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4667 حضور داور عصر جدید 
سید بشیر حسینی در 

یادمان شهدای نجف آباد و 
مزار شهید حججی

پیام معاون استاندار و 
فرماندار ویژه شهرستان 

به مناسبت نکوداشت روز 
جهانی محیط زیست

دیدار فرمانده ویژه 
شهرستان نجف آباد 

از جانباز سانحه شناور 
کنارک

موافقت ستادملی مبارزه با 
کرونا با بازگشایی آموزشگاه 

های قرانی،هنری،ادبی و 
سینمایی

حجت االسالم و المسلمین معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان شد

ــدی  ــی معتم ــلمین رمضانعل ــام والمس ــه حجت االس ــاب ب ــی خط ــاس صالح ــید عب ــم س ــن حک در مت
آمــده اســت:

»نظــر بــه ســوابق فرهنگــی و تجربیــات ارزنــده جنــاب عالــی بــه موجــب ایــن حکم بــه ســمت »مدیرکل 
ــد  ــا اســتعانت از خداون ــان« منصــوب می شــوید.امید اســت ب ــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفه فرهن
ــا  ــازنده ب ــل س ــه و تعام ــد و فرهیخت ــای کارآم ــود و نیروه ــای موج ــری از ظرفیت ه ــال و بهره گی متع
ــردم فرهنگ دوســت  ــر و م ــگ و هن ــا اصحــاب فرهن ــک ب ــاط نزدی ــتان و ارتب ــران اس مســئوالن و مدی
و هنــر پــرور اســتان اصفهــان در مســیر رشــد فضایــل اخاقــی، شــکوفایی و اعتــای فرهنــگ و هنــر 

اســامی و ایرانــی موفــق و مویــد باشــید.«
ــور  ــرکل در ام ــان، مشــاور مدی ــی اســتان اصفه ــه شــورای فرهنــگ عموم مســئول هماهنگــی دبیرخان
روحانیــت و حوزه هــای علمیــه اصفهــان، رییــس کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد اســتان اصفهــان 

ــوده اســت. ــه فعالیت هــای فرهنگــی وی ب از جمل
خاطرنشــان می شــود، پیــش از ایــن ســید ســعید ســرابی، مدیرکلــی فرهنگ و ارشــاد اســامی ایــن اســتان را بر عهده 

داشت.

با حکم وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی: در متن حکم سید عباس صالحی خطاب به رمضانعلی معتمدی آمده است
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شماره 62 3
                                                          ۸۰ مدرســه نجف آباد به مقاوم ســازی نیار دارد

ــر  ــه غی ــت: در ۸۰ مدرس ــاد گف ــف آب ــتان نج ــروش شهرس ــوزش و پ ــس اداره  آم ــوی زاده ریی ــا موس ــید رض س
اســتاندارد هــم اکنــون ۶۳۵ کاس درس وضعیــت مناســبی ندارنــد؛ بــه گونــه ای کــه ۲۷۰ بــاب کاس تخریبــی و 

ــود دارد. ــتان وج ــازی در شهرس ــاوم س ــه مق ــاز ب ــاب کاس نی ۳۶۵ ب
ســید رضــا موســوی زاده در جلســه مجمــع خیریــن مدرســه ســاز شهرســتان بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: وضعیــت 

بعضــی از مــدارس شهرســتان مســاعد نیســت. 
نقل از کانال اطاع رســانی آموزش و پرورش نجف آباد

غـذاهـــای ارگـانـــیک به غذاهایی اطاق می گـــردد کـــه بـــدون اســــتفاده از آفـــت کش ها 
و علــف کــش هـــای مصـنـوعــــی و ارگانیســم هــای اصــاح شــده ژنتیــک تولید شــده باشــند. 

معیار سبزیجات، میوه ها و حبوبات ارگانیک: 
1- خـــاک ایمــن: حداقــل از ۳ ســال قبل از برداشــت محصول، زمـــین زراعــــی نبایســتی با 
آب فاضــاب آبیــاری شــده باشــد. خــاک نیــز بایــد عــاری ازامــاح ســرب و کلرایــد پتاســیم 

باشــد.
2-عــدم اصــاح ســازی: هیــچ گونــه مــواد افزودنــی )مثــل شــیرین کننــده هــا و رنــگ 
دهنــده هــای مصنوعــی(، پرتــو دهــی بــا پرتوهــای یونیــزه کننــده و اصــاح ژنتیــک نبایســتی 

در رونــد تولیــد محصــول بــکار رفتــه باشــد.
3- ذخیــره ســازی و انبــار مجــزا: محصــوالت ارگانیــک بایــد از محصــوالت غیــر ارگانیــک 

تفکیــک شــده و بطــور جداگانــه نگــه داری شــوند.
4- عــدم اســتفاده از مــواد شــیمیایی مصنوعــی: عــدم اســتفاده از ترکیبــات شــیمیایی 
مصنوعــی نظیــر کودهــای شــیمیایی، آفــت کــش هــا، حشــره کــش هــا و علــف کــش هــا. )از 

۳ ســال قبــل از برداشــت محصــول(
معیار گوشت، شیر، تخم مرغ و دیگر فرآورده های حیوانی ارگانیک:

1- حیوانات می بایستی حداکثر از روز دوم تولد به روش ارگانیک پرورش یافته باشند.
۲- خوراک ارگانیک: تغذیه دام و طیور باید 1۰۰ درصد از خوراک ارگانیک بوده باشد.

۳- هیچ گونه آنتی بیوتیک و هورمون نباید استفاده شود.
4- حیوانــات چرنــده بایســتی از مرتــع مناســب برخــوردار باشــند. هــر حیــوان بایــد از ســرپناه، 
آب ســالم، رژیــم غذایــی متعــادل، هــوای تــازه، نــور مســتقیم آفتــاب و فضــای کافــی بــرای 

حرکــت برخــوردار باشــد.
ــر  ــوالت غی ــتی از محص ــک بایس ــای ارگانی ــرآورده ه ــزا: ف ــار مج ــازی و انب ــره س ۵- ذخی

ــوند. ــه داری ش ــه نگ ــده و جداگان ــک ش ــک تفکی ارگانی
ــای  ــک از کوده ــاورزی ارگانی ــی و در کش ــای مصنوع ــنتی از کوده ــاورزی س ــه:در کش نکت

ــردد. ــی گ ــتفاده م ــد کمپوســت اس ــی مانن طبیع
مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
غذای ارگانیک چیست؟

خبر کوتاه

شــما یــک شیشــه عطــر را تــا آخریــن قطــره مصــرف مــی 
کنیــد چــرا؟

چون ارزشمند است.
زندگــی خیلــی ارزشــمندتر از ایــن حــرف هاســت تــاش 
کنیــد زندگــی تــان را تــا جــای ممکــن مصــرف کنید،شــما 
ــه   ــده وارد مرحل ــال آین ــتید ،س ــد هس االن در دوران عق

ــد. ــی خــود شــده ای دیگــری از زندگ
شــما امــروز پرهــام یــک ســاله را داریــد ،شــاید چنــد ســال 
ــا  ــه کنید،ام ــان را تجرب ــد دیگرت آینــده یــک ســالگی فرزن

پرهــام یــک ســاله را یکبــار داریــد.
ــی را لمــس  ــه لحظــه لحظــه زندگ ــن اســت ک منظــور ای
ــی را  ــد، زمان ــا آنجــا کــه جــا دارد مصــرف کنی ــد و ت کنی
بــرای پــرورش و ســامت جســم و روان بگذاریــد ، بدانیــد 
ســامتی و زمانتــان را بــرای چــه چیــز و چــه کــس خــرج 

مــی کنیــد.
تمــام اســتعدادها و پتانســیل هــا و زمــان هایتــان را 

مصــرف کنیــد و آن را هــدر ندهیــد.
نجمه حاج صادقیان کارشناس ارشد مشاوره خانواده  
مرکز مشاوره شکیبا

زندگی تان را مصرف کنید!

ــده در  ــور عم ــه ط ــاد و ب ــف آب ــهر نج ــه ش ــق ب ــه متعل ــت ک ــی اس ــنتی ایران ــی و س ــای محل ــی از غذا ه ــوش یک ــه ج کل
ــا نام هــای کاال جــوش، دوغ گرمــه،  ــه ســبک و ســیاق مختلــف طبــخ می شــود. ایــن غــذا را ب ــزد ب شــهر های خراســان و ی

ــند. ــوش می شناس ــک ج ــوش، کش ــی، کال ج قروت
ــخ آن در  ــا طب ــت ام ــبزیجات اس ــردو و س ــک، گ ــی از کش ــوش ترکیب ــه ج کل
شــهر های مختلــف کمــی متفــاوت اســت. ایــن غــذا بــه دلیــل دارا بــودن مقــدار 
زیــادی کشــک، بــرای کســانی کــه لبنیــات مصــرف نمی کننــد، بســیار مناســب 

و منبــع خوبــی از کلســیم اســت.
از نظــر طــب ســنتی، طبــع کلــه جــوش گــرم و خشــک اســت کــه بــه افــرادی 

کــه دارای مــزاج بلغمــی می باشــند بســیار توصیــه مــی شــود.
مواد الزم:

کشک 4۰۰گرم   گردو 1 پیمانه 
۲ قاشق غذاخوری آرد گندم   نعنا داغ ۲ قاشق

۲ عدد  پیاز متوسط، پیاز داغ سیر رنده شده ۳ حبه 
نمک فلفل و زعفران به مقدار الزم  1 قاشق غذاخوری نعنا خشک 

ابتــدا داخــل ظرفــی کوچــک نعنــا داغ درســت کنیــد و آن را کنــار بگذاریــد. بــه 
ایــن صــورت کــه روغــن را داغ کنیــد و نعنــا خشــک را داخــل آن بریزیــد و ســریع خامــوش کنیــد زیــرا نعنــا ســریع مــی 
ســوزد، دقــت کنیــد کــه نعنــا را نبایــد زیــاد در روغــن ســرخ کنیــد. چــون در ایــن صــورت نعنــا تلــخ مــی شــود و طعــم 

