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بازدید از پروژه های عمرانی به اتفاق امام جمعه

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق حجــت االســام حســناتی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد از چندیــن پــروژه عمرانــی دردســت اقــدام شــهرداری نجــف 
آبــاد نظیــر کشــتارگاه صنعتی)بزرگتریــن کشــتارگاه صنعتــی غــرب اســتان اصفهــان، مســیر زندگــی )بزرگتریــن کوچــه بــاغ(، بــاغ مــوزه نجــف آبــاد و... بازیــدی بــه عمــل آوردنــد.



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 27 خرداد 1399

شماره 63 3
                                                          جلسه رفع اختالف بین دستگاه های اجرایی

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون عمرانــی فرمانــدار، رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان، رئیــس 
تعــاون روســتایی شهرســتان، شــهردار نجــف آبــاد و تنــی چنــد از مدعویــن، جلســه نشســت رفــع اختــاف بیــن دســتگاه های 
اجرایــی شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان ضمــن برشــمردن حیطــه اختیــارات کلیــه 
دســتگاه هــای اداری و اجرایــی، تمکیــن بــه قانــون را اصــل اساســی داوری بــدور از اغــراض و اغمــاض خواندنــد و بــه صــورت 
مجمــل بــه بیــان جایگاه رفــع اختــاف فرمانــداری در محوریت شــکایات اعضاء شــورای اداری شهرســتان از یکدیگــر پرداختند. 
در ادامــه هــر یــک از ســه دســتگاه در مــورد اختــاف مابیــن دســتگاهی بــه بیــان نقطه نظــرات بــا ارائه مســتندات قانونــی خود 
پرداختنــد کــه در پایــان بــا توجــه بــه گســتردگی و پیچیدگــی مســائل مطروحــه مطابــق بــا نظر اعضــاء توســط فرمانــدار ویژه 

شهرســتان رونــد جلســه جهــت تامیــن دلیــل فنــی و بررســی ژرف تــر موضــوع بــه نشســت آتــی موکــول گردیــد.

ــر و  ــزه بهت ــم و م ــود طع ــک وج ــی ارگانی ــوالت غذای ــای محص ــن مزیت ه ــی از مهم تری یک
طبیعــی تــر و خــواص غذایــی بیشــتر ایــن محصــوالت نســبت بــه محصــوالت تولیــد شــده در 

سیســتم زراعــی رایــج و محصــوالت اصــاح شــده اســت.
ــوالت  ــتر از محص ــیار بیش ــک بس ــوالت ارگانی ــب محص ــا در غال ــن ه ــی و ویتامی ارزش غذای
ــد  ــی مانن ــن های ــوی بیشــتر ویتامی ــه محت ــوان ب ــه می ت ــن جمل ــج اســت. از ای سیســتم رای
ویتامیــن B، ویتامیــن C، ویتامیــن E، لیکوپــن و مــواد معدنــی همچــون منیزیــم، آهــن و روی 
ــه  ــا و اســیدهای آمین ــد گوجــه فرنگــی و وجــود آنتی اکســیدان ه در محصــوالت باغــی مانن

مفیــد در ســایر محصــوالت اشــاره کــرد.
ــک  ــی ارگانی ــواد غذای ــی اکســیدان بیشــتری اســت. در م ــک حــاوی آنت ــی ارگانی ــواد غذای م
آنتــی اکســیدان Phenolic بیشــتر یافــت مــی گــردد 50 درصــد بیشــتر از محصــوالت غیــر 
ارگانیــک ، چراکــه آفــت کــش هــای مصنوعــی تولیــد ایــن مــواد را در گیاهــان کاهــش داده امــا 
کودهــای حیوانــی و آلــی بــکار رفتــه در کشــاورزی ارگانیــک تولیــد آنهــا را افزایــش مــی دهــد.

محصــوالت ارگانیــک ســالم تــر بــوده و بــه بقایــای آفــت کــش هــای آلــی کمتر آلــوده می باشــند. 

همچنین این محصوالت فاقد افزودنی های غذایی بوده و طبعاً سالم تر می باشند.
مــواد غذائــی ارگانیــک خطــر بیمــاری هــا را کــم مــی کنــد. خیلــی از مراکــز حفاظــت محیــط 
زیســت در یافتــه انــد کــه مــواد شــیمیایی موجــود در آفــت کــش هــا دارای اثــرات ســرطان 
زایــی و بیمــاری زایــی هســتند. کشــاورزی ارگانیــک یکــی از راه هــای کاهــش مصــرف ســموم 

شــیمیایی و کــم کــردن ایــن مــواد بــه منابــع آب، زمیــن و هــوا اســت.
مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
مزیت های مواد غذائی ارگانیک

خبر کوتاه

ــدی  ــا همراهــی عی ــاد ب ــزی شــهردار نجــف آب محمــد مغ
محمــد طرقــی ریاســت شــورای اســامی شــهر، مهنــدس 
ــتان،  ــامی شهرس ــورای اس ــت ش ــکی ریاس ــد پزش مجی
اســامی شــهر  دارشــورای  مهنــدس حجتــی خزانــه 
،مهنــدس علیرضــا حبیبــی رییــس اداره میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی نجــف آبــاد،  مهنــدس 
ســلیمانی مشــاور شــهردار، مهنــدس فردوســی مدیرعامــل 
ســازمان فرهنگــی ، اجتماعــی وورزشــی و ابراهیــم رضایــی 
ــاد،  ــل شــهرداری نجــف آب ــن المل مدیرارتباطــات و اموربی
بــه مناســبت روز جهانــی صنایــع دســتی بازدیــدی از 
نمایشــگاه و کارگاه آموزشــی صنایــع دســتی برگــزار شــده 
ــف  ــی نج ــردم شناس ــوزه م ــی مهرپرور)م ــه تاریخ در خان
آبــاد ( صــورت دادنــد و ایــن روز را بــه هنرمنــدان حاضــر 
ــش  ــا بخ ــگاه ب ــد و نمایش ــک گفتن ــدای گل تبری ــا اه ب
ــه  ــازی، الی ــی، جواهرس ــی، قلمزن ــون گوهرتراش ــی چ های

ــد. ــع ش ــدار واق ــورد دی ــی و.. م چین
ــوزه  ــت م ــده فعالی ــی و پرون ــت مل ــند ثب ــی از س رونمای
ــی،  ــراث فرهنگ ــاد در وزارت می ــف آب ــی نج ــردم شناس م
ــا حضــور مســئولین شــهر  گردشــگری و صنایــع دســتی ب
ــورد تحســین  ــر م ــن ام ــه  ای ــد ک ــام ش ــتان انج و شهرس
حاضریــن واقــع گردیــد زیــرا در مســیر ثبــت مــوزه 
پیگیریهــا و زحمــات فراوانــی از ســوی شــهردار و مجموعــه 

ــت. ــورت پذیرف ــان ص ایش
ــر  ــخ و مفاخ ــوزه تاری ــی کبیرزاده)م ــه تاریخ ــداز خان بازدی
نجــف آبــاد( از دیگــر بخــش هــای ایــن بازدیــد بــود و رونــد 
ــورد  ــه آن م ــورت گرفت ــات ص ــه و اقدام ــن خان ــای ای احی

دیــدار واقــع شــدند.

رونمایی از سند ثبت ملی و 
پرونده فعالیت موزه مردم 

شناسی نجف آباد
مواد الزم برای تهیه کشک بادمجان

* ۶ الی ۷ عدد بادمجان      * ۴ الی 5 قاشق غذاخوری کشک
* ۱ عدد پیاز       * ۲ قاشق مربا خوری سیر رنده شده
* ۲ قاشق مربا خوری نعنا خشک      * نمک،زرچوبه و فلفل به مقدار الزم

مراحل تهیه کشک بادمجان
بادمجــان هــا را پوســت کنــده و تکــه کــرده و در یــک ســبد بــر روی آنهــا نمــک  
زیــاد پاشــیده و بــرای یــک ســاعت صبــر مــی کنیــم تــا تلخــی آن  بــرود. ســپس 
آنهــا را خــوب شســته تــا شــور نمانــد و بــرای ســرخ کــردن خشــک مــی کنیــم . 
بادمجــان را بایــد بــا حــرارت مایــم ســرخ کــرد تــا عــاوه بــر ســرخ شــدن مغــز 

پخــت نیــز شــود.
حــاال بادمجــان هــا را داخــل یــه کاســه ریختــه و بــا گوشــت کــوب دســتی لــه 

مــی کنیــم. دقــت کنیــد تــا ایــن کار را بــا گوشــت کــوب برقــی یــا غذاســاز انجــام ندهیــد چــون بادمجــان نبایــد کامــا پــوره 
شــود و بایــد بافــت اش رو حفــظ کنــد.

پیــاز را رنــده یــا خــورد کــرده و بــا کمــی روغــن تفتــش مــی دهیــم تــا طایــی شــود. بعــد ســیر، فلفــل و زرچوبــه را هــم 
اضافــه کــرده و همــه مــواد را کمــی بــا هــم تفــت مــی دهیــم.

