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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 7 مرداد 1399

شماره 69  3
                                                                           جلسه و بازدید با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد میزبــان ناصــر نفــری مدیرعامــل ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان 
اصفهــان و تنــی چنــد از مدیــران آن مجموعــه بــود .

ــای اســتان  ــاری شــهرداری ه ــن شــهرداری و ســازمان همی ــی مابی ــای ف ــراوده ه ــدا جلســه ای درخصــوص م در ابت
اصفهــان  در دفتــر شــهردار نجــف آبــاد برگــزار گردیــد و ســپس بازدیــدی از پــروژه هــای دردســت اقــدام شــهرداری 

نجــف آبــاد بــه عمــل آمــد.
ــروژه بوســتان زندگــی کــه تحــت  ــوده اســت  از پ ــاد ب ناصــر نفــری کــه بیــن ســال هــای 86-82 شــهردار نجــف آب
عنــوان کوچــه بــاغ زندگــی نامیــده مــی شــود بــه عنــوان یکــی از پــروژه هــای گردشــگری مطلــوب و ظرفیــت بــاالی 

گردشــگری نــام بــرد.

خبر کوتاه

آش خرفــه یکــی از غذاهــای ســنتی شهرســتان نجــف آبــاد اســت کــه بــا توجــه بــه مــواد 
مصــرف شــده در ایــن غــذا نیــاز روزانــه بــه ویتامیــن ث ، فولیــک اســید، اســید چــرب پوفــا 
، ویتامیــن B6 و پروتئیــن و ویتامیــن B1   تامیــن مــی کنــد.  و  بــه خاطــر مــزاج معتــدل 
بــرای خــون ســازی مفیــد و بــرای ریــه و هورمــون تیروئیــد و کبــد نیــز مفیــد مــی باشــد.

 مواد الزم جهت آش خرفه
* روغن کنجد به میزان الزم 1 پیمانه    * نخود و عدس 

* نمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل، ادویه کاری به میزان الزم
*خرفه  ۵۰۰ گرم  *پیاز خرد شده یک عدد بزرگ  

* آرد سبوس دار جو  یک و نیم پیمانه. * برگ چغندر  ۵۰۰ گرم   
طرز تهیه 

حبوبات را از قبل خیس می کنیم.
خرفه و برگ چغندر را خرد کرده و مدتی با آب کم و مقداری نمک می پزیم.

لپه را با آب و مقداری زردچوبه می پزیم.
ــم  ــا حــرارت مالی ــه کــرده و ب ــه آن اضاف ــی کــه از پخــت نخــود گذشــت، عــدس را ب مدت

ــه مــواد قبلــی اضافــه مــی کنیــم. کامــاًل پختــه و ب
پیــاز را بــا روغــن کنجــد و کمــی زردچوبــه، ادویــه، زنجبیــل و فلفــل تفــت مــی دهیــم و 

بــه آش اضافــه مــی کنیــم.
آرد جو را با دو برابر آب مخلوط کرده و از صافی رد می کنیم.

سپس عصاره آن را به بقیه مواد اضافه می کنیم.
تذکــر: از زمانــی کــه عصــاره آرد جــو را اضافــه مــی کنیــم، بایــد مــواد را مرتــب هــم بزنیــم 

تــا تــه نگیــرد. اجــازه مــی دهیــم غــذا بــا حــرارت مالیــم پختــه تــا آمــاده شــود.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
آش خرفه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همزمــان بــا ۵ مــرداد مــاه  ســالروز اقامــه اولیــن نمــاز جمعــه 

بــه امامــت آیــت الــه طالقانــی بــا امــام جمعــه نجــف آبــاد دیــدار و گفــت و گــو کــرد .
ســید حســن لــوح موســوی در ابتــدای دیــدار ضمــن تبریــک پنجــم مــرداد بــه ائمــه جمعــه 
ــه  ــام جمع ــناتی ام ــلمین حس ــالم و المس ــت االس ــی حج ــکاری و همراه ــتان از هم شهرس
نجــف آبــاد در برگــزاری برنامــه هــای مختلــف فرهنگــی هنــری و مذهبــی شهرســتان تقدیــر 

و تشــکر نمــود .
ــتان ،  ــاد اســالمی شهرس ــگ و ارش ــای اداره فرهن ــت ه ــی از فعالی ــه گزارش ــن ارائ وی ضم
اظهــار امیــدواری کــرد بــا همــکاری و تعامــل دســتگاه هــای اجرایــی و بــا تدبیــر و هدایــت 
ــاالی شهرســتان در تمــام زمینــه هــا  ــاد بتوانیــم از ظرفیــت هــای ب امــام جمعــه نجــف آب

اســتفاده نماییــم .
گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن دیــدار حجــت االســالم و المســلمین حســناتی در ســخنان 
کوتاهــی بــه اهمیــت نمــاز اشــاره نمــود و گفــت : یکــی از مهــم تریــن دســتورات خداونــد 
ــد در گســترش و  ــه آن شــده  نمــاز اســت و نمــاز جمعــه مــی توان ــادی ب کــه ســفارش زی
تقویــت باورهــای دینــی و مذهبــی اقشــار مــردم بــه ویــژه نوجوانــان و جوانــان موثــر باشــد .

حجــت االســالم و المســلمین حســناتی وحــدت ، همدلــی و همبســتگی را  از دســتاوردهای 
ــای  ــه در کاهــش آســیب ه ــادی جمع ــاز سیاســی عب ــت : نم ــه برشــمرد و گف ــاز جمع نم
اجتماعــی و تقویــت بینــش اعتقــادی ، فرهنگــی ، اخالقــی و سیاســی بســیار مهــم و موثــر 

اســت .
گفتنــی اســت در حــال حاضــر در شهرســتان نجــف آبــاد عــالوه بــر پایــگاه مرکــز شهرســتان 
در 6 محــل دیگــر یزدانشــهر، ویالشــهر، گلدشــت، جــوزدان، دهــق و علویجــه نمــاز جمعــه 

برگــزار مــی شــود.

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان با امام جمعه نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد  اولیــن 
ــه  ــز عرض ــه ای ،مراک ــای رایان ــازی ه ــز ب ــت مراک ــی وضعی ــی و بررس ــم اندیش ــه ه جلس
محصــوالت فرهنگــی ،  چاپخانــه هــا ، کانــون هــای آگهــی و تبلیغاتــی و مراکــز فــروش آالت 
موســیقی روز شــنبه 4 مــرداد مــاه در محــل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان بــا 
حضــور رئیــس اتحادیــه صنــف بــازی هــای رایانــه ای ، چــاپ و تبلیــغ و جمعــی از کارکنــان 

اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد برگــزار شــد .
ــاد هــدف از  ــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آب ســید حســن ل
ایــن نشســت را بررســی مــواردی از جملــه شــرایط متقاضیــان و قوانیــن مربوطــه ،  وضعیــت 
فروشــگاه هــای آالت موســیقی و آموزشــگاه هــای آزاد موســیقی و همچنیــن مــوارد مربــوط 
بــه بازرســی چاپخانــه هــا عنــوان کــرد و گفــت : اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد 
تــالش خــود را در راســتای فرهنــگ ســازی موثــر در جلوگیــری از آســیب هــای  رســته بازی 
هــای رایانــه ای و همچنیــن بازرســی بــه موقــع و موثــر  بــا همــکاری واحــد هــای مربوطــه  

مــی نمایــد.
در ایــن نشســت مــواردی همچــون هماهنگــی در بازرســی هــای فصلــی  ، انجــام اســتعالم 
نــام مراکــز جدیــد و تعییــن فاصلــه صنفــی ، انجــام بازرســی هــای مشــترک از واحــد هــای 
چــاپ ، رســیدگی بــه شــکایات مربــوط بــه چاپخانــه هــا و کانــون هــای آگهــی و تبلیغــات 
ــیقی  ــوزش موس ــز آم ــیقی و مراک ــای آالت موس ــگاه ه ــوزه فروش ــکالت ح ــی مش ، بررس

ــرار گرفــت . شهرســتان  مــورد بحــث وبررســی ق
ــوالت  ــه محص ــه عرض ــس اتحادی ــی رئی ــدار ، کاظم ــن دی ــدای ای ــت در ابت ــی اس  گفتن
ــه ای و  ــای رایان ــازی ه ــز ب ــت مراک ــی از وضعی ــه ای گزارش ــای رایان ــازی ه ــی و ب فرهنگ

ــه داد . ــتان ارائ ــطح شهرس ــی در س ــوالت فرهنگ ــه محص عرض

جلسه هم اندیشی وضعیت مراکز فرهنگی هنری و بازی های رایانه ای
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2شماره 69
                                                               ادامه از صفحه 1

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق مهنــدس احمــدی معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع 
ــرآن ریاســت اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان  ــاری ق ــر علیرضــا ق ــی دکت ــه میزبان انســانی در جلســه ای ب

حضــور یافــت.
در این جلسه فروش و تغییر کاربری اراضی مازاد دولتی در دستور کار قرار گرفت.

همچنیــن درخواســت جهــاد کشــاورزی درخصــوص تغییــر کاربــری زمیــن کنــار میــدان میــوه و تــره بــار بهــارآزادی 
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در طــرح توســعه میــدان بــا مخالفــت کمیتــه کار واقــع شــد و مقــرر گردیــد کاربــری ان 

تغییــری نکنــد.

خبر کوتاه

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 11 ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــد طاه ــت محم حصروراث
کالســه 99۰۰299 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان رحیــم طاهــری بشناســنامه 3۰7 در تاریــخ 97/۵/24 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا 
جعفــری انالوجــه  ش ش 17۰ )همســر متوفــی ( ، 2. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش 
23 ، 3. غالمعلــی طاهــری انالوجــه    ش ش 3۵ ، 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. 863613/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت میــالد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1۰8۰1۵39۵۰ بــه 
شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۰297 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه 21۵ 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 99/1/2۰ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش 2۵3۰3 ، 2. میــالد 
ــی( ، 3. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش 1۰81۵39۵۰ )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش 1۵347 )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 اختــالف نجــف آب 864383/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 1۰8 ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کالســه 99۰۰2۵6 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه 14 
در تاریــخ 99/1/31 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 81 ، 2. پرویــن بهرامی 
ــه  ــه ســفیدی ش ش 1۰8 ، 4. راضی ــی قلع ــه ســفیدی ش ش 73 ، 3. رضــوان بهرام قلع
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 92 ، ۵. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 2۰ ، 6. 
زهــره بهرامــی ش ش 16 )فرزنــدان متوفی(متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی  نــدارد. اینــک ب

ــی  ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از 
ــرف  ــی ظ ــر آگه ــخ نش تاری
ــم  ــه شــورا تقدی یــک مــاه ب
دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
الــف  86448۵/م  شــد. 

