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سه شنبه 14 مرداد 1399

شماره 70  3
                                                      اعضای هیئت رییسه شورای اسالمی شهر نجف آباد در سال چهارم

هیئــت رئیســه ســنی مشــخص و مهنــدس پزشــکی ریاســت ســنی جلســه، منتظــری بــه عنــوان جــوان تریــن عضــو 
شــورا دبیــر ســنی شــورا تعییــن شــده و انتخــاب هیئــت رئیســه چهارمیــن ســال شــورای اســامی دوره پنجــم شــهر 

نجــف آبــاد صــورت پذیرفــت :
ــدت یکســال : ریاســت شــورای  ــه م ــارم ب ــاد در ســال چه ــت رییســه شــورای اســامی شــهر نجــف آب اعضــای هیئ

ــی ــواد حجت ــدس ج ــم: مهن اســامی دوره پنج
نایب رییس شورای اسامی دوره پنجم:  محمد حسن آسیابانی

خزانه دار شورای اسامی دوره پنجم:  مهندس مجید پزشکی
دبیر شورای اسامی دوره پنجم: عیدی محمدطرقی

خبر کوتاه

یتیمچــه یــا یتیمــک غذایــی اســت کــه از بادمجــان، گوجــه و پیــاز و ســیب زمینــی درســت 
 می شــود و علــت ایــن کــه بــه ایــن غــذا یتیمچــه می گوینــد ایــن اســت کــه گوشــت نــدارد.

مواد الزم:
*بادمجان خرد شده به ازای هر نفر یک عدد متوسط  

*گوجه فرنگی خرد شده به ازای هر دو نفر یک عدد
* پیاز خرد شده 2 عدد متوسط

*روغن 5 قاشق غذاخوری 
نمک، زردچوبه به میزان دلخواه 

طـرز تـهـیـه
ــا  ــه آن اضافــه کنیــد ت ــه را ب * ابتــدا پیازهــا را خــرد و در روغــن ســرخ کنیــد و زرد چوب

رنــگ بدهــد.
* بعد از طایی شدن آن ها گوجه فرنگی های نگینی را اضافه کنید تا آب بیندازند.

ــی  ــه و نگین ــت گرفت ــل پوس ــه از قب ــا را ک ــه، بادمجان ه ــد دقیق ــت چن ــس از گذش * پ
ــد. ــذا بیفزایی ــه غ ــد،  ب ــرد کرده ای ــت خ درش

* نمک  و کمی آب به این مخلوط بیفزایید.
* مواد باید با حرارت بسیار کم به مدت 30 دقیقه پخته شوند.

نکته: می توانید به دلخواه چند تکه سیب زمینی به آن اضافه کنید.
نکته: می توانید این غذا را به عنوان خورشت با برنج نیز سرو نمائید

این غذا یک غذای رژیمی اســت و در مجموع 775 کیلوکالری انرژی دارد و تقســیم آن میان 
 4 نفــر، مقــدار کالــری دریافتــی را بــرای هــر نفــر بــه حــدود 200 کیلوکالــری خواهد رســاند.

البتــه خــوردن ایــن غــذا بــا نــان بــه ازای هــر برشــی کــه بــه انــدازه یــک کــف دســت اســت، 
80 کیلوکالــری بــه مقــدار انــرژی دریافتــی اضافــه می کنــد.

الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
یتمیچه )قورمه بادمجان(

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
نجــف آبــاد، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، معاونیــن فرمانــدار، شــهردار 
شــهر نجــف آبــاد، رئیــس شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد و ســایر مدعویــن شــورای راهبــردی 
ــه  ــاره ب ــن اش ــی، ضم ــدس راع ــن جلســه مهن ــد. در ای ــزار گردی ــداری برگ ــتان در فرمان شهرس
تخصیــص کلیشــه ای اعتبــارات تملــک هــای دارایــی شهرســتان در ســال جــاری عــدم متناســب 
ــمردند و از  ــال برش ــای امس ــک داری ه ــکات تمل ــی از مش ــی را یک ــارات تخصیص ــودن اعتب ب
رایزنــی مســتمر فرمانــداری در راســتای کســب بیشــتر مولفــه هــای اقتصــادی بــا اســتان تبییــن 
موضــوع نمودنــد. در ادامــه اعضــاء بــر ضــرورت پیگیــری مبحث شــهر هوشــمند و شــهر خــاق در 
شهرســتان بــه بحــث و بررســی پرداختنــد و مقــرر گردیــد شــهردار نجــف آبــاد نســبت بــه مولفــه 
هــای موثــر در ایــن راهبــرد کنــکاش و بررســی هــای الزم را معمــول نماینــد. در ادامــه حجــت 
االســام و المســلمین حــاج آقــا حســناتی از موضــوع حــد نصــاب تفکیــک اراضــی تبییــن موضوع 
نمودنــد و خواســتار تدویــن یــک نظــام نامــه متمرکــز و جامــع بــرای ایــن مقولــه گردیدند. ســپس 
دکتــر ابوترابــی بــر ضــرورت پیگیــری اعضــاء بــر تســریع در اجــرای زیرگــذر شــهدای دانشــجو و 
بیمارســتان شــیخ بهایــی و ... تصریــح و بــر اســتفاده از بخــش خصوصــی بــه عنــوان مهــم تریــن 
عنصــر پیشــران پــروژه هــای کاربــردی و موثــر مطابــق بــا ضوابــط جــاری در ســطح شهرســتان 
گردیدنــد و در انتهــا موضــوع رســیدگی بــه امــور موقوفــه هایــی کــه وارثــان واقــف بــر موضــوع 
وفــق ایــراد عرفــی و فقهــی وارد مــی نماینــد مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و در ادامه جلســه 

در محوریــت بــا بررســی مســائل و مشــکات جــاری شهرســتان ادامــه پیــدا نمــود.

شورای راهبردی شهرستان  نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی  شهرســتان نجــف آبــاد ســید حســن 
لــوح موســوی در نخســتین جلســه هماهنگــی نحــوه برگــزاری مرحلــه تئــوری و عملــی آزمــون جامع 
اســتانداردهای مهارتــی کــه 8 مــرداد برگــزار شــد ؛  ضمــن اشــاره بــه اینکــه ایــن جلســه بــه دلیــل 
مشــکات بــه وجــود آمــده ناشــی از ویــروس کرونــا بــه صــورت وبینــار برگــزار شــده اســت از مدیــران 
ــای  ــکل ه ــت پروت ــد و رعای ــه جدی ــت شــیوه نام ــا ضمــن رعای ــوزی خواســت ت ــارت آم ــز مه مراک
بهداشــتی  امکانــات الزم را فراهــم نماینــد تــا هنرجویــان بتواننــد در کمــال آرامــش در آزمون شــرکت 

نماینــد .
در ایــن وبینــار کــه بــا حضــور حجت االســام و المســلمین رمضانعلــی معتمــدی مدیــر کل فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان ، محمــد علــی جعفــری معــاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل 
و  پرویــز طاهــری مســئول شــورای راهبــردی هنرســتان ها برگــزار شــد ؛ در خصــوص نحــوه برگــزاری 
مرحلــه تئــوری و عملــی آزمــون جامــع اســتانداردهای مهارتــی کار و دانــش ، اجــرای دقیــق پروتــکل 

هــای بهداشــتی بحــث و تبــادل نظــر شــد . 
در ایــن نشســت مدیــران مراکــز مهــارت آمــوزی شهرســتان بــه بیــان مســائل و دیدگاه هــای خــود 

پرداختنــد.

وبینار چگونگی برگزاری آزمون مهارت آموزی کار و دانش
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2شماره 70
                اهدای 30 دستگاه اکسیژن ساز به خیریه سالمندان نجف آباد

خیریــه امــداد ســالمندان نجــف آبــاد کــه 30 دســتگاه اکســیژن ســاز خــود را بــه صــورت رایــگان در اختیــار بیمــاران 
کرونایــی و ســرطانی قــرار داده، پویــش خریــد 20 دســتگاه جدیــد را بــا دعــوت از تمامــی خیریــن راه انــدازی کــرده 

اســت.
موسســه خیریــه امــداد ســالمندان نجــف آبــاد در پویشــی بــا عنــوان »یــک نفــس بیشــتر«، از تمامــی خیریــن دعــوت 

کــرده بــا هــر تــوان مالــی در خریــد حداقــل 20دســتگاه اکســیژن ســاز جدیــد مشــارکت کننــد.
طبــق برآوردهــا، قیمــت هــر کــدام از ایــن دســتگاه هــا در بــازار )تــا لحظــه تنظیــم ایــن خبــر( حــدود ۱4 میلیــون و 

پانصــد هــزار تومــان اســت.

خبر کوتاه

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۱ ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــد طاه ــت محم حصروراث
کاســه 9900299 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان رحیــم طاهــری بشناســنامه 307 در تاریــخ 97/5/24 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. زهــرا 

جعفــری انالوجــه  ش ش ۱70 )همســر متوفــی ( ، 2. ابوالقاســم 
ــه     ــری انالوج ــی طاه ــه  ش ش 23 ، 3. غامعل ــری انالوج طاه
ش ش 35 ، 4. محمــد طاهــری ش ش ۱۱ )پســران متوفــی ( ، 
5. کبــری طاهــری ش ش ۱9 )دختــر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نماید 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ت
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
ــف رئیــس  دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 8636۱3/م ال

شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــنامه  ــادی دارای شناس ــف آب ــی نج ــاد عابدین ــت می حصروراث
شــماره ۱080۱53950 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت  از   9900297
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مرتضــی عابدینــی 
بشناســنامه 2۱5 در تاریــخ 99/۱/20 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

ــادی  ش ش 25303 ، 2. میــاد عابدینــی نجــف  ــه : ۱. رضــا عابدینــی نجــف آب اســت ب
آبــادی ش ش ۱08۱53950 )پســران متوفــی( ، 3. اســماعیل عابدینــی نجــف آبــادی ش 
ش ۱5347 )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 
ــف رئیــس  ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 864383/م ال ــه شــورا تقدی ــاه ب یــک م

ــاد شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۱08 ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کاســه 9900256 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه ۱4 
ــه حیــن الفــوت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ 99/۱/3۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری

ــه : ۱. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 8۱ ، 2. پرویــن  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 73 ، 3. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۱08 ، 4. 
راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 92 ، 5. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
20 ، 6. زهــره بهرامــی ش ش ۱6 )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. 

