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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 17 تیر 1399

شماره 66 3
                                                      ثبت اولین فرود بالگرد اورژانس در بیمارستان نجف آباد

مــادر بــاردار چهارقلــو بــا اورژانــس هوایــی از شهرســتان فریــدن بــه بیمارســتان فاطمــه الزهــرا نجــف آباد اســتان اصفهــان منتقل 
. شد

 مســوول مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: ایــن مــادر ۳۲ ســاله کــه شــرایط جســمانی 
وخیمــی داشــت، بــا بالگــرد بــه ایــن بیمارســتان انتقــال داده شــد تــا پــد بالگــرد ایــن مجموعــه، بــرای اولیــن بــار شــاهد فــرود 

بالگــرد اورژانــس باشــد.
ــاردار چهارقلویــی اهــل روســتای خمســلو شهرســتان  رئیــس بیمارســتان شــهید رجایــی داران تصریــح کــرد: مــادر ب

ــرد. ــه ســر می ب ــل ب ــان وی انجــام شــده و در ســامت کام ــون زایم فریدونشــهر اســت و اکن

ــا کودهــای  ــا اســتفاده از ســموم شــیمیایی دفــع آفــات ی از آنجــا کــه مــواد غذایــی ارگانیــک ب
شــیمیایی تولیــد یــا فــرآوری نمــی شــوند، شــامل هیــچ مــاده شــیمیایی نمــی باشــند و از طریــق 
مــواد شــیمیایی نمــی تواننــد بــر ســامت انســان تاثیــر ســوء داشــته باشــند. اســتفاده از تکنیــک 
هــای طبیعــی ماننــد کــود ســبز بــرای بــارور کــردن اراضــی و کنتــرل طبیعــی آفــات و بیمــاری 
هــا در تولیــد محصــوالت غذایــی در نهایــت موجــب تولیــد محصــوالت ایمــن تــر و ســالم تــر مــی 

شــود. مصــرف مــواد غذایــی ســالم بــه معنــای ســامت افــراد اســت.
تقویت سیستم ایمنی

ــق اصــاح ژنتیکــی و اســتفاده از  ــر از طری ــای بزرگت ــوه ه ــات، گوشــت و می ــد بیشــتر غ تولی
هورمــون هــای رشــد نگرانــی هــای موجــود در مــورد کمیــت غذایــی را برطــرف مــی کنــد امــا در 
دراز مــدت تاثیــرات منفــی خــود را بــروز خواهــد داد. نتیجــه تولیــد مــواد غذایــی بــه چنیــن روش 

هایــی حساســیت بــه آلــرژن هــا و کاهــش قــدرت سیســتم ایمنــی بــدن اســت.
بــا مصــرف محصــوالت ارگانیــک کــه بــدون اصــاح ژنتیکــی و اســتفاده از هورمــون هــا تولیــد می 
شــوند، خطــر کاهــش قــدرت سیســتم ایمنــی بــدن تــا میــزان زیــادی کاهــش مــی یابــد. عــاوه 
بــر ایــن محصــوالت ارگانیــک حــاوی میــزان زیــادی ویتامیــن و مــواد معدنــی باکیفیتــی هســتند 

کــه باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن مــی شــوند.
بهبود سامت قلب

ســطح فاونوئیدهــای موجــود در محصــوالت کشــاورزی ارگانیــک نســبت بــه محصــوالت معمولی 
بیشــتر اســت. بــاال بــودن میــزان فاونوئیدهــا باعــث جلوگیــری از ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی 

عروقــی مــی شــود.
گوشــت و لبنیــات ارگانیــک نیــز کــه از تغذیــه دام هــا در چــراگاه هــای طبیعــی تولیــد می شــوند 
دارای میــزان زیــادی CLA )لینولئیــک اســید کونژوگــه( هســتند. CLA یــک اســید چــرب ســالم 
اســت کــه باعــث محافظــت از قلــب و عــروق مــی شــود. میــزان CLA در گوشــت و فــراورده هــای 

شــیر دام هایــی کــه در چــراگاه هــای طبیعــی تغذیــه مــی شــوند بیشــتر اســت.
سطح پایین فلزات سمی

مــی تــوان گفــت همــه غذاهایــی کــه بــه صــورت غیــر مســتقیم مصــرف مــی کنیــم از خــاک بــه 
همــراه ســایر فعــل و انفعــاالت فیزیکــی محیطــی حاصــل مــی شــوند. در کشــاورزی ارگانیــک از 
محصــوالت شــیمیایی بــرای تولیــد محصــوالت زراعــی اســتفاده نمــی شــود بــه ایــن معنــا کــه 
محصــوالت ارگانیــک دارای کمتریــن میــزان فلــزات ســمی مــی باشــند. مطالعــات جدیــد نشــان 
مــی دهنــد کــه میــزان کادمیــوم محصــوالت ارگانیــک نســبت بــه محصــوالت معمولــی تــا %48 

کمتــر اســت.

طعم بهتر
ــا محصــوالت  ــز ب ــزه نی ــم و م ــر طع ــک از نظ ــاال، محصــوالت ارگانی ــی ب ــر ارزش غذای ــاوه ب ع
معمولــی متفــاوت هســتند و عمدتــا مــزه بهتــری دارنــد. ســاختارهای معدنــی و قنــد محصــوالت 
ارگانیــک بهتــر اســت زیــرا زمــان بیشــتری بــرای رشــد دارنــد، در واقــع فراینــد رشــد را بــه صورت 
طبیعــی ســپری مــی کننــد. اســتفاده از روش هــای طبیعــی بــرای کشــت محصــوالت ارگانیــک 
و عــدم مداخلــه ســموم و کودهــای شــیمیایی دلیــل خوشــمزه تــر بــودن ایــن محصــوالت اســت.

آنتی اکسیدان بیشتر
مــواد شــیمیایی در ترکیبــات و مــواد مغــذی موجــود در محصــوالت کشــاورزی تاثیر مــی گذارند و 
بــا ویتامیــن هــا، ترکیبــات طبیعــی و مــواد معدنــی واکنــش مــی دهنــد. این اتفــاق باعــث کاهش 
خاصیــت آنتــی اکســیدانی محصــوالت کشــاورزی مــی شــود. از آنجایــی کــه مــواد شــیمیایی در 
رشــد محصــوالت ارگانیــک دخالــت ندارنــد خاصیــت آنتــی اکســیدانی آن هــا کامــا حفــظ مــی 
شــود. مطالعــات نشــان مــی دهنــد مصــرف غذاهــای ارگانیــک منجــر بــه مصــرف آنتــی اکســیدان 
بیشــتر مــی شــود. اثــرات مثبــت آنتــی اکســیدان هــای دریافــت شــده از غذاهــای ارگانیک شــامل 

پیشــگیری از بیمــاری هــای قلبــی، ســرطان، مشــکات بینایــی، پیــری زودرس و آلزایمــر اســت.
 مواد مغذی بیشتر

محصــوالت غذایــی ارگانیــک ماننــد میــوه هــا و ســبزیجات ارگانیــک، شــیر ارگانیــک، گوشــت 
ارگانیــک، ماهــی ارگانیــک و طیــور ارگانیــک حــاوی مــواد مغــذی بســیار باالیــی هســتند زیــرا در 

مقایســه بــا محصــوالت غذایــی معمولــی حــاوی مــواد اصــاح شــده نیســتند.
یکــی دیگــر از عواملــی کــه ســبب مــی شــود ایــن محصــوالت مغــذی تــر باشــند ایــن اســت کــه 
فرصــت کافــی بــرای رشــد بــه آنهــا داده مــی شــود و توســط هورمــون هــا و کودهــای شــیمیایی 
فراینــد رشــد آنهــا تســریع نمــی شــود و فرصــت کافــی بــرای دریافــت مــواد معدنــی از خــاک را 

خواهنــد داشــت.
 افزایش ایمنی محیط زیست

ــی  ــرات منف ــر تاثی ــاوه ب ــوند ع ــی ش ــتفاده م ــاورزی اس ــه در کش ــری ک ــیمیایی مض ــواد ش م
ــه آب، خــاک و هــوا نیــز آســیب مــی رســانند. مــواد شــیمیایی هیــچ  در ســامت انســان هــا ب
جایگاهــی در  فراینــد رشــد و تولیــد محصــوالت ارگانیــک ندارنــد بنابرایــن حداقــل آلودگــی را 
بــرای آب، هــوا و خــاک خواهنــد داشــت و محیطــی ســالم و امــن بــرای موجــودات کــره زمیــن 
فراهــم مــی کننــد. بــه طــور کلی مــی تــوان گفــت کشــاورزی ارگانیــک پیامدهــای طوالنــی مدت 

ناشــی از آلودگــی هــوا، آب و خــاک در ســامت انســان هــا را مــی کاهــد.
مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
مزایای سالمتی محصوالت ارگانیک

خبر کوتاه

مواد الزم برای 4 الی ۶ نفر :
۱۰۰ گرم *گوشت گوسفند)بهتر است گوشت دنده باشد(   
*سبزی گوشت و لوبیا شامل تره، جعفری و شنبلیله               ۵۰۰ گرم 

نکته : شنبلیله باید به اندازه بسیار کم باشد که تلخ نشود.
۲ پیمانه  *لوبیا سفید     

۱/۳ پیمانه  *برنج       
نکته: بهتر است برنج محلی و نیمدانه باشد

یک عدد *پیاز      
به مقدار الزم *نمک، فلفل سیاه و زردچوبه    

ــی  ــه م ــل در قابلم ــاز، نمــک و فلف ــک پی ــا ی ــراه ب ــرده، شســته و هم ــز ک گوشــت را تمی
گذاریــم تــا جــوش بیایــد و بعــد کــف حاصــل از گوشــت را مــی گیریــم ســپس لوبیــا ســفید 
و زردچوبــه را نیــز اضافــه مــی کنیــم و اجــازه مــی دهیــم گوشــت و لوبیــا نیــم پــز شــوند. 
ــا  ــه قب ــج را ک ــن مــدت برن ــس از ای ــک ســاعت در قابلمــه( پ ــا ی ــز ی ــم ســاعت زودپ )نی

خیــس کردیــم اضافــه مــی کنیــم .
ســبزی هــا را پــاک کــرده، ســپس شســته و اجــازه مــی دهیــم آب اضافــی اش خــارج شــود.  
ســبزی هــا را خــورد کــرده امــا بســیار ریــز نمــی کنیــم  و در انــدازه درشــت خــورد مــی 
کنیــم. ســبزی هــا را بــه گوشــت و لوبیــای نیــم پــز شــده افــزوده و پیــازی کــه بــا گوشــت 

در قابلمــه گذاشــته بودیــم را در مــی آوریــم. 
ــوط  ــم. مخل ــی کنی ــرو م ــان س ــا ن ــرده و ب ــدا ک ــا را ج ــت و لوبی ــت آب گوش ــس از پخ پ
ــوردن و  ــبزی خ ــا س ــراه ب ــواه کشــیده هم ــرف دلخ ــم در ظ ــی کوبی ــا را م گوشــت و لوبی

ترشی سرو می کنیم.
نکاتی برای پخت گوشت و لوبیا:

* در صــورت دلخــواه مــی تــوان هنــگام اضافــه کــردن برنــج یــک ســیب زمینــی متوســط 
نیــز اضافــه کــرد باعــث مــی شــود کشــدارتر شــود.