ــاد ــف آب ــالف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 1۰ حقوق ــس ش رئی
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره 337 ب ــت مهــری صادقی حصروراث
کالســه 99۰۰167 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســکینه زمانــه نجف آبــادی بشناســنامه 41 در تاریــخ 99/1/31 اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: 1. مهــری صادقیــان ش ش 337 ، )فرزندمتوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 

دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

863971/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حمیــد رضــا رهبــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1۰7۰ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 99۰۰26۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
ــخ  ــنامه 14126 در تاری ــری بشناس ــف رهب ــادروان یوس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
97/2/26 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : 1. محمــد رضــا رهبــری  ش ش 1۰7۰ ، )فرزنــد متوفــی(، متوفــی بــه 

در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســب ســالروز شــهادت حضــرت 
امــام جــواد )ع(، از حضــور حاضریــن در جلســه تقدیــر و تشــکر نمودنــد. ایشــان از حضــور خیر 
ارجمنــد جنــاب رحیمــی کــه بــا اهــداء قطعــه زمینــی بــه کنگــره 6۰ گامــی موثــر و قابــل ارج 
در مبــارزه بــی امــان بــا اعتیــاد، ایــن بــالی خانمــان ســوز برداشــتند، تقدیــر و تشــکر کردنــد. 
ــا مــواد مخــدر شهرســتان ضمــن برشــمردن پتانســیل  رئیــس شــورای هماهنگــی مبــارزه ب
گســترده خیریــن در عرصــه هــای مختلــف انســانی، فرهنگــی و اجتماعــی در راســتای مقابلــه 
و کاهــش میــزان آســیب هــای اجتماعــی رایــج و نوظهــور ناشــی از اعتیــاد بــه مصــرف مــواد 
مخــدر ســنتی و صنعتــی، بــر اهمیــت و ضــرورت آگاه ســازی جامعــه از عواقــب شــوم فــردی، 
اجتماعــی و فرهنگــی مصــرف مــواد مخــدر اشــاره و بــه صــورت مبســوط بــه تبییــن چالــش 
هــا و مشــکالت ناشــی از اعتیــاد و نقــش آن بــر دو مولفــه خانــواده و جامعــه پرداختنــد. ایشــان 
از اعتیــاد بــه عنــوان ام االمــراض نامبردنــد و خواســتار عــزم جــدی همگانــی در جهــت مقابلــه 
ــا بیــان  ــدار ویــژه شهرســتان ب ــد. معــاون اســتاندار و فرمان ــا ایــن رخــداد نامیمــون گردیدن ب
جایــگاه اعتیــاد و شــخص معتــاد بــه عنــوان سرمنشــاء خیــل عظیــم آســیب هــای اجتماعــی 
ــا مصــرف مــواد  بــه نقــش موثــر و کارآمــد ســازمان هــای مــردم نهــاد بــه منظــور مبــارزه ب
مخــدر و کاهــش آالم جامعــه پرداختنــد و خواســتار توجــه و همــکاری ســایر دســتگاه هــای 
اداری، اجرایــی، قضائــی، نظامــی و انتظامــی بــا نهادهــای مردمــی فعــال در این حــوزه گردیدند 
ــه  ــد: مســئوالن مراکــز تــرک اعتیــاد مــی بایســت ضمــن دیدارهــای متنــاوب و ارائ و افزودن

گــزارش کار بــه مســئوالن و خدمــت گــزار بهزیســتی شهرســتان نســبت بــه انعــکاس فعالیــت 
ــر اســاس تعهــد  ــری و ب ــی و ســوء گی ــه ســیاه نمای ــه دور از هرگون ــا و مشــکالت خــود ب ه
اجتماعــی و انســانی اقــدام نماینــد و رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان نیــز در جهــت کاهــش 
مشــکالت و معضــالت اعتیــاد و خانــواده هــای آســیب پذیــر در راســتای رفــع ایــن مــوارد بــا 
فرمانــداری شهرســتان و ســایر ارگان هــای ذی نفــع تعامــل و اقــدام نمایــد. در آخــر مجموعــه 
اقدامــات انجــام پذیرفتــه توســط ســایر اعضــاء در هفتــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه بحــث و 

بررســی گــذارده شــد.

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

اصطالحاتی که بــرای مواد غذایی ارگانیک استفاده می شود عبارتند از:
ــی )طبیعــی( تشــکیل  ــه طــور کامــل از ترکیبــات آل صــد در صــد ارگانیــک: محصوالتــی کــه ب

شــده انــد.
ارگانیک: محصوالتی کــه 9۵ درصد متشکل از ترکیبات آلی هسـتند.

تولید شده با مواد ارگانیک: محصوالتی کــه دارای حداقل 7۰ درصد مواد طبیعی باشند.
مــواد غذایــی کــه کمتــر از 7۰ درصــد مــواد طبیعــی داشــته باشــند، جــزو محصــوالت ارگانیــک 

محســوب نمــی شــوند.
ارگانیک :

مــواد غذائــی ارگانیــک بــه آن دســته از مــواد غذایــی گفتــه مــی شــود  کــه عــاری از  هــر گونــه 
مــواد شــیمیایی و مصنوعــی همچــون آفــت کــش هــا، ســموم، نگهدارنــده هــا، کودهای شــیمیایی 

و بــه طــور کلــی هــر گونــه آالینــده اســت.
براســاس ایــن مقدمــه مــی تــوان گفــت کــه در تولید و فــرآوری ایــن نوع محصــوالت، همــه مراحل 
از کاشــت تــا برداشــت بــا اســتفاده از نهاده هــای طبیعــی همچــون کــود زیســتی، کمپوســت هــا 

ــا در  ــا در فروشــگاه های کوچــک و ی ــن محصــوالت، تنه ــدا ای و حشــرات ســودمند اســت. در ابت
بازارهــای محلــی کشــاورزان قابــل دســترس بــود و تنهــا شــامل ســبزی های تــازه بــود و اولیــن 
مصــرف کنندگانــی کــه از غــذای ارگانیــک اســتفاده مــی  شــد، بــه دنبــال غذایــی بودنــد کــه بدون 
مــواد شــیمیایی، تــازه و در حــد امــکان دارای کمتریــن مراحــل فراینــد؛ و چــون آنهــا بایــد اقــالم 
مــورد نیــاز خــود را مســتقیماً از کشــاورزان خریــداری مــی کردنــد بنابرایــن شــعار »کشــاورز خــود 
را بشــناس تــا غــذای خــود رابشناســی« از اولیــن شــعارهایی بــود کــه بــه منظــور ترویــج مصــرف 
غذاهــای ارگانیــک، بــاب شــد. امــا امــروزه در بســیاری از کشــورهای دنیــا، محصــوالت ارگانیــک، 
ــک از  ــواع محصــوالت ارگانی ــگاه ها، ان ــد و در فروش ــه حســاب نمی آین ــاص ب ــس و خ ــر لوک دیگ
میــوه و ســبزی گرفتــه تــا مــرغ، تخــم مــرغ و شــیر را می توانیــد بــا برچســب ارگانیــک و تنهــا 

اندکــی گران تــر از انــواع معمولــی، خریــداری کــرد.
مریم رضائیان

درجه بندی مواد غذایی ارگانیک
سالمت و زندگی سالم 

بــه میزبانــی نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد و 
ــور  ــا حض ــالمی و ب ــورای اس ــس ش ــرون در مجل ــران و ک تی
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، فرمانــده 
ــهر  ــهردار ش ــرف، ش ــف اش ــد 8  نج ــکر ظفرمن ــرم لش محت
ــازی،  ــس اداره راه و شهرس ــراه، رئی ــات هم ــاد و هی نجــف آب
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان و رئیــس دفتــر 
فنــی فرمانــداری و ســایر مدعویــن جلســه بررســی، تصمیــم 
ســازی و اتخــاذ تمهیــدات الزم جهــت اجــرای طــرح مســکن 
ملــی شهرســتان بــا حضــور مدعویــن برگــزار گردیــد. در ایــن 
جلســه مهنــدس راعــی، از همراهــی و تعامــل حاضریــن و هم 
ــا ســایر مســئوالن منطقــه ای و اســتانی  ــر و پوی افزایــی موث
ــا  ــه ب ــی ک ــه طــرح مســکن مل در راســتای اجــرای متعهدان
محوریــت ارائــه مســکن مقــاوم، کــم هزینــه و درخــور بــرای 
جامعــه هــدف تعریــف شــده، تقدیــر نمودنــد و در ادامــه در 
خصــوص مباحــث مطــرح شــده در جلســات شــورای مســکن 
شهرســتان در ســالجاری اشــاره و از گفتگــوی هیــات همــراه 
ــتان در  ــازی اس ــرم راه و شهرس ــرکل محت ــا مدی ــدار ب در دی

دفتــر ایشــان بــه اجمــال تبییــن کالم کردنــد. ایشــان ضمــن 
ــات  ــه مصوب ــری مجدان ــر ضــرورت  پیگی ــح ب ــد و تصری تاکی
ــات  ــودن مصوب ــی نم ــتان و اجرای ــکن شهرس ــورای مس ش
حاصــل از دیــدار جمعــی مســئولین شهرســتان بــا مهنــدس 
ــان،  ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس ــرآن، مدی ــاری ق ق
ــود  ــن کمب ــه بنیادی ــتان دو مقول ــتند: در شهرس ــان داش بی
ــی  ــجم اراض ــر منس ــدود و غی ــت مح ــی و ظرفی ــی مل اراض
موجــود از جملــه محدودیــت اراضــی وقفــی و تنــوع موضوعی 
وقــف نامــه ای در ایــن حــوزه بســیار در خــور توجــه اســت 
ــر  ــه اخی ــده از جلس ــاء ش ــه احص ــه مصوب ــت ب ــا عنای ــه ب ک
شــورای مســکن شهرســتان در مــاه گذشــته؛ ضــرورت تعامــل 
ــهرهای  ــهرداران ش ــش ش ــش از پی ــر و بی ــکاری موث و هم
ــا رئیــس  ــاد ب ــه شهرســتان خصوصــا شــهردار نجــف آب تابع
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان امــری ضــروری و اثــر 
بخــش مــی باشــد کــه بــه امیــد خداونــد ســبحان و بــا حضور 
موثــر و گــره گشــای شــما بزرگــواران در ایــن جلســه شــاهد 
توافقــات اولیــه جهــت بــرون رفــت از ایــن مســئله خواهیــم 

گردیــد. در ادامــه ســردار رشــید زاده، فرمانــده لشــکر ظفرمند 
8 نجــف اشــرف گزارشــی جامــع از اراضــی تحــت مالکیــت 
ســپاه ارائــه و بــه امــکان پیگیــری شــرایط واگــذاری جهــت 
اجرایــی شــدن طــرح مســکن ملــی شهرســتان اشــاره نمودند 
و در ادامــه توســط حاضریــن در جلســه مســائل و موضوعــات 
مــورد نظــر بررســی و تصمیــم ســازی اولیــه در ایــن راســتا 

صــورت پذیرفــت.

