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علیرغــم مســئولیت ســنگین کــه دادســتان دادگســتری نجــف آبــاد بــا آن درگیر اســت و به 
خصــوص مســایل روزهــای کرونایــی کــه در چنــد مــاه اخیر مضاعف شــده اســت علــی زارع  
دعــوت مــا را بــه گرمــی پذیرفــت و بــه بخشــی از ســواالت مــا پاســخ گفــت و در تمام مــوارد 

از همراهــی و همیــاری مــردم تجــف آبــاد در حــل مســایل و مشــکالت  ایــن روزهــا گفت:
1- ضمــن تشــکر بابــت وقتــی کــه در اختیــار مــا قــرار دادیــد، بــه عنــوان اولیــن ســوال ضمــن معرفی، 

مختصــری از ســوابق مدیریتــی و اجرایــی خــود را بفرمائید؟
بــا عــرض ســام خدمــت شــما و خواننــدگان هفتــه نامــه و مــردم شــریف نجــف آبــاد، بنــده در ســال 
1۳۸۲ از طریــق کنکــور سراســری بــا شــرکت در رشــته علــوم انســانی توانســتم وارد دانشــکده علــوم 
قضایــی متعلــق بــه قــوه قضاییــه شــده و پــس از طــی مراحــل تحصیــات دانشــگاهی و کارآمــوزی در 
ــه خدمــت قضایــی  ــار در شهرســتان الرســتان اســتان فــارس شــروع ب ــه عنــوان دادی ســال 1۳۸۹ ب
نمــودم. در ســال 1۳۹۲ بــه  دنبــال موافقــت بــا تقاضــای انتقالــی، به عنــوان دادیــار در شهرســتان نجــف 
آبــاد شــروع بــه کار نمــودم و پــس از یــک ســال بــه عنــوان بازپــرس، ســپس معــاون دادســتان نجــف 
آبــاد و پــس از مدتــی نیــز ریاســت شــعبه 1۰۴ کیفــری ۲ نجــف آبــاد، از جملــه ســوابق کاری و شــغلی 
بنــده اســت. از شــهریور مــاه 1۳۹۸ هــم بــه عنــوان دادســتان عمومــی و انقــاب نجــف آبــاد افتخــار 

انجــام وظیفــه را بــرای مــردم شــهر علــم و ایمــان و ایثــار و معرفــت دارم.
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 21 مرداد 1399

شماره 71  3
                                                                       روکش آسفالت درکوچه های اقاقیا و گلها

ــری  ــه ۲( پیگی ــه طالب)منطق ــح، محل ــان مفت ــع در خیاب ــا واق ــا و گله ــای اقاقی ــه ه ــفالت کوچ ــش آس ــات روک عملی
ــی شــد. ــد و عملیات گردی

آســفالت کوچــه اقاقیــا عملیاتــی شــده و آســفالت کوچــه گلهــا 1۹ مردادمــاه بــه اتمــام خواهدرســید ، ایــن  دو کوچــه 
هرکــدام بــه مســاحت ۲7۰۰ متربــع بــا مجمــوع 66۰ تــن آســفالت روکــش گردیدنــد .

شــایان ذکــر اســت شــهروندان مــی تواننــد بــا تمــاس تلفنــی بــا 1۳7 آدرس کوچــه و خیابانهایــی کــه نیــاز بــه چالــه 
گیــری دارنــد را اعــام نمــوده تــا اقــدام گــردد.

خبر کوتاه

ــرای  ــرای مواقــع بیمــاری و ب ایــن غــذای فــوق العــاده آســان و بــی دردســر و مقــوی را ب
تقویــت بیمــار درســت مــی کنیــم.

ــده  ــان وع ــوان می ــه عن ــذا را ب ــن غ ــد ای ــورده باش ــرما خ ــه س ــی ک ــال کس ــور مث ــه ط ب
تقویتــی برایــش درســت مــی کنیم.یــا صبحانــه بــرای  تقویــت و تســریع بهبــود بیمــاری کــه 

هیچ نوع ادویه ایی در آن ندارد.
مواد الزم :

گوشت بدون دنبه: ۲5۰ گرم
شوید خشک : ۴ قاشق غذاخوری

نمک : به اندازه 
 پیاز : یک عدد متوسط 

گوشــت  را همــراه باپیــاز و کمــی نمــک و شــوید خشــک هــا در چــرخ گوشــت 1۲۳ ریختــه 
و چــرخ مــی کنیــم و بــا دســتگاه خــوب مخلــوط مــی کنیــم .

چــرخ گوشــت 1۲۳ گوشــت رو طــوری منســجم مــی کنــد کــه محــال اســت گوشــت هــا از 
هــم جــدا شــود و بــه اصطــاح  نجــف آبــادی هــا وا بــره و در واقــع یــک ورزدهنــده عالــی 

بــرای گوشــت اســت.
ــا جــوش  ــم ت در قابلمــه کمــی آب  و کمــی شــوید خشــک و نمــک ریختــه و مــی گذاری

بیایــد و ســپس مــواد گوشــتی را  قلقلــی مــی کنیــم و داخلــش مــی ندازیــم و بعــد شــعله 
رو کــم مــی کنیــم تــا  پختــه شــود.

نکتــه : دوســت داشــته باشــید مــی توانــد کمــی برنــج نمیدانــه در آب غــذا ریختــه تــا لعــاب 
دار شــود . همچنیــن مــی توانیــد بــا کمــی رب گوجــه فرنگــی بــه آن رنــگ بدهیــد.

الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
گوشت وشوید 

شــهردار نجف آبــاد گفــت: بــا تکمیــل مقدمــات قانونــی و اداری مــورد نیــاز، عملیــات احــداث 
بلــوار آیــت اهلل امینــی از نزدیکــی مســجد جامــع صالح آبــاد و بعــد از تقاطــع بلــوار جمهــوری 

تــا تقاطــع بلــوار شــهید صیــاد شــیرازی آزادگان آغــاز شــده اســت.
محمــد مغــزی نجــف آبــادی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: احــداث ایــن بلــوار عــاوه بــر حــل 
بســیاری از مشــکات ترافیکــی ایــن محــدوده از شــهر، زمینه ســاز رونــق بیشــتر صالح آبــاد و 

آزادگان شــده و نوید بخــش آینــده بهتــری بــرای منطقــه 5 )امیرآبــاد( خواهــد بــود.
ــا  ــرا ۳6 متــر عنــوان کــرد و ب ــوار را یــک و نیــم کیلومتــر و عــرض آن مغــزی طــول ایــن بل
اشــاره بــه تعییــن پیمانــکار طــرح اضافــه داشــت: یکــی از دغدغــه هــای شــهروندان عزیــز در 
آزادگان نبــود دسترســی آســان و ســریع بــه مناطــق دیگــر شــهری بــوده کــه بــا بهره بــرداری 
از آن  تــردد بــه منطقــه دو، کوچــه بــاغ زندگــی و بزرگــراه ســردار صالحــی محقــق و تســهیل 

خواهــد شــد.
ــت اهلل  ــرای »آی ــداث فرهنگس ــات اح ــروژه ، عملی ــن پ ــا ای ــان ب ــت  هم زم ــوان داش وی عن
عالــم« بــه مســاحت ۲1۰۰ متــر مربــع کــه دومیــن فرهنگســرای ایــن منطقــه )پنــج( مــی 
ــری از  ــش دیگ ــل از آن بخ ــرداری کام ــه بهره ب ــده ک ــم ش ــاد فراه ــز در صالح آب ــد  نی باش

ــرد. ــد ک ــن محــدوده را برطــرف خواه ــای ای ــه ه دغدغ
شــایان ذکــر اســت اولیــن فرهنگســرای منطقــه پنــج بــا عنــوان فرهنگســرای شــهید محمــد 
ــا  ــس از بهســازی  و احــداث ب ــال 1۳۹۴ پ ــع در س ــر مرب ــا مســاحت ۲5۰۰ مت منتظــری ب
امکاناتــی ماننــدکاس هــای آموزشــی و مشــاوره، خانــه کــودک شــکوفه ، ســالن اجتماعــات و 
نگارخانــه ، ســالن هــای مطالعــه و کاس هــای آموزشــی و مشــاوره بــه بهــره بــرداری رســید.