* در ایــن غــذا ســبزی نبایــد ریــز شــود، فقــط ســاقه هــای جعفــری و شــنبلیله را گرفتــه 
و در صــورت نیــاز تــره را ۲ الــی ۳ قســمت کنیــد.

* می توان شنبلیله خشک )یک قاشق مرباخوری( برای عطر بیشتر اضافه کرد.
نکتــه : آبگوشــت لوبیــا ســبزی دارای ویتامیــن A  و B12 و فولیــک اســید و آهــن مــی 

باشــد.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
آبگوشت لوبیا سبزی
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2شماره 66
     برگزاری اولین نشست بزرگداشت دهه امامت و والیت 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد اولیــن جلســه  بزرگداشــت  غدیرخــم بــه 
میزبانــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  بــا حضــور کارشناســانی از دفتــر امام جمعــه ، آمــوزش و پرورش ، ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری و اوقــاف و امــور خیریــه برگــزار شد.ســید حســن لــوح موســوی در اولین جلســه ســتاد 
بزرگداشــت غدیــر خــم هــدف از برگــزاری ایــن نشســت را برنامــه ریــزی و هماهنگــی بزرگداشــت دهه امامــت و والیــت و غدیر 
خــم اعــام نمــود و گفــت : وظیفــه همــه شــیعیان ایــن اســت تــادر راســتای گرامیداشــت و گســترش فرهنــگ  غنــی غدیــر و 
والیــت تــاش نماییــم . ســید حســن لــوح موســوی  بــا تاکید بــر برنامــه ریــزی جهت ترویــج و توســعه واقعــه غدیر و آشــنایی 
نســل امــروزی  گفــت :  مــا بایــد کاری کنیــم تــا غدیــر در متــن زندگــی مــردم نهادینــه شــود و  هــدف ایــن اســت کــه گــوش 

بــا کام وخطبــه غدیــر آشــنا شــود و بســتر الزم  بــرای گســترش و تبییــن ایــن واقعــه بــزرگ مهیا گــردد .

خبر کوتاه

حصر وراثت
حصروراثــت محمــد طاهــری دارای شناســنامه شــماره ۱۱ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۲99 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــم  ــادروان رحی ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
طاهــری بشناســنامه ۳۰7 در تاریــخ 97/۵/۲4 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ را ب
ــه : ۱. زهــرا جعفــری انالوجــه  ش ش ۱7۰ )همســر متوفــی  اســت ب
( ، ۲. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش ۲۳ ، ۳. غامعلــی طاهــری 
انالوجــه    ش ش ۳۵ ، 4. محمــد طاهــری ش ش ۱۱ )پســران متوفــی 
( ، ۵. 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 نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
ــی دادگاه  ــعبه ۱۰ حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 8۶۳۶۱۳/م ال ــد ش ــی صادرخواه دارد واالگواه

شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت میــاد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۰8۰۱۵۳9۵۰ بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۲97 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه ۲۱۵ 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 99/۱/۲۰ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش ۲۵۳۰۳ ، ۲. میــاد 
ــی( ، ۳. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش ۱۰8۱۵۳9۵۰ )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش ۱۵۳47 )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 ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب 8۶4۳8۳/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۱۰8 ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۲۵۶ 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 99/۱/۳۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری
ــه : ۱. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 8۱ ، ۲. پرویــن  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 7۳ ، ۳. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۱۰8 ، 4. 

راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 9۲ ، ۵. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
۲۰ ، ۶. زهــره بهرامــی ش ش ۱۶ )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. 

8۶448۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره ۳۳7 ب ــت مهــری صادقی حصروراث
کاســه 99۰۰۱۶7 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســکینه زمانــه نجف آبــادی بشناســنامه 4۱ در تاریــخ 99/۱/۳۱ اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: ۱. مهــری صادقیــان ش ش ۳۳7 ، )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. 

8۶۳97۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حمیــد رضــا رهبــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۰7۰ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۲۶۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
ــخ  ــنامه ۱4۱۲۶ در تاری ــری بشناس ــف رهب ــادروان یوس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
97/۲/۲۶ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد رضــا رهبــری  ش ش ۱۰7۰ ، )فرزنــد متوفــی(، متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 

ادامه از صفحه ۱
ــا،  ــاری ه ــا و دهی ــهرداری ه ــت ش ــبت روز نکوداش ــه مناس ب
ــا  ــراه ب ــتان هم ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد، تیــران و کــرون 
در مجلــس شــورای اســامی، معاونــان فرمانــدار، شــهردار نجف 
آبــاد، اعضــاء شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد و معتمدیــن 
محلــی از چنــد پــروژه عمرانــی، خدماتــی، ترافیکــی و فرهنگی 
ــه عمــل  ــد ب ــاد بازدی در دســت تکمیــل شــهرداری نجــف آب

ــد. آوردن
 در ایــن بازدیــد شــهردار نجــف آبــاد ضمــن تقدیــر از حضــور 
ــورد  ــای م ــروژه ه ــی پ ــت میدان ــب روی ــه ترتی ــن ب حاضری
بازدیــد، از میــزان هزینــه کــرد و زمانبری پــروژه هــای عمرانی، 
آزادســازی هــا، تعامــات بــا ادارات خدمــات رســان بــه ترتیب: 
پــروژه بزرگتریــن کشــتارگاه غــرب اســتان اصفهان -کشــتارگاه 
ــی -  ــاغ زندگ ــیرکوچه ب ــروژه مس ــاد -، پ ــف آب ــی نج صنعت
ــی-،  ــل زندگ ــه، پ ــتان ، بیش ــاحل، بهارس ــان س ــامل خیاب ش
پــروژه ســالن جلســات دانــش، پــروژه فرهنگســرای صالــح آباد، 
ــاز ســامت در مناطــق ۵  پــروژه مجموعــه هــای ورزشــی روب
ــهرداری  ــرف ش ــی در تص ــت عیان ــروژه مرم ــهری، پ ــه ش گان
ــه  ــز خان ــت و تجهی ــروژه مرم ــا، پ ــو صف ــای دوقل ــرج ه از ب
کبیــرزاده، پــروژه طــرح تعریــض و بهســازی بلــوار منتظــری 
ــاد، پــروژه هــای پیــاده روســازی هــا و آســفالت  بــه صالــح آب

معابــر در ســطح شــهر، پــروژه گســترش پناهــگاه ســگ هــای 
ــروژه هــای  ــدگار، پ ــوار فرهیختــگان مان ــروژه بل باصاحــب، پ
ــگ،  ــه راه فرهن ــهر، س ــف ش ــاط مختل ــی نق ــاح هندس اص
خیابــان نمــازی، روشــنایی میــدان انقــاب منطقــه ســه، بلــوار 
ــادی، ســاماندهی  ــت اهلل حجــت نجــف آب ــدان آی ــر و می باهن
ادامــه خیابــان ســاحل، احــداث بلــوار آیــت اهلل امینــی، 
نکوســازی و ســاماندهی خیابــان امــام، ســاماندهی قنــات شــیر 
بچــه حــد فاصــل میــدان بســیج تــا مولــوی، بهســازی خیابــان 
ــو  ــطحی )کانی ــای س ــع آب ه ــی دف ــروژه مهندس ــازی، پ نم
ــد.  ــن ســخن پرداختن ــه تبیی ــال( و ... ب ــرای کان ــذاری واج گ
در ایــن بازدیــد مهنــدس راعــی، معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان ضمــن تبریــک روز شــهرداری هــا و دهیــاری 
هــا بــه کلیــه خدمتگــزاران شــریف در سراســر ایــران اســامی، 
خصوصــا همــکاران ارزشــمند و فرهیختــه شــهری و روســتایی 
شهرســتان نجــف آبــاد، از مدیریــت شــهری شــهرداری شــهر 
نجــف آبــاد اعــم از شــهردار، معاونــان وی، شــهرداران نواحــی، 
ــاء  ــایر اعض ــهرداری و س ــته ش ــای وابس ــازمان ه ــران س مدی
ــد  ــر و تشــکر نمودن ــاد تقدی شــورای اســامی شــهر نجــف آب
و افزودنــد: روز شــهرداری هــا و دهیــاری هــا فرصتــی ارزنــده 
اســت تــا آحــاد جامعه قــدردان زحمــات خدمتگزاران شــریف و 
نجیــب امــور شــهری و روســتایی باشــند، افــرادی که بــا تاش 
هــا و ممارســت هــای بــی شــائبه و تمــام وقــت در عرصــه های 

ــی و ... در  ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــی، خدمات ــف عمران مختل
جهــت خدمــت بــه جامعــه هــدف و تحقــق هرچــه مســتمر تر 
توســعه پایــدار در تــاش و تکاپــو بــوده و مــی باشــند. انشــاا... 
ــوان »جهــش  ــه عن ــن ب ــوه الهــی در ســال مزی ــا حــول و ق ب
ــاران محتــرم، در شهرســتان  تولیــد« کلیــه شــهرداران و دهی
شــهید پــرور نجــف آبــاد، همچــون ســنوات گذشــته در جهــت 
ارائــه خدمــات ارزنــده تــر و شایســته تــر بــه جامعــه هــدف، 
ــع  ــتای رف ــه و در راس ــندانه را یافت ــت خداپس ــق خدم توفی
محرومیــت هــا و گســترش رونــق و رفــاه عمومــی غایــت تاش 
و مجاهــدت موثــر را ارائــه بنماینــد. از مســئولین شهرســتان، 
ــت  ــو رعای ــا عزمــی راســخ و در پرت ــم ب درخواســت مــی نمای
ــدی؛  ــردم داری، قانونمن ــداری، م ــاق م ــی اخ ــول متعال اص
ــادی در  ــت جه ــردی مدیری ــول راهب ــق اص ــر تحق ــه ب مجدان
ــا  ــعه ب ــی و توس ــران، آبادان ــای عم ــتای پیشــرفت و اعت راس
ــم  ــریف و فهی ــردم ش ــدی م ــترش رضایتمن ــت گس محوری
شهرســتان، خصوصــا اربــاب رجوعــان تــاش وافــر نماینــد و با 
اســتعانت از خداونــد متعــال و در تعامــل ســازنده بــا شــوراهای 
اســامی در تقویــت جایــگاه ســازمانی خــود و ضــرورت توســعه 
پایــدار کوشــا بــوده و ضمــن شناســایی اولویــت هــای ســرمایه 
ــر اســاس ظرفیــت هــا و تــاش در راســتای جلــب  گــذاری ب
ــروژه هــای اقتصــادی؛ ســاعی و  ســرمایه گــذاران و تعریــف پ

فعــال عمــل نماینــد.