جلسه بررسی و تصمیم سازی جهت اجرای طرح مسکن ملی
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                                                                                           حسرتداستان کوتاه

ســارا بــا قیافــه ای در هــم کنــار مــادرش روی نیمکــت پــارک نشســته بــود و بــا حســرت بــه دختــری کــه روی نیمکــت 
رو بــه رو نشســته بــود نــگاه مــی کــرد.

صــورت بــزک کــرده دختــر بــه نظــرش خیلــی زیبــا آمــد. بــا حســرت بــا خــود گفــت: چــی مــی شــد کــه مــن جــای این 
دختــر بــودم یــا حداقــل ذره ای از زیبایــی و قیافــه او را داشــتم.

دختــر زیــر چشــمی نگاهــی بــه ســارا انداخــت. او حاضــر بــود تمــام زندگیــش را بدهــد تــا بتوانــد دوبــاره یــک لحظــه 
مثــل ســارا در کنــار مــادرش بنشــیند و مثــل حــاال از فــرار پشــیمان نباشــد

در جلســه اخیــر شــورای صــدور پروانــه ســاخت، بــا 
ــه  ــه “س ــم نام ــه فیل ــه، از جمل ــم نام ــت فیل ــاخت هش س
روز ســه قتــل “  بــه تهیــه کنندگــی جعفــر صانعــی مقــدم، 
کارگردانــی و نویســندگی مســعود امینــی تیرانــی موافقــت 

شــد.
مســعود امینــی کــه فــارغ التحصیــل رشــته ســینما 

ــت،  ــران اس ــر ته ــگاه هن ــرداری از دانش ــم ب ــش فیل گرای
ــم ســازی خــود را از ســال 136۵ در انجمــن  فعالیــت فیل
ســینمای جــوان نجــف آبــاد آغــاز نمــود. ایشــان عــالوه بــر 
کارگردانــی فیلــم هایــی مثل”بیــداری بــرای ســه روز” بــا 
بــازی پرویــز پرســتویی، مدیــر فیلــم بــرداری فیلــم هایــی 
همچــون یــک دزدی عاشــقانه، گــرگ بــازی و ابــر بارانــش 

ــود دارد. ــری خ ــه هن ــه را در کارنام گرفت

ــن  ــت بهتری ــزد دریاف ــته، نام ــال گذش ــن س وی همچنی

ــه” از  ــش گرفت ــر باران ــم “اب ــر فیل ــرداری بخاط ــم ب فیل

ــود.  ــده ب ــر ش ــم فج ــنواره فیل جش

»سه روز سه قتل« به نویسندگی و کارگردانی مسعود امینی پروانه ساخت گرفت

خــود  کامپیوتــر  کنــدی  از  کــه  باشــد  آمــده  پیــش  هــم  شــما  بــرای  شــاید 
برنامــه صــرف کــرده  بــرای اجــرای یــک  کالفــه شــده باشــید و زمــان زیــادی را 
گیریــد. مــی  یــاد  را  کامپیوتــر  ســرعت  بــردن  بــاال  راه  مطلــب  ایــن  در   .  باشــید 

ــاال بــردن ســرعت کامپیوتــر و اجــرای ســریع تــر برنامــه هــا راه هایــی  بایــد بدانیــد بــرای ب
وجــود دارد کــه مــا در ایــن مطلــب آنهــا را بــرای شــما بیــان مــی کنیــم .ممکــن اســت شــما 
برنامــه هــای زیــادی روی سیســتم خــود نصــب کــرده باشــید و یــا فایــل هــای اضافــی زیــادی 
را نگهــداری مــی کنیــد کــه همــه اینهــا باعــث کنــد شــدن سیســتم شــما مــی شــود . تعــداد 
ــل کــم شــدن ســرعت  ــل هــای قدیمــی و حتــی تنظیمــات اشــتباه، از دالی ــا، فای ــه ه برنام

کامپیوتــر هســتند
* اگــر عمــل Shutdown در کامپیوتر درســت انجام نشــود، کامپیوتر در اســتارت بعدی، برای 
اینکــه هــارد را از لحــاظ داشــتن خطــا یــا اشــتباه چــک کنــد، بــا برنامــه Scandisk اســتارت 
 مــی شــود کــه مســتلزم صــرف زمانــی طوالنــی اســت کــه بایــد از اجــرای آن جلوگیــری شــود.

ــر  ــر کامپیوت ــدن سیســتم اگ ــاال آم ــگام ب ــر هن ــن پخــش آهنــگ در کامپیوت * از کار انداخت
ــه ان را از کار  ــی ک ــد، در صورت ــی کن ــش م ــگ پخ ــتم، آهن ــدن سیس ــاال ام ــگام ب ــما هن ش

ــد داشــت. ــرعت بیشــتری خواه ــر س ــد، کامپیوت بیندازی
ــه  ــتارت ب ــگام اس ــه هاهن ــیاری از برنام ــا بس ــه ه ــک برنام ــرای اتوماتی ــتور اج ــو دس * لغ

ــوند. ــی ش ــک اجرام طوراتوماتی
Down�  * پــاک کــردن برنامــه هــا در کامپیوتــر شــما همــواره برنامــه هایــی را از اینترنــت

load مــی کنیــد.
* ایمیــل هــای قدیمــی را پــاک کنیــد ایمیــل هایــی کــه بــه خصــوص بــا فایــل هــای پیوســت 
شــده ) عکــس، فیلــم و فایــل هــای موســیقی ( ارســال شــده انــد، ســرعت و قــدرت کامپیوتــر 
را کاهــش مــی دهنــد. بــه همیــن دلیــل، تمــام ایمیــل هــای خــود را بــه طــور کامــل بررســی 

کنیــد و انهایــی را کــه دیگــر احتیاجــی نداریــد، پــاک کنیــد.

ایــن  را مرتــب کنیــد. خــود  Defragment، هــارد کامپیوتــر خــود  بــا دســتور   *
 کار، زمــان مــی بــرد، ولــی در عــوض، ســرعت کامپیوتــر شــما را بــاال خواهــد بــرد.

* غیــر فعــال کــردن عکــس زمینــه در کامپیوتــر ایــن عکــس هــا بــا  وجــود همــه جذابیتــی 
کــه دارنــد قــدرت و ســرعت کامپیوتــر را کــم مــی کننــد. بنابرایــن، بهتــر اســت کــه عکــس 

پیــش زمینــه را برداریــد.
ــود و  ــن خ ــود را بی ــای خ ــه ه ــا و پوش ــل ه ــچ گاه فای ــن هی ــای نامطمئ ــبکه ه * در ش
ــتم  ــز روی سیس ــکان Remote را نی ــالوه ام ــه ع ــد, ب ــتراک نگذاری ــه اش ــران ب ــایر کارب س
ــه سیســتم شــما را نداشــته باشــند. ــکان دسترســی ب ــا دیگــران ام ــد ت ــال کنی  خــود غیرفع

ویــروس هــا بیشــترین منابــع سیســتم را بــه خــود و اهدافشــان اختصــاص مــی دهنــد و ســعی 
ــوده همــواره از  ــه هــای آل ــه همیــن دلیــل رایان ــد , ب در گمــراه کــردن سیســتم عامــل دارن

کاهــش کارآیــی و ســرعت رنــج مــی برنــد.
برخــی از ویــروس هــا توانایــی از کار انداختــن سیســتم را دارنــد. بــه عــالوه اگــر اطالعــات تــان 

مهــم اســت , همیشــه آنتــی ویــروس خــود را بــه روز نگــه داریــد.
بــه عــالوه هیــچ گاه فرامــوش نکنیــد کــه نصــب ضــد ویــروس و رهــا کــردن آن بــرای شــما 
ــروس خــود  ــه روز نگــه داشــتن آنتــی وی ــه ب ــد همــواره نســبت ب کافــی نیســت, و شــما بای

فعــال بــوده و ســعی در بــه روز نگــه داشــتن آن نمائیــد
 الهام شهریاری

همراه با تکنولوژی
نکات مهم برای باال بردن سرعت کامپیوتر

ــا و باغ تاالرهــای شهرســتان  ــا صــدور دســتوری مکتــوب تمامــی تاالره ــاد ب دادســتان نجف آب
را در راســتای مهــار شــیوع مجــدد کرونــا تعطیــل اعــالم کــرد و از شــهرداری ها نیــز خواســت 

ــد. ــع کنن ــتان ها را قط ــا و بوس ــنایی پارک ه روش
ــا اشــاره بــه وضعیــت هشــدار شهرســتان اعــالم کــرده اســت: در  علــی زارع در ایــن دســتور ب
راســتای اجــرای مصوبــات ملــی و اســتانی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا، از تاریــخ ششــم مــرداد 99، 
ــالغ شــده  توقــف تمامــی مراســم های عــزا و عروســی در تاالرهــا و باغ تاالرهــای شهرســتان اب
و در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف، ایــن مراکــز تــا اطــالع ثانــوی پلمــپ خواهنــد شــد.