تسهیل تردد شمال به جنوب نجف آباد با بلوارکشاورز
ــاد در  ــز نجف آب ــارج از مرک ــی های خ ــل دسترس ــه تکمی ــت: در ادام ــاد گف ــهردار نجف آب ش
ــا توســعه مســیرهایی  ــا احــداث ی ــن ب ــش از ای ــه پی ــک شــهری ک ــت ترافی راســتای مدیری
ماننــد بلــوار فجــر و ادامــه خیابــان شــهدا دنبــال شــده بــود، عملیــات اجــرای بلــوار کشــاورز 

بــا عــرض پنجــاه و پنــج متــر در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
محمــد مغــزی  نجــف آبــادی در مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری گفــت: در 
حــال حاضــر تــردد شــمال بــه جنــوب نجف آبــاد یــا برعکــس آن، بــه چنــد مســیر خــاص و 
پــر پیــچ و خــم محــدود شــده کــه اســتفاده از آن هــا، زمینه ســاز تشــدید ترافیــک شــهری 

ــاد شــده اســت. ــژه در بافــت مرکــزی نجف آب ــه وی ب
ــی  ــگ ترافیک ــداث رین ــا اح ــاد ب ــک نجف آب ــع ترافی ــرح جام ــاور ط ــت مش ــزی از مخالف مغ
ــوار شــش  ــام داشــت: احــداث بل ــر داد و اع ــان خب ــوی اصفه در اطــراف شــهر، مشــابه الگ
ــذر از  ــا گ ــس را ب ــهر و بالعک ــمال ش ــوب و ش ــای جن ــه کمربندی ه ــاورز ک ــری کش کیلومت

چندیــن تقاطــع بــه هــم وصــل خواهــد کــرد، الگویــی جایگزیــن بدیــن منظــور خواهــد بــود 
ــد  ــی و دو بان ــی های محل ــی دسترس ــر پیش بین ــاوه ب ــر، ع ــوار فج ــابه بل ــه در آن مش ک

ــز در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. کنــدروی رفــت و برگشــت، دو مســیر تنــدرو نی
ــکار آن  ــن پیمان ــیر و تعیی ــازی مس ــل آزادس ــن مراح ــل آخری ــه تکمی ــاد ب ــهردار نجف آب ش
اشــاره داشــت و اضافــه کــرد: در حــال حاضــر بــه منظــور تســهیل رونــد آزادســازی و رفــاه 
شــهروندان، کارشناســان امــاک بــا حضــور مســتمر در محــل نســبت بــه پاســخگویی امــور 
آزادســازی و تســهیل در امــور اداری پیــش پــای مالکیــن و حضــور مامــور بازدیــد ویــژه ایــن 

ــه ثمــر می رســاند. ــاز را در کمتریــن زمــان ممکــن ب طــرح، مــوارد و مباحــث مــورد نی
طراحــی بلــوار کشــاورز بــه شــکلی انجــام شــده کــه امــکان اتصــال آن بــه جــادۀ فوالدشــهر 

نیــز در آینــده وجــود داشــته باشــد.

از احداث بلوار تا ساخت دومین فرهنگسرا
محمد مغزی شهردار شهرستان نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری
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2شماره 71
                                      کاروان خودرویی غدیر در نجف  آباد

امســال بــرای دومین بــار برنامــۀ حرکــت کاروان خودروهــای گل آرایــی شــده در ســطح شــهر نجف آبــاد بــه مناســبت 
عیدغدیــر برگــزار شــد. عاقه منــدان شــرکت در ایــن برنامــه بعــد از ثبت نــام اولیــه، خودروهــای خــود را صبــح جمعــه 
17مــرداد تحویــل پارکینــگ طبقاتــی میردامــاد داده و عصــر خــودروی گل زده شــده را تحویــل گرفتنــد. عصــر جمعــه 
ــدان  ــه می ــرب و عشــا ب ــاز مغ ــش از نم ــاد شــروع شــد و پی ــی در ســطح شــهر نجف آب ــن کاروان خودروی ــت ای حرک
مرکــزی شــهر بازگشــتند تــا طــی بــازه زمانــی برگــزاری نمــاز مغــرب و عشــا، امــکان بازدیــد و عکــس گرفتــن عمــوم 
ــاز توســط یکــی از خیریــن شهرســتان صــورت  شــهروندان از ایــن خودروهــا فراهــم باشــد. تهیــه گل هــای مــورد نی

پذیرفــت .

خبر کوتاه

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 11 ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــد طاه ــت محم حصروراث
کاســه ۹۹۰۰۲۹۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان رحیــم طاهــری بشناســنامه ۳۰7 در تاریــخ ۹7/5/۲۴ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا 
جعفــری انالوجــه  ش ش 17۰ )همســر متوفــی ( ، ۲. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش 
۲۳ ، ۳. غامعلــی طاهــری انالوجــه    ش ش ۳5 ، ۴. محمــد طاهــری ش ش 11 )پســران 
متوفــی ( ، 5. کبــری طاهــری ش ش 1۹ )دختــر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 
شــد. ۸6۳61۳/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت میــاد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1۰۸۰15۳۹5۰ بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۰۲۹7 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه ۲15 در  ــی بشناس ــی عابدین ــادروان مرتض ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــه حیــن الفــوت آن  ــدرود زندگــی گفتــه ورث تاریــخ ۹۹/1/۲۰ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش ۲5۳۰۳ ، ۲. میــاد 
ــی( ، ۳. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش 1۰۸15۳۹5۰ )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش 15۳۴7 )پ ــف آب نج
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. 

ــاد ــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب ۸6۴۳۸۳/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 1۰۸ ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۰۲56 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه 1۴ 

ــه حیــن الفــوت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ ۹۹/1/۳1 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری

ــه : 1. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۸1 ، ۲. پرویــن  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 7۳ ، ۳. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 1۰۸ ، ۴. 
راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۹۲ ، 5. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
۲۰ ، 6. زهــره بهرامــی ش ش 16 )فرزنــدان متوفی(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. 

۸6۴۴۸5/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره ۳۳7 ب ــت مهــری صادقی حصروراث

المان ها هم ماسک زدند !

یکــی از تازه تریــن مطالعاتــی کــه دربــاره مقایســه خــواص آنتی اکســیدانی محصــوالت ارگانیــک 
و معمولــی انجــام شــده اســت نشــان مــی دهــد کــه  میــزان مــواد مغــذی و آنتی اکســیدان هایی 
مثــل فانوئیدهــا در انــواع ارگانیــک، دو برابــر بیشــتر از انــواع معمولــی اســت. کــه مــی تــوان بــه 
مزیــت هــای خیــره کننــده و بــی شــمار محصــوالت ارگانیــک و طبیعــی در مقایســه بــا محصوالت 

معمولــی پــی بــرد.
در یــک مطالعــه ی دیگــر، نتایــج حاکــی از آن بــود کــه مصــرف غذاهــای ارگانیــک مــی تواند خطر 

ابتــا بــه بیمــاری هــای آلرژیــک و اضافــه وزن و چاقــی را کاهــش دهد.
ــر پیشــرفت شــناختی  ــرات نامطبــوع برخــی از آفــت کــش هــا را ب مطالعــات اپیدمیولوژیــک اث
کــودکان در ســطوح مختلــف مــورد مطالعــه  قــرار داده اســت، در ارزیابــی های رســمی، اســتفاده از 

آفــت کــش هــا اســت کــه بــر کاهــش میــزان ایــن پیشــرفت هــا تاثیــر گــذار بــوده اســت.
در چنــد مــورد دیگــر از مطالعــات انجــام شــده، مقایســه ای میــان تفاوت مــواد در میــان محصوالت 
ارگانیــک و غیــر ارگانیــک انجــام شــد و نتایــج حاصــل شــده، نشــان دهنــده آن بود کــه محصوالت 
زراعــی ارگانیــک دارای محتــوای پاییــن تــری از کادمیــوم هســتند، محصــوالت لبنــی و گوشــت 
محتــوای بیشــتری از اســیدهای چــرب امــگا ۳ را نســبت بــه محصــوالت معمولــی دارنــد، بــه طــور 
کلــی بررســی هــای انجــام شــده بــر تامیــن مزیــت ســامت انســان در ارتبــاط بــا تولیــد مــواد 
غذایــی ارگانیــک تأکیــد داشــته و اســتفاده از چنیــن روش هــای تولیــدی را مهــم و تاثیــر گــذار 

برشــمرده انــد.
یکــی دیگــر از مــوارد قابــل ذکــر آن اســت کــه ایــن مــواد بــه دلیــل آن کــه فاقــد افزودنــی هــای 

غذایــی هســتند، طبیعاتــا ســالم تــر بــوده و کمتــر ســمی مــی باشــند.
همچنیــن تولیــد کننــدگان محصــوالت ارگانیــک موظــف هســتند از اســتانداردها و دســتورالعمل 
ــه  ــوده شــدن اینگون ــر، احتمــال آل ــن ام ــه ای ــد ک ــه ای تبعیــت کنن هــای بســیار ســخت گیران

ــای  ــه ه ــی رســاند. گواهــی نام ــل ممکــن م ــه حداق ــواد شــیمایی و ســمی ب ــه م محصــوالت ب
ــواد  ــن محصــوالت از م ــد ای ــه در تولی ــی اســت ک ــه های ــوان بیم ــه عن ــک، ب محصــوالت ارگانی
شــیمیایی و ســمی اســتفاده نشــده اســت. از ایــن رو مــی تــوان گفــت مــواد غذایــی ارگانیــک خطر 

ابتــا بــه بیمــاری هــا را کاهــش مــی دهــد.
ــد کــه مــواد شــیمیایی  ــن باورن ــر ای از آنجــا کــه بســیاری از مراکــز حفاظــت محیــط زیســت ب
موجــود در آفــت کــش هــا دارای اثــرات ســرطان زایــی و بیمــاری زایــی مــی باشــند و همــواره بــر 
کاهــش اســتفاده از آن هــا تاکیــد دارنــد، مــی تــوان گفــت کشــاورزی ارگانیــک یکــی از راههــای 
کاهــش مصــرف ســموم شــیمیایی و کــم کــردن ایــن مــواد بــه منابــع آب، زمیــن و هــوا اســت و 
گســترش آن بــه منظــور حفــظ و ارتقــاء شــاخص ســامت مــورد توصیــه ایــن مراکــز قــرار گرفتــه 

اســت.
مریم رضائیان

تاثیر مصرف محصوالت ارگانیک در سالمت انسان

سالمت و زندگی سالم 
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شماره 71  5
                                                                                           دسته کلیدداستان کوتاه

در یک شب تاریک مردی در پیاده رو خیابانی پای تیر چراغ برق دنبال چیزی می گشت.
رهگذری او را دید و پرسید: دنبال چه می گردی؟

مرد گفت: دنبال دسته کلیدم می گردم.
رهگذر پرسید: آن را اینجا گم کردی؟

مرد گفت: نه، فکر می کنم چند قدمی عقب تر، از دستم افتاده باشد.
رهگذر پرسید: پس چرا اینجا دنبال آن می گردی؟

مرد گفت: چون اینجا نور بیشتر است.