حاال بادمجان های له شده رو هم به سیر و پیاز اضافه کرده و باز مواد را کمی با هم تفت می دهیم.
همیــن طــور کــه بادمجــان هــا بــا ســیر و پیــاز مــزه دار مــی شــوند ، نعنــا داغ رو حاضــر مــی کنیــم دقــت کنیــد کــه نعنــا 

فقــط کمــی بــا روغــن داغ شــود چــون خیلــی زود تلــخ مــی شــود.
حاال کشک که با ۲/۳ لیوان آب رقیق شده و نعنا داغ رو به بادمجان اضافه کرده و مواد را هم می زنیم.

اجــازه مــی دهیــم تــا کشــک بادمجــان بــا حــرارت مایــم جــا بیفتــد و هــم اینکــه آب اضافــی آن تبخیــر شــود .دقــت کنیــد 
نمــک غــذا را در آخــر اضافــه کنیــد چــون ممکــن اســت بادمجــان نمــک داشــته باشــد و غــذا شــور شــود. در صــورت لــزوم 

مــی توانیــد   مقــدار کشــک و نعنــا داغ را  هــم بــر طبــق ذائقــه اضافــه کنیــم.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
کشک بادمجان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف 
ــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و  ــط عموم ــز رواب ــل از مرک ــه نق ــاد ب آب

ارشــاد اســامی، در پیــام ســیدعباس صالحــی آمــده اســت:
ــی  ــتاد محمدعل ــر  اس ــینما و تئات ــوت س ــد پیشکس ــت هنرمن ــر درگذش خب
کشــاورز موجــب تاثــر شــد. مــردم هنردوســت کشــورمان ســالیان متمــادی، 
شــاهد نقــش آفرینــی هــای کــم نظیــر او در ســینما، تئاتــر و تلویزیــون بودنــد 

و خاطــره جمعــی مــا هرگــز نــام او را از یــاد نخواهــد بــرد. 
اینجانــب فقــدان ایــن هنرمنــد  بــزرگ را بــه خانــواده ایشــان، جامعــه هنــری 
ــرت و  ــال مغف ــد متع ــم و از خداون ــی گوی ــلیت م ــان تس ــوم هموطن و عم
رحمــت واســعه بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه و صبــر و بردبــاری بازمانــدگان 

محتــرم را خواســتارم.

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی درگذشت محمدعلی کشاورز



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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2شماره 63
      کمیسیون اموراتباع و مهاجرین خارجی شهرستان 

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار و ســایر 
ــن جلســه مهنــدس راعــی  ــد. در ای ــن خارجــی شهرســتان برگــزار گردی ــاع و مهاجری ــور اتب ــن، کمیســیون ام مدعوی
ضمــن تقدیــر از فعالیــت اعضــاء کمیســیون در ســال گذشــته و ســال جــاری بــر راهکارهــای مقابلــه بــا قاچــاق انســان، 
نظــارت بــر امنیــت گردشــگران خارجــی، مقولــه اشــتغال ضابطــه منــد اتبــاع، تســریع بــر فرآینــد شناســایی و ارائــه 
کارت هــای آمایشــی، همــکاری مجدانــه دســتگاه هــای علمــی و تربیتــی نظیــر: آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه هــا و 
مراکــز آمــوزش عالــی شهرســتان در محوریــت بــا امــر تحصیاتــی اتبــاع و ... بــه صــورت مبســوط بــه بحــث و بررســی 
پرداختنــد. در ادامــه هــر یــک از اعضــا بــه بیــان راهبردهــا و تمهیــدات ســازمانی خــود در زمینــه دســتورکار کمیســیون 

بــه تبییــن عملکــرد پرداختنــد.

خبر کوتاه

حصر وراثت
حصروراثــت محمــد طاهــری دارای شناســنامه شــماره ۱۱ بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900۲99 از ایــن دادگاه درخواســت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی گواهــی حصروراث
رحیــم طاهــری بشناســنامه ۳0۷ در تاریــخ 9۷/5/۲۴ اقامتــگاه 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ دائم
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. زهــرا جعفــری انالوجــه  ش ش ۱۷0 
)همســر متوفــی ( ، ۲. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش ۲۳ ، ۳. 
ــری ش  ــد طاه ــه    ش ش ۳5 ، ۴. محم ــری انالوج ــی طاه غامعل
ش ۱۱ )پســران متوفــی ( ، 5. کبــری طاهــری ش ش ۱9 )دختــر 
متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا وصیتنامــه از  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــد ت آگهــی مــی نمای
ــه  ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
ــف  ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 8۶۳۶۱۳/م ال شــورا تقدی

ــاد ــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب رئیــس شــعبه ۱0 حقوق
حصر وراثت

حصروراثــت میــاد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱080۱5۳950 بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900۲9۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه ۲۱5 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 99/۱/۲0 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش ۲5۳0۳ ، ۲. میــاد 
ــی( ، ۳. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش ۱08۱5۳950 )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش ۱5۳۴۷ )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 ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب 8۶۴۳8۳/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۱08 ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کاســه 9900۲5۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه ۱۴ 
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 ۷۳ ، ۳. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۱08 ، ۴. 
راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 9۲ ، 5. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
۲0 ، 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. 

8۶۴۴85/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 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 9900۱۶۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســکینه زمانــه نجف آبــادی بشناســنامه ۴۱ 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 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. 

8۶۳9۷۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حمیــد رضــا رهبــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱0۷0 بــه شــرح 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد بــه مناســبت ۲0 
خــرداد روز صنایــع دســتی  پیامــی را صــادر نمــود.

بسمه تعالی
  »ان اهلل جمیــل و یحب الجمال«

بــدون شــک  صنایــع دســتی یکــی از ابزارهــای مهــم بــرای شناســاندن آداب و رســوم و فرهنــگ هــر جامعــه ای اســت و هنرمنــدان  بــا بــه کارگیــری از ســاده تریــن ابــزار  و بــا الهــام 
ــوگاه تاریــخ و تمــدن  ــی اســامی ، شــاخص تریــن و اصیــل تریــن جل ــا محوریــت ذوق و زیبــا شــناختی  و خاقیــت ایران گرفتــن از فرهنــگ ، اعتقــاد ،  باورهــا و آداب و رســوم  و ب

کهــن ایــران و فرهنــگ و هنــر نــاب ایرانــی را در طــول تاریــخ رقــم زده انــد .
صنایــع دســتی حاصــل تــاش دســتان توانمنــد و  بــا ارزشــی اســت کــه بــا فرهنــگ ، ایمــان و مهربانــی  عجیــن شــده و هنــری اســت مانــا کــه سرچشــمه آن قلــب و روح هنرمنــد 

اســت و  توانســته اســت در پرتــو ایــن تــاش ،  باورهــای دینــی و اعتقــادات اســامی خــود را در تــار و پــود هنــر بــه ظرافــت و بــه صورتــی بــارز  بــه اثبــات رســاند .
ــا تــاش  اینجانــب ۲0 خــرداد روز جهانــی صنایــع دســتی را بــه یکایــک هنرمنــدان  ایــران اســامی و بــه ویــژه هنرمنــدان شهرســتان نجــف آبــاد تبریــک مــی گویــم و امیــدوارم  ب

ــو آورانــه و خــاق در حــوزه فرهنــگ و هنــر شهرســتان ایجــاد نماییــم.  هنرمنــدان و فراهــم آوردن امکانــات الزم  بتوانیــم فعالیــت هــای ن
ــا همــکاری  ــه اقتصــاد فرهنــگ و هنــر ب ــه منظــور حمایــت از هنرمنــدان شهرســتان ، حفــظ و تقویــت صنایــع دســتی و کمــک ب طــرح گــذر فرهنــگ و هنــر شهرســتان نیــز کــه ب
شــهرداری ، شــورای شــهر و دیگــر مســئولین شهرســتان در چهــارم شــهریور مــاه ســال 98 توســط وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افتتــاح شــد ؛ در راســتای افزایــش دسترســی مــردم 

بــه آثــار فاخــر فرهنگــی و هنــری و احیــای هویــت فرهنگــی هنــری ایــن شهرســتان و ایجــاد همبســتگی میــان صنعتگــران ایجــاد شــد .
درپایــان امیــد اســت بــا حفــظ دســتاوردهای پیشــینیان و انتقــال آن بــه ویــژه بــه نســل امــروز  در جهــت پیونــد ســنت هــای گذشــته بــه امــروز و آینــده ، در غنــا بخشــیدن بــه جایــگاه 

فاخــر و بــا اهمیــت صنایــع دســتی بیــش از پیــش کوشــا باشــیم .