زارع هم چنیــن از شناســایی و پلمــپ مراکــز غیرمجــاز برگــزاری ایــن گونــه مراســم ها بــا اتهــام 
تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی گفتــه و اظهــار مــی دارد: شــهرداری های شهرســتان موظــف 
هســتند تــا اطــالع ثانــوی، روشــنایی پارک هــا، بوســتان ها و تفرج گاه هــا را خامــوش کننــد تــا 

جلــوی تجمــع بیــش از حــد مــردم و انتقــال بیمــاری گرفتــه شــود.
ــر  ــتور دیگ ــن دس ــرای ای ــی اج ــتگاه های متول ــرد دس ــه عملک ــزارش روزان ــه گ ــر ارائ ــد ب تاکی
مطلبــی بــوده کــه دادســتان نجف آبــاد بــا تاکیــد بــر آن بیــان گفتــه اســت: بــه بازرســان شــبکه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان نیــز ایــن اختیــار داده می شــود در صــورت شناســایی واحدهــای 
صنفــی کــه شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد، نســبت بــه معرفــی متخلفــان بــه 

دادســتانی بــرای برخــورد قانونــی بــا آن هــا اقــدام کننــد.

تعطیلی تاالرها و پارک های نجف آباد



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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4شماره 69
خبر کوتاه     اهدا 64 جهیزیه نوعروسان شهرستان نجف آباد به همت خیرین

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــدار و هیــات همــراه در خیریــه 
آبشــار عاطفــه هــا، در مشــارکت بــا خیریــن نیــک اندیــش شهرســتان 64 جهیزیــه بــرای نوعروســان بــه مناســبت روز پیونــد 

آســمانی امــام علــی )ع( و حضــرت فاطمــه زهــرا )س( تهیــه و بــه ایشــان اهــداء گردیــد.
مهنــدس راعــی، در ایــن مراســم وجــود ایــن ســنت حســنه در شهرســتان مبنــی بــر تعامــل و همــکاری خیریــن در راســتای 
حمایــت از نوعروســان نیازمنــد را ســتودند و ابــراز امیــدواری کردنــد بــا حمایــت هــای خداپســندانه مــردم شــریف شهرســتان 
هرچــه زودتــر شــاهد گســترش برگــزاری مراســم هــای مشــابه در آتیــه نزدیــک باشــیم. ایشــان در ادامــه افزودنــد: براســاس 
فرمایــش پیامبــر اســالم فــردی کــه ازدواج مــی کنــد، نیمــی از دیــن خــود را حفــظ نموده اســت و بــرای نیمــه دوم بایــد تقوای 

الهــی در پیــش گیــرد.

ــه همــراه  ــدار ویــژه شهرســتان ب معــاون اســتاندار و فرمان
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــدار و هیــات همــراه 
ــا  ــد و ب ــه ای شهرســتان بازدی ــی و حرف از آموزشــکده فن
ــو  ــه گفتگ ــوزان ب ــان و کارآم ــان، مربی ــئوالن، کارکن مس
پرداختنــد و در مــورد رفــع مســائل مــورد بحــث نکاتــی را 

ــه حاضریــن گوشــزد ســاختند. ب
ــه  ــک هفت ــن تبری ــی، ضم ــدس راع ــد مهن ــن بازدی در ای
ــوزش  ــی و آم ــاه روز کارآفرین ــرداد م ــارت و 6 م ــی مه مل
ــر رعایــت دقیــق  ــن ب ــه حاضری ــه ای ب ــی فنــی و حرف مل
و بــدون کــم و کاســت شــیوه نامــه هــای ملــی مدیریــت 
ــد  ــا تاکی ــک کرون ــاری پاندمی ــه و پیشــگیری از بیم مقابل
ــن ضــرورت اســتفاده  ــا تبیی ــد. ایشــان ب ــح نمودن و تصری
ــت از حقــوق  ــه اجتماعــی صیان از ماســک و رعایــت فاصل
اجتماعــی محــرز جامعــه را نــه تنهــا یــک امــر خصوصــی 
ــق  ــادل ح ــرا مع ــع آن ــی و تضیی ــر عموم ــک ام ــه ی بلک
النــاس برشــمردند. رئیــس شــورای اداری شهرســتان 
ــه ای در  ــی و حرف ــای فن ــوزش ه ــگاه آم ــن جای ــا تبیی ب
ــا  ــازار کار پای ــاد ب ــدار و ایج ــعه پای ــاختن توس ــم س فراه
ــد:  ــتانی؛ افزودن ــه ای و اس ــطح منطق ــه ای در س و حرف
ــه مقــام معظــم  ــا رهنمــود هــای داهیان »در ســالی کــه ب
ــش  ــوان »جه ــه عن ــن ب ــی(  مزی ــه العال ــری )مدظل رهب
ــای  ــوزش ه ــعه و بســط آم ــده اســت، توس ــد« گردی تولی
ــان،  ــه ذی ربط ــائبه هم ــی ش ــت واال و ب ــا هم ــی ب مهارت
مســئولین، مربیــان و ... و کارآمــوزان مشــتاق، عالقــه 
ــا و  ــق، پای ــا محق ــه ای ه ــی و حرف ــالق در فن ــد و خ من
پویــا مــی گــردد. بــدون شــک تلفیــق دانــش بــا مهــارت، 
ــرای نیــروی مســتعد و متعهــد  ــر، تفکــر و خالقیــت ب تدب
ــا مــی  ــد و پای ــوم زمینــه ســاز اشــتغال مول ایــن مــرز و ب
باشــد و بانــی و باعــث رشــد فرهنــگ متعالــی کارآفرینــی 
ــزایی  ــه س ــر ب ــوس، تاثی ــرد ملم ــن رویک ــردد و ای ــی گ م
ــی،  ــدار اجتماع ــعه پای ــی و توس ــی، تعال ــد، بالندگ در رش
اقتصــادی و فرهنگــی داشــته و بــه تبــع آن توانمندســازی 
ــه شــیوه ای  ــد اجتماعــی را ب ــع انســانی، شــور و امی مناب

ــز  ــازد. مراک ــی س ــق م ــل محق ــی بدی ــر و ب ــرز، موث مب
ــوزش  ــمی آم ــی رس ــوان متول ــه عن ــه ای ب ــی و حرف فن
هــای دانــش محــور و کاربــردی، رســالت اصلــی آمــوزش 
مهارتــی مــورد نیــاز بــازار کار و تربیــت نیــروی کار ماهــر 
ــات  ــت، خدم ــف صنع ــای مختل و متخصــص در بخــش ه
ــش  ــز نق ــم نی ــن مه ــته و ای ــده داش و کشــاورزی را برعه
ــد.  ــی نمای ــا م ــور ایف ــدار کش ــعه پای ــزایی در توس ــه س ب
توســعه منســجم، برنامــه ریــزی شــده و هدفمنــد آمــوزش 
ــرای رشــد  ــی ب ــه ای در شــرایط کنون ــی و حرف ــای فن ه
ــد  ــه فراین ــی ب ــتاب ده ــژه ش ــه وی ــران و ب ــادی ای اقتص
ــری  ــد« ام ــش تولی ــر »جه ــه مهمت ــی و از هم ــد مل تولی
ــژه  ــدار وی ــد«. فرمان ــی باش ــه م ــایان توج ــی و ش حیات
شهرســتان در ادامــه خواســتار شناســایی پتانســیل هــای 
موثــر در راســتای گســترش آمــوزش هــای فنــی و حرفــه 
ــد و از دســت انــدرکاران مراکــز  ای در شهرســتان گردیدن
فنــی و حرفــه ای شهرســتان خواســتند نســبت بــه تهیــه 
ــا  ــگام ب ــوز هم ــت و کارآم ــی صنع ــع اطالعات ــک جام بان
ســایر مراکــز علمــی و موسســات پژوهشــی و دانشــگاهی 
در تعامــل بــا روســای ادارات صمــت و تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی شهرســتان، خانــه صنعــت و معــدن شهرســتان 
و اعضــاء هیــات مدیــره شــهرک هــای صنعتــی شهرســتان 
ــع  ــک جام ــن بان ــل ای ــی بدی ــرد ب ــک رویک ــدام و در ی اق
اطالعاتــی را بــه صــورت شــبکه ای تحــت وب در اختیــار 
ــاون  ــت مع ــا محوری ــزان ب ــه ری ــازان و برنام ــم س تصمی
محتــرم برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــداری قــرار دهنــد. 
ــی و  ــوزش فن ــزه در آم ــاد انگی ــرورت ایج ــر ض ــان ب ایش
ــازی و  ــه مندس ــت، عالق ــازی خالقی ــه ای و بارورس حرف
ــد  ــه کارآمــوزان و مربیــان تاکیــد نمودن انگیــزه بخشــی ب
و بیــان داشــتند: » تولیــد دانــش فقــط مختــص بــه 
ــن  ــوده و نیســت، همی ــک و دانشــگاهی نب ــز آکادمی مراک
آموزشــکده هــا بــا توجــه بــه دانــش پایــه و کاربــردی کــه 
در ارائــه آن کوشــا هســتند، مــی تواننــد منشــاء تاثیــرات 
بنیادیــن و فراوانــی گردنــد«. معــاون اســتاندار و فرمانــدار 

ویــژه شهرســتان، ضمــن تقدیــر از مهنــدس صفرنــور ا... و 
ایــزدی و ســایر اســاتید و صنعتگــران در شــکل دهــی بــه 
ــه ای، حضــور  ــی و حرف ــه ای فن ــت منطق شــورای مدیری
اصحــاب تولیــد و صنعتگــران در آموزشــکده فنــی و حرفــه 
ای خواهــران و بــرادران شهرســتان را جهــت بهــره منــدی 
بیشــتر آموزشــکده از پتانســیل هــای صنایــع بســیار نیکــو 
و آتیــه دار ارزیابــی نمودنــد و از پیگیــری فرمانــداری 
شهرســتان در راســتای توســعه بســتر آمــوزش الکترونیــک 
فنــی و حرفــه ای شهرســتان )LMS( در تعامــل بــا 
ــد  ــر دادن ــه ای اســتان خب ــرم فنــی و حرف ــرکل محت مدی
ــد  ــاری خداون ــه ی ــد: »انشــاا... ب و اظهــار امیــدواری نمودن
ــه  ــت نام ــل و امضــاء موافق ــاهد تعام ــک ش ــه نزدی در آتی
هــای متعــدد بــا آموزشــکده فنــی و حرفــه ای شهرســتان 
ــردی  در خصــوص توســعه آمــوزش هــای عمومــی و کارب
ــنگین،  ــه س ــبک و نیم ــای س ــک خودروه ــر مکانی نظی
پــرورش قــارچ، تولیــد و گســترش گیاهــان دارویــی، 
ــاغل  ــاک، مش ــتی و پوش ــع دس ــات، صنای ــاوری اطالع فن
خانگــی و زودبــازده و ... باشــیم«. در ادامــه آقــای مهنــدس 
ــراداران  ــه ای ب ــی و حرف ــر آموزشــکده فن ــدی، مدی محم
شهرســتان بــه ارائــه و تبییــن گــزارش کار مجموعــه فنــی 