ــاد گفــت: از ماه هــا  ــل شــهرداری نجف آب ــر ارتباطــات و اموربیــن المل مدی
پیــش بهســازی تصاویــر شــهدا و تعــدادی از نمادهــای موجــود در گلــزار 
ــک بســته طراحــی   ــن کار طــی ی ــه ، ای ــرار گرفت شــهدا در دســتور کار ق

ــد. ــی گردی ــزی و اجرای ــه ای  برنامه ری ــد مرحل چن
ــر  ــه طراحــی بهســازی تصاوی ــه عنــوان اولیــن مرحل ابراهیــم رضایــی ب
گلــزار شــهدای نجــف آبــاد بــه طراحــی ، ســاخت و نصــب تصاویرحضرت 
ــردر ورودی  ــه( در س ــم رهبری)مدظل ــام معظ ــی)ره( و مق ــام خمین ام
گلــزار شــهدا  اشــاره کــرد کــه در حــال حاضــر مراحــل پایــان ســاخت 

ــذارد. ــر می گ ــود را پشــت س خ
ــد بیــان داشــت:  ــر از  همــکاری بنیــاد شــهید در ایــن رون ــا تقدی وی ب
ــه یکسان ســازی قبــور شــهدا طــی ســال های گذشــته کــه  ــا توجــه ب ب
بــه عنــوان اقدامــی ملــی انجــام گرفــت، تابلوهــای باالســر شــهدا حــذف 
ــدام، طراحــی و  ــن اق ــوان دومی ــه عن ــل ب ــن دلی ــه همی ــود و ب شــده ب

ســاخت تابلوهــای قبــور در دســتور کار قــرار گرفــت.
رضایــی از انجــام  ایــن طــرح در مــزار شــهدای اصفهــان و تعــداد دیگری 
از شــهرهای کشــور ســخن گفــت و ادامــه داد: تمامــی تصاویــر شــهدا از 
ــر  ــه مرمــت تصوی ــاز ب ــواردی کــه نی ــه شــد و در م ــاد شــهید گرفت بنی
یــا افزایــش کیفیــت آن بــود، کار گرافیکــی مــورد نیــاز انجــام گرفــت و 

تابلوهــا بــه تدریــج ســاخته و نصــب شــد.
مدیــر ارتباطــات و اموربیــن الملــل شــهرداری نجف آبــاد درج تصویــری 
ــر  ــری کوچکت ــو و تصوی ــرف تابل ــک ط ــهید در ی ــح از ش ــزرگ و واض ب
ــه  ــاره ب ــن اش ــت و ضم ــا دانس ــی تابلوه ــر ویژگ ــت آن را دیگ در پش
تاثیــر ایــن موضــوع در پیــدا کــردن راحت تــر مــزار یــک شــهید بیــان 
داشــت :  یکــی دیگــر از بخشــهای طراحــی را نوســازی تابلوهــای مربــوط 
ــه در  ــد ک ــی جدی ــک طراح ــه کم ــهدا ب ــور ش ــات قب ــماره قطع ــه ش ب
ــراه  ــه( هم ــم رهبری)مدظل ــام معظ ــل و مق ــام راح ــری از ام آن  تصوی
ــورد  ــام)ره( در م ــرت ام ــز از حض ــره انگی ــی و خاط ــه ای تاریخ ــا جمل ب
ــرات دوران  ــد خاط ــاهده آن می توان ــه مش ــت ک ــده اس ــهدا درج ش ش

ــد. ــده کن ــان زن ــرای مخاطب ــدس را ب دفاع مق
ــه نوســازی تابلوهایــی  ــوط ب ــه آخــر ایــن طراحــی را مرب رضایــی مرحل
ــی  ــات ارزش ــا و جم ــکاس پیام ه ــه انع ــهدا ب ــزار ش ــه الی م ــه الب ک
ــی  ــه  طراحــی متفاوت ــوان داشــت ک ــرده اســت عن ــدا ک اختصــاص پی
ــرار  ــتورکار ق ــا در دس ــازی آنه ــده و بهس ــه ش ــر گرفت ــرای آن در نظ ب

ــه اســت. گرفت

بهسازی گلزار شهدای نجف آباد
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شماره 66 5
                                                                                           گریه تکراریداستان کوتاه

مردی باهوش برای حضار جوک تعریف کرد، حضار دیوانه وار خندیدند.
بعــد از چنــد لحظــه... دوبــاره همــون جــوک رو تعریــف کــرد. عــده کمــی از حضــار دوبــاره خندیدنــد. دوبــاره و دوبــاره 

همــون جــوک رو تعریــف کــرد.
زمانی که دیگه هیچیک از حضار نخندید او لبخند زد و گفت :

وقتــی کــه نمــی توانیــد بــه یــک جــوک بارهــا و تکــراری بخندیــد؛ چطــور بــرای یــه مســئله بارهــا و بارهــا گریــه تکــراری 
ــی کنید؟ م

حصر وراثت
حصروراثــت فریبــا نعلبنــدی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۵7 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۶۰۱ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ 99/۳/۱۱  ــنامه ۶۳۵ در تاری ــادی بشناس ــف آب ــدی نج ــا نعلبن ــادروان غامرض ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : ۱. فریبــا نعلبنــدی نجــف آبــادی ش ش ۲۵7 ، ۲. عبدالحســین نعلبنــدی نجــف آبــادی 
ش ش ۱۱۵ ، ۳. زهــرا ء نعلبنــدی نجــف آبــادی ش ش ۱48۲۶ ، 4. فاطمــه نعلبنــدی 
ــادی ش ش  ــف آب ــه نج ــه مهدی ــی(، ۵. صدیق ــدان متوف ــادی ش ش ۱۳۲۵ ، )فرزن ــف آب نج
۳99 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام 
ــا هــر کســی  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد9۰۵۳۶۵/ م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۱۱۵ ب ــور محمــد نجــف آب ــت محمــد حســین ن حصروراث
شــرح دادخواســت بــه کاســه 99۰۰47۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جعفــر نــور محمــدی نجــف آبــادی بشناســنامه ۱۳۳7۰ 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 48/۱۰/4 اقامت در تاری
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. ایــران نــور محمــد نجــف آبــادی ش ش ۱8۰ ، ۲. صغــرا نــور 
ــادی ش ش  ــف آب ــد نج ــور محم ــور ن ــادی ش ش ۱۰9۰۱۳۲4۲۵ ، ۳. من ــف آب ــد نج محم
۱۰9۰۱۳۲4۳۳ ، 4. محمــد نــور محمــد نجــف آبــادی ش ش ۱۰9۰۱۳۲4۱7 ، ۵. امیــر قلــی 
نــور محمــد نجــف آبــادی ش ش ۱۰9۰۱۶78۳۰ ، ۶. غامعلــی نــور محمــد نجــف آبــادی ش 
ــدان  ــادی  ش ش ۱۰9۰۱۶78۲۲)فرزن ــف آب ــد نج ــور محم ــر ن ش ۱۰9۰۱۳۲۳9۵ ، 7. قنب
متوفــی(، 8. رقیــه نــور محمــد نجــف آبــادی ش ش ۱۳۳7۲ ، 9. ســکینه نــور محمــد نجــف 
آبــادی ش ش ۱۳۳7۱ )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. 9۰۵۳۵۵/م الــف رئیــس شــعبه 

۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۱۰8۰۲۲4۳8۶ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــی جمالوئ ــا پیران ــت روی حصروراث
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰48۰ از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــنامه ۱۲۶۰ در  ــی بشناس ــی جمالوئ ــی پیران ــادروان حیدرعل ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
تاریــخ 89/۵/9 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : ۱. کبــری پیرانــی جمالوئــی ش ش ۳۰۲9۵ ، ۲. زهــرا پیرانــی جمالوئــی 
ــی  ــی جمالوئ ــی پیران ــی ش ش ۱۰8۰۲۲4۳8۶ ، 4. عل ــی جمالوئ ــا پیران ش ش ۵۰۱ ، ۳. روی
ــی ش  ــی جمالوئ ــی ش ش 47۵۳ ، ۶. حســین پیران ــی جمالوئ ــر پیران ش ش ۲۱۰۳ ، ۵. یاس
ش ۱۵۰۲ 7. بنــت الهــدی پیرانــی جمالوئــی  ش ش ۲9۱ )فرزنــدان متوفــی ( 8. قمــر رضائــی 
ش ش ۱4۰۱ )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. 9۰۱۲89/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ 

ــاد حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۱۰8۰۲۲4۳8۶ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــی جمالوئ ــا پیران ــت روی حصروراث
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰4۳8 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــخ 99/۱/۱۰  ــنامه ۱4۰۱ در تاری ــی بشناس ــر رضائ ــادروان قم ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه : ۱. یاســر پیرانــی جمالوئــی ش ش 47۵۳ ،۲. علــی پیرانــی جمالوئــی ش ش ۲۱۰۳ ، ۳.  ب
زهــرا پیرانــی جمالوئــی ش ش ۵۰۱ ، 4. کبــری پیرانــی جمالوئــی ش ش ۳۰۲9۵ ، ۵. بنــت 
الهــدی پیرانــی جمالوئــی  ش ش ۲9۱ ، ۶. رویــا پیرانــی جمالوئــی ش ش ۱۰8۰۲۲4۳8۶ ، 7. 
حســین پیرانــی جمالوئــی ش ش ۱۵۰۲ 7. )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. 9۰۱۲8۶/م 

الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت مســلم آخونــدی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۰4 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
99۰۰۵۵8 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان زهــرا گل آوری بشناســنامه ۶7۵ در تاریــخ 99/۳/۲7 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. طاهــره شــریفی نجــف 
آبــادی ش ش ۵7۲ )مــادر متوفــی ( ، ۲.محمدحســین ش ش ۱۰8۰۶۶۵۵44 ، ۳. محمــد امین 

آخونــدی ش ش ۱۰8۰8۰9۵۶۲ ، 4. مســلم آخونــدی ش ش ۱۰۰4 )همســر متوفــی(، متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــه از  ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی 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 
صادرخواهــد شــد. 99۰۰۵۵8/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت هاجــر مردانــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 9۲۶۳ بــه شــرح 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰۵78 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــنامه ۳۰7۱ در  ــادی  بشناس ــتمی نجــف آب ــول رس ــادروان رس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
تاریــخ 98/۵/8 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــب  ــادی  ش ش ۱۰8۰84۰۵۰8 ، ۲. زین ــف آب ــتمی نج ــا  رس ــه : ۱. مبین ــت ب ــر اس منحص
ــی نجــف  ــدان متوفــی(، ۳. هاجــر مردان ــادی  ش ش ۱۰8۱۱۱8849 )فرزن رســتمی نجــف آب
آبــادی  ش ش 9۲۶۳)همســر متوفــی( ، 4. قربانعلــی رســتمی نجــف آبــادی  ش ش ۲۵9 )پــدر 
ــر از  ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــادر متوف ــی گارماســه  ش ش ۲۱۳  )م ــی ( ، ۵. اشــرف توکل متوف
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب نامبــردگان ورثــه دیگــری ن
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 89898۰/م ال

حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــماره ۱۰8۰۰۱4۵4۳ ب ــنامه ش ــینی دارای شناس ــی حس ــید مرتض ــت س حصروراث
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 99۰۰47۰ از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی حســینی بشناســنامه ۶ در تاریــخ 8۲/۱۲/8 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. 
ــینی ش ش 9۵۲۶ ، ۳.  ــادات حس ــرف الس ــینی ش ش ۲9۶۲۳ ، ۲. اش ــی حس ــید مصطف س
اعظــم حســینی بورانــی  ش ش ۵۱۱ ، 4. ســید جــواد حســینی ش ش ۱۲7 ، ۵. ســید محمــد 
حســینی ش ش ۲8۰  ، ۶. ســید رســول حســینی  ش ش 99۱ ، 7. ســید مرتضــی حســینی  
ــاج مــاه  ــدان متوفــی(، 9. ت ش ش ۱۰8۰۰۱4۵4۳ ، 8. اکــرم حســینی  ش ش ۲7۰87 )فرزن
ــدارد.  ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف احمــدی ش ش ۱۶ )همســر متوف
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. 9۰۳۶۵۶/م الــف رئیــس شــعبه 

۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت جعفــر قلــی محمــدی جوزدانــی  دارای شناســنامه شــماره ۵۰ بــه شــرح 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰۵۱8 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــنامه 444 در  ــی  بشناس ــدی جوزدان ــینعلی محم ــادروان حس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
تاریــخ 8۶/۱/۲۳ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : ۱. فــرخ محمــدی جوزدانــی  ش ش 4۵۱ ، ۲. شــاهرخ محمــدی جوزدانــی  
ش ش ۲4 ، ۳. علــی محمــدی جوزدانــی  ش ش ۱۵۶7 ، 4. نازنیــن محمــدی جوزدانــی  ش 
ش ۱ ، ۵. جعفــر قلــی محمــدی جوزدانــی  ش ش ۵۰ ، ۶. رضــا قلــی محمــدی جوزدانــی  ش 
ش ۱۲)فرزنــدان متوفــی(، 7. بیگــم محمــدی ش ش 7۱7 )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. 9۰۲۲77/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــت محمدرضــا شــاهپوری  دارای شناســنامه شــماره ۲9 ب حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 99۰۰449 از ای
ــوری  بشناســنامه 8 در تاریــخ 97/۶/۲۳ اقامتــگاه دائمــی  داده کــه شــادروان ابراهیــم شــاه پ
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. محمدرضا 
ــاهپوری  ــا ش ــی  ش ش ۶4۱ ، ۳. مارزی ــاهپوری اران ــه ش ــاهپوری  ش ش ۲9 ، ۲. معصوم ش
ــه  ــی(، ۵ . خدیج ــدان متوف ــاهپوری ش ش ۳۱9 ، )فرزن ــب ش ــی  ش ش ۱4۲ ، 4. زین اران
شیاســی ش ش ۱۰9۰ )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. 9۰4۱9۰/م الــف رئیــس شــعبه 

۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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4شماره 66
خبر کوتاه

    کسب رتبه »ممتاز »توسط دفتر انجمن سینمای جوان نجف آباد
ــاد ، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد  بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
ــال  ــر فع ــر دفت ــن ۱۰۰ نف ــاد در بی ــر ســینمای جــوان نجــف آب ــاز شــدن دفت ــری از ممت اســامی شهرســتان در خب
کشــور خبــر داد .ســید حســن لــوح موســوی افــزود در تقســیم بنــدی جدیــدی کــه توســط انجمــن ســینمای جوانــان 
ایــران انجــام گرفــت ؛ دفاتــر در ســه دســته ویــژه ، ممتــاز و حمایتــی قــرار گرفــت افــزود :  دفتــر ســینمای جــوان 
نجــف آبــاد در ایــن تقســیم بنــدی موفــق بــه کســب رتبــه ممتــاز گردیــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه دفتــر ســینمای 
جــوان نجــف آبــاد در بیــن ۱۰۰ دفتــر فعــال کشــور حائــز رتبــه ممتــاز گردیــده ؛ ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت بــه 

جامعــه ســینمایی  شهرســتان خواســتار تــاش مضاعــف ایــن دفتــر بــرای کســب مــدارج باالتــر شــد .

حصر وراثت
حصروراثــت حســینعلی جعفــری جوزدانــی دارای شناســنامه شــماره ۱۳۱۰ بــه شــرح 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰۵۶7 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کوکــب محمــدی جوزدانــی بشناســنامه ۱۲7 در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 9۰/۱/۲۰ اقامت
ــن  ــد ( ، ۲. محس ــی ش ش ۱84۵ )فرزن ــری جوزدان ــعادت جعف ــه : ۱. س ــت ب ــر اس منحص
جعفــری جوزدانــی )فرزنــد ( ش ش ۱۵ ، ۳. زهــره جعفــری جوزدانــی )دختــر ( ش ش ۵98 
، 4. آرزو جعفــری جوزدانــی ش ش ۱۰8۰۳44۰98 )دختــر ( ، ۵. مرضیــه جعفــری جوزدانــی 
ــر از  ــه غی ــی ب ــی ش ش ۱۳۱۰ ، متوف ــری جوزدان ــینعلی جعف ــر ( ش ش ۱۰ ، ۶. حس )دخت
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب نامبــردگان ورثــه دیگــری ن
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد ــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوق شــد. 898978/م ال

حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــماره ۲9۵۵7 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــد نج ــان نورمحم ــت احس حصروراث
ــوده و  ــت نم ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 99۰۰۵7۶ از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اشــرف ســلیمانی نجــف آبــادی بشناســنامه ۲۶ در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 9۵/9/۲۶ اقامت
ــد  ــرم نورمحم ــادی ش ش ۳۰ ، ۲. محت ــف آب ــد نج ــره نورمحم ــه : ۱. زه ــت ب ــر اس منحص
نجــف آبــادی ش ش  ، ۳. بتــول نورمحمــد نجــف آبــادی ش ش ۶87 ، 4. بصیــرت نورمحمــد 
نجــف آبــادی ش ش ۲۵۳۱۱ ، ۵. احســان نورمحمــد نجــف آبــادی ش ش ۲9۵۵7  ۶. محمــد 
حســین نورمحمــد نجــف آبــادی ش ش ۱۱۱۵ ، 7. جعفــر نورمحمــد نجــف آبــادی ش ش ۶۱4 
ــا انجــام تشــریفات  )فرزنــدان ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 899۶88/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت قــزی امــان الهــی دارای شناســنامه شــماره 8 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
99۰۰474 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــگاه دائمــی خــود را  ــخ 9۵/۱۱/۳ اقامت ــان الهــی بشناســنامه ۳۲۳ در تاری شــادروان تاجــی ام
ــان  ــزی ام ــه : ۱. ق ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــا انجــام  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث الهی)دختــر متوفــی(، متوفــی ب
ــا هــر کســی  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 89۵۱۲۰/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۱7۳ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــی نج ــین باران ــت عبدالحس حصروراث
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 99۰۰۵44 از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدیجــه بارانــی نجــف آبــادی بشناســنامه ۱۳8 در تاریــخ 
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود را ب 98/۱۲/۲۰ اقامت
منحصــر اســت بــه : ۱. عبدالحســین بارانــی نجــف آبــادی ش ش ۱7۳ ، ۲. محمــد رضــا بارانــی 
ــدان  ــادی ش ش 9۳8 ، )فرزن ــف آب ــی نج ــی باران ــد عل ــادی ش ش ۶9۱ ، ۳. محم ــف آب نج
ــام تشــریفات  ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف متوف
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. 898۵8۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۶۵۵8 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــه کریم ــت معصوم حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 99۰۰۵7۱ از ای
داده کــه شــادروان حســن کریمــی بشناســنامه ۳۵ در تاریــخ ۶9/۳/۱۳ اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــر  ــاه منی ــه : ۱. م ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت را ب
ــی   ــدا کریم ــی  ش ش ۳9۰ ، ۳. ن ــدی کریم ــی (، ۲. مه ــر متوف ــدری ش ش 44 ) همس حی
ش ش ۳۲۲9 ، 4. معصومــه  کریمــی  ش ش ۶۵۵8 ، ۵. لیــا کریمــی  ش ش ۲۰9 ، ۶. 
ــن کریمــی   ش  ــه کریمــی  ش ش 7۳۶ ، 8. پروی ســتاره کریمــی  ش ش ۲9۶۵۳ ، 7. پروان
ش ۲84۶4 ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــر کســی اعتراضــی  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 99۰۰۱4۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه 

ــاد شــورای حــل اختــاف نجــف آب

حصر وراثت
حصروراثــت جعفــر یــا علــی بــه وکالــت از فتــح الــه قیصــری دارای شناســنامه شــماره ۱۲۰4 
بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۵۲۱ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ربابــه قیصــری ملــک آبــادی بشناســنامه ۱9 در 
تاریــخ 9۵/۵/4 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــری ش ش ۱۲۰4  ــه قیص ــح ال ــری  ش ش ۱۰ ، ۲. فت ــد قیص ــه : ۱. محم ــت ب ــر اس منحص
، ۳. فاطمــه قیصــری ش ش ۲7 ، 4. مهــری قیصــری ش ش ۱۰9۱۰9۳۰8۳ ، )فرزنــدان 
ــام تشــریفات  ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف متوف
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. 8988۳4/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــور دارای شناســنامه شــماره ۲9۶ ب ــت نفیســه غی حصروراث
99۰۰۵4۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان علــی محمــد غیــور بشناســنامه ۲۱۶9۵ در تاریــخ 99/۱/۲8 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. عصمــت چهــره 
ســاز نجــف آبــادی ش ش 7۳9 )همســر متوفــی(، ۲. نفیســه غیــور  ش ش ۲9۶ ، ۳. افســانه 
ــور ش  ــور ش ش ۳۰۵ ، ۵. مهــدی غی ــی ( ، 4. محمــود غی ــران متوف ــور ش ش 4۲) دخت غی
ــر از  ــه غی ــی ب ــور  ش ش ۳4 ، متوف ش ۲۵7 ، ۶. محســن غیــور ش ش 7۵۲ ، 7. عبــاس غی
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب نامبــردگان ورثــه دیگــری ن
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. 9۰۰84۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت محمــد حســین حســینخانی دارای شناســنامه شــماره ۲8۲8 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۵۶۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان قدمعلــی حســینخانی  بشناســنامه ۱9 در تاریــخ 99/۲/۱۲ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. فاطمــه 
حســین خانــی ش ش ۱8 ) همســر متوفــی ( ، ۲. صغــری حســین خانــی ش ش ۲۵7۳9 ، ۳. 
کبــری حســینخانی ش ش 7۱ ، 4. نرگــس حســینخانی ش ش ۲۳84 ، ۵. زهــرا حســینخانی 
ــین  ــد حس ــی ش ش ۵۱۱ ، 7. محم ــین خان ــاس حس ــی(، ۶. عب ــران متوف ش ش ۳۳ )دخت
خانــی  ش ش ۲8۲8 ، 8. محمــد حســین حســینخانی ش س ۲۳8۵)پســران متوفــی(، متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــه از  ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی 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 
صادرخواهــد شــد. 898۶۵۰/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت ســعادت زمانــی دارای شناســنامه شــماره ۲۳۳ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
99۰۰۵۶4 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــم رمانــی بشناســنامه ۲۵ در تاریــخ 94/8/۲۵ اقامتــگاه دائمــی خــود را  شــادروان همــدم خان
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. شــهناز زمانــی 
ــاهی ش ش ۱۳8  ــه ش ــی قلع ــها زمان ــی  ش ش ۲۳۳ ، ۳. ش ــعادت زمان ش ش ۳7۶ ، ۲. س
ــا انجــام  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــر از نامبــردگان ورث ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ، )فرزن
ــا هــر کســی  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 9۰۰9۵۳/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت عبدالرضــا عطوفــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۶79 بــه شــرح 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰49۰ از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــنامه ۳84 در  ــادی بشناس ــف آب ــدی نج ــه حمی ــادروان پروان ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
تاریــخ 98/4/۲۶ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــی  ــا  عطوف ــادی ش ش ۲7987 ، ۲. مین ــف آب ــی نج ــعید  عطوف ــه : ۱. س ــت ب ــر اس منحص
ــادی ش ش  ــف آب ــی نج ــا  عطوف ــی( ، ۳. عبدالرض ــدان متوف ــادی ش ش 7۱9)فرزن ــف آب نج
۶79 ، )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام 
ــا هــر کســی  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 9۰۰۲۶۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