دبیــر کارگــروه جهــادی حقوقــی امــام رضــا )ع( گفــت: نخســتین طــرح جهــادی خدمــات 
ــار  ــه اقش ــگان ب ــی رای ــاوره حقوق ــه مش ــدف ارائ ــا ه ــطین« ب ــی »مقس ــانی حقوق رس

کم برخــوردار جامعــه برنامه ریــزی شــده اســت.
ــام  ــا ن  اردشــیر رســتمی از اجــرای نخســتین طــرح جهــادی خدمــات رســانی حقوقــی ب
ــی  ــاوره حقوق ــه مش ــه ارائ ــت ب ــرار اس ــرح ق ــن ط ــت: در ای ــر داد و گف ــطین« خب »مقس
ــی )ره(،  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــان کمیت ــه، مددجوی ــتضعف جامع ــار مس ــه اقش ــگان ب رای

ــم. ــی بپردازی ــات حمایت ــر موسس ــتی و دیگ ــش بهزیس ــت پوش ــای تح خانواده ه
ــوق دانشــگاه آزاد  ــرح در بســیج دانشــجویی دانشــکده حق ــن ط ــرد: ای ــان ک ــتمی بی رس
ــزی  ــه ری ــام رضــا )ع( برنام ــی ام ــادی حقوق ــروه جه ــاد و ضمــن تشــکیل کارگ نجــف آب
ــوق  ــته حق ــان رش ــارغ التحصی ــجویان و ف ــتادان، دانش ــان، اس ــده و در آن حقوقدان ش

مشــارکت می کننــد.
ــک  ــن طــرح در لبی ــه ای ــان اینک ــا بی ــام رضــا )ع( ب ــی ام ــادی حقوق ــروه جه ــر کارگ دبی
ــت و پیشــرفت  ــرای تحقــق عدال ــر انقــاب در خصــوص خدمــت رســانی ب ــام رهب ــه پی ب
ــا مرکزیــت مســاجد فعالیــت می کنــد و  برنامــه ریــزی شــده اســت، افــزود: ایــن طــرح ب
ــم کــه در  ــا دفتــر امــام جمعــه یزدانشــهر انجــام دادی در نخســتین گام، رایزنی هایــی را ب
روز هــای جمعــه هــر هفتــه، در مصــای نمــاز جمعــه ایــن شــهر، طــرح مذکــور اجــرا شــود.

وی بــا تأکیــد بــر گســترش کمــی و کیفــی ایــن طــرح حمایتــی در ســطح اســتان ادامــه 
داد: حقوقدانــان جهادگــر قــرار اســت در ایــن مــکان بــه ارائــه مشــاوره حقوقــی رایــگان در 

ــد. ــواده می پردازن امــور مدنــی، کیفــری و خان

طرح جهادی مشاوره حقوقی رایگان در نجف آباد

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد به 
مناسبت روز جهانی صنایع دستی

بازدید روز جهانی صنایع دستی
روز جهانــی صنایــع دســتی محمــد  مناســبت  بــه 
ــه  ــاد مجموع ــف آب ــهردار نج ــادی  ش ــف آب ــزی نج مغ
ــرار داد. ــتورکار ق ــبت در دس ــن مناس ــه ای ــی ب بازدیدهای

در ایــن بازدیــد کــه بــا همراهــی عیــدی محمــد 
طرقــی ریاســت شــورای اســامی شــهر، مهنــدس 
ــتان،  ــامی شهرس ــورای اس ــت ش ــکی ریاس ــد پزش مجی
ــهر،  ــامی ش ــورای اس ــه دارش ــی خزان ــدس حجت مهن
مهنــدس ســلیمانی مشــاور شــهردار، مهنــدس فردوســی 
ــی  ــی و ورزش ــی ، اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س مدیرعام
ــل  ــن المل ــات و اموربی ــر ارتباط ــی مدی ــم رضای و ابراهی
ــت در  ــت، نخس ــورت پذیرف ــاد ص ــف آب ــهرداری نج ش
ــدس  ــا مهن ــداری ب ــی دی ــی لطف ــه تاریخ ــل خان مح
فرهنگــی،  میــراث  اداره  رییــس  حبیبــی  علیرضــا 
ــه  ــاد و مجموع ــف آب ــتی نج ــع دس ــگری و صنای گردش
ایشــان صــورت پذیرفــت کــه ضمــن تبریــک ایــن 
دو مجموعــه  ادامــه همــکاری هــای  بــر  مناســبت 
ــی  ــدف نهای ــت پیشــبرد ه ــراث در جه ــهرداری و می ش

ــد. ــد ش ــگری تاکی ــد گردش ــاد مقص ــف آب نج
ــراز  مهنــدس حبیبــی نیــز ضمــن تشــکر از حضــور و اب
ــت  ــات مدیری ــت اقدام ــوان داش ــان، عن ــف میهمان لط
شــهری در زمینــه میــراث فرهنگــی ، تملــک خانــه 
ــا  ــن مســیر م ــای تشــکر دارد و در ای ــی ج ــای قدیم ه

هم امیدواریم هم قدم باشیم.
ــر  ــای منحص ــرج ه ــک ب ــد تمل ــه رون ــری و ادام پیگی
ــه  ــک، برنام ــن تمل ــکات ای ــع و مش ــا و موان ــرد صف بف
ــوزه هــای  ــا م ــک، مرمــت و احی ــد تمل ــی مانن هــای آت
ــده  ــهری و.. از عم ــگ ش ــن برندین ــیر تکوی ــر در س دیگ

موارد مطرح شــده در این بازدید بود.
بازدیــد از کارگاه قلمزنــی اســتاد منتظــری یکــی از 
اســاتید برجســته صنایــع دســتی نجــف آبــاد و تبریــک 
ایــن روز بــه ایشــان و هنرمنــدان صنایــع دســتی شــهر 

ــود. ــد ب ــن بازدی بخــش دیگــر ای
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روزی مــردی ســعی داشــت تــا بــره مــورد عاقــه اش را بــه داخــل خانــه ببــرد ولــی بــره وارد خانــه نمــی شــد و پــا 
هایــش را محکــم بــر زمیــن فشــار مــی داد.

خدمتــکار منــزل وقتــی ایــن صحنــه را دیــد نزدیــک شــد و انگشــتش را داخــل دهــان بــره گذاشــت. بــره شــروع بــه 
مکیــدن انگشــت خدمتــکار کــرد. خدمتــکار داخــل خانــه رفــت و بــره هــم بــه دنبالــش راه افتــاد.

مرد از این اتفاق ساده درس بزرگی گرفت.
فهمید که برای اثر گذاشتن بر دیگران ابتدا باید خواسته های آن ها را درک کرد!

حصر وراثت 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۴۳ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــرا یارعل ــت زه حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث 9900۲85 از ای
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 9۶/۱0/۱5 اقامت ــنامه ۱۴95 در تاری ــی بشناس ــن یارعل ــادروان حس ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. همــدم یــار علــی  
ش ش ۱۷۷9 ،)همســر متوفــی( ۲. زهــرا یارعلــی  ش ش ۴۳ ، )دخترمتوفــی(، 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 

ــاد شــد. 8۶۷9۱۷/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصر وراثت 

حصروراثــت معصومــه صفــری دارای شناســنامه شــماره ۳۲9 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث 9900۴0۳ از ای
ــدرود  ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 9۲/8/۲ اقامت ــنامه ۳ در تاری ــیاهی بشناس ــه س ــادروان فاطم ش
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. معصومــه صفــری ش ش 
ــری  ش ش 8 ، ۴.  ــا صف ــی( ، ۳. علیرض ــران متوف ــری ش ش ۳۶۴ )دخت ــرا صف ۳۲9 ، ۲. زه
احمــد رضــا صفــری ش ش ۳ )پســران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ن
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 8۷۴۱۴۱/م الــف رئیــس 

شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت عبدالــه شــریفی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 858 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900۳۷۳ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــگاه دائمــی  ــخ 98/۱۲/۱۶ اقامت ــه شــادروان خدیجــه شــریفی بشناســنامه ۲۱۲ در تاری داده ک
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. محمــود 
ــادی ش ش ۷۳9 ، ۳.  ــی( ، ۲. مهــدی شــریفی نجــف آب شــریفی ش ش ۱85۶0)همســر متوف
عبدالــه شــریفی نجــف آبــادی ش ش 858 ، ۴. حمیــد شــریفی نجــف آبــادی ش ش ۳0۱۱۲ ، 
5. اعظــم شــریفی نجــف آبــادی ش ش ۳8۶5 ، ۶. فاطمــه شــریفی نجــف آبــادی ش ش ۲5۴۲، 
۷. کاظــم شــریفی نجــف آبــادی   ش ش ۲۴9۷8متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ن
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 8۷۱09۱/م الــف رئیــس 

شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

ــرح  ــه ش ــماره 8۴9 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــال آب ــی ج ــا لطف ــد رض ــت محم حصروراث
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900۴۳۴ از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــخ  ــنامه ۳۶۳ در تاری ــادی  بشناس ــال آب ــی ج ــر لطف ــادروان امی ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 99/۱/۱۲ اقامت
منحصــر اســت بــه : ۱. ماهــان لطفــی جــال آبــادی ش ش ۱08۱۲۲۲0۱8 ، ۲. مبینــا لطفــی 
ــدل  ش ش ۳۱۴۷  ــه خوش ــی( ، ۳. اله ــدان متوف ــادی ش ش ۱080۷8995۲ )فرزن ــال آب ج
)همســر متوفــی ( ، ۴. زهــره  کاظمــی نجــف آبــادی  ش ش 8۱9 )مــادر متوفــی( ، 5. محمــد 
رضــا لطفــی جــال آبــادی ش ش 8۴9 )پــدر متوفــی ( ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 8۷5۳95/م الــف 

