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افزایش 35 درصدی دستگیری توزیع کنندگان خرده فروش نسبت به سال گذشته 
مهندس مجتبی راعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در نشست خبری روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

ــی کاهــش ســن مصــرف و رشــد شــیوع مصــرف در  از طرف
ــه  ــا و دغدغ ــی ه ــه نگران ــان از جمل ــان و جوان ــن نوجوان بی
هایــی اســت کــه همــواره مــود توجه قــرار گرفتــه اســت البته 
گفتنــی ســت کــه اگــر تــا ســن 14 ســالگی کــه ســن شــکل 
ــازی  ــا و آگاه س ــوزش ه ــت، آم ــراد اس ــخصیت اف ــری ش گی
ــی ســخت  ــرد خیل ــن ف ــود، ای ــام ش ــح و مناســب انج صحی
دچــار تغییــر و اخــال مــی شــود و از ایــن جهــت آمــوزش 
ــتان در  ــرف دوس ــدارس از ط ــا و م ــودک ه ــطح مهدک از س

ــزی شــده اســت  ــرورش برنامــه ری بهزیســتی و آمــوزش پ
مجتبــی راعــی در ادامــه تصریــح کــرد : بــا توجــه بــه افزایــش 
ســطح زیر کشــت خشــخاش در افغانســتان، متاســفانه شــاهد 
رشــد حــدود 3359 درصــدی مــواد افیونــی هســتیم و از 185 
تــن در ســال 2001 بــه 6400 تــن در ســال 2018 میــادی 
رســیده اســت و این گســترش تولیــد و عرضه محصول بســیار 
نگــران کننــده اســت و همجــواری کشــورمان بــا افغانســتان و 

پاکســتان موجــب افزایــش ایــن نگرانــی شــده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه خســارات مــواد مخــدر در حــوزه 
ــواد  هــای بهداشــتی، اجتماعــی و فرهنگــی اظهــار کــرد : م
ــاد وارد  ــرد معت ــه ف ــه ب ــی ک ــیب های ــر آس ــاوه ب ــدر ع مخ
ــتی  ــای بهداش ــه ه ــکاتی در زمین ــب مش ــد، موج ــی کن م
مثــل توســعه بیمــاری هــای جســمانی، مــرگ و میــر ناشــی 
ــه هــای اجتماعــی  ــواد، در زمین از اســتفاده بیــش از حــد م
مثــل نــزاع و خشــونت، همســر و کــودک آزاری و همچنیــن 
خســارات فرهنگــی بــی شــماری مــی شــود و اثــرات مخــرب 

ــه جــا مــی گــذارد. بســیاری در ســطح جامعــه ب
ایشــان اقدامــات موثــر در ایــن زمینــه را مقابلــه، پیشــگیری 
و درمــان دانســت و خاطــر نشــان ســاخت: در ســطح 
شهرســتان مــا اقدامــات موثــری انجــام داده ایــم کــه از جملــه 
ایــن اقدامــات مــی تــوان بــه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر کــه ماهیانــه تشــکیل جلســه مــی شــود اشــاره 
کــرد کــه در ایــن شــورا کمیتــه هایــی زیــر گــروه ایــن شــورا 
تشــکیل شــده و ادارات شهرســتان هــر کــدام مســئول یکــی 

از ایــن کمیتــه هــا هســتند. 
فرمانــدار ویــژه در ادامــه افــزود: کمیتــه مقابلــه بــا توزیــع مواد 
ــه اســت،  ــن کمیت ــی مســئول ای ــروی انتظام ــه نی مخــدر ک
ــه  ــارت اداره بهزیســتی، کمیت ــه پیشــگیری تحــت نظ کمیت
درمــان و حمایــت اجتماعــی بــا مســئولیت شــبکه بهداشــت 
ــا  ــگان ب ــود یافت ــتغال بهب ــت از اش ــه صیان ــان، کمیت و درم
ــه  ــتان ک ــی شهرس ــور اجتماع ــاه ام ــت اداره کار و رف محوری
در ســال گذشــته 15 کارگاه کــه بهبــود یافتــگان را اســتخدام 
ــد و  ــه اســتفاده کردن ــن کمیت ــد از تســهیات ای ــرده بودن ک

ــاد از  ــا مســئولیت دانشــگاه آزاد نجــف آب کمیتــه پژوهــش ب
کمیتــه هــای ایــن شــورا هســتند کــه در جهــت مقابلــه بــا 
ــات مثمــر ثمــری  ــواد مخــدر و آمــوزش همــکاری و اقدام م

نیــز انجــام داده انــد.
ــه  ایشــان در ادامــه گفــت :در ســال گذشــته در بحــث مقابل
ــفانه  ــد، متاس ــام ش ــی انج ــروی انتظام ــت نی ــا محوری ــه ب ک
ــا  ــروش ه ــرده ف ــتگیری خ ــدی دس ــد 35 درص ــاهد رش ش
ــز  ــوده نی ــق آل ــایی مناط ــث شناس ــوص بح ــم، در خص بودی
ــن  ــز ای ــیب زا نی ــر و آس ــق، پرخط ــه مناط ــت ک ــد گف بای
مناطــق شناســایی شــدند و در بحــث آمــوزش نیــز ، 3 هــزار 
کارمنــدی، 5 هــزار نفــر در محیــط دانشــگاهی و 7 هــزار نفــر 
ــد کــه گامــی  ــواده هایشــان آمــوزش دیدن از زندانیــان و خان

ــی اســت.  ــن آســیب اجتماع مهــم در جهــت کاهــش ای
وی ضمــن اشــاره بــه ســازمان هــای مــردم نهــاد کــه در حوزه 
آســیب هــای اجتماعــی، جلوگیــری و کاهــش روی آوردن بــه 
ــت:  ــد، گف ــی کنن ــتان کار م ــطح شهرس ــدر در س ــواد مخ م
ــام،  ــای فران ــی ه ــام، انجمــن نیکوتین ــادان گمن انجمــن معت
جمعیــت احیــا انســانی کنگــره 60، انجمــن آوای ســامت و 
روان، مصبــاح الهــدی و موسســه مهــر مشــاوره، ســازمان های 
مــردم نهــاد در ایــن حــوزه هســتند. عــاوه بــر ایــن ســازمان 
ــرف  ــوء مص ــان س ــز درم ــتان 17 مرک ــطح شهرس ــا در س ه
ــه در ســال  ــاد اســت ک ــرک اعتی ــواد مخــدر و 7 کمــپ ت م
ــن کمــپ هــا مراجعــه کــرده و  ــه ای گذشــته 4 هــزار نفــر ب
خوشــبختانه حــدود 20 درصــد از ایــن افــراد بهبــودی خــود 

