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گذری در کوچه باغ زندگی
بازدید محمد مغزی شهردار نجف آباد و جمعی از معاونین شهردار و مسئولین ستادی و مرتبط با شهرداری

2677 کاهش معضالت ترافیکی 
نجف آباد با اجرای طرح 

جامع ترافیک

گذری بر طرح های حجاب 
و عفاف به مناسبت 21 تیر 

ماه روز عفاف و حجاب

میراث فرهنگی و صنایع 
دستی نماد هویت و 

بیانگر پیشینه و قدمت

بستری شدن 3500 
کرونایی در بیمارستان 
نجف آباد و دکتر غرضی 

ادامه در صفحه 2



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad
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شماره 67 3
                                                                                                           اطالعیه صندوق اعتباری هنر

از آنجــا کــه حــق بیمــه اردیبهشــت و خــرداد بیمــه شــدگان صنــدوق اعتبــاری هنــر بــا هماهنگــی ســازمان تأمین اجتماعــی در 
موعــد قانونــی پرداخــت خواهــد شــد، لطفــاً از مراجعــه بــه شــعب آن ســازمان و تقاضــای فیــش پرداخــت تیرماه جــداً خــودداری 
نماینــد.  بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از صنــدوق اعتبــاری هنــر و 
پیــرو اطاعیــه هــای قبلــی بــه آگاهــی آن دســته از بیمــه شــدگانی کــه حــق بیمــه آنــان بــه صــورت مســتقیم توســط صنــدوق 
اعتبــاری هنــر پرداخــت مــی شــود مــی رســاند؛ از آنجــا کــه حــق بیمــه اردیبهشــت و خــرداد ایــن گــروه بــا هماهنگــی ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی در موعــد قانونــی پرداخــت خواهــد شــد، لطفــاً از مراجعــه بــه شــعب آن ســازمان و تقاضــای فیــش پرداخــت 
تیرمــاه جــداً خــودداری نماینــد.  ایــن درخواســت مشــمول اعضایــی کــه خــود نســبت بــه پرداخت حــق بیمه)فصــل بهــار( اقدام 

مــی کننــد، نمــی باشــد. برابــر بــا اطاعیــه هــای قبلــی حــق بیمــه ســه مــاه ایــن گــروه بــه آنهــا عــودت داده خواهــد شــد.

خبر کوتاه

مواد الزم برای خورشت به نجف آبادی

*به خورد شده 3لیوان * گوشت خورشی 300 گرم  

*پیاز خورد شده 1لیوان *آلو خشک یا آلبالو 100گرم  

*شکر 1قاشق غذاخوری *رب گوجه فرنگی 1قاشق غذاخوری 

*روغن کنجد3 قاشق غذاخوری *زعفران، زردچوبه، نمک به میزان دلخواه 

ابتــدا پیــاز را در روغــن تفــت دهیــد و بعــد از طایــی شــدن، تکــه هــای گوشــت، ادویــه هــا 

و مقــداری آب جوشــیده بــه آن اضافــه کنیــد و بگذاریــد تــا بــه مــدت 1 ســاعت بپزنــد. در 

تابــه ای دیگــر بــه هــا را تفــت دهیــد تــا نــرم شــوند.

در مراحــل پایانــی پخــت گوشــت، آلوهــای خیــس خــورده، بــه و شــکر و زعفــران را بیفزایید 

و پــس از چنــد دقیقــه جــوش خــوردن، رب را بــه آن اضافــه کنیــد. بــه ایــن ترتیــب بعــد 

از گذشــت 30 دقیقــه، خــورش آمــاده خــوردن خواهــد بــود.

نکات تکمیلی در مورد خورش به اصفهانی
خورش به اصفهانی جزو انواع خورش می باشد و با پلو سرو می شود.

زمــان آمــاده ســازی مــواد اولیــه و مایحتــاج آن حــدودا 15دقیقــه و زمــان پخــت و انتظــار 
آن در حــدود 2 ســاعت مــی باشــد .

توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 6 نفر مناسب میباشد .
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
قورمه به

حصر وراثت
حصروراثــت اکبــر اســدی آســترکی  دارای شناســنامه شــماره 76 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 9900468 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 97/10/27 اقامت کــه شــادروان زهــری اســدی  بشناســنامه 77 در تاری
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. ســام اســدی 
آســترکی  ش ش 10394    )فرزنــد ( ، 2. اکبــر اســدی آســترکی  ش ش 76 )همســر متوفــی 
ــر  ــترکی  ش ش 1 )دخت ــدی آس ــکر اس ــد( ، 4. ش ــدی ش ش 151 )فرزن ــرو اس ( ، 3. خس
ــه اســدی آســترکی   ــی(، 6. عاطف ــی ( ، 5. زری اســدی آســترکی  ش ش 7 )دخترمتوف متوف
ش ش 1120171229 ، 7. زینــب اســدی آســترکی   ش ش 287 ) دختــر متوفــی ( متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــه از  ــا وصیتنام ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی 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. 906468/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت مریــم کیومــرث دارای شناســنامه شــماره 1080023070 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900588 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــی  ــگاه دائم ــخ 99/2/15 اقامت ــنامه 36 در تاری ــان بشناس ــول پیرمرادی ــادروان بت ــه ش داده ک
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مهــدی 
ــی(،  ،  ــدان متوف ــرث ش ش 1080023070)فرزن ــم کیوم ــرث ش ش 3190 ، 2. مری کیوم
ــر از  ــه غی ــی ب ــی (  ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش 5857 )پ ــف آب ــان نج ــل پیرمرادی 3. زین
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. 906685/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
ــه  ــوی چشــمه ســلطانی  دارای شناســنامه شــماره 1080052275 ب ــا دهن ــت مین حصروراث
شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900478 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نموده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــا دهنــوی چشــمه ســلطانی  بشناســنامه 5 در تاریــخ 
98/5/7 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
اســت بــه : 1. رامیــن دهنــوی چشــمه ســلطانی  ش ش 2000651038 ، 2. زینــب دهنــوی 
ــلطانی  ش ش  ــمه س ــوی چش ــه دهن ــلطانی  ش ش 1090295081 ، 3. فاطم ــمه س چش
ــین  ــلطانی  ش ش 1091431371 ، 5. افش ــمه س ــوی چش ــم دهن 1091608563 ، 4. اعظ
دهنــوی چشــمه ســلطانی  ش ش 1930071116 ، 6. رحیــم دهنــوی چشــمه ســلطانی  ش 
ــلطانی  ش ش  ــمه س ــوی چش ــس دهن ــر ب ــی( ، 7. دخت ــدان متوف ش 1091206937 )فرزن
4)همســر متوفــی(، 8. ســارا دهنــوی چشــمه ســلطانی  ش ش 183 )مــادر متوفــی ( ، متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 

ــه از  ــا وصیتنام ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی 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. 904185/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 31516 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــری نج ــاه نظ ــر ش ــت اکب حصروراث
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900581 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــنامه 787 در  ــادی بشناس ــف آب ــی نج ــره حجت ــادروان طاه ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 82/1/6 اقامت تاری
ــادی ش ش 1090292661 ،  ــف آب ــری نج ــاه نظ ــرم ش ــه : 1. اک ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــف  ــری نج ــاه نظ ــم ش ــادی ش ش 1092150285 ، 3. اعظ ــف آب ــری نج ــاه نظ ــرا ش 2. زه
ــادی ش ش 1080038485 ، 4. مریــم شــاه نظــری نجــف آبــادی ش ش 1092264779  آب
ــاه نظــری نجــف  ــر ش ــادی ش ش 1090313251، 6. اصغ ــاه نظــری نجــف آب ــر ش ، 5. اکب
ــادی  ــدی شــاه نظــری نجــف آب ــی(، 7. مه ــدان متوف ــادی ش ش 1091396507 ،  )فرزن آب
ــادی ش ش  ــور نجــف آب ش ش 1090937067 )همســر متوفــی(، 8. مــاه بیگــم ســلیمان پ
1090717261 ) 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. 912280/م الــف رئیــس شــعبه 10 

ــاد حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصر وراثت

حصروراثــت مجیــد ملکــی دارای شناســنامه شــماره 557 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900627 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان محمــد مهــدی ملکــی بشناســنامه 818 در تاریــخ 21/2/99 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. صدیقــه آذری 
ــن  ــی ش ش 557 ، 3. حس ــد ملک ــی ( ش ش 605 ، 2. مجی ــر متوف ــادی )همس ــف آب نج
ملکــی )فرزنــد متوفــی ( ش ش 1224 ، 4. علیرضــا ملکــی فرزنــد متوفــی  ش ش 2637 ، 5. 
حمیدرضــا ملکــی فرزنــد متوفــی  ش ش 2638 ،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 ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــد ت نمای
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 913834/م الــف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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2شماره 67
           افتتاح باغ بانوان گلدشت با اعتبار پنج میلیاردی 

بــا حضــور جمالــی نــژاد شــهردار ســابق اصفهــان و معــاون کنونــی وزیــر کشــور، بــاغ بانــوان گلدشــت بــا زیربنــای چهــار هــزار 
متــر مربــع و  هزینــه اجــرا و تملــک نزدیــک بــه پنــج میلیــارد تومــان بــه طــور رســمی افتتــاح خواهــد شــد. ایــن بــاغ کــه در 
خیابــان شــهید آیــت اهلل طالقانــی )خــط قلعــه ســفید(  قــرار گرفتــه، دارای امکاناتــی ماننــد مســیر دوچرخــه ســواری، زمیــن 
هــای والیبــال، اســکیت و بســکتبال، میــز تنیــس و شــطرنج، آمفــی تئاتــر روبــاز، کاس هــای آموزشــی و فرهنگــی و فضــای 
ســبز اســت. هــم چنیــن بــا حضــور جمالی نــژاد رییس ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور، بوســتان گل محمدی 
گلدشــت نیــز بــا مســاحت ســی هــزار متــر مربــع بــه طــور رســمی آغــاز بــه کار خواهــد کــرد. کلنــگ زنــی مجتمــع خدماتــی 
رفاهــی بیــن راهــی شــهرداری گلدشــت بــا زیربنــای 24 هــزار متــر مربــع، اشــتغال زایــی مســتقیم بــرای هشــتاد نفر و بــرآورد 

ســرمایه گــذاری 33 میلیــارد تومانــی بخــش خصوصــی، دیگــر بخــش مراســم ایــن روز خواهــد بــود.

