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و جوانان استان اصفهان

بازگشت صفا
بــرج هــای دوقلــوی صفــا یکــی از آثارتاریخــی شهرســتان  نجــف آبــاد 
ــی  ــوان یک ــه  عن ــماره  ۳۴۸۲ ب ــا ش ــفند ۱۳۷۹ ب ــه در ۲۵ اس اســت ک
از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید. امــا بــه دلیــل در اختیــار بــودن 
ــی در  ــه تاریخ ــن مجموع ــی، ای ــراد خصوص ــت اف ــا در مالکی ــن بن ای
اختیــار عمــوم قــرار نداشــت و امــکان بازدیــد از ایــن بنــا ممکــن نبــود 
ــای تاریخــی محــروم  ــن بن ــراث و شــهروندان از ای و دوســت داران می
ــای مســتمر و  ــری ه ــا و پیگی ــاش ه ــس از ت ــی باالخــره پ ــد ول بودن
ــای دیگــر شهرســتان،  ــه ه ــای بســیار شــهرداری و مجموع ــی ه رایزن
قســمتی از ایــن بنــای تاریخــی کــه متاســفانه در حــال تخریــب اســت، 
در تملــک شــهرداری قــرار گرفــت تــا شــهرداری بــا مرمــت و احیــای 
ــه را در  ــن مجموع ــر ای ــه زودت ــر چ ــی، ه ــمند تاریخ ــر ارزش ــن اث ای

ــرار دهــد.  اختیــار عمــوم و شــهروندان ق
پــس از تملــک شــهرداری، ایــن بنــا کــه در حــال تخریــب کامــل اســت 
ــت  ــانه و دوس ــاب رس ــتان، اصح ــئولین شهرس ــی از مس ــان برخ میزب
داران میــراث فرهنگــی بــود تــا ضمــن بازدیــد از ایــن اثــر تاریخــی در 

رونــد تملــک ایــن بــرج هــای ارزشــمند قــرار گیرنــد. 
ادامه درپایین صفحه

قسمتی از برج های دوقلوی صفا به تملک شهرداری نجف آباد در آمد.

شــهردار نجــف آبــاد در حاشــیه بازدیــد از ایــن مــکان تاریخــی بــا اشــاره بــه رونــد تملــک و 
اقدامــات انجــام گرفتــه توســط شــهرداری و هــم چنیــن هزینــه هــای صــورت گرفتــه جهــت 
ــاد مــردم شهرســتان و  ــل زی ــه تمای ــا توجــه ب ــزود: ب ــر تاریخــی، در ادامــه اف ــن اث تملــک ای
دوســت داران میــراث فرهنگــی و آثــار تاریخــی و همچنیــن وضعیــت خــاص ایــن مجموعــه 
ــر تاریخــی، مجموعــه  ــن اث ــای ای ــه مرمــت و احی ــاز ب ــا و نی ــن بن ــب و فرســودگی ای و تخری
شــهرداری بــا تــاش هــای بســیار و پیگیــری هــای مــداوم و کمــک هــای بــی دریــغ فرمانــدار، 
دادســتان و اعضــای شــورای شــهر، خوشــبختانه توانســتیم در فــاز اول و بــا مبلــغ ۵ میلیــارد 

تومــان تقریبــا ۵0 درصــد از ایــن مجموعــه را تملــک کنیــم.
ــا در  ــن بن ــر ای ــمت دیگ ــک قس ــت تمل ــه جه ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب ــزی در ادام ــدس مغ مهن
حــال رایزنــی هســتیم، گفــت : جهــت در اختیــار گرفتــن باقــی ایــن اثــر تاریخــی، جلســات 
متعــددی بــا مالــک بــرج مجــاور داشــتیم و امیــدوار هســتیم کــه بتوانیــم از طریــق روال عادی 
بــه توافــق دســت پیــدا کنیــم ولــی اگــر ایــن اتفــاق صــورت نگرفــت از طریــق مجــاری قانونــی 

و اجــرای مــاده ۸ قانــون شــهرداری هــا اقــدام خواهیــم کــرد.
وی در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه در ادامــه و بــا کمــک و حمایــت دوســتان در مجموعه 
هــای مختلــف در امــر مرمــت، بازســازی و احیــای ایــن اثــر تاریخــی و همچنیــن بــا توجــه بــه 
ظرفیــت و پتانســیل ایــن شهرســتان و وجــود آثــار و بناهــای تاریخــی مثــل بــرج هــای دوقلوی 
صفــا و بهــره گیــری از ظرفیــت هــای شهرســتان در امــر تبدیــل ایــن شهرســتان بــه عنــوان 
مقصــد گردشــگری موفــق عمــل کنیــم و هــر چــه زودتــر ایــن مجموعــه را بــه عنــوان یــک 

مرکــز تاریخــی و گردشــگری در اختیــار عمــوم و شــهروندان شهرســتان قــرار دهیــم.
وی در پایــان ضمــن تشــکر از همــه ی کســانی کــه در ایــن امــر مهــم و تملــک ایــن بنــای 
تاریخــی شــهرداری را کمــک کردنــد تصریــح کــرد: الزم اســت در پایــان از فرماندار و دادســتان 
شهرســتان، اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان و اداره 
ــا و  ــت کمــک ه ــاد باب ــع دســتی و گردشــگری شهرســتان نجــف آب ــراث فرهنگــی، صنای می

حمایــت هــای شــان تشــکر و قدردانــی کنــم.
در ایــن بازدیــد از شــهردار بابــت تــاش هــا و پیگیــری هــای مستمرشــان و تملــک ایــن بنــای 
ــم  ــه رس ــه ای ب ــد و هدی ــر ش ــی تقدی ــراث فرهنگ ــم تاریخــی، توســط دوســت داران می مه

یادبــود بــه ایشــان اهــدا شــد.
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد نیــز در حاشــیه بازدیــد از ایــن بــرج 
ــار، هویــت و تمــدن هــر شــهر و  ــار تاریخــی و حفــظ ایــن آث ــه ایــن کــه آث ــا اشــاره ب هــا ب
ــه فرهنــگ غنــی شهرســتان و  ــا توجــه ب حتــی کشــور محســوب مــی شــود اظهــار کــرد : ب
حفــظ مســئولیت پذیــری مــردم، طبیعتــا شهرســتان نجــف آبــاد و شــهروندانش مــی تواننــد 
نقــش اساســی و مهمــی در حفــظ و ارتقــا زمینــه هــای فرهنگــی و تاریخــی اثــر داشــته باشــند 
و امیــدوارم بــا مشــارکت مالــکان ایــن مجموعــه تاریخــی، شــاهد احیــا و مرمــت زودتــر ایــن 
مجموعــه و همچنیــن اســتفاده مناســب از کاربــری هــای تعریــف شــده بــرای ایــن بنــا باشــیم.

ــا بیــان اینکــه یکــی از مطالبــات اجتماعــی مــردم شهرســتان تملــک ایــن  مجتبــی راعــی ب
مجموعــه تاریخــی بــود، گفــت : بــا توجــه بــه قدمــت تاریخــی و ویژگــی هــای منحصــر بــه 

فــرد ایــن بنــای تاریخــی و همچنیــن تعــداد ورثــه و توافــق بــا مالکیــن ایــن ملــک نیــاز بــه 
تــاش هــای بســیار و رایزنــی هــای بســیاری بــود کــه شــهرداری و شــورای شــهر بــا تــاش 
و همــت خــود توانســتند قســمتی از ایــن بنــا و اثــر تاریخــی مهــم شــهر را تملــک کننــد و 

امیــدوارم دوســتان در امــر احیــا و مرمــت ایــن بنــای ارزشــمند نیــز موفــق عمــل کننــد.
ایشــان در پایــان ضمــن تشــکر از مجموعــه شــهردار ی و اعضــای شــورای اســامی شــهر در 
جهــت تملــک ایــن مجموعــه و اهتمــام ویــژه بــه ایــن مطالبــه مــردم شهرســتان در جهــت 
تملــک بــرج هــای صفــا ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا کمــک دیگــر دوســتان و همراهــی آنــان 
در تکمیــل ایــن مجموعــه، شــاهد احیــا، مرمــت و بهــره بــرداری هــر چــه زودتــر و مناســب از 

ایــن اثــر تاریخــی در آینــده ای نزدیــک باشــیم.
ــا تشــکر از شــهرداری،  دادســتان شهرســتان نیــز ضمــن بازدیــد از ایــن مجموعــه تاریخــی ب
ــتان،  ــگری شهرس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــهر و اداره می ــورای ش ــای ش اعض
ــی  ــه تاریخ ــار و ابنی ــظ آث ــهروندان حف ــم ش ــای مه ــه ه ــی از دغدغ ــه یک ــن ک ــان ای ــا بی ب
شهرســتان اســت، گفــت : ایــن تملــک اتفــاق بســیار خوشــایندی اســت و بــا توجــه بــه خــاص 
بــودن ایــن اثــر تاریخــی و ارزشــمند شــهر، امیدواریــم هــر چــه زودتــر مرمــت و احیــا ایــن 

ــر تاریخــی صــورت پذیــرد و در دســترس عمــوم قــرار گیــرد. اث
ــر تاریخــی توســط شــهرداری  ــن اث ــک ای ــی تمل ــد اجرای ــه رون ــا اشــاره ب ــه ب ایشــان در ادام
ــه  ــی نیــز ب ــول های ــا داشــتیم و ق ــا مالکیــن بن ــا هــم جلســاتی ب و شــورای شــهر گفــت : م
مالکیــن ایــن بنــای تاریخــی دادیــم و در بحــث تملــک باقــی ایــن اثــر تاریخــی، بهتــر اســت 
کــه ایــن امــر از طریــق توافــق انجــام گیــرد ولــی اگــر ایــن اتفــاق صــورت نگرفــت، بــا  کمــک 
ــه مجموعــه شــهرداری و  ــون شــهرداری هــا، کمکــی ب ــه شــهرداری در اجــرای مــاده ۸ قان ب
شــهروندان داشــته باشــیم تــا گامــی مهــم و موثــر در حفــظ آثــار تاریخــی شهرســتان برداشــته 

باشــیم.
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شماره 61 3
                                                          تولید نانو پوشش ضد میکروبی توسط پژوهشگران نجف آباد

شــبکه پژوهــش و نخبــگان شهرســتان نجــف آبــاد بــا همــکاری پردیــس نــوآوری شــهید تهرانــی مقــدم یــک نانــو 
ــا شــصت روز روی ســطوح  ــه ادعــای تولیــد کننــدگان، از چهــار ت ــد کــه ب پوشــش ضــد میکروبــی تولیــد کــرده ان
فعــال مــی مانــد. ایــن گــروه معتقدنــد محصــول جدیدشــان، جایگزیــن بــی رقیبــی بــرای مــواد ضدعفونــی معمولــی 

اســت.
ایــن پوشــش خــاص، فاقــد مــواد ســمی و حساســیت زا بــوده و در مقابــل طیــف گســترده ای از میکــروب هــا، موثــر 
ــد کــه ایــن پوشــش نانویــی، حتــی بعــد از خشــک شــدن و  عمــل مــی کنــد. تولیــد کننــدگان ایــن مــاده معتقدن

تبخیــر نیــز تاثیــر خــود را دارد.