را بــه دســت آورده و چرخــه زندگــی برگشــتند. 
ایشــان برگــزاری همایــش دوچرخــه ســواری، دو و میدانــی و 
ــواده هــای شــهدا در  ــا خان ــدار ب ــوردی، تجلیــل و دی کــوه ن
ــری از  ــواد مخــدر، نمایشــگاه پیــش گی ــا م ــارزه ب حــوزه مب
مــواد مخــدر بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی، راه انــدازی 
اتوبــوس ســیار بــا ارائــه خدمــات آمــوزش و مشــاوره رایــگان، 
تبلیغــات محیطــی بــا همــکاری شــهرداری، برگــزاری کارگاه 
هــای آموزشــی در ســطح کارخانجــات و کارگاه هــای تولیدی 
و اتحادیــه هــا بــه صــورت حضــوری و مجــازی، آمــوزش هــای 
ــرای بهبــود یافتــگان، دوره هــای ضمــن  فنــی و حرفــه ای ب
خدمــت ویــژه کارکنــان دســتگاه هــا پیرامــون ایــن موضــوع 
و توصیــه و صحبــت ائمــه جمعــه و جماعــات پیرامــون ایــن 
ــا مــواد  ــارزه ب ــی مب ــه اقدامــات هفتــه جهان موضــوع از جمل

مخــدر اســت.
ــتان  ــتی شهرس ــس اداره بهزیس ــت رئی ــن نشس ــه ای در ادام
ــث  ــتی در بح ــات بهزیس ــه خدم ــاره ب ــا اش ــاد ب ــف آب نج
پیشــگیری آســیب هــای اجتماعــی گفــت : کمیته پیشــگیری 

در ذیــل کارگــروه شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه عهــده 
بهزیســتی اســت و ایــن اداره در ایــن مــورد جلســات مختلفی 
برگــزار کــرده و بــه نتایــج ســازنده و مثبتــی در ایــن زمینــه 
رســیده اســت، البتــه در بحــث آگاهســازی نیــز اقداماتــی نیــز 
انجــام داده ایــم ولــی بــا توجــه بــه شــیوه ویــروس کرونــا در 
ایــن ایــام، آگاهســازی بیشــتر در فضــای مجــازی بــوده اســت.

ــوان  وی در ادامــه بیــان کــرد: از دیگــر اقدامــات کــه مــی ت
اشــاره کــرد، طــرح مصــون ســازی در پیــش دبســتانی هــا و 
مهدکــودک هاســت کــه در ســال گذشــته 20 مهــد و 770 
نفــر در ایــن طــرح شــرکت کردنــد و مطالــب آگاهســازی در 
زمینــه پیشــگیری بــه زبــان کــودکان بــه آنهــا آمــوزش داده 
ــش  ــاد )مشــارکت دان ــن اداره طــرح م ــر ای شــد. طــرح دیگ
ــت  ــی( اس ــای اجتماع ــیب ه ــگیری از آس ــوزان در پیش آم
ــا  ــرورش انجــام شــد و ب ــا همــکاری اداره آمــوزش و پ کــه ب
ــه معلمــان ســطح آمــوزش در مــدارس گســترش  آمــوزش ب
ــن  ــز 362 نفــر در ای ــد و در ســال گذشــته نی ــدا مــی کن پی

ــد. طــرح شــرکت کردن
ــا )مشــارکت  ــح کــرد : طــرح مان قناعــت کار در ادامــه تصری
اجتماعــی نوجوانــان ایرانــی( از دیگــر طــرح هــا بــود کــه 113 
نفــر دانشــجو و دانــش آمــوز در ایــن طــرح شــرکت کردنــد 
ــری و  ــم گی و مســائلی همچــون مشــارکت در اجتماع،تصمی

اجــرا را آمــوزش دیدنــد.
ــا اشــاره بــه دیگــر خدمــات ایــن اداره در  ایشــان در ادامــه ب
ــاد  ــی اعتی ــط مل ــزود: خ ــی اف ــای اجتماع ــیب ه ــث آس بح
ــا 20 پاســخگوی  ــه صــورت رایــگان از ســاعت 8 ت 09628 ب
ســواالت مــردم در مــورد اعتیــاد اســت و خــط تلفنــی 1480 
ــاد،  ــای اعتی ــه ه ــتی در زمین ــگان بهزیس ــاوره رای ــز مش نی
ــی  ــردم م ــت و م ــی اس ــی و خانوادگ ــای اجتماع ــیب ه آس
تواننــد در صــورت بــروز مشــکل در ایــن زمینــه هــا بــا ایــن 

ــد.  ــگان بگیرن ــد و مشــاوره رای شــماره هــا تمــاس بگیرن
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان نجــف آبــاد در پایــان خاطر 
ــن اداره در زمینــه  نشــان ســاخت : از دیگــر برنامــه هــای ای
پیشــگیری از ایــن آســیب اجتماعــی ســامانه ی کاربین اســت 
کــه در آن انیمیشــن هــا و کلیــپ هــای آموزشــی در زمینــه 
ــاد نشــان داده مــی شــود و بصــورت القــا  پیشــگیری از اعتی
اطاعــات بــه مخاطبیــن )کــودکان و نوجــوان( فعــال اســت و 
همچنیــن برنامــه هــای اجتمــاع محــور معــروف بــه ســی بــی 
کــه آمــوزش هــای پیشــگیری بصــورت محلــه ای داده مــی 
شــود و ســال گذشــته نیــز بالــغ بــر 2500 نفــر مشــمول ایــن 

طــرح قــرار گرفتنــد
احمد شریعتی

در نشســت خبــری روز جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر کــه در محــل فرمانــداری شهرســتان نجــف 
آبــاد و بــا حضــور فرمانــدار ویــژه، رئیــس اداره بهزیســتی، نماینــده اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان و اصحــاب رســانه و خبرنــگاران برگــزار شــد، مجتبــی راعــی در ابتــدا ضمــن تبریــک 
دهــه کرامــت و گرامــی داشــت هفتــه قــوه قضاییــه و یــاد و خاطــره شــهدای هفتــم تیــر، بــا اشــاره 
بــه ضــرورت اطــاع رســانی، آگاه ســازی و آمــوزش مــردم از خطــرات اعتیــاد، در جهــت کاهــش 
ــه  ــا مــواد مخــدر و آمــوزش ب ایــن آســیب اجتماعــی افــزود : اطــاع رســانی پیرامــون مبــارزه ب
تمــام مــردم بــا توجــه بــه وضعیــت جهانــی فزاینــده ایــن آســیب مهــم اجتماعــی امــری ضــروری 

