  شهرســتان  تعــاون  اداره  از 
، محســن  کدملــی 118۹77۹55۲  بــه  رحیمــی 
ایــرج  و   1۲1۹3۲56۰۰ کدملــی  بــه  شــریفی 
 1۰۹1711۲67 کدملــی  بــه  جوزدانــی  محمــدی 
ــدت دو  ــرای م ــه ب ــأت تصفی ــای هی ــمت اعض بس
ــناد و  ــت اس ــد. اداره کل ثب ــاب گردیدن ــال انتخ س
امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا 
و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )۹۴۹55۹(

آگهی تغییرات
ــه  ــاص ب ــهامی خ ــپادانا س ــا اس ــک بن ــرکت نی  ش
شــماره ثبــت 3733 و شناســه ملــی 1۴۰۰۴17653۹ 
ــادی  ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــورخ 13۹8/1۲/۰6 تصمیمــات  ــاده م ــوق الع بطــور ف
ــزی  ــینی منج ــنگ حس ــد : هوش ــاذ ش ــل اتخ ذی
ــین  ــد حس ــی 1۲858۰۹۹3۹ و محم ــماره مل ــه ش ب
ــم  ــی1۲6۲6۹153۲و میث ــماره مل ــه ش ــبزواری ب س
بــه شــماره ملــی ۰۰83۴1۰۰8۲بــه  جلــوداری 
ــدت دو  ــرای م ــره ب ــت مدی ــای هیئ ــوان اعض عن
ــناد و  ــت اس ــدند. اداره کل ثب ــاب ش ــال انتخ س
امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا 
ــاد )۹3۹536( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج و موسس

درس هایی از عاشورا                                             رنگ و بویی جاودانه
مؤمــن بایــد از فرصت هایــی کــه برایــش پیــش می آیــد بهتریــن و بیشــترین اســتفاده را بنمایــد و اکنــون کــه می خواهــد 
چیــزی را در راه خــدا ببخشــد بایــد بــه آن رنــگ و بــوی جاودانگــی دهــد تــا همیشــه،  حتــی پــس از مــرگ نیــز، از آن بهــره 

. گیرد
و اساســاً یکــی از اهدافــی کــه اســالم وقــف را فــرا روی مؤمنــان قــرار داده ایــن اســت کــه بعــد از مــرگ نیــز پرونــده ی اعمال 
نیکــش بســته نشــود و از پــاداش آن تــا روز قیامــت بهره منــد گــردد. از ایــن رو مــردگان حســرت می خورنــد و آرزو می کننــد 

کــه ای کاش می توانســتند لحظــه ای بــه دنیــا بازگردنــد تــا ایــن عمــل صالــح را انجــام دهند.
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 11 شهریور 13۹۹

شماره 74 

ــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه  ــدار ویــژه شهرســتان ب فرمان
ــی و  ــهیدان »رجای ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــت و نکوداش دول
ــی شهرســتان در  ــا مســئوالن اداری، اجرای ــر« همــراه ب باهن
ــرکت  ــاد ش ــف آب ــه نج ــادی نمازجمع ــی و عب ــن سیاس آیی
نمودنــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، از حضــور فهیمانــه 
مــردم شــریف شهرســتان ضمــن رعایت کلیــه دســتور العمل 
هــای ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری 
کرونــا از جملــه اســتفاده همگانــی از ماســک، رعایــت فاصلــه 
ــای  ــزادری ه ــه و ع ــاز جمع ــم نم ــی و ... در مراس اجتماع
ــی  ــدوه تاســوعا و عاشــوراء حســینی قدردان ــام حــزن و ان ای
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــه ب ــان در ادام ــد. ایش نمودن
رفتــاری و اخالقــی شــهیدان رجایــی و باهنــر، از جملــه تقــوا، 
صداقــت، ســاده زیســتی، مردمــی بــودن بــر ضــرورت الگــو 
گیــری مدیــران از ایــن شــاخصه هــا تاکیــد نمودنــد. فرماندار 

شهرســتان بــا اشــاره بــه گســتردگی پــروژه هــای امســال در 
ــش از ۶۵  ــرداری بی ــره ب ــاز به ــاح و آغ ــت از افتت ــه دول هفت
پــروژه تولیــدی، خدماتــی، عمرانــی و کشــاورزی بــا هزینــه 
ای بالــغ بــر ۵2 میلیــارد تومــان در مشــارکت بخــش هــای 
ــا بخــش دولتــی در شهرســتان نجــف  ــی ب خصوصــی، تعاون
آبــاد خبــر دادنــد. فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا تبییــن مبرز 
ــی و  ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــده اقتص ــاء ش ــای احص آماره
خدماتــی و ... شهرســتان در یکســاله اخیــر، میــزان توســعه 
ــد  ــه رون ــه ادام ــه ب ــا توج ــتان ب ــی شهرس ــدار و عموم پای
تحریــم هــای ظالمانــه هژمــون ســلطه و ســخت تــر شــدن 
آن در ســالجاری را  قابــل توجــه خواندنــد و از همیــت، تعامل 
ــَرف و  و هــم افزایــی ســازنده کلیــه مســئوالن، صاحبــان ِح
صنایــع، ســرمایه گــزاران و نیروهای کار شــاغل در شهرســتان 
ــد : جامعــه  ــرا ســتودند. ایشــان در ادامــه افزودن ــر و آن تقدی
صنعتــی، فرهنگــی و اجتماعــی شهرســتان در ایــام ابتدایــی 
امســال تاکنــون بــا وجــود همــه ســختی هــا ولــی بــا بهــره 
منــدی از مدیریــت جهــادی، پویایــی اقتصــاد ملــی و انگیــزه 
ــه خوبــی در حــال رد شــدن  ژرف حصــول توســعه پایــدار ب
از موانــع و ســدهای ایجــاد شــده، خصوصــا در عرصــه هــای 
بیــن المللــی عمــل نمــوده انــد و دشــمن بایــد بدانــد و آگاه 
باشــد کــه ایــن هجمــه هــا و مدیریــت ســختی هــا، هرگــز 
مــردم فهیــم مــا را بــرای رســیدن بــه پیــروزی از پــای نمــی 
انــدازد، بلکــه ایشــان را بیــش از پیــش بــرای حصــول نتیجــه 
متحــد و مصمــم مــی ســازد. انشــاا... بــا مدیریــت مســئوالن 
بلنــد پایــه نظــام در قــوای ســه گانــه و رهبــری داهیانــه مقام 
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( تمامــی تهدیدهــای ایجــاد 
ــی  ــل م ــه فرصــت تبدی ــال ب ــد متع ــاری خداون ــه ی شــده ب
ــان  ــه بی ــتان در ادام ــن شهرس ــورای تامی ــس ش ــردد. رئی گ
داشــتند: در هفتــه دولــت امســال ســعی گردیــد بــا برنامــه 
ریــزی صحیــح و هــدف گــزاری دقیــق از کلنــگ زنــی پــروژه 
ــروژه هــای نیمــه تمــام ضــروری  ــه ســمت تکمیــل پ هــا ب