: cmd حذف فایل های غیر قابل حذف با فرمان
ــارت  ــپس run و عب ــه Start س ــن ب ــا رفت ــی Win+R ی ــد ترکیب ــتن کلی ــه داش ــا نگ ب

ــوید. ــش Command Prompt ش ــا وارد بخ ــد ت ــی کنی ــپ م cmd را تای
مســیر فایلــی کــه غیــر قابــل حــذف مــی باشــد بــا کــد cd وارد کنیــد کــه در ایــن آمــوزش 

یــک فایــل در دســکتاپ قــرار داده شــده اســت.
وارد پوشــه کــه شــد عبــارت del را تایــپ کنیــد و بــا یــک فاصلــه نــام فایلــی کــه حــذف 

نمــی شــود را نوشــته و اینتــر را بفشــارید.
:Wise Force Deleter حذف فایل های غیر قابل حذف با

ــزاری مفیــد مــی باشــد کــه قابلیــت حــل مشــکل فایــل  ــام اب Wise Force Deleter ن
ــی  ــد. برخ ــی باش ــد ، دارا م ــذف را ندارن ــت ح ــدوز قابلی ــای وین ــط ابزاره ــه توس ــی ک های
اوقــات شــما هنــگام حــذف فایــل هــا بــا ارور هــای مختلــف روبــرو خواهیــد بــود مثــا ارور 

ــا ارور اســتفاده توســط ابزارهــای وینــدوز ! ــاز شــدن فایــل ی ب
 اگــر ایــن فایــل یــک موســیقی یــا عکــس باشــد کــه توســط پلیرهــا مــورد اســتفاده باشــد 
کار راحــت اســت زیــرا بــا بســتن پلیــر قــادر بــه حــذف آن فایــل خواهیــد بــود امــا اگــر از 
 Wise Force ، ــود ــه کــم پیچیــده خواهــد ب ــل پخــش باشــد کار ی فایــل هــای غیــر قاب
ــی  ــت حــل تمام ــه توســط آن قابلی ــی باشــد ک ــان م ــم حجــم و آس ــزاری ک Deleter اب
ارورهــای هنــگام حــذف فایــل را دارا خواهیــد بــود و مــی توانیــد فایــل مذکــور را بــه راحتــی 

و توســط نــرم افــزار حــذف نماییــد.
:Safe Mode حذف فایل های غیر قابل حذف در حالت

ــک  ــه Restart را کلی ــد و دکم ــه داری ــد Shift را نگ ــک کنید.کلی ــوی Start را کلی من
کنیــد. کامپیوتــر شــما بــه طــور عــادی شــروع بــه ریســتارت شــدن مــی کنــد امــا کلیــد 
Shift را رهــا نکنیــد تــا صفحــه آبــی ظاهــر مــی شــود. بعــد از نمایــش صفحــه آبــی شــما 
ــک  ــت را کلی ــه اس ــط صفح ــه در وس ــد و Troubleshoot ک ــا کنی ــیفت را ره ــد ش کلی

کنیــد.
Startup Set� را کلیــک کنیــد. بعــد در ســمت راســت صفحــه Advanced options

tings را کلیــک کنیــد. از پاییــن صفحــه  Restart را انتخــاب کنیــد.
ــد  ــن کلی ــر ای ــد ۴ اســت اگ ــد معمــوال کلی ــن کلی ــد ای ــد Safe Mode را فشــار دهی کلی
بــرای شــما کار نکــرد کلیــد F4 را انتخــاب کنیــد تــا کامپیوتــر شــما بــه حالــت ســیف مــد 

ریبــوت شــود.
 بعــد از ریســتارت شــدن سیســتم فایلــی کــه مــی خواهیــد پــاک کنیــد را انتخــاب کنیــد 

Re� .صفحــه کلیــد را فشــار دهیــد تــا بــه ســطل بازیافــت انتقــال داده شــود Del  و کلیــد
 Recycle را خالــی کنیــد کــه ایــن کار را بــا کلیــک راســت کــردن روی آیکــن cycle Bin
Bin و انتخــاب Empty Recycle Bin و ســپس OK مــی توانیــد انجــام دهیــد. کامپیوتــر 

خــود را ریســتارت کنیــد تــا بــه حالــت عــادی ریبــوت شــود.
: LockHunter حذف فایل های غیر قابل حذف با استفاده از برنامه

ــتند،  ــدن نیس ــاک ش ــل پ ــه قاب ــی ک ــل های ــذف فای ــرای ح ــا ب ــن روش ه ــی از بهتری یک
اســتفاده از برنامــه LockHunter اســت. در ایــن نــرم افــزار بــه کاربــر قابلیــت بازگشــایی 
ــب  ــد از نص ــود. بع ــی ش ــا داده م ــذف آن ه ــن ح ــده و همچنی ــت ش ــای محافظ ــل ه فای
ــد  ــد و ســپس فرآین ــورد نظــر کلیــک راســت کنی ــل م ــی اســت روی فای ــه کاف ــن برنام ای
ــس از ریســتارت  ــرات ایجــاد شــده پ ــد، تغیی ــت کنی ــد. دق ــه اجــرا در آوری پاکســازی را ب

ــی شــود. ــر اعمــال م ــردن کامپیوت ک
: Check Disk حذف فایل های غیر قابل حذف از طریق

ــاز را  ــای ب ــل ه ــد فای ــر کنی ــدوز را تعمی ــک وین ــای دیس ــد اروره ــی خواهی ــه م ــی ک وقت
ببندیــد. دوبــار آیکــن Computer را کلیــک کنیــد و درایــو مــورد نظــر خــود را انتخــاب 
ــه  ــد. ب ــاب کنی ــو Properties را انتخ ــد و از من ــت کنی ــک راس ــو کلی ــد. روی درای کنی
ــاز  ــره Check Disk ب ــد. پنج ــاب کنی ــه Check را انتخ ــد و دکم ــربرگ Tools بروی س
مــی شــود، گزینــه Automatically را انتخــاب کنیــد و روی Start کلیــک کنیــد. بعــد 
از تمــام شــدن فرآینــد اســکن دوبــاره بــرای حــذف فایلــی کــه از وینــدوز پــاک نمــی شــد 

اقــدام کنیــد.
 الهام شهریاری

همراه با تکنولوژی
حذف فایل های غیر قابل حذف 

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد و مهنــدس احمــدی معــاون برنامــه ریــزی 
و توســعه منابــع انســانی دیــداری بــا دکتــر علــی محمــد هاشــمی مدیرعامــل جمعیــت هــال 

احمــر اســتان اصفهــان بعمــل آوردنــد.
ایــن جلســه پیرامــون مســیر کوچــه بــاغ زندگــی و مبحــث آزادی ســازی انتهــای مســیر و قــرار 

گرفتــن زمیــن هــال احمــر در آن برگــزار شــد.
دکتــر هاشــمی، نجــف آبــاد را یکــی از نقــاط مهــم هــال احمــر اســتان نــام بــرد و مجموعــه 
ــاد یکــی از  ــرا در اســتان کــم نظیــر دانســت و عنــوان داشــت نجــف آب فرهنگــی فعــال آن

مراکــز پشــتیبانی و خدمــات دهــی بــه اســتان در حــوادث محســوب مــی شــود.
ــه آزاد  ــرد و نســبت ب ــا تهــران صــورت پذی ــات الزم ب ــد مکاتب ــرر گردی ــن جلســه مق در ای

ــات الزم لحــاظ گــردد. ــن مســیر اقدام ســازی ای
شــایان ذکــر اســت  ابتــدای ایــن مســیر هفــت کیلومتــری از محــدوده موســوم بــه »هفــت 
لتــی« بــه عنــوان محــل ورود آب بــه شــهر و نمــادی از حیــات و تولــد شــروع شــده و بعــد 
ــم  ــزار شــهدا خت ــه گل ــد، ب ــی و جدی ــای طبیع ــوب شــهر و جاذبه ه ــات جن ــور از باغ از عب

خواهــد شــد.
بازســازی نمونــه ای از برج هــای تاریخــی کبوترخانــه، برکــه آب، فضاهــای اداری، فرهنگــی و 
تجــاری، ســرویس بهداشــتی، مســیر پیــاده روی و دوچرخه ســواری و دسترســی های محلــی 
بــه عنــوان بخش هــای شــاخص ایــن مســیر هســتند و ایــن مجموعــه گردشــگری شــاخص 

کــه المان هــای متعــددی در آن ایجــاد خواهــد شــد و چهــار منطقــه شــهر نجف آبــاد را در 
بــر خواهــد گرفــت، بــه جاذبــه ای اســتانی و کشــوری تبدیــل خواهــد شــد.