و مهــم اســت.
ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه افزایــش تنــوع و گســترش انــواع مــواد مخــدر و روانگــردان در ایــن 
ســال هــا بیــان کــرد: بــر اســاس آمــار، نزدیــک بــه 271 میلیــون نفــر کــه معــادل پنــج و نیــم 
درصــد از جمعیــت 15 تــا 64 ســال در جهــان اســت، حداقــل یــک بــار از انــواع مخــدر و روانگردان 
اســتفاده کــرده انــد. در بحــث تنــوع و گســترش نیــز شــاهد افزایــش چشــمگیری بــوده ایــم کــه 
از 166 نــوع مــواد مخــدر و روانگــردان در ســال 2009 بــه 803 نــوع مــواد مخــدر و روانگــردان در 

ســال 2017 رســیده اســت.
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 10 تیر 1399

شماره 65 3
                                                      نجف آباد در حوزه ایثار و شهادت در کشور برجسته است

حجت االســام »رمضانعلــی معتمــدی« مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان با اشــاره بــه جایگاه دینــی، فرهنگی 
و هنــری شهرســتان نجــف آبــاد اظهــار کــرد: نجــف آبــاد در حــوزه ایثــار و شــهادت در کشــور برجســته بــوده و تنها یک شــهید از 
ایــن شهرســتان دنیــا را تــکان داد و مــا هرچــه داریــم از برکــت خــون شــهدا اســت کــه بایــد قــدردان آن بــوده و تــاش نماییــم تا 
مدیــون آنهــا نباشــیم. وی افــزود: ایــن جهــت دهــی بســیار مهــم بــوده چــرا کــه زمانــی کــه هنرمنــد و اهالی فرهنــگ ما بــا قرآن 

و اهــل بیــت علیهــم الســام مانــوس باشــند آنــگاه هنــر و فرهنــگ جامعــه در خدمــت اســام و انقــاب قــرار می گیرند.
حجت االســام »رمضانعلــی معتمــدی« همدلــی و همراهــی امــام جمعــه، فرمانــدار و نماینده مــردم نجف آبــاد در مجلس شــورای 
اســامی را بــه عنــوان فرصــت مغتنــم در شهرســتان برشــمرد و اظهــار امیــدواری کــرد بــا اســتفاده از ایــن همدلــی و همراهــی 

برنامه هــای خوبــی در ســطح شهرســتان برگــزار شــود.

ایــن روزهــا بســیاری از متخصصــان و محققــان حــوزه ســامت برایــن باورنــد کــه شــیوع بیماری هــای مختلــف 
در جوامــع بشــری ریشــه در مصــرف غذاهــا و خوراکی هــا دارد. از ایــن رو ایــن گــروه به طــور مســتمر بــه مــردم 
توصیــه می کننــد کــه مواد غذایــی ســالم و طبیعــی را بیشــتر در برنامــه غذایــی خــود بگنجاننــد و تــا جایــی کــه 

می تواننــد محصــوالت و غذاهــای ارگانیــک را جایگزیــن موادغذایــی خــود کننــد. 
ایــن روزهــا طعــم محصــوالت ارگانیــک تــا حــدودی بــه طعــم خوراکــی هــای کودکــی نزدیــک تــر اســت، مهــم 
تریــن دلیــل بــرای طعــم خــوب ایــن نــوع محصــوالت خــودداری تولیدکننــدگان از مصــرف ســرعت بخــش هــا 
و کودهــای شــیمیایی اســت زیــرا ایــن نــوع کودهــا معمــوال رشــد محصــوالت را ســرعت مــی بخشــند و عمــا 
فرصــت رســیدن بــه محصــول نمــی دهنــد. رشــد ســریع محصــوالت عمــا بــر طعــم آنهــا تاثیــر مــی گــذارد 

بنابرایــن بــه راحتــی مــی تــوان بــه طعــم نــه چنــدان مطبــوع خوراکــی هــا پــی بــرد.
ــب  ــی و تخری ــث آلودگ ــر باع ــر کمت ــوالت دیگ ــا محص ــه ب ــوالت در مقایس ــن محص ــه ای ــد و تهی ــد تولی رون
ــر حفــظ ســامت و تندرســتی انســان دارد. ــادی ب محیط زیســت می شــود و ایــن مســئله در دراز مــدت تاثیــر زی
مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
ارگانیک ها باعث تندرستی و حفظ سالمت می شوند

خبر کوتاه

مواد الزم نان اگردک       *شیر دو پیمانه 
*آرد چهار پیمانه       *شکر دو پیمانه

*روغن مایع یا کره یک چهارم پیمانه 
*تخم مرغ دو عدد

*مایه خمیر یک قاشق چایخوری  
* چونه خمیر نانوایی یک عدد

*بیکینگ پودر یک قاشق چایخوری 
*سیاه دانه، زردچوبه، زعفران،کنجد، زیره از هر کدام به 

 دلخواه و میزان دلخواه
طرز تهیه:

کمــی  و  مایــه خمیــر  بــا  را  نانوایــی  چونــه خمیــر 
اســتراحت  کمــی  و  کــرده  ترکیــب  ولــرم  آب 
شــود. آمــاده  خوبــی  بــه  تــا  دهیــم  مــی 

ــم  ــا ه ــع را ب ــن مای ــرغ و روغ ــم م ــرم، زرده تخ ــیر ول ش
مخلــوط مــی کنیــم. مایــه خمیــر کــه از قبــل آمــاده کــرده 
بودیــم را بــه ایــن مــواد مخلــوط کــرده  و بــه خوبــی هــم 

مــی زنیــم تــا مــواد یــک دســت شــود.
مــواد خشــک یعنــی آرد، شــکر، بکینــگ پــودر را نیــز بــا 
ــواد خشــک  ــدک م ــدک ان ــم.  ان ــی نمائی ــوط م ــم مخل ه
ــی  ــم م ــا را ه ــزوده و آنه ــیر اف ــوط ش ــه مخل ــود را ب خ
ــرا ورز  ــا دســت آن ــد ب ــفت ش ــی س ــه کم ــواد ک ــم، م زنی

ــم. ــی افزائی ــه آن م ــک را ب ــواد خش ــم م ــم ک  داده و ک
هنگامــی کــه خمیــر حاصــل، حالــت چســبندگی اش کــم 
شــد بــه گونــه ای کــه به دســت نمی چســبید افــزودن مواد 
 خشــک را قطــع کــرده و خمیــر را اســتراحت مــی دهیــم.

روی ظــرف محتــوی خمیــر را بــا ســلفون یــا کیســه فریــزر 
بــه خوبــی مــی پوشــانیم تــا از خشــک شــدن روی خمیــر 
جلوگیــری شــود و در دمــای معمولــی محیــط، بــه مــدت 
حــدودا دو ســاعت قــرار مــی دهیــم تــا خمیــر عمــل آیــد.