کلــه جــوش را خــراب مــی کنــد.
ــا تغییــر رنــگ دهــد. در ایــن مرحلــه ســیر رنــده شــده را  ــا مقــدار کمــی روغــن تفــت دهیــد ت پیاز هــا را خــرد کنیــد و ب
اضافــه کنیــد تــا طعــم غــذا بهتــر شــود. ســپس مقــداری نعنــاع خشــک، زردچوبــه، مغــز گــردو و آرد ) آرد بــرای غلیــظ شــدن 
کلــه جــوش مــی باشــد کــه مــی توانیــد آن را اضافــه هــم نکنیــد( اضافــه کــرده و کمــی تفــت دهیــد. هــم چنیــن گردوهــا 

را نیــز بــا چاقــو خــرد کنیــد تــا زیــر دنــدان بیاینــد. دو پیمانــه آب اضافــه کــرده و منتظــر بمانیــد تــا آب بــه جــوش آیــد.
بــرای آمــاده کــردن کشــک، کشــک ســابیده شــده را در یــک کاســه کوچــک بریزیــد و یــک پیمانــه آب بــه آن اضافــه کنیــد 
و ســعی کنیــد کشــک را در آب رقیــق کنید.)اگــر از کشــک هــای آمــاده اســتفاده مــی کنیــد نیــاز بــه رقیــق شــدن نــدارد( 
بعــد از رقیــق شــدن کشــک آن را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد. زعفــران را نیــز در ایــن مرحلــه اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد 

غــذا چنــد قــل بخــورد.
از نعنا داغ برای تزیین روی ظرف استفاده می شود.

بهتــر اســت از کشــک های محلــی و بــدون افزودنــی بــه جــای کشــک  هــای صنعتــی اســتفاده کنیــد تــا غــذای شــما اصالــت 
خــود را حفــظ کنــد. اگــر کشــکی کــه اســتفاده می کنیــد، بــه انــدازه کافــی نمــک نــدارد از مقــداری نمــک اســتفاده کنیــد. 
کلــه جــوش آمــاده اســت آن را در کاســه مناســب بــه همــراه نــان ســنگگ یــا نــان خشــک محلــی و ســبزی خــوردن تــازه 

ســرو کنیــد.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
کله جوش
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2شماره 62
      چهار مصدوم بر اثر انفجار سیلندر گاز در نجف آباد

مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: بــر اثــر انفجــار ســیلندر گاز در نهضــت آبــاد نجــف آبــاد 

دو مــرد و زن ۶۵ ســاله، یــک مــرد ۳۷ و کــودک دو ســاله مصــدوم شــدند.

غفور راستین افزود: مصدومان این حادثه به بیمارستان منتظری نجف آباد اعزام شدند.

کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی علت این حادثه هستند.

خبر کوتاه

درخت عشق

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 11 ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــد طاه ــت محم حصروراث
کاســه 99۰۰۲99 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان رحیــم طاهــری بشناســنامه ۳۰۷ در تاریــخ 9۷/۵/۲4 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا 
جعفــری انالوجــه  ش ش 1۷۰ )همســر متوفــی ( ، ۲. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش 
۲۳ ، ۳. غامعلــی طاهــری انالوجــه    ش ش ۳۵ ، 4. محمــد طاهــری ش ش 11 )پســران 
متوفــی ( ، ۵. کبــری طاهــری ش ش 19 )دختــر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 
شــد. ۸۶۳۶1۳/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت میــاد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1۰۸۰1۵۳9۵۰ بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۲9۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه ۲1۵ 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 99/1/۲۰ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش ۲۵۳۰۳ ، ۲. میــاد 
ــی( ، ۳. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش 1۰۸1۵۳9۵۰ )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش 1۵۳4۷ )پ ــف آب نج
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

ــاد ــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب ۸۶4۳۸۳/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 1۰۸ ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۲۵۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه 14 
ــه حیــن الفــوت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ 99/1/۳1 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری
ــه : 1. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۸1 ، ۲. پرویــن  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۷۳ ، ۳. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 1۰۸ ، 4. 
راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 9۲ ، ۵. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
۲۰ ، ۶. زهــره بهرامــی ش ش 1۶ )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. 

۸۶44۸۵/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره ۳۳۷ ب ــت مهــری صادقی حصروراث
کاســه 99۰۰1۶۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســکینه زمانــه نجف آبــادی بشناســنامه 41 در تاریــخ 99/1/۳1 اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: 1. مهــری صادقیــان ش ش ۳۳۷ ، )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. 

۸۶۳9۷1/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حمیــد رضــا رهبــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1۰۷۰ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۲۶۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
ــخ  ــنامه 141۲۶ در تاری ــری بشناس ــف رهب ــادروان یوس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
9۷/۲/۲۶ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : 1. محمــد رضــا رهبــری  ش ش 1۰۷۰ ، )فرزنــد متوفــی(، متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا وصیتنامــه  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت مزب
ــم دارد  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۳91۳/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد

محمــد حبیــب الهــی از آن دســت از هنرمنــدان شهرســتان اســت کــه بــا وجــود تحقیقــات 
فــراوان و عاقمنــدی بســیار در زمینــه هنــر ارغــوان بافــی نجــف آبــاد و شناســاندن درخــت 
ارغــوان و ایــن هنــر زحمــات بســیاری کشــیده اســت. ایــن محقــق جــوان شــهرمان بســیار 
امیــدوار اســت بــا توجــه بــه ســبقه هنــر ارغــوان بافــی، خــاک مناســب و رشــد خــوب ایــن 
درخــت در ایــن شــهر، بــا توجــه بــه قصــد شــهرداری نجــف آبــاد در تبدیــل ایــن شــهر 
بــه عنــوان مقصــد گردشــگری، بتوانــد نجــف آبــاد را بــه عنــوان شــهر »درخــت ارغــوان« 

بــه ثبــت برســاند.
بــه بهانــه چــاپ کتــاب ایشــان مصاحبــه کوتاهــی در مــورد هنــر ارغــوان بافــی و درخــت 

ارغــوان داشــتیم.
1- چه شد که به این هنر عاقه مند شدید ؟

دلیــل اصلــی و جــذب مــن بــه ایــن هنــر مربــوط بــه زمانــی اســت کــه بــه خاطــر اتفــاق و 
تصادفــی مدتــی مجبــور بــودم در خانــه بمانــم. در آن دوران چنــد شــغل خانگــی انتخــاب 
ــای  ــا آق ــتان ب ــی از دوس ــط یک ــی توس ــس از مدت ــدم، پ ــرگرم ش ــا س ــا آن ه ــردم و ب ک
ــش  ــدم و پی ــنا ش ــتند، آش ــت داش ــر فعالی ــن هن ــل در ای ــه نس ــل ب ــه نس ــا ک ــادل نی ع
ــه واســطه مــدرک درســی ارشــدم کــه  ــن هنــر را شــروع کــردم و ب ایشــان یادگیــری ای
آبیــاری بــود، عاقــه ام بــه ایــن هنــر بیشــتر شــد و در کنــار ارغــوان بافــی مطالعاتــی نیــز 
در زمینــه درخــت ارغــوان انجــام دادم. اوایــل مطالعاتــم تحقیقــات اینترنتــی بــود و کــم 
کــم متوجــه اهمیــت درخــت ارغــوان شــدم و درختــی کــه مــا فقــط بــرای بافتــن اســتفاده 
مــی کنیــم در اروپــا بــه آن »درخــت عشــق« مــی گوینــد و در کشــورهای اروپایــی از ایــن 
درخــت بســیار در فضــای ســبز اســتفاده مــی کننــد ولــی در ایــران از ایــن هنــر، فقــط 
بــرای ســبد بافــی و مصــارف دیگــر اســتفاده مــی شــود و در حــق ایــن درخــت اجحــاف 
ــه صــورت  ــن درخــت گســترش دادم و ب ــه ای ــم را در زمین ــم مطالعات ــم ک ــی شــود. ک م
میدانــی شــروع بــه تحقیــق در مــورد ایــن هنــر و درخــت کــردم و پــس از مدتــی مطالعــه 
ــتان و  ــل سیس ــف مث ــای مختل ــتان ه ــا و شهرس ــتان ه ــی در اس ــردن مدت ــپری ک و س
ــه از  ــوع آن منطق ــه ن ــته ب ــهری بس ــر ش ــه ه ــدم ک ــه ش ــتان متوج ــتان و خوزس بلوچس
ایــن درخــت اســتفاده کــرده و ســبک هــای بافــت نیــز متفــاوت اســت و مــی تــوان گفــت 
کــه امــروز پــس از مطالعــات فــراوان در ایــن زمینــه بــه جــرات مــی توانــم بگویــم کــه از 
ایــن درخــت عــاوه بــر هنــر ارغــوان بافــی مــی شــود در محیــط زیســت، فضــای ســبز، 

خوراکی)تهیــه مربــا(، دارویــی و حتــی رایحــه درمانــی اســتفاده کــرد.
2- بــا توجــه به تحقیقــات فراوان شــما در زمینــه درخت ارغوان، شــاعران بســیاری 
در شعرهایشــان از ایــن درخت اســم بــرده اند و می شــود گفت پیونــد نزدیکی میان 
شــاعران و هنرمنــدان اســت. آیــا در ادبیــات اروپــا نیز چنیــن اتفاقی افتاده اســت ؟

بلــه . در ادبیــات اروپــا نیــز از ایــن درخــت بســیار نــام بــرده شــده اســت و شــاید بــه خاطــر 
اینکــه ایــن درخــت زودتــر از بقیــه درختــان شــکوفه مــی دهــد و حتــی شــکوفه هایــش 
قبــل از بــرگ دادن، جوانــه مــی زننــد و ایــن درخــت نشــانه فصــل بهــار اســت، بــه عنــوان 
ســردمدار و نویــد دهنــده بهــار اســت، بســیار در اشــعار شــاعران خــارج از کشــور نیــز از 
ایــن درخــت نــام بــرده شــده اســت. در ایــران نیــز بــه خاطــر قرمــزی گلــش، ایــن درخــت 
بــه نوعــی نمــاد عشــق و نمــاد خــون اســت، نمــاد خــون عاشــقی کــه ریختــه اســت و مــن 
ــات  ــن درخــت در فرهنــگ ادبی ــورد نقــش ای ــوان مفصــل در م ــاب ارغ در فصــل دوم کت