ــه منظــور  ــا اهمیــت نیــل پیــدا نماییــم. در ســالجاری ب و ب
تخصیــص منابــع و بودجــه جاری بــرای دســتگاه هــا، ادارات، 
نهادهــا و ســازمان هــا از شــیوه نویــن بودجــه ریــزی مبتنــی 
ــا  ــای مهنــدس راعــی، ب ــم. آق ــه ای ــر عملکــرد بهــره گرفت ب
اشــاره بــه حجــم تبــادالت اقتصــادی بنــگاه هــای اقتصــادی 
شهرســتان، تقویــت جامعیــت موصوبــات ســتاد شهرســتانی 
ــد و از  ــه خواندن ــد در خورتوج ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
برگــزاری جلســات هماهنگــی میــان دســتگاه هــا در راســتای 
ــئوالن  ــان مس ــده می ــاد ش ــکالت ایج ــودن مش ــرف نم برط
اداری و اجرایــی شهرســتان بــا داوری معــاون محتــرم 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان خبر دادنــد و همچنین 
بــه صــورت مشــروح بــر ارائــه رونــد پیگیــری درخواســت هــا 
ــا توصیــف موضــوع  ــی از دســتگاه ه و شــکایت هــای مردم
نمودنــد. در خطبــه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعه نجــف آباد، 
حجــت االســالم و المســلمین حســناتی، ضمن تبییــن دالیل 
ــگاه قیــام امــام حســین  اصلــی فلســفه قیــام عاشــورا و جای
ــد از رســالت  ــرن بع ــم ق ــر ضــد حکومــت جــور در نی )ع( ب
ــدی  ــره من ــن به ــرورت تبیی ــالم )ص( و ض ــرم اس ــی مک نب
و اســتفاده از لقمــه حــالل در راســتای حقیقــت شناســی و 
حقیقــت بــاوری بــه تاویــل وقایــع بنیادیــن قیــام محرم ســال 
۶۱ هجــری قمــری پرداختنــد و در ادامــه خطبــه هــای خــود 
ضمــن تبریــک هفتــه دولــت، یــاد شــهدای مکتبــی »شــهید 
ــرای کلیــه  رجایــی و شــهید باهنــر« را گرامــی داشــتند و ب
هــرم شــاغل از صــدر تــا ذیــل در جبهــه تولیــد، صیانــت و 
ــور،  ــی کش ــعه و تعال ــرفت و توس ــت و پیش ــیادت از امنی س
ــی  ــی و انقالب ــای اله ــان ه ــق آرم ــوص در تحق ــی الخص عل
آرزوی توفیــق، تعالــی و ســربلندی روز افــزون نمودنــد.
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مجموعــه کشــتارگاه نجــف آبــاد در ایــام عاشــورا نیــز فعــال بــوده و تمامــی کادر آن خدمــات 
رایــگان بــه شــهروندان در خصــوص ذبــح بهداشــتی و شــرعی دام هــای تحویلــی ارایــه نمودنــد.

پرســنل کشــتارگاه و دامپزشــکان در عاشــورای ۱۴۴2 نجــف آبــاد،  از ســاعت 7صبــح الــی 
۱2، خدمــات ذبــح شــرعی ۸۴ دام ســبک  شــامل ۸۴ رأس بــره  و دو دام ســنگین شــامل 
یــک گوســاله و یکنفــر شــتررا انجــام دادنــد کــه ایــن مهــم  خطــر انتشــار انــواع آلودگــی 
هــا و بیمــاری هــای مشــترک انســان و دام  و کوییــد ۱۹ از طریــق ذبــح در فضاهــای غیــر 

اســتاندارد را بــه حداقــل رســاند.

  خوشــبختانه طــی ســال هــای اخیــر بــا همــکاری بیشــتر مــردم و هیــات هــای عــزاداری، 
ــای  ــر و در خــالل حرکــت دســته ه شــاهد کاهــش چشــمگیرذبح احشــام در ســطح معاب
عــزاداری بــوده ایــم و قســمت عمــده نــذورات شــهروندان در ایــن خصــوص، بــا محوریــت 

محیــط بهداشــتی و مطمئــن کشــتارگاه انجــام مــی گیــرد.   
ــا ۱2 و ۱۴ الــی ۱۶ خدمــات رایــگان   شــایان ذکــر اســت در روز تاســوعا نیــز از 7صبــح ت
کشــتارگاه ارایــه و ذبــح ۱77  دام ســبک و یــک ســنگین )یــک گوســاله( صــورت پذیرفــت.

سخنرانی فرماندار ویژه شهرستان در جمع نمازگزاران
به مناسبت نکوداشت هفته دولت 

پیام کوتاه
                                                             آشنا کردن کودک با مسائل و مشکالت

پــدر و مــادر عاقــل و دوراندیــش بایــد فرزنــدان خــود را بــه تدریــج بــا محرومیــت هــا و رنــج هــای طبیعــی زندگــی 
آشــنا ســازند و آنهــا را بــرای زندگــی در جهــان واقعیــت هــا آمــاده کننــد. دانشــمندان تعلیــم و تربیــت ســفارش کرده 
انــد کــه گاه بــه فرزنــدان خــود از همــان دوران کودکــی شــان غــذای بســیار ســاده بدهیــد و همــواره غذاهــای لذیــذ و 
بــاب طبــع بــه آنهــا ندهیــد. همچنیــن در تهیــه کــردن وســایل رفاهــی آنهــا زیــاده روی نکنیــد تــا بدآمــوز نشــوند.

نبایــد فرزنــدان خود را پیوســته از شکســت در درس و امتحان بترســانیم. ترس از شکســت، مانع موفقیــت های آنها می 
شود و جرئت وارد شدن در بحث و پرسش را از آنها می گیرد و به تدریج، آنها را از گرایش به درس و کالس دور می سازد.
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حصروراثت

  خانــم  اشــرف قربانــی جــالل آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۱۹ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه ۹۹۰۰۸۴۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان مهدیقلــی قربانــی جــالل آبــادی بشناســنامه  3۸۵ در تاریــخ ۹۹/۴/3۱ اقامتــگاه 
ــه : ۱.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
اشــرف قربانــی جــالل آبــادی  ش ش ۱۰۹۱۰۴۵2۰۸  ، 2. زهــرا قربانــی جــالل آبــادی ش ش 
ــی  ــرام قربان ــادی ش ش ۱۰۹۱۰۶۵۸37 ، ۴. احت ــالل آب ــی ج ــره قربان ۱۰۹۱۰۰۴۸۸۹ ، 3. زه
ــادی ش ش ۱۰۹۱۵۵7۴3۸  ــی جــالل آب ــادی ش ش ۱۰۹۱۵2۴۱۱۴ ، ۵. اکــرم قربان جــالل آب
)فرزنــدان متوفــی(، ۶. خدیجــه محمــدی نجــف آبــادی ش ش ۱۰۹۰73۰۶۶7  )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 وصیتنامه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی 
ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف  صادرخواهــد شــد. ۹۶3۶۰2 /م ال

نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۵ ب ــنامه ش ــده گاران دارای شناس ــد مان ــا مجی   آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹۰۰۸۱۶ از ای
شــادروان محمــد جعفــر مانــده گاران بشناســنامه  ۱۶۰۶۶ در تاریــخ ۹۹/3/۱3 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حبیــب 
ــده گاران ش ش ۱۵ ، 3. عبدالحســین  ــادی  ش ش 3۶۵  ، 2. مجیــد مان ــده گاران نجــف آب مان
ــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری  مانــده گاران ش ش ۱3۸۹ ، )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی ب
ــت آگهــی مــی  ــور را در یــک نوب ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ن
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. ۹۶32۸3 /م الــف رئیــس 

ــاد  شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب
حصروراثت 

ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۵ ب ــنامه ش ــده گاران دارای شناس ــد مان ــای مجی  آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ۹۹۰۰۸۱7 از ای
ــگاه دائمــی خــود را  ــخ ۹۶/7/22 اقامت ــده گاری بشناســنامه  ۸۱۹در تاری ــه مان شــادروان صدیق
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد جعفــر مانده 
گاران نجــف آبــادی  ش ش ۱۶۰۶۶  ، 2. حبیــب  مانــده گاران ش ش 3۶۵ ، 3. مجیــد  مانــده 
ــردگان  ــر از نامب ــه غی ــی ب ــده گاران ش ش ۱3۸۹ ، متوف گاران ش ش ۱۵ ،۴. عبدالحســین مان
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. ۹۶۴3۶7 /م 

الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی  دارای شناســنامه شــماره 2۸ ب ــم  خورشــید فتحــی  جوزدان  خان
کالســه ۹۹۰۰۸3۴ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان موســی ابراهیمــی جوزدانــی بشناســنامه  377 در تاریــخ ۹۶/۹/3۰ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. خورشــید 
فتحــی  جوزدانــی  ش ش 2۸ )مــادر متوفــی (  ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــت آگهــی مــی  ــور را در یــک نوب ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ن
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. ۹۶۴۰۸۰ /م الــف رئیــس 

شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

حصروراثت
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۴3 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــر عل ــین مه ــای حس   آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ۹۹۰۰۸۴7 از ای
ــی  ــگاه دائم ــخ ۹۹/۴/۱۸ اقامت ــنامه  ۱۰۸۰2۶۱۵7۵ در تاری ــی بشناس ــر عل ــد مه ــادروان امی ش
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حســین 
مهــر علــی  ش ش ۴3  ، 2. محبوبــه ســلیمی ش ش ۱۱۶۸ ، 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. ۹۶۵2۴۱ /م الــف 

رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 72۰ ب ــنامه ش ــدری دارای شناس ــه حی ــم  مدین   خان
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹۰۰۸۶۱ از ای
ــخ ۹7/۹/23  ــنامه  ۱۰۸۰2۹۶۹۰۵ در تاری ــتانی بشناس ــور شهرس ــدی پ ــول احم ــادروان رس ش
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به 
: ۱. مدینــه حیــدری  ش ش 72۰  )مــادر متوفــی (، 2. اســماعیل احمــدی پــور ش ش 27۹۵ 
)پــدر 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. ۹۶۶۰۸۹ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 23۸۹ ب ــنامه ش ــفی دارای شناس ــه یوس ــای عبدال  آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹۰۰7۶۹ از ای
ــدرود  ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۹/۴/22 اقامت ــنامه  2 در تاری ــفی بشناس ــا یوس ــادروان رض ش
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. علیرضــا یوســفی  ش ش 
ــفی  ــرا یوس ــفی ش ش 2۱۸ ، ۴. زه ــهین یوس ــفی ش ش 23۸۹ ، 3. ش ــداهلل یوس ۱۹  ، 2. عب
ش ش ۱۰ ، ۵. مهــری یوســفی ش ش ۵۴۹۹۵۵۸۸۴۱ ، ۶. مهیــن یوســفی ش ش ۱۹، 7. 
نرگــس یوســفی  ش ش ۵۴۹۹۵7۸۹۶۶ ، ۸. محمــد رضــا یوســفی  ش ش  ۵۴۹۹۵۴۸۰۵۶ ، ۹. 
حمیدرضــا یوســفی  ش ش ۵۴۹۰۰۰۴۸3۵ ، ۱۰. حســین یوســفی  ش ش ۴)فرزنــدان متوفــی(، 
۱۱. ســکینه جعفــری ش ش ۵۴۹۹۴۸۱۰۶7) 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. ۹۶۶۸۸۰ /م 

الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت  

ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۵۱ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــه نصراله ــم  فاطم خان
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ۹۹۰۰۸23 از ای
شــادروان صدیقــه مهربانــی بشناســنامه  ۵23 در تاریــخ ۹۸/2/۹ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : ۱. فاطمــه نصرالهــی  ش ش ۵۱  
، 2. زهــرا نصرالهــی ش ش ۶۱۸ ، 3. حســنعلی نصرالهــی ش ش ۸33 ، ۴. حســینعلی نصرالهــی 
ش ش ۵2۴ ، ۵. محمــد نصرالهــی ش ش ۹۴7 ، ۶. علــی نصرالهــی ش ش ۱۰۵  ،  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. 

۹۶7۴۹2 /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

پیام کوتاه می دانید که مطمئن ترین راه برای بدبخت کردن فرزندتان چیست؟

ایــن اســت کــه او را عــادت دهیــد هرچــه مــی خواهــد بــه زور بگیــرد. زیــرا  هــر قــدر آرزوهایــش آســانتر انجــام گیــرد 

خواســت هایــش زیادتــر خواهــد شــد ، دیــر یــا زود بــه دعلــت عــدم قــدرت مجبــور خواهیــد شــد برخــالف میــل خــود 

خواهــش هــای او را ندیــده بگیریــد.

صدمــه حاصــل از ایــن امتنــاع کــه طفــل بــه آن عــادت نکــرده اســت ، در قیــاس بــا محرومیــت از آنچــه میــل بــه دســت 

آوردنــش را دارد، بــه مراتــب بیشــتر اســت.

قیمــت بیشــتر محصــوالت ارگانیــک نســبت بــه محصــوالت رایــج بــه ایــن خاطر اســت کــه هزینه 
تولیــد اینگونــه محصــوالت بیشــتر از محصــوالت رایــج مــی باشــد. امــا فوایــد محصــوالت ارگانیک 

کــه پرداخــت هزینــۀ بیشــتر بــرای آن را از نظــر اقتصــادی توجیه پذیــر می کنــد عبارتنــد از:
۱ - مــواد غذایــی ارگانیــک ارزش غذایــی باالتــری دارنــد. میــزان ویتامیــن C ، کلســیم، منزیــم، 

آهــن و فســفر در موادغذایــی ارگانیــک بیشــتر اســت.
2- موادغذایــی ارگانیــک حــاوی آنتــی اکســیدان بیشــتری می باشــد)آنتی اکســیدان هــا ترکیباتی 
هســتند کــه از تکثیــر و جهــش ژنهــا کــه منجــر بــه ســرطان می شــوند جلوگیــری می کنــد(، در 
مــواد غذایــی ارگانیــک آنتــی اکســیدان فنولیک بیشــتر یافــت می شــود)۵۰% بیشــتر از محصوالت 
غیــر ارگانیــک( چــرا کــه آفت کش هــای مصنوعــی تولیــد ایــن مــواد در گیاهــان را کاهــش داده 

امــا کودهــای آلــی بــکار رفتــه در کشــاورزی ارگانیــک تولیــد آنهــا را افزایــش می دهــد.

3- محصــوالت ارگانیــک بــه دلیــل عــدم مصــرف کودهــا و ســموم شــیمیایی در زمــان تولید کمتر 
ســمی هســتند و از آنجایــی کــه فاقــد افزودنی هــای غذایــی هســتند طبعــا ســالم تر هســتند.

۴- خوشــمزه و خــوش طعــم هســتند. یکــی از دالیــل ایــن مــورد ایــن اســت کــه محصــوالت 
ارگانیــک پــس از برداشــت در مــدت زمــان کوتاه تــری بــه دســت مصــرف کننــده رســیده و تازه تــر 
ــا فــرآوری و دســتکاری هایی کــه  اســت. همچنیــن در محصــوالت تهیــه شــده بــه روش رایــج ب
بــر روی ایــن محصــوالت صــورت می گیــرد نــه بــر کیفیــت و ارزش غذایــی آنهــا، بلکــه تنهــا بــه 
ظاهــر، رنــگ، بــاال بــردن مانــدگاری، افزایــش تولیــد و مقــاوم کــردن آنهــا در برابــر صدمات ناشــی 

از حمــل و انبــارداری توجــه می شــود.
مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
ارگانیک ها چرا گران ترند؟
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 11 شهریور 13۹۹

شماره 74  15
بازدید از چندین پروژه عمرانی / گامی نو

محمــد مغــزی نجــف آبــادی بــه اتفــاق معاونیــن و تنــی چنــد از مدیــران ســتادی از چندیــن 
پــروژه عمرانــی در دســت اقــدام شــهرداری بازدیــدی بعمــل آوردنــد.