 بعــد از ســپری شــدن زمــان الزم و بــرای اینکــه بفهمیــم 
خمیــر خــوب عمــل آمــده اســت ابتــدا بــا انگشــت 
 بــه گوشــه ای از خمیرمــان فشــاری وارد مــی کنیــم.

ــاده  ــوز آم ــت اول خــود بازگشــت هن ــه حال ــر ب اگــر خمی
ــا عمــل آمــدن، اســتراحت  ــی دیگــر ت ــد مدت نشــده و بای
کنــد امــا اگــر جــای فشــار انگشــت مــا بــه همــان حالــت 
ــه زنبــوری پیــدا کنــد  ــت الن ــد و حال فرورفتــه باقــی بمان
ــت  ــده اس ــل آم ــه عم ــوب ب ــده و خ ــاده ش ــر آم  ، خمی
خمیــر را بــه انــدازه هــای کوچــک ـ حــدودا انــدازه 
پرتقــال ـ جــدا مــی کنیــم و بــر روی ســطح صــاف کمــی 
ــه  ــا وردن ــبد و ب ــه آن نچس ــر ب ــا خمی ــم ت ــی ریزی آرد م
ــک  ــا ی ــم ت ــت نی ــه ضخام ــوده و ب ــن نم ــر را په خمی
ســانتیمتر در مــی آوریم.خمیــر پهــن شــده را بــه قطعــات 

ــرش مــی دهیــم.  کوچــک و در ابعــاد و اشــکال دلخــواه ب
 از روغــن جامــد یــا روغــن مایــع مخصــوص ســرخ کــردن 
ــر  ــه ای از روغــن پ ــه گون ــه را ب ــم وتاب اســتفاده مــی کنی
ــر  ــا در زی ــا کام ــانتی م ــم س ــر نی ــه خمی ــم ک ــی کنی م
ــوده و  ــا داغ نم ــن را کام ــرار داشــته باشــد روغ ــن ق روغ
ــه  ــل ب ــن عم ــم ای ــی کنی ــم م ــه را مای ــر تاب ــرارت زی ح
خاطــر آن اســت کــه حــرارت زیــاد روغــن در یــک زمــان 
 بــه همــه جــای نــان مــا رســیده و آن را بــه خوبــی بپــزد

تکانیــم  مــی  را  اضافــی ســطح خمیــر  آرد   : نکتــه   
دهیــم مــی  قــرار  روغــن  درون  را  خمیــر   و 

هنگامــی کــه ســطح زیــر اگــردک پختــه شــود آنــرا برمــی 
گردانیــم تــا روی دیگــرش هــم ســرخ شــود.

الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
اگردک )شیرینی محلی(

والدین آگاه
1.رابطــه تــان را تقویــت کنیــد. تضعیــف کــردن رشــته ی رابطــه ، دم دســتی تریــن راه ممکــن اســت آن هــم نــه بــرای کمــک بــه فرزندتــان 
، بلکــه در واقــع بــرای فــراری دادن خودتــان از مســئولیت بزرگــی کــه ســر راهتــان قــرار گرفتــه اســت.به جــای آن بــه دنبــال تقویــت رابطــه بــا 
فرزندتــان باشــید . بــرای ایــن کار بــه نقــاط قــوت او ) هــر چنــد کوچــک (توجــه نشــان بدهیــد و نشــان بدهیــد کــه بــه خاطــر ایــن ویژگــی هــا 

چقــدر بــه او افتخــار مــی کنیــد . 
2. بــا او صحبــت کنیــد. ممکــن اســت بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه بهتــر اســت بــه روی فرزندتــان نیاوریــد ، کــه مــی دانیــد او ســیگار مــی کشــد ، احتمــاال چــون فکــر مــی کنیــد کــه اگــر 

ایــن کار را بکنیــد ممکــن اســت روی او بــاز بشــود و در خانــه جلــوی شــما هــم ســیگار بکشــد.
در اینجا این سوال مطرح می شود که هدف شما چیست؟ آیا صرفا می خواهید او جلوی چشمان شما سیگار نکشد و یا میخواهید به طور کل سیگار نکشد؟

اگــر هدفتــان ایــن اســت کــه او در خانــه ســیگار نکشــد مــی توانیــد خودتــان را بــه آن راه بزنیــد البتــه ایــن کار بــه دلیــل ایــن کــه احســاس بــی تفاوتــی شــما نســبت بــه فرزندتــان را بــرای 
او بــه همــراه دارد بعیــد اســت کــه در بلنــد مــدت جــواب بدهــد و دیــر یــا زود او را در خانــه هــم ســیگار بــه دســت خواهیــد دیــد.

امــا اگــر هدفتــان حــل مشــکل او اســت بــا او صحبــت کنید.منظــور از صحبــت نصیحــت ، ســرزنش یــا تمســخر نیســت بلکــه ایــن اســت کــه بنشــینید و بــا مهربانــی بــه او بگوییــد کــه از ایــن 
وضــع ناراحــت هســتید و دلتــان میخواهــد دربــاره آن کمــی بــا هــم صحبــت کنیــد. ســعی کنیــد بیشــتر بــه او گــوش کنیــد و دالیلــش را بشــنوید . منصــف باشــید ، او را قضــاوت نکنیــد و در 

حیــن صحبــت هــا حمایتتــان را بــه او نشــان بدهیــد.
مریم رضائیان

وقتی در جیب نوجوانم سیگار دیدم چه کنم؟
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2شماره 65
غبار روبی مزار شهدای نجف آباد همزمان با هفته قوه قضاییه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ،  همزمــان بــا هفتــه قــوه قضاییــه و در 
آســتانه هفتــم تیــر ســالروز شــهادت شــهید آیت اهلل بهشــتی)ره( و شــهدای هفتــاد و دو تن ،جمع کثیــری از مردم و مســئولین 
شهرســتان ، ضمــن حضــور در گلــزار شــهدا، و گرامیداشــت یــاد و خاطــره  شــهدای هفتــم تیــر و قرائــت فاتحه و اهدای شــاخه 
گل و عطــر افشــانی قبــور پــاک شــهداء  بــا آرمان هــای حضــرت امــام )ره( ، رهبــر معظــم انقــاب و شــهدا تجدیــد عهــد و 
پیمــان کردنــد و ســپس  نمــاز وحــدت بــه امامــت امــام جمعــه نجــف آبــاد در ســالن گلــزار شــهدای  نجــف آبــاد برگــزار شــد .

گفتنــی اســت در ایــن مراســم ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد نیــز حضــور 
داشــت .