دیدار با مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان
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4شماره 71
خبر کوتاه                             برگزاری آزمون ارشد در نجف آباد

آزمــون کارشناســی ارشــد در نجــف آبــاد بــا حضــور بیــش از ۳5۰۰ نفــر دانــش آموختــه و حــدود دویســت نفــر از عوامــل 
اجرایــی در آموزشــگاه دختــران و آموزشــکده ســما برگــزار شــد. اکــرم آزاد بخــت رییــس آموزشــکده ســمیه گفــت: طــی 
ایــن آزمــون، آموزشــکده ســمیه بــه عنــوان حــوزه اصلــی و آموزشــکده ســما بــه عنــوان حــوزه فرعــی، میزبــان آزمــون 
ــا  ــود و مجموعــه شــبکه بهداشــت و درمــان، نیروهــای نظامــی و انتظامــی و کلینیــک فرهنگیــان شهرســتان ب ارشــد ب
اســتقرار یــک دســتگاه آمبوالنــس در برگــزاری هــر چــه بهتــر برنامــه و رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی همــکاری 
داشــتند. آزادبخــت بــا اشــاره بــه نظــارت نماینــدگان ســازمان ســنجش بــر روی نحــوه برگــزاری آزمــون اعــام داشــت: 
تمامــی شــرکت کننــدگان ملــزم بــه اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه اجتماعــی بودنــد و عــاوه بــر کنتــرل هــای 

بهداشــتی در ورودی ســالن هــا، تمامــی عوامــل اجرایــی نیــز دارای تاییــده ســامانه ســامت بودنــد.

ــوح موســوی رئیــس اداره  ــاد ، ســید حســن ل ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ب
ــگار پیامــی را منتشــر نمــود. ــه مناســبت 17 مــرداد روز خبرن ــاد  ب فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب

در متن این پیام آمده:
بسمه تعالی

سوگند به قلم و آنچه می نویسد .
خبرنــگاران بــه راســتی تجســم امانــت ، مســئولیت ، تعهــد ، دلســوزی و وظیفــه انــد . آن هــا وجــدان بیدار جهــان و تصویر گــر زمان 
خویشــند ، زیــرا همــواره در عمــق جامعــه زندگی می کنند و ســامت فرهنگی و فکــری هر جامعه ای مرهون تاش های آن هاســت .

اکنــون کــه ایــران عزیزمــان گرفتــار ویــروس منحــوس کرونــا شــده اســت ؛ حضــور خســتگی ناپذیــر اصحــاب خبــر و رســانه در 
میــدان اصلــی مبــارزه بــا ویــروس کرونــا ، نشــان از رســالت خطیــر ایــن قشــر فرهیختــه دارد . چــرا کــه خبرنــگاران پــا بــه پــای  
کادر درمانــی بــی وقفــه تــاش مــی کننــد تــا بــا انتشــار اخبــار ، حضــور در بیــن مــردم و بــا آگاهــی بخشــی  بــه جامعــه ، مــردم 

را نســبت بــه مخاطــرات ایــن بیمــاری آشــنا نماینــد .
 17 مــرداد 1۳77محمــود صارمــی خبرنــگار خبرگــزاری جمهــوری اســامی مســتقر در مــزار شــریف افغانســتان بــه همــراه ۸ نفــر 
از کارکنــان سرکنســولگری ایــران در ایــن شــهر توســط عوامــل گــروه طالبــان بــه شــهادت رســید و ایــن روز بــه همیــن مناســبت 

در تقویــم جمهــوری اســامی روز “خبرنــگار “ نامگــذاری شــده اســت .
 ضمــن گرامــی داشــت ایــن روز و پاسداشــت شــهدای اصحــاب خبــر و رســانه بــه ویــژه شــهید محمــود صارمــی ، ایــن روز را بــه  

خبرنــگاران نجیــب و تاشــگر نجــف آبــاد  تبریــک عــرض مــی نمایــم 
سید حسن لوح موسوی 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان نجف آباد

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار

ادامه از صفحه 1
۲- بــه چنــد مــاه قبــل بــاز مــی گردیــم، اواخــر اســفند ۹۸ و شــیوع ویــروس کرونــا در شهرســتان، 
شــما بــه همــراه برخــی از مســئولین بــا حضــور بــه موقــع و اقدامــات مناســب، جلــوی بســیاری از 
اتفاقــات ناگــوار را گرفتیــد. کمــی از اقدامــات خــود در آن روزهــا بفرماییــد؟ آیــا بــا توجــه به شــیوع 
دوبــاره ایــن ویــروس و در وضعیــت هشــدار قــرار گرفتــن شهرســتان، دوبــاره شــاهد آن اتفاقــات در 

جهــت حفــظ ســامتی مــردم و شــهروندان خواهیــم بــود ؟
در خصــوص تصمیمــات مأخــوذه در اســفند مــاه 1۳۹۸ بایــد بــه اســتحضار برســانم بــا توجــه بــه 
اینکــه از وظایــف ذاتــی دادســتان حفــظ حقــوق عامــه و بــه تبــع آن توجــه بــه مطالبــات مــردم و 
حفــظ جــان و ســامتی شــان در همــه شــئون مــی باشــد، بــا توجــه بــه اینکــه مصوبــات ســتاد 
ملــی و اســتانی مطابــق بــا آنچــه کــه ضــرورت ایجــاب مــی نمــود نداشــت، در همــان جلســات اولیه 
ســتاد مدیریــت بیمــاری کرونــا در ســطح شهرســتان، بــا اســتعانت از ایــزد منــان و به حکــم وجدان 
تصمیــم گرفتــم در حــوزه قضایــی خــود اقداماتــی را جهــت حفــظ ســامت مــردم پیــش بینی کنم 
و همانطــور کــه مســتحضرید اولیــن نامــه و دســتور در تاریــخ ۲۲ اســفندماه جهــت تعطیلــی اصناف 
غیــر ضــروری را صــادر نمــودم کــه بــه حمــداهلل بــا اســتقبال بســیار خــوب مــردم فهیــم نجــف آباد 
و بــا همــکاری پلیــس اماکــن، شــبکه بهداشــت و درمــان، اتــاق اصنــاف و اداره صمــت شهرســتان 
و بــا حضــور و نظــارت میدانــی بنــده، پلمــب بیــش از 1۲۰ واحــد صنفــی متخلــف اجرایــی شــد 
و نتیجــه ایــن اقدامــات نیــز قــرار گرفتــن نجــف آبــاد بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن و پرجمعیــت 
تریــن شهرســتان هــای اســتان اصفهــان، در رده هــای آخــر میــزان ابتــا بــه کرونا در ســطح اســتان 
اصفهــان بــود. ایــن دســتورات و اجــرای آن بــا توجــه بــه اینکــه انصــاف و اقنــاع کســبه، بازاریــان 
و اصنــاف نجــف آبــاد زبانــزد خــاص و عــام اســت و همــواره اهالــی شهرســتان هــا و حتــی اســتان 
هــای همجــوار بــرای خریــد مایحتــاج و خریدهــای شــب عیــد خــود بــه ایــن شهرســتان مــی آیند، 
گــر چــه در ابتــدا ایــن کار کمــی ســخت و ناممکــن بــه نظــر مــی رســید ولیکــن بــا لطــف خداونــد 

متعــال ایــن امــر محقــق گردیــد .
ــا توجــه  ــا در شهرســتان قرمــز شــود، ب ــن کــه وضعیــت بیمــاری کرون ــام و قبــل از ای ــن ای در ای
ــا اتخــاذ  ــراوان، بنــده ب ــام هــای ف ــه تقاضــا و درخواســت هــای مکــرر مــردم و شــهروندان و پی ب
مجــدد ایــن دســتورات، البتــه بــا توجــه بــه اینکــه وضعیــت ســخت معیشــت مــردم نیــاز بــه تعامل 
بیشــتری داشــت، ولیکــن مجــدد در خصــوص تعطیلــی تاالرهــا و خاموشــی روشــنایی پــارک هــا 

دســتور کتبــی صــادر نمــودم.
ــود کــه شــاهد  ــن ب ــدان شهرســتان، ای ــا در زن ــام کرون ــل تحســین در ای ــات قاب ۳- یکــی از اتفاق
زندانــی کرونایــی در بیــن زندانیــان نبودیــم .چــه اقداماتــی در جهــت حفــظ ســامت و جلوگیــری 