ــراد از  ــه بســیاری اف ــا موجــب شــده ک ــزون در زندگــی ماشــینی عصــر م مشــغله های روزاف
وضعیــت ســامت خــود و ســبک زندگــی ســالم غافــل بماننــد.

در این مطلب سعی بر ذکر نکات ریز و مفید و کاربردی داریم
ــظ  ــرای حف ــه ب ــم  هزین ــترس و ک ــای دردس ــن گزینه ه ــاده روی از بهتری ــاده روی : پی 1-پی

ــا کاهــش خطــر ابتــا بــه دیابــت و بیمــاری قلبــی همــراه اســت. ســامتی اســت زیــرا ب
2- یادگیــری زبــان دوم : یادگیــری زبــان دوم و توانایــی در برقــراری ارتبــاط بــا 
ــاوه  ــد. ع ــه حســاب می آی ــالم ب ــی س ــای ســبک زندگ ــی از گزینه ه ــر یک ــای دیگ فرهنگ ه
برایــن، یادگیــری زبــان دوم می توانــد در بــه تاخیــر انداختــن بــروز عائــم زوال عقــل موثــر 

باشــد.
ــا  ــوع آن ه ــاهد وق ــه ش ــت ک ــی اس ــی از اتفاقات ــوار بخش ــوادث ناگ ــودن: ح ــت ب 3- مثب
ــک  ــی کم ــت در زندگ ــای مثب ــبک و رفتاره ــظ س ــه حف ــت ب ــکار مثب ــتن اف ــتیم. داش هس
می کنــد. بــه طــور مثــال خوانــدن جمــات تشــویق کننــده، گــوش دادن بــه موســیقی مــورد 

ــت هســتند. ــای مثب ــن رفتاره ــه ای ــا گــردش در طبیعــت از جمل ــه ی عاق
4- اســتفاده بهینــه از وقــت: بــرای تمامــی ســاعات و روزهــای خــود برنامه ریــزی داشــته 
ــی  ــالم در طوالن ــی س ــبک زندگ ــورداری از س ــا برخ ــه از فرصت ه ــتفاده بهین ــا اس ــید. ب باش

مــدت دور از دســترس نخواهــد بــود.
5- نوشــیدن آب کافــی: حفــظ آب بــدن میــزان انــرژی و خلــق و خــو را بهبــود می دهــد. 
هرچنــد، خــودداری از دریافــت آب کافــی نتیجــه عکــس دارد و حتــی موجــب بــروز التهــاب  

در بدن می شود.
6- مســافرت رفتــن: رفتــن بــه مســافرت یکــی از لذت بخــش  تریــن راهکارهــای ذکرشــده 
ــد آن  ــر فوائ ــه و کاهــش اســترس از دیگ ــای خاقان ــه ایده ه ــظ ســامت اســت ک ــرای حف ب

اســت.  
7- مطالعــه کــردن: اســترس هیــچ تاثیــر مثبتــی بــر ســامتی نــدارد و راهکارهــای متعددی 
بــرای کاهــش اســترس وجــود دارنــد. یکــی از ایــن راهکارهــا خوانــدن داســتان های دنبالــه دار 

اســت چــرا کــه میــزان اســترس را حــدود ۶۸ درصــد کاهــش می دهــد.
ــات و  ــاهد اتفاق ــم ش ــر می کنی ــتر عم ــه  بیش ــس : هرچ ــه نف ــاد ب ــتن اعتم 8- داش
رویدادهــای بیشــتری خواهیــم بودیــم و می توانیــم از ایــن تجــارب بــرای واکنش هــا و 

ــم. ــره  بگیری ــس به ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــه و ب ــای خاقان رفتاره
ــات و ارزش هــا را در پیــش  ــا اخاقی ــات زندگــی، رفتارهــای متناســب ب ــا اتفاق در مواجهــه ب
بگیریــد تــا واقعــا بــرای شــما مفیــد باشــند و حالتــان را خــوب کننــد و بتوانیــد بــه انتخــاب 

خــود بــاور داشــته باشــید.
مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
1۰ راز زندگی سالم

خبر کوتاه

سوال حقوقی

ــاده ای از  ــون م ــه مضم ــتند ب ــش را مس ــن پرس ــخ ای پاس
ــم:  ــی نویس ــان م ــره آن برایت ــه ای و تبص ــم رایان ــون جرائ  قان
کســی کــه فیلــم یــا صــوت یــا تصویــر دیگــری را تغییــر دهــد 
یــا تحریــف کنــد و آن را منتشــر نمــوده یــا بــا علــم بــه تغییــر 
یــا تحریــف منتشــر نمایــد و ایــن امــر، موجــب هتــک حیثیت 
صاحــب عکــس یــا فیلــم یــا صــوت شــود، بــه حبــس از نــود و 
یــک روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج میلیون ریــال تا 
 چهــل میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم خواهد شــد.

ضمنــا اگــر ایــن تغییر یــا تحریــف به صورت مســتهجن باشــد، 
 مرتکــب بــه حداکثــر هــر دو مجــازات مقــرر محکوم می شــود.

عاقانــه اســت کــه بــا توجــه بــه گســترش فضــای مجــازی و 
حضــور افــراد ســوء اســتفاده گــر در آن، بیشــتر مراقــب حریــم 
شــخصی خــود باشــیم و از اعتمــاد بــه افــراد ناشــناس پرهیــز 
ــا  ــل، الزام ــر پروفای کنیــم. پشــت هــر اســم و آی دی و تصوی

صداقــت و شــرافت وجــود نــدارد.
پاسخ از محدثه هادی وکیل پایه یک دادگستری

آیا پخش تصاویر خصوصی 
در فضای مجازی جرم است و 

مجازات دارد؟
دلمــه بــرگ مــو یکــی از معــروف تریــن انــواع دلمــه اســت. تقریبــا در اواســط فصــل بهــار مــی توانیــد بهتریــن نــوع بــرگ مــو  

) بــرگ مــو نــازک( را بــرای درســت کــردن دلمــه بــرگ مــو تهیــه کنیــد.
مواد الزم برای 10 نفر :

*گوشت چرخ کرده ۳00 گرم *برگ مو یا همون برگ انگور تازه   
*برنج ۵ پیمانه   

*سبزی دلمه شامل تره، شوید مقدار کمی جعفری 
بیاز متوسط دو عدد   

* لپه باقاال سبز آماده شده ۲ پیمانه
شکر: ۲ پیمانه   * سرکه ۲ پیمانه   

* کشمش ۱ پیمانه *روغن : به مقدار الزم   
*نمک، فلفل ، زردچوبه، دارچین، ادویه به مقدار الزم 

پیــاز را کامــا ریــز خــرد کــرده و بــا کمــی روغــن تفــت مــی دهیــم. گوشــت چــرخ 
کــرده را بــه همــراه ادویــه هــا بــه  پیــاز اضافــه کــرده و تفــت مــی دهیــم . ســبزی 
آمــاده شــده را اضافــه مــی کنیــم و اجــازه مــی دهیــم تــا ســرخ شــود.  باقــا آمــاده 

شــده از قبــل کــه بهتــر اســت تــازه باشــد را بــا کمــی آب پختــه و آبکــش مــی نماییــم تــا بــدون آب شــود و بــه مــواد اضافــه 
کــرده و ســرخ مــی کنیــم. کشــمش بــا یــک پیمانــه شــکر و یــک پیمانــه ســرکه نیــز اضافــه مــی کنیــم .

ســپس برنــج را کمــی جوشــانده بــه حــدی کــه کمــی نــرم شــود و آبکــش مــی نمائیــم و بــا مــواد ترکیــب مــی کنیــم و روغــن 
اضافــه مــی کنیــم .

بــرگ هــای مــو را شســته و بــه مــدت ۵ دقیقــه در آب جــوش جوشــانده و آبکــش مــی کنیــم تــا آمــاده پیچیــدن دلمــه هــا 
شــود.

دلمــه هــا را پیچیــده و در قابلمــه مــی گذاریــم. مــی توانیــد یــک بشــقاب را وارونــه روی دلمــه هــا قــرار دهیــد تــا آن هــا را 
نگــه دارد.

مــا بقــی شــکر، ســرکه ، روغــن را بــا کمــی آب جوشــانده و روی دلمــه هــا مــی ریزیــم . آب بایــد بــه مقــداری باشــد کــه روی 
دلمــه را بپوشــاند . ســپس روی شــعله کــم یــا داخــل فــر قــرار مــی دهیــم  و فرصــت مــی دهیــم تــا خــوب پختــه شــود.

نکتــه : بــرای اینکــه دلمــه هــا شــیرین و یــا تــرش تــر باشــد بــه دلخــواه مــی توانیــد میــزان شــکر و یــا ســرکه آن را تغییــر 
دهیــد.

نکته: بعد از آماده شدن باید دلمه ها کمی سرد شود تا موقع سرو از هم جدا نشود.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
دلمه برگ مو
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2شماره 61
      دستگیری اعضای باند قاچاق سالح و مهمات در نجف آباد

ــی از  ــایی یک ــوص شناس ــی در خص ــع اطاعات ــه از مناب ــزارش واصل ــی گ ــت: ط ــار داش ــاد اظه ــف آب ــتان نج دادس
شــبکه های قاچــاق ســاح و مهمــات، بــا صــدور دســتور قضایــی یــک دســتگاه خــودروی ســواری پیــکان کــه از مبــدأ 
شهرســتان مهابــاد ارومیــه بــه ســمت لــردگان چهــار محــال و بختیــاری در حرکــت بــود، شناســایی و طــی عملیاتــی 

متوقــف و سرنشــینان خــودرو دســتگیر شــدند.
ــی  ــاب جنگ ــت، ۱۸ خش ــاح کل ــواع س ــدد ان ــاً ۱۸ ع ــور مجموع ــودروی مذک ــی از خ ــی بازرس ــزود: ط ــی زارع اف عل
مخصــوص کلــت و ۵۴۵ عــدد انــواع فشــنگ جنگــی کــه بــه صــورت ماهرانــه جاســازی شــده بــود، کشــف و ضبــط شــد.

وی در پایان گفت: در حال حاضر پرونده به شعبه دوم بازپرسی ارجاع و در حال رسیدگی است.