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

حصروراثــت علیرضــا محمــدی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 9۲۲ بــه شــرح 
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900۳9۷ از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــخ 99/۱/۱۱  ــنامه ۲۲0 در تاری ــی بشناس ــره خیراله ــادروان طاه ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به 
: ۱. علیرضــا محمــدی ش ش 9۲۲ )همســر متوفــی( ، ۲. صدیقــه خیرالهــی نجــف آبــادی ش ش 
۱090۳۳5۱5۶ )خواهــر متوفــی( ، ۳. مصطفــی  خیرالهــی نجــف آبــادی ش ش ۱090۳۳5۱۷۲  
، ۴. علــی خیرالهــی نجــف آبــادی ش ش ۱0908۱۱۶۱۶ )بــرادران 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. 8۷۷۴5۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت مســلم فضــل الهــی هارونــی  دارای شناســنامه شــماره ۳5 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900۴05 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان کبــری فضــل الهــی هارونــی  بشناســنامه ۱۱۱۴5 در تاریــخ 99/۲/۴ اقامتــگاه 

دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. 
علــی محمــد ندافــی   ش ش ۱۳5۷ )همســر متوفــی( ، ۲. پروانــه کرباســیان  ش ش 8۳ )مــادر 
متوفــی (، ۳. مســلم فضــل الهــی  ش ش ۳5 )پــدر متوفــی ( ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 8۷۷۴۴۷/م 

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

حصروراثــت ســجاد اعظمــی  دارای شناســنامه شــماره ۲5۶9 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث 9900۳8۲ از ای
شــادروان بهــروز اعظمــی  بشناســنامه ۲8۶ در تاریــخ 99/۲/9 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
ــه : ۱. میــاد اعظمــی ش ش  زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
۱۲00۴ ، ۲. ســجاد اعظمــی ش ش ۲5۶9 ، ۳. ســحر اعظمــی ش ش ۶۴۴ ، ۴. ســارا اعظمــی 
ش ش ۴۴۲0۶۷۱9۶۳ ، )فرزنــدان متوفــی(، 5. صبریــه ریحانــی ش ش ۳۳۶0۱5۳۱۲۱ )همســر 
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. 8۷۷5۲۶/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت مرتضــی چاوشــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 9۲8 بــه شــرح 
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900۴۲۲ از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صدیقــه محمــدی نجــف آبــادی بشناســنامه 8۴ در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 98/۱0/۲۴ اقامت
منحصــر اســت بــه : ۱. مرتضــی چاوشــی نجــف آبــادی  ش ش 9۲8 ، ۲. ناصــر چاوشــی نجــف 
ــی ( ، ۴.  ــادی  ش ش ۱۳۷۷  )پســران متوف ــادی  ش ش ۳80 ، ۳. رضــا چاوشــی نجــف آب آب
زهــره چاوشــی نجــف آبــادی  ش ش ۳50 ، 5. زهــرا چاوشــی   ش ش ۴۱۳ ، ۶. اکــرم چاوشــی 
نجــف آبــادی  ش ش 8۱۷ ، ۷. شــهناز چاوشــی نجــف آبــادی  ش ش 8۱۱، 8. مهنــاز چاوشــی 
ــه دیگــری  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــران متوف ــادی  ش ش ۴5۱)دخت نجــف آب
ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ن
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 8۷۷۴98/م الــف رئیــس 

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

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۱۶0۳ ب ــنامه ش ــیدزاده دارای شناس ــه رش ــت پروان حصروراث
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900۴۱۴ از ای کاس
داده کــه شــادروان جواهــر توبــه یانــی بشناســنامه ۶ در تاریــخ 98/5/۲۶ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حســین قلــی 
رشــیدزاده ش ش ۲5 )پســر متوفــی ( ، ۲. زهــرا رشــیدزاده نجــف آبــادی  ش ش ۲۶۶۲8 ، ۳. 
فرزانــه رشــیدزاده نجــف آبــادی ش ش ۳09 ، ۴. پروانــه رشــیدزاده  ش ش ۱۱۶0۳ )دختــران 
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. 8۷۷585/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت احمــد مصبوبــی دارای شناســنامه شــماره ۲۴۳85 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9900۴۷ از ای
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 9۲/۱/۲۴ اقامت ــنامه ۳۶05 در تاری ــفیعی بشناس ــه ش ــا طم ــادروان ف ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. احمــد مصبوبــی ش 
ش ۲۴۳85 )پســر متوفــی( ، ۲. خدیجــه مصبوبــی ش ش ۲۴۳8۲ ، ۳. ســلیمه مصبوبــی ش ش 
ــه غیــر از نامبــردگان  ۲۴۳8۴ ، ۴. زهــرا مصبوبــی ش ش ۲۴۳8۳ )دختــران متوفــی(، متوفــی ب
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. 8۷۷۷۷8/م الف 

رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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4شماره 63
خبر کوتاه      راهیابی دانشگاه آزاد نجف آباد به مرحله نهایی مسابقات کانادا

ــا از  ــن دوره از رقابت ه ــرد: »در ای ــار ک ــادا اظه ــو کان ــابقات AZURE2020 تورنت ــاره مس ــم درب ــد منتظر القائ حمی
مجمــوع هــزار و  ۲۴۱ پــروژه ارســالی از ۴۷ کشــور جهــان، ۶8 طــرح بــه مرحلــه نهایــی راه یافــت کــه از بیــن آنهــا، 

ــرد.« ــرار گی ــده ق ــای برگزی ــن تیم ه ــق شــد بی ــاد موف ــم دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب تی
وی افــزود: »ایــن مســابقات شــامل یــک بخــش مردمــی نیــز خواهــد بــود کــه نتایــج نهایــی آن بــا رأی مــردم می توانــد 
ــت. ــده اس ــن ۲0۲0 اعام ش ــا ۱9 ژوئ ــی ت ــری از ۱۴ م ــان رأی گی ــرد و زم ــرار گی ــز ق ــده نی ــار برگزی ــمت آث در قس

طرح هــای برگزیــده در نشــریه ویــژه ایــن دوره از مســابقات در مــاه ســپتامبر معرفــی خواهنــد شــد.«
منتظرالقائــم اظهــار کــرد: »ایــن مســابقات در تورنتــو کانــادا و در هفــت بخــش طراحــی، معمــاری، معمــاری منظــر، 

معمــاری داخلــی، طراحــی برنــد گرافیــک، کانســپت و آثــار دانشــجویی برگــزار شــد.«

حصر وراثت 
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی دانشــگر  دارای شناســنامه شــماره ۴۲ ب ــت محمــد عل حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 9900۳۷۲ از ای
داده کــه شــادروان فاطمــه حجتــی نجــف آبــادی بشناســنامه ۶58 در تاریــخ 89/۲/۲0 اقامتــگاه 
ــه :  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــگر  ش  ــن دانش ــگر  ش ش ۴۱۷ ، ۳. امی ــال دانش ــگر  ش ش ۲۶۳ ، ۲. ج ــعود دانش ۱. مس
ش ۳۱9۳ ، ۴. امیــر دانشــگر  ش ش ۳۲8 ، 5. محمــد جــواد دانشــگر  ش ش ۲8۲ ، ۶. 
جمــال دانشــگر   ش ش 88۱ ، رحمــن  دانشــگر   ش ش ۲۶9، 8. آرزو دانشــگر  ش ش 
ــی  ــی(، متوف ــی دانشــگر  ش ش ۴۲ )همســر متوف ــد عل ــی(، 9. محم ــدان متوف ۱۴0۲9)فرزن
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. 8۷5۴5۲/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت عزیزالــه ده باشــی جمالویــی دارای شناســنامه شــماره ۶۴ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900۳89 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان آقــا بیگــم موســی جمالویــی بشناســنامه ۱50 در تاریــخ 9۲/8/۲۷ اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. 
عزیزالــه ده باشــی جمالویــی ش ش ۶۴ ، ۲. محمــد دهباشــی  ش ش ۶۳ ، ۳. علــی ده باشــی 
ش ش ۲5 )پســران متوفــی(، ۴. جــان بیگــم ده باشــی جمالویــی  ش ش ۱۶ ، 5. رقیــه  بیگــم 
ده باشــی جمالویــی ش ش ۱5۲۷ ۶. کوچــک بیگــم ده باشــی جمالویــی ش ش ۲۴ )دختــران 
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. 8۲۷8۶9/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

ــرح  ــه ش ــماره 9989 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــی نج ــب اله ــه حبی ــت رقی حصروراث
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900۳90 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــخ  ــنامه ۲۴۱ در تاری ــی  بشناس ــب اله ــعلی حبی 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 9۶/۳/۲۴ اقامت
ــب  ــی( ، ۲. علیرضــا حبی ــن محمــدی ش ش 89 )همســر متوف ــه : ۱. نازنی منحصــر اســت ب
ــادی ش ش ۲99  ــب الهــی نجــف آب ــادی ش ش ۲۷۱ ، ۳. محمــد رضــا حبی الهــی نجــف آب
ــادی ش ش ۲9990 )پســران متوفــی( ، 5. فاطمــه حبیــب  ، ۴. اکبــر حبیــب الهــی نجــف آب
الهــی نجــف آبــادی ش ش ۴۷۳، ۶. زهــره حبیــب الهــی نجــف آبــادی ش ش ۲۶۱5۶، ۷. رقیــه 
حبیــب الهــی نجــف آبــادی ش ش ۲9989 )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 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. 8۷۳۱۶8/م 

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

حصروراثــت بتــول ابراهیــم نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 58 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900۴0۴ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ 88/۱۱/۱۱  ــادی بشناســنامه ۱5۴۶۴ در تاری ــم نجــف آب ــد ابراهی ــه شــادروان محم داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــم  ــه ابراهی ــی( ، ۲. حلیم ــر متوف ــادی ش ش 58 ) همس ــف آب ــان نج ــرم قدیری ــه : ۱. محت ب
ــادی ش ش ۶۱ ، ۴. صدیقــه ابراهیــم  ــادی ش ش 855 ، ۳. زهــرا ابراهیــم نجــف آب نجــف آب
نجــف آبــادی ش ش 8۳۱ ، 5. فاطمــه ابراهیــم نجــف آبــادی ش ش ۲۴009 ، ۶. بتــول ابراهیــم 
نجــف آبــادی ش ش 58 ، ۷. طاهــره ابراهیــم نجــف آبــادی  ش ش ۱8۱، )دختــران متوفــی( ، 
8. حســن ابراهیــم  ش ش 80۷ )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. 8۷۲8۴5/م الــف رئیــس 

شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت حســین گگونانــی دارای شناســنامه شــماره ۲0۷ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 990۳9۳ از ای
شــادروان علــی گگونانــی بشناســنامه ۱080۴۷8۳۲9 در تاریــخ 98/۱۱/5 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حســین گگونانــی 
ش ش ۲0۷ )پــدر متوفــی (، ۲. ســتاره مهــدور ش ش ۲۷9 ) 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. 