در ایــن برنامــه کــه مدیــران مناطــق و مســئولین مرتبــط در پــروژه مــورد بازدیــد حضــور مــی 
یافتنــد ، از مراحــل نهایــی محــل نگهــدای ســگ هــای بالصاحــب  بازدیــد بــه عمــل آمــد.

محــل نگهــداری ســگ هــای بالصاحــب بــه مســاحت دوهــزار مترمربــع در قســمت شــمال 
شــرقی نجــف آبــاد  بعــد از جــاده دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد و قبــل از کارخانــه 
ــر و  ــه ۱2*۱7 مت ــن محــل مســقف دارای شــش دهان ــع شــده اســت ، ای بیوکمپوســت واق
یــک دهانــه ۱2*۸ متــر مــی باشــد کــه کــف و دیــواره هــا و راهــروی آن ســرامیک شــده و 

فنــس کشــی دور آن نیــز صــورت پذیرفتــه اســت.
احــداث دومیــن فرهنگســرای منطقــه پنــج )فرهنگســرای آیــت اهلل عالــم ( بــا مســاحت 2۱۰۰ 
متــر مربــع در صالــح آبــاد  و عملیــات احــداث بلــوار آیــت اهلل امینــی )کــه از نزدیکــی مســجد 
جامــع صالح آبــاد و بعــد از تقاطــع بلــوار جمهــوری تــا تقاطــع بلــوار شــهید صیــاد شــیرازی 
ــر حــل  ــالوه ب ــوار ع ــن بل ــع شــد،  احــداث ای ــد واق ــورد بازی ــاز شــده اســت( م آزادگان آغ
ــاد  بســیاری از مشــکالت ترافیکــی ایــن محــدوده از شــهر، زمینه ســاز رونــق بیشــتر صالح آب

و آزادگان خواهــد گردیــد.
ــه در  ــاز در مناطــق ۵ گان ــاد( ) پنــچ ورزشــگاه روب ــاز ســالمت ۵)امیرآب زمیــن وررزشــی روب

دســتور کار قــرار گرفتــه انــد کــه ورزشــگاه روبــاز منطقــه یــک واقــع در پــارک اللــه عملیاتــی 
شــده اســت( ، رونــد احــداث میــدان نجــف اشــرف در ورودی غــرب نجــف آبــاد) کــه شــامل 
محوطــه ســازی، آبنمــا، ســنگ فــرش ، المــان و.. مــی باشــد(، خانــه عالــم) کــه متعلــق بــه 
عالــم مشــهور دیــن آیــت اهلل آیــت بــود  و دارای دو حیــاط مســتطیل و مربــع شــکل مــی 
باشــد ، ایــن خانــه میزبــان جلســات مشــروطه بــوده اســت و در جهــت مــوزه علــم و تجمــع 
و میزبانــی نشســت هــای علمــی و آموزشــی تملــک شــده و مراحــل بهســازی بازســازی خــود 
را خواهــد گذرانــد(  خانــه ایثــار) متعلــق بــه خانــواده چهــار شــهید ســرافراز حجتــی بــوده 
اســت و دارای اهمیــت فرهنگــی و اجتماعــی ویــژه ای اســت ، زمیــن ایــن خانــه مســتطیل 
شــکل بــوده و بــه عنــوان خانــه ایثــار تملــک شــده و مراحــل بهســازی و بازســازی خــود را 

خواهــد گذرانــد(  نیــز مــورد بازدیــد واقــع شــدند.
در پایــان نیزپــل زندگــی و مســیر کوچــه بــاغ زندگــی مــورد بازیــد واقــع شــد، فــاز ســه کوچه 
ــروژه گردشــگری را  ــاغ زندگــی یک هــزار و ۴۰۰ متــر از مجمــوع هفــت کیلومتــر طــول پ ب
ــرج  ــه ب ــه خــود اختصــاص داده اســت کــه چشــم اندازهــا و جاذبه هــای مختلفــی از جمل ب
ــد دوچرخــه و  ــی، بان ــای چوب ــی، پل ه ــاغ ایران ــه، ســاختمان کوشــک، ســردرب ب کبوترخان

ــی شــود. ــی شــامل م ــاده رو، برکه هــای مصنوعــی و پل هــای چوب ــد پی بان

                                                                              اهدای خون هزار و 420 عزادار حسینی خبر کوتاه
ــه روز  ــوط ب ــون را مرب ــد خ ــده 7۵۰ واح ــدا ش ــون اه ــزان خ ــن می ــان، از ای ــتان اصفه ــون اس ــال خ ــرکل انتق مدی
تاســوعا و بقیــه را مربــوط بــه روز عاشــورا بیــان کــرد و گفــت: همزمــان بــا تاســوعا و عاشــورای حســینی ، ایــن تعــداد 
نوعدوســت بــا اهــدای خــون خــود در مراکــز جامــع اهداکننــدگان خــون میــدان خواجــو اصفهــان و مراکــز انتقــال 

ــد. ــاد، گلپایــگان، خوانســار و شــهرضا در طــرح نــذر خــون شــرکت کردن خــون شهرســتان های کاشــان، نجــف آب
ــواع فرآورده هــای ســلولی و  ــی اهــدا شــده ســه هــزارو ۱3۰ واحــد ان ــن واحد هــای خون ــزود: از ای ــی اف مجیــد زینل

ــرار می گیــرد. ــن اســتان ق ــی ای ــار مراکــز درمان ــه مــرو زمــان در اختی پالســمایی تولیــد شــد و ب
طرح نذر خون تا پایان صفر برای مشارکت ، اهداکنندگان خون استان اصفهان ادامه دارد.

افتتاح و بهره برداری دو پروژه بنیادین اداره آب و فاضالب در بخش مهردشت
ــی  ــاون عمران ــتان، مع ــژه شهرس ــدار وی ــور و فرمان ــا حض ب
فرمانــدار، بخشــدار بخــش مهردشــت شهرســتان، مهنــدس 
ــا  ــل آبف ــعه مدیرعام ــرداری و توس ــره ب ــاون به ــری مع اکب
ــتان،  ــالب شهرس ــس اداره آب و فاض ــان، رئی ــتان اصفه اس
امــام جمعــه شــهر علویجــه، شــهرداران شــهرهای علویجــه 
ــه و  ــهرهای علویج ــالمی ش ــوراهای اس ــاء ش ــق، اعض و ده
دهــق، دهیــاران و اعضــاء شــورای هــای اســالمی روســتاهای 
منطقــه و ســایر مدعویــن آییــن افتتــاح و بهــره بــرداری از 
دو پــروژه بنیادیــن اداره آبفــا شهرســتان ازجملــه: تعمیــق، 
بهســازی و نوســازی چــاه شــماره ۴ آب در شــهر علویجــه و 
اتصــال شــبکه آبرســانی روســتای خونــداب و علــی آبــاد بــه 
شــبکه آب دهــق برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم مهنــدس 
راعــی، ارائــه انشــعاب آب شــرب پایــا و تصفیــه بــه مــردم را 
یــک حــق مســلم ایشــان و یــک تکلیــف بنیادیــن مســئولین 
ــادی  ــد زی ــا ح ــروژه ت ــن دو پ ــاح ای ــه افتت ــمردند ک برش
ــع  ــزاری مجم ــان برگ ــه از زم ــوع ک ــن موض ــق ای در تحق
ــوان  ــه عن ــدگان اســتان در دو ســال پیــش همــواره ب نماین
یــک دغدغــه بــرای مســئولین اســتانی و شهرســتانی مطــرح 
بــوده بــه صــورت مبســوط تبییــن موضــوع نمودنــد. ایشــان 