ــاد دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
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شماره 66 7
                                                           افتتاح پروژه فیبرنوری فرمانداری های استان خبر کوتاه

مراســم افتتــاح پــروژه فیبرنــوری فرمانــداری هــای اســتان از طریــق ویدئو کنفرانــس با حضور مجــازی دکتر رضائی اســتاندار اســتان 
و فرمانــداران شهرســتان هــای اســتان برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم کــه معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان نیــز از طریق 
ویدئــو کنفرانــس در آن حضــور داشــتند، ضمــن تاکیــد بــر توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــات و اطاعــات بــر رونــد بهره گیــری از 
خطــوط انتقــال داده هــای امــن تصریــح و تاکیــد صــورت پذیرفــت. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر از کلیــه عوامــل 
اجرایــی و خدمــات مجدانــه مدیریــت اداره مخابــرات شهرســتان، افزودنــد: ایــن موضــوع در بردارنــده مزایــای بســیار در خــور توجه از 
جملــه گســترش ارتباطــات آنایــن میــان فرمانــداری هــای دارای این امتیاز، افزایش گســترده ســرعت انتقــال دیتا، ایمنــی کامل در 

ارســال دیتاهــا، بهــره منــدی از تلفــن هــای هوشــمند ثابت، گســترش رضایتمنــدی اربــاب رجوعــان و ... می باشــد.

۱4 تیــر بــه عنــوان »روز قلــم« در تقویــم ایــران نــام گــذاری شــده اســت. ایــن روز در ســال 
۱۳8۱ پــس از پیشــنهاد انجمــن قلــم ایــران و تصویــب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه 
ثبــت رســید و از آن پــس ۱4 تیرمــاه بــه عنــوان روز قلــم نامگــذاری شــد. اگــر بخواهیــم از 
جایــگاه و اهمیــت قلــم بگوییــم، ســخن بســیار اســت ولــی از اهمیــت و جایــگاه قلــم، همیــن 
بــس کــه در کتــاب آســمانی مــان »قــرآن کریــم« نیــز از آن نــام بــرده و ســوگند خــورده 

شــده اســت » قســم بــه قلــم و آنچــه مــی نویســد«
پیشینه خط 

ــه ســوی مدنیــت  ــداع خــط یکــی از بزرگتریــن دســتاورهای انســان و مهــم تریــن گام ب اب
ــخ  ــکار خــود را ثبــت کنــد و تاری ــا اف ــادر ســاخت ت ــداع خــط، انســان را ق ــوده اســت. اب ب
ــه ی  ــول و نتیج ــی محص ــط نویس ــط و خ ــداع خ ــازد. اب ــه س ــش را جاودان ــت خوی مدنی
ــا پیچیدگــی فزاینــده، کــه موجــب  ــود و ضــرورت هــای یــک نظــام اقتصــادی ب تجــارت ب
پیدایــش نوشــتار شــد. کشــفیات باســتان شناســی نشــان مــی دهــد کــه تاریــخ پیدایــش 
خــط بــا شــروع شــهر همزمــان اســت. در فاصلــه ۳۰۰۰ تــا ۳۵۰۰ ســال قبــل از میــاد چنــد 
محــل در بیــن النهریــن و خوزســتان)اور، جمــدت نصــر، شــوش( وارد مرحلــه شهرنشــینی 
شــدند و در همیــن شــهرها بــود کــه خــط ابــداع شــد. زیــرا بــا شــروع شهرنشــینی، فعالیــت 
هــای بازرگانــی گســترش یافــت و نظــام اقتصــادی، متنــوع و ســازمان یافتــه تــر شــد. در 
ــد  ــه وســیله ای داشــتند کــه بتوان ــد نیــاز ب ــار و معاب پــی رشــد اقتصــادی، کارگــزاران درب
میــزان غلــه، تعــداد گوســفندان، وســعت اراضــی و انــدازه دارای خــود را ثبــت و نگهــداری 
ــور  ــان ام ــود کــه توســط کارکن ــم و نشــانه هــای ابداعــی ب ــازه عائ ــن وســیله ت ــد. ای کنن
اقتصــادی وضــع شــد. یافتــه هــای باســتان شناســی در محوطــه هــای شــهرهای آغازیــن 
بیــن النهریــن و خوزســتان نشــان مــی دهــد کــه در آن روزگار امــور اقتصــادی در دســت 
کاهنــان معبــد بــود و معبــد مهــم تریــن کانــون اقتصــادی در هــر شــهر بــود و همــه داد و 

ســتدها و معامــان تجــاری و بازرگانــی در آنجــا انجــام مــی گرفــت.
ــیله  ــه وس ــار ب ــام و آم ــظ ارق ــی و حف ــای بازرگان ــه ه ــادالت و معاوض ــام مب ــاز، انج در آغ
کاهنــان کــه گرداننــدگان معابــد بودنــد، صــورت مــی گرفــت و آنــان نیــز تنهــا بــا تکیــه بــر 
حافظــه خــود ایــن کار را مــی کردنــد. امــا بــه تدریــج بــا افزایــش ثــروت و تراکــم تولیــدات 
دیگــر نمــی توانســتند تنهــا بــه حافظــه ی خــود اتــکا کننــد، در نتیجــه آنهــا در پــی ابــداع 
وســیله ای بودنــد کــه بتواننــد بــا آن آمــار و ارقــام دارایــی و تولیــدات خــود را ثبــت کننــد. 
ــرای همــگان نیــز مفهــوم باشــد. در  ــه ای باشــد کــه ب ــه گون ثبــت کــردن مــی بایســت ب
نتیجــه در آغــاز و عائمــی کــه بــرای همــگان قابــل فهــم بــود اســتفاده شــد. اولیــن وســیله 
ای کــه بــرای ایــن منظــور ســاخته شــد مهــر بــود .مهرهــا معمــوآل از ســنگ و بــه شــکل 
نیــم کــره ســاخته مــی شــد و بــر روی ســطح مســطح آن  تصاویــر هندســی و یــا صــورت 
حیوانــات و نباتــات کنــده مــی شــد. در طــول هــزاره چهــارم ق.م مهرهــای مســطح، رایــج 
ــانه  ــکال و نش ــن اش ــود. همی ــی ب ــت خصوص ــک و مالکی ــات تمل ــرای اثب ــیله ب ــن وس تری
هــا بــود کــه بــه خــط تبدیــل شــد. بایــد توجــه داشــت کــه ســیر تحــول و تطــور خــط و 
نوشــتار بــه عنــوان یــک وســیله ی ارتبــاط و ذخیــره ی اطاعــات در همــه جــای دنیــا یــک 
رونــد ، مشــابه و تکاملــی را طــی نکــرده اســت. خــط در بیــن النهریــن و خوزســتان فاصلــه 
ی ۳۰۰۰ تــا ۳۵۰۰، در مصــر حــدود ۳۰۰۰، در دره ســند حــدود ۲۵۰۰ ســال و در چیــن 
حــدود هــزاره ق.م بوجــود آمــد و در هــر یــک از ایــن حــدود مناطــق شــکل خاصــی را بــه 

خــود گرفــت.
در بیــن ایرانیــان نیــز توجــه بــه قلــم و کتابــت از دیربــاز رواج داشــته اســت، قلــم کــه زبــان 
دوم انســان اســت، وســیله ایســت بــرای ابــراز احساســات، فهــم و شــعور و در میــان اهالــی 
ــی داشــته اســت. شــاید بســیاری  ــرب فراوان ــروز ارج و ق ــه ام ــا ب ــم ت ــن از قدی ــران زمی ای
گمــان کننــد کــه ایــن روز بــه ماســبت تولــد، درگذشــت و یــا بزرگداشــت شــاعر، نویســنده، 
ــن  ــن چنی ــی ای ــذاری شــده اســت ول ــام گ ــا ... ن ــد، پژوهشــگر و ی محقــق، مترجــم، منتق
ــه  ــاه ب ــم تیرم ــذاری چهارده ــینۀ نام گ ــد پیش ــاره ش ــدا اش ــه در ابت ــور ک ــت و همانط نیس
ــی  ــا در پ ــران مدت ه ــم ای ــن قل ــردد. اعضــای انجم ــال ۱۳8۱ برمی گ ــه س ــم ب ــام روز قل ن
اختصــاص دادن و انتخــاب یــک روز خــاص بــرای اهالــی فرهنــگ و قلــم بودنــد تــا در ایــن 
ــا اینکــه در  ــرای اهالــی قلــم برگــزار کننــد. ت روز بتواننــد برنامه هــای فرهنگــی مناســبی ب
ســال ۱۳8۱ و پــس از بررســی تاریخ هــای متفــاوت تصمیــم بــر ایــن گرفتــه شــد کــه روز 
ــم  ــن خاطــر روز چهارده ــه همی ــی داشــته باشــد و ب ــخ مل ــگ و تاری ــم ریشــه در فرهن قل
تیرمــاه از طــرف ایــن انجمــن بــه عنــوان روز قلــم پیشــنهاد شــده و در نهایــت بــه تصویــب 

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی رســید.
امــا وقتــی دالیــل انتخــاب ایــن روز را بررســی کنیــم، بــه دو بــه دو دلیــل بــرای انتخــاب 
چهاردهــم تیرمــاه بــه عنــوان روز قلــم می رســیم کــه: اولیــن دلیــل، جشــن تیــرگان و بــه 
رســمیت شــناختن کاتبــان در زمــان هوشــنگ، از پادشــاهان پیشــدادی اســت و دلیــل دوم 
روز ســیارۀ عطــارد یــا همــان تیــر اســت کــه بــه عنــوان کاتــب ســتارگان شــناخته می شــود.