ــد. ــتان پرداختن ــه ای شهرس و حرف

بازدید فرماندار ویژه شهرستان  از آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان به مناسبت هفته ملی مهارت

حصر وراثت
حصروراثــت ریحانــه آذری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1۰91۵3467۵ بــه شــرح 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰648 از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد مهــدی آذری نجــف آبــادی بشناســنامه 
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 98/1۰/2 اقامت 1۰9۰884۰36 در تاری
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. حســین آذری نجــف آبــادی ش ش 
ــد آذری ش  ــادی ش ش 1۰91۰82121 ، 3. محم ــف آب ــی آذری نج 1۰91۰14663 ، 2. عل
ش 1۰91۵62۰67 ، 4. صدیقــه آذری نجــف آبــادی ش ش 1۰9۰94۰3۵1 ، ۵. زهــره آذری 
نجــف آبــادی ش ش 1۰9۰99762۰ ، 6. ریحانــه آذری نجــف آبــادی ش ش 1۰91۵3467۵ 
)خواهــران و 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. 92۵7۵3/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ 

ــاد حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب
حصر وراثت

حصروراثــت مریــم محمــدی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1۰8۰۵99274 بــه شــرح 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰7۰۰ از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
ــنامه 917 در  ــادی  بشناس ــف آب ــان نج ــدس همت ــادروان اق ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
تاریــخ 96/2/2 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : 1. اصغــر محمــدی نجــف آبــادی ش ش 131۵همســر متوفــی  ، 2. مریــم 
محمــدی نجــف آبــادی فرزنــد اصغــر بــه شــماره ملــی 1۰8۰۵99274 فرزندمتوفــی ، 3. علــی 
ــد متوفــی  ، 4.  ــه شــماره ملــی 1۰8۰7319۵4 فرزن ــد اصغــر ب ــادی فرزن محمــدی نجــف آب
ربابــه حجتــی نجــف آبــادی ش ش 439 مــادر متوفــی  ، ۵. رجبعلــی همتــان نجــف آبــادی  
ــا  ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ش ش 866 )پدرمتوف
ــا هــر  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات

کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 92۵746/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت محمــد ســهرابی دارای شناســنامه شــماره 361 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
99۰۰69۵ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 98/12/18 اقامت ــنامه 348 در تاری ــی  بشناس ــم نجف ــادروان مری ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محمــد  ســهرابی 
ــد  ش ش  ــد محم ــهرابی فرزن ــا س ــی  ، 2. مین ــر متوف ــدا ش ش 361 همس ــد دادخ فرزن
ــد  ش ش ۵27۰۰23334  ــهرابی فرزندمحم ــادق س ــی  ، 3. ص ــد متوف 18۵۰128642 فرزن
فرزنــد متوفــی  ، 4. مرتضــی ســهرابی فرزنــد محمــد  ش ش ۵27۰۰7۰8۵۵ فرزنــد متوفــی  
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث ،متوفــی ب
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 92۵837/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت آوا شــهبازی دارای شناســنامه شــماره 1273۰76834 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــت نمــوده و چنیــن توضیــح  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کالســه 99۰۰6۵8 از ای
داده کــه شــادروان حمیــد شــهبازی بشناســنامه 218۰ در تاریــخ 99/4/13 اقامتــگاه دائمــی 
ــه : 1. آوا  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب خ
شــهبازی ش ش 1273۰76834 فرزنــد حمیــد  ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت نمای
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 92۵799/م الــف 

رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
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شماره 69  7
                                                                               نوجوانی و بی ثباتی عاطفیپیام کوتاه

عدم تعادل و بی ثباتی عاطفی یکی از بارزترین ویژگی های دوره نوجوانی است.در بیشتر مواقع نوجوانان به هنگام بروز 
خشم نمی توانند رفتار  و گفتارشان را کنترل کنند . خیلی زود متاثر می شوند.

به خصوص زمانی که احساس می کنند کسی به حرفشان گوش نمی دهد به همین خاطر دست به اعمال نا خوشایندی 
می زنند. البته خیلی زود هم پشیمان شده و خود را سرزنش می کنند . پس الزم است والدین شرایط نوجوان خود را 

درک کنند و رفتارهای وی را حمل بر بی ادبی و یا نافرمانی وی قرار ندهند.
 نجمه حاجی صادقی کارشناس ارشد مشاوره خانواده
 مرکز مشاوره شکیبا       .................

چنــد ماهــی اســت کــه از شــیوع ویــروس کرونــا مــی گــذرد، ایــن ویــروس منحــوس نــه تنهــا 
کشــور مــا را، بلکــه اکثــر جوامــع را در بــر گرفتــه اســت و متاســفانه عــالوه بــر فــوت چندیــن 
نفــر در روز از ایــن بیمــاری، مشــاغل و کســب و کارهــای بســیاری در ایــن دوران دســتخوش 

تغییــر، رکــود و بیــکاری شــده اســت.
امــا مــی تــوان گفــت ضربــه ایــن بیمــاری بــر اهالــی فرهنــگ و هنــر بیشــتر بــوده اســت و 
ــن  ــاالن ای ــدان و فع ــده و هنرمن ــری مســکوت مان ــای فرهنگــی و هن ــت ه بســیاری از فعالی
حرفــه خانــه نشــین  شــده انــد. هنرمنــدان هنرهــای نمایشــی کــه در طــول ســال چندیــن 
اثــر را روی صحنــه مــی بردنــد اینــک چندیــن مــاه اســت کــه فعالیتــی نداشــته انــد، وضعیــت 
ــن  ــه همی ــز ب ــدان نی ــر هنرمن ــای تجســمی و دیگ ــم ســاز، هنره ــدان موســیقی، فیل هنرمن
شــکل اســت و در کنــار ایــن هنرمنــدان، هنرجویــان و عالقمنــدان رشــته هــای هنــری نیــز 

برنامــه هــای آموزشــی شــان بــا وقفــه و توقــف روبــه رو شــده اســت.
در کنــار ایــن مشــکالت و وقفــه هــای ایجــاد شــده، یکــی از نتایــج و اتفاقــات در ایــن دوران، 
توجــه بــه فضــای مجــازی و فعالیــت هــای مختلــف هنــری در فضــای مجــازی اســت. اســتفاده 
از فضــای مجــازی در بخــش هایــی همچــون پخــش آنالیــن فیلــم هــای ســینمایی، کنســرت 
هــای موســیقی آنالیــن، برگــزاری نمایشــگاه هــا و جشــنواره هــای هنــری و آمــوزش از اتفاقات 

ایــام دوران کرونــا اســت. 
امــروزه دیگــر تمــام موسســات و آموزشــگاه هــا بــه اهمیــت فضــای مجــازی پــی بــرده انــد 
و دانســته انــد کــه فضــای مجــازی نیــز مــی توانــد محلــی بــرای آمــوزش باشــد و نــه تنهــا 
منطقــه خــود را تحــت پوشــش قــرار دهیــد، بلکــه گامــی فراتــر برداشــته و حتــی تــا آن طــرف 

مرزهــا نیــز در بحــث آمــوزش فعالیــت کــرد.
شــاید معــدود موسســه یــا آموزشــگاه هایــی نــه تنهــا در شهرســتان، بلکــه در اســتان اســت که 
قبــل از ایــام کرونــا در فضــای مجــازی و آمــوزش فعــال بودنــد، امــا امــروز اکثــر موسســات و 
آموزشــگاه هــا بــا توجــه بــه ایــن رخــداد بــه فضــای مجــازی روی آورده انــد. در کنــار آمــوزش، 
برگــزاری مجــازی جشــنواره هــا نیــز اتفــاق ایــن دوران بــود و حتــی جشــنواره موســیقی جوان 

نیــز امســال بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد.
هنرمنــدان و اهالــی هنــر گرچــه در ایــن دوران، ایــام ســختی را ســپری کــرده انــد ولــی بــا این 
حــال بایــد زودتــر از ایــن هــا بــه فضــای مجــازی توجــه مــی شــد و اتفاقــات و کار نکــردن هــا 
در ایــن چنــد مــاه اخیــر ســبب شــد کــه به فضــای مجــازی توجــه شــود و هنرمنــدان خــود را 
در فضــای بســته ای محصــور نکننــد و بــا توجــه بــه اقتضائــات جامعــه و نیــاز ســنجی دوســت 

داران و عالقمنــدان هنــر پیــش برونــد و فعالیــت داشــته باشــند.
ــدارس  ــس در م ــت و تدری ــا نیس ــگاه ه ــه آموزش ــرا ب ــازی منحص ــای مج ــوزش در فض آم
کشــورمان نیــز بــه ســمت فضــای مجــازی حرکــت کــرده اســت و مســئوالن و مدیــران آموزش 
در کشــور، بــا تعطیــل کــردن کالســهای حضــوری کالســهای مجــازی را جایگزیــن کردنــد و با 

ایجــاد شــبکه شــاد تجربــه ی جدیــدی را آغــاز نمودنــد. در ایــن کــه برخــی، ایراداتــی منصفانه 
بــه ایــن شــیوه داشــتند، شــکی نیســت امــا ایــن شــروع داســتان دشــوار آمــوزش در فضــای 
مجــازی بــود، اتفاقــی کــه دیــر یــا زود بایــد بــه وقــوع مــی پیوســت. از طرفــی ایــن نکتــه را 
نیــز بایــد ذکــر کــرد کــه توجــه بــه فضــای مجــازی و آمــوزش بــه صــورت مجــازی، در کاهــش 
ابتــال بــه کرونــا نقــش اساســی و مهــم داشــت و ایــن خــود نکتــه ی مثبــت و مهمــی اســت. 