ــروز و  ــای ام ــروژه ه ــاح پ ــه افتت ــاره ب ــن اش ــه ضم در ادام
ــا  ــر آبف ــی مدی ــدس کاظم ــر مهن ــت موث ــت و مدیری همی
شهرســتان پــس از تجمیــع دو اداره آب و فاضــالب روســتایی 
ــق  ــد تحق ــدواری نمودن ــراز امی و آب و فاضــالب شــهری، اب
آب شــرب تصفیــه و ارائــه انشــعاب فاضــالب همزمــان 
ــت  ــک ماموری ــوان ی ــه عن ــالب ب ــبکه فاض ــترش ش ــا گس ب
ــرای  ــک ب ــده ای نزدی ــری، در آین ــورد پیگی ــردی و م راهب
ــورای  ــس ش ــردد. رئی ــق گ ــتان محق ــق شهرس ــایر مناط س
ــه  ــودن مطالب ــی نم ــروت اجرای ــر ض ــتان، ب اداری شهرس
ــبکه  ــق ش ــعه و تحق ــرای توس ــش ب ــردم بخ ــق م ــه ح ب
فاضــالب نیــز تاکیــد مجــدد نمودنــد و از مهنــدس اکبــری 
در راســتای اتخــاذ تمهیــدات الزم بــرای حفــاری چــاه 
عمیــق علویجــه بــه عنــوان منبــع پشــتیبان آب در بخــش؛ 
ــرح  ــی ط ــد اجرای ــکاری و رون ــریع در هم ــت تس درخواس
ــت در بخــش مهردشــت  ــه دول ــد: در هفت ــد و افزودن نمودن
ــارد  ــر ۵۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــر 3۰ پ ــغ ب بال
ریــال افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســیده کــه ایــن نشــان 
ــئوالن  ــردم و مس ــده م ــی ارزن ــم افزای ــد و ه ــت بلن از هم
دارد. شــایان ذکــر اســت ایــن پــروژه هــا بــا مبلغــی قریــب 

ــه  ــی هزین ــارات عمران ــق اعتب ــال از طری ــارد ری ــه ۴ میلی ب
ــق  ــاد و تحق ــزایی در ایج ــه س ــش ب ــه نق ــت ک ــده اس ش
توســعه پایــدار و گســترش امیــد اجتماعــی و نشــاط 
ــد. ــی نمای ــا م ــت ایف ــش مهردش ــطح بخ ــی در س اجتماع

به مناسبت بزرگ داشت هفته دولت
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افتتاح و بهره برداری چندین پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای در بخش مهردشت شهرستان نجف آباد

ــرم  ــاون محت ــتان، مع ــژه شهرس ــدار وی ــور فرمان ــا حض ب
عمرانــی فرمانــدار، بخشــدار بخــش مهردشــت شهرســتان، 
رئیــس اداره راه داری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان، 
ــورای  ــاء ش ــاران و اعض ــه، دهی ــهر علویج ــه ش ــام جمع ام
اســالمی شــهر و روســتاهای بخــش و ســایر مدعویــن 
آییــن افتتــاح و بهــره بــرداری از چندیــن پــروژه راهــداری 
ــتای  ــی روس ــه راه ــازی س ــن س ــطیح و ایم ــه: تس ازجمل
هســینجه، ایمــن ســازی و بهســازی ســه راهــی خونــداب، 
ــگان و دمــاب، ایمــن ســازی و بهســازی ســه راهــی  گلپای
روســتای علــی آبــاد، ایمــن ســازی و بهســازی ســه راهــی 
ورودی روســتای خیرآبــاد، روکــش آســفالت محــور اصلــی 
روســتای دمــاب در همــکاری و همراهــی بــا ســایر دهیاران 
محتــرم روســتاهای مربوطــه برگــزار گردیــد. در ایــن 
مراســم مهنــدس راعــی، از مشــارکت دهیــاران و شــوراهای 
اســالمی روســتاها در همراهــی بــا اداره راهــداری و حمــل 
ونقــل جــاده ای شهرســتان، در تحقــق ایــن معابــر عمومــی 
ــد.  ــکر نمودن ــر و تش ــه ای تقدی ــتایی و منطق ــرون روس ب
ــت در  ــه دول ــه در هفت ــوع ک ــن موض ــان ای ــا بی ــان ب ایش

ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــر 3۰ پ ــغ ب بخــش مهردشــت بال
ــی  ــرداری م ــره ب ــه به ــاح و ب ــال افتت ــارد ری ــر ۵۰ میلی ب
رســد، شــرط اصلــی توســعه پایــدار و توســعه مبتنــی بــر 
ــایر  ــئوالن س ــران و مس ــی مدی ــم افزای ــداری را ه مردم
ــی و  ــا بخــش تعاون دســتگاه هــا، نهادهــا و ســازمان هــا ب
ــگاه  ــرورت ن ــر ض ــان ب ــمردند. ایش ــی برش ــش خصوص بخ
راهبــردی مبتنــی بــر آینــده محــوری در بخــش مهردشــت 
تاکیــد و افزودنــد : بــه یــاری خداونــد در بخــش مهردشــت 
ــب  ــان نجی ــر مردم ــه خســتگی ناپذی ــه روحی ــه ب ــا توج ب
ــم  ــوده ای ــی ب و سختکوشــش شــاهد پیشــرفت هــای خوب
ــزی هــای راهبــردی  ــه برنامــه ری ــا توجــه ب کــه انشــاا... ب
صــورت پذیرفتــه بــرای آینــده نیــز ایــن بخــش مــی توانــد 
ــی، کشــاورزی و  ــی، خدمات ــک قطــب صنعت ــوان ی ــه عن ب
ــه جایــگاه واقعــی خــود  گردشــگری در اســتان اصفهــان ب
در توســعه پایــدار اعتــال یابــد. رئیــس شــورای اداری 
ــان  ــه می ــت نام ــاد موافق ــریع در ایج ــر تس ــتان ب شهرس
ــل و  ــداری و حم ــا اداره راه ــتان ب ــرق شهرس ــت ب مدیری
ــراری روشــنایی متناســب  نقــل جــاده ای در راســتای برق

بــا ایــن پــروژه هــا تاکیــد و تصریــح نمودنــد. شــایان ذکــر 
ــارد  ــر ۱۸ میلی ــغ ب ــی بال ــا مبلغ ــا ب ــروژه ه ــن پ ــت ای اس
ریــال در تعامــل و همــکاری مابیــن اداره راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای و دهیــاری هــای بخــش مهردشــت هزینــه 
ــی در  ــه ســزایی در ایجــاد ایمن ــه نقــش ب شــده اســت ک
ــزان  ــه می ــته و ب ــتایی داش ــهری و روس ــرون ش ــر ب معاب
ــاده ای  ــات ج ــش تصادف ــتای کاه ــادی در راس ــیار زی بس
و کاهــش میــزان مصدومیــن و فوتــی هــای ناشــی از ایــن 

خبر کوتاه                                           6  سند به نام اوقاف نجف آباد
حجــت االســالم رضــا صادقــی در خصــوص وقف هــای جدیــد در ســال ۹۹ در شهرســتان نجــف آبــاد اظهــار کــرد: از ابتــدای 

ســال جــاری تاکنــون شــش مــورد وقــف جدیــد در ســامانه اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان بــه ثبــت رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه وقــف زمیــن یــک هــزار متــری بــرای راه اندازی ســالن های چنــد منظــوره از جملــه خانــه عالــم، راه اندا زی 
حســینیه، ســاخت مســجد و ... از جملــه ایــن وقف هــا بــوده اســت، ادامــه داد: ایــن موقوفــه کــه توســط حــاج آقــا نجفیــان 
وقــف شــده اســت، در حــال حاضــر بــا کاربــری باغ اســت و بیــش از یــه میلیــارد تومــان ارزش دارد و در صورت تغییــر کاربری 
ارزش ایــن ملــک دو الــی ســه برابــر خواهــد شــد، همچنیــن بــه وقــف منــزل مســکونی ۱۰۰ متــری توســط محمــد کاظــم 
یوســفی بــا نیــت کارهــای قرآنــی در شــهر نجــف آبــاد در ســال جاری اشــاره کــرد و گفــت: همچنین خانــم عزیزیان در شــهر 
علویجــه منــزل ۱۱۰ متــری خــود را بــرای راه انــدازی خانــه عالــم بــرای مســجد جامــع شــهر علویجــه وقــف کــرده اســت.