864485/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره 337 ب ــت مهــری صادقی حصروراث
کاســه 9900۱67 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســکینه زمانــه نجف آبــادی بشناســنامه 4۱ در تاریــخ 99/۱/3۱ اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: ۱. مهــری صادقیــان ش ش 337 ، )فرزندمتوفــی(، 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. 

ادامه از صفحه ۱
طاهــری مدیــر آمــوزش اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا معاون اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان دیــدار و بــا ایشــان بــه گفتگــو نشســتند. در ایــن دیــدار صمیمــی 
مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک دهــه والیــت و اعیــاد ســعید قربــان و غدیــر خــم نســبت بــه 
رویکــرد آمــوزش هــای مصــوب وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا محوریــت رعایــت دســتور 
العمــل هــای اباغــی از ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا 
در اســتان اصفهــان و خصوصــا شهرســتان نجــف آبــاد، خواســتار حمایــت ایــن مجموعــه وزیــن 
ــده تحــت پوشــش اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  از آموزشــگاه هــا و هنرمنــدان آســیب دی
شهرســتان بــه دلیــل وقــوع بیمــاری اپیدمیک کرونــا گردیدنــد. رئیس شــورای اداری شهرســتان 
ــش و شــعف  ــاء آرام ــن اصــول ارتق ــن تری ــی از بنیادی ــر را یک ــگ و هن ــگاه فرهن ــن جای تبیی
اجتماعــی برشــمردند و در راســتای گســترش فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری در بســتر فضای 
مجــازی تحــت وب جهــان گســتر تبییــن موضــوع نمودنــد. ایشــان در ایــن جلســه خواســتار 
برنامــه ریــزی موثــر و نافــذ عــزداری هــای دهــه محــرم بــا محوریــت شــور و شــعور حســینی در 
پیونــد بــا رعایــت ضابطــه هــای اباغــی ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری 
کرونــا گردیدنــد. در ادامــه مدیــر آمــوزش اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان، 
ضمــن تقدیــر از نــگاه مثبــت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و همراهــی ایشــان در راســتای برگزاری 
آزمــون هــای فرهنگــی و هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان بــا محوریــت تقویم 
آموزشــی آن اداره، از شهرســتان نجــف آبــاد بــه عنــوان شــهر شــهیدان بــی ادعــا و ایثارگــران 
خاکســار نــام بردنــد و افزودنــد: شــهر نجــف آبــاد عــاوه بــر دیــار ایثــار، ایمــان و علــم، شــهر 
صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی، شــهر شــعر و ادب، شــهر هنرهــای باســتانی و اســامی و 
ــه از  ــی اســت. ایشــان در ادام ــی و مذهب ــاب مل ــده ای از هنرهــای ن ــک کام قطــب ارزن در ی
آمادگــی واحــد آمــوزش اداره کل فرهنــگ ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان در راســتای تقویــت 
و گســترش آمــوزش هــا و فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری از طریــق برگــزاری دوره هــای ویــژه 

آموزشــی و پژوهشــی بــا بهــره منــدی موثــر از فضــای مجــازی خبــر دادنــد.
طاهــری معــاون آموزشــی پژوهشــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان بــه همــراه 
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد شهرســتان نجــف آبــاد، در حاشــیه برگــزاری آزمــون دیپلــم 

ــن  ــر ضم ــازان معاص ــگ س ــری فرهن ــی هن ــه فرهنگ ــور در موسس ــا حض ــش، ب کار و دان
ــر  ــر احمــد شــریعتی مدی ــا دکت ــدار ب ــون، در دی ــزاری آزم ــد از شــرایط و نحــوه برگ بازدی
موسســه فرهنــگ ســازان معاصــر، ضمــن گفــت و گــو و تبــادل نظــر پیرامــون توانمنــدی 
ــکاری  ــر هم ــر ب ــگ و هن ــوزش، فرهن ــائل آم ــای موسســه و  برخــی مس ــت ه ــا و فعالی ه
ــت آموزشــی پژوهشــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان  بیشــتر تاکیــد و معاون

ــد. ــه نمودن ــن رابطــه ارائ پیشــنهاداتی در ای
ــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــد کــه ســید حســن ل ــن بازدی در ای
ــا  ــت ه ــان برخــی از فعالی ــن بی ــز حضــور داشــت، ایشــان ضم ــاد نی ــتان نجــف آب شهرس
ــه از  ــن موسس ــت : ای ــه گف ــن موسس ــای ای ــگاه ه ــی آموزش ــای و معرف ــدی ه و توانمن
ــر در شهرســتان اســت و همیشــه همــکاری  ــج و گســترش فرهنــگ و هن پیشــگامان تروی

ــتان دارد.  ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــا اداره فرهن ــی ب نزدیک
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد در ادامــه گفــت: آموزشــگاه 
هــای ایــن موسســه از آموزشــگاه هــای برتــر شهرســتان اســت و اســاتید مطــرح و مجربــی 
در ایــن موسســه تدریــس مــی کننــد و خوشــبختانه در امــر آمــوزش نیــز موفــق عمــل مــی 

کننــد.
وی در بیــان دیگــر فعالیــت هــای ایــن موسســه گفــت : از دیگــر امکانــات و ظرفیــت هــای 
ــا همــکاری انجمــن ســینمای جــوان  ایــن موسســه دســتگاه ســینمای ســیار اســت کــه ب
ــا  ــدارد، ب در اختیــار ایــن موسســه قــرار گرفتــه اســت و در مناطقــی کــه ســینما وجــود ن

دســتگاه ســینمای ســیار فیلــم هــای روز ســینمای ایــران را پخــش مــی کننــد.  
دکتــر احمــد شــریعتی نیــز ضمــن تشــکر از زحمــات ســید حســن لــوح موســوی و مجموعــه 
ــر در  ــگ و هن ــترش فرهن ــرد : گس ــار ک ــتان اظه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش اداره کل فرهن
شهرســتان از اهــداف ایــن موسســه اســت و خوشــبختانه مدیــران و کارکنــان ارشــاد همیشــه 
همــکاری نزدیکــی بــا ایــن موسســه داشــته و کمــک هــای شــایانی در جهــت رســیدن بــه 

اهــداف موسســه داشــته انــد.
ــگ و ارشــاد  ــا اداره کل فرهن ــن موسســه ب ــر ای ــر و بهت ــک ت ــر همــکاری نزدی ــان ب در پای

ــد شــد. ــاد تاکی ــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب ــان و اداره فرهن اســامی اســتان اصفه

بــه ریاســت فرمانــدار و جمعــی از مســئولین شهرســتان جلســه 
هماهنگــی مراســم بزرگداشــت دهــه والیــت، عیــد ســعید غدیــر، 
ســالگرد شــهادت شــهید مدافــع حــرم، پاســدار شــهید محســن 
ــزار  ــتان برگ ــداری شهرس ــرم در فرمان ــه اول مح ــی و ده حجج
ــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک دهــه  گردی
والیــت و اعیــاد ســعید قربــان و غدیــر؛ یــاد کلیــه شــهدا انقــاب 
اســامی، جنــگ تحمیلــی، مدافــع حــرم، مدافــع امنیــت وطــن و 
مدافــع ســامت را گرامــی داشــتند و بــر ضــرورت احیــاء و نشــر 
فرهنــگ فاخــر و متعالــی شــهادت و ایثــار گــری در شهرســتان با 
محوریــت قیــام حضــرت ســید الشــهداء بــه عنــوان کانــون نشــر 
معــارف آزاد اندیشــی و ضــرورت مقابلــه بــا ظلــم و جــور تاکیــد 
ــق  ــهید محســن حججــی را طب ــد. ایشــان ش ــح ورزیدن و تصری
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( حجــت خداونــد 
ــان داشــتند: نصــب پرچــم و  ــه بی ــر شــمردند. ایشــان در ادام ب
آذیــن بنــدی اماکــن و معابــر توســط شــهرداری هــا و دهیــاری 
هــا و کمیتــه هــای مردمــی بــه عنــوان یــک رویکــرد تاثیــر گــذار 
ــیار  ــیار بس ــری بس ــر، ام ــترگ غدی ــش س ــن نق ــد در تبیی موک
ضــروری و بــا اهمیــت اســت. کلیــه مســئولین محتــرم دســتگاه 
هــای متولــی بــا توجــه بــه بــروز مــوج دوم بیمــاری کرونا نســبت 
بــه برگــزاری نمایشــگاه هــای مجــازی از طریــق اینترنــت و ســایر 
ــت،  ــش امام ــن نق ــر، تبیی ــگاه غدی ــت جای ــا در اهمی ــانه ه رس
برپایــی مجالــس مشــاعره، مســابقات هنــری عکاســی، طراحــی و 
خطاطــی و ... ، برپایــی مســابقات کتابخوانــی، برگــزاری جشــنواره 
هــا و ُجنــگ هــای فاخــر بــا محوریــت عیــد ســعید غدیــر خــم 
اقــدام موثــر و درخــور نماینــد. اســتفاده از تبلیغــات محیطــی بــا 
موضــوع توســعه و ترویــج فرهنــگ واالی ایثــار و شــهادت خصوصا 
بــا بهــره منــدی از عکــس شــهدای مدافــع حــرم شهرســتان در 
معابــر عمومــی امــری بســیار ممــدوح و تاثیرگــذار اســت. عاقــه 