خبر کوتاه

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 11 ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــد طاه ــت محم حصروراث
کاســه 9900299 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان رحیــم طاهــری بشناســنامه 307 در تاریــخ 97/5/24 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا 
جعفــری انالوجــه  ش ش 170 )همســر متوفــی ( ، 2. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش 
23 ، 3. غامعلــی طاهــری انالوجــه    ش ش 35 ، 4. محمــد طاهــری ش ش 11 )پســران 
متوفــی ( ، 5. 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 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت میــاد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1080153950 بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900297 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه 215 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 99/1/20 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش 25303 ، 2. میــاد 
ــی( ، 3. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش 108153950 )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش 15347 )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 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب 864383/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 108 ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کاســه 9900256 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه 14 
ــه حیــن الفــوت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ 99/1/31 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری
ــه : 1. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 81 ، 2. پرویــن  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 73 ، 3. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 108 ، 4. 
راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 92 ، 5. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
20 ، 6. زهــره بهرامــی ش ش 16 )فرزنــدان متوفی(متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 

آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

864485/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره 337 ب ــت مهــری صادقی حصروراث
کاســه 9900167 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 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حمیــد رضــا رهبــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1070 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه 9900260 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 1070 ، )فرزنــد متوفــی(، متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا وصیتنامــه  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت مزب
ــم دارد  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 863913/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

شــهردار نجف آبــاد گفــت: بــا اجــرای طــرح جامــع ترافیکــی ایــن شــهر، معضــات ترافیکــی و حمــل 
و نقــل شــهری بــه تدریــج رفــع خواهــد شــد.

ــق 15 ســاله  ــرای ترســیم اف ــان اینکــه نقشــه فعالیت هــای ترافیکــی شــهر ب ــا بی محمــد مغــزی ب
ترســیم می شــود، اظهــار کــرد: تهیــه ایــن طــرح ســبب روشــن شــدن دورنمــای حــوزه حمــل و نقــل 

ایــن شــهر و کاهــش معضــات ترافیکــی خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح کــه در حــال حاضــر مراحــل بررســی و تصویــب خــود را می گذرانــد، 
ــا،  ــر هم ســطح و میدان ه ــای غی ــرای تقاطع ه ــهری، اج ــز ش ــاط حادثه خی ــرد: اصــاح نق ــوان ک عن
ایجــاد خطــوط حمــل و نقــل انبــوه بــار و مســافر در نــاوگان اتوبوســرانی و تاکســیرانی و یک طرفــه 

کــردن برخــی معابــر از جملــه محورهــای طــرح جامــع ترافیــک شــهر نجف آبــاد اســت.
ــی  ــای زمان ــاله و در بازه ه ــه دوره پنج س ــرای س ــرح ب ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــاد ب ــهردار نجف آب ش
کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت تدویــن شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: در ایــن طــرح اجــرای 
ــا  ــه جنــوب ی ــر و احــداث مســیرهای دسترســی شــمال ب طرح هــای تکمیلــی ماننــد تعریــض معاب
شــرق بــه غــرب بــا هــدف کاهــش حجــم ترافیــک در هســته مرکــزی شــهر در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.

کاهش معضالت ترافیکی نجف آباد با اجرای طرح جامع ترافیکی

ادامه از صفحه 1 
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بازدیــدی از رونــد امــور پــروژه کوچــه بــاغ 

زندگــی بــه عمــل آورد.
در ایــن بازدیــد کــه جمعــی از معاونیــن شــهردار و مســئولین ســتادی و مرتبــط شــهرداری 
حضــور داشــتند، بــه صــورت میدانــی رونــد پــروژه مســیرکوچه بــاغ زندگــی) کــه  از هفــت 
ــان  ــد و شــامل خیاب ــی یای ــداد م ــر امت ــه طــول 7 کیلومت ــا ب ــاغ گل ه ــا ب ــی شــروع و ت لت
ســاحل، بهارســتان ، بیشــه، پــل زندگــی) واقــع درخیابــان شــهید حجتــی اســت و بوســتان 

غربــی را بــه شــرقی ارتبــاط مــی دهــد( مــورد بازدیــد واقــع گردیــد.
ایــن پــروژه در قالــب گام نــو پــروژه هــای شــهرداری نجــف آبــاد تعریــف شــده اســت و بــا 
ــه ورزشــی  ــاد ، مجموع ــح آب ــش، فرهنگســرای صال ــر ســالن جلســات دان ــای نظی ــروژه ه پ
ــورای  ــح ش ــا ) براســاس لوای ــو صف ــای دوقل ــک ،  برجه ــه ی ــاز ســامت در منطق ــای روب ه
ــت  ــدن اس ــی ش ــه عملیات ــازی آن در مرحل ــده و  بهس ــک ش ــد آن تمل ــاه درص ــهر پنج ش
ــال  ــرزاده )در ح ــه کبی ــود( ، خان ــی ش ــخ داده م ــورد  پاس ــن م ــهرونداندر ای ــی ش و نگران
ــفالت،  ــا و آس ــازی ه ــاده روس ــد(، ، پی ــد ش ــی خواه ــز عملیات ــز آن نی ــت و تجهی کار اس
پناهــگاه ســگ هــای باصاحــب )در محــل دفــن بیســت شــهرداری در حــال اتمــام اســت 
ــگان  ــوار فرهیخت ــع شــدن اســت (، بل ــی درخصــوص ســگهای باصاحــب در حــال رف نگران
مانــدگار، اصــاح هندســی هــای ســطح شــهر، ســه راه فرهنــگ، خیابــان نمــازی، روشــنایی 
میــدان انقــاب منطقــه ســه، بلــوار باهنــر ومیــدان آیــت اهلل حجــت نجــف آبــادی، نکوســازی 

ــا  ــان امــام، ســاماندهی قنــات شــیر بچــه) حــد فاصــل میــدان بســیج ت و  ســاماندهی خیاب
مولــوی(، بهســازی خیابــان نمــازی )حــد فاصــل 15خــرداد شــمالی تــا کلــوپ ســمندری(، 
دفــع آبهــای ســطحی)کانیو گــذاری واجــرای کانــال( و... در آینــده ای نزدیــک بــه شــهروندان 

ــد. هدیــه مــی گردن
بلــوار  تــا  حجتــی  شــهیدان  بلــوار  فاصــل  زندگی)حــد  بوســتان  دوم  فــاز  احــداث 
طالقانی(،ســاماندهی خیابــان آبشــار و مهــرگان، احــداث بــاغ بهشــت)باغ بانــوان(، احــداث فــاز 
ــا روشــنایی، احــداث  ــا کمربنــدی جنوبــی( ب ــان امــام ت اول بلــوار کشــاورز)حد فاصــل خیاب
ــل  ــن(، احــداث پ ــا پمــپ بنزی ــان ت ــه افاکی ــریعتی) از کوچ ــان ش ــمالی خیاب ــار گذرش کن
زندگــی ) پــل ارتباطــی بیــن بوســتان زندگــی غربــی و شــرقی (، ســاماندهی بلــوار شــاهد، 
ــق،  ــامت در مناط ــاز س ــای روب ــی ه ــه ورزش ــداث مجموع ــروزه، اح ــارک فی ــاماندهی پ س
احــداث ادامــه خیابــان منتظــری صالــح آباد)حــد فاصــل خیابــان شــریعتی تــا بلــوار صیــاد 
ــریعتی  ــوار ش ــح آباد)بل ــم صال ــت اهلل عال ــرای آی ــداث فرهنگس ــنایی، اح ــا روش ــیرازی( ب ش
صالــح آبــاد(، اجــرای المــان  میــدان غرب)پلیــس راه نجــف آبــاد( و محوطــه ســازی میــدان 
، پردیــس ســینمایی، بهارآســفالت در ســال 1399، ســاماندهی ادامــه خیابــان ســاحل، ادامــه 
ســاماندهی خیابــان خــرم شــرقی ، بهســازی خانــه علــم نجــف آبــاد) خانــه آیــت اهلل آیــت 
نجــف آبــاد(، بهســازی خانــه ایثــار نجــف آبــاد )خانــه شــهیدان حجتــی(؛ احــداث بلــوار آیــت 
اهلل امینــی و .. نیــز از جملــه پــروژه هایــی هســتند کــه در گام نــو پــروژه هــای شــهرداری 