توضیــح داده ام. 
3- کدام یک از شعرهای شعرای ایرانی در مورد ارغوان را بیشتر می پسندی؟

ــش در  ــا آن شــعرهای زیبای ــی و ب ــاعر دین ــوان ش ــه عن ــا ب ــه م ــانی را هم محتشــم کاش
مــورد کربــا و امــام حســین )ع( مــی شناســیم ولــی بایــد بگویــم کــه ایــن شــاعر بــزرگ 
در اشــعارش بــه درخــت ارغــوان بســیار اشــاره کــرده اســت و از ارغــوان بــه عنــوان نمــادی 
از خــون نــام بــرده اســت. در بیــن شــعرای معاصــر نیــز اشــعار هوشــنگ ابتهــاج و انــس 
ــوان را بیشــتر  ــورد ارغ ــای ایشــان در م ــوان و اشــعار زیب ــا درخــت ارغ و الفــت ایشــان ب

مــی پســندم.
ــا وجــود اختــاف نظــر در مــورد خاســتگاه ایــن هنــر، شــما خاســتگاه  4- ب

اصلــی ایــن هنــر را کــدام شــهر مــی دانیــد؟ 
بــا توجــه بــه مطالعــات گســترده و دیــدن حداقــل 1۵ اســتان و شــهر در زمینــه ارغــوان 
بافــی و صحبــت هــای بســیار بــا اســاتید ایــن فــن، بــه واقــع بــه طــور قطــع و یقیــن نمــی 
توانــم بگویــم خاســتگاه ایــن هنــر کجاســت ولــی مــی تــوان از طرقبــه، کردســتان و حتــی 
نجــف آبــاد بــه عنــوان شــهرهای پیشــرو ایــن هنــر نــام بــرد. البتــه ایــن را بایــد اشــاره کنم 
کــه نحــوه بافــت یکــی از تفــاوت هــای ایــن هنــر اســت. در طرقبــه ارغــوان را بــا درخــت 
ارغــوان مــی بافنــد، در کردســتان بــا درخــت مــو و در آذربایجــان بــا درختــان میــوه و در 

نجــف آبــاد نیــز منحصــرا بــا درخــت ارغــوان ایــن هنــر مفیــد و پرکاربــرد را مــی بافنــد. 
5- اصلی ترین دغدغه های شما در نوشتن کتاب تان چیست؟ 

بــا توجــه بــه ایــده شــهرداری در تبدیــل ایــن شــهر بــه عنــوان مقصــد گردشــگری یکــی از 
دغدغــه هــای اصلــی مــن جــذب گردشــگر از طریــق درخــت ارغــوان اســت و ایــده هــای 

ــا درخــت  ــوار را کام ــا بل ــدان ی ــک می ــود ی ــی ش ــا م ــن دارم، مث ــز در ذه بســیاری نی
ــا دوســتان بســیاری در مــورد اجــرای ایــن طــرح صحبــت کــرده ام.  ارغــوان کاشــت و ب
ایــن شــهر بــا توجــه بــه قابلیــت کاشــت و پــرورش درخــت ارغــوان واقعــا مناســب چنیــن 
ــن شــهر  ــوان نمــاد دیگــری از ای ــه عن ــد ب ــن درخــت مــی توان ــی اســت و ای ــه های برنام

ــا ایــن کار مــی شــود در جــذب گردشــگر نیــز اقــدام کــرد. شــناخته شــود و ب
مغــازه داران و فروشــگاه هــای ایــن شــهر مــی تواننــد در ایــن امــر کمــک کننــد، مثــا در 
فروشــگاه هــای شــمال کشــورمان، صنایــع دســتی آن منطقــه در معــرض نمایــش و فروش 
اســت امــا متاســفانه در نجــف آبــاد ایــن طــور نیســت و هنرمنــدان مــا بــه ایــن خودبــاوری 

نرســیده انــد و کمتــر بــرای محصوالتشــان تبلیــغ مــی کننــد .
از دیگــر دغدغــه هــای مــن اســتفاده علمــی و ثابــت کــردن خاصیــت دفــع کننــده طبیعــی 
ایــن درخــت اســت و چــوب ایــن درخــت حشــرات مــوزی را فــراری مــی دهــد و بســیار 

مایلــم از خــواص ایــن هنــر و درخــت مــردم اســتفاده کننــد. 
6- دلیــل از رونــق افتــادن ایــن هنــر را چــه مــی دانیــد؟ انتظــار حمایــت از 

چــه ارگان یــا ســازمانی داریــد؟
دالیــل متعــددی اســت ولــی اصلــی تریــن دلیــل بنظــر مــن عــدم خودبــاوری هنرمنــدان و 
عــدم شناســاندن ایــن هنــر اســت. از طرفــی بــا توجــه بــه کــم شــدن صــادرات متاســفانه 
ــای  ــت ه ــا حمای ــدوارم ب ــت و امی ــده اس ــه و ش ــیاری روب ــکات بس ــا مش ــر ب ــن هن ای
ــا توجــه  ــاره اوج بگیــرد و اســتقبال بیشــتر گــردد. مثــا امــروز ب مناســب ایــن هنــر دوب
ــه بازیافــت طوالنــی مــواد پاســتیکی مــی تــوان از ســبدهای ارغــوان بــه جــای بســته  ب
هــای پاســتیکی، نایلــون هــا اســتفاده کــرد و خانــواده هــا مــی تواننــد ســبدهای ارغــوان 
را جایگزیــن کــرد و بــه نظــرم نیــاز بــه فرهنــگ ســازی و نهادینــه کــردن ایــن اقدامــات 

ــه اول اســت. در وهل
از دیگــر دالیــل عــدم رونــق ایــن هنــر مــی شــود بــه عــدم تبلیغــات مناســب و شناســاندن 
ــرد. در مــورد حمایــت هــا نیــز بخــش هــای  ــام ب ــه مــردم نیــز مــی تــوان ن ایــن هنــر ب
ــای  ــروه ه ــی و گ ــع طبیع ــازمان مناب ــت، س ــط زیس ــازمان محی ــهرداری، س ــی، ش دولت

حامــی محیــط زیســت مــی تواننــد نقــش بــه ســزایی در ارتقــا ایــن هنــر ایفــا کننــد .
7- آیا این هنر در کشورهای دیگر نیز هست ؟

چیــن، آمریــکا، انگلســتان، ژاپــن و حتــی اســلواکی از کشــورهای پیشــرو در ایــن هنر هســتند 
و گــروه هــا و ســازمان هــای مــردم نهــاد بســیاری در مــورد ایــن هنــر فعالیــت مــی کننــد .

8- به عنوان سوال آخر آیا حرف ناگفته ای دارید؟
مــن بســیار امیــدوارم کــه بتوانــم ایــن هنــر را در سراســر شهرســتان گســترش دهــم و بــا 
توجــه بــه ایــن کــه ایــن گل نمــاد عشــق و یــا حتــی صلــح مــی باشــد، مــی تــوان در راه 
صلــح و دوســتی بیشــتر بیــن مــردم اقــدام کــرد. مــدارس مــی تواننــد نقــش بســزایی در 
گســترش ایــن هنــر داشــته باشــند و همــه بایــد ســعی کنیــم، ایــن هنــر از یادهــا فرامــوش 

نشــود و مــردم از ایــن محصــوالت بیشــتر خریــداری کننــد.
ــد و  ــاب بودن ــن کت ــاپ ای ــن در چ ــوق م ــه مش ــان ک ــر اردکانی ــر از دکت ــا دارد در آخ ج
همچنیــن مهنــدس مردانــی، دکتــر خزائیلــی کــه کمــک هــای بســیاری بــه مــن کردنــد 

تشــکر کنــم.
احمد شریعتی
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شماره 62 5
                                                                                               توکای پیرداستان کوتاه

توکای پیری تکه نانی پیدا کرد، آن را برداشت و به پرواز در آمد.
پرندگان جوان این را که دیدند، به طرفش پریدند تا نان را از او بگیرند.

وقتــی تــوکا متوجــه شــد کــه االن بــه او حملــه می کننــد، نــان را بــه دهــان مــاری انداخــت و بــا خــود فکــر کــرد، 
ــه  ــم تک ــردا می توان ــا ف ــم را از دســت دادم. ام ــد، غذای ــری می بین ــور دیگ ــی را ط ــر می شــود، زندگ ــی کســی پی وقت

نــان دیگــری پیــدا کنــم.
ــگ،  ــن جن ــروز ای ــردم. پی ــا می ک ــه پ ــی ب ــمان جنگ ــط آس ــه دارم، در وس ــه آن را نگ ــردم ک ــرار می ک ــر اص ــا اگ ام
منفــور مــی شــد و دیگــران خــود را آمــاده می کردنــد تــا بــا او بجنگنــد و نفــرت قلــب پرنــدگان را می انباشــت و ایــن 

ــد. ــدا کن ــه پی ــدت درازی ادام ــت می توانســت م وضعی

حصر وراثت
حصروراثــت مهیــن شــکرالهی دارای شناســنامه شــماره 1۲۰ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 99۰۰۳۵۶ از ای
شــادروان بخشــعلی شــکرالهی  بشناســنامه 4 در تاریــخ 99/۲/۳ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محمــد طاهــا شــکرالهی ش 
ش 1۰۸1۰9۵۵۳9 )فرزنــد( ، ۲. مهیــن شــکرالهی ش ش 1۲۰ )همســر( ، ۳. احمــد شــکرالهی 
ــه  ــی ب ــی( ، متوف ــادر متوف ــی ش ش ۶۳۶۷1 )م ــان عظیم ــی ( ، 4. جه ــدر متوف ش ش ۵۸ )پ
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.۸۶9۳11/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت عصمــت الســادات موســوی  دارای شناســنامه شــماره ۷۸۷۶ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۳9۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســید یحیــی موســوی بشناســنامه 1۲ در تاریــخ 9۶/۵/1۲ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. عصمــت 
الســادات موســوی  ش ش ۷۸۷۶ )دختــر متوفــی ( ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــت آگهــی مــی  ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات 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. ۸۶9۳۳۵/م الــف رئیــس 

شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت آذر عابدینــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 4۶9۳ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۳۰۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان حســن عابدینــی نجــف آبــادی  بشناســنامه ۸۵4 در تاریــخ 99/1/۲۰ اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث دائمــی خــود را ب
ــادی  ش ش 4۶9۳ ،  ــادی  ش ش ۲۲۶۳4 ، ۲. آذر عابدینــی نجــف آب زهــرا عابدینــی نجــف آب
۳. عصمــت عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش ۸1۶ ، 4. مجیــد عابدینــی ش ش ۶۸۵ ، ۵. محســن 
ــی  ــی عابدین ــی ش ش ۳49۵  ، ۷. عل ــادی  ش ش 14۵۳، ۶. داود عابدین ــف آب ــی نج عابدین
نجــف آبــادی  ش ش ۶۰1  )فرزنــدان متوفــی( ، ۸. طاهــره حاجــی علــی عســکر ش ش ۵۸1 ) 
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. ۸۶9۳۵1/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 411 ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــه جعف ــمت ال ــت حش حصروراث
کاســه 99۰۰۳۸۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان عبدالعلــی جعفــری کاکلکــی بشناســنامه ۵۷۸ در تاریــخ 9۷/4/1۵ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. ابوالقاســم 
ــه  ــمت ال ــی ش ش ۲۸۷۸ ، ۳. حش ــری کاکلک ــد جعف ــی ش ش ۷۲۵ ، ۲. احم ــری کاکلک جعف
ــری کاکلکــی ش ش 1۰91۰۵4۷4۶  ــول جعف ــی ( ، 4. بت ــری  ش ش 411 )پســران متوف جعف
ــه  ــری ش ش ۲۸۳ ، ۷.معصوم ــس جعف ــی  ش ش ۲1۰  ، ۶. نرج ــری کاکلک ــه جعف ، ۵. مرضی
جعفــری ش ش ۳۷۶ ، ۸. عــذرا جعفــری کاکلکــی ش ش 4 )دختــران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را  از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
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. 

۸۶۵99۰/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت جــواد منتظــری نجــف آبادی دارای شناســنامه شــماره ۲۵۶11 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۳۷۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان امیــر حســین منتظــری نجــف آبــادی بشناســنامه 1۰۸۰۵۳۵۲۵1 در تاریــخ 
99/۳/۳ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــک نجــف  ــور مل ــری پ ــی( ، ۲. مه ــدر متوف ــواد منتظــری  ش ش ۲۵۶11 )پ ــه : 1. ج اســت ب
آبــادی ش ش ۵۶9 )مــادر متوفــی ( ،متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک 
ــا هــر  ــد ت ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمای ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ب
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
ــس شــعبه 1۰  ــف رئی ــد شــد. ۸۶9۲۰4/م ال ــم دارد واالگواهــی صادرخواه ــه شــورا تقدی ــاه ب م

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت اعظــم یــا علــی  نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 1۰۸۰۰۶۶۷۳1 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۲۸۲ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه کیهانیــان نجف آبــادی بشناســنامه 1۷444 در تاریــخ 9۸/۷/۲ 

اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 1. زهــرا یــا علــی  نجــف آبــادی  ش ش 1۰91۳۸۶۲۲۶ ، ۲. اکــرم یــا علــی  نجــف آبــادی  
ــا علــی   ــادی  ش ش 1۰۸۰۰۶۶۷۳1 ، 4. مجتبــی ی ــا علــی  نجــف آب ش ش 9۶9 ، ۳. اعظــم ی
نجــف آبــادی  ش ش ۲۷۸۷ ، )فرزنــدان متوفــی(، ۵. صــادق یــا علــی  نجــف آبــادی  ش ش ۸ 
)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. ۸۶9۸۲۸/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت محمــود صالحــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه1۰۰۰ شــماره به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۳۸1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ ۸۷/۶/۳۰  ــنامه ۳۵۲ در تاری ــادی بشناس ــف آب ــری نج ــی منتظ ــد عل ــادروان من ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــری  ــود منتظ ــادی  ش ش 1۰9۰۷۳۸9۶1 ، ۲. عبدالمحم ــف آب ــری نج ــم منتظ ــه : 1. کری ب
نجــف آبــادی ش ش 1۰9۰۷۵۷۲۷1 ، ۳. کبــری منتظــری نجــف آبــادی ش ش 1۰9۰۸4۲۲۶۰ 
، 4. صغــرا منتظــری نجــف آبــادی ش ش 1۰9۰۷۷۶۳49 ، ۵. صدیقــه منتظــری نجــف آبــادی 
ــدان  ــادی ش ش 1۰9۰9۳9۶۳9  )فرزن ــف آب ــری نج ــر منتظ ش ش 1۰9۰۸9۶9۷۲ ، ۶. جعف
ــریفات  ــام تش 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. ۸۷۰149/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت فخــر جهــان آقائــی اسیســیوئی دارای شناســنامه شــماره 4۷۲ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۲۷4 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان جعفــر حقیقــی نجــف آبــادی بشناســنامه ۲1۶۷۲ در تاریــخ 99/1/۲۸ اقامتگاه 
ــه : 1.  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث دائمــی خــود را ب
ــادی  فخــر جهــان آقائــی اسیســیوئی ش ش 4۷۲)همســر متوفــی( ، ۲. علــی حقیقــی نجــف آب
ش ش 1۰1۷ ، ۳. اصغــر حقیقــی نجــف آبــادی ش ش ۷ )پســران متوفــی( ، 4. نرگــس حقیقــی 
نجــف آبــادی ش ش 4 ، ۵. زهــرا حقیقــی نجــف آبــادی ش ش ۲۷۳۰۵ ،۶. مریــم حقیقــی نجــف 
آبــادی ش ش 1۰۸۰۰۷۳۵۰۷ ، ۷. اشــرف حقیقــی ش ش یــک ، ۸. فرزانــه حقیقــی نجــف آبــادی 
ش ش 1۰۸۰۲1۶۰49  )دختــران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن هــر کســی اعتراضــی دارد ی
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۷۰۰۰۸/م الــف رئیــس شــعبه 

1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب حصروراثــت شــهربانو شمســی دارای شناســنامه شــماره ۵۷9 ب
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 99۰۰۳۶۲ از ای
شــادروان امیــر مهــدور بشناســنامه 44۳ در تاریــخ 99/۲/1۳ اقامتــگاه دائمــی خود را بــدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : 1. شــهربانو شمســی ش ش ۵۷9)همســر 
متوفــی( ، ۲. ابوالفضــل مهــدور  ش ش 1۰۸۰۷44۶91 )پســر متوفــی ( ، ۳. محبوبــه مهــدور ش 
ــه  ــی ب ــی(، متوف ــران متوف ــدور ش ش 1۰۸1۲۲9۵۷۸ )دخت ــاناز مه ش 1۰۸۰۵1۶۲4۷ ، 4. س
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. 

۸۶۷۸1۳/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت معصومــه شــاکری قلعــه ســفیدی دارای شناســنامه شــماره ۷۷ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۲94 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان شــاه بیگــم صادقــی قلعــه شــاهی بشناســنامه ۳۷ در تاریــخ 9۷/۲/4 اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث دائمــی خــود را ب
اکــرم شــاکری قلعــه ســفیدی ش ش ۵۰ ، ۲. عبدالرســول شــاکری قلعــه ســفیدی ش ش 9 ، ۳. 
معصومــه شــاکری قلعــه ســفیدی ش ش ۷۷ ، )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. ۸۶41۰۸/م 

الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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خبر کوتاه                 حضور داور عصر جدید در یادمان شهدای نجف آباد

ــزار پاســدار  ــاد، م ــد، ضمــن حضــور در یادمــان شــهدای نجــف آب بشــیر حســینی یکــی از داوران برنامــه عصــر جدی

ــارت کــرد. شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی را هــم زی

حســینی مــی گویــد: برخــی شــهدا کل دنیــا را غافلگیــر مــی کننــد. نــام نجــف آبــاد عزیــز کــه پــر از افتخــار و عــزت 

اســت، یــک بــار دیگــر بــا نــام ایــن شــهید بــی ســر، بــر ســر زبــان هــا افتــاد. شــهید حججــی از زنــده تریــن شــهدای 

ماســت. امیــدوارم شــهدا مــا را زنــده کننــد.