بــرج  هــای دوقلــوی صفــا  جــزء مجموعــه بافــت تاریخــی  صفــا شــامل حمــام ، مســجد 
وخانــه هــای  تاریخــی  مــی باشــد کــه در خیابــان شــریعتی، ابتــدای خیابــان صفــا واقــع 
شــده و ایــن اثــر در تاریــخ ۲۵ اســفند ۱۳۷۹ بــا شــماره  ثبــت ۳۴۸۲ بــه  عنــوان یکــی از 

آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
برج هــای دوقلــوی صفــا، کبوتــر خانــه ای دوقلــو بــا پانــی مســتطیل شــکل اســت کــه از 

برج هــای نــادر و منحصــر بــه فــرد بــه شــمار مــی رود.
هــر گردشــگری کــه در گذشــته قصــد ســفر بــه ایــن شــهر را داشــت از پــرواز کبوترهــای 
ــاد نزدیــک شــده  اســت ــه نجف آب ــن منطقــه، متوجــه می شــد کــه ب ــاالی ای بی شــمار در ب

ــا،  ــی صف ــجد قدیم ــه روی مس ــا و روب ــه صف ــریعتی، کوچ ــوار ش ــو در بل ــای دوقل ــرج ه ب
ــن  ــی از زمی ــان، در فضای ــتان اصفه ــاد در اس ــهر نجف آب ــای ش ــا در میانه ه ــی تقریب یعن
ــه ای کــه شــاید حــدود ۴00 ســال قبــل یکــی از خانه هــای شــهر آن را ســاخته،  دو  خان
بــرج خشــتی بــاال رفتــه کــه هنــوز ســرپایند؛ برج هایــی کــه روی بخشــی از خانــه ســاخته 
ــی  ــکان خصوص ــار مال ــدا در اختی ــته ، از ابت ــی نداش ــرف عموم ــچ مص ــون هی ــده  و چ ش

بوده انــد.
برخــی پژوهشــگران تاریــخ دقیقــی را بــرای زمــان ســاخت برج هــای دوقلــوی صفــا اعــام 
ــه »آق  ــی رادی« مشــهور ب ــده وقتــی »غامعل ــر اســاس اســناد باقی مان ــا ب ــد، ام نمی کنن
غامعلــی« در دوره قاجــار باغــی را در اطــراف نجف آبــاد خریــداری کــرده، ایــن برج هــا در 
آن قــرار داشــته اســت، بنابرایــن می تــوان پیشــینه ســاخت ایــن برج هــا را دســت کم بــه 

دوره صفویــه یــا زندیــه برگردانــد.
ــوان  ــد، می ت ــان قائل ان ــه در اصفه ــاخت کبوترخان ــرای س ــه ب ــی ک ــطه  قدمت ــه واس ب
ــتان و  ــن اس ــده در ای ــای ساخته ش ــتین کبوترخانه ه ــا« را از نخس ــه صف ــرج کبوترخان »ب
به خصــوص در شهرســتان نجف آبــاد دانســت، بنایــی تاریخــی کــه بــه واســطه  کاربــردش 
ــی« را  ــای »آق غامعل ــاری برج ه ــا معم ــد، ام ــاخته می ش ــرد س ــه صــورت گ ــران ب در ای

ــا کلیســاهای ارمنســتان نســبت  ــی ی ــاری یونان ــه معم ــش، ب ــوش بودن ــل چهارگ ــه دلی ب
می دهنــد.

ــوی در  ــل دوره  صف ــش و در اوای ــال پی ــدود ۴00 س ــان« ح ــا »کبوترخ ــه« ی »کبوترخان
اصفهــان و یــزد رواج پیــدا کــرد و عــاوه بــر محلــی بــرای نگهــداری از پرنــدگان، بــرای 
ــز از  ــاروت نی ــاخت ب ــازی و س ــی در چرم س ــت دباغ ــی صنع ــاورزی و حت ــارف کش مص

فضــوالت جمع شــده در آن اســتفاده می شــد.
 شــاه عباس صفــوی نیــز خــراج نســبتا ســنگیی بــر ایــن بناهــای بــا ارزش آن دوره بســته 
بــود،  دســت کم از اواســط دوره  قاجــار، به واســطه  روی کار آمــدن شــغل ها و منابــع 
ــته  ــه در گذش ــی ک ــد؛ کبوترخانه های ــی ش ــا بی توجه ــه کبوترخانه ه ــد، ب ــدی جدی درآم
ــد. ــب نمی کردن ــم جل ــزی را ه ــگاه ترحم آمی ــر ن ــد، دیگ ــت می کردن ــات پرداخ ــی مالی حت

خبر کوتاه

تاریخچه مختصری از برج های صفا

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۱ ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــد طاه ــت محم حصروراث
کاســه ۹۹00۲۹۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان رحیــم طاهــری بشناســنامه ۳0۷ در تاریــخ ۹۷/۵/۲۴ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. زهــرا 
جعفــری انالوجــه  ش ش ۱۷0 )همســر متوفــی ( ، ۲. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش 
۲۳ ، ۳. غامعلــی طاهــری انالوجــه    ش ش ۳۵ ، ۴. محمــد طاهــری ش ش ۱۱ )پســران 
متوفــی ( ، ۵. کبــری طاهــری ش ش ۱۹ )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. ۸۶۳۶۱۳/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت میــاد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱0۸0۱۵۳۹۵0 بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۲۹۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه ۲۱۵ در  ــی بشناس ــی عابدین ــادروان مرتض ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــه حیــن الفــوت آن  ــدرود زندگــی گفتــه ورث تاریــخ ۹۹/۱/۲0 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش ۲۵۳0۳ ، ۲. میــاد 
ــی( ، ۳. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش ۱0۸۱۵۳۹۵0 )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش ۱۵۳۴۷ )پ ــف آب نج
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

ــاد ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب ۸۶۴۳۸۳/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۱0۸ ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۲۵۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه ۱۴ 
ــه حیــن الفــوت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ ۹۹/۱/۳۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری
ــه : ۱. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۸۱ ، ۲. پرویــن  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۷۳ ، ۳. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۱0۸ ، ۴. 
راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۹۲ ، ۵. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
۲0 ، ۶. زهــره بهرامــی ش ش ۱۶ )فرزنــدان متوفی(متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 

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

۸۶۴۴۸۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره ۳۳۷ ب ــت مهــری صادقی حصروراث
کاســه ۹۹00۱۶۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســکینه زمانــه نجف آبــادی بشناســنامه ۴۱ در تاریــخ ۹۹/۱/۳۱ اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: ۱. مهــری صادقیــان ش ش ۳۳۷ ، )فرزندمتوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

۸۶۳۹۷۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حمیــد رضــا رهبــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱0۷0 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۲۶0 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
ــخ  ــنامه ۱۴۱۲۶ در تاری ــری بشناس ــف رهب ــادروان یوس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
۹۷/۲/۲۶ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد رضــا رهبــری  ش ش ۱0۷0 ، )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. ۸۶۳۹۱۳/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت محمــد طاهــری دارای شناســنامه شــماره ۱۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۹۹00۲۹۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۷/۵/۲۴ اقامت ــنامه ۳0۷ در تاری ــری بشناس ــم طاه ــادروان رحی ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. زهــرا جعفــری 
ــه  ش ش ۲۳ ، ۳.  ــری انالوج ــم طاه ــی ( ، ۲. ابوالقاس ــر متوف ــه  ش ش ۱۷0 )همس انالوج
غامعلــی طاهــری انالوجــه    ش ش ۳۵ ، ۴. محمــد طاهــری ش ش ۱۱ )پســران متوفــی ( ، 
۵. کبــری طاهــری ش ش ۱۹ )دختــر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۳۶۱۳/م الــف 

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

ــرح  ــه ش ــماره ۱0۸ ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
ــت نمــوده  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه ۹۹00۲۵۶ از ای دادخواســت ب
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه ۱۴ 
در تاریــخ ۹۹/۱/۳۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۸۱ ، ۲. پرویــن بهرامــی 
ــه  ــفیدی ش ش ۱0۸ ، ۴. راضی ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــفیدی ش ش ۷۳ ، ۳. رض ــه س قلع
ــفیدی ش ش ۲0 ، ۶.  ــه س ــی قلع ــا بهرام ــفیدی ش ش ۹۲ ، ۵. عبدالرض ــه س ــی قلع بهرام
ــه دیگــری  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــدان متوفی(متوف ــره بهرامــی ش ش ۱۶ )فرزن زه
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. ۸۶۴۴۸۵/م الــف 

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

حصروراثــت اکــرم قربعلــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره۱۲۳۶ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹00۲۹۱ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان بیگــم کمرانــی بشناســنامه۱۳۲ در تاریــخ۹۸/۸/۱۳ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. اکــرم قربعلــی 
نجــف آبــادی ش ش ۱۲۳۶)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 آگهی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۲0۵۵/م الــف رئیــس 

شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت علــی فاضــل نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱0۸0۴۲۴۱۲۱ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۳۱۴ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد فاضــل نجــف آبــادی  بشناســنامه ۸۵0 در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ۹۹/۲/۳ اقامت
منحصــر اســت بــه : ۱. علــی فاضــل نجــف آبــادی  ش ش ۱0۸0۴۲۴۱۲۱ ، ۲. امیــر فاضــل 
نجــف آبــادی  ش ش ۱0۸0۸۲۲۸۸۷ ، )فرزنــدان متوفــی(، ۳. نــوش افریــن لطفــی ش ش 
۱۴۷۴ )همســر متوفــی(، ۴. بتــول معــزی نجــف آبــادی ش ش ۴۵۲ )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. ۸۶۵۱۳۲/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۳۳۷ ب ــنامه ش ــان دارای شناس ــری صادقی ــت مه حصروراث
کاســه ۹۹00۱۶۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســکینه زمانــه نجــف آبــادی بشناســنامه ۴۱ در تاریــخ ۹۹/۱/۳۱ اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. 
مهــری صادقیــان ش ش ۳۳۷ ، )فرزندمتوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۳۹۷۱/م الــف 

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

ــه  ــه کاس ــه شــرح دادخواســت ب ــنامه شــماره ۵۳ ب ــدد  دارای شناس ــی م ــت عل حصروراث
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹00۳۴۹ از ای
کــه شــادروان حیــات ســلطان بهارلویــی یانچشــمه  بشناســنامه ۱۷۲۶ در تاریــخ ۹۶/۵/۱۵ 
ــوت آن مرحــوم منحصــر  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود را ب اقامت
اســت بــه : ۱. خیرالنســاء بهارلویــی  ش ش ۳0 )دختــر متوفــی ( ، ۲. ایــرج بهارلویــی  ش 
ش ۳۴۲۲ ، ۳. علــی مــدد بهارلویــی یانچشــمه ش ش ۵۳ ، ۴. خلیــل بهارلویــی یانچشــمه 
ش ش ۲۹ ،  )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 
ــخ نشــر آگهــی ظــرف  ــزد او باشــد از تاری ــا وصیتنامــه از متوفــی ن کســی اعتراضــی دارد ی
ــس  ــف رئی ــد. ۸۶۵۱۴۷/م ال ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

ــاد شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
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شماره 61 5
                                                                                               سه قطعه معیوبداستان کوتاه

چند سال پیش، آی بی ام تصمیم گرفت که تولید یکی از قطعات کامپیوترهایش را به ژاپنی ها بسپارد.
ــد مــی شــود،  ــود: ســه قطعــه معیــوب در هــر ۱0000 قطعــه ای کــه تولی در مشــخصات تولیــد محصــول نوشــته ب

قابــل قبــول اســت.
هنگامی که قطعات تولید شدند و برای آی بی ام فرستاده شدند، نامه ای همراه آن ها بود با این مضمون:

مفتخریــم کــه ســفارش شــما را ســر وقــت آمــاده کــرده و تحویــل مــی دهیــم. بــرای آن ســه قطعــه معیوبــی هــم کــه 
ــت  ــن کار رضای ــم ای ــم و آنهــا را فراهــم ســاختیم. امیدواری ــه ای درســت کردی ــد، خــط تولیــد جداگان خواســته بودی

شــما را فراهــم ســازد.