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 

ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
یــا  دارد  اعتراضــی  کســی 
ــزد او  ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
ــورا  ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ
واالگواهــی  دارد  تقدیــم 
صادرخواهــد شــد. 864485/م 
 10 شــعبه  رئیــس  الــف 

آبــاد نجــف  اختــاف  دادگاه شــورای حــل  حقوقــی 
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 

حــل اختــاف نجــف آبــاد

بــه مناســبت هفتــه قــوه قضائیــه و ســالروز عــروج آیــت اهلل دکتــر بهشــتی، شــهید بیــن 
ــم  ــته مراس ــای گذش ــال ه ــد س ــان همانن ــن از یارنش ــری و 72 ت ــد منتظ ــل محم المل
تجدیــد میثــاق بــا آرمان هــای  امــام خمینــی )ره(   و انقــاب اســامی در گلــزار شــهدای 

ــاد صــورت پذیرفــت . نجــف آب
ــهدای  ــای واالی ش ــان ه ــا آرم ــهدا، ب ــزار ش ــور در گل ــن حض ــئولین ضم ــردم و مس م
گرانقــدر، امــام شــهداء و منویــات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( تجدیــد میثاقــی 
مجــدد نمــوده و بــا نثــار گل و غبارروبــی و فاتحــه بــر مــزار شــهدا یــاد ایشــان را گرامــی 
داشــتند و ســپس در مراســم نمــاز وحــدت بــه امامــت امــام جمعــه شــهر در ســالن گلــزار 

ــاد حضــور رســاندند. شــهدای  نجــف آب

تجدید میثاق با آرمان های امام راحل)ره( و شرکت در نماز وحدت

بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه جمعــی از فعالیــن انجمــن هــا و تشــکل هــای مــردم نهــاد 
ــدام   ــی، ترافیکــی و فرهنگــی در دســت اق ــی، خدمات ــروژه هــای عمران ــان شــهر  از پ و جوان

شــهرداری نجــف آبــاد بازدیــدی  بــه عمــل آوردنــد.
ــل شــهری  ــل و نق ــی و حم ــور زیربنای ــات شــهری و ام ــن خدم ــه معاونی ــد ک ــن بازدی در ای
ــط   ــئولین مرتب ــد از مس ــی چن ــل و تن ــن المل ــات و اموربی ــر ارتباط ــهردار، مدی ــاور ش ، مش
ــوار  ــی، بل ــل زندگ ــی، پ ــتان زندگ ــاد، بوس ــف آب ــی نج ــتارگاه صنعت ــتند، کش ــور داش حض
ــع  ــدار واق ــورد دی ــی م ــه ئصــورت میدان کشــاورز، محــور تفریحــی گردشــگری بیشــه و ... ب
ــواالت  ــخگوی س ــوده و پاس ــه نم ــا ارای ــروژه ه ــات الزم را در پ ــئولین توضیح ــدند و مس ش

بازدید جمعی از فعالین انجمن ها و تشکل های مردم نهاد از پروژه ها

حصر وراثت
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب حصروراثــت حمیــد فتحــی  دارای شناســنامه شــماره 447 ب
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 990052 از ای
شــادروان حســین  فتحــی بشناســنامه 109 در تاریــخ 99/3/4 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
ــه : 1. محمــد فتحــی  ش ش  زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
2618 ، 2. علــی فتحــی  ش ش 852 ، 3. حبیــب فتحــی  ش ش 1819431932 ، 4. مجیــد 
ــر  ــی  ش ش 0 )همس ــواد فتح ــی  ش ش 447 6. ج ــد فتح ــی  ش ش 1786 ، 5. حمی فتح
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف متوف
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 896449م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب حصروراثــت ســید احمــد موســوی دارای شناســنامه شــماره 1189 ب
کاســه 9900496 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــی  ــگاه دائم ــخ 87/3/2 اقامت ــنامه 49455 در تاری ــوالد موســوی بشناس ــید پ ــادروان س ــه ش ک
ــری  ــه : 1. پ ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود را ب
موســوی زارع  ش ش 2399)همســر متوفی (، 2. ســید احمد موســوی ش ش 1189 ، 3. ســید 

کیانوش موســوی ش ش 1088249222 ، 4. ســید مســعود موســوی ش ش 15592 ، 5. ســید 
وحیــد موســوی ش ش 11850 ، 6. ســید داریــوش موســوی ش ش 19629 ، 7. ســید بهنــام 
موســوی ش ش 3674 )پســران متوفــی ( ، 8. نشــمیه موســوی ش ش 22884  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. 

893900/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 32 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــز بابای ــت هرم حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث 9900447 از ای
شــادروان خــاور براتــی قهریزجانــی بشناســنامه 420 در تاریــخ 87/7/9 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. هرمــز بابایــی ش 
ش 32 )پســر متوفــی (، 2. فاطمــه بابایــی ش ش 16 ، 3. صغــری بابایــی ش ش 17 )دختــران 
ــا انجــام تشــریفات  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. 896512/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد

رییــس اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان گفــت: جمعیــت 
ــته،  ــی گذش ــال تحصیل ــی س ــتان ط ــوزی شهرس دانش آم
بیــش از دو هــزار و چهارصــد نفــر بیشــتر از آن چــه مربــوط به 
نــرخ طبیعــی رشــد جمعیــت اســت، افزایش داشــته و امســال 
نیــز ایــن میــزان در حــدود هــزار و هفتصــد نفــر پیش بینــی 

می شــود.
ــه  ــت: اضاف ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــوی زاده ب ــید رضا موس س
ــاه کاس  ــه پنج ــل ب ــوز، حداق ــزان دانش آم ــن می ــدن ای ش
ــداد  ــه تع ــت ک ــی اس ــن در حال ــاز دارد و ای ــد نی درس جدی
دانش آمــوزان برخــی شهرســتان های اســتان، بــه انــدازه 
ــوع  ــن موض ــت و ای ــم نیس ــتان ه ــق شهرس ــی مناط برخ
ــرده  ــدان ک ــاد را دوچن ــدارس نجف آب ــازی م ــت نوس اهمی

ــت. اس
ــد کادر  ــصت درص ــش از ش ــت: بی ــه داش ــوی زاده اضاف موس
آموزشــی شهرســتان، دارای ســابقه بیش از بیســت و دو ســال 
هســتند و تــا مهــر مــاه امســال نزدیــک بــه دویســت و پنجــاه 
و پنــج نفــر از همــکاران مــا بازنشســته می شــوند کــه از ایــن 
تعــداد یکصــد و ســی و چهــار نفــر مربــوط بــه مقطــع ابتدایی 

. هستند
تشــکیل ســتاد مرکــزی ثبت نــام مــدارس در آمــوزش و 
ــوی زاده  ــه موس ــود ک ــی ب ــر مطلب ــتان دیگ ــرورش شهرس پ
ــا  ــته ب ــای گذش ــی ماه ه ــت: ط ــان داش ــریح آن اذع ــا تش ب
ــکل و  ــی مش ــش از س ــه، بی ــان مربوط ــارکت کارشناس مش
معضــل مربــوط بــه ایــن بخــش بررســی و بــرای رفــع آن هــا 
چاره اندیشــی شــده و در حــال حاضــر نیــز بــه طــور مســتمر 