حصر وراثت
حصروراثــت محســن صالحــی  دارای شناســنامه شــماره ۶ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
99۰۰۳۶9 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان اقــدس یزدانــی بشناســنامه ۵۳1 در تاریــخ 99/۲/۲۳ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
ــه : 1. محســن صالحــی ش  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث زندگــی گفت
ــه صالحــی ش ش ۳9۵ ، ۳. ســعید صالحــی  ش ش ۷194  ــی(، ۲. عبدال ش ۶ )همســر متوف
ــی  ش  ــه صالح ــی( ، ۵. فاطم ــران متوف ــی ش ش1۰۸۰49۷۸4۶ )پس ــا صالح ، 4. حمیدرض
ش 9۷۳ ، ۶. الهــام صالحــی ش ش ۳۰۵۵  )دختــران متوفــی(، ۷. صدیقــه حمیــدی ش 
ــدر  ــادی ش ش ۵4994۶1۸۵۶ )پ ــل آب ــی فض ــی یزدان ــی( ، مصطف ــادر متوف ش ۲1۶۸9 )م
ــا انجــام تشــریفات  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث متوفــی ( ، متوفــی ب
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۵9۶۸/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۳۵4 ب ــنامه ش ــکاش دارای شناس ــه اس ــت معصوم حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 99۰۰۲۸۳ از ای
داده کــه شــادروان فاطمــه رمضانــی حســن آبــادی بشناســنامه 1۳۶ در تاریــخ 9۸/۲/۳ اقامتــگاه 
ــه :  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــکاش ش ش ۶۲۲ )همســر  ــر اس ــی( ، ۲. باق ــر متوف ــکاش ش ش ۳۵4 )دخت ــه اس 1. معصوم
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. ۸۶۵۲۸۷/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حیــدر علــی عباســیان دارای شناســنامه شــماره ۷94 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 99۰۰۳۵1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
کــه شــادروان محتــرم عباســیان نجــف آبــادی بشناســنامه ۲۰۰4۶ در تاریــخ 99/۲/۲ اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
حیــدر علــی عباســیان نجــف آبــادی ش ش  ۷94 )پســر متوفــی( ، ۲. فاطمــه عباســیان نجــف 
آبــادی ش ش 94 ، ۳. زهــره عباســیان نجــف آبــادی ش ش ۵۷۷ ، 4. حکیمــه عباســیان نجــف 
ــیان  ــرم عباس ــادی ش ش 1۰۷۵ ، ۶. اک ــف آب ــیان نج ــزت عباس ــادی ش ش ۷۳۶ ، ۵. ع آب
ــران  ــادی ش ش 14۰4  )دخت ــف آب ــیان نج ــرا عباس ــادی ش ش ۲۳۶99 ، ۷. زه 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. ۸۶۵۲1۷/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 11۵۰۰۰44۶۰ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــی آبادچ ــکینه رحیم ــت س حصروراث
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰۳۲۶ از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــخ  ــنامه ۳ در تاری ــی بشناس ــی آبادچ ــقلی رحیم ــادروان عباس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 9۸/1۲/۲۶ اقامت
منحصــر اســت بــه : 1. مریــم بیگــم کریمــی آبادچــی ش ش 1۲ )همســر متوفــی ( ، ۲. مهــدی 
ــی  ــواد رحیم ــی ش ش 11 ، 4. ج ــی آبادچ ــی رحیم ــی ش ش 1۰ ، ۳. عل ــی آبادچ رحیم
ــوره  ــی(، ۶. منص ــران متوف ــی ش ش 1۲ )پس ــی آبادچ ــف رحیم ــی ش ش ۸ ، ۵. یوس آبادچ
رحیمــی آبادچــی ش ش ۳۳، ۷. معصومــه رحیمــی آبادچــی ش ش یــک ، ۸. ســکینه رحیمــی 
آبادچــی ش ش 11۵۰۰۰44۶۰  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. ۸۶۵۳۷۵/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ 

ــاد حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصر وراثت

ــه  ــه کاس ــه شــرح دادخواســت ب ــماره 1۰ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــت رضــا چترای حصروراث
99۰۰۳1۵ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــگاه  ــخ 9۷/9/9 اقامت ــنامه 1۰۸11۸4۳۷1 در تاری ــی  بشناس ــواد چترای ــد ج ــادروان محم ش
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
رضــا چترایــی ش ش 1۰ )پــدر متوفــی ( ، ۲. حدیثــه آقــا شــاه جــال آبــادی  ش ش ۲۳۶۷ ،) 
مــادر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۵۳۸۸/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 
حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت رقیــه بیگــم آیتــی دارای شناســنامه شــماره ۶۵ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
99۰۰۳۷1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان مرتضــی آیتــی بشناســنامه 14 در تاریــخ 9۸/11/۲۲ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رقیــه بیگــم آیتــی ش 
ش ۶۵ )همســر متوفــی( ، ۲. مریــم آیتــی  ش ش ۲۳۸۶ )دختــر متوفــی ( ، ۳. ســید عظیــم 
آیتــی ش ش 1۷۲ )پســر 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. ۸۶۵9۶۳/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه شــرح دادخواســت  ــادی شــجاعی دارای شناســنامه شــماره 14۶۶ ب ــت محمــد ه حصروراث
بــه کاســه 99۰۰۳۶۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــی  ــگاه دائم ــخ 99/1/۲۳ اقامت ــنامه 1۰ در تاری ــجاعی بشناس ــیب ش ــادروان مس ــه ش داده ک
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محمــد 
هــادی شــجاعی ش ش 14۶۶ ، ۲. محمــد مهــدی شــجاعی ش ش ۳۵9۰ ، ۳. محمــد حســین 
شــجاعی ش ش ۸۳9۰ ، 4. محمــد یاســین شــجاعی ش ش ۳۵۶۵ ، ۵. محمــد علــی شــجاعی 
ــه  ــی(، ۷. فاطم ــران متوف ــجاعی ش ش ۲1 )پس ــواد ش ــد ج ش ش 1۰۸۰1۲۶۶4۳  ۶. محم
ــم  ــجاعی  ش ش  1۰۸۰۰۰1۶۲۸۷ ، ۸. مری ــر ش ــجاعی  ش ش 1۰۸۰۳4۳۵۳۸ ، ۷. کوث ش
شــجاعی  ش ش 1۰۸۰1۲۶۶4۳ ، 9. پروانــه بهمئــی  ش ش 4۰۶ )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. ۸۶۶۰۵1/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت جمشــید جعفــری دارای شناســنامه شــماره ۶۰1 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
99۰۰۳4۲ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان بتــول حــاج اســماعیلی نجــف آبــادی بشناســنامه ۵1۲ در تاریــخ 9۷/۵/1۷ اقامتــگاه 
ــه :  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــر  ــی ( ، ۲. محمــد جعف ــادی ش ش ۲۸۸ )همســر متوف 1. محمــد حســن جعفــری نجــف آب
جعفــری  ش ش ۵۷ ، ۳. جمشــید جعفــری  ش ش ۶۰1 ، 4. روح الــه جعفــری نجــف آبــادی 
ش ش ۲۸۵19 ، ۵. اســماعیل جعفــری نجــف آبــادی ش ش ۲۲۶۲ ، ۶. رســول جعفــری نجــف 
ــادی ش ش ۵11، ۸. محمــد جعفــری ش  ــادی ش ش 1۲1۶۰، ۷. علــی جعفــری نجــف آب آب
ش 14۷۲ )پســران متوفــی(، 9. فرشــته جعفــری نجــف آبــادی ش ش ۳1۳۲ )دختــر متوفــی(، 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــدارد. این ــه دیگــری ن 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
ــه شــورا تقدیــم  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب وصیتنامــه از متوفــی ن
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۶۶۶۰/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۲۶۶9۰ ب ــنامه ش ــگری دارای شناس ــی عس ــی عل ــه حاج ــت عارف حصروراث
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 99۰۰۳۷9 از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد حســین حاجــی علــی عســگری بشناســنامه ۲۰۷۶۷ 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 94/۵/۳1 اقامت در تاری
ــمیه  ــی( ، ۲. س ــر متوف ــدی  ش ش ۷4)همس ــه محم ــه : 1. پروان ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
عســگری ش ش 4۵۶1 ، ۳. عارفــه حاجــی علــی عســگری  ش ش ۲۶۶9۰ ، 4. عــزت حاجــی 
علــی عســگری نجــف آبــادی  ش ش 49۷ ، ۵. الهــام حاجــی علــی عســگری ش ش ۲۵۰۲۵ 
ــی  ــی عل ــرا حاج ــادی ش ش ۲۸۲۲۲ ، ۷. زه ــف آب ــگری نج ــی عس ــی عل ــت حاج ، ۶. عف
عســگری ش ش 1۰۸۰۲9۸۸94 ،  )دختــران متوفــی(، ۸. ابراهیــم حاجــی علــی عســگری ش 
ــی عســگری  ــدی حاجــی عل ش ۵41 ، 9. مرتضــی حاجــی عســگری ش ش ۲۵44 ، 1۰. مه
ــی  ــماعیل حاج ــگری ش ش 4۷۳ ، 1۲. اس ــی عس ــی عل ــی حاج ش ش 1۰۵۸۶ ، 11. مجتب
علــی عســگری نجــف آبــادی ش ش ۵۷۲ ) پســران 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. ۸۷1۶1۰/م 

الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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شماره 62 7
                                                                موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا با بازگشایی آموزشگاه های خبر کوتاه

قرآنی، هنری، ادبی و سینمایی از 24 خرداد و بازگشایی سینماها و سالن های هنری از اول تیر ماه
در پــی درخواســت ســیدعباس صالحــی، ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در جلســه صبــح امــروز خــود بــا بازگشــایی 
ســالن هــای ســینما، تئاتــر و موســیقی مشــروط بــه رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی، اســتفاده از حداکثــر ۵۰ 

درصــد ظرفیــت در اختیــار از اول تیرمــاه موافقــت کــرد.
گفتنــی اســت پیــش از ایــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در نامــه هایــی جداگانــه خطــاب بــه وزرای بهداشــت، 
ــه  ــه ب ــدف توج ــا ه ــری ب ــی و هن ــز فرهنگ ــایی مراک ــزوم بازگش ــریع ل ــر تس ــور ب ــکی و کش ــوزش پزش ــان و آم درم
معیشــت اصحــاب فرهنــگ و هنــر و جلوگیــری از ضــرر و زیــان صاحبــان کســب و کارهــای فرهنگــی و هنــری تاکیــد 

کــرده بــود.