حصر وراثت
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۸۶0 ب ــنامه ش ــر دارای شناس ــو پ ــت آرش ق حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹00۲۱۸ از ای
ــدرود  ــخ ۹۹/۱/۶ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب ــر بشناســنامه ۲۹۳ در تاری شــادروان غامعلــی قوپ
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. آرش قــو پــر ش ش ۸۶0 ، 
۲. داریــوش قــو پــر ش ش ۳۳0 )پســران متوفــی ( ،متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــت آگهــی مــی  ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــدارد. اینــک ب ن
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۵۹۵۶۷/م الــف رئیــس 

شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت همیــن بــس عیــدی ونــدی دارای شناســنامه شــماره ۲۵۱ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹00۲۲0 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان پیــر علــی عیدونــدی بشناســنامه ۱0۵ در تاریــخ ۸۹/۳/۲۹ اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــس  ــن ب ــه : ۱. همی ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت را ب
عیــدی ونــدی ش ش ۲۵۱ )همســر متوفــی (، ۲. مرتضــی بختیــاری خــواه ش ش ۱۹۶0۱۶۶۷۲۷ 
ــدی ش ش ۱۲۷۳ ،  ــدی ون ــی عی ــواه ش ش ۱۹۷۲۳۸۳۳۶۱ ، ۴. عل ــاری خ ــا بختی ، ۳. علیرض
)پســران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجام 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. ۸۵۹۶0۸/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت محمــد زمانیــان دارای شناســنامه شــماره ۱0۸0۱۸۶0۵0 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹00۲۳۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــگاه دائمــی خــود را  ــخ ۹۹/۲/۱۳ اقامت ــان بشناســنامه ۶۱۲ در تاری کــه شــادروان مهــدی زمانی
ــه : ۱. محمــد زمانیــان  بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــی ( ،  ــر متوف ــی ( ، ۲. عاطفــه زمانیــان ش ش ۳۸۵0 )دخت ش ش ۱0۸0۱۸۶0۵0 )پســر متوف
۳. عصمــت قــادری  ش ش ۱۳۲ )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــت آگهــی مــی  ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــدارد. اینــک ب ن
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۵۹۶۶۷/م الــف رئیــس  ظــرف یــک مــاه ب

شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت مهــدی رشــیدی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۲۴۲ به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹00۲۸۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ ۹۸/۸/۱0  ــنامه ۵۱۵ در تاری ــادی بشناس ــف آب ــیدی نج ــینعلی رش ــادروان حس ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــیدی  ش ش ۱۵۶ ، ۳.  ــد رش ــادی ش ش ۱۲۴۲ ، ۲. احم ــف آب ــیدی نج ــدی رش ــه : ۱. مه ب
ــادی ش ش  ــف آب ــیدی نج ــا رش ــادی ش ش ۳۱۶0 ، ۴. محمدرض ــف آب ــیدی نج ــود رش محم
ــف  ــیدی نج ــم رش ــادی ش ش ۱0۸0۱۸۶0۴۲ ، ۶. مری ــف آب ــیدی نج ــه رش ۷۷۶ ، ۵. مرضی
ــادی ش ش ۱0۷۴  ــف آب ــیدی نج ــره رش ــی(، ۷. طاه ــدان متوف ــادی ش ش ۱۳0۷0 )فرزن آب
)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 شــد۸۶0۲۵۸ / م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت اکــرم قربعلــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۲۳۶ بــه شــرح دادخواســت 
بــه ۹۹00۲۹0از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان احمــد قربعلــی نجــف آبــادی بشناســنامه ۱۷ در تاریــخ ۹۴/۷/۱۹ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. اکــرم قربعلــی 
نجــف آبــادی ش ش ۱۲۳۶)فرزنــد متوفــی ( ، ۲. بیگــم کمرانــی ش ش ۱۳۲ )همســر متوفــی(، 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب متوف
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی 
ــاف  ــی دادگاه شــورای حــل اخت ــس شــعبه ۱0 حقوق ــف رئی ــد شــد. ۸۶۲0۴۳/م ال صادرخواه

نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  حصروراثــت مجتبــی خدائــی ورپشــتی دارای شناســنامه شــماره ۶۶ بــه شــرح دادخواســت ب
کاســه ۹۹00۲۲۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان طاهــره شــجاعی بشناســنامه ۴ در تاریــخ ۹۹/۲/۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. منیــژه خدائــی ورپشــتی 

ــی ورپشــتی ش  ــی خدائ ــی ورپشــتی ش ش ۲۸۷۷۷ ، ۳. مجتب ــه خدائ ش ش ۳۸۱ ، ۲. مرضی
ــی ورپشــتی ش ش ۱۷ ، ۶. مرتضــی  ــی  ش ش ۶۴۳ ، ۵. منظــر خدائ ــد خدائ ش ۶۶ ، ۴. مجی
ــتی   ــی ورپش ــه خدائ ــتی  ش ش ۱۵۴ ، ۸. محبوب ــی ورپش ــه خدائ ــی  ش ش ۳ ، ۷. ملیح خدائ
ش ش ۲۳۱۸)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 
ــی  ــس شــعبه ۱0 حقوق ــف رئی ــد شــد. ۸۶۱۴۴۳/م ال ــم دارد واالگواهــی صادرخواه شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت ســید فضــل اهلل موســوی نــژاد  دارای شناســنامه شــماره ۱0۳ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹00۳۴۳ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــگاه  ــخ ۹۸/۱0/۲۵ اقامت ــنامه ۵۱ در تاری ــکی بشناس ــی کوش ــرت مهراب ــادروان نص ــه ش داده ک
ــه : ۱.  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث دائمــی خــود را ب
ــژاد  ش ش ۲۲۴ ، ۳. ســید  ــژاد  ش ش ۱0۳ ، ۲. زهــرا موســوی ن ــه موســوی ن ســید فضــل ال
حســین موســوی نــژاد  ش ش ۱۸۵ ، ۴. طاهــره موســوی نــژاد  ش ش ۲ ، ۵. صدیقــه موســوی 
ــژاد    ــژاد   ش ش ۲۴۳00، ۷. زهــره موســوی ن ــژاد  ش ش ۲۳ ، ۶. ســید مصطفــی موســوی ن ن
ش ش ۲0۵)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 
ــی  ــس شــعبه ۱0 حقوق ــف رئی ــد شــد. ۸۶۱۶۶۱/م ال ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ش

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــد دارای شناســنامه شــماره ۶۳۴ ب ــر جمالون ــت اکب حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹00۲۶۱ از ای
ــخ ۹۹/۲/۳ اقامتــگاه دائمــی خــود  ــد  بشناســنامه ۱۱۵00۲۴۵۴ در تاری شــادروان علــی جمالون
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. اکبــر جمالونــد 
ش ش ۶۳۴ )پــدر متوفــی ( ، ۲. بگــم جمالونــد ش ش ۴۱۱ )مــادر متوفــی ( ، متوفــی بــه غیــر 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را  از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

۸۶۱۶۷۷/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت مهــری لطفــی ملــک آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۲ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹00۳۱۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان جمیلــه قیصــری ملــک آبــادی بشناســنامه ۲۸۶ در تاریــخ ۹۹/۲/۵ اقامتــگاه دائمــی 
ــه   ــه : ۱. طیب ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود را ب
لطفــی ملــک آبــادی ش ش ۶ ، ۲. احتــرام لطفــی ش ش ۱۳ ، ۳. مهــری لطفــی ملــک آبــادی 
ش ش ۱۲ ، )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 
ــی  ــس شــعبه ۱0 حقوق ــف رئی ــد شــد. ۸۶۲0۲۱/م ال ــم دارد واالگواهــی صادرخواه شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۲۷۴۲ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــان میرعباس ــت لقم حصروراث
کاســه ۹۹00۲۲۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان جعفــر میرعباســی بشناســنامه ۱0۶۱ در تاریــخ ۹۸/۱۲/۲0 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. شــهین شــریفی 
ش ش ۱۲۶۷ )همســر متوفــی ( ، ۲. لقمــان میرعباســی ش ش ۲۷۴۲ ، ۳. ایمــان میرعباســی ش 
ش ۳۴۵۸ ، ۴. عرفــان میرعباســی ش ش ۱۱۲۷ )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. ۸۶۳۴۵۴/م 

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

ــرح  ــه ش ــماره ۱0۷0 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــری نج ــا رهب ــت محمدرض حصروراث
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه ۹۹00۲۶0 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــخ ۹۷/۲/۲۶  ــنامه ۱۴۱۲۶ در تاری ــری بشناس ــف رهب ــادروان یوس ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : ۱. محمــد رضــا رهبــری  ش ش ۱0۷0 ، )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. ۸۶۳۹۱۳/م 

ــاد ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب ال
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ــه  ــا ابتــدای مهــر مــاه ســال جــاری نزدیــک ب  ســید رضا موســوی زاده مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان گفــت: ت
دویســت و پنجــاه و پنــج معلــم شهرســتان بازنشســته خواهنــد شــد کــه ایــن میــزان بــا احتســاب همــکاران خریــد 
ــزار و  ــه حــدود ه ــود معلمــان شهرســتان را ب ــد، مجمــوع کمب ــوزان جدی ــت، حق التدریســی ها و رشــد دانش آم خدم