ــارت دارد. ــام نظ ــد ثبت ن ــر فرآین ب
ــای اول و دوم  ــرای فازه ــکار ب ــن دو پیمان ــه تعیی ــاره ب اش
احــداث زیرگــذر هنرســتان کشــاورزی شــهید پارســا و 
ــه  ــاد ب مجتمــع آموزشــی شــهید حججــی در جــاده نجف آب
فوالدشــهر و پیگیــری تســویه مطالبــات پیمانــکار مجموعــه 
ــاور اداره  ــات مج ــالن اجتماع ــالن ورزشــی و س آموزشــی، س
ــر  ــای آن دیگ ــی بخش ه ــمی تمام ــاح رس ــور افتت ــه منظ ب
ــه  مطالبــی بــود کــه مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان ب

ــت. ــاره داش ــا اش آن ه
از  گوشــه ای  تشــریح  در  گفت وگــو  ایــن  پایــان  در  وی 
ــرایط  ــود در ش ــت خ ــت مدیری ــه تح ــای مجموع فعالیت ه

قرنطینــه کرونــا اعــام کــرد: دریافــت و توزیــع بیــش از نهصد 
هــزار لیتــر مــواد ضدعفونــی، تهیــه نزدیــک به ســیصد بســته 
مــواد غذایــی ویــژه کمــک بــه دانش آمــوزان نیازمنــد و دیگــر 
ــر  ــته لوازم التحری ــا بس ــه ده ه ــا و تهی ــیب دیدگان کرون آس
ویــژه دانش آمــوزان بی بضاعــت از دیگــر کارهــای انجــام 

شــده در ایــن مــدت هســتند.

رشد ۱۷۰۰نفری دانش آموزان نجف آباد
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 10 تیر 1399

شماره 65 5
                                                                                             جواب فوردداستان کوتاه

از »فــورد« میلیــاردر معــروف آمریکایــی و صاحــب یکــی از بزرگتریــن کارخانــه هــای ســازنده انــواع اتومبیــل در آمریــکا 

پرســیدند: »اگــر شــما فــردا صبــح از خــواب بیــدار شــوید و ببینیــد تمــام ثــروت خــود را از دســت داده ایــد و دیگــر 

چیــزی در بســاط نداریــد، چــه مــی کنیــد؟«

ــا کار و کوشــش، آن خدمــت را  ــی مــردم را شناســایی مــی کنــم و ب ــاره یکــی از نیازهــای اصل ــورد جــواب داد: »دوب ف

ــاره فــورد امــروز خواهــم بــود«. ــا کیفیــت و ارزان بــه مــردم ارایــه مــی دهــم و مطمئــن باشــید بعــد از پنــج ســال دوب ب

حصر وراثت
حصروراثــت مریــم مهدیــه نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 2643 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900499 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ 98/9/22  ــنامه 333 در تاری ــادی  بشناس ــف آب ــه نج ــی مهدی ــر عل ــادروان مه ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــا  ــی(، 2. محمدرض ــادی ش ش 27666 )همســر متوف ــی نجــف آب ــب اله ــره حبی ــه : 1. زه ب
مهدیــه  ش ش 298 )پســر متوفــی ( ، 3. زهــره  مهدیــه ش ش 316 ، 4. مهنــاز مهدیــه ش 
ــادی ش ش  ــادی ش ش 2643 6. الهــام مهدیــه نجــف آب ش 89 ، 5. مریــم مهدیــه نجــف آب
ــادی  ــه نجــف آب ــه مهدی ــادی ش ش 1943 ، 8. محبوب ــه نجــف آب 27510 ، 7. شــهناز مهدی
ــردگان  ــر از نامب ــه غی ــی ب ــادی ش ش 706 ،  متوف ــف آب ــه نج ــه مهدی ش ش 811 ، 9. اله
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. 890948/م 