ــه  ــام پیشــرو موظــف ب ــدازی موکــب هــا در ای ــه راه ان منــدان ب
ــروی  دریافــت مجــوز از اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان و پی
از شــیوه نامــه هــای ســتادملی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از 
بیمــاری کرونــا مــی باشــند رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، با 
تاکیــد مجــدد بــر رعایــت اصــول  بهداشــتی مرتبــط بــا شــرایط 
ویــژه ناشــی از بیمــاری کرونا از حاضرین خواســتند در مراســمات 
مربــوط بــه ایــام ارزشــمند پیشــرو ضمــن رعایــت کلیــه پروتــکل 
هــای ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیگیــری از بیمــاری کرونا به 
دو نکتــه رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و اســتفاده از ماســک 
ــاری منحــوس را  ــن بیم ــت نظــر داشــته باشــند و ای بســیار دق
جــدی بگیرنــد. فرمانــدار ویــژه شهرســتان در راســتای برگــزاری 
ــد: برجســته ســازی و  ــد نمودن ــز تاکی ــر، نی ــن غدی کاروان نمادی

ــی  ــی از مبان ــر یک ــردی غدی ــم و راهب ــداد عظی ــادآوری رخ ی
ــه  ــر ب ــی کاروان غدی ــیعیان اســت و برپای ــادی ش ــن اعتق بنیادی
ــا بهــره منــدی از اصــول بهداشــتی معیــن و  ــن ب صــورت نمادی
مشــخص شــده توســط ســتاد ملــی کرونــا و بــه دور از هرگونــه 
ازدحــام و تجمــع بــا محوریــت نظــارت و همــکاری کارشناســان 
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و دســتگاه هــای قضائــی، 
امنیتــی و انتظامــی بســیار حائــز اهمیــت می باشــد و رونــد اتخاذ 
تمهیــدات ایــن برنامــه بــه عنــوان پیــش درآمــدی بــرای برپایــی 
مراســم دهــه اول مــاه محــرم ســال جــاری در پیونــد بــا شــور و 
شــعور حســینی یکــی از مولفــه هــای موثــر در ایــن مبحــث مــی 

باشــد.

بزرگداشت دهه والیت، عید سعید غدیر، محرم و سالگرد شهید حججی
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 14 مرداد 1399

شماره 70  5
                                                                                           توصیفی از شیخ احمد حججی در نجف آبادداستان کوتاه

پاینــده در داســتان »شــیخ احمد بت شــکن« تصویــری ارائــه می دهــد کــه خواندنــی اســت: »...دم شــیخ گــرم و دلپذیــر 
ــرم،  ــای گ ــک در روزه ــه چــون نســیم خن ــت ک ــر می گف ــث پیغمب ــال آن حدی ــد و دنب ــرآن می خوان ــه ای از ق ــود. آی ب
جان هــا را بــه نشــاط مــی آورد. جبــروت و هیمنــه نداشــت. ســاکت بــاش و فضولــی نکــن، بــر زبانــش نمی رفــت. بارهــا 
ــا یکــی از مســتمعان گفت وگــو در می گرفــت، گاهــی ســومی نیــز بــه آنهــا می پیوســت  می شــد کــه در اثنــای وعــظ ب
و ایــن گفت وگوهــا رونــق و شــکوه مجلــس را بیشــتر می کــرد. بعــد از وعــظ، انجمــن درس بــود کــه بــه رونــق کمتــر از 

منبــر نبــود، از محــات دور طالبــان فیــض بــر ایــن خــوان بی دریــغ می نشســتند
رسالۀ دیاریۀ »خوراکوشک«، ویراست پُر و پیمانی از دیباچۀ دیار نون. به قلم »علی یزدانی«. کاری از انتشارات مهر زهرا )س(

حصروراثت
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــاز داودی دارای شناســنامه شــماره ۱-۱960037382 ب  مهن
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99007۱6 از ای
ــدرود  ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 93/3/5 اقامت ــنامه 5۱0 در تاری ــزی داودی بشناس ــادروان ق ش
ــهناز داودی ش  ــه : ۱. ش ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ش۱9603738۱۱ ، 2. مهنــاز داودی ش ش ۱96037382۱ ، 3. زیبــا داودی ش ش 2225 ، 
4. حســن داودی ش ش 2 ، 5. زینــب داودی ش ش 5 6. صغــری داودی ش ش ۱208 7. لیــا 
داودی ش ش 5550۱34632 )فرزنــدان 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.926566 /م الــف رئیــس 

ــاد شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱59 ب ــنامه ش ــپیانی دارای شناس ــد س ــدی محم  عی
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9900704 از ای
شــادروان فاطمــه ســپیانی بشناســنامه ۱48در تاریــخ99/۱/۱9 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. عیــدی محمــد ســپیانی  
ش ش ۱59 فرزنــد اســداهلل پــدر متوفــی ، 2. حاجیــه بــی بــی رشــیدی آخــوره ســفایی فرزنــد 
حســن ش ش ۱9 مــادر متوفــی  ، 3. حســن داوری نجــف آبــادی  ش ش ۱09028۱536 
همســر متوفــی ، 4. علــی اصغــر داوری نجــف آبــادی ش ش ۱080977244 پســر متوفــی ، 5. 
علــی اکبــر داوری نجــف آبــادی  ش ش ۱08۱۱055۱8 پســر متوفــی ،  کــه 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. 

ــاد 926565/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت

 مهیــن ذولفقــاری دارای شناســنامه شــماره ۱۱30بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900702 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید 
ــدرود  فضــل اهلل ذولفقــاری بشناســنامه ۱5002 در تاریــخ 98/4/۱6 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. شــهین الســادات ذولفقــاری 
ش ش ۱۱29 ، 2. ســعید ذولفقــاری ش ش ۱۱44 ، 3. مهیــن ذولفقــاری ش ش ۱۱30، 4. ســید 
ــاری  ــاری ش ش 45942  6. ســادات ذولفق ــاری ش ش 845 ، 5. ســیمین ذولفق ــد ذولفق مجی
ش ش 460 )فرزنــدان متوفــی(، 7. عــزت غزالــه ش ش 272 )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. 

926299/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه شــرح  ــادی دارای شناســنامه شــماره ۱080255567 ب  ســید حســین اســماعیلیان نجــف آب
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900646 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید علــی اســماعیلیان نجــف آبــادی بشناســنامه 690 در 
تاریــخ97/3/20 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــادی  ش ش ۱080255567 ، 2.  ــه : ۱. ســید حســین اســماعیلیان نجــف آب منحصــر اســت ب
اعظــم اســماعیلیان نجــف آبــادی ش ش 24720 ، 3. ســید مهــدی اســماعیلیان نجــف آبــادی 
ش ش ۱080۱20343 ، 4. شــهین اســماعیلیان نجــف آبــادی ش ش 793 ، 5. زهــرا الســادات 
اســماعیلیان نجــف آبــادی ش ش ۱080483756 6. وجیهــه اســماعیلیان نجــف آبــادی ش ش 
ــی(،  ــر متوف ــدی )همس ــد مه ــان ش ش 82۱ فرزن ــزف ربیعی ــی(، 7. اش ــدان متوف 2۱35)فرزن
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب متوف
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 926336/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

منصــور امیــدی دارای شناســنامه شــماره ۱۱4 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 99007۱۱ از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بصیــرت 
ــدرود  ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/2/8 اقامت ــنامه 65۱ در تاری ــادی بشناس ــف آب ــی نج رجای
ــد  ــه : ۱.منصــور امیــدی فرزن ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث زندگــی گفت
ــی  ش ش ۱083 ، 3. مهــری  ــد حیــدر عل ــی  ش ش ۱۱4 ، 2. رســول امیــدی فرزن حیــدر عل
امیــدی فرزنــد حیــدر علــی ش ش ۱3۱6، 4 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 926327/م 

الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 ســمیه فتحــی جوزدانــی  دارای شناســنامه شــماره ۱09۱795509 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99007۱7 از ای کاس
ــخ 98/۱2/7  ــنامه ۱09۱688966 در تاری ــی بشناس ــی جوزدان ــم فتح ــادروان بیگ ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : ۱. پرویــز فتحــی جوزدانــی  ش ش ۱090394462، 2. مهــدی فتحــی جوزدانــی ش 
ــی  ــعید فتح ــی ش ش ۱0922972۱9 ، 4. س ــی جوزدان ــد فتح ش ۱09۱782598 ، 3. مجی
جوزدانــی  ش ش ۱092297227 ، 5. خدیجــه فتحــی جوزدانــی ش ش ۱09۱76993۱ ، 
ــر از  ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ــی ش ش ۱09۱795509 )فرزن ــی جوزدان ــمیه فتح 6. س
نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــد ت ــت آگهــی مــی نمای یــک نوب
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

ــاد ــاف نجــف آب ــی دادگاه شــورای حــل اخت ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوق 9266۱8/م ال
حصروراثت

 لیــا قیصــری ملــک آبــادی  دارای شناســنامه شــماره ۱3932 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99007۱8 از ای
ــادی  بشناســنامه 4 در تاریــخ ۱0/2/ 76 اقامتــگاه دائمــی  شــادروان محمــود قیصــری ملــک آب
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حســین 
ــرا  ــادی ش ش ۱۱9 ، 3. زه ــک آب ــری مل ــی قیص ــادی ش ش 527 ، 2. عل ــک آب ــری مل قیص
ــادی  ش ش 2682 ، 5. لیــا  ــادی ش ش 77۱ ، 4. زهــره قیصــری ملــک آب قیصــری ملــک آب
قیصــری ملــک آبــادی ش ش ۱3932 )فرزنــدان متوفــی(، 6. عــزت قیصــری ملــک آبــادی ش 
ش ۱0 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام 
ــی  ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــی  ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوق ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 9266۱۱/م ال شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 59۱ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــمی نج ــد ابوالقاس  محم
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900693 از ای کاس
ــخ  ــنامه ۱7686در تاری ــادی بشناس ــف آب ــمی نج ــین ابوالقاس ــد حس ــادروان محم ــه ش داده ک
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 95/۱۱/23 اقامت
منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد ابوالقاســمی نجــف آبــادی ش ش 59۱ ، 2. فاطمــه ابوالقاســمی 
ــادی ش ش  ــی نجــف آب ــی(، 3. شــهربانو ابوتراب ــدان متوف ــادی  ش ش ۱987 ، )فرزن نجــف آب
۱9353)همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام 
ــی  ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــی  ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوق ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 92633۱/م ال شــورا تقدی