8۷۱85۲/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت بیگــم شــکری دارای شناســنامه شــماره 88۴ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900۴0۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/۱/۱ اقامت ــنامه 88۴ در تاری ــان بشناس ــی زمانی ــادروان مصطف ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. بیگــم شــکری ش 
ش 88۴ )همســر متوفــی( ، ۲. امیــر زمانیــان  ش ش ۴۲8۴ )پســر متوفــی( ، ۳. پانیــذ زمانیــان 
ــران  ــان ش ش ۱۴9 )دخت ــهین زمانی ــان ش ش ۴0 ، 5. ش ــاز زمانی ش ش ۱۲0۱ ، ۴. مهن
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. 8۷۲۷۶0/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت ســارا بهارلویــی دارای شناســنامه شــماره ۳۳۶۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900۳95 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان مــاه ســلطان بهارلویــی  بشناســنامه ۲۴۲۷ در تاریــخ 9۶/۴/5 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــن  ــه : ۱. صدرالدی ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث ــدرود زندگــی گفت را ب
ــی ش ش ۳۳۶۱ ، ۴.  ــارا بهارلوی ــی ش ش ۳ ، ۳. س ــم بهارلوی ــی ش ش ۶۷ ، ۲. مری بهارلوی
مهیــن بهارلویــی یانچشــمه ش ش ۲۳08 ، 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. 8۷۳۱۷0/م الــف رئیــس شــعبه 

۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت رضــا جالــی جــال آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۱۳5 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900۳88 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــگاه  ــخ 99/۲/۱۴ اقامت ــادی بشناســنامه ۱0 در تاری ــی جــال آب ــه شــادروان بیگــم قربان داده ک
ــه : ۱.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
ــادی ش ش ۴۶۶ ،  ــی جــال آب ــادی ش ش ۱۱۳5 ، ۲. محســن جال ــی جــال آب ــا  جال رض
ــادی ش ش 8۷۲  ــی جــال آب ــادی ش ش ۶۱8 ، ۴. مهــدی جال ــی جــال آب ۳. مهــری جال
)فرزنــدان متوفــی ( ، 5. شــعبان جالــی جــال آبــادی ش ش ۳۴ )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. 

8۷۳۲88/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت علــی ابراهیــم زاده نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 5۴۲ بــه شــرح 
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 9900۲۱۴ از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدیجــه ابراهیــم زاده نجــف آبــادی  بشناســنامه ۲0۳8۷ 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/۱/۱ اقامت در تاری
ــی (  ــم زاده ش ش ۱8۴ )همســر متوف ــه : ۱. محمــد صــادق ابراهی مرحــوم منحصــر اســت ب
ــادی   ــف آب ــم زاده نج ــین ابراهی ــادی ش ش 5۴۲ ، ۳. حس ــف آب ــم زاده نج ــی ابراهی ، ۲. عل
ــادی ش ش 55 ، 5. عصمــت  ش ش ۶۱9 )پســران متوفــی( ، ۴. زهــرا ابراهیــم زاده نجــف آب
ــادی ش ش ۶۱9  ــف آب ــم زاده نج ــزت ابراهی ــادی  ش ش ۴۷۴ ، ۶. ع ــف آب ــم زاده نج ابراهی
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــی(، غی ــران متوف )دخت
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. 8۷۴۲58/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

ــاد حــل اختــاف نجــف آب
حصر وراثت 

حصــر وراثــت احمــد ابراهیــم دارای شناســنامه شــماره ۳۳0 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ۱5۴8/98 از ای
ــگاه  ــخ ۱۳۲8/۱۱/۲8 اقامت ــنامه 8۲۷۴ در تاری ــادی  بشناس ــم نجــف آب ــر ابراهی ــادروان باق ش
ــه :  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
۱. خدیجــه شــریعتی  ش ش ۱۱۶59 )همســر متوفــی(، ۲. احمــد ابراهیــم  ش ش ۳۳0 ، ۳. 
محمــود ابراهیــم نجــف آبــادی ش ش ۱۱۴۱۷۷۴۲۷5 ، )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. 8۷۴۳0۷/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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شماره 63 7
                                                       فعالیت 4هزار هنرمند صنایع دستی در نجف آبادخبر کوتاه

به نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهــان، علیرضــا حبیبــی 
ــد کــه از ایــن تعــداد توانســته ایم  گفــت: »در حــال حاضــر بیــش از ۴هــزار هنرمنــد در ایــن شهرســتان فعالیــت دارن

ــرای هــزار نفــر کارت شناســایی صــادر و آن هــا را تحــت پوشــش حمایتــی خــود قــرار دهیــم.« ب
ــاد  ــاد تأکیــد کــرد: »هنرمنــدان صنایع دســتی نجف آب رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی نجف آب
از ســال ۱۳9۶ تــا پایــان ســال ۱۳98 بــا کســب 9 نشــان ملــی اســتاندارد صنایع دســتی و همچنیــن کســب یــک نشــان 
بین المللــی اســتاندارد از یونســکو در هنــر قفل ســازی پــس از شهرســتان های اصفهــان و کاشــان، رتبــه ســوم کســب 
نشــان اســتاندارد ملــی صنایع دســتی را در اســتان بــه خــود اختصــاص داده انــد، لــذا امیدواریــم ایــن رونــد مثبــت در 

ســال ۱۳99 ادامــه پیــدا کنــد.«

والدین آگاه 

کنیــد  ســعی  کنــد.  تجربــه  را  بــودن  مســتقل  دهیــد  اجــازه  فرزندتــان  بــه 
یــاری کنیــد. بــا مشــکات  را در مواجــه  او  بــه خانــه عاقــه منــد و  را  فرزندتــان 

اجــازه دهیــد فرزندتــان با حفظ حــد و مرزها همراه دوســتان اش به گردش بــرود و تفریح کند. 
بــه او اجــازه دهیــد تــا دربــاره توقعــات والدینــش حرف بزنــد و اظهار نظر کنــد. با ایــن کار به او 
مــی آموزیــد هنگامــی کــه از خانه و خانواده دور اســت اظهــار نظر کند و از خــود محافظت کند.

بــه خاطــر داشــته باشــید ،” صمیمــی و حامــی” بــه معنــای “ آســان گیــر و اهمــال 
کار “ نیســت. نتایــج  بررســی هــای محققــان نشــان داده فرزندانــی کــه بــه وســیله 
والدیــن شــان تحقیــر و تنبیــه بدنــی شــده انــد ، بســیار بیشــتر از همســاالن شــان 
کــه چنیــن نبــوده انــد در معــرض اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و الــکل قــرار دارنــد.

طراحــی و اجــرای اســتراتژی فرزنــد پــروری حمایــت کننــده ، عبــارت اســت از ایجــاد ارتبــاط 
ــده  ــدود کنن ــح مح ــن و واض ــن روش ــرای قوانی ــع و اج ــده و وض ــت کنن ــه و حفاظ صمیمان
اســت تــا فرزنــدان بیاموزنــد کــه بایــد مســئولیت اعمــال و رفتارشــان را بــه عهــده بگیرنــد.
مریم رضائیان

چه کنم نوجوانم معتاد نشود؟

حصر وراثت 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۴۶5۷ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــی کرمان ــه توکل ــت فاطم حصروراث
بــه کاســه 9900۴۳۳ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان زهــره جــراح بشناســنامه ۱۴۱۲۶ در تاریــخ 88/8/۳0 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. فاطمــه توکلــی 
ش ش ۱۴۶5۷ ، )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 
ــی  ــعبه ۱0 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 8۷۷۶85/م ال ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ش

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت زهــرا شــاه ســواری دارای شناســنامه شــماره ۱5۷۴ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9900۴۲8 از ای
شــادروان فاطمــه بیگــم شــفیعی نجــف آبــادی بشناســنامه ۲0۲۱۱ در تاریــخ 98/8/۲۷ اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. زهــرا 
شــاه ســواری ش ش ۱5۷۴ )دختــر متوفــی ( ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری ندارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 8۷۷۶98/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت                            

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۲۱۶ ب ــنامه ش ــی داوری دارای شناس ــت طوب حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9900۴۲5 از ای
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 98/۱۲/۲9 اقامت ــنامه 89۷ در تاری ــدی بشناس ــه نورمحم ــادروان امرال ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. طوبــی داوری ش 
ش ۲۱۶)همســر متوفــی( ، ۲. کــوروش نورمحمــدی ش ش ۶۲9 ، ۳. کامــران نورمحمــدی ش ش 
۱99)پســران متوفــی( ، ۴. پــگاه نورمحمــدی ش ش ۱0800۱۷80۱ ، )دخترمتوفــی(، 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. 