ــاد کلنــگ زنــی خواهنــد شــد. نجــف آب

ــی کــه در محصــوالت ارگانیــک پیشــگام اســت توســط  ــکا از آنجای ــت متحــده آمری کشــور ایال
ــرده اســت. ــن ک ــن محصــوالت تعیی ــرای ای نهادهــای خــود اســتانداردهایی را ب

در اینجا قصد داریم تا با این استانداردها آشنا شویم.
ــرای بســیاری از مصــرف کننــدگان اهمیــت  ــواد ارگانیــک دشــوار اســت ب ــه م ــه ب اعطــا تاییدی

ــت. ــوس نیس ــک USDA ملم ــب ارگانی برچس
ــی ارگانیــک وزارت کشــاورزی  ــه مل ــر توســط برنام ــر 2002 ، دســتورالعمل هــای زی از 21 اکتب
ایــاالت متحــده )USDA( و برنامــه ارگانیــک ملــل )NOP( ایجــاد شــده اســت تــا مطمئــن شــوند 
کــه مصــرف کننــدگان از مقــدار دقیــق محتویــات ارگانیــک مــواد غذایــی خریــداری شــده خــود 

اطــاع دارنــد.
:)Single-Ingredient( غذاهای تک بخش

در غذاهایــی مثــل میــوه هــا و ســبزیجات بــه دنبــال برچســب کوچــک USDA ارگانیک باشــید یا 
مهــر را روی بســته بنــدی چــک کنیــد. کلمــه ارگانیــک و مهــر آن ممکــن اســت در بســته بنــدی 

گوشــت , شــیر , تخــم مــرغ و پنیــر یــا ســایر مــواد غذایــی تــک مــاده مشــاهده شــود.
:)Multi-Ingredient( غذاهای چند بخشی

غذاهایــی ماننــد نوشــیدنی هــا، اســنک هــا و غذاهــای فــرآوری شــده از این سیســتم طبقــه بندی 
اســتفاده مــی کننــد تــا معلــوم شــود کــه در ســاخت آنهــا ازچــه مــواد ارگانیــک اســتفاده شــده 

اســت. 

 

غذاهای 100% ارگانیک:
غذاهایــی کــه ایــن برچســب را دارنــد کامــا بــا مــواد ارگانیــک ســاخته مــی شــوند و ممکن اســت 

مهــر ارگانیــک USDA در آنهــا دیده شــود.
 غذاهای ارگانیک:

ایــن محصــوالت حداقــل 95 تــا 99  درصــد وزنشــان از مــواد ارگانیــک ســاخته شــده اســت. مــواد 
باقیمانــده ارگانیــک نیســتند امــا توســط NOP تأییــد شــده انــد. ایــن محصــوالت ممکــن اســت 

مهــر ارگانیــک USDA را داشــته باشــند.
غذاهای ساخته شده با مواد ارگانیک:

 Made( مــواد غذایــی کــه روی بســته بندیشــان نوشــته شــده که ســاخته شــده از مــواد ارگانیــک
ــواد  ــد  م ــی 94 درص ــن 70 ال ــد بی ــا بای ــتند حتم With ORGANIC Ingredients( هس
ارگانیــک داشــته باشــند. ایــن مــواد غذایــی مهــر USDA را ندارنــد امــا تــا 3 مــاده ارگانیــک روی 
بســته بنــدی درج مــی شــود. محصوالتــی کــه کمتــر از 70 درصــد مــواد ارگانیــک دارنــد فقــط 
مــواد ارگانیــک موجــود را  لیســت مــی کننــد. ایــن محصــوالت مهــر ارگانیــک USDA را ندارنــد.
مریم رضائیان

چگونه محصول ارگانیک را تشخیص دهیم؟

سالمت و زندگی سالم 
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شماره 67 5
                                                                                           جنگداستان کوتاه

پســر کوچکــی از پــدرش پرســید: بابــا، جنــگ چگونــه بــه وجــود مــی آیــد؟ پــدر جــواب داد: پســرم فــرض کــن کــه دو 
کشــور آلمــان و انگلســتان، بــا همدیگــر اختافــی دارنــد.

مادر بچه که تازه وارد شده بود، گفت: آلمان چه کاره است که با دولتی مثل انگلستان اختاف داشته باشد؟
ــد، ایــن فــرض کــه صحیــح  ــی خــود فــرض کردی ــم. مــادر جیــغ کشــید: ب ــم خان شــوهر جــواب داد: مــا فــرض کردی
نیســت. شــوهر کــه عصبانــی شــده بــود، وســط حــرف او پریــد و گفــت: اصــًا بــه شــما چــه مربوطــه کــه در صحبــت مــا 
دخالــت مــی کنــی؟ زن چهــره در هــم کشــید و گفــت: ســر مــن داد مــی زنــی؟ بشــقابی را کــه روی میــز بــود، برداشــت 

تــا آن را بــر ســر شــوهرش بکوبــد.
اما بچه وسط پرید و گفت: بس است پدر، من فهمیدم که جنگ چگونه پدید می آید.

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 331 ب ــنامه ش ــور دارای شناس ــدی پ ــداهلل مه ــت ی حصروراث
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 9900609 از ای
داده کــه شــادروان بیگــم آســیابانی نجــف آبــادی بشناســنامه 370 در تاریــخ 98/6/11 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
یــداهلل مهــدی پــور  فرزنــد احمــدش ش 331 ، 2. عبدالــه مهــدی پــور فرزنــد احمــد ش ش 
ــور  ش ش 51318 ، 5.  ــه مهــدی پ ــور ش ش 31474 ، 4. صدیق ــاس مهــدی پ 666 ، 3. عب
مهــری مهــدی پــور ش ش 2374 ، 6. شــهناز مهــدی پــور ش ش 538 ، 7. معصومــه مهــدی 
ــردگان  ــر از نامب ــه غی ــی ب ــور  ش ش 30795 ، متوف ــدی پ ــرا مه ــور  ش ش 258 ، 8. زه پ
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. 906837/م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت ســعید منــزه دارای شناســنامه شــماره 1080200916 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 9900607 از ای
داده کــه شــادروان بتــول معیــن بشناســنامه 1171 در تاریــخ 99/3/17 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــره منــزه 
فرزنــد متوفــی  ش ش 961 ، 2. الهــه منــزه فرزنــد متوفــی  ش ش 1306 ، 3. علیرضــا منــزه 
فرزنــد متوفــی  ش ش 3161 ، 4. ســعید منــزه فرزنــد متوفــی  ش ش 1080200916 ، متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــه از  ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی 
صادرخواهــد شــد. 911606/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت نــوش آفریــن محمــود صالحی دارای شناســنامه شــماره 454 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900573 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان شــکراله محمــدی جوزدانــی بشناســنامه 1769 در تاریــخ 98/7/5 اقامتــگاه 
ــه :  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــن محمــود صالحــی ش ش 454 )همســر متوفــی ( ، 2. حســینقلی محمــدی  ــوش  آفری 1. ن
ــدارد.  ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــی  ش ش 7 )پ جوزدان
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. 902349/م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت زهــرا منتظــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 845 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900580 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان داود قلعــه ســفیدی  بشناســنامه 1087 در تاریــخ 99/2/3 اقامتــگاه دائمــی 
ــه : 1. زهــرا  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب خــود را ب
منتظــری نجــف آبــادی ش ش 845 )مــادر متوفــی ( ، 2. زهــرا معیــن نجــف آبــادی  ش ش 
2752 )همســر متوفــی ( ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام 
ــا هــر کســی  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد.910953/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت رســول محمــدی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 616 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900593 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــادی بشناســنامه 336 در تاریــخ 99/4/5  داده کــه شــادروان محمــد رضــا محمــدی نجــف آب
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــادی  ــف آب ــدی نج ــعلی محم ــادی ش ش 579 ، 2. عباس ــف آب ــدی نج ــت محم ــه : 1. عف ب
ــف  ــدی نج ــجاد محم ــادی ش ش 616 ، 4. س ــف آب ــدی نج ــول محم ش ش 1800 ، 3. رس
آبــادی ش ش 1080353488 ، 5. محســن محمــدی نجــف آبــادی ش ش 4006 ، 6. اشــرف 
ــادی  ــم زاده نجــف آب ــه کری ــی(، 7. طیب ــدان متوف ــادی  ش ش 918)فرزن محمــدی نجــف آب
ش ش 637 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م 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. 906161/م الــف رئیــس شــعبه 10 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت زهــرا عاطفــی  دارای شناســنامه شــماره 832 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900543 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 92/12/19 اقامت ــنامه 886در تاری ــروانی بشناس ــه خس ــادروان رباب ش
ــه : 1. زهــرا عاطفــی  بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ش ش 832 ، 2. خدیجــه عاطفــی  ش ش 648 ، 3. حســین عاطفــی ش ش 662 ،  )فرزنــدان 
متوفــی(، 4. جعفــر عاطفــی ش ش 20438 )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 شــد912216/م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت علــی یــار مومنــی دارای شناســنامه شــماره 4 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900602 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان رحــم خــدا مومنــی موگوئــی بشناســنامه 155 در تاریــخ 99/1/12 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. علــی یــار 
مومنــی ش ش 4 ، 2. علــی طاهــر مومنــی  ش ش 384 ، 3. شــیرین مومنــی ش ش 352 ، 4. 
ــدان(، 6. بتــول  ــان مومنــی موگوئــی ش ش409)فرزن علــی ضامــن مومنــی ش ش 3 ، 5. قرب
مهــدورش ش 1 )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. 911133/م الــف رئیــس شــعبه 10 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 962 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــدی نجــف آب ــروز من ــت ســروش پی حصروراث
ــوده و  ــت نم ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 9900596 از ای دادخواســت ب
ــادی بشناســنامه 7204  ــدی نجــف آب ــروز من ــه شــادروان اســداهلل پی ــح داده ک ــن توضی چنی
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 90/6/3 اقامت در تاری
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. ســروش پیــروز منــدی نجــف آبــادی ش ش 962 ، 2. ســهراب 
ــدی  ــروز من ــهیل پی ــدی ش ش 746 ، 4. س ــر فیروزمن ــدی ش ش 233 ، 3. منوچه فیروزمن
نجــف آبــادی ش ش 1146 ، )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. 912211/م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 96 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــور مؤمن ــت زی حصروراث
9900538 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 95/11/20 اقامت ــنامه 190 در تاری ــی بشناس ــه مؤمن ــادروان جمیل ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. خدیجــه مؤمنــی 
ــی ش  ــه مؤمن ــمت ال ــی  ش ش 282 ، 3. حش ــی موگوی ــه مؤمن ــرت ال ش ش 195 ، 2. نص
ش 243 ، 4. گلــی مؤمنــی ش ش 92 ، 5. عــزت اهلل مؤمنــی ش ش 261 ، 6. بیــژن مؤمنــی 
ــور مؤمنــی  ش ش 96 ، 9. منیــژه مؤمنــی   ــر مؤمنــی  ش ش 95 ، 8. زی ش ش 93 ، 7. هژی
ش ش 244 )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. 912025/م الــف رئیــس شــعبه 10 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــت ســعید حســن زاده  دارای شناســنامه شــماره 1093 ب حصروراث
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 9900568 از ای
ــگاه  ــخ 99/2/17 اقامت ــنامه 10 در تاری ــن زاده بشناس ــن حس ــادروان عبدالحس ــه ش داده ک
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
علیرضــا حســن زاده  ش ش 1785 ، 2. مریــم حســن زاده  ش ش 630 ، 3. غامرضــا حســن 
زاده  ش ش 742 ، 4. ســتار حســن زاده  ش ش 1530 ، 5. رضا حســن زاده  ش ش 3717 6. 
معصومــه حســن زاده  ش ش 29 ، 7. ســعید حســن زاده   ش ش 1093 ، 8. شــوکت حســن 
زاده   ش ش 3811 ، 9. تــوران حســن زاده   ش ش 803 ، 10. کوکــب گشــول ممزائــی ش ش 
1 ، 11. حمیدرضــا حســن زاده  ش ش 1367 )فرزنــدان متوفــی ( 12. گلتــاج هارونــی قلعــه 
شــاهرخی ش ش 1012 )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. 908537/م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 24 تیر 1399