از بیمــاری انجــام دادیــد؟
در خصــوص کنتــرل وضعیــت زنــدان و مددجویــان حاضــر در زنــدان در ایــام کرونــا، بــا توجــه بــه 
برنامــه ریــزی هــای دقیــق و حساســیت فــراوان ایــن افــراد و خانــواده هــای محتــرم ایشــان و پیــرو 
ــی  ــه در خصــوص اعطــای مرخصــی و ضدعفون ــوه قضایی ــی از ســوی ق ــای اباغ دســتورالعمل ه
نمــودن روزانــه بندهــا و  افزایــش بندهــای قرنطینــه اولیــه، خوشــبختانه بــا وجــود افراد زیــاد حاضر 
در زنــدان هیــچ گونــه مــورد مثبــت کرونــا مشــاهده  نشــد کــه جــای تقدیــر از ریاســت محتــرم 

زنــدان نجــف آبــاد را نیــز دارد.
۴- شــاید آن روزی کــه قــول افشــای افــراد متخلــف و مفســد اقتصــادی شهرســتان را دادیــد، کمتر 

کســی فکــر مــی کــرد کــه ایــن چنیــن ســریع برخــی از ایــن افــراد دســتگیر شــوند. از چــه زمانــی 
مبــارزه بــا فســاد را در شهرســتان شــروع کردیــد؟ آیــا دوبــاره شــاهد دســتگیری افــراد متخلــف 

خواهیــم بــود ؟ 
در خصــوص مبــارزه بــا فســاد اداری بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( 
و سیاســت هــای دقیــق و حکیمانــه ریاســت محتــرم قــوه قضاییــه، بنــده نیــز از همــان روزهــای 
اول بــه ایــن امــر و مبــارزه بــا فســاد و افشــای مفســدین توجــه ویــژه داشــتم. ولیکــن بــا توجــه 
بــه اتفاقــات کشــور در ســال گذشــته و نیــز گســتردگی حیطــه و حــوزه فعالیــت دادســتان علــی 
ــودم. پیــرو ایــن  ــه دنبــال فرصــت مناســب ب ــاد، ب الخصــوص در شهرســتان ویــژه مثــل نجــف آب
تصمیــم در نشســت مطبوعاتــی بــه مناســبت هفتــه قــوه قضاییــه و نیــز شــورای اداری شهرســتان و 
حتــی پیــش تــر در مراســم معارفــه نیــز بــه عنــوان دادســتان تذکــرات الزم را بــه ادارات و مدیــران 
ابــاغ کــردم و ســپس  بــا همــت مقامــات امنیتــی و انتظامــی و بــا جمــع آوری دالیــل و شــواهد 
کافــی، بــه لطــف خــدا ایــن مهــم را در ســطح شهرســتان کلیــد زدم کــه بــا لطــف خداونــد مــورد 

اســتقبال شــهروندان نیــز قــرار گرفــت. 
ایــن نکتــه را نیــز بایــد بــه شــهروندان محتــرم بگویــم، مادامــی کــه فســادی گــزارش و اثبــات شــود 
بــدون مماشــات و بــا قاطعیــت بــه دنبــال برخــورد بــا آن خواهم بــود، زیــرا اعتقــاد دارم فســاد اداری 
موجــب ســلب اعتمــاد مــردم و نیــز کاهــش کیفیــت خدمــات بــه مــردم خواهــد شــد و بــه لطــف 

خــدا محکــم و اســتوار در برابــر مفســدین خواهــم ایســتاد تــا حــق کســی ضایــع نشــود.
5- طــرح ســوت زنــی و حمایــت از کاشــفان فســاد را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد ؟ آیــا ایــن طــرح 

مــی توانــد در کشــف فســادهای بــزرگ نیــز موثــر باشــد؟
طــرح ســوت زنــی و گــزارش فســاد را بــه عنــوان یکــی از پایــه هــای شــروع بــه تعقیــب طبــق 
مقــررات مــی پذیــرم. کمــا اینکــه برخــورد بــا فســاد اداری در شهرســتان، در یکــی از همیــن ماقات 
هــای مردمــی شــکل گرفــت و ایــن نشــان دهنــده اهمیــت ایــن طــرح اســت. پــس شــهروندان مــی 
تواننــد در صــورت مشــاهده و یــا اطــاع از چنیــن مــواردی، گــزارش دهنــد تــا اقدامــات الزم انجــام 

گردد.
6- بــا توجــه بــه حضورتــان در ایــن شهرســتان، نجــف آبــاد را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟ چــه 
خاطــره و اتفــاق خــوب و شــیرینی از ایــن شهرســتان در ذهنتــان نقــش بســته و حتــی ســالیان بعد 

نیــز در خاطرتــان مــی مانــد ؟
الزم نیســت بنــده در مــورد شهرســتان نجــف آبــاد و مــردم عزیــز آن چیزی بگویــم. گواه ســرافرازی 
و افتخــار ایــن شهرســتان، حضــور همیشــه در صحنــه مــردم و جوانــان غیــورش در همــه ی میادین 
ســخت و پرفــراز و نشــیب ایــران عزیــز بــوده اســت و افتخــار مــی کنــم کــه در شــهری کــه ۲5۰۰ 
شــهید تقدیــم ایــران عزیــز و انقــاب اســامی نمــوده، فرصــت خدمــت پیــدا کــردم و اعتقــاد دارم 

مــردم نجــف آبــاد مــردم بســیار فهیــم، متدیــن، شــریف، دانــا و آگاه بــه مســائل هســتند.
 بنــده نیــز خاطــرات بســیار خــوب و شــیرینی از ایــن شهرســتان و مــردم گرانقــدر شــان دارم کــه 
انتخــاب یکــی از آن هــا بســیار دشــوار اســت ولیکــن پیــام هــای پــر مهــر و محبــت و نیــز ترفیــع 
جایــگاه دادســتانی و بــه تبــع آن قــوه قضاییــه در ایــن شهرســتان و جلــب اعتمــاد مــردم بــه ایــن 
بنــده حقیــر، پــس از اقدامــات اینجانــب در ایــام پیــک اولیــه کرونــا،  از بهتریــن خاطرات ایــام کاری 

بنــده بــوده اســت کــه واقعــا زبــان از تشــکر و قدردانــی الطــاف ایشــان قاصــر اســت.
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شماره 71  7
                                                           در گفتگو با فرزندانمان کدام زبان موثر تر است؟پیام کوتاه

 زبان کنترل بیرونی: اتاقت مثل زباله دونیه. یا همین االن میری تمیزش می کنی یا آخر هفته از موبایل خبری نیست 
یا زبان تئوری انتخاب: ببین دیگه برای من کار به جایی رسیده که تمام چیزی که اََزت میخوام اینه که دِر اتاقت رو 
بسته نگه داری. اما صادقانه بگم: دوست دارم اتاقت رو تمیز کنی. این وضعیت منو ناراحت می کنه. اگرمی خواهی من 

کمکت کنم بگو. خوشحال می شم کمکت کنم، اما دیگه اتاقت رو تمیز نمی کنم.
 نجمه حاجی صادقی کارشناس ارشد مشاوره خانواده
 مرکز مشاوره شکیبا       .................

در ایــن ایــام کــه بخاطــر بیمــاری کرونــا و اثــرات ناشــی از ایــن 
ویــروس، موجــب شــده اســت کــه نبــض بــازار صنایــع دســتی 
ــن رشــته دلســردتر از  ــدان و دلســوزان ای ــد شــود و هنرمن کن
قبــل شــوند، صنایــع دســتی بیشــتر از گذشــته نیاز بــه حمایت 
نــه تنهــا مســئولین و مدیــران، بلکــه مــردم دارد تــا همچــون 
گذشــته شــاهد رونــق و اعتبــار ایــن هنــر باشــیم. ایــن هفتــه 
نامــه بــا معرفــی ایــن هنرهــا ضمــن شناســاندن ایــن هنرهــای 
نــاب بــه خواننــدگان کــه ریشــه در فرهنــگ و هویــت مــا دارد، 
بــه نوعــی ســعی در آشــتی دادن مــردم بــا ایــن هنرهــا دارد تــا 

جلــوی منســوخ شــدن ایــن هنرهــا را بگیــرد. 
زردوزی و انواع زردوزی

زردوزی کــه در نقــاط مختلــف ایــران بــه کــم دوزی، گلــدوزی، 
بــرودری دوزی و کمــان دوزی شــهرت دارد، در گذشــته تولیــد 
آن در بیشــتر نقــاط ایــران رواج داشــت ولــی هــم اینــک اســتان 
هرمــزگان و بویــژه شــهرهای بنــدر لنگــه، بنــدر عبــاس و میناب 
از مراکــز عمــده ی تولیــد آن بــه حســاب مــی آینــد. زردوزی را 

مــی تــوان شــاخه ای از هنــر ظریــف رودوزی دانســت .
زردوزی های ایرانی را می توان به سه دسته تقسیم نمود : 

* گونــه یــی کــه زمینــه  اساســی پارچــه را سراســر بخیــه مــی 
پوشــاند تــا زمینــه تــازه ای از رنــگ و نقــش پدیــد آیــد ماننــد 
ســوزن دوزی هــای بلــوچ، قابــدوزی رشــت و پتــه دوزی کرمان.