ــال،  ــای س ــر از ماه ه ــه غی ــینیان ب ــم پیش ــه در تقوی ــم ک ــد بگویی ــل اول بای ــورد دلی در م

ــا  ــن نام ه ــه ای ــد؛ ک ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــامی خاص ــز اس ــاه نی ــر م ــای ه ــرای روزه ب
ــار  ــام ماه هــای ســال داشــت. بــه همیــن خاطــر در هرمــاه ســال یک ب ــه ن تشــابه زیــادی ب
ــا  ــام یکــی از روزهــای مــاه یکــی می شــد. ایــن یکــی شــدن اســم روز ب ــا ن ــام آن مــاه ب ن
اســم مــاه بــرای پیشــینیان ارزش فراوانــی داشــت و چنیــن روزهایــی را مقــدس شــمرده و 
ــد و  ــر می نامیدن ــاه را تی ــر م ــیزدهم ه ــال روز س ــوان مث ــه عن ــد. ب ــن می گرفتن آن را جش
هروقــت کــه بــه روز ســیزدهم تیرمــاه می رســیدند، ایــن روز را روز تیــرگان می خواندنــد و 
ــاره ی ایــن  ــا مراســم های آیینــی جشــن می گرفتنــد. روایت هــای دیگــری نیــز درب آن را ب
ــه اینکــه گفتــه می شــود آرش  کمانگیــر در همیــن روز )ســیزدهم  روز وجــود دارد، از جمل
تیرمــاه( بــود کــه بــه قلــۀ دماونــد رفــت، تیــر در چلــۀ کمــان گذاشــت و بــه ســمت تــوران 
ــی  ــر درخــت گردوی ــت ب ــا در نهای ــود ت ــک شــبانه روز در راه ب ــه ی ــری ک ــرد. تی ــاب ک پرت

نشســت و مــرز ایــران و تــوران را مشــخص کــرد.
در همیــن روز بــود کــه هوشــنگ، از پادشــاهان پیشــدادی، کاتبــان را بــه رســمیت شــناخت 
و بــه مــردم دنیــا دســتور داد تــا در روز جشــن لبــاس کاتبــان را بپوشــند و مقــام آنــان را 

عزیــز دارنــد. )آثارالباقیــه، ابوریحــان بیرونــی، فصــل نــه، عیــد تیــرگان(
امــا در مــورد دلیــل دوم نیــز بایــد بگوییــم کــه ســیاره عطــارد بــه کاتــب ســتارگان معــروف 
اســت. اگــر کمــی در اشــعار فارســی جســت وجو کنیــم در ایــن مــورد بــا مثال هــای فراوانــی 
روبــرو می شــویم کــه عطــارد را کاتــب، انشــاکننده یــا نویســندۀ ســیارات دانســته اند. البتــه 
در اشــعار شــعرای قدیــم نظیــر حافــظ و مولــوی نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت. 

بــه عنــوان مثــال غــزل شــماره ۱۰8 دیــوان حافــظ، آمــده اســت:
ای که انشای عطارد صفت شوکت توست      

عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
و یــا در ایــن بیــت از غزلیــات شــمس  )غزلیــات شــمس، غــزل شــماره ۲۵۲۶( نیــز بــه ایــن 

موضــوع اشــاره شــده اســت :
عطارد را همی گفتم به فضل و فن شدی غره 

قلم بشکن بیا بشنو پیام نیشکر باری
ــه  ــردد ب ــر برمی گ ــته اند، در ظاه ــتارگان می دانس ــب س ــارد را کات ــرا عط ــه چ ــی اینک ول
ــه  ــناخته اند و ب ــز می ش ــر« نی ــام »تی ــه ن ــته ب ــارد را در گذش ــیاره؛ عط ــن س ــر ای ــام دیگ ن
همیــن خاطــر روز تیــرگان، یعنــی همــان شــب ســیزدهم تیرمــاه را روز مخصــوص ســیارۀ 
ــا جشــن تیــرگان  ــد. احتمــاالً ایــن نام گــذاری بی ارتبــاط ب تیــر )همــان عطــارد( می نامیدن

و بــه رســمیت شــناختن کاتبــان بــه وســیلۀ هوشــنگ هــم نبــوده اســت.
بــا تعاریــف بــاال مشــخص شــد کــه چــرا ایــن روز را بــه عنــوان روز قلــم انتخــاب کــرده انــد، 
ــام ههــای خاصــی  امــا ایــن مناســبت هنــوز در میــان مــردم شــناخته شــده نیســت و برن
ــوده،  مخصــوص ایــن روز برگــزار نمــی شــود و اگــر برنامــه هــا و بزرگداشــت هــای نیــز ب

بســیار انــدک بــوده و برخــی از اهالــی قلــم از ایــن موضــوع ناراحــت هســتند.
ــاال را برخــی از  ــه دالیــل ب البتــه ایــن نکتــه را بایــد ذکــر کــرد کــه نامگــذاری ایــن روز ب
ــت  نویســندگان صحیــح نمــی داننــد. مثــا نصــراهلل شــفیعی معتقــد اســت آمیختگــی عل
ــرا  ــه ظاه ــی ک ــه نوشــته  ابوریحــان بیرون ــا اســتناد ب ــا ب ــات مث ــا برخــی خراف ــن روز ب ای
چهاردهــم تیرمــاه، روز ســتاره  تیــر یــا عطــارد اســت و چــون عطــارد، کاتــب ســتارگان اســت 
ــی مبناســت مــی داننــد  ــی اســاس و ب ــن روز را روز نویســنده نامیــد حرفــی ب ــوان ای می ت
کــه هیــچ توجیــه عقانــی برایــش نمــی تــوان در نظــر گرفــت. یــا در مــورد دلیــل اول نیــز 
برخــی معتقدنــد بــا وجــود ایــن کــه داســتان هوشــنگ پیشــدادی در شــاهنامه آمــده اســت، 
امــا هیــچ دلیلــی در مــورد قطعیــت واقعیــت بــودن ایــن داســتان مشــخص نیســت و چــه 
بســا ایــن داســتان افســانه باشــد و واقعیــت نداشــته باشــد و بــا توجــه بــه وجــود داســتان 
هــای ضــد و نقیــض کــه از ایــن پادشــاه وجــود دارد، ایــن داســتان هــا نشــانگر افســانه ای 
و اســطوره بــودن زندگــی ایــن پادشــاه اســت. یــا در جایــی گفتــه شــده کــه عمــر هوشــنگ 
ــه  ــن ک ــوص ای ــت، بخص ــده اس ــر ش ــال ذک ــری 97۰ س ــع دیگ ــوده و در منب ــال ب 4۰ س

شــاهنامه خــود یــک کتــاب اســطوره ای اســت.
از ایــن جهــت شــاید یکــی از دالیلــی کــه ایــن روز همچنــان شــناخته شــده نیســت، همیــن 
دالیــل باشــد کــه ایــن چنیــن ایــن روز هنــوز رونــق نگرفتــه اســت. ولــی ایــن روز بــه هــر 
ــرای ایــن قشــر فرهیختــه  ــام گــذاری شــده، بــه دلیــل ارج و قــرب نهــادن ب دلیلــی کــه ن
ــردم  ــن م ــود و در بی ــته ش ــه داش ــی نگ ــن روز، گرام ــم ای ــت و امیدواری ــارک اس روزی مب
بیشــتر از قبــل شــناخته شــود و ایــن روز را مغتنــم بشــماریم در جهــت قدردانــی از کســانی 
کــه بــا کمتریــن توقعــی در راه اعتــای فرهنــگ و ادب ایــن ســرزمین کوشــیده انــد و شــاید 

هنــوز ناشــناخته انــد.
احمد شریعتی

 قسم به قلم و آنچه می نویسد
به مناسبت 14 تیر ماه روز »قلم« 
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6شماره 66
خبر کوتاه   دیدار سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی با فرماندار ویژه

هاکویــی و هیــات همــراه بــا  فرمانــدار ویــژه شهرســتان دیــدار و با ایشــان بــه گفتگو نشســتند. در این دیــدار مهنــدس راعی، ضمن 
تبریــک والدت بــا ســعادت حضــرت ثامــن االئمــه - امــام رضــا )ع( - و دهــه مبارک کرامت کســب رتبه ســوم شهرســتان نجــف آباد 
در مســابقات کتابخوانــی رضــوی در اســتان پهنــاور اصفهــان را بــه سرپرســت اداره کل کتابخانــه های اســتان و رئیــس اداره کتابخانه 
هــای عمومــی شهرســتان تبریــک گفتنــد و بــر ضرورت توســعه فرهنگ کتــاب و کتابخوانــی به عنــوان یکــی از بنیادین تریــن و اثر 
بخــش تریــن مولفــه هــای فرهنگــی و اجتماعــی در راســتای مقابله با آســیب هــای اجتماعی تصریــح نمودند. رئیــس شــورای اداری 
شهرســتان، بــا تبییــن آمارهای کســب شــده ملــی از فرصت افزایــش مطالعه عمومــی در دوران گســترش بیمــاری پاندمیــک کرونا، 
افزودنــد: در ایــن ایــام بهــره منــدی جامعــه از مطالعــه کتاب هــای الکترونیکی و دیجیتالی با جهشــی بســیار بزرگ، خبر از اســتقبال 
مشــتاقانه جامعــه از مطالعــات مجــازی مــی دهــد کــه ایــن موضــوع مــی تواند بــر برنامــه ریزی هــای آینــده تاثیر به ســزایی بگــذارد. 

ــاون سیاســی و  ــا حضــور مع ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــه ریاســت مع ب
اجتماعــی فرمانــدار و ســایر اعضــاء، کارگــروه فرهنگــی و اجتماعــی، ســامت، زنــان و خانــواده 

شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر از فعالیــت هــای گســترده فرهنگــی و اجتماعی 
بانــوان شهرســتان ایشــان را نمادهایــی از اصالــت، معنویــت و اقتــدا بــه بانــوان آســمانی معرفی 
ــرا دغدغــه مقــام  ــد. ایشــان موضــوع آســیب های اجتماعــی، کنتــرل و پیشــگیری از آن نمودن
ــرل و  ــد: کنت ــار نمودن ــام دانســتند و اظه ــی( و مســئوالن نظ ــه العال ــری )مدظل معظــم رهب
پیشــگیری از آســیب  هــای اجتماعــی تنهــا بــا داشــتن برنامــه ای منســجم و هدفمنــد میســر 
خواهــد شــد و بــا عنایــت بــه طــرح تقســیم کار ملــی بــرای کنتــرل و کاهــش آســیب هــای 
اجتماعــی حــوزه طــاق کلیــه دســتگاه هــا موظــف هســتند، نســبت بــه پیشــگیری مجدانــه از 
آســیب هــای اجتماعــی، خصوصــا مقولــه طــاق و جدایــی زوجیــن، نهایــت تعامــل و همکاری 
را معمــول نماینــد. رئیــس محتــرم شــورای اداری شهرســتان افزودنــد: امــروز همه آحــاد جامعه 
و دســتگاه هــای متولــی مــی بایســت آســیب هــای ناشــی از پدیــده مضمــوم طــاق را جــدی 
ــدار  ــد. فرمان ــن آســیب هــای اجتماعــی، اهتمــام ورزن ــد و در راســتای پیشــگیری از ای بگیرن
ویــژه شهرســتان، ضمــن اشــاره بــه مفاهیــم بنیادیــن ســبک زندگــی، افزودنــد: فاصلــه گرفتــن 
ــروز آســیب های  ــل ب ــن دالی ــی و اســامی یکــی از مهم  تری ــی ایران ــای ســبک زندگ از الگوه
مختلــف اجتماعــی اســت کــه بــرای ارتقــاء شــاخص های اجتماعــی بایــد بــه آن توجــه اساســی 
نمــود. ایشــان مهمتریــن عامل در گســترش و توســعه افســار گســیخته جرائــم و بــزه در جوامع 
را در دوری افــراد و خانــواده هــا از معنویــت خصوصــا قــرآن و عتــرت دانســتند و جوهــره اصلــی 