@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

4شماره 67
خبر کوتاه

       برگزاری سومین جلسه کمیته فضای مجازی در نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ســومین جلســه کارگــروه فضــای مجــازی 
شهرســتان در ســال جدیــد بــا حضــور نمایندگانــی از فرماندهــی ناحیــه مقاومــت بســیج ، شــهرداری ، آمــوزش و پــرورش و 
اطاعــات بــه همــت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی در راســتای عملیاتــی شــدن جلســات قبلــی در ســالن اجتماعــات اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد تشــکیل گردیــد. ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
نجــف آبــاد هــدف از برگــزاری ایــن جلســه را پیگیــری تشــکیل قــرارگاه ســایبری شهرســتان بــا رویکــرد برگــزاری دوره هــای 
تربیــت مربــی و برگــزاری جشــنواره تولیــد محتــوا عنــوان کــرد و افــزود : برگــزاری دوره هــای تربیــت مربــی ســواد رســانه ای 
بــا هــدف افزایــش ارتقــای ســواد رســانه ای در راســتای رصــد فضــای مجــازی راه گشــای بســیاری از مشــکات جامعــه اســت .

حصر وراثت
حصروراثــت مهــدی مصبــاح دارای شناســنامه شــماره 3765 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900585 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان حســن مصبــاح بشناســنامه 2 در تاریــخ 99/2/16 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. خانــم فاطمــه محصلــی 
فرزنــد جعفــر ش ش 23 )همســر متوفــی(، 2. مهــدی مصبــاح ش ش 3765 ) فرزنــد متوفــی ( 
، 3. اعظــم مصبــاح ش ش 266 ، 4. اشــرف مصبــاح ش ش 554 ، )فرزنــدان متوفــی( ، متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــه از  ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی 
صادرخواهــد شــد. 908484/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت زینــب منجــزی دارای شناســنامه شــماره 311 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900162 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــدرود  ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 99/1/24 اقامت ــنامه  در تاری ــده منجــزی بشناس ــادروان عب ش
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. کتایــون منجــزی ش ش 
ــره منجــزی ش ش 8960  ــب منجــزی ش ش 311 ، 3. زه ــی ( ، 2. زین 231 ) همســر متوف
)دختــران متوفــی ( ، 4. محمــد منجــزی ش ش 284 ، 5. علی منجــزی ش ش 1870173198 
6. فرهــاد منجــزی ش ش 259 )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. 908476/م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت زهــرا عاطفــی  دارای شناســنامه شــماره 832 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900542 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان جعفــر عاطفــی بشناســنامه 20438 در تاریــخ 98/12/18 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. حســین عاطفــی 
ــدان  ــی  ش ش 648 ، )فرزن ــه عاطف ــی ش ش 832 ، 3. خدیج ــرا عاطف ش ش 662 ، 2. زه
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.912250/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت رقیــه شــاه بنــدری قوچانــی  دارای شناســنامه شــماره 232 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900589 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان علــی عامــی بشناســنامه 1923 در تاریــخ 99/2/19 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رضــا عامــی 
ــی( ، 3.  ــدان متوف ــی ش ش 1080493565)فرزن ــه عام ش ش 1080308636 ، 2. معصوم
ــردگان  ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــی ش ش 232 )همســر متوف ــدری قوچان ــاه بن ــه ش رقی
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. 912034/م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت مرجانــه القاصــی بابــا احمــدی  دارای شناســنامه شــماره 1120108705 بــه شــرح 
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 9900549 از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده که شــادروان اســماعیل القاســی بابــا احمــدی  بشناســنامه 1120076765 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 99/3/25 اقامت در تاری
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مرجانــه القاصــی بابــا احمــدی  ش ش 1120108705 )همســر 
ــا احمــدی  ش ش 133 ، )مــادر متوفــی(، بــه غیــر از  ــا ب متوفــی(، 2. گل بــی بــی القاســی ب
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب نامبــردگان ورثــه دیگــری ن
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد.912213/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت ناهیــد کرونــدی  دارای شناســنامه شــماره 465 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900591 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان صغــرا حاجــی صادقیــان نجــف آبــادی  بشناســنامه 212 در تاریــخ 98/12/4 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 

محمــد بهــداد ش ش 772 ، 2. محمدرضــا کرونــدی ش ش 24847 ، 3. زهــرا کرونــدی ش ش 
439 ، 4. شــها کرونــدی ش ش 25278 ، 5. علــی بهــداد ش ش 3137 ، 6. ناهیــد کرونــدی 
ش ش 465  )فرزنــدان متوفــی(، 7. ابراهیــم کرونــدی ش ش 903 )همســر متوفــی(،8. مریــم 
شــریعتی نجــف آبــادی ش ش 15572 )مــادر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن دیگ
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.913471/م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 6 ب ــنامه ش ــدی دارای شناس ــی آخون ــد عل ــت محم حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 9900503 از ای
ــخ 87/11/4  ــنامه 159 در تاری ــی بشناس ــدی آبادچ ــا آخون ــی آق ــادروان حاج ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــد  ــدی ش ش 31 ، 3. محم ــن آخون ــی ش ش 15 ، 2. مهی ــدی آبادچ ــوران آخون ــه : 1. ت ب
ــدی ش ش 2 ، 6.  ــرا آخون ــدی ش ش 2 ، 5. زه ــدی ش ش 6 ، 4. عصمــت آخون ــی آخون عل
ــوروزی آبادچــی ش ش  ــدان متوفــی(، 6. خدیجــه ن ــم آخونــدی  ش ش 74)فرزن هاجیــه خان
753 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام 
ــا هــر کســی  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 908568/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه 

شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت  ــور دارای شناســنامه شــماره 900 ب ــی دشــتیان پ ــت رمضانعل حصروراث
بــه کاســه 9900524 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــگاه  ــخ 99/2/19 اقامت ــنامه 1428 در تاری ــور بشناس ــتیان پ ــروش دش ــادروان س ــه ش داده ک
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
رمضانعلــی دشــتیان پــور ش ش 900) پــدر متوفــی ( ، 2. امینــه خــوش اخــاق  ش ش 3312 
)مــادر  متوفــی ( ، 3. رهــا دشــتیان پــور ش ش 1080998772 )دختــر متوفــی ( ، 4. روشــا 
دشــتیان پــور ش ش 3388236178 ، )دختــر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهی 
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.912254/م الــف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 29959 ب ــنامه ش ــادی  دارای شناس ــف آب ــی نج ــا کاظم ــت علیرض حصروراث
ــوده و  ــت نم ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 9900426 از ای دادخواســت ب
ــادی  بشناســنامه 931 در تاریــخ  چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی کاظمــی نجــف آب
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 98/1/21 اقامت
ــادی  ش ش 24781 ، 2. علیرضــا کاظمــی  ــه : 1. مجیــد کاظمــی نجــف آب منحصــر اســت ب
ــه  ــادی  ش ش 6464 ، 4. طیب ــادی  ش ش 29959 ، 3. فاطمــه کاظمــی نجــف آب نجــف آب
ــادی  ش ش 23344، 6.  ــی نجــف آب ــرف کاظم ــادی  ش ش 228 ، 5. اش ــی نجــف آب کاظم
محمــد رضــا کاظمــی نجــف آبــادی  ش ش 29958)فرزنــدان متوفــی(، 7. مــاه بیگــم عابدینــی 
ــری  ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــادی ش ش 763 )همســر متوف نجــف آب
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.912251/م الــف رئیــس 

ــاد شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 11267 ب ــنامه ش ــی  دارای شناس ــان صالح ــت ایم حصروراث
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 9900612 از ای
داده کــه شــادروان علــی جــون صالحــی  بشناســنامه 749 در تاریــخ 98/8/20 اقامتــگاه دائمــی 
ــه : 1. فــرخ  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث خــود را ب
شــجاعی  ش ش 178 )همســر متوفــی ( ، 2. میثــم صالحــی ش ش 2161 ، 3. ســمیه صالحــی 
ــی ش ش 11267 ، 6.  ــان صالح ــی ش ش 32348 ، 5. ایم ــان صالح ش ش 2693 ، 4. احس
ــی(  ــدان متوف اســماعیل صالحــی ش ش 30336 ، 7. یوســف صالحــی ش ش 30335  )فرزن
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  ــدارد. اینــک ب ــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری ن ، 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
ــه شــورا تقدیــم  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب وصیتنامــه از متوفــی ن
ــی دادگاه شــورای  ــف رئیــس شــعبه 10 حقوق دارد واالگواهــی صادرخواهــد ش912270/م ال

حــل اختــاف نجــف آبــاد
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شماره 67 7
                                                                               شهروندان نجف آبادی از منزل پیگیر امور شهری باشندخبر کوتاه

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع انســانی شــهردار نجف آبــاد گفــت: امــکان ثبــت و پیگیــری امــور شــهروندان در رابطــه بــا 
مدیریــت شــهری بــه صــورت الکترونیکــی فراهــم شــده اســت.

ســید محمــد ابراهیــم احمــدی بــا اشــاره بــه راه اندازی ســامانه نوبــت دهــی بازدیــد در شــهرداری نجف آباد، اظهــار کرد: شــهرداری 
از پــر مراجــع تریــن دســتگاه های اجرایــی اســت، بــه همیــن دلیل پــس از شــیوع ویــروس کرونــا و ضــرورت رعایــت فاصله گذاری 

اجتماعــی الزم بــود تــا تمهیداتــی برای کاهــش مراجعــات مردمی اتخاذ شــود.
وی افــزود: از ایــن پــس شــهروندان نجف آبــادی در هیچ یــک از مراحــل اداری در رابطــه بــا شــهرداری بــرای دریافــت نوبــت بازدیــد 
نیــاز بــه مراجعــه حضــوری ندارنــد و می تواننــد از طریــق اینترنــت خانگــی و یــا تلفــن همــراه درخواســت های خــود را ثبــت و 

پیگیــری کنند.

میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی هــر منطقــه ای نمــاد هویــت و بیانگر پیشــینه 
و قدمــت آن منطقــه اســت. در حالــی کــه امــروزه بســیاری از کشــورها، دســت 
ــد،  ــخ ســازی دروغیــن مــی کنن ــد و تاری ــخ مــی زنن ــه جعــل و انحــراف تاری ب
امــا در سرتاســر کشــور عزیزمــان ایــن گنــج هــای بــی بدیــع و جــاودان دیــده 
مــی شــود. در کنــار آثــار و بناهــای تاریخــی کــه نمایانگــر اصالــت هــر منطقــه 
ــده  ــان دهن ــه نش ــن ک ــر ای ــالوه ب ــز ع ــه نی ــر منطق ــتی ه ــع دس ــت، صنای اس
ــت،  ــه اس ــای آن منطق ــه ه ــنن و ریش ــر آداب، س ــت بیانگ ــت اس ــت و هوی اصال
ــت هــر منطقــه  ــه طــوری کــه یکــی از شــاخصه هــای نشــانگر تمــدن و هوی ب
اســت. شهرســتان نجــف آبــاد نیــز بــا قدمتــی چندیــن ســاله، در دل خــود آثــار 
باســتانی و میــراث هــای گرانبهــای هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی بســیاری 
ــراث  ــتان در می ــن شهرس ــم ای ــر بگویی ــت اگ ــراق نیس ــت و اغ ــای داده اس ج
فرهنگــی و صنایــع دســتی بســیار غنــی اســت و هنرمنــدان بــی شــماری نیــز 
در ایــن حــوزه وجــود دارد. زودتــر از ایــن ســعی داشــتیم کــه بــا سرپرســت اداره 
میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان نجــف آبــاد بــه گفــت 
ــا اینکــه در یکــی از  ــر محقــق نشــد، ت ــن ام ــا متاســفانه ای ــو بنشــینیم ام و گ
روزهــای گــرم تابســتان فرصتــی مهیــا شــد تــا مصاحبــه ای بــا ایشــان پیرامــون 
آثــار باســتانی، صنایــع دســتی و خســارات ناشــی و رکــود چنــد ماهــه صنایــع 

دســتی داشــته باشــیم.  
1-ضمــن تشــکر بابــت وقتــی کــه در اختیــار مــا قــرار دادیــد، بــه عنــوان اولیــن 
ســوال ضمــن معرفــی، مختصــری از ســوابق مدیریتــی و اجرایــی خــود را بفرمائیــد؟

ــای  ــده در پســت ه ــن، بن ــن رســانه وزی ــن ای ــی و مخاطبی ــت حضرتعال ــرض ســام خدم ع
ــه  ــرده ام ک ــت ک ــان خدم ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــی در اداره کل می ــی مختلف مدیریت
ــرد و  ــی عملک ــر ریاســت، مســئول ارزیاب ــرض میرســانم : رئیــس حــوزه دفت ــه ع اختصــاراً ب
پاســخگویی بــه شــکایات مردمــی، سرپرســت یــگان حفاظت میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان، 
مســئول یــگان حفاظــت شهرســتان اصفهــان، سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی صنایع دســتی 
و گردشــگری شهرســتان داران، کارشــناس فرهنگــی اداره میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان کاشــان، رئیــس اداره میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان خمینــی شــهر و هــم اکنــون سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و 

گردشــگری شهرســتان نجــف آبــاد هســتم .
2- با توجه به شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر و تعطیلی و از رونق افتادن کسب 
و کارهای صنایع دستی، چه برنامه هایی در جهت حمایت از هنرمندان صنایع دستی 

در نظر دارید ؟
بــر اســاس شــیوه نامــه پرداخــت تســهیات ویــژه بنــگاه هــای بــه شــدت آســیب دیــده ناشــی 
ــت  ــاالن صنع ــی در حــوزه فع ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــا صــادره از وزارت تع ــروس کرون از وی
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان، هنرمنــدان شهرســتان نیــز در راســتای جبــران بخشــی 
از خســارات ایــن بلیــه بــه صنعــت صنایــع دســتی امــکان دریافــت تســهیات قرض الحســنه و 
امهــال ســه ماهــه پرداخــت حــق بیمــه کارکنــان کارگاه هــای صنایــع دســتی را داشــته انــد.
ــر در  ــدان برت ــیار و هنرمن ــتی بس ــع دس ــوالت صنای ــوع محص ــود تن ــا وج 3-ب
ایــن شهرســتان، بــه نظــر شــما کــدام محصــول صنایــع دســتی نجــف آبــاد مــی 