حصر وراثت
حصروراثــت محمــد رضــا براتیــه نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۶44 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۳۸4 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
کــه شــادروان عباســعلی براتیــه نجــف آبــادی بشناســنامه 1۰۸۰۰1۲941 در تاریــخ 9۸/1۲/14 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
ــه  ــاز براتی ــی( ، ۲. پرین ــادی ش ش 1۰۸۰۰14۶۵1۲ )همســر متوف ــی نجــف آب : 1. ســعیده ربان
ــادی ش ش  ــادی ش ش 1۰۸14۳۶19۰ )دختــر متوفــی( ، ۳. اشــرف کمالــی نجــف آب نجــف آب
۰۷۸9 )مــادر متوفــی( ، 4. محمــد رضــا براتیــه نجــف آبــادی ش ش ۶44  )پــدر متوفــی(، متوفــی 
ــی درخواســت  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــر از نامبــردگان ورث ــه غی ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد۸۶۷۶۷۲/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه شــرح دادخواســت  ــنامه شــماره 1۰۸۰۳۸۵1۵۰ ب ــم صالحــی دارای شناس ــت ابراهی حصروراث
بــه کاســه 99۰۰۲۷1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــگاه  ــخ 9۸/1۲/۲4 اقامت ــنامه ۸4 در تاری ــنگی بشناس ــا کهریزس ــد رض ــادروان محم ــه ش داده ک
ــه : 1.  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــنگی ش ش  ــی کهریزس ــم صالح ــی( ، ۲. ابراهی ــر دائم ــان ش ش ۲۲11 )همس ــم جوزقی مری
1۰۸۰۳۸۵1۵۰ )پســر متوفــی( ، ۳. ناهیــد صالحــی کهریزســنگی ش ش 1۰۸۰4۶۶۵1۷ )دختــر 
متوفــی( ، 4. ســکینه صالحــی  ش ش ۲۰ )مــادر متوفــی( ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی 
ــف رئیــس  ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۷۷۰4/م ال ــه شــورا تقدی ــاه ب ظــرف یــک م

شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت مهــدی امینــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره ۲۲1 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۳۶1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان احتــرام توئبهــای نجــف آبــادی بشناســنامه ۳1۶ در تاریــخ 99/۲/11 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
ــی( ،  ــادر امینــی  ش ش ۸۸9 )پســران متوف ــادی  ش ش ۲۲1 ، ۲. ن مهــدی امینــی نجــف آب
ــادی  ش ش ۲۸۵۲۰  ــی نجــف آب ــرا امین ــادی  ش ش 91 ، 4. زه ــی نجــف آب ــری امین ۳. مه
ــام  ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی( متوف ــران متوف )دخت
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 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۷۰1۵9/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه کاس ــرح دادخواســت ب ــه ش ــماره ۸۶ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــه برات ــت حکیم حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث 99۰۰۳۲9 از ای
شــادروان عبــاس براتــی کهریزســنگی  بشناســنامه ۶ در تاریــخ 9۸/1۲/۶ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. شــهناز پورشــبان  
ش ش ۳۲ )همســر متوفــی (، ۲. حکیمــه براتــی ش ش ۸۶ )دختــر متوفــی( ، ۳. اصغــر براتــی 
ش ش 1۰۶۸ ، 4. محســن براتــی کهریزســنگی ش ش ۳۲ ، ۵. داود براتــی کهریزســنگی ش ش 

1۶۳۰ ۶. اکبــر براتــی ش ش ۸۰۷ ، محمــود براتــی کهریزســنگی ش ش ۸4 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. ۸۶۵۶4۰/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت مجتبــی حیــدری جوزدانــی دارای شناســنامه شــماره 44 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 99۰۰1۷۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــگاه دائمــی  ــخ 9۷/۷/4 اقامت ــی بشناســنامه ۳۵۰ در تاری ــری جورزدان ــور جعف ــه شــادروان ان ک
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مجتبــی 
ــن  ــی ش ش 1۷99 ، ۳. محس ــدری جوزدان ــا حی ــی ش ش 44 ، ۲. علیرض ــدری جوزدان حی
حیــدری جوزدانــی ش ش 1۰۰ ، 4. حمیدرضــا حیــدری جوزدانــی ش ش 1۲۷ )پســران متوفــی 
( ، ۵. ســکینه حیــدری جوزدانــی ش ش ۲4۳ )دختــر متوفــی(، ۶. مرتضــی حیــدری جوزدانــی 
ــا  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــر از نامبــردگان ورث ــه غی ــی ب ــی(، متوف ش ش 4۸ )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 
ــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی  ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۵9۵۷/م ال شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت فرنگیــس غیــور نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۷۲9 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۳۶4 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان پرویــز دهقانــی  بشناســنامه ۸۰۶ در تاریــخ 99/۲/1۸ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. فرنگیــس غیــور 
نجــف آبــادی ش ش ۷۲9 )همســر متوفــی(، ۲. مینــا دهقانــی  ش ش  1۰۸۰۲۲۲۳91) دختــر 
متوفــی ( ، ۳. مهــدی دهقانــی  ش ش  1۰۸۰۳9۳۳۳1 )پســر متوفــی( ، 4. فتــح الــه دهقانــی  
ش ش 119 )پــدر متوفــی( ، ۵. متیــن  دهقانــی  ش ش 1۰۸۰۷۵۰۷4۶ )پســر متوفــی(، متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
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 
ــی دادگاه شــورای حــل اختــاف  ــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوق صادرخواهــد شــد. ۸۶۶۰1۶/م ال

نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره 1۷۰ ب ــژاد منصوری ــم ن حصروراثــت مری
کاســه 99۰۰۲۲۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــگاه دائمــی  ــخ9۸/11/1۵  اقامت ــور بشناســنامه 1۷۰ در تاری ــی حســن پ ــه شــادروان روز عل ک
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مریــم نــژاد 
ــور ش ش 1۰۸۰۷۷4۷4۲  ــی ( ، ۲. ســیمین حســن پ ــان ش ش ۷1۲۵ )همســر متوف منصوری
، ۳. ســارا حســن پــور  ش ش 1۰۸۰۷۷4۷۳4 ، 4. ســهیا حســن پــور ش ش 1۷4۰91۷۷۶۶ 
ــام  ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــران متوف ، )دخت
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 
ــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی  ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۵9۸۲/م ال شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

ــا تشــکیل  ــاد ب ــاق اصنــاف شهرســتان گفــت: برخــی اتحادیه هــا و اصنــاف نجف آب رییــس ات
ــی را در  ــا و تســهیات متفاوت ــا، کمک ه ــاف آســیب دیده از شــرایط کرون ــژه اصن ســتادی وی

اختیــار تعــدادی از ایــن افــراد قــرار داده انــد.
غامرضــا خاکــی  بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: مطابــق بررســی های صــورت گرفتــه کــه بــا 
اعمــال نقطــه نظــرات اصنــاف مختلــف همــراه شــد، اشــخاص آســیب دیده از شــرایط کرونــا 
ــه دســتورات اعــام  ــد کــه ب ــه ســه دســته تقســیم شــدند کــه اولیــن گــروه کســانی بودن ب
ــل  ــی مشــخص تعطی ــازه زمان ــل در ب ــه صــورت کام ــرد و فعالیــت خــود را ب شــده عمــل ک

کردنــد.
خاکــی عمــده گــروه اول را فروشــندگان خــرد و بــه نســبت ضعیــف دانســت و اضافــه داشــت: 
بــرای ایــن دســته از محــل کمک هــای نقــدی اصنــاف مختلــف شهرســتان، کارت هــای هدیــه 
بــه همــراه تقدیرنامــه تــدارک دیــده شــده و در صنــف بــا نظــر نماینــدگان همــان مجموعــه، 

تعــدادی از کارت هــای مذکــور بیــن افــراد منتخــب توزیــع گردیــده اســت.
وی از توزیــع اولیــن مرحلــه ایــن کارت هــای هدیــه دویســت هــزار تومانــی در روزهــای اخیــر 
ــد و  ــا ندارن ــن کارت ه ــه ای ــازی ب ــه نی ــد ک ــام کردن ــاف اع ــی اصن ــت: برخ ــر داد و گف خب

مبلــغ تعییــن شــده را بــه دیگــر اصنــاف اختصــاص دادنــد یــا در مــواردی اعضــای تعــدادی از 
ــا اختصــاص مبالغــی در افزایــش تعــداد  ــی بیشــتری داشــتند، ب اتحادیه هــا کــه توانایــی مال

کارت هــای اختصــاص داده شــده بــه مجموعــه خــود مشــارکت کردنــد.
ــد تســهیات  ــراد نیازمن ــه اف ــوط ب ــاف آســیب دیده را مرب ــه اصن خاکــی قســم دوم کمــک ب
ــک  ــه کم ــای کارت هدی ــته اعط ــن دس ــورد ای ــرد: در م ــام ک ــت و اع ــنه دانس قرض الحس
ــی قرض الحســنه امام حســین  ــا رایزن ــه شــخص نمی کــرد و تصمیــم گرفتــه شــد ب خاصــی ب
ــن دو  ــاف در ای ــط اصن ــه توس ــورت گرفت ــپرده گذاری ص ــا س ــب ب ــاد، متناس ــم نجف آب و قائ

ــه معرفــی شــدگان اعطــا شــود. ــرخ صفــر درصــد ب ــا ن صنــدوق، تســهیاتی ب
ــاف  ــژه از همراهــی و همــکاری اصن ــا تشــکر وی ــان ب ــاد در پای ــاف نجف آب ــاق اصن ــس ات ریی
مختلــف در ایــن کار خاطــر نشــان کــرد: در مــورد گــروه ســوم اصنــاف شهرســتان، تــاش 
داریــم تســهیاتی بــا مبالــغ بیشــتر تــدارک دیــده شــود تــا بتوانــد گوشــه ای از ضــرر و زیــان 

وارده بــه ایــن گــروه جبــران شــود.