ــوای کام،  ــی زوج فه ــد. یعن ــان نمودن ــت بی ــرام و محب ــه احت ــواده در دو مولف اســتحکام خان
ــردارش  ــار و ک ــوای کام، رفت ــه زوجــه و زوجــه فه ــت ب ــده محب ــردارش در بردارن ــار و ک رفت
در بــر دارنــده احتــرام بــه زوج باشــد. ایشــان همچنیــن بــر ضــرورت تقویــت شــکل گیــری 
تشــکل هــای مردمــی و همــکاری متقابــل مســئولین و مــردم بــه منظور فراهــم نمــودن زمینه 
ازدواج آگاهانــه و نهادینــه ســازی فرهنــگ اســتفاده از مشــاوره در حــوزه هــای مختلــف تاکیــد 
نمودنــد. در ادامــه رئیــس محتــرم اداره بهزیســتی شهرســتان نیــز ضمــن ارائه گزارش مبســوط 
بــا محوریــت دســتور کار جلســه بیــان داشــتند: عــدم شــناخت صحیــح و کافــی زوجیــن از 
همدیگــر و نداشــتن مهــارت هــای ارتباطــی- عاطفــی و بلــوغ عقانــی مطلــوب هنــگام ازدواج 
از دالیــل مهــم طــاق احصــاء شــده اســت. ایشــان ضمــن اشــاره بــه نقــش طــاق بــه عنــوان 
یکــی از مهــم تریــن آســیب هــای اجتماعــی و رونــد تاثیر گــذار مشــاوره و راهنمایــی در کاهش 
طــاق افــزود: طــرح مداخلــه در خانــواده بــه منظــور کاهــش طــاق ســازمان بهزیســتی بــرای 
ــه شــکل خــود معــرف از طریــق دادگســتری ها، مراکــز مداخلــه در  متقاضیــان طــاق کــه ب
بحــران فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی )اورژانــس اجتماعــی(، خــط تلفــن اورژانــس اجتماعــی 
)۱۲۳(، خدمــات اجتماعــی ســیار و یــا ســایر مراکــز درون ســازمانی و بــرون ســازمانی اعــم از 
دولتــی و غیــر دولتــی بــه ایــن مراکــز ارجــاع داده می شــوند، اجــرا شــده اســت. در ادامــه هــر 
یــک از حاضریــن ضمــن تبییــن تمهیــدات انجــام داده دســتگاه مطبــوع خــود به نســبت معین 
شــده در تقســیم کار ملــی کارگــروه اجتماعــی و فرهنگــی ســامت زنــان و خانــواده اشــاره و 
راهکارهــای موثــر و پیشــنهادات راهبــردی در راســتای گســترش ســامت زنــان و خانــواده بــه 

تبییــن ســخن پرداختنــد.

کارگروه فرهنگی و اجتماعی، سالمت، زنان و خانواده

والدین آگاه
ــودکان نداشــته  ــرای ک ــی ب ۱.ســرتان شــلوغ باشــد و وقت
ــی  ــد م ــه روز رش ــان روز ب ــل گیاه ــودکان مث ــید ، ک باش
ــد. ــاز دارن ــه توجــه و جهــت گیــری منظــم نی کننــد ، آنهــا ب

۲.نمونــه بــدی باشــید ، دومیــن چیــزی کــه والدیــن انجــام 
مــی دهنــد بــه کــودکان خــود ایــن اطمینــان را بدهنــد که 
نتیجــه ی تلــخ و ناگــواری بدســت خواهــد آمــد ، بعضــی 
ــب  ــا عواق ــه ه ــل بچ ــزاع در مقاب ــد ن ــی گوین ــردم م از م
منفــی دارد .همــه دعــوا مــی کننــد ، چــه در مقابــل بچــه 
هــا و چــه در خصوصــی ، قطعــا مخــرب خواهــد بــود ، امــا 
مخــرب تریــن چیزهــا دعــوا کــردن نیســت بلکــه چگونــه 

نــزاع کــردن و چگونــه حــل کــردن مشــکات اســت.
۳.دائمــا ابــراز نارضایتــی و ناراحتــی کنیــد ، جالــب اســت 
کــه والدیــن حتــی نمــی داننــد کــه ابــراز نارضایتــی کــردن 

و نــق زدن چــه تاثیــر مخربــی بــر روی کــودکان دارد.
4.هیــچ خــط قرمــز و اجبــاری بــرای کــودکان خــود 

نداشــته باشــید ، یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای از 
بیــن بــردن کــودکان بــدون اینکــه هیــچ تاشــی انجــام 
دهیــد ایــن اســت کــه هیــچ جبــری نداشــته باشــید و 
ــد  ــن نکنی ــن و معی ــش روش ــدودی را برای ــا و ح مرزه
ــای  ــی اســت بچــه ه ــط کاف ــاده اســت فق ، بســیار س
خــود را دوســت داشــته باشــید و معتقــد باشــید کــه تــا 
زمانــی کــه شــما خــود خواهــی یــا احســاس رد شــدن 
را ایجــاد نکنیــد ، درســت خواهــد شــد . لبخنــد زدن و 
اعتمــاد بــه نفــس ذاتــی دل هــای شــیرین خــود را بــاور 

کنیــد و اعتمــاد کنیــد کــه روزی آنهــا رشــد خواهنــد کــرد 
ــت. ــد گرف و مســئولیت اعمالشــان را خواهن

ــود  ــال خ ــه ح ــا را ب ــان آنه ــاب دوستانش ــرای انتخ ۵.ب
بگذاریــد ، بچــه هــا خردمنــد نیســتند آنهــا هنــوز عواقــب 
ــه  انتخــاب هــای غلــط را درک نمــی کننــد ، آنهــا نیــاز ب
راهنمایــی و نظــارت دارنــد تــا زمانــی کــه حداقــل حــدود 

بیست سال سن داشته باشند،گاهی کمی شایدکمتر . 
ــن  ــودرا از بی ــدان خ ــد فرزن ــی توانی ــما م ــت ش ۶.در نهای
ــول  ــان مح ــده ی ایش ــه عه ــه ب ــئولیتی ک ــا مس ــد ب ببری
ــود  ــال خ ــات و اعم ــخگوی تصمیم ــا پاس ــد و ی ــرده ای نک

ــد. ــوده ان نب
مریم رضائیان

شش راه که والدین بدون اینکه هیچ تالشی کنند فرزندان خود را نابود می کنند!

حصر وراثت
حصروراثــت محمــد اســدی  دارای شناســنامه شــماره 7۳۲ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
99۰۰۵99 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان طیبــه حیــدری جوزدانــی بشناســنامه ۵۱ در تاریــخ 98/۱/۲۶ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد اســدی 
ش ش 7۳۲ ، ۲. محدثــه اســدی جاجائــی ش ش ۲7847 ، ۳. لیــا اســدی ش ش 8۳ ، 
)فرزنــدان متوفــی(، 4. محمــد مهــدی اســدی  جاجائــی ش ش ۲9۵ )همســر متوفــی(، متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــه از  ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی 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 
صادرخواهــد شــد. 9۰۵۵4۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت گیتــا کریمــی  دارای شناســنامه شــماره 79۱۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
99۰۰487 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 98/۱۱/۲۰ اقامت ــنامه ۲9۳ در تاری ــی  بشناس ــی کریم ــادروان عل ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. عبــاس کریمــی 
ــه  ــی ش ش ۱۳۰9 ، 4. خدیج ــرا کریم ــی  ش ش 79۱۱ ، ۳. زه ــا کریم ش ش ۱۵ ، ۲. گیت

کریمــی ش ش 9۶7 ، ۵. معصومــه کریمــی ش ش 9۶79  ، ۶. مرضیــه کریمــی  ش ش 784 
، 7. مریــم کریمــی  ش ش ۱۰۰۶)فرزنــدان متوفــی(، 8. ســکینه کریمــی ده کلبعلــی ش ش 
ــا انجــام  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ۲ )همســر متوف
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. 9۰۳۶۶۰/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت جعفــر قلــی محمــدی جوزدانــی  دارای شناســنامه شــماره ۵۰ بــه شــرح 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰۵۱7 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بیگــم محمــدی  بشناســنامه 7۱7در تاریــخ 9۵/۱۲/۲۶ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــی  ش ش 4۵۱ ،  ــرخ محمــدی جوزدان ــی  ش ش ۱ ، ۲- ف ــه : ۱. نازنیــن محمــدی جوزدان ب
۳. شــاهرخ محمــدی جوزدانــی  ش ش ۲4 ، 4. علــی محمــدی جوزدانــی  ش ش ۱۵۶7 ،  ، 
۵. جعفــر قلــی محمــدی جوزدانــی  ش ش ۵۰ ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت نمای
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 9۰۲۲7۵/م الــف 

ــاد رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                               به مناسبت روز جهانی تعاون:سخنی با خوانندگان
 اگر رشد و توسعه تعاونی ها به اندازه ای باشد که اکثر مردم را دربر گیرد و به تغییر 
اوضاع جامعه به گونه ای که از نهضت تعاون مورد انتظار است بینجامد، تحقق آرمان 
های اجتماع در زمینه های توزیع عادالنه ثروت، توفیق در ریشه کن ساختن فقر و 

تهیدستی و اختالفات فاحش طبقاتی هدفی دور از دسترس نخواهد بود. 
» روز جهانی تعاون بر شما مبارک باد «          اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد 

در ادامــه معرفــی هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی کشــورمان، 
در ایــن شــماره بــه معرفــی هنــر خراطــی مــی پردازیــم. هنــر 
خراطــی ماننــد مشــبک، معــرق و منبت، مــاده اصلی و تشــکیل 
ــران رواج داشــته  ــاز در ای دهنــده اش چــوب اســت کــه از دیرب
ــه  ــن هنــر ب ــم توســط ای اســت و ایرانیــان و هنرمنــدان از قدی
ســاخت وســایلی همچــون عصــا، وردنــه، تنــه قلیــان و حتــی 
ــانگر  ــایلی نش ــن وس ــاخت چنی ــد و س ــی زدن ــپ دســت م پی
جنبــه کاربــردی و تزئینــی ایــن هنــر اســت. اگــر چــه تاریــخ 
شــروع ایــن هنر-صنعــت بــه طــور دقیــق مشــخص نیســت ولی 
چــون مــاده ی اولیــه ایــن هنــر چــوب اســت، مــی تــوان آغــاز 
آن را مربــوط بــه دوره ی کوتاهــی پــس از ســاخت اولین وســایل 

چوبــی کــه بیشــتر جنبــه دفاعــی داشــته اســت، دانســت. 
البتــه ایــن نکتــه را بایــد ذکــر کنیــم کــه از ایــن هنــر در بنــای 
باســتانی تخــت جمشــید نیــز اســتفاده شــده اســت و در بقایای 
نقــش برجســته هــای کاخ داریــوش، تخــت، چهارپایــه و عــود 
ــن نشــان  ــه شــیوه خراطــی تهیــه شــده اســت و ای ســاز آن ب

دهنــده پیشــینه تاریخــی ایــن هنــر اســت. 
اگــر بخواهیــم تعریــف ســاده ای از هنــر خراطــی چــوب داشــته 
باشــیم، تعاریــف بســیاری مــی تــوان ذکــر کــرد همچــون ایجاد 
ــزار مخصــوص کــه  ــا اب شــکل مــورد نظــر بــر حجــم چوبــی ب
ایــن ســاده تریــن تعریــف اســت و یــا هنــر خراطــی از تــراش 
و شــکل بخشــیدن بــه چــوب در اثــر حرکــت دورانــی دســتگاه 
خراطــی حاصــل می شــود و یــا تعریــف دیگــر ایــن کــه بوســیله 
ابــزار خــاص و مخصــوص ایــن هنــر طــرح و شــکل مــورد نظــر 
ــتفاده در  ــورد اس ــوب م ــد. چ ــی کنن ــاده م ــوب پی را روی چ
ایــن هنــر چــوب هایــی از قبیــل گــردو، نــارون، توســکا، زبــان 
گنجشــک ، بیــد، چنــار، چــوب ســفید، کهــور، گابــی و کیکــم 
) نــام یــک گونــه از ســرده افــرا( اســت و در دزفــول نیــز نوعــی 
چــوب بــه نــام جــغ یــا همــان َجــگ مــورد مصــرف صنعتگــران 
و هنرمنــدان قــرار مــی گیــرد. در کنــار چــوب کــه مــاده اصلــی 
ایــن هنــر اســت، مــواد دیگری مثــل سریشــم، الک الــکل و الک 