توانــد در کشــور شــاخص باشــد و آن را بــه نــام ایــن شهرســتان بشناســند؟
شهرســتان نجــف آبــاد در تمامــی هنرهــای صنایــع دســتی کــه در مرکــز اســتان فعــال اســت 
تولیــد دارد لیکــن تعــدادی از صنایــع دســتی بومــی ایــن منطقــه چــون چاقــو ســازی ، قفــل 
ســاز ســنتی ، کاه مالــی ، گیــوه ملکــی ، ارغــوان بافــی و چلنگــری شــاخصه هــای بهتــری 

بــرای معرفــی بــه منظــور هنــر صنایــع دســتی نجــف آبــاد دارنــد
4-کمی در مورد آثار باستانی،تاریخی و صنایع دستی شهرستان نجف آباد بفرمائید.همچنین 

چه برنامه ها و تمهیداتی در جهت حفظ و احیا این میراث های گرانبها اندیشیده اید؟ 
نجــف آبــاد شــهری اســت کــه پیشــینه تاریخــی تمــدن آن بــه صــورت مدرنیتــه و ســاختارمند 
ــل از شهرســازی  ــد قب ــی ده ــذاری شــده لیکــن شــواهد نشــان م ــه گ ــوی پای ــان صف از زم
زیبــای عصــر صفــوی زندگــی در ایــن خطــه تاریخــی جریــان داشــته اســت و آثــاری از تمــدن 
ــر  ــی حف ــش تمدن ــگاره هــای تاریخــی ( و دان ســه هزارســاله در دشــت قمیشــلو ) ســنگ ن
ــی  ــه حاک ــکار رفت ــمندانه و مهندســی ب ــاری هوش ــام آبی ــاله و نظ ــوات شــهری 2600 س قن
از بیــش از 400 ســاله تمــدن در ایــن منطقــه اســت . هنــر صنایــع دســتی ایــن شهرســتان 
همزمــان بــا شــروع تمــدن صفــوی آن پــا بــه پــای اصفهــان بــا صنایــع فلــزی رونــق گرفتــه 
و هــم اکنــون در رشــته هایــی چــون ارغــوان بافــی ، چاقــو ســازی ، کاه مالــی و گیــوه بافــی 
و قفــل ســازی ســنتی و فــرش دســتباف و قلمزنــی برجســته معروفیــت زیــادی در اســتان و 
کشــور داشــته و در ســایر رشــته هــای صنایــع دســتی اســتان نیــز فعــال مــی باشــد بــه گونــه 
ای کــه قریــب بــه هــزار هنرمنــد شناســنامه دار در ایــن شهرســتان مشــغول تولیــد صنایــع 
دســتی میباشــند و در رشــته هــای کاه مالــی و ارغــوان بافــی و چاقــو ســازی و قلمزنی نشــان 

ملــی و در رشــته قفــل ســازی ســنتی نشــان یونســکو را بــه خــود اختصــاص داده اســت .
ــور  ــن حض ــاد، همچنی ــف آب ــان و نج ــک اصفه ــه نزدی ــه فاصل ــه ب ــا توج 5-ب
ــور  ــت حض ــه ای در جه ــا برنام ــان، آی ــراوان در اصفه ــردان ف ــافران و جهانگ مس
ــاد اندیشــیده ایــد؟ مســافران و گردشــگران جهــت حضــور در شهرســتان نجــف آب

بــا بــروز و شــیوع بیمــاری کرونــا صنعــت گردشــگری کشــور و اســتان و پیامــد آن شهرســتان 
دچــار رکــود شــده و تــا ایــن بلیــه رفــع نشــود نمــی تــوان برنامــه ریــزی داشــت.

6-آیــا از وضعیــت مــوزه هــا در شهرســتان نجــف آبــاد راضــی هســتید؟ بــرای 
رونــق و جــذب مــردم و گردشــگر بــه ایــن مــوزه هــا چــه برنامــه هــای داریــد؟ 
مــوزه مــردم شناســی مهرپــرور تنهــا مــوزه ی دارای مجــوز شهرســتان اســت کــه بــه تنهایــی 
ــای فرهنــگ و تمــدن غنــی ایــن شهرســتان باشــد. و مســئولین شــهری و  ــد گوی نمــی توان
ــای بیشــتری  ــوزه ه ــدازی م ــد در ایجــاد و راه ان ــه داران خصوصــی بای شــهرداران و مجموع

بــرای ایــن شــهر همــت نماینــد
7-چه برنامه هایی در جهت اشتغال زایی و جذب جوانان به هنرهای سنتی و صنایع دستی 

دارید؟
ــه هــای تولیــد  شناســایی و توســعه و ترویــج صنعــت صنایــع دســتی در قالــب صــدور پروان
انفــرادی، پروانــه هــای تولیــد کارگاهــی و کارتهــای شناســایی بــرای هنرمنــدان ایــن رشــته 
هــا و حمایــت هــای بیمــه ای و مالیاتــی و تســهیات اشــتغال زا و آمــوزش صنایــع دســتی از 

جملــه حمایتهــای دولتــی در ایــن بخــش مــی باشــد
8-بــرای آگاه ســازی عمــوم مــردم در زمینــه میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

گردشــگری، چــه کاری انجــام داده ایــد ؟
برنامــه هــای هدفمنــد و اســتراتژیک در مســیر فرهنــگ ســازی و نهادینــه کــردن فرهنــگ 
حفاظــت از طریــق وزارت میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور در پژوهشــگاه 
میــراث فرهنگــی کشــور مــدون مــی شــود و در اســتان هــا و شهرســتان هــای تابــع وزارت 
دنبــال مــی گــردد . در حــوزه شهرســتان نیــز ارگان هــای فرهنگــی چــون رســانه هــا از طریــق 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ســازمان فرهنگــی ورزشــی و اجتماعــی شــهرداری در ایــن 

زمینــه فعــال مــی باشــند.
9-شــهرداری و ســازمان میــراث فرهنگــی ابنیــه و خانــه هــای تاریخــی بســیاری 
ــه  ــل ب ــدان و تبدی ــه هنرمن ــا ب ــکان ه ــذاری آن م ــا واگ ــوان ب ــی ت ــه م دارد ک
فروشــگاه هــای صنایــع دســتی مــی تواننــد گام مهمــی در جهــت رشــد و بهبــود 

ایــن هنــر بردارنــد. شــما در ایــن رابطــه چــه اقداماتــی انجــام داده ایــد؟
میراث فرهنگی در شهرستان هیچ گونه مالکیتی بر بناهای تاریخی ندارد .

10-برای افزایش صادرات در حوزه صنایع دستی چه برنامه هایی مدنظرتان است ؟ 
حــوزه صــادرات صنایــع دســتی در اســتان بــه صــورت اختصاصــی دنبــال مــی شــود و مدیریت 
شهرســتان نمــی توانــد هیــچ پروتکلــی بــا کشــورهای خارجــی در راســتای صــادرات و واردات 

منعقــد نمــوده و برنامــه ریــزی داشــته باشــد
11-حضور بخش صنایع دستی در گذر فرهنگ و هنر را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا 
این گذر میتواند به رونق دوباره صنایع دستی و احیاء برخی از رشته ها کمک کند؟

حرکــت بســیار ارزشــمندی بــود کــه قطعــا در راســتای توســعه و ترویــج صنایــع دســتی اثــر 
گــذار خواهــد بــود.

12-مهمترین چالش و مشکالت پیش روی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری نجف آباد را چه می دانید؟

ــی از مســئولین شــهری از ارزشــهای تاریخــی و ســاختار شناســی  عــدم آگاهــی تعــداد قلیل
بافــت ارزشــمند و منحصــر بــه فــرد نجــف آبــاد و ســود جویــی برخــی از مــردم کــه منافــع 
خــود را در تخریــب فرهنــگ و تمــدن ایــن قدیمــی تریــن شــهر جدیــد ایــران جســتجو مــی 

کننــد.
13-بودجه ای که به اداره میراث فرهنگی بابت بناهای تاریخی تخصیص داده می شود چگونه 

است ؟ 
بودجــه هــای تملــک دارایــی هــای شهرســتان همــه ســاله متفــاوت بــوده و همــه ســاله بــا 
کاهــش مواجــه مــی باشــد . متاســفانه بــا برنامــه ریــزی بودجــه ای انقباضــی دولــت، بودجــه 
هــای تخصیصــی بــه هیــچ وجــه بــا نیازهــای حفاظتــی و حمایتــی اهــداف ایــن اداره تطابــق 

نــدارد.
14-با توجه به عدم هتل مناسب در شهرستان و همچنین توسعه و گسترش اقامت های 

بوم گردی در سراسر ایران، چه برنامه ای در جهت بهبود وضعیت اقامت مسافران و 
جهانگردان و ایجاد اقامت های بوم گردی در این شهرستان پیشنهاد می کنید؟

بیــش از 30 متقاضــی احــداث اقامتــگاه هــای ســنتی و بــوم گــردی در ســال گذشــته بــه ایــن 
اداره مراجعــه کــرده کــه سیاســت ایــن اداره همــکاری و تســهیل در روند کســب مجــوزات الزم 

بــرای ایــن دســته از فعــاالن صنعــت گردشــگری بــوده و مــی باشــد.
احمد شریعتی

میراث فرهنگی و صنایع دستی نماد هویت و بیانگر پیشینه و قدمت
در مصاحبه با علیرضا حبیبی سرپرست اداره  میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری شهرستان نجف 
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6شماره 67
خبر کوتاه                         بازهم شنا درکانال آب حادثه آفرید

ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجف آبــاد ، غرق شــدگی فــردی در کانال آب واقع در گلدشــت بلوارمعلم پشــت 
کاشــی نیلــو بــه ســامانه 125 ســتاد فرماندهي آتش نشــاني نجــف آباد اعام شــد

. آتشــپاد اصغرمهــدی پورمدیرعامــل ســازمان آتشنشــانی وخدمــات ایمنــی شــهرداری نجــف آبــاد بابیــان اینکــه ســتادفرماندهی 
آتشنشــانی پــس ازدریافــت ایــن گزارش،بــه ســرعت گــروه غواصــی خــود را از ایســتگاه هــای  شــماره 1 و4 بــه محــل حادثــه اعــزام  
نمودنــد، بــا اظهــار تأســف در ایــن حادثــه جــوان18 ســاله ای کــه در کانــال آب اقــدام بــه شــناکردن نمــوده وباتوجــه به عــدم توانایی 

ووضعیــت بــد محــل بــرای شــناکردن متاســفانه دچارغــرق شــدگی وفــوت شــده اســت.