ســیصد نفــر بالــغ خواهــد کــرد.
بیشــترین تعــداد معلمــان بازنشســته شــده در ســال جــاری مربــوط بــه مقطــع ابتدایــی بــا بیــش از یکصــد و ســی نفــر 
خواهــد بــود و در مجمــوع بیــش از شــصت درصــد فرهنگیــان شهرســتان را شــاغان بــا ســابقه بیشــتر از بیســت و دو 

ــد. ســال تشــکیل می دهن

حصر وراثت
ــه  ــماره ۱0۸0۱۸۹0۳۳ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــان نج ــته قیصری ــت فرش حصروراث
شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۲۱۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســماعیل چترایــی بشناســنامه ۱0۸0۱۳۵۹۵۲ در تاریــخ 
۹۹/۱/۲ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
اســت بــه : ۱. زهــره چترایــی ش ش ۱۸ فرزنــد اســماعیل )مــادر متوفــی( ، ۲. عبدالــه چترایــی  
ــی( ،  ــد متوف ــی  ش ش ۱0۸۱۴۲۴۷۲۹ )فرزن ــی ( ، ۳. مهــدی چترای ــدر متوف ش ش ۱۳ ) پ
۴. فرشــته قیصریــان نجــف آبــادی  ش ش ۱0۸0۱۸۹0۳۳ )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. ۸۵۸۵۶۹/ م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۴۶۱ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــفی نج ــی یوس ــد عل ــت محم حصروراث
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه ۹۹00۲۴۴ از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان طیبــه نصرالهــی نجــف آبــادی بشناســنامه ۲۵۹ در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ۹۸/۹/۱۲ اقامت
ــی  ــادی ش ش ۴۶۱ ، ۲. حســین عل ــی یوســفی نجــف آب ــه : ۱. محمــد عل منحصــر اســت ب
یوســفی نجــف آبــادی ش ش ۶۴۱ ، ۳. حســنعلی یوســفی نجــف آبــادی ش ش ۱۷۸0 )پســران 
متوفــی (، ۴. معصومــه یوســفی نجــف آبــادی ش ش ۱۱۱۹ ، ۵. اکــرم یوســفی نجــف آبــادی 
ش ش ۴۸۳ ، ۶. صدیقــه یوســفی نجــف آبــادی  ش ش ۶۸۲ ، ۷. حبیبــه یوســفی نجــف آبــادی  
ش ش ۹0۲ ،۸. فاطمــه یوســفی نجــف آبــادی  ش ش ۷۲۸ )دختــران متوفــی (متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد. ۸۵۸۹0۹/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت علیرضــا میرزائــی دارای شناســنامه شــماره ۳0۱۶0۱۲۱ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹00۲۶۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
کــه شــادروان حســین میرزایــی در تاریــخ ۹۵/۱۱/۱۳ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی 
ــماره  ــه ش ــینی ب ــاء حس ــه : ۱. نس ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
ــی ش ش ۳0۱۵۳۴۸0 )  ــلطان میرزای ــی (، ۲. س ــادر متوف ــی  ش ش ۴0۹۲۲۸۸ )م اختصاص
پــدر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۵۸۷۹۴/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت محمــد علــی ابراهیــم زاده نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۴۴ بــه شــرح 
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه ۹۹00۲۴۷ از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بلقیــس تــرکان قلعــه شــاهی بشناســنامه ۴۸۶ در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ۹۸/۱/۱۶ اقامت
منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد علــی ابراهیــم زاده ش ش ۲۴۴ ، ۲. کریــم ابراهیــم زاده نجــف 
آبــادی ش ش ۷۷۶ ، ۳. ابراهیــم ابراهیــم زاده نجــف آبــادی ش ش ۶۷۸ ، ۴. علیرضــا ابراهیــم 
زاده نجــف آبــادی ش ش ۱0۹ )پســران متوفــی ( ، ۵. زهــرا ابراهیــم زاده نجــف آبــادی ش ش 
ــم زاده نجــف  ــادی ش ش ۲۴۷ ، ۷. رضــوان ابراهی ــم زاده نجــف آب ــه ابراهی ۱۲۸۳ ، ۶. فاطم
آبــادی ش ش ۵۴ ، ۸. مرضیــه ابراهیــم زاده  ش ش ۴۲۶  )دختــران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد. ۸۵۸۷00/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه شــرح  ــنامه شــماره ۱۲ ب ــدری دارای شناس ــودی چــم حی ــی محم ــد عل ــت محم حصروراث
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه ۹۹00۱۹0 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســین محمــودی چــم حیــدری  بشناســنامه 
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۸/۱0/۳0 اقامت ۶۲0۹۵۹۳۸۴۴ در تاری
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد علــی محمــودی چــم حیــدری ش ش 
۱۲ ، ۲. حســن محمــودی چــم حیــدری ش ش ۴۹۷ ، ۳. رحیــم محمــودی چــم حیــدری ش 
ش ۲۴ )فرزنــدان پســر (، ۴. حمیــده محمــودی چــم حیــدری ش ش ۶۲0۹۹0۷۵۹۸ ، ۵. رقیه 
محمــودی چــم حیــدری ش ش ۲ ۶. سوســن محمــودی چــم حیــدری ش ش ۶۲0۹۸۹۵۳۷۹ 
ــی(،  ــی چــم یوســفعلی ش ش ۱۲)همســر متوف ــی ( ۷. مرجــان لطف ــر متوف ــدان دخت ) فرزن
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــدارد. این ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب متوف

ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
ــه شــورا تقدیــم  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب وصیتنامــه از متوفــی ن
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۵۸۸۴۸/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

ــاد حــل اختــاف نجــف آب
حصر وراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــدری دارای شناســنامه شــماره ۱۲ ب ــرا حی ــت زه حصروراث
۹۹00۳۳۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان عبــاس حیــدری  بشناســنامه ۳۱ در تاریــخ ۹۹/۲/۱۵ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. طاهــره حیــدری ش ش 
۱۳0 ، ۲. پرویــن حیــدری ش ش ۱0۸0۱۲۳۳۵0 ، ۳. زهــره حیــدری ش ش ۸۱۸ ، ۴. زهــرا 
حیــدری ش ش ۱۲ )دختــران متوفــی ( ، ۵. رحیــم حیــدری  ش ش ۵ )پســرمتوفی(، ۶. طیبــه 
ــدارد.  ــه دیگــری ن ــر از نامبــردگان ورث ــه غی ــی ب ــی(، متوف احمــدی ش ش ۳۲ )همســر متوف
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۵۹۱۵۶م الــف رئیــس شــعبه 

۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت مجیــد نظــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۳0۵۶ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹00۲۶۳ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان طاهــره معینــی نجــف آبــادی بشناســنامه ۲۳۲ در تاریــخ ۹۹/۲/۴ اقامتــگاه 
ــه :  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــادی ش  ــد نظــری نجــف آب ــادی ش ش ۱0۸0۳۱۵۱۶0 ، ۲. مجی ــد نظــری نجــف آب ۱. وحی
ش ۳0۵۶ ، ۳. حمیــد نظــری نجــف آبــادی ش ش۱0۷0، ۴. نجمــه نظــری نجــف آبــادی ش 
ش ۱0۸00۱۷۷۸۱ ، )فرزنــدان متوفــی(، ۵. علــی نظــری نجــف آبــادی ش ش ۶۹۷ )همســر 
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. ۸۵۹۵۷۹/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حمیدرضــا محمــدی برنجگانــی دارای شناســنامه شــماره ۱۶ به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹00۲۳0 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســعید محمــدی برنجگانــی بشناســنامه ۱0 در تاریــخ ۹۶/۱۱/۱۳ اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. 
حمیــد رضــا محمــدی برنجگانــی )پــدر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۵۹۴۸۸/م الــف رئیــس 

شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت ناصــر عزیزالهــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۷۶۶ به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹00۲۲۲ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عباســعلی عزیزالهــی  بشناســنامه ۳۷۱ در تاریــخ ۹۹/۱/۲۷ اقامتــگاه دائمــی 
ــه : ۱. ناصــر  خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
عزیزالهــی نجــف آبــادی ش ش ۷۶۶ ، ۲. حســین عزیزالهــی نجــف آبــادی ش ش ۳۷۴ )پســران 
متوفــی ( ، ۳. الهــه عزیزالهــی نجــف آبــادی ش ش ۱۳0۲۸ ، ۴. زهــره عزیزالهــی ش ش ۱۴۶۴ 
ــادی ش ش  ــادی ش ش ۳۴0 ، ۶. زهــرا عزیزالهــی نجــف آب ، ۵. رضــوان عزیزالهــی نجــف آب
ــر  ــه غی ۶0 )دختــران متوفــی(، ۷. صدیقــه عطوفــی ش ش ۶۶۸ )همســر متوفــی(، متوفــی ب
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. ۸۵۹۶0۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــدی دارای شناســنامه شــماره ۴۹0 ب ــدی ون ــز عی ــت پروی حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه ۹۹00۲۵0 از ای
ــخ ۹۸/۸/۲0  ــنامه ۱0۸0۶۶۷۹۴۶ در تاری ــدی بشناس ــدی ون ــه عی ــادروان معصوم ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : ۱. پرویــز عیــدی ونــدی  ش ش ۴۹0 )پــدر متوفــی (، ۲. پــری عیــدی ونــدی ش ش ۸۸ 
)مــادر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجام 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. ۸۵۹۶۴۹/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
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شماره 61 7
                                                                جلسه شهردار با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانخبر کوتاه

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــا ســید محمــد طباطبایــی سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان اصفهــان در دفتــر ایشــان دیــداری بــه عمــل آورد.

در ایــن دیــدار کــه مهنــدس فردوســی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی و رضایــی مدیــر ارتباطــات 
و اموربیــن الملــل شــهرداری نیــز حضــور داشــتند ، انتصــاب سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان اســتان بــه ایشــان 
تبریــک گفتــه شــد و پیرامــون برنامــه هــای اداره کل ورزش و جوانــان اســتان در جهــت توســعه زیرســاخت هــا و 

حمایــت از قهرمانــان بحــث و تبــادل نظــر شــد  .
ســید محمــد طباطبایــی نیــز ابــراز امیــدواری کــرد بــا همــکاری و هــم افزایــی بیــن شــهرداری و مجموعــه ایشــان 

شــاهد شــکوفایی هرچــه بیشــتر ورزش، شــهر طایــی ورزش اســتان باشــیم.