کمک متفاوت به اصناف آسیب دیده کرونا در نجف آباد
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خبر کوتاه               افتتاح اولین سینمای روستایی کشور در نجف آباد

ــای  ــش ه ــر و همای ــی تئات ــاه امســال، ســالن ســینما، آمف ــان خــرداد م ــا پای ــت: ت ــاد گف ــار روســتای جــال آب دهی
ــد شــد. ــرداری خواه ــره ب ــه صــورت رســمی به ــن روســتا ب ــاری ای دهی

ســعادت صفــری گفــت: بهســازی و تجهیــز ایــن مجموعــه پانصــد متــر مربعــی از حــدود ســال پیــش شــروع شــده و 
بــا افتتــاح آن، جــال آبــاد اولیــن روســتای کشــور خواهــد شــد کــه دارای فضــای ویــژه نمایــش فیلــم خواهــد بــود.

ــی در ایــن مجموعــه گفــت: ایــن مجموعــه کــه در فضــای  ــه پیــش بینــی یکصــد و ســی صندل ــا اشــاره ب صفــری ب
زیریــن کتابخانــه و دهیــاری روســتا قــرار گرفتــه، شــامل بخــش هــای دیگــری ماننــد نمازخانــه، بوفــه، فضــای اداری، 
ــن  ــرای ای ســرویس هــای بهداشــتی و ســالن انتظــار اســت.دهیار ایــن روســتا در خصــوص هزینــه صــورت گرفتــه ب

طــرح نیــز گفــت: دقیــق ایــن مبلــغ هنــوز جمــع بنــدی نشــده اســت.

والدین آگاه 
یکــی از افــکار اشــتباه در فرزنــد پــروری ایــن اســت کــه والدیــن تصــور مــی کننــد ) بچــه 

ــد( خــوب بایــد همیشــه چشــم بگویــد و روی حــرف بزرگترهــا حــرف نزن
ــش کمــی  ــه چال ــه در خان ــد ک ــرورش ده ــد کودکــی را پ ــی توان ــر م ــن طــرز فک گرچــه ای
ــن  ــی واقعیــت ای ــه نمــی کنــد ، ول ــا خواســته هایــش کاف ــن را ب ایجــاد مــی کنــد و والدی
اســت کــه کــودک آنچــه را کــه در خانــه یــاد مــی گیــرد در اجتمــاع هــم اجــرا مــی کنــد پس 
طبیعــی اســت  کــه در اجتمــاع در برابــر زورگویــان و قلدرهــا نتوانــد از حــق خــودش دفــاع 

کنــد و بــه انــدازه کافــی جــرات بیــان خواســته هایــش را نداشــته بــا شــد.
ــرورش کــودک مطیــع ،کــودک جراتمنــد تربیــت شــود .  ــه جــای پ ــر اســت ب ــن بهت بنابرای
ــورد راه  ــردن در م ــو ک ــته اش ، گفتگ ــر و خواس ــراز نظ ــرای اب ــودک ب ــه ک ــت دادن ب فرص

حــل هــای موجــود ، تاییــد نظــرات درســت و منطقــی کــودک ، فرصــت دادن بــرای داشــتن 
ــه هــای متفــاوت ، مقصــر ندانســتن کــودک در هــر زمینــه ای و ســرزنش نکــردن او ،  تجرب
ــه شــما کمــک مــی کنــد کودکتــان جــرات ورزی بیشــتری  ــه مــواردی اســت کــه ب از جمل

داشــته باشــد.
مریم رضائیان

کودک جراتمند

به نام قادر متعال ، خدای زیبایی ها 
جهش تولید، صیانت و سیادت از محیط زیست برای توسعه پایدار ایران اسامی 

ــرای جامعــه  بشــری تبییــن و  روز جهانــی محیــط زیســت فرصــت مناســبی اســت کــه اهمیــت و ضــرورت صیانــت و ســیادت از محیــط زیســت بــه عنــوان رکــن رکیــن توســعه پایــدار ب
تصویــر گــردد . اهمیــت محیــط  زیســت تــا  بــدان حــد اســت کــه دیــن مبیــن اســام طبیعــت و حفــظ محیــط زیســت را امانتــی از جانــب خداونــد در  دســت انســان مــی دانــد و ضــرورت 
امانتــداری آنــرا بــر همــگان توصیــه نمایــد . آرزوی  داشــتن محیــط زیســتی ســالم  و عــاری از هــر گونــه آلودگــی و تخریــب، و طبیعتــی مناســب بــرای انســان  هــا و دیگــر موجــودات، عزمــی 
جــدی در جهــت حفــظ، نگهــداری و بهــره بــرداری ا زمواهــب  و منابــع زیبــای زمیــن را مــی طلبــد کــه ایــن مهــم وظیفــه مبــرز و همگانــی مــردم و مســئولین اســت. علــی رغــم پیشــرفت 
گســترده بشــری و گســترش پارادایــم توســعه پایــدار، امــروزه داشــتن محیــط زیســت ســالم بــا رهاســازی زبالــه هــا و بهــره بــرداری بــی رویــه انســان از منابــع طبیعــی  و محیــط زیســت بــه 
آرزوی دســت نیافتنــی بــرای بشــر هــزاره ســوم تبدیــل گردیــده و بــی شــک بــرای رســیدن بــه محیــط زیســت و طبیعتــی در خــور، عزمــی جــدی همــراه بــا همدلــی و همزبانــی مــردم و 

مســئولین را مــی طلبــد.
اینجانــب ضمــن گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهدای عرصــه حفاظــت از محیــط زیســت و تبریــک ایــن هفتــه بــه همــه زحمــت کشــان ، حامیــان و خدمتگــزان ایــن حــوزه ، آرزوی توفیــق 
همــگان را در راســتای گســترش فرهنــگ ممــدوح حفاظــت و ســیادت از محیــط زیســت در کشــور، خصوصــا دیــار زهــد ، علــم و ایثــار، شهرســتان نجــف آبــاد، از درگاه ایــزد منــان خواســتارم.

ــی  ــاون عمران ــا حضــور مع ــژه شهرســتان و ب ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان ــه ریاســت مع ب
ــتان  ــی اس ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی ــدی، رئی ــا محم ــرهنگ محمدرض ــدار، س فرمان
ــی  ــی و انتظام ــتان، مســئوالن اداری، اجرای ــی شهرس ــروی انتظام ــده نی ــان -، فرمان اصفه
ــات  ــد تصادف ــه رص ــک و کمیت ــی ترافی ــورای هماهنگ ــن ش ــایر مدعوی ــتان و س شهرس
شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی ضمــن تســلیت بــه مناســبت 
14 خــرداد ســالروز ارتحــال بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران - حضــرت امــام خمینــی 
)ره( - و ســالروز قیــام 1۵ خــرداد 1۳4۲ بــه حاضریــن و کلیــه مــردم شــریف و عزیــز ایــران 
اســامی، بــه بیــان مبســوط دغدغــه هــای اصلــی ترافیکــی شهرســتان و تمهیــدات در نظــر 
گرفتــه شــده در راســتای کاهــش میــزان تصادفــات و خســارت هــای جانــی و اقتصــادی 
وابســته بــه آن پرداختنــد و ابتــداٌ خواســتار حمایــت کلیــه افــراد جامعــه خصوصــا خانــواده 
ــدارس،  ــاد، م ــردم نه ــای م ــازمان ه ــه س ــترده هم ــت گس ــپس حمای ــرم و س ــای محت ه
دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی، شــهرداری هــای، فرهنگســراها، صــدا و ســیما، 
اصحــاب رســانه و ... در راســتای تحقــق هرچــه گســترده تــر ارکان بنیادیــن آمــوزش موثــر 
و فرهنــگ ســازی پایــدار قوانیــن و ضوابــط ترافیکــی در جامعــه گردیدنــد و همچنیــن بــر 

اهمیــت و ضــرورت اســتفاده از تجهیــزات هوشــمند در کنتــرل تخلفــات رانندگــی تاکیــد و 
تصریــح نمودنــد. در ادامــه حاضریــن بــه بیــان دغدغــه هــا و نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد 
ــطح  ــه در س ــورت پذیرفت ــدات ص ــر از تمهی ــن تقدی ــدی ضم ــرهنگ محم ــا س و در انته
شهرســتان و مدیریــت موفــق ســاری و جــاری کنتــرل ترافیــک شهرســتان، بــه بیــان نــکات 
ــر در  ــای موث ــان و راهکاره ــی اســتان اصفه ــی و رانندگ ــس راهنمای ــردی و کان پلی راهب

راســتای کاهــش میــزان جرائــم و تصادفــات پرداختنــد.

شورای هماهنگی ترافیک و کمیته رصد تصادفات

 معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان در راس هیاتــی شــامل: امیــر آذرافــروز، ارشــد 
نظامــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در اســتان هــای اصفهــان، چهارمحــال بختیــاری، 
کهکیلویــه و بویــر احمــد، ناخــدا مطلبــی، ارشــد نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی 
ــران در اســتان اصفهــان، ســرهنگ کریمــی، جانشــین لشــکر ظفرمنــد ۸ نجــف اشــرف،  ای
ســرهنگ مهربانــی جانشــین فرماندهــی بســیج ســپاه شهرســتان، رئیس بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگــران شهرســتان، رئیــس دفتــر نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی 
و ... از بابــک درخشــانی، جانبــاز دریــادل ســانحه شــناور کنــارک دیــدار و بــا وی بــه گفتگــو 

نشســتند. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از حماســه هــای نیروهــای مســلح 
کشــور، افتخــار و اقتــدار نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران را در دو مولفــه مردمــی 
بــودن و والیتمــدار بــودن برشــمردند و ایــن نیــرو را نمونــه بــارز »أَِشــّداُء َعلـَـی الُکّفــارِ ُرَحمــاُء 
بَیَنُهــم« خواندنــد. ایشــان ضمــن تقدیــر از رشــادت آقــای درخشــانی و همرزمــان شــهید و 
ــا بیــان مــرارت هــای صیانــت از مرزهــای آبــی و خاکــی کشــور افزودنــد:  جانبــاز ایشــان ب
ــد: »نیروهــای مســلح در دوران  ــی( چــه نیکــو فرمودن ــه العال ــری )مدظل ــام معظــم رهب مق
ــن ضمــن  ــه کلیــه حاضری ــدار صمیمان ــن دی ــح حصــن ملــت هســتند«. در ای جنــگ و صل
قدردانــی از خانــواده معظــم ایــن جانبــاز ســرافراز بــرای ایشــان از درگاه الهــی آرزوی بهبودی 
و شــفای عاجــل مســئلت نمودنــد. همچنیــن در ایــن دیــدار رئیس شــورای اداری شهرســتان 
بــر آمادگــی مجموعــه هــای ســامتی و درمانــی شهرســتان جهــت ارائــه کمــک کلینیکــی و 
پاراکلینیکــی بیشــتر جهــت بهبــودی ســریع تــر بابــک درخشــانی تاکیــد نمودنــد. در انتهــا 
از طــرف معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و فرمانــده ارتــش جمهــوری اســامی 
ــی  ــروی دریای ــان نی ــاز قهرم ــن جانب ــای ای ــانی ه ــپاس از جانفش ــوح س ــداء ل ــا اه ــران ب ای

جمهــوری اســامی ایــران - بابــک درخشــانی ، تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد.