گذری بر طرح های حجاب و عفاف به مناسبت 21 تیرماه روز عفاف و حجاب

والدین آگاه
* دوران نوجوانــی ، ســنین بحرانــی و دوران جدایــی از 
ــی  ــروه همســاالن محســوب م ــه گ ــواده و پیوســتن ب خان

شــود. 
اگــر دوســتان و افــرادی کــه نوجــوان در بیــرون  از خانــه 
بــا آنهــا دوســتی مــی کنــد ، افــرادی پرخاشــگر و زورگــو 
ــود  ــگر ش ــز پرخاش ــوان نی ــه نوج ــال اینک ــند ، احتم باش
ــرای  ــور اســت ب ــد ، چــون نوجــوان مجب افزایــش مــی یاب
پذیرفتــه شــدن در گــروه دوســتان خــود ارزش هــا و 

ــد. ــار کن ــا رفت ــابه آنه ــرد و مش ــا را بپذی ــن آنه قوانی
* جــوان پرخاشــگر بــه خاطــر رفتــار پرخاشــگرانه و 
ــران مخصوصــا همســاالنش ، از ســوی  ــه دیگ ــی ب زورگوی
ــود  ــاالن خ ــه از همس ــود و در نتیج ــی ش ــرد م ــان ط آن
جــدا مانــده و فرصــت هــای مطلوبــی را کــه ممکــن اســت 
ــت  ــند ، از دس ــود بخش ــی او را بهب ــای اجتماع ــارت ه مه

ــد. ــی ده م
ــوان درصــدد  ــه نوج ــرادی ک ــر اف ــد اگ ــی رس ــر م ــه نظ ب

ــود  ــه خ ــند ک ــرادی باش ــت ، اف ــدات آنهاس ــب تایی کس
ــا  ــی ب ــه همدل ــی و انســانی از جمل ــای اخاق ــه ارزش ه ب
دیگــران ، توجــه بــه حقــوق دیگــران ، خــوش خلقــی و ... 
پایبنــد نباشــند یــا از افــرادی باشــند کــه نوجــوان را مجبور 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــا وی را ب ــد و ی ــا کنن ــت ارزش ه ــه رعای ب
رعایــت ارزش هــا تنبیــه و تحقیــر کننــد ، نوجــوان نیــز در 
خــود نیــازی بــرای رعایــت ایــن ارزش هــا نمــی بینــد و یــا 
ایــن ارزش هــای تحمیلــی برایــش تبدیــل بــه ضــد ارزش 

شــده و از آنهــا گریــزان مــی شــود.
* خــوب اســت بدانیــد کــه بهتریــن نحــوه برخــورد 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــه او در ام ــه ب ــت ک ــن اس ــوان ای ــا نوج ب
ــت  ــر رف ــما ب ــارت ش ــد، ونظ ــئولیت بدهی ــودش مس خ
وآمــد وکارهایــش غیــر مســتقیم باشــد و از جمــات 
ــه از او  ــی ک ــد وکارهای ــه او بپرهیزی ــتوری ب ــه ودس آمران
مــی خواهیــد بــه صــورت پیشــنهاد مطــرح نماییــد وایــن 
پیشــنهادات همــراه بادلیــل باشــد وســعی در قانــع کــردن 

ــاس  ــه حس ــن مرحل ــوان از ای ــا نوج ــید ت ــته باش او داش
ــی کنــد  ــت یاب ــوب هوی ــه نحــو مطل ــد ب گذرنمــوده وبتوان
ــرش نقــش هــای آینــده آمــاده کنــد  ــرای پذی وخــود را ب
ــد. ــظ نمای ــود را حف ــس خ ــزت نف ــس وع ــه نف ــاد ب واعتم

مریم رضائیان

نوجوانم بسیار عصبی و پرخاشگر است ، با او چگونه رفتار کنم؟
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                           به مناسبت روز بهزیستی و تامین اجتماعی:سخنی با خوانندگان
آنان که شکفتن گلسار لبخند را بر لبان غنچه های رنجور نومید دیده اند 
و آنان که گلبرگ های شقایق را در دشت های دور و از برف سپید شوق و 
امید بوئیده اند، تو را همپای پهنای آسمان ها و امن جای ساحل دریاها می 
شناسند، آنگاه نمی دانستند که با کدامین زبان سپاست گویند و کدامین 

دستان التماس را به دعایت بردارند.

گــره چینــی، یکــی دیگــر از هنرهــای ســنتی کشــورمان کــه 
از قدیــم در بیــن ایرانیــان رواج داشــته اســت، امــروزه نیــز بــه 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــردی م ــی، کارب ــری تزئین ــوان هن عن
ــر کــه متکــی  ــن هن ــردم نقــش دارد. ای ــرد و در زندگــی م گی
بــه نقــوش هندســی اســت، در نــگاه اول بــا آن اشــکال منظــم 
هندســی و تربیــت قــرار گرفتــن، ناخــودآگاه بیننــده را تحــت 

تاثیــر قــرار مــی دهــد. 
گــره  چینــی  را مــی تــوان یکــی از شــاخه  هــای هنر معمــاری و 
کاشــی کاری ســنتی معرفــی کــرد و از کنــار هــم چیــده شــدن 
آالت و لغــات مختلــف بــر اســاس طــرح مدنظــر بــا اســتفاده از 
ــا ســایر مــواد نقــش  هــای هندســی  کاشــی، آجــر، چــوب و ی
تزئینــی درســت مــی  کننــد. معمــاری ایرانــی در واقــع بیانگــر 
ــان  ــه بی ــز هندس ــان رم ــه زب ــه ب ــز هســتی اســت، ک راز و رم
مــی گــردد. بــی ســبب نیســت کــه ایرانیــان قدیــم معمــاری را 
مهــرازی، یعنــی پرداختــن بــه واالتریــن راز، مــی خوانــده انــد 
ــازی در  ــره س ــد. گ ــه  ان ــی گفت ــراز م ــار، مه ــتاد معم ــه اس و ب
واقــع ترکیــب و ســاخت نقــوش هندســی اســت، کــه ویژگــی 
مهمــی دارنــد و آن هــم تکــرار دوبــاره ایــن نقــوش در صــورت 
ترکیــب شــدن بــا هــم اســت. البتــه صنایع دســتي در معمــاري 
ایــران تنهــا نقــش مزین کننــده فضــا را نــدارد، بلکــه هرکــدام در 
جایــگاه خــود کاربرد هــاي گوناگونــي دارد و از جملــه این رشــته  

هــا گــره  چینــي اســت.
هنــر گــره چینــی فقــط در معمــاری رواج نــدارد و یکــی 
ــه  ــز مــی  باشــد و از نمون ــع چــوب نی از زیرشــاخه  هــای صنای
هــای ایــن هنــر چــوب، مــی تــوان بــه در اماکــن متبرکــه مانند 
ــم اشــاره نمــود. ــا حــرم شــاه  عبدالعظی ــدس رضــوی ی آســتان ق

تعریف گره چینی
اگــر بخواهیــم تعریفــی از این هنــر زیبا و ظریف داشــته باشــیم، 
مــی توانیــم گــره چینــی را هنــر ایجــاد شــده بــا قطعــات بــرش 
ــرای  ــدد و وحــدت گ ــف، متع خــورده چــوب در اشــکال مختل
هندســی کــه بــه  شــکلی هماهنــگ در یــک کادر مشــخص و 
تکــرار شــونده در کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد، تعریــف کنیــم و 
ایــن نکتــه را نیــز بایــد ذکــر کــرد کــه هندســه نقــوش و گــره 
ــه صــورت  کشــی از ارکان جــدا نشــدنی ایــن هنــر هســتند. ب
عامیانــه نیــز مــی تــوان ایــن تعریــف را از ایــن هنــر بیــان کــرد 
ــای  ــه ای از شــکل ه ــارت اســت از مجموع ــر عب ــن هن ــه ای ک
هندســی کــه بــا نظــم و ترتیب، پیــچ و شــکل هــای هماهنگ و 
قرینــه در کنــار هــم چیــده شــده انــد، در واقــع هندســه نقــوش 
و گــره کشــی جــزء جدانشــدنی ایــن هنــر بــه حســاب مــی  آیــد.