* گونــه یــی کــه بــر روی پارچــه نقــش چندانــی دوختــه نمــی 
شــود، بلکــه بــا عبــور نــخ هــای رنگیــن از البــای تــار و پــود 
ــر، پارچــه ی ســاده  ــه یکدیگ ــاف ب ــن الی ــن ای پارچــه و دوخت
حالتــی مشــبک و رنگیــن بــه خــود مــی گیــرد. ماننــد ســکه 

ــان. ــدوزی اصفه دوزی و قاب
* گونــه یــی کــه در آن زمینــه ی پارچــه بــه رنــگ اصلــی باقــی 
مانــده و بــه کمــک الیــاف دارای روکــش هــای فلــزی، نقــوش 
متنوعــی بــر روی پارچــه دوختــه می شــود. مانند ده یــک دوزی 
)کــه در حــال حاضر منســوخ شــده(، نقــده دوزی ، تافتــه دوزی ، 
خــوس دوزی و زردوزی کــه گابتــون دوزی نیز نامیده می شــود.

گالبتون دوزی
امــا همــان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد، گابتــون دوزی یکی از 
شــاخه هــای زردوزی اســت. ایــن هنــر زیبا و چشــم نــواز اگرچه 
رونــق ســابق را نــدارد امــا هنــوز در نقاطــی از ایــران بافتــه مــی 
شــود و خوشــبختانه منســوخ نشــده اســت. در تعریــف گابتــون 
ــه از  ــت ک ــی اس ــون طائ ــه گابت ــت ک ــوان گف ــی ت دوزی م
حدیــده کشــیده و بــه هیــات ریســمان هــای باریــک ســاخته 
باشــند و گابتــون دوزی نوعــی دوزندگــی اســت کــه جنبــه ی 

تزئینــی دارد و در آن نــخ گابتــون بــکار میــرود.
ــای  ــته رودوزی ه ــری از دس ــا زردوزی، هن ــون دوزی ی گابت
ســنتی اســت کــه ریشــه ای چنــد صــد ســاله دارد و از قدیــم در 
ایــران رواج داشــته اســت. اگرچــه در گذشــته تولیــد ایــن هنــر 
صنعــت در بیشــتر نقــاط ایــران رواج داشــت ولــی هــم اینــک 
اســتان هرمــزگان و بویــژه شــهرهای بنــدر لنگــه، بنــدر عبــاس 
و مینــاب از مراکــز عمــده ی تولیــد آن بــه حســاب مــی آینــد و 
بانــوان خــوش ذوق و خانــه دار اســتان هرمــزگان با سرانگشــتان 
هنرمندانــه خــود بــه ایــن هنــر مشــغول هســتند، بــه گونــه ای 
کــه مــی تــوان گفــت کمتــر زنــی در اســتان هرمــزگان یافــت 

مــی شــود کــه بــا گابتــون دوزی آشــنا نباشــد.
ایــن نکتــه را بایــد اضافــه کــرد کــه امــروزه گابتــون دوزی بــه 
شــکل ســابق بافتــه نمــی شــود، در دوران گذشــته از الیــاف طا 
بــرای بافــت گابتــون دوزی اســتفاده مــی کردنــد ولــی امــروزه 
در گابتــون دوزی از نــخ هائــی کــه دارای روکــش فلــزی زرد یــا 
ســفید اســت و عمدتــا در کشــور پاکســتان تولیــد مــی شــود، 
اســتفاده مــی کننــد و بــه کمــک قــاب نقــوش متنوعــی را کــه 
اکثــرا نیــز ملهــم از بینــش هــا و برداشــت هــای شــخصی شــان 
ــا  ــه ه ــه در برخــی از نمون ــد. البت ــی دوزن ــر روی پارچــه م را ب

شــاهد گابتــون دوزی هایــی بــا الیــاف نقــره هســتیم کــه بافت 
ایــن نــوع محصــول پیچیدگــی و ســختی بیشــتری نســبت بــه 
ایــن نــوع نــخ هــا دارد. امــا بــه جــرات مــی تــوان گفــت کــه بــا 
ایــن کــه دیگــر الیــاف طــا در ایــن هنــر اســتفاده نمــی شــود 
ولــی ذوق و ســلیقه هنرمنــدان ایــن هنــر موجــب شــده اســت 
کــه ذره ای از چشــم نــوازی و زیبایــی ایــن هنر کاســته نشــود و 

همچنــان چشــم نــواز بمانــد.
تاریخچه ورود این هنر به ایران 

ــه ایــران گرچــه اســناد و  در مــورد تاریخچــه ورود ایــن هنــر ب
مــدارک زیــادی در دســت نیســت، امــا در روایــت تاریخــی آمــده 
اســت کــه ایــن هنــر از کشــور چین بــه ایــران وارد شــده اســت. 
از طرفــی در کاوش هــای باســتان شناســان مشــخص شــده کــه 
ایــن هنــر قبل تــر نیــز در ایــران رواج داشــته اســت و هنرمندان 
ایرانــی بــه ایــن هنــر مشــغول بودنــد. از طرفــی برخــی دیگــر 
معتقدنــد کــه این هنــر از زمان هخامنشــیان رواج داشــته اســت 
ــا ایــن  ــر ایــن کــه لبــاس درباریــان و پادشــاهان را ب و عــاوه ب
ــون دوزی  ــوالت گابت ــد، محص ــرده ان ــی ک ــن م ــت تزئی دوخ

صــادر نیــز مــی شــده اســت.
ــدارک  ــناد و م ــفانه اس ــه شــد متاس ــه گفت ــی همانطــور ک  ول
زیــادی در خصــوص تاریخچــه و کشــور ابــداع کننــده ایــن هنــر 
ــده  ــل ش ــز نق ــی نی ــت تاریخ ــک روای ــا در ی ــدارد. ام ــود ن وج
ــه  اســت کــه یکصدوپنــج ســال پیــش از میــاد مســیح بنــا ب
ــا  ــرای ایجــاد اتحــاد و دوســتی ب ــت چیــن ب یــک ســنت، دول
کشــورهای همســایه ، قطعاتــی از پارچــه ای زربفــت و زردوزی 
شــده را همــراه بــا نمایندگانــی بــه ایــران فرســتاد و ایــن را مــی 
ــت.  ــران دانس ــه ای ــون دوزی ب ــروع ورود گابت ــه ش ــوان نقط ت
7۳۳ ســال بعــد، یعنــی در ســال 6۲۸ میــادی ، هنگامــی کــه 
ــن  ــرد، گرانبهاتری ــارت ک ــرف و غ ــتگرد را تص ــوس دس هراکلی
غنایمــی کــه بدســت آورد زردوزی هــای ایرانــی بــود و همیــن 
روایــت تاریخــی باعــث شــد تــا ایــن تصــور در اذهــان بنشــیند 
کــه بــرای اولیــن بــار زردوزی از چیــن بــه ایــران راه یافتــه، حــال 
آنکــه نتیجــه کاوش هــای باستانشناســی در روســیه حکایــت از 
آن دارد کــه در ســده ی ســوم پیــش از میــاد زردوزی و تولیــد 
پارچــه هــای زربفــت در ایــران رواج داشــته و ایرانیــان به وســیله 
ی نــخ هــای زریــن کــه بــه ظرافــت تابیــده شــده بــود تصویــر 
بــرگ مــو و پیچــک را بــر روی پارچــه ی پشــمی دوختــه و در 
قــرن هــای بعــد ســوزن دوزی هــای بیزانــس، همســایه ی ایران، 
تقلیــدی از فــرآورده هــای ایــران بود منتهــا با مرغوبیتی بیشــتر 

و رنگهایــی خیــره کننــده بافتــه شــده بودنــد.
ــه  ــز ب ــی نی ــر چین ــا، عناصــر هن ــول ه ــا هجــوم مغ ــه ب گرچ
زردوزی ایــران راه یافــت و اگرچــه هیــچ اثــری از زردوزی هــای 
ایــن دوره در دســت نیســت، ولــی ادامــه ی آن قطعــا بــه قــرن 
پانزدهــم، شــانزدهم و هفدهــم میــادی کشــیده اســت. کما این 
کــه شــاردن ســیاح و جهانگــرد معــروف در ســیاحت نامــه ی 
خــود بارهــا ظرافــت زردوزی هــا و گل دوزی هــای ایرانــی را کــه 
ــرکان  ــان و ت ــدوزی هــای اروپائی ــر از گل ــه زعــم خــودش برت ب