ــاد دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 2۱ب ــنامه ش ــور دارای شناس ــوی پ ــداهلل موس ــید ی  س
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9900706 از ای
شــادروان ام لیــا شــکرالهی یانچشــمه بشناســنامه ۱۱۱7 در تاریــخ 99/4/۱8 اقامتــگاه دائمــی 
ــه : ۱. ســید  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود را ب
ــر از  ــه غی ــی ب ــی ،  متوف ــد متوف ــا  ش ش 2۱ ، فرزن ــید آق ــد س ــور فرزن ــوی پ ــداهلل موس ی
نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــد ت ــت آگهــی مــی نمای یــک نوب
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

ــاد ــاف نجــف آب ــی دادگاه شــورای حــل اخت ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوق 9263040/م ال
حصروراثت 

عبــداهلل محمــدی دارای شناســنامه شــماره 2872 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900705 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس از ای
حبیــب محمــدی  بشناســنامه ۱2 در تاریــخ 27/ 4/ 98 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حجــت اهلل محمــدی  ش ش ۱6۱ 
، 2. محمــد محمــدی ش ش 7365 ، 3. مهــدی محمــدی ش ش 2580 ، 4. بهــروز محمــدی 
ش ش ۱68 ، 5. عبــداهلل محمــدی ش ش 2872 6. بــی بــی اکبــری فرزنــد علــی اکبــر ش ش 
۱۱6فرزنــد علــی اکبــر فرزنــد متوفــی 7.گلــی محمــدی ش ش 2709 فرزنــد متوفــی، متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی 
ــاف  ــی دادگاه شــورای حــل اخت ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوق صادرخواهــد شــد. 926582/م ال

نجــف آبــاد
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4شماره 70
خبر کوتاه

 بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
محمــد مغــزی نجــف آبــادی میزبــان محمــد عیدی معــاون شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان و تنــی چنــد از مدیــران آن مجموعــه بــود. در ابتــدا جلســه ای پیرامون فعالیتهای مشــترک و هم اندیشــی دو مجموعه 
برگــزار گردیــد و ســپس از مســیر کوچــه بــاغ زندگــی و  مراحــل مرمــت و رونــد بهســازی و احیــا خانــه تاریخــی کبیــرزاده و 

تبدیــل آن بــه مــوزه تاریــخ و مفاخــر نجــف آبــاد بازدیــد بعمــل و از شــرایط و کیفیــت مــوارد موجــود اطــاع حاصل شــد.
در ایــن برنامــه مهنــدس فردوســی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی ، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد گزارشــی 
از عملکــرد پنــج ســال اخیــر ســازمان در حــوزه هــای ســبک زندگــی ایرانــی اســامی، فرهنــگ شــهروندی، کتــاب و 
کتابخوانــی، خاقیــت و بــازی، حــوزه نشــاط اجتماعــی، گردشــگری، تجلیــل از فرهیختــگان ماندگار، رســانه، زیباســازی 

و منظــر شــهری و... ارایــه نمــود.

حصروراثت 
ــه 9900742  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱2 ب ــنامه ش ــدری  دارای شناس ــار حی بختی
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اکبــر 
ــی  ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 94/9/27 اقامت ــنامه ۱223 در تاری ــو بشناس ــدری ل حی
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. ســعید حیــدری لــو  ش ش 23 ، 
2. اصغــر حیــدری لــو ش ش 2853 ، 3. ســهراب حیــدری لــو ش ش ۱224 ، 4. فرزانــه حیــدری 
لــو ش ش 6630047974 ، 5. گوهــر حیــدری لــو ش ش ۱226 ،  6. مجیــد حیــدری لــو ش ش 
۱960059556 ، 7. بختیــار حیــدری  ش ش ۱2  )فرزنــدان متوفــی(،8. نخواســته عیــدی ونــدی 
ش ش 555943028 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد928254/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه 

شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت 

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 469 ب ــنامه ش ــی زاده دارای شناس ــا زمان ــد رض محم
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9900730 از ای
ــگاه دائمــی خــود را  ــخ 98/8/22 اقامت ــی زاده  بشناســنامه ۱434 در تاری شــادروان موســی زمان
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. علیرضــا زمانــی زاده 
ش ش ۱09۱38227۱ ، 2. محمدرضــا زمانــی زاده ش ش 469 ، 3. غامرضــا زمانــی زاده ش ش 
۱080040366 ، 4. هاجــر زمانــی زاده ش ش 6755 ، 5. زهــرا زمانــی زاده ش ش 4503 ، 6. زهــره 
زمانــی زاده ش ش 4۱753 ، 7. آزاده زمانــی زاده ش ش 9 ، 8. زینــب زمانــی زاده ش ش ۱463 
)فرزنــدان متوفــی(، 9. فاطمــه قشــقایی فرزنــد اســکندر ش ش 428  )همســر متوفــی(، متوفــی به 
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. 

928035/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت 

رســول توکلــی  دارای شناســنامه شــماره 23702 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 990075۱ از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مهــدی 
ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 90/6/۱2 اقامت ــی  بشناســنامه 4267 در تاری توکل
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. رســول توکلــی ش ش 23702  فرزنــد زیــن 
العابدیــن پــدر متوفــی  ، 2. مهیــن پورمحمــدی نجــف آبــادی فرزنــد عباســعلی ش ش 323 مــادر 
متوفــی  3. یوســف توکلــی فرزنــد مهــدی  ش ش ۱080875697 فرزنــد متوفــی  ، متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

928033/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی  دارای شناســنامه شــماره 629 ب  ســید محمــود امامــی نجــف آب
کاســه 9900764 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان صدیقــه عبدالهــی  بشناســنامه 4۱35 در تاریــخ 99/3/24 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــه : ۱. ســید محمــود  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث را ب
ــی  ــه بیگــم امام ــی  ، 2. رقی ــد متوف ــی ش ش 629 فرزن ــد ســید عل ــادی  فرزن ــی نجــف آب امام
نجــف آبــادی   فرزنــد ســید علــی ش ش ۱20 فرزنــد متوفــی  ، 3. عصمــت الســادات امامــی نجــف 
آبــادی  فرزنــد ســید علــی ش ش ۱49 متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک 
ــا هــر  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 928030/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

هــدی علیخانــی دارای شناســنامه شــماره ۱377۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۱722/97 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان یدالــه حــاج 
علیخانــی جــال آبــادی بشناســنامه ۱۱ در تاریــخ 96/7/2 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. الهــام حــاج علیخانــی جال آبــادی ش 
ش ۱845 ، 2. فرشــته حــاج علیخانــی جــال آبــادی ش ش 280۱3 ، 3. زهــرا نیــک نهــاد  ش ش 
3467 ، 4. هــدا علیخانــی ش ش ۱377۱ ، 5. حمیــد حــاج علیخانــی جــال آبــادی ش ش 2۱9 ، 
6. الهــه حــاج علیخانــی جــال آبــادی ش ش 5۱0 ، 7. مریــم علــی خانــی  ش ش ۱080۱3993۱ 
)فرزنــدان متوفــی(، 8. اشــرف حســین رشــید اصفهانــی ش ش 2۱78۱ )همســر متوفــی(، متوفــی به 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 92802۱/م 

الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت 
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی دارای شناســنامه شــماره 465 ب ــه نجــف آب ــه مهدی طیب
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9900745 از ای
ــدرود  ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/3/25 اقامت ــنامه 702 در تاری ــرف بشناس ــر مع ــادروان ناص ش
ــه  معــرف ش ش  ــه : ۱. مرضی ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث زندگــی گفت
ــی(، 4.  ــدان متوف ــرف ش ش ۱748 ، )فرزن ــا مع ــرف ش ش 324 ، 3. مین ــی مع 3968 ، 2. طوب
طیبــه مهدیــه نجــف آبــادی ش ش 465 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی ن مــی نمایــد ت
ــف  ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 928027/م ال ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م آگهــی ظــرف ی

ــاد رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت

 مصطفــی یوســفی  دارای شناســنامه شــماره 332 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900666 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان معصومــه 
عابدینــی نجــف آبــادی بشناســنامه 560 در تاریــخ 97/6/4 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. اعظــم یوســفی فرزنــد مرتضــی  ش 
ش 478 ، 2. عفــت یوســفی فرزنــد مرتضــی  ش ش ۱372 ، 3. صدیقــه یوســفی فرزنــد مرتضــی  
ــد  ــفی فرزن ــی یوس ــی  ش ش 2060 ، 5. قربانعل ــد مرتض ــفی فرزن ــد یوس ش ش 64۱ ، 4. مجی
مرتضــی  ش ش 737 ، 6. مصطفــی یوســفی فرزنــد مرتضــی  ش ش 332 ، 7. عصمــت یوســفی 
فرزنــد مرتضــی  ش ش ۱373 ، )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نماید 
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. 928029/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 امیــد ملــک محمــدی  دارای شناســنامه شــماره ۱08062546۱ بــه شــرح دادخواســت به کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9900722 از ای
شــادروان جعفــر ملــک محمــدی  بشناســنامه 2 در تاریــخ 99/4/5 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : ۱. زهــره یزدانــی ش ش 6664۱ 
)همســر متوفــی ( ، 2. شــوکت یزدانــی ش ش 2 )مــادر متوفــی( ، 3. مــژگان ملــک محمــدی  ش 
ش4479 ، 4. نــدا ملــک محمــدی ش ش 2554 ، 5. امیــد ملــک محمــدی ش ش ۱08062546۱ 
)فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجام 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. 928036/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 666 ب ــنامه ش ــاری  دارای شناس ــه بختی ــیده معصوم س
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9900673 از ای
ــی  ــگاه دائم ــخ 99/2/3۱ اقامت ــنامه 4۱6 در تاری ــوره بشناس ــان ه ــی درخش ــادروان بهرامعل ش
ــه : ۱. شــهرام  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود را ب
ــوره ش ش ۱8۱5897953  ــان ه ــام درخش ــوره  ش ش ۱289387087  ، 2. بهن ــان ه درخش
پیــام درخشــان هــوره ش ش   .4 ، ، 3. ضرغــام درخشــان هــوره ش ش ۱28502882۱ 
ــوره  ــان ه ــحر درخش ــوره ش ش ۱8۱97859۱2، 6. س ــان ه ــار درخش ۱270۱97789 ، 5. به
ش ش  46۱0782677)فرزنــدان متوفــی(، 7. ســیده معصومــه بختیــاری ش ش ۱8۱9664260 
ــا  ــک ب ــدارد. این ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ش ش 666 )همســر متوف
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 
ــی  ــعبه ۱0 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 927027/م ال ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ش