دیدار فرماندار ویژه شهرستان از جانباز سانحه شناور کنارک

پیام معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد: 
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در دنیــای خشــن امــروز کــه نشــانه اســتیای تکنیــک بــر روح انســان اســت، صنایــع دســتی یعنــی دمیــدن روح 

ــرم  ــاز مب ــن نی ــع دســتی ای ــی خواهــد و صنای ــت را م ــا هســت لطاف ــن زندگــی خشــن و انســان ت ــه ای ــت ب لطاف

انســان را بــرآورده مــی کنــد. یکــی از خصوصیــات صنایــع دســتی ایــن اســت کــه ایــن صنعــت حاصــل روح ملــت 

هــا و آئیــن فرهنــگ ملــی کشورهاســت کــه بــه ســادگی بــا رجــوع بــه آمــار صنایــع دســتی کشــورها بــه روحیــه 

مــردم آن کشــورها مــی تــوان پــی بــرد.

ــران، هنرهــای اصیــل مردمــی و نشــات گرفتــه از فطرتــی پــاک و  ــاب ای هنرهــای ســنتی و ن
دســتان هنرمندانــی اســت کــه در سراســر تاریــخ بــرای گســترش و احیــا ایــن هنرهــا زحمــات 
ــود  ــا وج ــا را ب ــن هنره ــد ای ــته ان ــود توانس ــاش خ ــعی و ت ــا س ــد و ب ــیده ان ــیاری کش بس
ــدون  ــون، ب ــا کن ــته دور ت ــه از گذش ــا،  ک ــن هنره ــد. ای ــه دارن ــده نگ ــیار زن ــات بس نامایم
تغییــرات زیــاد باقــی مانــده انــد، اگــر بــه آنهــا توجــه نشــود رفتــه رفتــه بــه بوتــه فراموشــی 

ــوش خواهــد شــد. ــا فرام ــد شــد و از یاده ســپرده خواهن
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ــات  ــازی اطاع ــم س ــته خات ــت. از گذش ــرق اس ــا ارزش ش ــای ب ــی از هنره ــازی یک ــم س خات
زیــادی در دســت نیســت، زیــرا مــواد اولیــه خاتــم اکثــرا چســب و چــوب اســت و ایــن دو مــاده 
بــر اثــر مــرور زمــان از بیــن مــی رونــد. بــا ایــن همــه در اماکنــی کــه جنبــه تقــدس داشــته و 
در نتیجــه از آنهــا بــه خوبــی نگــه داری شــده، بــه خاتــم هایــی بــر مــی خوریــم کــه قدمــت 

دویســت تــا ســیصد ســاله دارنــد.
مهمتریــن مرکــز خاتــم ســازی جهــان امــروز، ایــران اســت. هر چنــد در کشــورهای هندوســتان، 
ســوریه، عــراق و فلســطین نیــز هنــر خاتــم کاری وجــود دارد، امــا بــه قدمــت و ظرافتــی کــه در 
ایــران انجــام مــی شــود نیســت، در حقیقــت ایــن هنــر ویــژه ایــران اســت. خاتــم هــای ایــران 

در نمایشــگاه هــای جهانــی و بیــن المللــی، همــواره در رده اول و ممتــاز بــوده اســت.
در مــوزه هــای جهــان، انــواع مختلــف خاتــم هــای مرغــوب ایــران وجــود دارد؛ از جملــه تختــه 
شــطرنج خاتــم کاری شــده ای کــه در مــوزه “بناکــی” در شــهر آتــن نگــه داری مــی شــود و 
در زمــره بهتریــن نمونــه خاتــم عصــر صفــوی اســت. شــاید بهتریــن نمونــه ایــن هنــر در عصــر 
حاضــر، میــز خاتمــی اســت کــه در نمایشــگاه بروکســل ، ســال 19۵۸- مــدال طــا را نصیــب 
خــود کــرد. در هنــر خاتــم ســازی از چــوب هــای گوناگــون از قبیــل عــاج، اســتخوان، برنــج و 

گاهــی طــا و نقــره اســتفاده مــی شــود.
ابتــدا چــوب، اســتخوان یــا فلــز را بــه صــورت منشــورهای مثلــث القاعــده مــی برنــد و آنهــا را 
بــه نحــوی کنــار هــم قــرار مــی دهنــد کــه بــرش عرضــی آنهــا دارای اشــکال هندســی منظــم 

باشــد، زیــرا شــکل عمومــی بیشــتر خاتــم هــا را نقــوش هندســی تشــکیل مــی دهــد.
ــی  ــه نازکــی از چــوب، م ــار هــم و بوســیله سریشــم ، روی ورق ــا را در کن ــرش ه ــن ب ــد ای بع
ــر اشــیاء گوناگونــی ماننــد میــز، صندلــی، جعبــه، قــاب و غیــره  چســبانند و نهایتــا ورقــه را ب
ــد  ــی مانن ــز ســاخته مــی شــود کــه در آن کلمات ــم هــای خطــی نی ــرا خات مــی نشــانند. اخی

ــوان نقــش ظاهــر مــی شــوند. ــدی بعن اســماء خداون
در خاتــم هــای گرانقیمــت، قســمت هــای فلــزی خاتــم از طــا یــا نقــره تشــکیل مــی شــود و 
بــه جــای اســتخوان در ســاخت آنهــا عــاج بــه کار مــی رود. مرغوبتریــن انــواع خاتــم، بــه “پــره 
وارو” و “ســیم دار” مشــهور اســت. ایــن هنــر از دویســت ســال پیــش تــا کنــون بــدون تغییــرات 

زیــاد باقــی مانــده و نمونــه کارهــای قدیمــی و معاصــر تفــاوت چندانــی باهــم ندارنــد. 
مواد و مصالح خاتم سازی 

چوب : چوب فوفل، آبنوس، عناب، شاه چوب، آزاد، بقم، نارنج و چوب شمشاد.
فلز: مفتول های طایی یا نقره ای، مس، برنج، آلومینیوم.

استخوان: استخوان ساق پا و دست شتر یا اسب، عاج فیل، استخوان مصنوعی
ــراده مــس و ســرکه تهیــه مــی شــود. اســتخوان  رنــگ ســبز: ایــن رنــگ از ترکیــب نشــادر، ب
ــاه در  ــش م ــدت ش ــد و م ــی ریزن ــی م ــول رنگ ــاوی محل ــرف ح ــده را در ظ ــده ش ــای بری ه
ــرار مــی دهنــد. امــروزه از آنجائیکــه تهیــه اســتخوان شــتر مشــکل  ــور خورشــید ق معــرض ن
اســت، از چــوب نارنــج بــه جــای اســتخوان شــتر اســتفاده مــی کننــد و بــرای رنــگ کــردن آن، 

از رنــگ ســبز مخصــوص رنگــرزی پشــم اســتفاده مــی کننــد.
ــده، تنــگ، اره، ســوهان، پــرگار، گونیــا، چکــش،  ــزار خاتــم ســازی عبارتنــد از: رن وســایل و اب

گازانبــر، مغــار، پــرس.

خاتم سازی
نمایشگاه و کارگاه آموزشی صنایع دستی
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری نجــف آبــاد، بــه مناســبت بیســتم خــرداد روز جهانــی 
صنایــع دســتی، نمایشــگاه و کارگاه آموزشــی دو روزه صنایــع دســتی را بــه میزبانــی خانــه 

تاریخــی مهرپــرور )مــوزه مــردم شناســی( برگــزار خواهــد کــرد.
در ایــن کارگاه کــه روزهــای بیســتم و بیســت و یکــم خــرداد از ســاعت 9 صبــح تــا 9 شــب 
برگــزار خواهــد شــد، رشــته هایــی ماننــد گوهرتراشــی، قلــم زنــی، جواهرســازی، نگارگــری و 

الیــه چینــی مــورد توجــه قــرار خواهنــد گرفــت.

روغنکاری خاتم 
اصــوال ســطح یــک خاتــم بــه دو علــت روغــن زده مــی شــود : بــراق شــدن خاتــم و حفاظــت 
آن در مقابــل رطوبــت، گرمــا و ســرما. در گذشــته بــرای ایــن کار روغــن جــا یــا ســندلوس ) 
شــیره درخــت کاج ( بــه کار مــی رفــت. بعــد هــا از روغــن هاویلوکــس اســتفاده شــد و امــروزه 

از پلــی اســتر اســتفاده مــی کننــد.
خاتــم از نظــر گل تنــوع زیــادی دارد، از میــان آنهــا مــی تــوان بــه: خاتــم پــره وارو، پــره ای، 
ابــری، نــه گلــی الیــه دار، شــش و لــوز، بتــه جقــه ای، خیابانــی، طاقــی، قمــی، جناقــی و خاتــم 
دورنــگ اشــاره کــرد. از انــواع حاشــیه نیــز مــی تــوان حاشــیه شــش گلــی، جویــی، بازوبنــدی، 

طــوره دار، شمســه دار و حاشــیه تخمــه دار را نــام بــرد.
حامد بهلول