به مناسبت بزرگ داشت هفته دولت

افتتاح و بهره برداری چندین پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای در بخش مهردشت
ــی  ــاون عمران ــتان، مع ــژه شهرس ــدار وی ــور فرمان ــا حض ب
ــدار، بخشــدار بخــش مهردشــت شهرســتان، رئیــس  فرمان
اداره راه داری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان، امــام 
جمعــه شــهر علویجــه، دهیــاران و اعضــاء شــورای اســالمی 
شــهر و روســتاهای بخــش و ســایر مدعویــن آییــن افتتــاح 
و بهــره بــرداری از چندیــن پــروژه راهــداری ازجملــه: 
تســطیح و ایمــن ســازی ســه راهــی روســتای هســینجه، 
ایمــن ســازی و بهســازی ســه راهــی خونــداب، گلپایــگان و 
دمــاب، ایمــن ســازی و بهســازی ســه راهــی روســتای علی 
آبــاد، ایمــن ســازی و بهســازی ســه راهــی ورودی روســتای 
خیرآبــاد، روکــش آســفالت محــور اصلــی روســتای دمــاب 
ــتاهای  ــاران روس ــایر دهی ــا س ــی ب ــکاری و همراه در هم
مربوطــه برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، 
ــتاها در  ــالمی روس ــوراهای اس ــاران و ش ــارکت دهی از مش
همراهــی بــا اداره راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای 
شهرســتان، در تحقــق ایــن معابــر عمومــی بــرون روســتایی 
و منطقــه ای تقدیــر و تشــکر نمودنــد. ایشــان بــا بیــان ایــن 
موضــوع کــه در هفتــه دولــت در بخــش مهردشــت بالــغ بــر 

3۰ پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰ میلیــارد ریــال افتتــاح 
ــعه  ــی توس ــرط اصل ــد، ش ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به و ب
ــی  ــم افزای ــداری را ه ــر مردم ــی ب ــعه مبتن ــدار و توس پای
مدیــران و مســئوالن ســایر دســتگاه هــا، نهادهــا و ســازمان 
ــمردند.  ــی برش ــش خصوص ــی و بخ ــش تعاون ــا بخ ــا ب ه
ــده  ــر آین ــی ب ــردی مبتن ــگاه راهب ــرورت ن ــر ض ــان ب ایش
محــوری در بخــش مهردشــت تاکیــد و افزودنــد : بــه 
یــاری خداونــد در بخــش مهردشــت بــا توجــه بــه روحیــه 
ــب و سختکوشــش شــاهد  ــان نجی ــر مردم خســتگی ناپذی
ــا توجــه  ــه انشــاا... ب ــم ک ــوده ای ــی ب پیشــرفت هــای خوب
بــه برنامــه ریــزی هــای راهبــردی صــورت پذیرفتــه بــرای 
آینــده نیــز ایــن بخــش مــی توانــد بــه عنــوان یــک قطــب 
ــتان  ــگری در اس ــاورزی و گردش ــی، کش ــی، خدمات صنعت
اصفهــان بــه جایــگاه واقعــی خــود در توســعه پایــدار 
اعتــال یابــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــر تســریع 
در ایجــاد موافقــت نامــه میــان مدیریــت بــرق شهرســتان 
ــتای  ــاده ای در راس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــا اداره راه ب
برقــراری روشــنایی متناســب بــا ایــن پــروژه هــا تاکیــد و 

ــا  ــا ب ــروژه ه ــن پ ــر اســت ای ــد. شــایان ذک ــح نمودن تصری
مبلغــی بالــغ بــر ۱۸ میلیــارد ریــال در تعامــل و همــکاری 
مابیــن اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای و دهیــاری 
ــش  ــه نق ــت ک ــده اس ــه ش ــت هزین ــش مهردش ــای بخ ه
ــهری و  ــرون ش ــر ب ــی در معاب ــاد ایمن ــزایی در ایج ــه س ب
روســتایی داشــته و بــه میــزان بســیار زیــادی در راســتای 
کاهــش تصادفــات جــاده ای و کاهــش میــزان مصدومیــن و 
فوتــی هــای ناشــی از ایــن موضــوع در منطقــه موثــر اســت.

به مناسبت بزرگ داشت هفته دولت

افتتاح و بهره برداری از پروژه های شهرداری شهر علویجه در بخش مهردشت
ــی  ــاون عمران ــتان، مع ــژه شهرس ــدار وی ــور  فرمان ــا حض ب
ــدار، بخشــدار بخــش مهردشــت شهرســتان، رئیــس  فرمان
اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان، امــام 
جمعــه شــهر علویجــه، شــهردار و اعضــاء محتــرم شــورای 
ــش  ــس دادگاه بخ ــدی رئی ــه، محم ــهر علویج ــالمی ش اس
ــایر  ــی و س ــی، انتظام ــئوالن اداری، اجرای ــت، مس مهردش
ــن  ــهداء، آیی ــر ش ــزار مطه ــارت م ــا زی ــراه ب ــن هم مدعوی
افتتــاح و بهــره بــرداری از چندیــن پــروژه شــهری ازجملــه: 
ــی از  ــس، رونمای ــگ و پردی ــای فرهن ــتان ه ــداث بوس اح
المــان و آب نمــای وردی شــهر علویجــه و کشــتارگاه شــهر 
علویجــه برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، 
ــی  ــوان یک ــه عن ــهرها ب ــالمی ش ــوراهای اس ــور ش از حض
ــدس  ــام مق ــده نظ ــتاوردی ارزن ــارز دس ــای ب ــه ه از نمون
جمهــوری اســالمی ایــران تبییــن موضــوع نمودنــد. ایشــان 
ــارکت  ــص مش ــا، باالخ ــه ه ــه صحن ــردم در هم ــور م حض
هــای خصوصــی را نشــان از اعتمــاد آفرینــی متزایــد 
ــا حضــور  ــه حمــدا... ب ــد: ب مســئولین برشــمردند و افزودن
دو بخــش قــوی خصوصــی و تعاونــی در کنــار بخــش 
دولتــی در هفتــه دولــت تنهــا در بخــش مهردشــت شــاهد 
ــذار و  ــروژه تاثیرگ ــش از 3۰ پ ــرداری بی ــره ب ــاح و به افتت