بــا توجــه بــه اینکــه عصــر امــروز، عصــر ارتباطــات و اطالعــات اســت و انســان امــروز نســبت 
بــه گذشــته بیشــتر بــا دنیــای بیــرون از زندگــی خــود در ارتبــاط اســت، آمــوزش نیــز بایــد 
بــه ســمت فضــای مجــازی حرکــت و بــه موقعیــت هــای جدیــد توجــه مــی شــد و کرونــا و 
ــه آمــوزش در فضــای مجــازی توجــه شــود و  ــروس، موجــب شــد کــه ب ــن وی پیامدهــای ای
آمــوزش هــای ایــن چنیــن انجــام شــود. اگرچــه آمــوزش در فضــای مجــازی مســتلزم اینترنت 
پرســرعت، کامپیوتــر و یــا لــب تــاب مناســب، اطالعــات جامــع و امکانــات دیگــر اســت و بایــد 
بــه ایــن مســائل نیــز توجــه شــود تــا آمــوزش فضــای مجــازی تجربــه ای موفــق باشــد. ایــن 
نکتــه را نیــز نبایــد فرامــوش کنیــم کــه فضــای مجــازی هماننــد شمشــیر دو لبــه اســت و در 
کنــار مزایــا، معایبــی نیــز دارد و خانــواده هــا بایــد مراقــب فرزندانشــان باشــند. از طرفــی بــا 
توجــه بــه پیشــرفت هــای ســریع و ورود دنیــای تکنولــوژی بــه زندگــی مــردم، نمــی تــوان از 

فضــای مجــازی غافــل شــد و فرصــت هــای ایــن فضــا را از دســت داد. 
موسســات، آموزشــگاه هــا و هنرمنــدان مــا نیــز بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد و با پیشــرفت 
تکنولــوژی، حرکــت کــرده تــا در مواقــع ایــن چنینــی متوقــف نشــوند و همــگام بــا جامعــه 

حرکــت کننــد. 
احمد شریعتی

کرونا و فضای مجازی

حصر وراثت
حصروراثــت علــی اصالنــی  دارای شناســنامه شــماره 881 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
99۰۰632 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان خاتــون خودســیانی بشناســنامه 421 در تاریــخ 96/7/19 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. علــی اصالنــی  
ش ش 881 بــه شــماره ملــی 1129۰3132  )فرزنــد متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ورث
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. 

92498۵/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــماره 17۰ ب ــنامه ش ــیانی  دارای شناس ــت یوســف خودس حصروراث
کالســه 99۰۰687 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
ــگاه  ــخ 89/۵/22 اقامت ــد خودســیانی بشناســنامه 127۰891898 در تاری کــه شــادروان حمی
ــه :  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــد  1. یوســف خودســیانی ش ش 1129۵۵۵9۰9)پــدر متوفــی (  ، 2. رقیــه خودســیانی فرزن
ــه غیــر از نامبــردگان  ــه  شــماره ملــی 112881616 )مــادر متوفــی ( متوفــی ب ــه ب ذبیــح ال
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ورث
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 924۵68/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب
حصر وراثت

حصروراثــت پــری شــاه بنــده نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 864 بــه شــرح 
ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و  ــه کالســه 99۰۰۵12 از ای دادخواســت ب

ــادی بشناســنامه 21۰  ــه شــاه بنــده نجــف آب چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســعادت ال
ــن الفــوت آن  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 91/2/19 اقامت در تاری
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. شــهین شــاه بنــده نجــف آبــادی فرزنــد ســعادت الــه  ش ش 
ــادی ش ش 214  )فرزنــد متوفــی ( ،  62 )فرزنــد متوفــی ( ، 2. محمــد شــاه بنــده نجــف آب
ــادی ش ش  ــادی ش ش 864 ، 4. جــالل شــاه بنــده نجــف آب ــری شــاه بنــده نجــف آب 3. پ
284 ، ۵. علــی شــاه بنــده نجــف آبــادی ش ش 2۵79 ، 6. جعفــر شــاه بنــده نجــف آبــادی 
ــی  ــر عل ــد صف ــادی فرزن ــاء نجــف آب ــم نی ــی(،  7- صغــری رحی ــدان متوف ش ش ۵14 )فرزن
ش ش ۵۵ ،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. 924168/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه شــرح  ــی  دارای شناســنامه شــماره 1299 - 17۵492۰7۵6 ب ــت مهــدی زعفران حصروراث
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کالســه 99۰۰6۵6 از ای دادخواســت ب
ــنامه 1۰8۰۵۵44۵9  ــی  بشناس ــین زعفران ــد حس ــادروان محم ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــن الفــوت آن  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 98/7/19 اقامت در تاری
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مهــدی زعفرانــی  ش ش 129917۵492۰7۵6 )پــدر متوفــی 
ــادی  ش ش 4381۰912171۵7 ) مــادر متوفــی (  متوفــی  ( ، 2. ناهیــد یزدانیــان نجــف آب
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 ــت آگهــی م 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. 924489/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف 

نجــف آبــاد
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6شماره 69
خبر کوتاه            هماهنگی اجرای اراضی طرح زیرگذر روستای فیلور

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و با حضــور معــاون عمرانی فرمانــدار، مهندس فقهــی رئیــس اداره نگهداری 
راه هــای اســتان از اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، بخشــدار بخش مرکزی شهرســتان، امام جمعه شــهر جــوزدان، دهیار 
و اعضــاء شــورای اســالمی روســتای فیلــور و ســایر مدعوین جلســه هماهنگی اجــرای اراضــی طــرح ورودی و خروجی روســتای فیلور 

از توابــع بخــش مرکزی شهرســتان برگــزار گردید.
ــه منظــور  ــداری ب ــی فرمان ــت عمران ــا در معاون ــزی مســتمر و پوی ــه ری ــر برنام ــتان، ب ــن شهرس ــورای تامی ــس ش رئی
کاهــش میــزان تصادفــات و آســیب هــای اجتماعــی ناشــی از آن در ســطح شهرســتان خبــر دادنــد و افزودنــد: بــدون 
شــک هیــچ پــروژه ای بــدون همــکاری و مشــارکت بخــش خصوصــی و خصوصــا خیــران فهیــم و ارجمنــد نمــی توانــد 

در وضعیــت فعلــی راهگشــا و تاثیرگــذار باشــد.

والدین آگاه
ــیار  ــدارد بس ــرف زدن ن ــوان ح ــودک ت ــه ک ــی ک ــا زمان ــت ، ت ــوزادان اس ــان ن ــه زب * گری
ــی  ــد زندگ ــد ســعی کنن ــن بای ــا والدی ــد. ام ــغ بزن ــا جی ــد ی ــه کن ــه گری ــی اســت ک طبیع
فرزندشــان روی برنامــه باشــد تــا کــودک بــرای نیازهایــش هــر بــار گریــه نکنــد. مــادر بعــد 
از مدتــی متوجــه نشــانه هــای رفتــاری نــوزادش خواهــد شــد و کــم کــم مــی توانــد زندگــی 
ــرار  ــوزاد مــی آمــوزد ق ــه مــرور ن ــر اســاس نیازهایــش برنامــه ریــزی کنــد. ب ــوزادش را ب ن

نیســت بــرای همــه چیــز گریــه کنــد ، او بــه والدینــش اعتمــاد پیــدا مــی کنــد.
* امــا اگــر والدیــن معتقــد باشــند کــه نــوزاد بایــد گریــه کنــد ، مثــال بــه مــرور بچــه خــوش 
خلقــی نخواهــد داشــت ، بــه مــرور کــه نــوزاد بزرگتــر مــی شــود مــی آمــوزد بــرای خواســته 

هایــش هــم گریــه کنــد ، موبایــل مــی خواهــد ، نمــی دهیــد و او گریــه مــی کنــد.
* اگــر بــه فرزندتــان نــه مــی گوییــد و او گریــه مــی کنــد قــرار نیســت توجــه ویــژه ایــی 
ــه کار کــودک آن را تقویــت مــی کنــد ، و  ــه یــاد داشــته باشــید توجــه ب ــه او بدهیــد ، ب ب

بدتریــن رفتــار ایــن اســت بــه خاطــر گریــه کــودک ، کوتــاه بیاییــد.
*  فرامــوش نکنیــد رمــز موفقیــت ایــن اســت کــه تــا جــای ممکــن نــه نگوییــد امــا زمانــی 
کــه گفتیــد قــرار نیســت بــا مانــور فرزندتــان کوتــاه بیاییــد. اولیــن بــار کــه کوتــاه آمدیــد 
ــه بچــه  ــی ب ــد. و همیــن جاســت کــه گفتــه مــی شــود فالن ــان را خــراب کــرده ای فرزندت
هایــش توجــه و آزادی و محبــت داده امــا بچــه اش لــوس شــده ، توجــه و محبــت و احتــرام 
ــوس شــدنش  ــث ل ــودک ، باع ــی ک ــار منف ــت رفت ــا تقوی ــد ، ام ــوس نمــی کن ــودک را ل ک
خواهــد شــد و کــودک یــاد میگیــرد آنقــدر گریــه کنــد ، خــودش را زمیــن بیانــدازد ، گاز 
بگیــرد ، ســرش را بــه زمیــن بکوبــد تــا بــه هدفــش برســد. اگــر فرزندتــان چنیــن کاری مــی 
کنــد تــا زمانــی کــه آســیبی نــدارد کامــال بــه رفتــارش بــی توجهــی کنیــد ، نــه نصیحــت 
ــی  ــه او م ــه ب ــرد بلک ــد ک ــدن ، کمــک نخواه ــاه آم ــه کوت ــه داد زدن ن ــردن ن ــل ک ــه بغ ن

آموزیــد قــدرت دســت اوســت.

* تــا دو ســالگی نیازهــای فرزندتــان بایــد در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن انجــام شــود ، اگــر 
نــه مــی گویــد قرارنیســت کوتــاه بیاییــد.

* از دو ســالگی بــه بعــد بــه کــودک صبــر آموختــه مــی شــود . اگــر فرزندتــان گریــه کــردن 
بــرای رســیدن بــه خواســته هایــش را آموختــه بهتریــن روش بــی اعتنایــی بــه رفتــار اوســت 
ــم ناراحتــی امــا وقتــی  ــه او بگوییــد میدان ــان جمــالت شــما را مــی فهمــد ب . اگــر فرزندت
گریــه مــی کنــی نمــی فهمــم چــی میگــی گریــه هایــت کــه تمــام شــد حــرف مــی زنیــم . 