ــاد ــاف نجــف آب دادگاه شــورای حــل اخت
حصروراثت 

عیــداهلل روح اللهــی  دارای شناســنامه شــماره 309 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900727 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه 
محمــدی بشناســنامه 424 در تاریــخ 96/4/28 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. عبــداهلل روح اللهــی    ش ش ۱09۱474893 ، 2. 
ابراهیــم روح اللهــی  ش ش ۱09۱۱۱99۱0 ، 3. امیــر روح اللهــی  ش ش ۱09030۱200 ، 4. بتــول 
روح اللهــی  ش ش ۱09۱07822۱ ، 5. ملیحــه روح اللهــی  ش ش ۱090275994 )فرزندان متوفی(، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

928048/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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شماره 70  7
                                                                                                  نوازش و لمس ایمنپیام کوتاه

در ســن 6 الــی 9 ســالگی والدیــن معمــوال ارتبــاط کامــی بیــش تــری بــا کــودک خــود دارنــد . بــه همیــن دلیــل از 
روش هــای دیگــر تشــویق غافــل مــی شــوند در حالــی کــه کــودک در ایــن ســن نیــاز دارد کــه توســط والدیــن مــورد 
ــوازش خــود آنهــا را  ــد ، پــس کــودکان خــود را در آغــوش بگیریــد و از لمــس و ن ــوازش و لمــس ایمــن قــرار گیرن ن
محــروم نکنیــد زیــرا فقــدان ایــن موضــوع گاه در کــودکان باعــث اضطــراب و اســترس مــی شــود. در شــرایط کنونــی 
ــرای  ــد. امیــدوارم، والدیــن، نوازشــگر خوبــی ب ــوازش آرام بخــش شــما احتیــاج دارن ــه ن ــا کــودکان ب و اضطــراب کرون

کــودکان تــان باشــید.
 نجمه حاجی صادقی کارشناس ارشد مشاوره خانواده
 مرکز مشاوره شکیبا       .................

ــا حضــور نماینــده معــزز ولــی  ــدار ویــژه شهرســتان و ب ــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمان ب
فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان، فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان، معاونیــن فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه و ســایر اعضــاء، جلســه ســتاد 

ــداری شهرســتان برگــزار گردیــد. ــا در فرمان ــا بیمــاری کرون پیشــگیری و مقابلــه ب
ــه  ــن کلی ــر تمکی ــر ب ــان و غدی ــاد قرب ــک اعی ــن تبری ــی، ضم ــدس راع ــه مهن ــن جلس در ای
ــه و  ــت مقابل ــی مدیری ــتاد مل ــای س ــه ه ــیوه نام ــت ش ــث رعای ــی در مبح ــهریان گرام همش
پیشــگیری از بیمــاری کرونــا، خصوصــا اســتفاده همگانــی از ماســک در ترددهــای عمومــی و 
اجتماعــی، صیانــت و اصــرار بــر رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و ... تصریــح نمودنــد. معــاون 
ــن خصوصــا حضــرت حجــت  ــه مدعوی ــژه شهرســتان، از حضــور کلی ــدار وی اســتاندار و فرمان
االســام و المســلمین حســناتی کــه علیرغــم فشــردگی برنامــه هــای خــود در ایــن جلســه 
حضــور یافتنــد، تقدیــر و تشــکر نمودنــد. ایشــان از وضعیــت شهرســتان در فــاز دوم بیمــاری 
کرونــا بــا عنــوان وضعیــت هشــدار خبــر دادنــد و افزودنــد: در صــورت عــدم رعایــت شــیوه نامــه 
هــا و ازدحــام نامناســب جمعیــت در ســطح معابــر و اماکــن عمومــی امــکان تغییــر وضعیــت 
هشــدار بــه وضعیــت بحرانــی بســیار محتمــل اســت. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان بیــان 
داشــتند: بــا توجــه بــه جلســات برگــزار شــده شــورای تامیــن شهرســتان و احصــاء یافتــه هــای 
کنونــی الزم اســت، هماننــد مــوج اول بیمــاری کرونــا، مجــددا ســتاد مردمــی مدیریــت مقابلــه 
و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا احیــاء و نیروهــای مردمــی، جمعیــت هــال احمــر و نیروهــای 
بســیج در همــکاری بــا عوامــل شــهری خصوصــا شــهرداری هــا نســبت بــه ضدعفونــی و رعایت 
شــیوه نامــه هــای بهداشــتی بــا محوریت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان متشــکل و مهیا 
شــوند. همچنیــن مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمــان، صنعــت، معــدن و تجــارت، اتــاق اصناف 
ــا دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان و فرماندهــی انتظامــی  ــه هــا در تعامــل ب و اتحادی
شهرســتان نســبت بــه نظــارت و بازرســی از واحدهــای صنفــی، صنعتــی، کارخانجــات، مراکــز 
تجــاری و اقتصــادی و ... اقــدام الزم را معمــول و نتیجــه را بــه معــاون عمرانی فرمانــدار منعکس 
نماینــد. ایشــان بــر ضــرورت اجــرای آمــوزش هــای چهــره بــه چهــره و بهــره منــدی از کلیــه 
ارتباطــات رســانه ای در زمینــه آمــوزش هــای عمومــی مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا 
بــا محوریــت گــروه هــای مرجــع و گواهــان نیرومنــد نظیــر: نخبــگان فرهنگــی و اجتماعــی، 
رهبــران فکــری و کارشناســان خبــره گردیدنــد. در ادامــه نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام 
جمعــه نجــف آبــاد، ضمــن قدردانــی و تشــکر از اعضــاء ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و 
پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا، خصوصــا اعضــاء شــورای تامیــن، پزشــکان، پرســتاران 
و کادر زحمتکــش درمــان و تمامــی مــردم شــریف شهرســتان کــه ســامتی خــود را در گــرو 
ســامتی جامعــه و ســامتی جامعــه را در گــرو ســامتی خــود مــی داننــد بــر ضــرورت تعامــل 
ــا ایــن بیمــاری همــه گیــر  و همــکاری میــان آحــاد مــردم و مســئولین در راســتای مقابلــه ب

ــزوم  ــر ل ــناتی، ب ــا حس ــاج آق ــلمین ح ــام و المس ــت االس ــد. حج ــی گردیدن ــوس جهان منح
آمــوزش هــای بهداشــتی بــرای ســایر مــردم، خصوصــا اعضــاء و زحمتکــش هیات هــای مذهبی 
توســط کارشناســان و مدرســان مجــرب شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تاکیــد نمودنــد 
ــا قطــع  ــا همــکاری ایــن عزیــزان و ســایر اقشــار مــردم بتوانیــم در آینــده ای نزدیــک ب ــا ب ت
کامــل زنجیــره انتشــار بیمــاری کرونــا بــر ایــن بیمــاری پاندمیــک فائــق آییــم. در ادامه توســط 
حاضریــن از نحــوه ارائــه کمــک هــای ســتاد مردمــی بــا محوریــت پویــش همدلــی و کمــک 
هــای مومنانــه بــا همــکاری فرمانــده بســیج ســپاه شهرســتان، نماینــده آســتان قــدس رضــوی، 
ــه بســته هــای معیشــتی و  دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز شهرســتان و ... در زمینــه دریافــت و ارائ
بســته هــای حمایتــی بــرای اقشــار محــروم، نیازمنــدان و اقشــار آســیب دیــده از بیمــاری کرونا 
تصریــح و همچنیــن جهــت اجــرای برنامــه هــای آتــی، مجموعــه تمهیــدات اندیشــیده و بــرای 
ارائــه مجــدد ایــن کمــک هــا تبییــن  گردیــد. در انتهــا مصــوب گردیــد بــا توجــه بــه ســاخت 
و تولیــد مصنوعــات و ابــزار ســاخته شــده بومــی و داخلــی توســط تعــدادی از نخبــگان ملــی، 
خصوصــا در مجموعــه هــای دانــش بنیــان شهرســتان، ایــن موضــوع بــا نظــارت مدیریت شــبکه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان مراحــل تســت و آزمــون هــای آزمایشــی خــود را طــی و پــس 
از کســب اســتانداردهای الزم معاونــت غــذا و دارو؛ ضمــن ارائــه خدمــات و تســهیات تشــویقی 
بــه ایــن نخبــگان زمینــه بهــره منــدی عمومــی ســایر ســازمان هــا و دســتگاه هــای منطقــه ای، 

اســتانی و ملــی از ایــن وســایل و دســتگاه هــا محقــق و فراهــم گــردد.

مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری پاندمیک کرونا 

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعی 
فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه، رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان، شــهرداران شــهرهای 
ــزار  ــداری برگ ــات فرمان ــه و ســایر اعضــاء شــورای ســالمندان شهرســتان در ســالن اجتماع تابع

گردید.
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک اعیــاد قربــان و غدیــر بــر موضوعــات عمــده هدف 
گــذاری شــورای ســالمندان در شهرســتان تبییــن موضــوع نمودنــد، ایشــان بــا تبییــن مبســوط 
ــا جامعــه پذیــری ســالمندی؛  نظرســنجی دانشــگاه اصفهــان در خصــوص موضوعــات مرتبــط ب
ــه  ــورد دغدغ ــای م ــه ه ــن مولف ــی تری ــالمندان را از اساس ــاه س ــوزه ســامت و رف ــه ح دو مقول
ایــن عزیــزان برشــمردند. ایشــان بــازه زمانــی کهنســالی را دورانــی سرشــار از تجربــه انــدوزی و 
دوران طایــی خواندنــد کــه مــی بایســت ایــن دوران در نهایــت صیانــت از عــزت نفس ســالمندان، 
بهتریــن ایــام بــرای انتقــال تجــارب و اندیشــه هــای متعالــی ایشــان بــه اخاف قــرار گیــرد. معاون 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، در ادامــه بــر اهمیــت مطالعــه و برنامه ریــزی در راســتای 
مناســب  ســازی محیــط شــهری، فضاهــای گردشــگری، اداری، تفریحــی و ... متناســب بــا حضــور 
موثرتــر و مفیدتــر ســالمندان اشــاره نمودنــد و بــر گســترش فرهنــگ صیانــت و ســیادت از افــراد 
ــد  ــی تاکی ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــا عرصه ه ــا و خصوص ــواده ه ــرم خان ــون گ ــالخورده در کان س
ورزیدنــد. ایشــان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در مرحلــه نخســت بایــد خدمــات عمومــی بــرای جامعــه 
هــدف ســالمند مدنظــر برنامــه ریــزان و استراتژیســت هــای جمعیتــی قرار گیــرد از تذکــرات مکرر 
ــه  ــه در آتی ــا موضــوع ســالخوردگی جامع ــاط ب ــات ارشــد کشــوری و اندیشــمندان در ارتب مقام
نزدیــک بــه دلیــل کاهــش میــزان رشــد جمعیــت ابــراز نگرانــی کردنــد و افزودنــد: بــدون شــک 
ســالمندان نیازهــای متفاوتــی در جامعــه دارنــد و فعــاالن عرصــه شهرســازی، مهندســی ترافیــک، 
فرهنــگ و هنــر و ســایر پژوهشــگران علمــی و اجتماعــی می بایســت بــرای بهــره منــدی موثرتــر 
ســالمندان در شهرســتان مــکان هایــی خــاص بــه منظــور اجــرای برنامــه  هــای متنــوع هنــری، 
ورزشــی و شــادی بخــش و همچنیــن اســتفاده میســرتر از امکانــات درمانــی ویــژه ســالخوردگان 

عزیــز را برنامــه ریــزی و اجرایــی نماینــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان در ادامــه بــا بیــان ایــن 
کــه نیازهــای اصلــی ســالمندان بــرای ادامــه حضــور و فعالیــت در جامعــه بایــد کنــکاش، بررســی 
و احصــاء گــردد تــا انشــاا... ایــن قشــر در آتیــه بــا مشــکات کمتــری مواجــه شــوند، خاطرنشــان 
کردنــد: ســالمندی، مســئله ای اجتماعــی اســت؛ پیــک جمعیتــی مــا به ســمت میانســالی در حال 
گــذار اســت و بایــد شــرایط و زیرســاخت های جامعــه بــرای حضــور ایــن قشــر ارزشــمند و هــم 
زمــان افزایــش میــزان زاد و ولــد عــاوه بــر تنویــر افــکار عمومــی در محوریــت بــا ایــن رویدادهــا 
بــرای جامعــه هــدف مبرزتــر گــردد. اگر امــروز تدابیــر الزم اندیشــیده نشــود و زیرســاخت های الزم 
فراهــم نگــردد، بــی شــک در ســال  هــای پیشــرو بــا چالــش هــای اساســی در این حــوزه هــا روبرو 
خواهیــم شــد. در ایــن جلســه تشــکیل کمیتــه هــای تخصصی ســامت، فرهنگــی و تربیــت بدنی 
ســالمندان؛ همچنیــن برگــزاری نشســت مشــترک خانــه مهــر امیــد و کلیــه دســتگاه هایــی کــه 
بــه ســالمندان ارائــه گــر خدمــات و تســهیات مــی باشــند در راســتای اســتفاده بهینــه از فضــای 

خانــه مهــر امیــد شهرســتان مــورد تاکیــد  قــرار گرفــت.

شورای سالمندان شهرستان
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6شماره 70
خبر کوتاه           جلسه و بازدید مدیریت شهری قروه کردستان

دکتــر عبــاس ســنتی شــهردار  و حســین احمــدی ریاســت و تنــی چنــد از اعضای شــورای اســامی شــهر قــروه کردســتان میهمان 
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجف آبــاد بودند. این دیــدار پیرامــون رایزنی و اســتفاده از تجربیــات و عملکرد شــهرداری نجف 

آبــاد در حــوزه مدیریــت پســماند و تعامــل بــا بخش خصوصــی در این زمینــه برگــزار گردید .
ــدی از ظرفیــت هــای  ــه بازدی ــت. در ادام ــاد صــورت گرف ــه بیوکمپوســت نجــف آب ــدی از کارخان ــه بازی ــن برنام در ای
ــوت  ــاد ص ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــی و ترافیک ــگری ، فرهنگ ــی، گردش ــای عمران ــروژه ه ــاد و پ ــف آب ــود در نج موج

ــد. ــاد کردن ــی ی ــوان کارگاه آموزشــی مطلوب ــاد بعن ــان از نجــف آب ــه میهمان ــت ک پذیرف
در پایــان نیــز حاضریــن در یادمــان شــهدای نجــف آبــاد و مــزار اللــه بــی ســر شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی نجــف 
آبــادی حضــور یافتنــد و بانثــار گل و قرائــت فاتحــه بــا آرمانهــای امــام راحــل و شــهدای گرانقــدر تجدیــد میثاقــی دوبــاره نمودنــد.

والدین آگاه
درمورد ناسزا گفتن فرزندتان در جمع ، نکات کلیدی این است که:

اورا بــه خاطــر رفتــارش جلــوی دیگــران مــورد ســرزنش قــرار ندهیــد تــا احســاس شــرمندگی 
و تحقیــر شــدن نکنــد.

در ایــن مواقــع بهتــر اســت او را بــه کنــاری بــرده و خیلــی جــدی بــه او تذکــر بدهیــد کــه ایــن 
صحبــت کــردن اصــا شایســته ی جمــع نیســت و نبایــد تکــرار شــود.

همچنیــن مــی توانیــد بــه فرزندتــان یــاد بدهیــد کــه از کســی کــه در جمــع بــه او فحــش داده 
، معــذرت خواهــی کنــد.

ــه  ــرده و ب ــتفاده ک ــای تشــویقی اس ــم از روش ه ــی ه ــل از مهمان ــد قب ــاید الزم باش ــی ش حت
فرزندتــان گوشــزد کنیــد کــه از ایــن الفــاظ اســتفاده نکند.البتــه توجــه داشــته باشــید کــه روش 
هــای تشــویقی بایــد تــا حــد امــکان کامــی و غیــر مــادی باشــد ، تــا فرزندتــان شــرطی نشــود ، 
بــه عنــوان مثــال یــک لبخنــد محبــت آمیــز یــا آفریــن گفتــن و نهایتــا دادن جایــزه مختصــری 

بــه فرزندتــان کافــی اســت.
در نهایــت در صورتــی کــه فرزندتــان بــه ایــن روش توجــه نداشــت و رفتــار خــود را تکــرار کــرد 

، بــه همــراه او محیــط را تــرک کنیــد.
مریم رضائیان

ناسزاگویی در کودکان

طــی مراســمی بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا حضــور اســتاندار اســتان اصفهــان، معــاون 
ــامی  ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش ــتاندار، رئی ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت سیاس
اســتان اصفهــان، مهنــدس راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد 
و ســایر فرمانــداران تابعــه اســتان و اعضــاء شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی شهرســتان 
ــورای  ــیس ش ــالروز تاس ــاه، س ــت روز ۱2 مردادم ــم نکوداش ــان، مراس ــتان اصفه ــای اس ه
ــد. در  ــه ریاســت اســتاندار اســتان اصفهــان، برگــزار گردی هماهنگــی تبلیغــات اســامی ب
ایــن نشســت مجــازی مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک ایــام مبــارک و میمــون دهــه والیــت 
ــه  ــه کلی ــی را ب ــاد انقاب ــن نه ــیس ای ــالروز تاس ــم، س ــر خ ــان و غدی ــعید قرب ــاد س و اعی
حاضریــن تبریــک و تهنیــت عــرض نمودنــد. ایشــان در ادامــه ضمــن ارائــه دســتاوردهای 
ــد: شــورای هماهنگــی تبلیغــات  شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی شهرســتان، افزودن
ــق  ــورا طب ــن ش ــت، ای ــامی اس ــکوهمند اس ــاب ش ــث از انق ــاد منبع ــک نه ــامی ی اس
ــی و  ــادی عموم ــیده نه ــامی رس ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ــه ب ــنامه اش ک اساس
ــارت  ــت گذاری و نظ ــی، سیاس ــزی، هماهنگ ــئولیت برنامه ری ــه مس ــت ک ــی اس غیردولت
ــر  ــوری اســامی را ب ــدس جمه ــی نظــام مق و اجــرای مراســم رســمی و مناســبات عموم
ــار  ــش از چه ــری بی ــا عم ــامی ب ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــته و دارد. ش ــده داش عه
دهــه از کارنامــه ای ارزنــده برخــوردار اســت و همــواره بــه عنــوان مولفــه ای بنیادیــن در 
راســتای خدمتگــزاری بــه آرمــان هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و ملــت شــریف 
و فهیــم ایــران اســامی، در تمامــی بزنــگاه هــای تاریــخ معاصــر، بســیار خــوش درخشــیده 
ــاب اســامی  ــتاوردهای انق ــا و دس ــن پاسداشــت ارزش ه ــد ضم ــاد تنومن ــن نه اســت. ای
برصیانــت و ســیادت از ارزش هــای انقابــی در مقابلــه بــا هژمــون کریــه ســلطه در معــارک 
ــوده  ــه نم ــه و مواجه ــر مقابل ــور تقدی ــته و درخ ــوی شایس ــه نح ــرم ب ــخت و ن ــدد س متع
ــل  ــوی قاب ــه نح ــامی ب ــام اس ــده نظ ــتاوردهای زیبن ــای دس ــواره در راه اعت ــت و هم اس

تحســین عمــل نمــوده اســت. ایــن نهــاد انقابــی در تمامــی مقاطــع حســاس و سرنوشــت 
ســاز نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــه  عنــوان تریبــون نظــام بــا اعــام مواضــع 
ــده و  ــی را در نوردی ــه پوشــالی اســتعمار و اســتثمار جهان ــح، روشــن و شــفاف؛ هیمن صری
ــتم دیده  ــوم و س ــردم مظل ــایر م ــود از س ــه خ ــای خداجویان ــت ه ــت از حمای ــز دس هرگ
اقصــی نقــاط جهــان برنداشــته اســت. در انتهــای ایــن مراســم ضمــن ابــاغ احــکام رابطیــن 
ــه پــاس خدمــات شــایان و بــی  شــورای تبلیغــات اســامی شــهرهای تابعــه شهرســتان، ب
شــائبه اصغــر یوســفان، در طــول تصــدی ایشــان بــر شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد بــا اهــداء لــوح تقدیــر و یــک جلــد کام ا... مجیــد قدردانــی صــورت 

پذیرفــت.