اثربخــش بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰ میلیــارد ریــال هســتیم. 
ــی و  ــی اجتماع ــاد آفرین ــرد اعتم ــن راهب ــا تبیی ــان ب ایش
مســئولیت ســازی اجتماعــی ایــن دو مولفــه را از اساســی 
ــزار مدیریــت شــهری در راســتای توســعه پایــدار  تریــن اب
ــش  ــوان »جه ــه عن ــن ب ــال مزی ــا در س ــتغالزایی پوی و اش
تولیــد« بــر شــمردند. رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــا 
بیــان راهبردهــای متاثــر از فعالیــت هــای اجتماعــی مــردم 
و مســئولین در راســتای شــکوفایی پتانســیل هــای بالقــوه 
موجــود بــر ضــرورت نــگاه رو بــه جلــو بــا کاربســت مولفــه 
ــش  ــن بخ ــد: در ای ــاره و افزودن ــزا اش ــعه درون ــای توس ه
بــا توجــه بــه روحیــه خســتگی ناپذیــر مردمــان فهیمــش، 
شــاهد پیشــرفت هــای کالنــی در امــر توســعه زیســت بــوم 
شــهری و روســتایی و از همــه مهــم تــر بیــکاری منفــی آن 
بــوده ایــم کــه انشــاا... بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هایــی 
راهبــردی صــورت پذیرفتــه در آینــده ای نزدیــک بــا عنایت 
بــه روحیــه ســخت کوشــی ایــن مردمــان شــریف، فهیــم و 
نجیــب شــاهد ثبــت رکــورد هایــی موثــر در جبهــه تولیــد 
ــا  ــان ب ــود. ایش ــم ب ــز خواهی ــات در آن نی ــه خدم و ارائ
اشــاره بــه برگــزاری شــوراهای اداری شهرســتان در بخــش 
مهردشــت از پیگیــری مجدانــه مســئوالن خصوصا بخشــدار 

ــر و  ــش تقدی ــر در بخ ــای ادارات دای ــدگان و روس و نماین
تجلیــل نمودند.شــایان ذکــر اســت ایــن پــروژه هــا و ســایر 
پــروژه هــای شــهری دیگــر در شــهر علویجــه کــه در هفتــه 
ــرداری رســید، در  ــره ب ــه به ــاح و ب ــت ســالجاری افتت دول
بردارنــده هزینــه ای بالــغ بــر 3۰ میلیــارد ریــال مــی باشــد 
کــه نقــش بــه ســزایی در توســعه و عمــران پایــدار شــهری 
و افزایــش نشــاط اجتماعــی و امیــد اجتماعــی داشــته و بــه 
نحــو چشــمگیری در توســعه عدالــت متــوازن اجتماعــی در 

منطقــه موثــر اســت.

به مناسبت بزرگ داشت هفته دولت

عقد 10میلیارد قراردادهای پژوهشی در دانشگاه آزاد نجف آباد
رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آبــاد گفــت: طــی ســال 
ــی و  ــرارداد پژوهش ــان ق ــارد توم ــش از 7میلی ــته بی گذش
صنعتــی بــرون دانشــگاهی در دانشــگاه آزاد بــه امضــا 
ــارد  ــز 3میلی ــون نی ــاری تاکن ــال ج ــدای س رســیده و از ابت
اســت. گرفتــه  قــرار  کار  دســتور  در  جدیــد  قــرارداد 

امیررضــا نقــش  ایــن حجــم از قراردادهــا را نشــانه اعتمــاد 
ــاد  ــتقل نجف آب ــع مس ــد جام ــه واح ــه مجموع ــت ب صنع
ــد  ــز رش ــگاه دارای دو مرک ــن دانش ــه داد: ای ــت و ادام دانس
ــگاه و  ــتن۱3۸ آزمایش ــا داش ــوده و ب ــن آور ب ــته ف و ۱۴هس
۶۹کارگاه، از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بــا ارائــه خدمــات 

آزمایشــگاهی و پژوهشــی بــه صنایــع مختلــف، نزدیــک بــه 
۶میلیــارد تومــان درآمــد غیرشــهریه ای داشــته اســت.

آزاد  نقــش مرکــز رشــد تجهیــزات پزشــکی دانشــگاه 
ــت  ــوز از وزارت بهداش ــز دارای مج ــا مرک ــاد را تنه نجف آب
ــا  ــده ب ــم ش ــرارداد تنظی ــال ق ــه دنب ــت: ب ــت و گف دانس
ذوب آهــن اصفهــان در ســال گذشــته، در حــال حاضــر 
ــه، پانصــد  ــن مجموع ــی ای ــش اصل ــار چال در خصــوص چه
موضــوع محــوری تعییــن گردیــده و پیش بینــی می شــود در 
آینــده ای نزدیــک بیــش از ۵هــزار پایان نامــه کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد در خصوص این موضوعات داشــته باشــیم.

ــه طرح هــای پژوهشــی  ــان ب ــارد توم اختصــاص چهــار میلی
دانشــگاه در ســال جــاری و کســب رتبــه اول جــذب 
ــای  ــن واحد ه ــرون دانشــگاهی در بی طرح هــای پژوهشــی ب
ــا  ــش ب ــه نق ــود ک ــی ب ــر مطالب ــور دیگ ــگاه آزاد کش دانش
بیــان آن خاطــر نشــان کــرد: در خصــوص نحــوه برگــزاری 
کالس هــای ســال جــاری تابــع تصمیمــات ســتادهای ملــی 
ــا تالش هــای  ــا هســتیم ولــی خوشــبختانه ب و اســتانی کرون
و  مجــازی، حضــوری  اجــرای  آمــاده  گرفتــه،  صــورت 
ــتیم. ــه هس ــن مجموع ــن دو روش در ای ــی از ای ــا ترکیب ی
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                   به مناسبت شهادت امام سجاد)ع( سخنی با خوانندگان
ای تمـام آفـرینش تشنـه اشک شبت
وی خدا و خلق او مشتاق یارب یاربت

ای مسیحای دعا در هـر نفس، لعل لبت
سینه های سوخته یک شعله از تاب و تبت
باب حاجت باب رحمت باب ایمان باب دین
قـطب عرفان، سّیـدسّجـاد، زین العابدین
 شهادت امام عابدان و عارفان تسلیت باد

هنــر از ابتــدا بــا مذهــب ارتبــاط بســیار نزدیکــی داشــته و مذهــب، آئیــن و موضوعــات مذهبــی 
در آثــار هنرمنــدان از ابتــدا تــا کنــون نمــود و جلــوه داشــته اســت. پــس از ورود اســالم بــه ایــران 
هنــر نیــز هماننــد دیگــر رشــته هــا تعالــی و پیشــرفت محسوســی داشــت و هنرمنــدان ایرانــی با 
الهــام از موضوعــات مذهبــی و آئینــی آثــار شــاخصی آفریــده انــد کــه برخــی از آنــان هنــوز بــه 
یــادگار مانــده اســت و درعصــر حاضــر نیــز شــاهد هنرنمایــی هــای مذهبــی شــاخصی بــوده ایــم. 
عاشــورا کــه یکــی از واقعــه هــای مهــم مذهبــی شــیعیان جهــان اســت، یکــی از مهــم تریــن 
موضوعــات مــورد توجــه هنرمنــدان در طــول تاریــخ بــوده اســت. بــا ایــن کــه قریــب بــه چهــارده 
قــرن از آن واقعــه ی جانســوز مــی گــذرد، امــا هنــوز آثــار ایــن قیــام خونیــن را مــی تــوان در 
هنرنمایــی هنرمنــدان در اعصــار مختلــف پیــدا کــرد و ایــن نشــانگر ایــن اســت کــه حماســه هــا 
و رشــادت هــای شــهدای دشــت کربــال، هیــچ گاه از اذهــان پــاک نمــی شــود و مــردم از ایــن 