حصر وراثت
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۲۱ ب ــنامه ش ــر روح اهلل دارای شناس ــت اصغ حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹00۳۲۲ از ای
شــادروان محمــد باقــر روح الــه بشناســنامه ۲۳۷ در تاریــخ ۹۸/۱۲/۲۴ اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. مرضیــه روح الــه ش 
ش ۷۳ ، ۲. نرگــس روح الــه ش ش ۶۲ ، ۳. اصغــر روح الــه ش ش ۲۱ ، ۴. محســن روح اهلل ش ش 
۶۳۲ ، )فرزنــدان متوفــی(، ۵. طیبــه شــفائی نجــف آبــادی ش ش ۱۲۱ )همســر متوفــی(، متوفــی 
ــی درخواســت  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــر از نامبــردگان ورث ــه غی ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد. ۸۶۲0۳۲/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی دارای شناســنامه شــماره ۲۲ ب ــی چقیورت ــم اصان ــت مری حصروراث
کاســه ۹۹00۳۱۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان گل محمــد اصانــی چقیورتــی بشناســنامه ۳۴ در تاریــخ ۹۸/۱۲/۲۸ اقامتــگاه دائمی 
ــه : ۱. علیرضــا  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب خــود را ب
اصانــی چقیورتــی ش ش ۲۴۴۹ ، ۲. احمدرضــا اصانــی چقیورتــی ش ش ۸0۹۸ )پســران متوفی 
ــون  ــس خات ــی ( ، ۴. نرگ ــر متوف ــی ش ش ۱0۸0۱۱0۳۶۴ )دخت ــی چقیورت ــم اصان ( ، ۳. مری
ــدارد.  ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــر متوف ــی ش ش ۲۲ ، )همس اصان
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۲۶۵۹/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت مســعود رســتگاری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۱۸۳ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۳۱۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان حســن رســتگاری نجــف آبــادی بشناســنامه ۳۲۱ در تاریــخ ۹۹/۲/۷ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: ۱. مســعود رســتگاری نجــف آبــادی ش ش ۲۱۸۳ ، ۲. مجتبــی رســتگاری ش ش ۶۲۸ ، ۳. ناصــر 
رســتگاری  ش ش ۲۵۸۳۵ ، ۴. مرتضــی رســتگاری ش ش ۲۶۵۸۷ ، ۵. محمدرضــا رســتگاری  ش 
ــی(، ۶. عفــت رســتگاری ش ش ۱0۹، ۷.عــزت رســتگاری ش ش ۵۵۵  ش ۷۵۹0 )پســران متوف
ــریفی ش ش ۱0۹۵ )  ــه ش ــی(، ۹. صدیق ــران متوف ــتگاری ش ش ۲۴۵۴  )دخت ــم رس ، ۸. اعظ
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. ۸۶۲۶۶۹/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حســین صالحــی حاجــی آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱0۸0۳۲۶۹۲۸ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۳۳0 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان محســن صالحــی حاجــی آبــادی بشناســنامه ۶۹۷ در تاریــخ ۹۹/۲/۱۹ 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: ۱. حســین صالحــی حاجــی آبــادی ش ش ۱0۸0۳۲۶۹۲۸ )پســر متوفــی ( ، ۲. زهــرا صالحــی 
حاجــی آبــادی ش ش ۸۳۲ ، ۳. فاطمــه صالحــی حاجــی آبــادی ش ش ۱0۸0۳۹0۸۵۵)دختــران 
ــر از  ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــادی ش ش ۱۹  )مادرمتوف ــی آب ــی حاج ــاور صالح ــی ( ، ۴. خ متوف
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در  نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ی
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

۸۶۲۶۸۳/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت داود والیتــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۱۴۳ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹00۲۵۱ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان حســینعلی والیتــی نجــف آبــادی بشناســنامه ۲0۸۶۱ در تاریــخ ۹۹/۱/۳ اقامتــگاه 
ــه : ۱.  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود را ب
ــادی ش ش  ــف آب ــی نج ــن والیت ــد ( ، ۲. حس ــادی ش ش ۳۲ )فرزن ــف آب ــی نج ــدی والیت مه
۳۴۸۲)فرزنــد( ، ۳. مریــم والیتــی نجــف آبــادی ش ش ۴۶۷ )فرزنــد( ، ۴. فرزانــه والیتــی نجــف 
آبــادی ش ش ۱۶۴ )فرزنــد( ، ۵. صغــری خســروی نجــف آبــادی  ش ش ۹۶۶ )همســر متوفــی(، 
ــادی  ش  ــف آب ــی نج ــن والیت ــد(، ۷. محس ــادی ش ش ۵۲۹ )فرزن ــف آب ــی نج ــرم والیت ۶. اک
ش ۶۲۴ )فرزند(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. ۸۶۲۶۸۴/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــنامه شــماره ۹۲۲ ب ــد شــکرالهی دارای شناس ــت ســید وحی حصروراث
کاســه ۹۹00۳۱0 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان ســید زیــن العابدیــن شــکرالهی بشناســنامه ۳۲0۳ در تاریــخ ۹۹/۲/۲0 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. خیرالنســا 
ســورانی ش ش ۴۶ )همســر متوفــی( ، ۲. ســید علــی شــکرالهی ش ش ۱۳0۶ ، ۳. ســید وحیــد 
ــره  ــکرالهی ش ش ۳۵ ، ۵. زه ــم ش ــه بیگ ــی( ، ۴. خدیج ــران متوف ــکرالهی ش ش ۹۲۲ )پس ش
شــکرالهی ش ش ۱۲0۶  ۶. زهــرا شــکرالهی ش ش ۱۹۱۵ ، کبــری بیگــم شــکرالهی ش ش ۱۳۸ 
)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. ۸۶۳۴۱۲/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت مصطفــی بهارلویــی یاســه چاهــی دارای شناســنامه شــماره ۸۵ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹00۳۲0 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان غامرضــا بهارلویــی یاســه چاهــی بشناســنامه ۳۷0 در تاریــخ ۹۸/۱۲/۶ اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. عــزت 
صمیمــی  ش ش ۶۷ ) همســر متوفــی ( ، ۲. زهــرا بهارلویــی یاســه چاهــی ش ش ۸۶ ، ۳. زهــره 
بهارلویــی یاســه چاهــی ش ش ۵ ، ۴. صغــری بهارلویــی یاســه چاهــی ش ش ۵ )دختــران متوفــی( 
، ۵. مصطفــی بهارلویــی یاســه چاهــی ش ش ۸۵ ، ۶. مرتضــی بهارلویــی یاســه چاهــی ش ش ۴  
)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. ۸۶۳۴۴۳/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت محمــد علــی اســماعیلی دارای شناســنامه شــماره ۱۶۲۵ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹00۳۲۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان باقــر اســماعیلی بشناســنامه ۷۵۱ در تاریــخ ۹۹/۲/۳ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. فاطمــه اســماعیلی ش ش 
ــی اســماعیلی ش ش  ۸۴۲ )دختــر متوفــی( ، ۲. مهــدی اســماعیلی ش ش ۴۶0 ، ۳. محمــد عل
۱۶۲۵ ، ۴. حمیدرضــا اســماعیلی ش ش ۲۲۶۴ ، ۵. یعقــوب اســماعیلی ش ش ۱۴۷۷، ۶. عیــدی 
ــی( ۸  ــران متوف ــماعیلی ش ش ۷۴ )پس ــه اس ــت ال ــماعیلی ش ش ۲۴۸۴۸ ، ۷. حج ــد اس محم
مریــم عباســی ش ش۳۹)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 هر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۸۶۳۵۶۷/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حمیــد رضــا عســگرپور نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱0۸0۲۱۹0۹۹ بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۲۸۱ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فتــح الــه فروزنــده نجــف آبــادی بشناســنامه ۱۲۶۳۶ در تاریــخ 
۹۵/۵/۳۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه : ۱. زهــره فروزنــده نجــف آبــادی ش ش ۴۱۱ ، ۲. زهــرا فروزنــده نجــف آبــادی ش ش 
۴۳۵ ، ۳. معصومــه فروزنــده نجــف آبــادی ش ش ۲۲۱۹۶  ، ۴. کبــری فروزنــده نجــف آبــادی ش 
ش ۵0۲ ، )دختــران متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تا هــر کســی اعتراضی 
دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
ــی دادگاه شــورای  ــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوق ــد شــد. ۸۶۳۶0۵/م ال دارد واالگواهــی صادرخواه

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه شــرح  ــادی دارای شناســنامه شــماره ۱0۸0۱۵۳۹۵0 ب حصروراثــت میــاد عابدینــی نجــف آب
دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۲۹۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
ــگاه  ــخ ۹۹/۱/۲0 اقامت ــنامه ۲۱۵ در تاری ــی بشناس ــی عابدین ــادروان مرتض ــه ش ــح داده ک توضی
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. رضــا 
عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش ۲۵۳0۳ ، ۲. میــاد عابدینــی نجــف آبــادی ش ش ۱0۸۱۵۳۹۵0 
)پســران متوفــی( ، ۳. اســماعیل عابدینــی نجــف آبــادی ش ش ۱۵۳۴۷ )پــدر متوفــی ( ، متوفــی 
ــی درخواســت  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــر از نامبــردگان ورث ــه غی ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد. ۸۶۴۳۸۳/م الــف رئیــس شــعبه ۱0 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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6شماره 61
خبر کوتاه گسترش حفاظت نیروی انتظامی نجف آباد از آثار تاریخی

عبدالرضــا بافرانــی فرمانــده یــگان حفاظــت اصفهــان نیــز گفــت: » آثــار ارزشــمندی بــا قدمــت ۴00 ســال، در نجف آبــاد 
وجــود دارد کــه بــرای حفاظــت از آن هــا، بایــد تمامــی ارگان هــا و نهادهــای مربوطــه همــکاری داشــته باشــند.«

ــتاهای  ــی روس ــهرها و حت ــت: »در ش ــار داش ــز اظه ــاد نی ــی نجف آب ــروی انتظام ــده نی ــی فرمان محمدحســین باباکان
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــن شهرس ــم اداره ای ــذا معتقدی ــود دارد، ل ــددی وج ــار متع ــون آث ــوی تاکن ــاد از دوران صف نجف آب
گســتردگی و همچنیــن پراکندگــی جغرافیایــی آثــار، بــرای حفاظــت از آن هــا نیــاز بــه کمــک دارد، بــر اســاس توافقــات 
انجام شــده بــا فرمانــده یــگان حفاظــت میراث فرهنگــی اســتان، نیــروی انتظامــی شهرســتان، چتــر حفاظتــی خــود را 
بــرای نگهبانــی از ایــن آثــار و ایجــاد امنیــت الزم بــرای فعالیــت ســرمایه گذاران حــوزه گردشــگری، گســترش خواهــد 

داد.«

والدین آگاه 
چگونه می توانید به فرزندتان کمک کنید تا حرمت نفس بیشتری داشته باشد؟

۱.بــه کــودک کمــک کنیــد بــه خــود اعتمــاد کنــد. اورا بــه طــور مســتقیم تصحیــح نکنیــد. 
اشــتباهاتش را بــا تنبیــه و داد زدن جــواب ندهیــد. بگذاریــد بدانــد همــه اشــتباه مــی کننــد.