ســلولزی نیــز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
دســتگاه خراطــی در قدیــم بســیار ســاده و مشــتمل بــر چنــد 
وســیله ابــزار دســتی کــه از چــوب ســاخته و پرداختــه می شــد، 
ــد،  ــوژی و ســاخت وســایل جدی ــا پیشــرفت تکنول ــی ب ــود ول ب

امــروزه دســتگاه جدیــدی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه 
عــاوه بــر تغییــر در شــکل ظاهــری، ایــن دســتگاه از دو بــازوی 
فلــزی تشــکیل شــده اســت که بــا قــرار گرفتــن و محکم شــدن 
حجــم چوبــی میــان آن هــا و بــا چرخــش چــوب حــول یــک 
محــور کار و بــا اســتفاده از میلــه های فلــزی،  هر کــدام در ایجاد 

فــرو رفتگــی و یــا خراشــیدگی خاصــی اســتفاده مــی شــوند.
از وســایل و ابــزار ایــن هنــر در گذشــته مــی تــوان بــه ســوهان، 
ــندان، اره،  ــره، س ــش، گی ــتی، چک ــه ی دس ــه، مت ــو، تیش چاق
انبردســت، چــرخ ســمباده اشــاره کــرد و امــروزه نیــز اکثــر ایــن 
وســایل در کنــار دســتگاه هــای خراطــی برقــی مــورد اســتفاده 
ــه  ــا چنیــن وســایلی دســت ب ــرار مــی گیــرد و هنرمنــدان ب ق
ــه و  ــی قلیــان، وردن ســاخت وســایلی همچــون عصــا، تنــه و ن

ســایر اشــیاء تزئینــی همچــون شــمعدان، گلــدان مــی زننــد.
خراطی در مناطق ایران

 ایــن هنــر ســنتی مثــل هنرهــای دیگــر در برخــی از مناطــق 
کشــورمان بیشــتر رونــق دارد کــه از میــان آن مناطــق مــی توان 
بــه کرمــان کــه در آنجــا عــده ای از عشــایر بــا وســایل ســاده ای 
دســت بــه ســاخت وســایلی از ایــن هنر-صنعــت میزننــد، یــا در 
دزفــول کــه همانطــور که اشــاره شــد بــا چــوب مــورد مصرفی و 
مخصــوص خودشــان )جــگ( هنرآفرینــی می کننــد و کارهایش 
شــبیه گیــان اســت و در کنــار آن محصوالت وســایلی همچون 
بدنــه قلیــان، ســر قلیــان و مشــابه آن تولیــد مــی شــود. مــی 
تــوان از شهرســتان ایرانشــهر از توابع سیســتان و بلوچســتان نیز 
ــه در  ــور ک ــا از چــوب که ــای آن ج ــه در کارگاه ه ــرد ک ــام ب ن

بمپــور فــراوان اســت، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
مراکــز عمــده ایــن هنــر در اســتان آذربایجــان غربــی نیــز ارومیه 
و بــوکان اســت. محصــوالت ارومیه اقســام شــکات خــوری، پایه 
آبــاژور و رحــل قــرآن را شــامل مــی شــود.از دیگــری مناطقــی 
کــه مــی تــوان اشــاره کــرد، اســتان کردســتان اســت کــه مراکــز 
خراطــی در ایــن اســتان ســنندج، بانــه و ســقز اســت و خراطــی 
در ایــن مناطــق همچنــان رونــق دارد و تولیداتــش شــبیه ارومیه 
ــی مــاده اولیــه ایــن  ــه فراوان ــا توجــه ب اســت. در رشــت نیــز ب
ــی  ــای خراط ــی کارگاه ه ــای چوب ــر هنره ــار دیگ ــر، در کن هن
بســیاری وجــود دارد کــه هنــوز ایــن هنــر در آن کارگاه هــا رونق 
دارد و محصوالتــی همچــون شــکات خــوری، قنــدان، گلــدان 

و عصــا تولیــد مــی شــود. در دیگــر منطقــه شــمالی کشــورمان 
ــر اســت کــه  ــز کارگاه هــای خراطــی دای ــوس نی ســاری و چال
در آن جــا اشــیاء تزئینــی و مصرفــی همچــون گلــدان، شــکات 

خــوری، زیــر ســیگاری، پایــه میــز و مبــل تولیــد مــی شــود.
در مناطقــی از اصفهــان نیــز ایــن هنــر هنــوز رونــق دارد کــه می 
تــوان بــه نطنــز و اطــراف آن اشــاره کــرد کــه عمــده تولیــدات 
آن هــا بدنــه ی قلیــان اســت کــه ایــن محصــوالت بــه تهــران 
و قــم فرســتاده مــی شــود و در کنــار ایــن محصــول، وســایلی 
مثــل قنــدان بــا اســتفاده از چــوب گــردو و گابــی ســاخته مــی 
شــود. اردبیــل، تهــران و تبریــز از دیگــر مناطقــی هســتند کــه 
ایــن هنــر در آنجــا رونــق دارد و کارگاه هــای خراطــی دایر اســت 
و هنرمنــدان در آن کارگاه هــا دســت بــه تولیــد محصوالتــی زیبا 

و کاربــردی مــی زننــد.
حامد بهلول

خراطی کاری

ــدار ویــژه شهرســتان و  ــه ریاســت معــاون اســتاندار و  فرمان ب
بــا حضــور معاونــان فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه 
شهرســتان، اعضــاء شــورای تامیــن و ســایر مســئوالن اداری، 
ــه  ــتان، جلس ــی شهرس ــی و انتظام ــی، نظام ــی، قضائ اجرای
ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری 

ــد. ــداری برگــزار گردی ــا، در فرمان پاندمیــک کرون
ــکاری و  ــر از هم ــا تقدی ــی، ب ــدس راع ــه مهن ــن جلس در ای
تعامــل ســایر دســتگاه هــا ضــرورت رعایــت دســتور العمــل 
ــای  ــه ه ــیوه نام ــت ش ــر رعای ــد و ب ــتی را تاکی ــای بهداش ه
ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا 
ــاری از ماســک در اماکــن عمومــی و  ــه اســتفاده اجب از جمل
ــذاری  ــه گ ــت فاصل ــن رعای ــر، همچنی ــای پرخط ــکان ه م
ــات،  ــای اجتماع ــالن ه ــایی س ــی؛ بازگش ــمند اجتماع هوش
تاالرهــا بــا حداکثــر ۵۰ درصــد از ظرفیــت موجــود منــوط بــه 
نظــارت مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان اشــاره 
ــده خطــر  ــار ایجــاد کنن ــه رفت ــا هرگون ــد ب ــح نمودن و تصری
بــرای ســامتی عمومــی، مطابــق بــا ضوابــط قانونــی برخــورد 
ــرد. در ادامــه  ــه دور از مماشــات صــورت مــی پذی قاطــع و ب
ســایر اعضــاء بــه ارائــه تمهیــدات ســازمانی و دســتگاهی خود 
ــتان،  ــن شهرس ــورای تامی ــس ش ــا رئی ــد و در انته پرداختن
ضمــن توصیــه حاضریــن بر جــدی گرفتــن مــوج دوم بیماری 
پاندمیــک کرونــا، بهتریــن راه پیشــگیری را افزایــش آگاهــی 
افــکار عمومــی از روش هــای ابتــا و خــود مراقبتــی جــدی 

ــت  ــدید فعالی ــر تش ــه ب ــان در ادام ــمردند. ایش ــه برش جامع
ــت  ــتانی مدیری ــتاد شهرس ــه س ــر مجموع ــای زی ــه ه کمیت
مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا تاکیــد و بــر ضــرورت 
ــر  ــا تنوی ــاط ب ــر در ارتب ــاع گ ــی بخــش و اقن ــات آگاه اقدام
ــد.  ــح کردن ــا تصری ــکار عمومــی در موضــوع بیمــاری کرون اف
ــزوم  ــر ل ــتان، ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
گســترش فعالیــت ســتاد مردمــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونا در 
شهرســتان اذعــان و بازرســی متنــاوب کارشناســان بهداشــت 
محیــط در همــکاری بــا ســایر دســتگاه هــای نظارتــی از نقاط 
ــد:  ــیده مانن ــی سرپوش ــای عموم ــه: فضاه ــر از جمل پرخط
پاســاژها، بازارهــا و مــکان هــای پــر ازدحــام جمعیتــی نظیــر: 
ــکاری  ــر هم ــاره و ب ــی و ... اش ــات آموزش ــا، موسس ــک ه بان
ــر  ــان ب ــد. ایش ــد نمودن ــئوالن تاکی ــا مس ــردم ب ــل م و تعام
ضــرورت برگــزاری جلســه ویــژه رعایــت دســتور العمــل هــای 
بهداشــتی در محوریــت بــا بانــک هــای شهرســتان تاکیــد و به 
کلیــه بانــک هــای عامــل، موسســات مالــی و اقتصــادی، قرض 
الحســنه هــا و ... دایــر در شهرســتان تکلیــف کردنــد بــرای هر 
ــه کار در شهرســتان یــک رابــط بهداشــت  شــعبه مشــغول ب
تعییــن نماینــد. در ایــن جلســه مقــرر گردیــد اداره صنعــت، 
معــدن و تجــارت شهرســتان در همــکاری بــا اتــاق اصنــاف و 
بســیج ســپاه شهرســتان در راســتای مقابلــه و پیشــگیری از 
بیمــاری کرونــا نســبت بــه احیــاء گشــت هــای ســیار اقــدام 
ــا، نســبت  ــد شــهرداری ه ــن مصــوب گردی ــد. همچنی نماین

بــه ضدعفونــی برنامــه ریــزی شــده اماکــن و معابــر عمومــی 
اقــدام و ائمــه جمعــه و جماعــات همــراه بــا ســایر مســئوالن 
فرهنگــی اعــم از شــهرداران، روســای ســازمان هــای وابســته 
ــای ادارات  ــاران، روس ــداران، دهی ــا، بخش ــهرداری ه ــه ش ب
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان و ... در راســتای آگاه ســازی افــکار عمومــی و 
ســپهر اجتماعــی اقدامــات الزم را معمــول و مدیریــت آموزش 
ــدارس  ــان م ــاء مربی ــا انجمــن اولی ــرورش در همــکاری ب و پ
نســبت بــه تجهیــز کلیــه مــدارس شهرســتان بــه شــیرهای 
آب پدالــی اقــدام الزم و راهگشــا را عملــی نمــوده و نســبت به 

ــداری تعجیــل نماینــد. ــه فرمان انعــکاس گــزارش آن ب

ستاد شهرستانی مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری پاندمیک کرونا