در تعریــف دیگــر، گــره چینــی عبــارت اســت از یــک ترکیــب 
هماهنــگ از شــکل هــای هندســی بــه هــم پیچیــده، مــوزون 
و جــذاب کــه بــا اســتفاده از خــط  هــای راســت شــکل گرفتــه 

 اســت.
ــک  ــرار ی ــر، تک ــن هن ــت در ای ــوان گف ــی ت ــی م ــور کل ــه ط ب
واگیــره بــه صــورت قرینــه یــا آینــه ای موجــب مــی شــود کــه 
گــره چینــی در نمــای بــزرگ تــر، منظــم، هماهنــگ و جــذاب 
بــه نظــر برســد. نظــم و قاعــده ای کــه تنهــا بــا تکه هــای چوب، 
بــر اســاس طــرح شــبکه هــای مشــخص ایجــاد گردیــده اســت.

اجــزای اصلــی و تشــکیل دهنــده ایــن هنــر همانطــور کــه گفته 
شــد، آلــت و لقــط اســت. واحــد کار در گــره، آلــت نامیــده مــی 
شــود، آلــت کــه بــه معنــای ابــزار اســت، افــزار واســطه  ای میــان 
فاعــل و مفعــول بــرای رســیدن بــه اثــر اســت، و در واقــع همــان 
خــط مــرزی اطــراف لقــاط می باشــد، البتــه خــط هــای مــرزی 

در گره هــای گوناگــون متفــاوت هســتند.
در تعریــف لقــط نیــز بایــد بگوییــم کــه بــه شــکل  هــای گــره، 
لقــط گفتــه مــی شــود، کــه از خــط هــای مســتقیم و بر اســاس 
قاعــده ای منظــم بــه شــکل هــای هندســی درآمــده و در یــک 
قــاب یــا زمینــه محــدود شــده  اســت. جنــس لقــاط معمــوال می 

 توانــد چــوب، شیشــه و یــا هــر جنــس دیگــری باشــد.

تاریخچه 
هنــر ظریــف گــره  چینــي از اوایــل دوره اســامي  در ایــران رایــج 
بــوده اســت. برخــي پژوهشــگران احتمــال داده  انــد که اســتفاده 
از ایــن هنــر از دوران خلفــای عباســي آغــاز شــده و در قــرن 6 تا 
8 هجــري قمــري در مصــر و ســوریه متــداول بــود و ســپس بــه 
ایــران رســیده اســت. امــا پیشــینه هنــر گــره چینــی در معماري 
ایــران، بــه دوره ســلجوقي و صفــوي بــاز مــي  گــردد؛ و خاســتگاه 
آن نیــز شــهر اصفهــان بــوده اســت. از ایــن ســبک کار بــه طــور 
معمــول در ســاخت درهــاي اماکــن متبرکــه، مقابــر، منبــر و از 
مشــبک، در پنجــره هــاي منــازل و کاخ  هــا و نــرده  هــا اســتفاده 
مــي  شــده اســت. از دوران صفــوي بــه بعــد تعبیــه شیشــه  هــاي 
ــه  ــج شــد و در اصطــاح ب رنگــي در چــوب  هــاي مشــبک رای
ــه  »ارســي« مشــهور شــد. هنرهــاي چوبــي پــس از صفویــه، ب
خصــوص در دوران قاجــار نــه تنهــا تکامــل فنــي نداشــت، بلکــه 
بــا افــت فنــي نیــز روبــرو شــد. البتــه هنــر ارســي  ســازي در این 
ــه اوج خــود رســید. بــه طــور کلــي از چــوب و فــرآورده   دوره ب
هــاي آن در بناهــاي صــد ســال اخیــر بــه عنــوان مصالحــي موثر 
در ســتون هاي چوبــي، پوشــش  ســقف  هــاي دوجــداره خارجــي 
و توفــال  ســازي، در ســاختن پنجــره  هــاي ارســي و پنجــره  هاي 
ظریــف بــا کارهــاي هنــري مختلــف گــره ســازي، قــواره  بــري و 

غیــره اســتفاده شــده اســت.
نمونه های تاریخی

از بهتریــن نمونــه  هــای گــره چینــی در ایــران می  تــوان عمارت 
ــه  ــای تاریخــی خان ــه  ه ــل ســتون، هشــت بهشــت و خان چه
ــه زیبــای ســوکیاس، از  ــم، شــیخ االســام، ســوکیاس )خان اعل
ــه  ــت ک ــان اس ــای اصفه ــی در جلف ــم و دیدن ــای مه عمارت ه
در واقــع منطقــه ارمنــی نشــین اصفهــان بــه شــمار مــی رود.( 
در اصفهــان و تعــدادی از خانــه  هــای تاریخــی کاشــان همچــون 
ــا  ــه بروجــردی  ه ــیان، خان ــه عباس ــا، خان ــی  ه ــه طباطبائ خان
ــزد و شــهرهای  ــا در ی ــه  ه ــواع خان ــن ان ــدادی دیگــر از ای و تع

قدیمــی را نــام بــرد.
روش ساخت و تولید گره چینی

ــدا  ــه ابت ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــي ب ــره  چین ــد گ روش تولی
طراحــي و ترســیم گــره مــورد نظــر براســاس انــدازه کار انجــام 
مــي  شــود. ســپس از روي قســمت  هــاي مــورد نیــاز گــره رســم 
شــده، الگــو یــا قالب برداشــته مــي  شــود و چهارچوب یــا کارگاه 

در اندازه مورد نظر ساخته مي  شود.
گــره  هــا اتصــاالت کوچکــي از چــوب هســتند کــه بــه صــورت 
زبانــه  اي بــه یکدیگــر قفــل مــي  شــوند؛ و نقــش  هــاي زیبایــي 
را بوجــود مــي  آورنــد، کــه هــر چــه ظریــف تــر باشــند، از نظــر 
هنــري ارزش بیشــتري دارنــد. بــراي ایجــاد نقــش گــره، چــوب 
 هــا بــه ضخامــت بنــد رســم شــده بریــده و در عیــن حــال چوب  
هــاي واگیــره )قطعاتــي کــه در کار تکــرار مــي  شــود( از قالــب  
هــاي آمــاده شــده تهیــه مي  شــود. ســپس به وســیله اره پشــت 
 بنــد  دار، زاویــه  هــاي اتصــاالت روي چــوب را بــرش مــي  زننــد و 
بــا رنــده ابــزار، روي آلــت  هــا ابــزار مــي  زننــد. ســپس دو ســر هر 
یــک از آلــت  هــا، فــاق و زبانــه )یــا هــر نــوع اتصــال دیگــر کــه 
مــورد نظــر اســتاد کار باشــد( مــي  زننــد و در آخــر، کار چیــدن 
گــره و درگیــر کــردن اتصــال  هــاي ســاخته شــده و شیشــه  هاي 

رنگــي بــرش خــورده کار بــه پایــان مــي  رســد.
انواع گره 

گــره بــر هفــت نــوع اســت: گــره تنــد، گــره کند، گــره شــل؛ گره 
تنــد و شــل، گــره کنــد و شــل، گره پیلــی و گــره درودگــری که 
هــر کــدام از آنهــا طــرح و زمینــه هایــی بســیار دارند کــه از کنار 
هــم قــرار گرفتــن چنــد نــوع آل بــه طــور منظــم و بــا قواعــد 
گوناگــون در زمینــه هــای مختلــف، گــره هــا شــکل مــی گیرند.

در معمــاری امــروزی نیــز مــی تــوان در بخــش هــای مختلــف با 
خاقیــت از ایــن هنــر تزئینــی اســتفاده کــرد. بــه عنــوان مثــال 
بــا طراحــی گــره بــر روی یــک پارتیشــن چوبــی و خالــی کــردن 
داخــل فــرم هــا )همچــون پنجــره هــای دارای گــره ســازی( می 
تــوان پارتیشــن هــای زیبایــی ایجــاد کرد.اگــر بــه این پارتیشــن 
یــا جداکننــده کمــی عمــق بدهیــم، مــی توانیــم فضــای زیبایی 
بــرای قرارگیــری وســایل دکــور خانــه) همچــون قــاب عکــس، 
ــا نقــره  و ...( ایجــاد کنیــم. همچنیــن در  ظــروف کریســتال ی
ــم از  ــی توانی ــا م ــگاه ه ــا فروش ــا ی ــه ه ــی خان ــی داخل طراح
یــک قــاب توخالــی گــره ســازی شــده بــه عنــوان ســقف کاذب 
اســتفاده نماییــم. بــه گونــه ای کــه نــور چــراغ هــا از درون حفره 
هــای گــره بــه پاییــن بتابــد. بــه هــر روی بــا کمــی خاقیــت و 
اندیشــیدن مــی تــوان اســتفاده هــای زیــادی از ایــن هنــر زیبای 

تزئینــی در معمــاری امــروزی نمــود.
حامد بهلول

گره چینی