واقعــه در آثارشــان الهــام بســیاری گرفتــه انــد.
هنــر کــه بهتریــن ابــزار بــرای نشــان دادن مظلومیــت و حقانیــت قیــام امــام حســین )ع( و یــاران 
باوفایــش اســت، هنرمنــدان بــا کمــک از ایــن ابــزار و بــا اســتفاده از الهامــات معنــوی خویــش 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــاودان زده ان ــع و ج ــاری بدی ــق آث ــه خل ــش شــخصی دســت ب و درک و بین
ایــن کــه در میــان وقایــع و اتفاقــات دینــی و مذهبــی، عاشــورا از اهمیــت بیشــتری برخــوردار 
ــمی  ــای تجس ــار هنره ــوان در آث ــی ت ــر را م ــورا در هن ــه عاش ــود واقع ــن بازنم ــت، مهمتری اس
همچــون نقاشــی، عکاســی، نگارگــری و پوســتر مشــاهده کــرد. بــا توجــه بــه قدمــت نقاشــی و 
ایــن کــه هنرمنــدان بســیاری در مــورد واقعــه عاشــورا هنرنمایــی کــرده و آثــار بدیعــی خلــق 
نمــوده انــد، امــا نقاشــی هایــی را مــی تــوان یافــت کــه بــا روح مــردم پیونــد خــورده و مــردم و 
عالقمنــدان امــام حســین )ع( بــا ایــن آثــار انــس و همدلــی بیشــتری دارنــد. از بین آثار شــاخص 
هنرمنــدان ایرانــی و هنرمنــدان مســلمان کشــورهای دیگــر مــی تــوان بــه تابلــوی »داغ عاشــور« 
اثــر هنرمنــد جــوان کشــورمان حســن روح االمیــن، »وداع خواهــر بــا بــردار« اثــر حســن حمــزه 
ــدی و »دشــت  ــد هن ــر شکیرســوابیمانی هنرمن ــوم نقاشــی« اث ــر ب ــی، »عاشــورا ب ــاش عراق نق
ســرخ« اثــر حبیــب اهلل صادقــی، اشــاره کــرد، امــا بــی شــک بهتریــن تابلــوی نقاشــی عاشــورایی 
تابلــوی » عصــر عاشــورا« اثــر هنرمنــد و نگارگــر مطــرح ایرانــی اســتاد محمــود فرشــچیان اســت 
کــه بــا توجــه بــه موضــوع ایــن اثــر مــردم بــا آن ارتبــاط عاطفــی خاصــی پیــدا کــرده انــد و در 

اذهــان مــردم بــه یــادگار مانــده اســت.
اســتاد محمــود فرشــچیان کــه از نقاشــان جنبــش نگارگــری جدیــد ایــران اســت، متولــد چهــارم 
بهمــن مــاه ۱3۰۸در اصفهــان اســت. وی فنــون اولیــه نقاشــی را بــا راهنمایــی و مشــورت پــدر 
در کارگاه اســتاد »حــاج میــرزا آقــا امامــی« ســردمدار و زنــده کننــده نگارگــری ســنتی آموخــت، 
ســپس در هنرســتان هنرهــای زیبــای اصفهــان از تعلیمــات اســتاد »عیســی بهــادری« بهــره 
جســت. او ســپس بــه اروپــا رفــت و بــه مطالعــه هنــر و نقاشــی غــرب پرداخــت و در بازگشــت 
بــه ایــران بــه مدیریــت اداره هنرهــای ملــی و اســتادی دانشــکه هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران 
برگزیــده شــد. بــه جــز تابلــوی عصــر عاشــورا، طراحــی هــای ضریــح مطهــر امــام حســین )ع( و 

امــام رضــا )ع( بــا قلــم و هنــر زیبــای ایــن اســتاد بــه یــادگار مانــده اســت.
استاد فرشچیان در مورد خلق این اثر جاودان، » عصر عاشورا« می گوید :

»ســه ســال پیــش از انقــالب، روز عاشــورا مــادرم مــرا نصیحــت کــرد و گفــت کــه روضــه ای 
گــوش کنــم تــا چنــد کلمــه حــرف حســاب بشــنوم. مــن در جــواب مــادرم گفتــم کــه مــن اول 
در اتاقــم کاری دارم و ســپس خواهــم رفــت. بــه اتاقــم کــه رفتــم حــس و حــال عجیبــی بــه مــن 
دســت داد، بالفاصلــه قلــم را برداشــتم و مشــغول بــه کشــیدن تابلــوی »عصــر عاشــورا« شــدم. 
قلــم را کــه برداشــتم تابلویــی شــد کــه اآلن هســت، حــاال کــه بعــد از 3۰ ســال بــه ایــن تابلــو 
نــگاه مــی کنــم مــی بینــم اگــر مــی خواســتم ایــن کار را امــروز بکشــم بــاز هــم همیــن تابلــو 

بوجــود مــی آمــد، بــدون هیــچ تغییــری«
ــوی  ــه جــز تابل ــژه ای داشــته اســت و ب ــار اســتاد فرشــچیان نمــود وی واقعــه ی عاشــورا در آث
عصــر عاشــورا، دو تابلــوی دیگــر از واقعــه و قیــام عاشــورا خلــق کــرده اســت، کــه یکــی از آن 
هــا » پرچــم دار حــق« بــا موضــوع بازگشــت حضــرت عبــاس )ع( بــدون مشــک آب و دیگــری 
»هدیــه عشــق« صحنــه بــه شــهادت رســیدن حضــرت علــی اصغــر )ع( اســت کــه از آن اســتاد 
بــه یــادگار مانــده اســت و ایــن دو اثــر را ایــن اســتاد بــه همــراه تابلــوی »عصــر عاشــورا« را بــه 

مــوزه آســتان قــدس رضــوی اهــدا کــرده اســت.
تابلــوی عصــر عاشــورا بــا تکنیــک اکریلیــک روی مقــوای بــدون اســید و بــه ســبک نگارگــری 
کشــیده شــده اســت و بــا توجــه بــه اســتفاده از رنگ هــای تیــره در کنــار حالــت زنــان و دختــر 
بچــه هــای عــزادار و اســب امــام  حســین)ع(، حزن و انــدوه واقعــه عاشــورا را به خوبی بــه مخاطب 
القــا می کنــد. ایــن اثــر برجســته در ســال ۱3۶۹ بــه مــوزه آســتان قــدس رضــوی تقدیــم شــد.

اســتاد فرشــچیان همچنیــن در مــورد تابلــوی »عصــر عاشــورا« گفتــه اســت: کــه در میــان آثــارم 
عالقــه ام بیشــتر بــه آثــاری اســت کــه مــردم هــم آن را دوســت داشــته باشــند، امــا از میــان 
آثــارم تابلــوی » عصــر عاشــورا« را بســیار دوســت دارم و ایــن هــم بــه دلیــل دلبســتگی ام بــه 
امــام حســین )ع( و واقعــه ی روز عاشــورا اســت کــه همیشــه مــرا تحــت تاثیــر قــرار داده اســت . 

البتــه اســتاد فرشــچیان آثــار مذهبــی دیگــری چــون تابلــوی »ضامــن آهــو« بــا طــرح شــمایلی 
ــط  ــروردگار توس ــتایش پ ــوع س ــا موض ــش« ب ــن روز آفرین ــوی »پنجمی ــا )ع(، تابل ــام رض از ام
مخلوقــات زمینــی و آســمانی، »یتیــم نــوازی امــام علی )ع(« و »شــام غریبــان« را نیــز در کارنامه 
ی پربــار هنــری خــود دارد امــا بــی شــک بهتریــن و جاودانــه تریــن اثــر »عصــر عاشــورا« اســت.

ایــن اســتاد برجســته تاکنــون مفتخــر بــه کســب جوایــز هنــری معتبــری همچــون مــدال طالی 
جشــنواره بین المللی هنر آمریکا، نشــان درجه یک هنر، تندیس طالیی اســکار و نشــان هنر نخل 
طالیــی ایتالیــا، نشــان افتخــار جهادگــر عرصــه فرهنگ و هنر و بســیار جوایز دیگری شــده اســت.

 بــا تاســیس مــوزه ی اســتاد فرشــچیان در مجموعــه فرهنگی تاریخی ســعدآباد به همت ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور و حضور بالــغ بر 7۰ اثــر از آثار این اســتاد 
برجســته، فرصتــی مهیــا شــده اســت تــا عالقمنــدان از نزدیــک آثــار ایــن اســتاد را تماشــا کننــد. 
حامد بهلول

نقاشی عاشورایی