۲.با او قهر نکنید.
۳.نام فرزندتان را با آهنگی خوش بیان کنید.

۴.پــدر و مــادر بایــد در مقابــل فرزندشــان عضــوی واحــد باشــند. اگــر اختــاف بــرای انتخــاب 
روش تربیتــی داریــد اجــازه ندهیــد فرزندتــان از آن آگاه شــود.
۵.برای کارهایی که برایشان می کنید بر سرشان منت نگذارید.

۶.هرگز با کودک درد دل نکنید.
۷.او را جلوی دیگران حتی خواهر و برادرش تنبیه نکنید.

۸.زمانــی کــه فرزندتــان اشــتباهاتش را بــا شــما در میــان مــی گــذارد ، او را مقصــر خطــاب 
نکنیــد.

۹.هرگز بر او برچسب بد ، بی ادب ، بی تربیت ، ترسو و... نزنید.
۱0.به او مسئولیت هایی در حد توانش بدهید.

۱۱.بر نقاط قوت فرزندتان تاکید کنید.
مریم رضائیان

حرمت نفس کودکان

ســید حســن لــوح موســوی بــه همــراه جمعــی از کارکنــان 
اداره و بــه منظــور تکریــم هنرمنــدان شهرســتان، بــا 
ــرد . ــو ک ــت و گ ــدار و گف ــری دی ــوت هن ــاتید پیشکس اس

رئیــس اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف 
ــدی،   ــی احم ــگاه خوشنویس ــور در آموزش ــا حض ــاد  ب آب
قلمزنــی  کارگاه  جعفــری،  خوشنویســی  آموزشــگاه 
منتظــری و انتشــارات امیــر کبیــر بــا اســتاد احمــد 
احمــدی پیشکســوت خوشنویســی، اســتاد امیــر جعفــری 
هنرمنــد پیشکســوت خوشنویســی، اســتاد ناصــر منتظــری 
پیشکســوت قلمزنــی و جعفــر ابراهیمــی کتابفــروش و 
نمایندگــی انتشــارات امیــر کبیــر شهرســتان دیــدار و 
ــان فعالیــت هــای  گفــت و گــو کــرد و از نزدیــک در جری

ــت . ــرار گرف ــان ق ــری آن ــی و هن فرهنگ
در ایــن نشســت  صمیمانــه ، لــوح موســوی ضمــن 
تبریــک ســال جدیــد بــه لــزوم همــکاری و تعامــل هنــری 

هنرمنــدان بــا یکدیگــر اشــاره نمــود و گفــت :  هنرمنــدان 
ــم  ــا برآنی ــتند و م ــه هس ــار جامع ــه افتخ ــتان مای شهرس
ــیل  ــا و پتانس ــت ه ــری از  ظرفی ــتفاده حداکث ــا  اس ــا ب ت
ــج  ــوه شهرســتان در راســتای پاسداشــت و تروی هــای بالق

ــم . ــتان گام برداری ــر شهرس ــگ و هن فرهن
ــارات در  ــم انتش ــش مه ــه نق ــاره ب ــا اش ــن  ب وی همچنی
تعالــی و پایــداری فرهنــگ مکتــوب جامعــه اظهــار داشــت 
یکــی از عوامــل و ابــزار مهــم  در تحــول  و توســعه فرهنگی  

فعالیــن حــوزه کتــاب و انتشــارات هســتند .
ــتاد  ــری، اس ــتاد جعف ــدی، اس ــتاد احم ــدار اس ــن دی در ای
ــت  ــی از فعالی ــی گزارش ــر ابراهیم ــری و جعف ــر منتظ ناص
هــای خــود را ارائــه نمودنــد و بــر همــکاری هــای فرهنگــی 
و هنــری بــه منظــور توســعه فرهنــگ و هنــر در شهرســتان  

تاکیــد نمودنــد.

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد با جمعی از پیشکسوتان فرهنگ و هنر

ــه  ــاون برنام ــور مع ــا حض ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
ــاد  ــذاری جه ــرمایه گ ــور س ــر اداره ام ــریفی مدی ــدس ش ــدار، مهن ــعه فرمان ــزی و توس ری
ــاه اجتماعــی  ــاون و رف ــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس اداره کار، تع کشــاورزی اســتان، مدی

ــد. ــزار گردی ــن برگ ــایر مدعوی ــد و س ــان تولی ــتان، صاحب شهرس
 در ایــن جلســه مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از همــکاری جامعــه و مســئوالن در راســتای 
رعایــت فاصلــه گــذاری هوشــمند اجتماعــی خصوصــا در برپایــی نمــاز عیــد ســعید فطــر، بر 
ضــرورت رفــع موانــع تولیــد در همــکاری و هــم افزایــی مســئوالن و مــردم در ســال مزیــن 
بــه عنــوان »جهــش تولیــد« تاکیــد و مأموریــت کلیــدی ســایر مســئولین را زمینــه ســازی و 
ایجــاد شــرایط مناســب و اعتمادآفریــن مجدانــه بــرای ســرمایه گــذاری همــراه بــا تســهیل 
در رونــد ایجــاد اشــتغال پایــا و رفــع حداکثــری موانــع تولیــد و کاهــش بروکراســی دســت 
و پاگیــر اداری عنــوان کردنــد. ایشــان بــا تبییــن مبســوط جایــگاه و رویکــرد ســتاد، احیــا و 
راه انــدازی واحدهــای تولیــدی راکــد و رفــع مشــکات و موانــع موجــود بــر ســر راه آنهــا بــر 
تــاش همگانــی و فــارغ از رویکــرد هــای اقتصــادی و سیاســی تصریــح و افزودنــد: حمایت از 
تولیــد وظیفــه تمامــی دســتگاه هــا اســت و توســعه پایــدار شهرســتان نجــف آبــاد متضمــن 
رفــع بنیادیــن موانــع تولیــد و اشــتغال پایــدار مبتنــی بــر حضــور مســتمر اثــر گــذار بخــش 
ــد و  ــد: همــواره تاکی ــه افزودن خصوصــی اســت. رئیــس شــورای اداری شهرســتان در ادام
اولویــت گــذاری دولــت و مســئوالن ارشــد ملــی و اســتانی در خصــوص تولیــد پویــا و ایجــاد 
اشــتغال پایــا بــا رعایــت و اصــرار بــر اصــول هــم افزایــی، تعامــل و همــکاری مابیــن ســایر 
دســتگاه هــا و اراده بــر مولفــه کاهــش مــوازی کاری جهــت رفــع مشــکات و موانــع دســت 
و پاگیــر قانونــی بــوده اســت. در ادامــه مســئوالن حاضــر بــه مشــکات ۱۲ واحــد گلخانــه، 

ــرق یــک  یــک واحــد نســاجی در حــوزه تســهیات از پســت بانــک، مشــکات انشــعاب ب
شــرکت تولیــدی واقــع در شــهرک صنعتــی نجــف آبــاد ۲ در حضــور مالــکان و متصرفــان 
ایــن واحدهــا رســیدگی و در پایــان توســط معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
مقــرر گردیــد مدیــر امــور ســرمایه گــذاری جهــاد کشــاورزی اســتان و رئیــس پســت بانــک 
شهرســتان هرچــه ســریع تــر در راســتای تحقــق شــرایط جهــش تولیــد نســبت بــه تســریع 
فرآینــد پرداخــت تســهیات بــه متقاضیــان واجــد الشــرایط و اســتفاده از وثایــق ترکیبــی 
در بانــک هــای عامــل بــا هــدف ســرعت بخشــی بــه پویایــی تولیــد از جملــه پســت بانــک 
اقــدام الزم را معمــول و نتیجــه ایــن امــر را بــه معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــدار 

منعکــس نماینــد.

کارگروه رفع موانع تولید شهرستان به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                                         به مناسبت فرا رسیدن روز قیام خونین 15 خرداد:سخنی با خوانندگان
ــم  ــای عظی ــوده ه ــوی ت ــد معن ــادگاری اســت از پیون ــخ معاصــر؛ ی ــی اســت در تاری ــم خــرداد، نقطــه عطف پانزده
مــردم کشــور مــا؛ واکنشــی اســت از احســاس عمیــق مذهبــی ملــت ایــران؛ نمایشــی اســت ازبــه پاخاســتن مردمــی 
ــرای  ــخ اســام و درجــه ای اســت ب ــر کننــد؛ تجســمی اســت از تاری ــن ب ــم و ســتم را از ب کــه مــی خواســتند ظل
ســنجش فــداکاری و از خــود گذشــتگی انســان هایــي کــه بــه دنبــال آرمــان الهــی حرکــت مــی کننــد. پانزدهــم 
خــرداد، روز قیــام خونیــن مــردم جــان برکفــی اســت کــه بــه نــام اســام و بــرای اســام بــه میــدان آمدنــد تــا ســلطه 

طاغوتیــان را از کشورشــان برچیننــد

خداوند انسان را از گل کوزه گري آفرید. )الرحمن : ۱۴(
ــی  ــه گل م ــس انســان ب ــی از ان ــه زیبای ــد ب ــرآن مجی ــه از ق ــن آی ــه ای ــت ک ــوان گف ــی ت م
ــا وجــود  ــه ب ــروزی ک ــودکان ام ــا ک ــه ت ــان گرفت ــا در دوران کودکــی م ــد. از همــه ی م گوی
تمــام پیشــرفت هــا و ورود تکنولــوژی بــه دنیــای شــان، بــازی بــا گل یکــی از لــذت بخــش 
ــی اش گل اســت  ــاده ی اصل ــان اســت. ســفالگری کــه م ــاز هــای دوران کودکــی م ــن ب تری
ــرگ  ــا کنــون ب ــاز ت و آن گل اســت کــه در دســت هــای هنرمنــد جــان مــي گیــرد، از دیرب
ــد  ــا سرانگشــتان هنرمن ــی ب ــدان ایران ــوده اســت و هنرمن ــدان ب ــی هنرمن ــی از هنرنمای زرین
خــود هنرهــای زیبایــی مــی آفریدنــد کــه برخــی از ایــن هنرهــا بــا گذشــت ســالیان طوالنــی 

ــه یــادگار مانــده اســت.  ب
ســفالگري بــه عنــوان یکــي از بــر جســته تریــن مظاهــر هنــر اســامي داراي نقــوش متنوعــي 
بــوده کــه همــواره بــا اعتقــادات دینــي و تصــورات هنرمنــد از هســتي عجیــن بــوده اســت. فــن 
وهنــر ســفالگري ایــران بــه علــت جنبــه هــاي گوناگــون اقتصــادي، فرهنگــي و تــا حــدودي 
ــت  ــا وضعی ــر دوره ب ــه و در ه ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــیار دور م ــته ي بس ــي از گذش مذهب
سیاســي منطقــه و کشــور تحــول و توســعه یافتــه اســت.نمونه هــاي ســفالینه کــه از محوطــه 
ــا فرهنــگ، اقتصــاد و مذهــب از  ــران کشــف شــده وارتبــاط ایــن هنــر را ب هــاي باســتاني ای
یــک طــرف و ذوق و ســلیقه ي شــخصي و قومــي ســفالگران از طــرف دیگــر نشــان مــي دهــد.