8۷858۷/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت مجیــد اســماعیلی گنهرانــی دارای شناســنامه شــماره ۳۱ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 9900۴۲۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان حفیــظ اهلل اســمعیلی گنهرانــی  بشناســنامه ۲0 در تاریــخ 98/9/۶ اقامتــگاه دائمــی 
ــه : ۱. مهــدی  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود را ب
اســمعیلی گنهرانــی  ش ش ۷ ، ۲. مجیــد اســمعیلی گنهرانــی  ش ش ۳۱ ، ۳. رســول اســمعیلی 
ــه  ــی( ، 5. طیب ــی  ش ش ۷95 )پســران متوف ــی  ش ش 5 ، ۴. یحیــی اســمعیلی گنهران گنهران
اســمعیلی گنهرانــی  ش ش ۳۲ ، ۶. زهــرا اســمعیلی گنهرانــی  ش ش ۳0 ، ۷. فریبــا اســمعیلی 
گنهرانــی   ش ش ۱080099۳۷9)دختــران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری 

نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نماید 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 8۷8۶۷۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــدا رحیمــی  دارای شناســنامه شــماره ۱080۴۶8۳5۷ ب ــت ن حصروراث
کاســه 9900۴00 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــگاه  ــخ 98/۱0/۱۱ اقامت ــنامه ۲۷۶۲۷ در تاری ــادی بشناس ــف آب ــن نج ــم معی ــادروان مری ــه ش ک
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. نــدا 
رحیمــی ش ش ۱080۴۶8۳58 )دختــر متوفــی( ، ۲. زهــره توکلــی حاجــی آبــادی ش ش ۱۴۳ 
)مــادر متوفــی ( ، ۳. عباســعلی معیــن نجــف آبــادی  ش ش ۱۲۶۷ ، )پــدر متوفــی(، متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

8۷89۷۳/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت ســید مجتبــی شــریعتی دارای شناســنامه شــماره ۱۶۷۷ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 9900۳5۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان ســید محمــد شــریعتی بشناســنامه ۴0۶ در تاریــخ 98/9/۱۳ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. اشــرف باســتانی 
ــادی ش ش ۷۴۳ ،  ــریعتی نجــف آب ــن ش ــی(، ۲. مهی ــادی  ش ش 89۴ )همســر متوف نجــف آب
ــران  ــادی ش ش ۴5۷۱۶ )دخت ــرا شــریعتی نجــف آب ــا شــریعتی ش ش ۱۶۷08 ، ۴. میت ۳. مین
ــریعتی ش  ــی ش ــید مجتب ــادی ش ش ۲۲۱9 ۶. س ــف آب ــریعتی نج ــی ش ــی( ، 5. مصطف متوف
ــا  ــک ب ــدارد. این ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ش ۱۶۷۷ )پســران متوف
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــی  ــعبه ۱0 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 8۷89۴0/م ال ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ش

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت 

حصروراثــت اســمعیل توازیانــی دارای شناســنامه شــماره ۱089 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9900۴۳۲ از ای
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ ۷۶/۱۲/۲۳ اقامت ــنامه 8۳۴ در تاری ــی بشناس ــی توازیان ــادروان حیوتقل ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. طلعــت براتــی  ش 
ــاج توازیانــی ش ش ۱۴  ش ۶۲  ، )همســر متوفــی(۲. صدیقــه توازیانــی ش ش ۱۴ ، ۳. گوهــر ت
)دختــر متوفــی( ، ۴. امامقلــی توازیانــی ش ش ۱00۷ ، 5. حشــمت الــه توازیانــی ش ش 89۶ ۶. 
ــه توازیانــی  ش ش 8 ، 8. اســمعیل توازیانــی ش  ــه توازیانــی ش ش ۱0 ، ۷. قــدرت ال هیبــت ال
ش ۱089 ، 9. لطــف الــه توازیانــی  ش ش ۳8 )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. 88۱۲۲۶/م الــف 

رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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خبر کوتاه             جلسه تعیین روش ها و ساختار اجرایی قطار حومه ای

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق شــهرداران شــاهین شــهر و مبارکــه در جلســه قطارهــای 
ــتانداري  ــوراهاي اس ــهري و ش ــور ش ــر ام ــر کل دفت ــدي مدی ــري هرن ــر ذاک ــي اصغ ــر عل ــتان در دفت ــه ای اس حوم
اصفهــان  حضــور یافتنــد. در ایــن جلســه تعییــن روش هــا و ســاختار اجرایــی قطــار حومــه ای ایــن ســه شــهر مــورد 
بحــث و تبــادل نظــر واقــع شــد و پیرامــو ن رســیدن بــه یــک نظــر واحــد نســبت  بــه ایجــاد یــک ســاختار اجرایــی 
بــرای قطارهــای حومــه ای در اســتان گفتگــو شــد.در ایــن جلســه بــا توجــه بــه قوانیــن مطروحــه و نظــر بــه تســریع 
در رونــد اجــرای قطارهــای حومــه ای اســتان و بــا عنایــت بــه تاســیس شــرکت متــرو منطقــه ای اصفهــان و اهــداف 
ــری و  ــه ای اســتان جهــت پیگی ــای حوم ــی احــداث قطاره ــی اصل ــوان متول ــه عن ــور ب اساســنامنه آن، شــرکت مذک
تعییــن ســاختارکلی و روش هــای اجرایــی احــداث ســامانه حمــل و نقــل ریلــی بــرون شــهری اســتان پیشــنهاد گردیــد.

ــا بیــان اینکــه مــردم بــزرگ  ــاد ،ب نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه شهرســتان نجــف اب
تریــن حامــی و پشــتیبان ناجــا هســتند گفــت: حمایــت مــردم از نیــروی انتظامــی نشــان 

دهنــده رضایــت منــدی آنــان از ایــن نیــروی خدمتگــذار اســت0
حجــت االســام مصطفــی حســناتی در دیــدار بــا ســردار محمدرضــا میرحیــدری فرمانــده 
انتظامــی اســتان اصفهــان ضمــن تبریــک انتصــاب وی بــه عنــوان فرمانــده جدیــد انتظامــی 
ــی  ــی و والی ــای انقاب ــه نیروه ــان داشــت: بســیار خرســند هســتیم ک ــان بی اســتان اصفه
 همچــون همیشــه ســکاندار مجموعــه مهــم و حســاس فرماندهــی انتظامــی اســتان شــدند.

وی افــزود: بــا روحیــه ایثارگــری و جهــادی کــه در مجموعه فرماندهــی انتظامی اســتان وجود 
 دارد مطمئنا روز به روز شــاهد شــکوفایی و امنیت و آرامش مطلوب تر در اســتان خواهیم بود. 
نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد گفــت: مــردم بزرگتریــن حامــی و پشــتیبان 
ــس  ــرد پلی ــان از عملک ــه آن ــد ک ــی ده ــان م ــردم نش ــت م ــن حمای ــتند و ای ــا هس ناج
خدمتگــذار خــود رضایــت دارنــد و البتــه پلیــس هــم بایــد بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری 
 )مدظلــه العالــی( ماموریــت هــای خــود را بــا رافــت و مهربانــی تــوام بــا اقتــدار پیــش ببــرد.

وی تعامــل نیــروی انتظامــی بــا مردم و دســتگاه هــای اجرایــی را نقطه قوت پلیس برشــمرد و 
بــا موثــر و مفیــد عنــوان کــردن بازخورد کارهــای فرهنگــی پلیــس در جامعه گفــت: قطعا هر 
 چــه قــدر کار فرهنگــی انجــام گیــرد دیگــر نیــازی به کار ســلبی در کــف خیابان نخواهــد بود.