رمــز موفقیــت اینجاســت کــه کوتــاه نیاییــد.
* یادتــان باشــد زمانــی کــه خســته شــدید ، کالفــه شــدید ، دلتــان ســوخت و کوتــاه امدیــد 
، چــه داد بزنیــد چــه تنبیــه کنیــد ، چــه او را بــه خواســته اش برســانید تنهــا رفتــار اشــتباه 

او را تقویــت کــرده ایــد.
مریم رضائیان

فرزندم برای تمام خواسته هایش گریه می کند ، چه کنم؟

حصر وراثت
حصروراثــت عظیمــه داوری دارای شناســنامه شــماره 1212 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
99۰۰217 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــخ 97/8/24 اقامتــگاه  ــادی  بشناســنامه 214474 در تاری شــادروان عصمــت چمــی نجــف آب
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
ــادی ش ش 229 ، 3.  ــف آب ــت داوری نج ــادی ش ش 2۵7۰ ، 2. عف ــف آب ــد داوری نج مجی
ــادی ش ش ۵19  ــادی ش ش 1212 ، 4. حســنعلی داوری نجــف آب عظیمــه داوری نجــف آب
ــا انجــام  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث ــدان متوفــی(، متوفــی ب ، )فرزن
ــا هــر کســی  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 9239۰۰/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت داود عظیمــی  دارای شناســنامه شــماره 89۵  بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
99۰۰668 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/4/11 اقامت ــنامه 69 در تاری ــی بشناس ــی عظیم ــادروان قربانعل ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. صاحــب دهقانــی 
ــد متوفــی ، 3.  وینیچــه ش ش 34)همســر متوفــی(، 2. داریــوش عظیمــی  ش ش 27۰ فرزن
ــد  ــی  ش ش 648 فرزن ــر عظیم ــی  ، 4. جعف ــد متوف ــی  ش ش 3۰19۰ فرزن ــدی عظیم مه
ــی ، 6. داود عظیمــی ش ش 89۵  ــد متوف ــد عظیمــی  ش ش 1۵۰7 فرزن ــی  ، ۵. محم متوف
ــی ش ش  ــواد عظیم ــی ، 8. ج ــد متوف ــی ش ش 191 فرزن ــی عظیم ــی  ، 7. عل ــد متوف فرزن
ــی ش ش 1۰8۰231927 ، 1۰  ــد متوف ــی فرزن ــه عظیم ــی  ، 9. محبوب ــد متوف 2413 فرزن
فاطمــه عظیمــی ش ش 1128 )فرزنــد متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت نمای
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 92۵678/م الــف 

رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت زهــره صافــی  دارای شناســنامه شــماره 779 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
99۰۰681 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان محمــد رضــا مختــاری نجــف آبــادی  بشناســنامه 441 در تاریــخ 99/4/1۵ اقامتــگاه 
ــه :  ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
1. زهــره صافــی  فرزنــد غالمرضــا ش ش 779  )همســر متوفــی(، 2. مجیــد مختــاری نجــف 

ــادی  ش ش  ــم مختــاری نجــف آب ــد متوفــی ( ، 3. مری ــادی  ش ش 1۰913726۵9 )فرزن آب
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب 69۰6 ،  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. 92۵669/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت گلنــاز اســدی دوخــت  دارای شناســنامه شــماره 6224 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کالســه 99۰۰6۵۵ از ای
داده کــه شــادروان علــی اســدی آســترکی بشناســنامه 13 در تاریــخ 98/2/۵ اقامتــگاه دائمــی 
ــه : 1. علــی  خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
اکبــر اســدی آســترکی ش ش ۵3 پــدر متوفــی  ، 2. بــی بــی بــس اســدی آســترکی ش ش 
ــا  ــی  ، 4. مبین ــر متوف ــت  ش ش 6224  همس ــدی دوخ ــاز اس ــی  ، 3. گلن ــادر متوف ۵6 م
اســدی آســترکی ش ش 1991941943 )فرزنــد متوفــی (  ، ۵. فاطمــه زهــرا اســدی آســترکی 
ش ش 1۰8142۰2۵1 متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام 
ــا هــر کســی  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 92۵6۵8/م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 3662 ب ــنامه ش ــیدیان  دارای شناس ــس رش ــت نرگ حصروراث
کالســه 99۰۰68 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان بتــول توبــه ئیهــا بشناســنامه 1364 در تاریــخ 99/4/12 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. بیگــم خانــم 
توبــه یانــی چقــادری فرزنــد علــی ش ش 432 ، 2. حمیدرضــا رشــیدیان فرزنــد حیــدر علــی  
ش ش 6117 فرزنــد متوفــی  ، 3. علیرضــا رشــیدیان فرزنــد حیــدر علــی  ش ش 2۰۵2 ، 4. 
فاطمــه رشــیدیان فرزنــد حیــدر علــی  1۰8۰2۵4۰48 فرزنــد متوفــی ، ۵. نرگــس رشــیدیان 
ش ش 3662 فرزنــد متوفــی ، 6. مهنــاز رشــیدیان ش ش 1179 )فرزنــد متوفــی(، 7. ناهیــد 
رشــیدیان ش ش 2162 فرزنــد متوفــی متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 92۵7۵۰/م الــف رئیــس شــعبه 

1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                      به مناسبت تبریک عید قربانسخنی با خوانندگان
بندگی کن تاکه سلطانت کنند
تن رها کن تا همه جانت کنند

سر بنه در کف ، برو در کوی دوست
تا چو اسماعیل ، قربانت کنند

بگذر از فرزند و مال و جان خویش
تا خلیل اهلل دورانت کنند

ــر و  ــق هن ــران، تلفی ــع دســتی ای ــای صنای ــی ه یکــی از ویژگ
صنعــت اســت کــه مــی تــوان گفــت یکــی از دالیــل مانــدگاری 
صنایــع دســتی تــا بــه امــروز همیــن اتفــاق بــوده اســت. از دیــر 
بــاز هنرمنــدان و صنعتگــران ایرانــی بــا ذهــن خــالق، انگشــتان 
هنرمنــد و صبــر خــود بــا اســتفاده از مواد ســخت همچــون فلز، 
ســنگ و چــوب، بــه آن اجســام روحــی دوبــاره مــی بخشــیدند 
و ایــن پیونــد هنــر و صنعــت موجــب خلــق آثــار زیبــا و بدیعــی 

شــده اســت.
ــه آن اختصــاص  ــن شــماره ب ــه ای ــی ک ــر از هنرهای یکــی دیگ
داده ایــم، هنــر قفــل ســازی اســت.هنر قفــل ســازی کــه زیــر 
مجموعــه هــای هنــر فلــز کاری ســت از دیر بــاز در بیــن ایرانیان 
رواج داشــته اســت و ماننــد اکثــر هنرهــا نیــز در دوران پــس از 
ــن هنــر  ــه اوج خــود رســید و هنرمنــدان ای ــران ب اســالم در ای
دســت بــه خلــق آثــاری زیبــا و کاربــردی زدنــد کــه تــا بــه امروز 
ــده و زینــت بخــش مــوزه هــا و مجموعــه  ــادگار مان ــه ی نیــز ب
هــای هنــری شــده اســت. هنرمنــدان قفــل ســاز در گذشــته بــا 
کمــک فلــز، عــالوه بــر جنبــه کاربــردی قفــل هــا در محافظــت 
و امنیــت، بــر جنبــه تزئینــی نیــز توجــه داشــتند و دســت بــه 
ســاخت قفــل های زیبایــی با طــرح هایــی از پرنــدگان، حیوانات 
و نقــوش اســاطیری مــی زدنــد. امــا امــروزه بــا ورود تکنولــوژی 
بــه زندگــی مــردم و تغییــرات گســترده در بســیاری از زمینه ها، 
هنــر قفــل ســازی ســنتی ماننــد دیگــر هنرهــا از رونــق افتــاده 
و کمتــر هنرمنــدی بــه ایــن هنــر- صنعــت اشــتغال دارد ولــی 
جــای امیــدواری اســت کــه هنــوز هنرمندانــی هســتند کــه بــا 
ذوق و ســلیقه خــود و بــا سرانگشــتان هنرمنــد ایــن هنــر را زنده 

نگــه داشــته انــد.
بــر اســاس شــواهد بــه دســت آمــده مــی تــوان گفــت کــه ایــن 
ــه بعــد در ایــران رواج  هنــر حداقــل از قــرن ششــم میــالدی ب
داشــته و بــا وجــود ایــن کــه همانطــور کــه گفتــه شــده، از زیــر 
مجموعــه هــای هنــر فلــز کاری بــود، ولــی بــه جهــت کاربــردی 
بــودن ایــن هنــر اهمیــت ویــژه ای یافــت و در بیــن مــردم رواج 
پیــدا کــرد. نکتــه ای کــه هنرمنــدان ایــن هنــر بــه آن توجــه 
داشــتند، جــدا از بحــث کاربــردی ایــن هنــر و ویژگــی امنیــت 
ــد و در  ــز یافتن ــری ســمبولیک نی ــا کارب ــل ه و محافظــت، قف
بســتن دخیــل بــه نخــل هــا، علــم هــا در جهت بــر آورده شــدن 

حاجــت اســتفاده مــی شــد.
در هنرهــا و فنــون ســنتی ایــران، باورهــای مــردم بــا هنــر پیوند 
خــورده اســت. قفــل بــرای ایرانی هــا، چیــزی بیشــتر از یــک ابزار 
ــرده؛  ــی می ک ــره و گشــایش را تداع ــوده اســت و برایشــان گ ب
نمونــه اش قفل هایــی کــه بــرای بســتن دخیــل از آنهــا اســتفاده 

می کرده انــد یــا می کننــد.
نوشــتن آیه هــای قــرآن،  اشــعار، اوراد و عالئــم و حــروف و 
نشــانه های طلســم گونه یــا ســاختن قفــل در اشــکال حیوانــی 
نشــان دهنده اهمیــت فراکاربــردی قفــل اســت. قفل هــا بســته 
ــرای  ــاجد ب ــا و مس ــل امامزاده ه ــان، مث ــل کاربردش ــه مح ب

ــد. ــاوت بوده ان ــم متف ــم ه ــذورات عالئ ن
قفــل هــا در گذشــته در نذربنــدی هــای مذهبی اهمیتــی مانند 
ایمــن داشــتن خانــه هــا و صندوقچــه هــا از گرنــد حــوادث پیدا 
ــرد و  ــدا ک ــران گســترش پی نمــود و ســاخت آن در سراســر ای
شهرســتان هــای متفاوتی مثــل تبریــز، اردبیــل، قزویــن، تهران، 
ــل در  ــد قف ــده تولی ــز عم ــاد مراک ــف آب ــان، نج ــیراز، اصفه ش
کشــور بودنــد و امــروز فقــط مــی تــوان گفــت چالشــتر )از توابع 