در مــورد هنــر ســفالگری بســیار گفتــه شــده اســت و در ایــن جــا مــا قصــد داریــم بــه بحــث 
ســفالگری در دوران معاصــر و شــهرهای فعــال ایــن هنــر بپردازیــم .

سفال در دوره معاصر:
ــران  ــرای پخــت محصــوالت چینــي، ســرامیک و ســفال انواعــی از کوره هــا وارد ای ــروزه ب  ام
شــده کــه بــا اســامی کــوره، فــرن، بریــز، تنور-شــاخوره، دش و دم و داشــت مشــهور هســتند. 
روش پخــت چینــی و ســفال پیشــرفت زیــادی کــرده و کوره هــای جدیــد بیشــتر بــا کمپرســور 
ــد  ــای جدی ــد. کوزه ه ــل می کنن ــت منتق ــا گاز اس ــت ی ــوالً نف ــه معم ــوخت را ک ــار، س و فش
برقــی نیــز وارد شــده کــه دارای تنظیم کننــده بــوده و بــه کلیــد قطــع و وصــل و اتوماتیــک 

مجهــز هســتند. 
ــات  ــرر طــرف و مصنوع ــت پخــت به طــور مک ــر نوب ــا دائمــی هســتند و در ه ــروزه کوره ه ام
ســفالی و چینــی را می پزنــد. شــکل کوره هــا چهارگــوش و بــه مقتضــای نــوع محصــول دارای 

طاقچــه و امثــال آن اســت. 
اللجیــن کــه در هیجــده کیلومتــری شــمال همــدان واقــع شــده اســت، پیشــه اکثــر مردمــان 
آن عمومــاً ســفالگری اســت. امــروز در اللجیــن بیــش از ششــصد کارگاه ســفالگری دایــر اســت 
و ســوخت اغلــب ایــن کارگاه هــا نفــت یــا نفــت گاز اســت. روش تهیــه لعــاب در کارگاه هــای 

ســفالگری اللجیــن بــه طریــق ســنتی صــورت می گیــرد. 
ــر ،  ــگ و هن ــیس وزارت فرهن ــپس تأس ــور و س ــای کش ــای زیب ــکیل اداره ی هنره ــا تش ب
کوشــش بســیاری به عمــل آمــد تــا ســفالگری و کاشی ســازی ایــران کهــن احیــا شــود. ابتــدا 
ــا مــواد اولیــه،  ــزار مــدرن به وجــود آمــد ت ــا وســایل و اب آزمایشــگاه کاشــی و چینی ســازی ب
ــاختن  ــرز س ــف، ط ــای مختل ــا در حرارت ه ــل آنه ــی عم ــواد، چگونگ ــیمیایی م ــات ش ترکیب
ــایر  ــذب آب و س ــد ج ــرارت، درص ــر ح ــاط در براب ــاض و انبس ــات انقب ــاب درج ــه و لع بدن
مســائل دقیقــاً شناســایی شــوند. حــدود ۳۵ نــوع خــاک نقــاط مختلــف کشــور آزمایــش شــد 
ــازي،  ــامل سفال س ــر ش ــل دیگ ــرد. مراح ــش ک ــه پژوه ــروع ب ــا ش ــگاه روی لعاب ه و آزمایش
گل کاري، شــکل پذیري، ورز دادن و ... نیــز بررســی شــد. و باالخــره یکــی از کارهــای اصلــی 
ســاختن لعــاب و عمــل  آوردن آن بــود کــه لعابــی بــراق و شیشــه ای را از آمیــزش چنــد نــوع 

ــت آورد. ــی به دس ــواد معدن م
در اغلــب شــهرهای ایــران کارگاه هــای ســفالگری وجــود دارد کــه تعــدادی از آنهــا مختــص 
ــق  ــر از مناط ــی دیگ ــا در بعض ــد. ام ــی دارن ــرف محل ــورد مص ــه م ــت ک ــفال هایی اس س

ــگاه ها  ــده و در فروش ــل ش ــزرگ منتق ــهرهای ب ــه ش ــه ب ــود ک ــاخته می ش ــفال هایی س س
ــز  ــر متمای ــن ســفال ها وجــه مشــخصه ای داشــته و از یکدیگ ــوم عرضــه می شــود. ای ــه عم ب
ــه  ــر ناحی ــی ه ــوش محل ــی و نق ــاص بوم ــای خ ــت ویژگی ه ــز به عل ــن تمای ــند. ای می باش

اســت. 
سفال مناطق مختلف ایران:

مراکــز ســفالگری در ایــران بســیار اســت امــا در ایــن جــا بــه دو مرکــز فعــال در ایــران اشــاره 
مــی کنیــم.

اللجین همدان 
ــز عمــده ی  ســفال گری اســت. خــاک  ــل داشــتن خــاک خــوب از مراک ــه به دلی ــن منطق ای
ــازار  ــه ب ــت ب ــاب یک دس ــا لع ــش و ب ــدون نق ــه ب ــن منطق ــفال های ای ــی و س ــن رس اللجی
عرضــه می شــود. فرآورده هــای آن عبارتنــد از ســرویس های کامــل غذاخــوري، پــارچ، 

ــي.  ــدان، مجســمه و اشــیاء تزئین ــاژور، گل ــه آب ــوان، پای لی
ــروزه ای  ــي، زرد، ســبز، فی ــي، ســرمه اي، حنای ــب الجــوردي، آب ــگ لعاب هــای همــدان اغل رن
ــاخته  ــز س ــته نی ــوش برجس ــا نق ــی ب ــای قالب ــواع گلدان ه ــن ان ــت. در اللجی ــوه ای اس و قه

می شــود.
شهرضا 

در شــهرضا بــا دو نــوع خــاک کار می کننــد؛ یکــی خــاک رس منطقــه و دیگــر خــاک ســفی 
ــتند. در  ــوش هس ــب منق ــه اغل ــن منطق ــفال های ای ــود. س ــر آورده می ش ــاط دیگ ــه از نق ک
شــهرضا اشــیا متنوعــی چــون کاســه، بشــقاب، ســرویس چای خــوري، گلــدان، زیرســیگاري، 

ــره ســاخته می شــود.  ــوان و غی شــمعدان، لی
ــوط و  ــا خط ــیاه ب ــگ س ــه  رن ــی ب ــت، نقش های ــوش اس ــه منق ــهرضا ک ــی ش ــروف آب ظ
ــات دیگــر دارد کــه  طرح هایــی ظریــف شــامل گل و بــرگ و تصویــر ماهــی و پرنــده و حیوان

ــود.  ــاخته می ش ــفید س ــاک س ــا خ ــیاء ب ــن اش ــاند. ای ــروف را می پوش ــام ظ تم
ســفال هفــت رنــگ شــهرضا نیــز بــا خــاک ســفید ســاخته می شــود کــه ابتــدا ســطح ظــرف 
ــا  ــف را ب ــوش مختل ــد نق ــانند، بع ــر می پوش ــفید خالص ت ــاب س ــه ای از گل دوغ ــا الی را ب
خطــوط ظریــف ســیاه ترســیم کــرد. ســپس داخــل نقــش را بــا لعاب هــای رنگیــن متنــوع پــر 

ــد.  ــانند و می پزن ــی می پوش ــاب بی رنگ ــا لع ــه را ب ــام بدن ــد تم ــد و بع می کنن
ــان نقاشــی  ــه بیشــتر در اصفه ــود ک ــاخته می ش ــهرضا س ــز در ش ــفال نی ــری از س ــوع دیگ ن
می شــود و شــبیه ســفال هفــت رنــگ اســت. در ایــن نــوع فقــط نقــوش بــا لعــاب هســتند و 

ــد.  ــاب می مان ــدون لع ــه ب زمین
ــه در  ــری اســت ک ــه  خشــک روش دیگ ــده کاری روی ســفال نیم ایجــاد نقــش به وســیله کن

ــه کار مــی رود.  شــهرضا ب
حامد بهلول

صنعت سفالگری

سندورم سیندرال
عروســی  در  ســاله   ۳ دختــر  کــه  زمانــی  دهیــم  مــی  پــرورش  را  دخترهــا 
شــوی«  عــروس  انشــااهلل   « گوییــم  مــی  رقصــد  مــی  ســفید  لبــاس   بــا 
زمانــی کــه ۱۵ ســاله شــد گفتــه مــی شــود« کــی مــی شــود کــه خوشــبختی تــو را ببینــم« 
ــاز  ــم ب ــو ه ــت ت ــاهلل بخ ــود » انش ــی ش ــه م ــی گفت ــد در عروس ــاله ش ــه ۲۵ س ــی ک زمان

ــه؟ ــود«یعنی چ ش
یعنــی اینکــه در ایــن دوران بخــت تــو بســته بــوده و یــک رویــدادی رخ میدهــد و 
ــوی. ــی ش ــبخت م ــردای روز ازدواج خوش ــو از ف ــود و ت ــاز میش ــعادت ب ــای س ــان دره  ناگه

ــکه  ــفید و کالس ــای س ــب ه ــا اس ــواری ب ــه س ــی اینک ــی همین،یعن ــیندرال یعن ــندرم س س
طایــی بــه دنبــال دختــر مــی آیــد و خوشــبختش مــی کنــد و چــه بســیار دخترانمــان کــه 
ــد  ــردای عق ــن از ف ــر ســیندرالیی،پس م ــن تفک ــا ای ــن ســوارانند ب ــن چنی چشــم انتظــار ای
ــد. ــد ش ــرآورده خواه ــن ب ــای م ــت و نیازه ــز مهیاس ــه چی ــدارم و هم ــاش ن ــه ت ــازی ب  نی

یعنــی آمــوزش داده نشــده کــه از فــردای ازدواج زندگــی ماننــد موتــور هندلــی خواهــد بــود، 
کــه شــما بایــد تــا ۵0 ســال ایــن هنــدل را صبــح اول وقــت و در هوایــی زمســتانی کــه اتفاقــا 
موتــور یــخ زده ، بایســتی بــا زور و بدبختــی روشــن کنیــد وتــا شــب بجرخانیــد تــا صبــح فــردا 
ــه ایــن صــورت نیســت کــه همیــن  ــاره ایــن فراینــد تکــرار خواهــد شــد ،زندگــی ب کــه دوب

طــوری چــرخ آن بچرخــد.
نجمه حاج صادقیان کارشناس ارشد مشاوره خانواده  مرکز مشاوره شکیبا