ــس  ــط پلی ــه توس ــورت گرفت ــای ص ــاش ه ــی از ت ــا قدردان ــناتی، ب ــام حس ــت االس حج
ــی  ــه فرمانده ــت: مجموع ــردم گف ــش م ــت و آرام ــن امنی ــاد در تامی ــف آب ــتان نج شهرس

ــا برگــزاری جلســات و نشســت هــای مردمــی و ایجــاد  ــاد ب انتظامــی شهرســتان نجــف آب
زمینــه جهــت مشــارکت مــردم در امنیــت اجتماعــی و همچنیــن کاس هــای آگاه ســازی 
در بیــن اقشــار مختلــف بــه خوبــی توانســته امنیــت و آرامــش مطلــوب را فراهــم کنــد کــه 

ــی داشــته باشــم0 ــه طــور شایســته قدردان ــزان ب ــا از ایــن عزی جــا دارد ت

شــهرداری نجــف آبــاد میزبــان  مهنــدس ناصــر طاهــری معــاون میــراث فرهنگــی ، عبــاس 
نکویــی مســئول امــور شهرســتا ن هــا  و خانــم احمــدی مســئول پروانــه هــای ســاختمانی 

ــود. ــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان ب ادارۀ  کل می
ــران  ــد از مدی ــی چن ــی ریاســت و تن ــدس حبیب ــاق مهن ــه اتف ــراث اســتان ب مســئولین می
ــاد پــس از حضــور در دفتــر  اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی نجــف آب
مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی و برگــزاری جلســه ، از خانــه شــریعتی، 
خانــه تاریخــی کبیــرزاده )مــوزه تاریــخ و مفاخــر نجــف آبــاد( و نمایشــگاه و کارگاه آموزشــی 
صنایــع دســتی برگــزار شــده در خانــه تاریخــی مهرپرور)مــوزه مــردم شناســی نجــف آبــاد ( 

کــه بــه مناســبت روز جهانــی صنایــع دســتی بــا بخــش هایــی چــون گوهرتراشــی، قلمزنــی، 
جواهرســازی، الیــه چینــی و..  برقــرار اســت ، بازدیــدی صــورت دادنــد.

ایشــان در ادامــه بــا حضــور شــهردار و امــام جمعــه نجــف آبــاد از بــرج هــای دوقلــو صفــا 
ــی  ــه میزبان ــد و  ســپس در جلســه ای ب ــه عمــل آوردن ــدی ب ــت موجــود آن بازدی و وضعی
شــهردار نجــف آبــاد حضــور یافتــه و درخصــوص تملــک بــرج هــای دوقلــو صفــا و مباحــث 
ــک  ــت شــهری در تمل ــزم مدیری ــای کارشناســی آن ، ع ــازی و احی ــه س ــی ب ــی و میراث فن
خانــه هــای تاریخــی و کاربــری آنهــا نظیــر خانــه تاریخــی کبیرزاده)مــوزه تاریــخ و مفاخــر 
نجــف آبــاد) ، خانــه آیــت اهلل آیــت نجــف آبــادي )خانــه تاریخــي علمــا(  ، خانــه شــهیدان 

ــه شــهدا(  و... بحــث و تبــادل نظــر شــد. حجتي)خان
در ایــن جلســه بــا توجــه بــه مذاکــرات گذشــته شــهرداری  بــا اداره میــراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری نجــف آبــاد پیرامــون بــرج هــای دوقلــو صفــا و هزینــه ســنگین مباحث 
میراثــی بــرای شــهرداری،  مقــرر گردیــد کارشناســان میــراث اصفهــان در خصــوص انجــام 
مکاتبــه بــا وزارت خانــه مطبــوع خویــش درخصــوص  اختصــاص ردیــف بودجه ای بــه صورت 
ملــی بــرای طراحــی، مرمــت و احیــا و بازســازی اثــر ارزشــمند نجــف آبــاد اقدامــات الزم را 

انجــام دهنــد.
ــه آســیب هــای  ــا توجــه ب ــه صــورت فــوری و ب ــد ب همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر گردی
فــراوان وارده بــه خانــه و ســاختمان بــرج هــا،  با مشــارکت اداره میــراث فرهنگی، گردشــگری 

و صنایــع دســتی نجــف آبــاد مرمــت و احیــای اضطــراری ایــن مجموعــه آغــاز گــردد.

عزم شهرداری در احیای میراث غنی نجف آباد

دیدارحجت االسالم مصطفی حسناتی امام جمعه شهرستان با سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهان و تبریک انتصاب وی به عنوان فرمانده جدید انتظامی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس 
ــه همــت  ســتاد  ــی »فهمــا« کــه ب ــه طــرح ملّ ــا اشــاره ب اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب
هماهنگــی کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور و  تحــت عنــوان زیســت بوم مجــازی 
ــای  ــری بچــه ه ــای فرهنگــی هن ــرورش خاقیته ــه منظــور کشــف و پ ــای مســجد ب بچه ه
مســجد راه انــدازی شــد گفــت : طــرح فهمــا یکــی از رویــداد هــای مهــم ملــی کشــور جهــت 

شناســایی برتریــن الگــو هــا مــی باشــد .
ســید حســن لــوح موســوی افــزود : رویــداد ملــی فهمــا  در بیــن کانون هــای فرهنگــی هنــری 
مســاجد کشــور و  در ۱8 رشــته برگــزار شــد کــه بیــش از ۲۴ هــزار کانــون اطاعــات مربوط به 
فعالیت هــای خــود را در پورتــال بچه هــای مســجد ثبــت نمودنــد کــه پــس از داوری  و اعــام 
نتایــج کانــون فرهنگــی هنــری » ریحانــه النبــی ) س(« از جملــه  کانــون هــای شایســته تقدیر 
کشــوری و کانــون هــای فرهنگــی هنــری  »الغدیــر« و » ســجاده خورشــید« این شهرســتان از 

جملــه کانــون هــای برتــر اســتانی در اولیــن رویــداد ملــی فهما  شناســایی شــدند .
لــوح موســوی  ضمــن تقدیــر از اقدامــات تاثیرگــذار کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد در 
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی و غنــی ســازی اوقــات فراغــت نوجوانــان و جوانــان گفــت : 
طــرح ملــی فهمــا مــی توانــد بــا ایجــاد رقابــت ســالم و تعامــل و مشــارکت گســترده ، الگویــی 

مناســب بــرای نوجوانــان و جوانــان ارائــه دهــد.
ــت و  ــا جدی ــا ب ــری مســاجد خواســت ت ــای فرهنگــی هن ــون ه ــران مســئول کان وی از مدی
ــا بتواننــد در ایــن طــرح ملــی  تــاش بیشــتر  از ایــن فرصــت ارزشــمند اســتفاده نماینــد ت

بیــش از پیــش بدرخشــند.
گفتنی است شهرستان نجف آباد دارای 90 کانون فرهنگی هنری مسجد می باشد .

درخشش کانون های فرهنگی هنری مساجد نجف آباد در طرح ملی »فهما«
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                                         به مناسبت شهادت امام جعفر صادق )ع(:سخنی با خوانندگان
امشــب غریــب آبــاد دل ســیه  پــوش عــزای توســت. امشــب بــر گلــوی آســمان بغضــی ســخت بــر 

جــای مانــده،

امشــب ابرها صیحه می  زنند، زمین بر خود می  لرزد و 

ضجه  هایی غریب بنیان مدینه را از هم می  پاشــد.

شــهادت پیشوای حق و دیانت امام صادق علیه السالم تسلیت باد

یکــی دیگــر از صنایــع دســتی بــا اصالــت و بــا ارزش گبــه اســت کــه 
عــاوه بــر وجــه کاربــردی، مــی تــوان بــه عنــوان کاالیــی تزئینــی از 
ــون در  ــی همچ ــا قال ــی ب ــاوت های ــه تف ــه ک ــرد . گب ــتفاده ک آن اس
ســایز، بلنــدی پرزهــا و شــمار پودهــا دارد، بیشــتر در بیــن عشــایر و 
روســتائیان ایــن هنــر رونــق دارد و زینــت بخــش خانــه هــای ســاده و 

پــر صفــای آنــان شــده اســت. 
آشنایي و شناختي از گبه:

گبــه نوعــي فــرش دســت بافــت اســت کــه  یــک تــا ســه ســانتیمتر 
ــاي آن  ــه پوده ــه تناســب چل ــت اســت و ب ــواب دارد، درشــت باف خ
ضخیــم اســت. اســکلت اصلــي گبــه تــار و پــود اســت. در گبــه از پــود 
زیــاد در هــر رج اســتفاده مــي شــود و گاه تعــداد آن از ســه تــا هشــت 
پــود در هــر رج اســت. ریشــة گبــه را بــه  ایــن علــت بلنــد مــي گیرنــد 
ــاد از پــود ضخیــم، فاصلــه اي  ــه ســبب اســتفادۀ زی ــا بیــن رج هــا ب ت
ــه از  ــودن گب ــي نب ــودن و ذرت ــم ب ــر و ضخی ــراي پ  ایجــاد نشــود و ب
پــرز بلنــد کمــک مــي گیرنــد. گبــه بیشــتر بــه روش »فارســي بــاف« 
بافتــه مــي شــود و گبه هــا بــر روي دارهــاي افقي)زمینــي( بافتــه مــي 
ــس پشــم  ــا ریشــه ها، از جن ــه ت ــود گرفت ــار و پ ــه کًا از ت ــود. گب ش
اســت و مهمتریــن آفــت آن بیــد اســت. گبه هــاي مرغــوب از جنــس 
پشــم بهــاره مي باشــند و پشــم هــا توســط دســت ریســیده مــي شــوند 
و بــه روش طبیعــي و گیاهــي رنــگ مــي شــوند و ایــن گونــه رنــگ هــا 
در مقایســه بــا رنــگ هــاي شــیمیایي بســیار بــا دوام و داراي ثبــات و 
درخشــندگي زیــادي اســت. طــرح گبــه ذهنــي و هندســي مــي باشــد 
و بــه کمــک قرینــه بافــي، طرحهــا و نقشــهاي جــذاب کــه از محیــط 
ــه شــده اســت. واحــد بســته  ــده الهــام گرفت ــون و اطــراف بافن پیرام
ــه  ــه گب ــا ۴ تخت ــه بقچــه مــي باشــد و در هــر بســته ۲ ت بنــدي گب