شــهرکرد( از رونــق بســیار در ســاخت قفــل دارد.
تاریخچه قفل سازی

طبــق نوشــته هــای کتــاب )) قفــل هــای ایــران(( نوشــته پرویــز 
تناولــی، مــی تــوان گفــت کــه قفــل هــا بــه دو دســته تصویــری 
ــردی  ــر جنبــه کارب و هندســی تقســیم مــی شــوند و عــالوه ب
کاربــرد آئینــی و دینــی نیــز داشــتند، چنانچــه زیباتریــن قفــل 

هــا بــرای ضریــح ســاخته مــی شــد.
گرچــه قفــل ســازی از دوره ساســانی در ایران رواج داشــته اســت 

و قفــل هایــی کــه ملهــم از اشــکال حیوانــی هســتند، مربــوط به 
قــرن چهــارم تــا نهم هجــری مــی باشــند، امــا در دوره ساســانی 
جنبــه آئینــی قفــل هــا را در دوره ساســانی نمــی بینیــم و ایــن 
ــه  ــه ب ــه خصــوص در دوره صفوی ــه هــا بعــد از اســالم و ب جنب
ــه  ــوال دی در دوره صفوی ــای ف ــور قفل ه اوج خــود رســید و ظه
موجــب تحولــی عظیــم در صنعــت قفل ســازی شــد. هنــر قفــل 
ــه  ــع(( ب ــع الصنای ــط )) صنی ــه و توس ــازی در دوران صفوی س

جهانیــان معرفــی شــد.
انواع قفل

ــه ســه دســته  ــی شــد ب ــد م ــه در گذشــته تولی ــی ک قفل های
1- قفــل رمــزی 2- قفــل کلیــدی 3-قفــل طلســمی تقســیم 
ــی  ــته م ــاز و بس ــد ب ــدون کلی ــه ب ــی ک ــد. قفل های می گردی
ــب  ــا مرک ــن قفل ه ــزی مشــهورند. ای ــای رم ــه قفل ه ــوند ب ش
از چنــد حلقــه عریــض متحــرک اســت کــه درهــر حلقــه حــرف 
یــا حروفــی نوشــته شــده و درهنــگام بازکــردن قفــل، درکنارهم 

قرارمــی گیرنــد. 
قفــل کلیــدی نیــز بــه قفــل هایــی مــی گوینــد کــه بــا کمــک 
کلیــد بــاز و بســته مــی شــود ایــن قفــل هــا در انــواع مختلفــی 
چــون قفــل فنــر خــاردار، قفــل فنــر خمیــده و قفــل فنــر و پیچ 

دار قابــل مشــاهده انــد.
ــال آن  ــه انتق ــت ک ــی اس ــه های ــم از نمون ــمی ه ــی طلس قفل
ــدن آن از  ــل و دور ش ــب قف ــه صاح ــکا ب ــی و ات ــی ایمن نوع
چشــم بدخواهــان مــی بخشــید ومهمتریــن نــوع آن موســوم به 
نظــر قربانــی بــود. ایــن قفــل هــا شــبیه بــه گردنبنــد و یــا آویــز 
و بــه همــان صــورت گردنبندهــای طلســمی ســاخته می شــد. 
درآن زمــان بــر اســاس رســوم در برخــی از شــهرها، مــادران ایــن 
قفل هــا را بــه قنــداق و یــا کاله نــوزاد و یــا بــر گــردن و لبــاس 
کــودک خویــش می آویختنــد تــا در حقیقــت او را از چشــم بــد 
مصــون دارنــد و بــا ایــن کار خــود و کودکشــان را برشــیاطین، 
اجنــه، حســودان و بخیــالن مــی بســتند )قفــل مــی کردنــد( تــا 

از شــر بالیــای آن هــا ایمــن باشــند.
البتــه ازایــن قفل هــا برای بســتن زبــان یــاوه گویــان و بدخواهان، 
بســتن مــردان در فاصلــه بیــن عقــد وعروســی و یا حفــظ جنین 
ــان آبســتن نیــز اســتفاده می کرده انــد. بــرای ایــن  در شــکم زن
نــزد دعانویســان و طلســم گران  را  کار قفل هــای مذکــور 
ــرآن نوشــته شــود. شــکل ایــن قفــل  ــا اوراد الزم ب ــد ت می بردن
هــا بــه ایــن صــورت بــود کــه داخــل آن یــک فنــر ســاده کار 

می شــد و ســوراخی نیــز در بدنــه قفــل تعبیــه مــی گردیــد..
بــا ایــن کار امــکان ضربــه زدن و فشــارآوردن بــا نوک ســنجاق به 
فنــر وجــود داشــت تــا ازایــن طریــق کمانــه از بدنــه قفــل خارج 
گــردد. ایــن شــیوه بــرای آن بــود کــه هــر زمــان صاحــب قفــل 
تمایــل بــه بــاز کــردن کمانــه از بدنــه قفــل داشــت بــا ذکــر نیت 
قبلــی )بســتن زبــان فــالن شــخص( کمانــه را از داخــل ســوراخ 
بدنــه خــارج کــرده و مجــددا عمــل قفــل کــردن را تکــرار نمایــد.

قفل طالی در کعبه
از نمونــه هــای برجســته قفــل در چالشــتر، قفــل طــالی درب 
خانــه خــدا )کعبــه(، اثــر “اســتاد عبــداهلل ریاحــی چالشــتری” 
اســت. کــه اســتاد ریاحــی ســال ها پیــش)در دوران قاجــار( در 
ســفر خــود بــه مکــه مکرمــه و اقامــت یــک ســاله اش در جــوار 
حــرم امــن الهــی، ایــن قفــل را ســاخته و نصــب شــده اســت که 
اکنــون در مــوزه عربســتان نگهــداری می شــود .  بــرای ســاخت 
ایــن قفــل ۵ هــزار و ۵۰۰ گرمــی درب کعبــه از فــوالد، طــال و 
نقــره اســتفاده شــده است.”اســتاد عبــداهلل ریاحــی چالشــتری”، 

حــدود یــک قــرن پیــش بــه دیــار باقــی شــتافت.
ــار  از دیگــر اســاتید احمــد نیکــزاد چالشــتری اســت کــه از آث
شــاخص وی مــی تــوان بــه قفــل طــالی موجــود در مــوزه امــام 
رضــا)ع( اشــاره کــرد کــه بــرای ســاخت آن از یــک کیلــو و 28۰ 
گــرم طــال اســتفاده شــده اســت.  همچنیــن کــم وزن تریــن قفل 
جهــان نیــز بــا یــک و نیــم گــرم وزن، از  آثــار دیگــر ایــن اســتاد 
بــه نــام اســت کــه اکنــون در مــوزه لــوور پاریــس و نمونه هــای 

ــورگ  ــدن، هامب ــای لن ــر وی در موزه ه ــای اث ــری از قفل ه دیگ
و شــیکاگو نگهــداری می شود.”اســتاد احمــد نیکزاد چالشــتری” 
در ســال 1367 بــدرود حیــات گفــت دار فانــی را وداع گفــت و 
اکنــون یکــی از فرزنــدان پســرش بــه نــام “یــداهلل” ایــن حرفــه 
هنــری را پیگیــری می کنــد و بــه ســاخت قفــل مشــغول اســت.

ــداهلل نیکــزاد چالشــتری” کــه مراحــل قفل ســازی را  “اســتاد ی
نــزد پــدرش فــرا گرفتــه، دو قفــل بســیار ظریــف ســاخته کــه 
هــر کــدام بــا 3۰ قطعــه، تنها چهــار گــرم وزن دارنــد و همچنین 
قفلــی بــا همــان قطعــات بــه وزن پنــج کیلوگــرم ســاخته کــه 
نشــان دهنده مهــارت ایــن اســتاد در صنعــت قفل ســازی اســت 
.  بــه نقــل از بســیاری صنعت گــران و هنرمنــدان، “اســتاد یــداهلل 
نیکــزاد چالشــتری” تنهــا بازمانــده از نســل هنرمنــدان قفل ســاز 
چالشــتری بــوده کــه قفلــی بــا 26 اثــر و نمــاد ملــی و اســالمی 
ســاخته و بــه مــوزه آســتان قــدس رضــوی تقدیــم کــرده اســت 
ــر  ــم از دیگ ــی چالشــتری” ه ــدار خواجه عل ــتاد نگه ــا “اس .  ام
ــر  ــه افزون ب ــد قفل ســاز چالشــتر اســت ک ــران هنرمن صنعت گ
2۰ ســال اســت کــه در ایــن حرفــه اشــتغال دارد و قفل ســازی را 

نــزد “اســتاد احمــد نیکــزاد چالشــتری” فــرا گرفتــه اســت
“از نمونــه آثــار اســتاد نگهــدار خواجه علــی چالشــتری”، قفلــی 
تزئینــی اســت کــه هشــت میلی متــر طــول و یــک گــرم وزن 
دارد و بــرای ســاخت آن 36۰ ســاعت وقــت گذاشــته اســت. وی 
بــرای ســاخت ایــن قفــل زیبــا، از 17 قطعــه آهــن و از وســایل 
ــرده  ــتفاده ک ــوهان اس ــه و س ــش، اره، مت ــد چک ــاده ای مانن س

اســت.
“اســتاد خواجه علــی چالشــتری” تاکنــون ســه قفــل مینیاتــوری 
ــدس  ــتان ق ــوزه آس ــه م ــاخته و ب ــال س ــش ط ــا روک ــزرگ ب ب

رضــوی اهــداء کــرده.
قفل سازی در نجف آباد

ایــن هنــر کــه در دوران گذشــته رونــق بســیاری داشــته اســت و 
قفــل هــای ایــن منطقــه بــه لحــاظ مهــارت، ظرافــت و امنیــت، 
بــه نقــاط دیگــر نیــز صــادر مــی شــد، امــا همانطــور کــه گفتــه 
شــد بــا ورود قفــل هــای صنعتــی بــه مــرور از اســتقبال از ایــن 
قفــل هــا کاســته و ایــن هنــر در ایــن شهرســتان رو بــه منســوخ 
شــدن رفــت و دیگــر کمتــر هنرمنــدی در ایــن شهرســتان بــه 

ســاخت قفــل مشــغول اســت.
حامد بهلول

قفل سازی