بــوده را ســتوده اســت .
استان هرمزگان مهد گالبتون دوزی ایران

ــا  ــزگان ب ــنتی هرم ــای س ــی از رودوزی ه ــون، دوزی یک گابت
پیشــینه ی طوالنــی اســت؛ ایــن شــهر بــه واســطه ی خصیصــه  
ــی  ــرد تولیداتــش از ســوی شــورای جهان ــه ف هــای منحصــر ب
ــژه ی فعــال در گابتــون   ــه عنــوان شــهر وی ــع  دســتی ب صنای
دوزی بــه ثبــت رســیده اســت. ماننــد بســیاری دیگــر از رودوزی  
هــای ســنتی، گابتــون  دوزی نیــز محصــول دقــت و ظرافــت 
زنــان و دختــران در ایــن منطقــه ی جنوبــی ایــران اســت. از ایــن 
رو، شــاید بتــوان گابتــون  دوزی را یکــی از برجســته ترین جلوه  
هــای هنــر زنانــه و نیــز هنــر مردمــی در ایــن منطقــه بــه شــمار 
مــی رود کــه زبــان گویــای ســبک زندگــی، باورهــا و فرهنــگ، 

پوشــش و آداب و رســوم مناطــق جنوبــی ایــران اســت.
در اســتان هرمــزگان کــم تــر خانــواده ای را مشــاهده مــی  کنیم 
کــه بــه نوعــی بــا هنــر گابتــون زودی درگیــر نباشــد، معمــوالً 
دختــران و زنــان خانــه  دار ســاعت هایــی از روز را بــه ایــن کار 
اختصــاص مــی  دهنــد کــه عــاوه بــر وجهــه ی جمعــی آن و 
کمــک بــه رونــق اقتصــادی خانــواده، اوقــات فراغــت خــود را نیز 
بــا اشــتغال بــه این صنایع دســتی ارزشــمند ســپری مــی کنند. 
از نــکات مثبــت هنــر در ایــن شــهر وجــود کارگاه هــا و مراکــز 
آموزشــی اســت کــه ســبب شــده اســت هنرمنــدان بســیاری، به 
یادگیــری ایــن هنــر بپردازنــد و خوشــبختانه پــس از یادگیــری 
نیــز در خانــه ی خــود بــه بافــت و تولیــد ایــن هنــر مشــغول می 
شــوند و گرچــه اســتقبال از ایــن هنــر ماننــد ســابق نیســت امــا 
ایــن هنرمنــدان خوشــبختانه با ســعی و کوشــش خود توانســته 

انــد چــراغ ایــن هنــر را هنــوز روشــن نگــه دارنــد.
البتــه ایــن هنــر نــه تنهــا در بندرعباس بلکــه در شــهرهای دیگر 
ایــن اســتان نیــز رواج دارد. در بندرلنگه به واســطه وجــود کارگاه 
گابتــون دوزی از ســالیان گذشــته،موجب رشــد ایــن هنــر در 
ایــن منطقــه شــده اســت و حتــی ســبب شــده کــه محصــوالت 
بنــدر لنگــه متمایــز از محصــوالت دیگــر اســتان باشــد و دارای 
برتــری هایــی از نظــر تنوع نقــوش و نحــوه ی دوخت باشــند. در 
کنــار بنــدر لنگــه و بندرعبــاس، در دیگــر شــهرهای این اســتان 
ــی امــروز  ــه ایــن هنــر زیبــا مشــغول هســتند ول هنرمنــدان ب
بخاطــر عــدم بــازار مناســب و اســتقبال کمتــر مــردم بــه ایــن 
هنــر، ایــن هنرمنــدان فقــط در صــورت دریافــت ســفارش اقــدام 

بــه تولیــد مــی کنــد.
در حالــی کــه ایــن هنــر صنعــت یکــی از شــاخص های اشــتغال 
در ایــن اســتان اســت و بــا توجــه بــه بافندگانــی کــه در روســتا 
فعالیــت دارنــد، حمایــت از ایــن هنر به طــور قطع موجــب رونق 
اقتصــاد نــه تنهــا در روســتاها، بلکــه در اســتان نیز می شــود و از 
طرفــی کــه ایــن هنــر را مــی تــوان یکــی از نیازهــای افــراد ایــن 
اســتان دانســت، نــه تنهــا در رفع نیــاز اهالی گام برداشــته شــده 
اســت، در بحــث صــادرات بــه کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 
نیــز مــی تــوان، ایــن هنــر چشــم نــواز ایرانــی را صــادر نمــود. 

احیای این هنر
البتــه نــه تنهــا در بندرعبــاس، بلکــه در اســتان هــای دیگــر نیــز 
ــی و آمــوزش هــای مناســب  ــا برنامــه ریــزی صحیــح و اصول ب
مــی تــوان موجــب رونــق ایــن هنــر شــد تــا شــاهد گســترش و 
رواج ایــن هنــر در دیگــر نقــاط کشــورمان باشــیم و بــا توجــه بــا 
پتانســیل و ویژگــی شهرســتان نجــف آبــاد و وجــود هنرمنــدان 
بســیار، مــی تــوان ایــن هنــر صنعــت را نیــز در ایــن شهرســتان، 
در ابتــدا آمــوزش و ســپس گســترش دارد. گابتــون دوزی بــه 
ســبب ایــن کــه نیــاز بــه وســایل ابتدایــی دارد و در منــزل نیــز 
انجــام مــی شــود، نیــاز بــه هزینــه هــای گــزاف نــدارد و بســیار 
مقــرون بــه صرفــه اســت، مــی تــوان بــا برنامــه ریــزی صحیــح 
و آمــوزش، هــم در جهــت احیــای ایــن هنــر و هــم در اقتصــاد 

شهرســتان گامــی برداشــته شــود. 
حامد بهلول

گالبتون دوزی 
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6شماره 71
خبر کوتاه           ساخت دو مدرسه خیرساز در نجف آباد طی یک سال

ســید رضــا موســوی زاده  رییــس آمــوزش و پــرورش نجف آبــاد گفــت: با کمــک خیریــن، 1۸ پروژه آموزشــی در شهرســتان 
کلنــگ زنــی یــا افتتــاح خواهنــد شــد کــه در ایــن میــان، دو مدرســه خیرســاز طــی کمتــر از یــک ســال ســاخته و تجهیــز 
ــاد 6۰  شــده انــد.  امســال حــدود ۲۳۰۰ دانش آمــوز بــه مــدارس اضافــه می گــردد در حالــی کــه در شهرســتان نجف آب
مدرســه دو نوبتــی داریــم کــه بیشــترین آمــار در اســتان اســت. وی ۴۰ درصــد مــدارس نجف آبــاد را تخریبــی یــا نیــاز بــه 

بازســازی دانســت و تصریــح کــرد: ۲7۰ کاس از ۳7 مدرســه شــرایط مناســبی ندارنــد و بایــد تخریــب شــوند.
ــک زاده یکــی از  ــوان کــرد و اظهــار داشــت: عباســعلی مل ــوت شهرســتان عن ــن را از نقــاط ق موســوی زاده وجــود خیری
ــروژه پزشــکی شــناخته شــده  ــن پ ــا ســاخت 6 مدرســه و چندی ــه ب ــام و مدرسه ســاز شهرســتان اســت ک ــن به ن خیری

ــه همیــن دلیــل خواســتار ســاخت تندیــس وی در نزدیکــی یکــی از مــدارس هســتیم. اســت، ب

والدین آگاه
بــه کودکانمــان مهــارت هــای زندگــی 
ــا را  ــه آنه ــا اینک ــم ت ــاد بدهی ــردن را ی ک

دانشــمند بــار بیاوریــم.
مهارتهایی چون :

* گفت و گو کردن را
* تخیل

* خاقیت
* صبر و مدارا

* گذشت

* دوستی با طبیعت
* داشتن توان عذرخواهی

* دوست داشتن حیوانات را
* دویدن و بازی کردن

* شاد بودن
* از موسیقی لذت بردن

* دوست داشتن
* راستی و صداقت
را به آنها بیاموزیم.

مهارت های الزم برای کودکان

حصروراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی  دارای شناســنامه شــماره ۲5۰۴۸ ب  اقــدس نعمتــی نجــف آب
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه ۹۹۰۰7۳5 از ای
ــخ ۹5/1۲/۳  ــنامه  ۹7۳ در تاری ــادی  بشناس ــف آب ــاری نج ــاس مخت ــادروان عب ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 1. اقــدس نعمتــی  فرزنــد غامحســین ش ش ۲5۰۴۸ مــادر متوفــی  ، متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
شــد. ۹۲۸۴۳۳ /م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
 موســی بهارلوئــی یانچشــمه  دارای شناســنامه شــماره 6۹ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۹۹۰۰7۸۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــگاه  ــخ ۹۳/11/1۸اقامت ــنامه  15۳۲ در تاری ــمه    بشناس ــی یانچش ــم بهارلوئ ــادروان ابراهی ش
ــه :  ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــمه   ش ش ۴7  ــی یانچش ــره بهارلوئ ــمه  ش ش 6۹ ، ۲- گلچه ــی یانچش ــی بهارلوئ 1. موس
ــا انجــام  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث ــدان متوفــی ( ، متوفــی ب )فرزن
ــا هــر کســی  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۹۲۸615 /م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

 بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور محمــد مغــزی شــهردار 
شــهر نجــف آبــاد و هیــات همــراه و نیــازی رئیــس اداره بــرق شهرســتان و هیــات همــراه جلســه 
ــن دو عضــو شــورای اداری شهرســتان و ســامان  ــان ای ــل می هماهنگــی همــکاری هــای متقاب
بخشــی بــه موضوعــات مــورد درخواســت ایشــان در فضایــی صمیمانــه برگــزار گردیــد. در ایــن 
جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک والدت بــا ســعادت حضــرت امــام موســی کاظــم )ع( بــه 
حاضریــن و مــردم شــریف ایــران اســامی، خصوصــا شهرســتان نجــف آبــاد بــر ضــرورت برگزاری 
اینگونــه جلســات در راســتای تعامــل و ارتبــاط ســازنده بیــن دســتگاه هــا و رفــع مشــکات میان 
ســایر اعضــاء محتــرم شــورای اداری شهرســتان تصریــح و ایــن موضــوع را یکی از مســئولیت های 
مبرهــن و موکــد نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان کــه از طریــق ســاز وکار قانونــی توســط 
مقننیــن تصویــب گردیــده اســت، بــر شــمردند. ایشــان بــا تذکــر صریــح و موکــد بــر ضــرورت 
همدلــی و همــکاری متقابــل اعضــای شــورای اداری در راســتای رفــع مشــکات مــردم و تســریع 
در اجــرای پروژهــای عمومــی، بــر پیگیــری مجدانــه مشــکات احصــاء شــده تــا رفــع کامــل آن 
تاکیــد و تصریــح نمودنــد: » اولویــت اولــی در ایــن جلســات ایجــاد وفــاق، تعامــل و هــم افزایــی با 
رعایــت ضوابــط و منافــع عمومــی و صیانــت و ســیادت از حریــم تبییــن شــده قانونــی و شــانیت 
ســازمانی ســایر اعضــاء محتــرم شــورای اداری شهرســتان صــورت مــی پذیــرد«. در ایــن جلســه 

چنــد موضــوع محــوری مابیــن شــهرداری نجــف آبــاد و اداره بــرق شهرســتان بــه صــورت جامــع 
تبییــن، بررســی و در انتهــا توســط رئیــس محتــرم شــورای تامیــن شهرســتان ضمــن جمــع 
ــات جلســات  ــر ضــرورت همــکاری هــای دوجانبــه در راســتای تحقــق مصوب ــب ب بنــدی مطال

پیشــین تاکیــد و تصریــح گردیــد.

همکاری متقابل بین اداره برق و شهرداری نجف آباد

گذشــته  تحصیلــی  ســال  طــی  گفــت:  نجف آبــاد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رییــس   
بیــش از ۲۸میلیــارد تومــان تســهیات پرداخــت شــهریه کوتــاه مــدت، میــان مــدت و 
بلند مــدت در اختیــار دانشــجویان مقاطــع تحصیلــی مختلــف ایــن واحــد قــرار گرفتــه 
ــت. ــوده اس ــجویان ب ــاه دانش ــدوق رف ــه صن ــوط ب ــهم مرب ــترین س ــزان بیش ــن می ــه از ای ک

امیررضــا نقــش بــا اعام ایــن خبر گفت: بخشــی از این اعتبار توســط بانک ها تامین شــده و بخش 
دیگــری نیــز بــا رایزنی هــای انجــام گرفته از دیگــر منابع محقق شــده ولی در خصــوص کمک های 
دولتــی بــا موضــوع آســیب دیدگان کرونــا، هنــوز اعتبــاری در اختیار دانشــگاه قــرار نگرفته اســت.

نقــش بــه وابســتگی بیــش از ۹۰درصــدی مجموعــه دانشــگاه آزاد کشــور بــه شــهریه 
اشــاره داشــت و گفــت: در ســامانه موســوم بــه کارا، بــرای مجموعه هــای آســیب دیده 
ماننــد  دانشــگاهی  مراکــز  خصــوص  در  کــه  گرفتــه  صــورت  ثبت نام هایــی  کرونــا  از 

واحــد مســتقل نجف آبــاد، قــرار اســت معــادل پرداخــت یــک مــاه حقــوق کارمنــدان 
اســت. نگردیــده  هنــوز محقــق  موضــوع  ایــن  کــه  داده شــود  تســهیات  اســاتید،  و 

وی میــزان رشــد شــهریه متغیــر ورودی هــای جدیــد دانشــگاه را بیــن ۲۰ تــا ۲5درصــد بــرآورد 
کــرد و بــا اشــاره بــه تعییــن دقیــق ایــن میــزان در آینــده ای نزدیــک اظهــار داشــت: در خصــوص 
ورودی هــای قبلــی نیــز رشــد شــهریه بــه میــزان یک ســوم و حتــی یک چهــارم افزایــش شــهریه 
برخــی مــدارس غیر دولتــی بــوده و در راســتای کاهــش فشــار بــر دانشــجویان، چندیــن اقــدام 
ــا تاخیــر چک هــای بهــار ســال جــاری، مهلــت ســه ماهــه اقســاط شــهریه ها  ماننــد وصــول ب
و اقســاط تســهیات صنــدوق رفــاه بــه همــراه پرداخــت ۳ میلیــارد تومــان تســهیات بانکــی بــا 
ــهیات  ــن تس ــه ای ــده ک ــام ش ــاد انج ــالت و مهراقتص ــای رس ــه بانک ه ــگاه ب ــه دانش معرفی نام
ــه ویــژه تحصیــات تکمیلــی جــذب گردیــده اســت. ظــرف یــک هفتــه توســط دانشــجویان ب
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                      به مناسبت تبریک والدت امام موسی کاظم )ع( سخنی با خوانندگان
مژده ای دل که شب میالد کاظم آمده

فاطمه بر دیدن موسی بن جعفر آمده

کاظمین امشب چراغان از وجود کاظم است

خانه ی صادق چراغان از حضور کاظم است

والدت امام موسی کاظم مبارک باد

 محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق مهنــدس جــواد حجتــی رییــس، 
ــه دار شــورای اســامی  محمدحســن آســیابانی نایــب رییــس ، مهنــدس مجیــد پزشــکی خران
شــهر و ریاســت شــورای اســامی شهرســتان و رضایــی مدیــر ارتباطــات و اموربیــن الملــل ضمن 
خداقــوت و دســت مریــزاد بــه دســت انــدرکاران طبــخ و توزیــع 11۰ هــزار پــرس غــذای مومنانه 

از رونــد امــور آن بازدیــد نمودنــد.
شــایان ذکــر اســت بــرای اولیــن بــار در اســتان اصفهــان بمناســبت دهــه والیــت در نجف آبــاد 
طــرح طبــخ و توزیــع 11۰ هــزار پــرس غــذا بیــن اقشــار مختلــف در شهرســتان نجف آبــاد در 
حــال انجــام اســت و بــه طــور میانگیــن روزانــه 1۰ هــزار تــا 11 هــزار پــرس غــذا در آشــپزخانه 
ــتان  ــه شهرس ــک مؤمنان ــتاد کم ــط س ــع آن توس ــه توزی ــود ک ــخ می ش ــگاه آزاد طب دانش

ــا عیــد غدیــر در حــال انجــام اســت. ــان ت ــاد از عیــد قرب نجف آب
ــاران در طبــخ  ــه صــورت میانگیــن حیــن انجــام طــرح اطعــام تعــداد ۴5۰ نفــر از خــادم ی ب
و ۲۰۰ نفــر از اعضــای ســتاد کمــک مؤمنانــه در توزیــع طــرح غــذای متبــرک دهــه والیــت 
ــال  ــون ری ــارد و 7۰۰ میلی ــر 7میلی ــه ای بالغ ب ــا هزین ــام ب ــن اطع ــه ای ــتند، ک مشــارکت داش

صــورت پذیرفــت.

طبخ و توزیع 11۰ هزار پرس غذای مومنانه

  بــا توجــه بــه ابــاغ دســتورالعمل جدیــد کمیتــه پدافنــد غیرعامل شــهرداری هــا ، دوشــنبه ۲۰ 

مردادمــاه جلســه ای در ایــن خصــوص برگــزار گردید.

ــورت  ــه ص ــه ب ــن جلس ــا ای ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــوری س ــای کش ــکل ه ــه پروت ــه ب ــا توج ب

وبینار)ســمینار آنایــن یــا رویــداد آنایــن( فــی مابیــن 51 رییــس کمیتــه پدافنــد غیــر عامــل 

شــهرداری هــای شــهرهای بــاالی ۲۰۰هــزار ) کــه معمــوال ایــن وظیفــه بــه عهــده شــهردار 

مــی باشــد(، ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور و ســازمان پدافنــد غیــر عامــل 

کشــور برگــزار گردیــد.

در ایــن جلســه دســتور العمــل کمیتــه پدافنــد غیرعامــل شــهرداری هــا تشــریح و برنامــه هــای 

ســال 1۳۹۹ کمیتــه پدافنــد کــه در شــهرداری هــا اجــرا و عملیاتــی مــی شــود مطــرح گردیــد.

وبینار دستورالعمل جدید کمیته پدافند غیرعامل شهرداری ها

یاد و نام شهدای مدافع حرم و شهید محسن حججی گرامی باد