گذاشــته مــي شــود.
ریشه یابی گبه 

امــا در مــورد ریشــه آن کســي بــه یقیــن نمــي دانــد کــه نــام گبــه از 
کجــا آمــده و چــه ریشــه اي دارد و چــرا گبــه بــه  ایــن نــام معــروف شــده 
اســت، عــده اي از زبانشناســان و نویســندگان معتقدنــد که ایــن لغــت بــه 
ــوده اســت،  معنــي زمخــت، ضخیــم و ســفت و چیــزي شــبیه به اینهــا ب
چــون بــه فرشــي گبــه مي گوینــد کــه خوابــي بلنــد دارد و درشــت بافتــه 
شــده اســت. این نــوع زیرانــداز توســط عشــایر و بــراي مصــارف شــخصي 
بافتــه مــي شــده اســت. گبــه زیرانــدازي بــود بــراي جلوگیــري از نفــوذ 
ــرد. در  ــي ک ــت م ــایري را از آن محافظ ــوادۀ عش ــن و خان ــرماي زمی س
تاریــخ  ایــران بــراي اولیــن بــار لغــت گبــه در گزارشــي از اســتقبال شــاه 
ــي، پادشــاه هندوســتان کــه  طهماســب صفــوي از شــاه همایــون گورکان
ــان مجبــور شــده  ــت هــاي درباری ــه علــت سیاســي و توطئه هــا و خیان ب
بــود بــه  ایــران فــرار کنــد، آمــده اســت. شــاه تهماســب صفــوي بــه شــاه 
ــي  ــتور م ــتقبال از او دس ــراي اس ــد و ب ــاه مي ده ــي پن ــون گورکان همای
دهــد تــا از آن اســتقبال بــي نظیــر و جانانــه اي بــه عمــل آورنــد، از ایــن 
رو مدیــران برنامــه جشــن اســتقبال کــه سرپرســتي آنــان را محمدخــان 

اشــرف اوغلــي بــر عهــده داشــت، در ســالن هــا از قالیچه هــاي دو خوابــة طابــاف، نمــد تکــه کرکــي اُســتر اطلــس، 
گبــه و ســه قالــي دوازده ذرعــي کوشگاني)جوشــقاني( پهــن مــي کننــد و روي هفــت رأس اســب جــل هــاي مخمــل 
و اطــاس پوشــانیده بودنــد و تنــگ قصــب بافــي ابریشــمي بــر جــل مخمــل منقــش، تنــگ ســفید بــر جــل مخمــل 

ســرخ و تنــگ ســیاه برجــل مخمــل ســبز بکشــند.
طرح گبه:

طــرح گبــه بســیار ســاده و هندســي اســت و در ابتــدا گبه هــا بــدون نقــش و ســاده بافتــه مي شــده اند و گاه نیــز از 
محیــط اطــراف الهــام مــي گرفتنــد. هرچــه بافنــده در ذهــن خــود داشــته بــر روي گبــه پیــاده مــي کــرده، گبه هایــي 
کــه توســط عشــایر بافتــه مــي شــد داراي طرحهــاي ذهنــي بــود و چــون گبــه مصــرف شــخصي داشــت بــراي بافنــده 
تنهــا آن چیــزي را کــه خــود در ذهــن داشــت و هیــچ قیــد و بنــدي در انتخــاب طــرح وجــود نداشــت، خــود بــر روي 
گبــه پیــاده مــي کــرد و طرحهــا از محیــط اطــراف خــود بافنــده گرفتــه مــي شــد و شــاید آرزوهــا و خواسته هایشــان 
را بــر روي گبــه پیــاده مــي کردنــد. مثــًا نقــش چــادر، شــاید آرزوي داشــتن چــادري بزرگتــر و یــا مأمــن ثابــت بــود 
و نقــش انســان نشــانة داشــتن خانــواده و گل و بوتــه نشــانة سرســبزي و نقــش گوســفندان و گلــه و حتــي ســگ در 
پیــش عشــایر نشــانه و نمــاد خاصــي داشــته اســت. گبــه هنــر اصیــل  ایرانــي اســت کــه شــاید بتــوان گفــت: طــرح و 
نقــش آن، آنــرا از دیگــر دســت بافتهــا متمایــز مــي ســازد و اگرچــه گاه همچــون فــرش از زحمــت و مشــقت کمتــر 

برخــوردار اســت،اما بــاز هــم گبــه در جــای  خــود هنــر قابــل تحســیني اســت. 
حامد بهلول

»گبه بافی« بافته ای تزئینی و کاربردی

ــا  ــا ب ــه باره ــراری ک ــده، پرســش بســیار پرتک ــئوال مطــرح ش ــرو س پی
آن روبــرو بــوده ام ایــن اســت کــه آیــا نمــی تــوان بیــش از ۱۱0 ســکه 
بــرای مهریــه تعییــن کــرد؟ یــا اینکــه آیــا نمــی تــوان مهریــه بیــش از 
 ۱۱0 ســکه را مطالبــه کــرد؟ پاســخ هــر دو ســئوال در هــم تنیــده اســت:

ــت  ــه پرداخ ــات ب ــد، قض ــن جدی ــه در قوانی ــور ک ــت و تص ــن ذهنی ای
مــازاد بــر ۱۱0 ســکه، حکــم نمــی دهنــد کامــا اشــتباه اســت. 
درواقــع بــرای تعییــن مهریــه، ســقفی در قانــون معیــن نشــده 
نباشــد. مطالبــه  قابــل  آن ســقف،  بــر  مــازاد  آن  تبــع  بــه   کــه 

ــه  ــس از مطالب ــت: پ ــورت اس ــن ص ــه ای ــم دادگاه ب ــدور حک ــد ص رون
ــت  ــه پرداخ ــوهر ب ــت ش ــدور رأی محکومی ــه زن و ص ــه از ناحی مهری
ــی  ــار ) یعن ــت اعس ــوهر )زوج( دادخواس ــر ش ــط دادگاه، اگ ــه توس مهری
ادعــای عــدم توانایــی مالــی( ندهــد و یــا دادخواســت بدهــد امــا ادعــای 
 اعســار او پذیرفتــه نشــود، موظــف اســت مهریــه را یکجــا پرداخــت کنــد.

امــا اگــر دادخواســت اعســار بدهــد و ادعــای او مبنــی بــر عــدم توانایــی 
مالــی پذیرفتــه شــود، دو حالــت مفــروض اســت:

یک. مهریه در سند ازدواج تا سقف ۱۱0 سکه تعیین شده است:
در ایــن صــورت بایــد تمامــی مهریــه پرداخــت شــود امــا ایــن پرداخــت 
بــه صــورت یکجــا و یــک مرتبــه نیســت و بــر اســاس دادخواســت اعســار، 
ــی  ــاط اقدام ــت اقس ــرای پرداخ ــوهر ب ــر ش ــال اگ ــود. ح ــطی می ش قس
نکنــد،  بــه تقاضــای زن بــرای او حکــم جلــب صــادر شــده و بــه زنــدان 

خواهــد رفــت.
دو. مهریه در سند ازدواج بیش از ۱۱0 سکه تعیین شده است:

در ایــن وضعیــت در ابتــدا بایــد ۱۱0 ســکه مطابــق حکــم دادگاه پرداخــت 
شــود. حــال اگــر شــوهر ۱۱0 عــدد ســکه از مهریــه را بپــردازد ولــی مــازاد بر 
آن را ندهــد، دیگــر بــرای دریافــت بیــش از ۱۱0 ســکه نمی تــوان او را زندانی 
کــرد. بلکــه فقــط می تــوان اموالــی از او بــه دادگاه معرفی و توقیف نمــود و اگر 
 امــوال قابــل توقیفــی نداشــت، بایــد منتظــر مانــد تــا اموالی بــه دســت آورد!

نتیجتــا اینکــه قانونگــذار تــا ســقف ۱۱0 ســکه را اصــل بر اســتطاعت شــوهر 
مــی دانــد و مــازاد بــر آن، اصــل را بــر عــدم اســتطاعت گذاشــته اســت.

ــد،  ــده باش ــند ازدواج آم ــتطاعه« در س ــد »عنداالس ــر قی ــی اگ ــذا حت ل
ــه  ــم اینســت ک ــه مه ــود. نکت ــد ب ــه خواه ــان عندالمطالب ــه همچن مهری
ــن  ــش قوانی ــن و ویرای ــه در تدوی ــوه قضایی ــر ق ــای اخی ــال ه ــه س روی
مختلــف بــر حبــس زدایــی بــوده اســت و نیــز مــی دانیــم کــه مهریــه، 
الزامــا تضمینــی بــر خوشــبختی و رضایــت نیســت. پــس عاقانــه اســت 
ــری جنســیتی در  ــه هــای کاذب، خواهــان براب کــه بجــای تعییــن مهری

ــیم. ــی باش ــی و اجتماع ــازات حقوق ــوزه امتی ح
پاسخ از محدثه هادی وکیل پایه یک دادگستری

سوال حقوقی
۱.شرایط مهریه عنداالستطاعه چیست؟