نشست مجازی ویژه بزرگداشت سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

حصروراثت  
طاهــره صالحــی دارای شناســنامه شــماره 38 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 990072۱ از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســداله 
ــدرود  ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 9۱/۱0/25 اقامت ــادی بشناســنامه 35 در تاری ــک آب صالحــی مل
ــی  ش  ــره صالح ــه : ۱. طاه ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــادی ش ش 8۱7 ، 3. اعظــم صالحــی  ــک آب ــه صالحــی مل ــی(، 2. راضی ش 38  )همســر متوف
ــی  ش  ــه صالح ــی  ش ش 28743 ، 5. مرضی ــول صالح ــادی ش ش ۱0۱99 ، 4. بت ــک آب مل
ش 3۱54۱ )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــی  ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوق ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 926852/م ال شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراث

ــه 990067۱ از  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 9۱7 ب ــنامه ش ــان دارای شناس آزاده گلب
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان آرش 
آذری بشناســنامه 699 در تاریــخ 82/8/27 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــی ۱272625095  ــد مل ــه : ۱. دل آرام آذری  ک ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
)فرزنــد متوفــی ( ، 2. روح انگیــز کاظمــی  ش ش 352 )مــادر متوفــی ( ، 3. آزاده گلبــان  ش 
ــا  ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ش 9۱7 ، )همســر متوف
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 
ــی  ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوق ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 926792/م ال شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت 
 ســیده لیــا حســینی ســده  دارای شناســنامه شــماره ۱06۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9900660 از ای
ــخ 98/6/۱9 اقامتــگاه دائمــی  ــز اهلل حســینی ســده  بشناســنامه 4 در تاری شــادروان ســید عزی
ــم  ــه : ۱. خان ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود را ب
ــی  ، 2. ســید غامرضــا حســینی  ــی ش ش ۱45 همســر متوف ــد غامعل ــه موســوی فرزن رضی
ســده  ش ش 262 فرزنــد، 3. ســید محمــد رضــا حســینی ســده  ش ش 4۱0 فرزنــد ، 4. ســیده 
لیــا حســینی ســده  ش ش ۱06۱ فرزنــد ،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. 926947/م الــف رئیــس شــعبه 

۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه 9900682  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 58 ب ــنامه ش ــواف دارای شناس ــه ط  فاطم
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس از ای
ــدرود  غامحســین طــواف  بشناســنامه 30207 در تاریــخ 99/4/۱8 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
ــواف  ــا ط ــد رض ــه : ۱. محم ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ش ش ۱8۱8056526 ، 2. فاطمــه طــواف ش ش ۱8۱700۱906 ، 3. پروانــه طــواف ش 
ش ۱8۱7۱89697  ، 4. افســانه طــواف ش ش ۱8۱9624390 ، 5. امینــه طــواف ش ش 
۱09224۱582 ، 6. ابراهیــم طــواف ش ش ۱080383۱66  )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

ــاد  ــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوق 928۱04/م ال
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                      به مناسبت تبریک عید سعید غدیر خمسخنی با خوانندگان
هر آینه برتری  علی بن ابی طالب نزد خداوند عّزوجل بیش از آن است که من یکباره 

برشمارم. پس هر کس از مقامات او خبر داد و آن ها را شناخت او را تصدیق و تأیید کنید.
آن کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردم پیروی کند، به رستگاری بزرگی 

دست یافته است...) خطبه غدیر(
پیشاپیش عید کمال دین , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعالن وصایت و والیت امیر المومنین 

علیه السالم بر شیعیان و پیروان والیت خجسته باد .

ســیاری از هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی گرچــه ســبقه ای 
ایرانــی ندارنــد و ســوغات کشــورهای دیگــر اســت، امــا بــا مــرور 
زمــان و بــه واســطه هنــر نــاب هنرمنــدان کشــورمان و بســته به 
ســلیقه، فرهنــگ و مقتضیــات دیگــر، آن هنــر پــس از مدتــی 
چنــان در زندگــی مــردم جــا بــاز مــی کنــد و نقشــی مهــم ایفــا 
مــی کنــد کــه انســان ایــن طــور فکــر مــی کنــد کــه ایــن هنــر 
از اول ایرانــی بــوده اســت و در همیــن ســرزمین خلــق شــده و 
آن هنــر و محصــول رنــگ و شــکل ایرانــی بــه خــود مــی گیــرد.

ــی اســت،  ــی و محصــول کشــورهای عرب ــاس عرب ــه لب ــا ک عب
بافــت آن در ایــران در مناطــق جنوبــی و مرکــزی مرســوم و بــا 
پشــم شــتر و یــا گوســفند تولیــد مــی شــود. مــی تــوان گفــت 
ــوده و ســپس  کــه عبابافــی نخســت در شــهرهای عربســتان ب
از آنجــا بــه ایــران وارد شــده اســت. عبــا کــه رو پوشــی بســیار 
ســبک و البتــه ســاده اســت، معمــوال بخشــی از مــردان ایرانــی 
ــق  ــیدند. طب ــی پوش ــان م ــای دیگرش ــاس ه ــر روی لب آن را ب
ســنت هــای ایرانیــان، عبــا معمــوال جامــه و لبــاس اهالــی علم و 
روحانیــون بــوده اســت. هرچنــد بــه دلیــل راحتــی این لبــاس و 
ســبکی آن، تــا همیــن دهــه پیــش بســیاری از مــردان ایرانی در 
خانــه هایشــان آن را بــر روی دوش هــای خــود مــی انداختنــد. 
اســتفاده از پوشــش عبا در کشــور گســتردگی بســیاری داشته و 
نمــی تــوان آن را بــه مکانــی خــاص تعمیــم داد ولــی مــی تــوان 
گفــت کــه در شــهرهایی نظیــر نائیــن، کوهپایه، بهبهان، مشــهد 
ــت و کارگاه  ــته اس ــتری داش ــق بیش ــر رون ــن هن ــهر ای و بوش
هــای بســیاری در آن مناطــق دایــر و هنرمنــدان بــه بافتــن عبــا 
مشــغول شــدند. از ویژگــی هــای جنــس عبــا بایــد گفــت کــه 
جنــس عبــای اعیــان در گذشــته از کــرک شــتر و بــه بهتریــن 
شــکل بافتــه مــی شــد و جنــس عبــای طبقــه پاییــن جامعــه 

نیــز، از پشــم گوســفند یــا مــوی بــز بــوده اســت. 
عبا بافی در ایران

از مناطــق مهــم ســاخت عبــا، بی شــک شهرســتان نائین اســت. 
عباهــای ایــن شهرســتان کــه بــا اســتفاده از پشــم و کرک شــتر 
ــه مــی  ــی، مشــکی و زرد بافت ــگ هــای ســرخ و خرمای و در رن
شــوند. اکثــر کارگاه هــای عبافــی در شهرســتان ناییــن در محله 
محمدیــه قــرار دارد. کارگاه هــای عبــا بافــی در ایــن منطقــه بــه 
ــن  ــر ای ــده اند و اکث ــاخته ش ــن س ــده در دل زمی ــورت کن ص
ــر روی  کارگاه هــا، در کنــار قلعــه زیبــا و بســیار قدیمــی کــه ب

تپــه ای مشــرف بــر شــهر اســت قــرار دارد. 
ایــن کارگاه هــا کــه در بیــن بومیــان بــا نــام ســرداب شــناخته 
ــه  ــن منطق ــایی ای ــای تماش ــه ه ــی از جاذب ــوند، یک ــی ش م
محســوب مــی شــوند. از مشــهور تریــن عبابافــان ایــن منطقــه 

بــه علــی آقــا )علی بیگــی( و علــی مدنیــان محمــدی )جوانترین 
عبابــاف( مــی تــوان اشــاره کــرد.

ــتان  ــا اس ــد عب ــق پیشــرو در تولی ــر مناط ــر از دیگ ــی دیگ یک
بوشــهر اســت و  هنــر عبابافــی در روســتاهای تنــگ ارم، بنــار 
آزادگان، زیــارت، ســعدآباد، بردخــون، کــردوان ســفلی و علیــا و 
حومــه شــهر اهــرم رایــج بــوده و بــه کشــورهای حــوزه خلیــج 
فــارس نیــز صــادر مــی شــده اســت. یکــی از مراکــز کنونــی و 
مهــم عبابافی اســتان بوشــهر در روســتای کــردوان علیــا از توابع 

شهرســتان دشــتی قــرار دارد.
روســتای »کــردوان« کــه خاســتگاه اصلــی هنــر- صنعــت عبــا 
بافــی بــا ســابقه 500 ســاله در اســتان بوشــهر و جنــوب کشــور 
اســت و  همــه  منطقــه جنــوب کشــور عبــا را بــه نــام کــردوان 
می شناســند. عبــای تولیــدی در دشــتی اســتان بوشــهر از پشــم  
شــتر دشــتی )ذبــه( کــه از مهمتریــن نژادهــای شــتر اســتان و از 
بهتریــن نژادهــای پشــمی کشــور اســت تولیــد و رنــگ عباهــا به 
رنــگ هــای ســیاه،  ســفید، قهــوه ای، کــرم و طایــی و  بــه طول  
6.5 متــر و عــرض 85 و ۱50 ســانتی متر اســت . ایــن هنــر در 
ایــن منطقــه بــه عنــوان یــک رشــته اشــتغال زا مطــرح اســت و 
نقشــی مهــم در رونــق اقتصــادی ایــن روســتا دارد و روســتاییان 

بســیاری بــه ایــن هنــر مشــغول هســتند.
از اتفاقــات خوبــی کــه بــرای احیــا ایــن هنــر در اســتان بوشــهر 
صــورت گرفتــه اســت، ثبــت ناملمــوس ایــن هنــر اســت و عبای 
کــردوان دشــتی در ســال ۱390 در ســازمان میــراث فرهنگــی 
کشــور ثبــت ناملمــوس شــده  اســت. افــزون بــر ایــن، نخ ریســی 
عبــا نیــز اکنــون بــه نــام ایــن اســتان ثبــت ملــی شــده اســت و 
تــاش هــای بســیاری در جهــت اینکــه روســتای کــردوان کــه 
ســابقه طوالنــی در بافــت عبــا دارد، بــه عنــوان روســتای ملــی 

عبابافــی بــه ثبــت ملــی برســد، صــورت گرفتــه اســت.
 از دیگــر گام هــای مثبــت در جهــت رونــق ایــن هنــر، حمایــت 
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
بوشــهر اســت کــه موجــب شــده بســیاری از هنرمنــدان دوبــاره 
بــه بافــت عبا مشــغول شــوند. از دیگــر اقدامــات مثبــت دهیاری 
ــت وام  ــتی، پرداخ ــری دش ــتای بحی ــامی روس ــورای اس و ش
باعــوض، در دو ســال اخیــر اســت کــه موجــب راه انــدازی ۱5 
ــی شــده و بســیاری از کارگاه هــا کــه  ــا باف کارگاه تولیــدی عب
تعطیــل شــده بودنــد خوشــبختانه رونــق دوبــاره گرفتــه اســت.

اینــک کــه بــا حمایــت دولــت، ایــن هنــر رونــق گرفتــه اســت 
مــی تــوان بــا کمــک هــا و حمایــت هــای بیشــتر از ایــن هنــر 
و هنرمنــدان ایــن رشــته، ضمــن جلوگیــری از منســوخ شــدن 
و ترویــج و گســترش ایــن هنــر، بــه اشــتغال جوانــان کمــک و 

در بحــث اشــتغالزایی و اقتصــاد روســتا شــاهد اتفاقــات بهتــری 
. شیم با

عبــای بهبهــان، یکــی از بــا کیفیــت تریــن انــواع عبــا در ایــران 
اســت کــه هنــوز هــم بســیاری از روحانیــون کشــور، عبــای ایــن 
شــهر را بــرای پوشــیدن انتخــاب می کننــد. دو نــوع عبــا در این 
شــهر، یکــی عبــای تابســتانی بــه نــام “حلــه” و دیگــری عبــای 
کلفــت و زمســتانی بــه نــام “چقــه” یافــت مــی شــود. جنــس 
عبــای ایــن شــهر از نــخ هــای دســت ریــس پشــم گوســفندان و 
البتــه پشــم شــتر اســت و هنرمنــدان عبابــاف ایــن نــخ هــا را در 
کارگاه هــای خانگــی خــود بــه وســیله مــوادی مثل حنا، پوســت 

بلــوط و یــا پوســت گــردو رنــگ آمیــزی مــی کننــد.
عباهــای بهبهــان بیشــتر به شــهرهایی مثل مشــهد، قــم، برخی 
شــهرهای جنوبــی و البتــه تعــدادی از کشــورهای حاشــیه خلیج 

فــارس صــادر می شــود و مشــتریان خــود را دارد.
عمــده شــهرت صنعــت عبــا بافــی بهبهــان بــه خاطــر کیفیــت 
ــیوه  ــن ش ــاخت آن و همچنی ــه در س ــه کار رفت ــه ب ــواد اولی م
ــر  ــاف دیگ ــر خ ــه ب ــت ک ــت آن اس ــنتی باف ــی و س قدیم
شــهرهای تولیــد کننــده عبــا در کشــور، چنــدان بــه روز رســانی 
نشــده اســت. نــخ ایــن عبــا را بــه وســیله مــواد و رنگ دانــه های 
طبیعــی و بــه شــیوه کامــا ســنتی رنــگ آمیــزی مــی کننــد. 
عبــای بهبهــان در رنــگ هــای مشــکی، خرمایــی، خاکســتری و 

شــیری بــه بــازار عرضــه مــی شــوند.
نحــوه تولیــد عبــا در کارگاه هــای عبــا بافــی بهبهــان بــر خــاف 
کارگاه هــای عبــا بافــی اکثــر شــهرهای دیگــر مثــل ناییــن کــه 
کارگاه هایشــان در فضاهــای بســته ایجــاد شــده اســت، کارگاه 
هــای عبابافــی بهبهــان در فضاهــای بــاز بــر پــا مــی شــوند. در 
شــهر تاریخــی بهبهــان، مــی تــوان بیــش از ۱0 کارگاه عبــا بافی 
فعــال و پــر رونــق را پیــدا کــرد. اکثــر ایــن کارگاه هــا در بافــت 
قدیمــی ایــن شــهر و خانــه هــای بــا صفــا و حیــاط دار آن بــر 
پــا شــده انــد. اســتاد کاران بســیاری عبــا بافــی بهبهــان را رونــق 
ــام  ــوب”، “غ ــی خ ــتادان “عل ــای اس ــد. کارگاه ه ــیده ان بخش
عظیمــی”، “تقــی پریــزاد”، ایــرج مهدیــان”، “اســداهلل پریســوز”، 
“اســداهلل یوســفی”، “ناصــر مویــدی”، “حســین مترصــد”، 
“محمــد دهداریــان” و “جعفــر مشــغول الذکــر” معــروف تریــن 

کارگاه هــای عبــا بافــی شــهر بهبهــان هســتند.
بیشــتر ایــن کارگاه هــا در خیابــان پیــروز بهبهــان و در مجاورت 
مســجد مکتــب المهــدی یــا در کوچــه شــهید قنبریــان واقــع 

شــده انــد.
حامد بهلول

عبا بافی

تهیه مرحله به مرحله طرح مرمت برج های دوقلو صفا
ــه نیمــی از مجموعــه تاریخــی برج هــای  ــه دنبــال تملــک حــدود ب ــاد گفــت: ب شــهردار نجف آب
ــاد و مجموعــه شــهرداری  ــا همــت شــورای اســامی شــهر نجــف آب ــاد ب دوقلــو صفــا در نجف آب
، تهیــه طــرح مرمــت و احیــاء ایــن اثــر ارزشــمند در چندیــن مرحلــه در حــال مطالعــه و تهیــه 

اســت.
محمــد مغــزی نجــف آبــادی در مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری بــا اشــاره بــه 
ــک  ــد و تمل ــرای خری ــای الزم  ب ــتری  و ا و پیگیری ه ــمی دادگس ــی رس ــر کارشناس ــذ نظ اخ
مابقــی ایــن اثــر تاریخــی دوران صفویــه اظهــار داشــت: طــی هفته هــای گذشــته بــا چندیــن نفــر 
ــر کل میــراث فرهنگــی اســتان از ایــن  از مســئوالن اســتان و شهرســتان هم چــون معــاون مدی
اثــر بازدیــد و جلســات متعــدد کارشناســی داشــته و در کنــار آن گروهــی از اســاتید دانشــگاهی 

ــد. ــار تاریخــی، کار مطالعــات مراحــل اولیــه طــرح را شــروع کرده ان و کارشناســان مرمــت آث
مغــزی نجــف آبــادی شــناخت بهتــراز ایــن بنــای تاریخــی ، مقایســه آن بــا دیگــر آثــار مشــابه 
ــه منظــور  ــر ب ــق اث ــا و نقشــه برداری دقی ــف بن در کشــور و جهــان، بررســی کاربری هــای مختل
ســه بعدی ســازی ایــن اثــر را در زمــره دیگــر اقدامــات انجــام شــده در خصــوص برج هــای صفــا 
خوانــد و اعــام کــرد: بــا انجــام ایــن اقدامــات و در اولیــن مرحلــه، طــرح مرمــت فــوری برخــی 
از بخش هــای آســیب دیــده پــروژه تهیــه و اجــرا خواهــد شــد و در مراحــل بعــد، بهســازی کل 

بنــا انجــام خواهــد گرفــت.
ــرای   ــاد ب ــه شــورای اســامی شــهرنجف آب ــت  مجموع شــهردار نجف آبادضمــن تشــکر از حمای
تملــک ایــن اثــر منحصــر بــه فــرد افــزود: از اولیــن روزهــای تملــک بنــا، کار خــروج نخالــه هــای 
ــاد شــروع شــده و دقــت می شــود طــی  ــا احتیــاط زی ــا ب حاصــل از تخریــب قســمت هایی از بن

ــه بخش هــای ارزشــمند بنــا وارد نشــود. ایــن کار آســیبی ب
مغــزی نجــف آبــادی در پایــان بــا اظهــار امیــدواری بــرای تهیــه هــر چــه زودتــر طــرح مرمــت 
ــل ایــن  ــرای تبدی ــاد ب ــد برنامه هــای مدیریــت شــهری نجف آب ــر ادامــه رون ــر و تاکیــد ب ــن اث ای
شــهر بــه مقصــد اصلــی گردشــگران افــزود: بــا تصویــب و اجــرای کامــل ایــن طــرح، مجموعــه 
تاریخــی برج هــای دوقلــو صفــا بــه عنــوان اثــری جــذاب و متفــاوت در معــرض دیــد عاقه منــدان 

قــرار خواهــد گرفــت.
شــایان ذکــر اســت برج هــا دوقلــوی صفــا  جــزء مجموعــه بافــت تاریخــی  صفــا شــامل حمــام ، 
مســجد وخانه هــای تاریخــی اســت کــه در خیابــان شــریعتی، ابتــدای خیابــان صفــا واقــع شــده 
و ایــن اثــر در تاریــخ 25 اســفند ۱379 بــا شــماره  3482 بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران 

بــه ثبــت رســیده اســت.