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

حصروراثــت محمــد توکلــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 483 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900505 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان مهــدی توکلــی  بشناســنامه 664 در تاریــخ 99/3/4 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محمــد توکلــی 
نجــف آبــادی ش ش 483 ، 2. فضــل اهلل توکلــی  ش ش 1519 ، 3. عباســعلی توکلــی نجــف 
آبــادی ش ش 23627 )پســران متوفــی ( ، 4. صدیقــه توکلــی نجــف آبــادی ش ش 894 ، 5. 
زهــره توکلــی نجــف آبــادی ش ش 1080373993 ، 6. فرشــته توکلــی نجــف آبــادی ش ش 
193 )دختــران 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. 893040/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت فاطمــه اســماعیلی دارای شناســنامه شــماره 11 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900508 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان حســن نــوروزی  بشناســنامه 23 در تاریــخ 99/2/31 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. فاطمــه اســماعیلی  ش 
ــی ( ، 3.  ــر متوف ــوروزی  ش ش 81 )دخت ــی( ، 2. ســمیه ن ش 5499759499 )همســر متوف
عبدالــه نــوروزی ش ش365 ، 4. ابوالفضــل نــوروزی ش ش 1080660781 ، 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. 893066/ م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حســین گوینــده دارای شناســنامه شــماره 2236 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900439 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان ســکینه حجتــی نجــف آبــادی بشناســنامه 58 در تاریــخ 99/3/15 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مرتضــی 
گوینــده  ش ش 6 ، 2.حســن گوینــده ش ش 1737 ، 3. علــی گوینــده ش ش 398 ، 4. 
حســین گوینــده ش ش 2236 )پســران متوفــی ( ، 5. طاهــره گوینــده ش ش 166 ، 6. زهــرا 
گوینــده ش ش 2557 )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. 893051/م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت علیرضــا قیصــری نیــا نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1080559310 بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900491 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نموده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صدیقــه علــی کاظــم نجــف آبــادی بشناســنامه 304 در 
تاریــخ 99/2/12 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : 1. احمــد قیصــری نیــا نجــف آبــادی ش ش 422 )همســر متوفــی (، 2. 
علیرضــا قیصــری نیــا نجــف آبــادی ش ش 1080559310 ، 3. امیرحســین قیصــری نیــا نجــف 
آبــادی ش ش 10808912393 ، 4. احمــد قیصــری نیــا نجــف آبــادی ش ش 422 )پســران 
متوفــی ( ، 5. رقیــه میــر عباســی نجــف آبــادی  ش ش 951 )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. 893008/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت ســجاد بشــارتی نســب دارای شناســنامه شــماره 1080038876 بــه شــرح 
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 9900454 از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا بشــارتی نســب بشناســنامه 714 در تاریــخ 99/2/12 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه : 1. هاشــم بشــارتی نســب ش ش 4060682632 ، 2. حجــت بشــارت  ش ش 107 ، 3.  ب
علــی بشــارتی نســب ش ش 296 ، 4. محمــد بشــارتی نســب ش ش 979 ، 5. ســجاد بشــارتی 
نســب ش ش 1080038876 )پســران متوفــی(، 6. فاطمــه بشــارتی نســب ش ش 1573  ، 7. 
لیــا بشــارتی نســب ش ش 1984 ، ســکینه بشــارت ش ش 201 )دختــران 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. 893442/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت محمــد معینــی نجف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1058 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900456 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان حســینعلی معینــی نجــف آبــادی  بشناســنامه 28 در تاریــخ 99/2/8 اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
طیبــه اســماعیلی نجــف آبــادی ش ش 486 )همســر متوفــی(، 2. رویــا معینــی ش ش 1000 
، 3. اکــرم معینــی نجــف آبــادی ش ش 18 ، 4. محمــد معینــی نجــف آبــادی ش ش 1058 ، 
5. حمیــد معینــی  ش ش 759، 6. مجیــد معینــی نجــف آبــادی ش ش 24861 ، 7. اســماعیل 
معینــی  ش ش 1385 )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. 894033/م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت امیــر ابراهیمــی دارای شناســنامه شــماره 1080524592 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900440 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــگاه  ــخ 99/3/6 اقامت ــنامه 362 در تاری ــدره  بشناس ــی گل ــه رحمان ــادروان پروان ــه ش داده ک
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
حســین ابراهیمــی ش ش 16 )همســر متوفــی( ، 2. علــی ابراهیمــی ش ش 1080630074 ، 
3. امیــر ابراهیمــی  ش ش 1080524592 )پســران متوفــی ( ، 4. فرشــته ابراهیمــی  ش ش 
ــی(،  ــادر متوف ــدره ش ش 9 )م ــی گل ــری رحمان ــی ( ، 5. صغ ــر  متوف 1080241930 )دخت
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
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 894004/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت علــی فرازمنــد دارای شناســنامه شــماره 26793 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900528 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان اکبــر فرازمنــد بشناســنامه 426 در تاریــخ 99/3/20 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. علــی فرازمنــد ش ش 
ــی ( ، 3. ســکینه رســتگاری ش ش  ــد ش ش 776 )پســران متوف ــد فرازمن 26793 ، 2. محم
1154 )همســر متوفــی ( ، 4. زهــرا فرازمنــد ش ش 1080127364 ، 5. ریحانــه فرازمنــد ش 
ش 247 ، 6. رضــوان فرازمنــد ش ش 229 )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. 895498/م 

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

ــه  حصروراثــت مهنــاز براتــی  دارای شناســنامه شــماره1080099441به شــرح دادخواســت ب
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 9900273 از ای
ــخ 98/4/14  داده کــه شــادروان مهدیــس شــاه محمــدی بشناســنامه 1081330171 در تاری
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــی  ش ش  ــاز برات ــی ( ، 2. مهن ــدر متوف ــدی ش ش 14 )پ ــاه محم ــل ش ــه : 1. جلی ــت ب اس
1080099441 )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. 890408/م الــف رئیــس شــعبه 10 

ــاد حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
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4شماره 65
خبر کوتاه                      دیـدار با ریاست دادگستری و دادستان نجف آباد

محمــد مغــزی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق  عیــدی محمــد طرقــی ریاســت و جمعــی از اعضــای شــورای اســامی 
ــا حجــت الســام ســید  ــاد ب ــران ســتادی شــهرداری نجــف آب ــاد، معاونیــن شــهردار و جمعــی از مدی شــهر نجــف آب
حســین حســینی رئیــس دادگســتری شهرســتان نجــف آبــاد و علــی زارع دادســتان عمومــی و انقــاب نجــف آبــاد و 

مجموعــه دادگســتری دیــداری بــه عمــل آوردنــد.
ایــن دیــدار بــه مناســبت ســالروز عــروج آیــت اهلل دکتــر بهشــتی، شــهید بیــن الملــل محمــد منتظــری و 72 تــن از 

یارانشــان و هفتــه قــوه قضائیــه و تجلیــل از زحمــات مجموعــه دادگســتری صــورت پذیرفــت.
ــا اعــام برنامــه هایــی ، اقشــار مختلــف  ــه عنــوان هفتــه قــوه قضائیــه اســت  و در ایــن هفتــه ب هفتــه اّول تیرمــاه ب

ــوه قضائیــه و سیاســت هــای آن بیشــتر آشــنا مــی شــوند. ــا وظایــف، عملکــرد و خدمــات ق جامعــه ب

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 220 ب ــنامه ش ــجاعی  دارای شناس ــا ش ــت عبدالرض حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 9900453 از ای
ــگاه  ــخ 97/6/17 اقامت ــنامه 322 در تاری ــی بشناس ــجاعی برجوئ ــاز ش ــادروان ای ــه ش داده ک
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
بــی بــی نــاز طهماســبی  ش ش 4 )همســر متوفــی ( ، 2. عبدالرضــا شــجاعی برجوئــی ش ش 
ــی ش ش 117 ،  ــی ش ش 1 ، 4. صفــر شــجاعی برجوئ ــی رضــا شــجاعی برجوئ 220 ، 3. عل
5. بهــرام شــجاعی برجوئــی ش ش 181 )پســران متوفــی(، 6. اشــرف شــجاعی برجوئــی  ش 
ــی  ش ش  ــجاعی برجوئ ــب ش ــی  ش ش 140 ، 8. زین ــجاعی برجوئ ــت ش ش 198 ، 7. زین
ــی ش ش  ــی ش ش 199 ، 10. فاطمــه شــجاعی برجوئ ــاج شــجاعی برجوئ ــن ت 219 ، 9. زری
ــا  ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــران متوف 2503 )دخت
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. 892341/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت محســن مومنــی موگوئــی دارای شناســنامه شــماره 40 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 9900059 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
ــگاه دائمــی  ــخ 98/6/28 اقامت ــی بشناســنامه 8 در تاری ــی موگوئ ــم مومن کــه شــادروان ابراهی
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. فاطمــه 
ــی ش ش 410 ، 3.  ــی موگوئ ــد  مومن ــی( ، 2محم ــر متوف ــی ش ش 1 )همس ــی موگوئ مومن
ــی ش ش 1120045381  ــی موگوئ ــن مومن ــی ش ش 411 ، 4. محس ــی موگوئ ــر مومن قنب
)پســران متوفــی (، 5. اقــدس مومنــی موگوئــی ش ش 412 6. خدیجــه مومنــی موگوئــی ش 
ش 105 ، 7. فرزانــه مومنــی موگوئــی  ش ش 1120022436 )دختــران متوفــی (متوفــی بــه 
ــی درخواســت  ــام تشــریفات مقدمات ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب غی
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. 891531/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف 

نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت نســرین تمــدن نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 32340 بــه شــرح 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900460 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــخ  ــرم ســلطانیان تیرانچــی بشناســنامه 231 در تاری ــه شــادروان اک ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 98/5/19 اقامت
ــف  ــدن نج ــرین تم ــادی ش ش 643 ، 2. نس ــف آب ــدن نج ــر تم ــه : 1. ناص ــت ب ــر اس منحص
ــدان  ــادی ش ش 1080109651 )فرزن ــف آب ــدن نج ــور تم ــادی ش ش 32340 ، 3. منص آب
متوفــی (، 4. غامرضــا تمــدن نجــف آبــادی ش ش 1345 )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 
ــاد ــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب ــف رئیــس شــعبه 10 حقوق شــد. 890428/م ال

حصر وراثت
حصروراثــت محبوبــه شــاهپوری ارانــی دارای شناســنامه شــماره 1717 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900477 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ناصــر نادعلــی بشناســنامه 23 در تاریــخ 99/3/2 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. یکتــا نادعلــی ش 
ش 1081062681 ، 2. فاطمــه زهــرا نادعلــی ش ش 1080626107 ، 3. شــکوه نادعلــی ش 
ش 1080109483 )فرزنــدان متوفــی( ، 4. محبوبــه شــاهپوری ارانــی ش ش 1717 )همســر 
متوفــی( ، 5. شــاه بیگــم یوســفی نجــف آبــادی ش ش 55 )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. 891373/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی  دارای شناســنامه شــماره 730 ب ــه گوروئ ــدرت ال ــت ق حصروراث
کاســه 9900448 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
کــه شــادروان عزیزالــه گوروئــی  بشناســنامه 408 در تاریــخ 91/6/14 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. خانــم  گوروئــی 
ش ش 566 )همســر متوفــی(، 2. فیــض اهلل گوروئــی  ش ش 693 ، 3. تقــی گوروئــی ش ش 
223 ، 4. باقــر گوروئــی ش ش 3489 ، 5. محمــد نقــی گوروئــی چهــل چشــمه  ش ش 37 ، 6. 
قــدرت اهلل گوروئــی ش ش 730 )پســران متوفــی(، 7. مینــا گوروئــی ش ش 752 ، 8. فهیمــه 
گوروئــی چهــل چشــمه  ش ش 14153 ، 9. همــه گل گوروئــی ش ش 567 ، 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. 890767 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 563 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــا امین ــد رض ــت محم حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 9900375 از ای
داده کــه شــادروان فاطمــه امینــی بوئینــی  بشناســنامه 956 در تاریــخ 1345/7/28 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
عــزت الــه امینــی بوئینــی  ش ش 5499291578 ، 2. عبــاس امینــی ش ش 5499321078 ، 
3. مونــس خانــم امینــی بوئینــی  ش ش 5499008477 ، )فرزنــدان متوفــی(، 4. میــرزا محمــد 
امینــی بوئینــی  ش ش 955 )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. 892391/م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 2946 ب ــنامه ش ــری  دارای شناس ــا منتظ ــت علیرض حصروراث
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 9900495 از ای
داده کــه شــادروان اعظــم دیانــی بشناســنامه 9146 در تاریــخ 99/3/1 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. علیرضــا منتظــری 
ش ش 2946  )همســر متوفــی(، 2. آرمیتــا منتظــری ش ش 1276334346 )دختــر متوفــی 
( ، 3. آرش منتظــری ش ش 1081446587 )پســر متوفــی ( ، 4. طلعــت خلیــل زاده  ش ش 
50 )مــادر متوفــی ( ، 5. حســینعلی دیانــی  ش ش 671 )پســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از 
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. 890748/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت عالــم تــاج احمــدی دارای شناســنامه شــماره 5 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900497 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان الــه یــار زردشــتی بشناســنامه 1 در تاریــخ 93/7/24 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
ــاج احمــدی  ــم ت ــه : 1. عال ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ش ش 5 )همســر متوفــی ( ، 2. مریــم زردشــتی  ش ش 5989 ، 3. مهنــاز زردشــتی ش ش 
108150110 )دختــران متوفــی ( ، 4. مســعود زردشــتی  ش ش 7452 ، 5. مختــار زردشــتی 
ــردگان  ــر از نامب ــه غی ــی ب ــتی ش ش 1080273699 ، متوف ــد زردش ش ش 5990 ، 6. مجی
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. 890640/م 

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

حصروراثــت محمــد کریمــی  دارای شناســنامه شــماره 906 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900502 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان مغفــور میثــم کریمــی  بشناســنامه 2 در تاریــخ 91/12/7 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. صغــرا جهانگیــری  
ش ش 39 )مــادر متوفــی (  ، 2. محمــد کریمــی  ش ش 906 )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. 891875/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت علیرضــا احمــدی  دارای شناســنامه شــماره 15 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
9900443 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 98/11/21 اقامت ــنامه 207 در تاری ــی بشناس ــیرازی تهران ــه ش ــادروان طیب ش
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. علیرضــا 
احمــدی  ش ش 15 )پســر متوفــی ( ، 2. صدیقــه احمــدی قهریزجانــی ش ش 3 ، 3. فاطمــه 
احمــدی  ش ش 5 ، 4. طاهــره احمــدی قهریزجانــی ش ش 2 ، 5. ســکینه احمــدی  ش ش 
1334 )دختــران 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. 891846/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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شماره 65 ۷
                                                           ســاخت قطعات دســتگاه بازیافت در نجف آبادخبر کوتاه

ــی  ــزات اصل ــد توانســتیم تجهی ــت لنجــان گفــت: در ســال جهــش تولی ســبحان نظــری  مدیرعامــل شــرکت بازیاف
ــا  ــم. قب ــازی کنی ــاد داخلی س ــدی در نجف آب ــک کارگاه تولی ــا مشــارکت ی ــت را ب ــه بازیاف ــردازش کارخان بخــش پ
ــه را  ــن بخــش از کارخان ــت ارز ای ــش قیم ــم و افزای ــرایط تحری ــه در ش ــم ک ــان وارد می کردی ــَرند را از آلم ــن َس ای
ــت.  ــش یاف ــان کاه ــون توم ــه 500 میلی ــی ب ــارد تومان ــه 2 میلی ــه آن هزین ــه در نتیج ــم ک ــد کنی ــل تولی در داخ
ــاد  ــوز ایج ــت مج ــال دریاف ــه دنب ــم و ب ــف کرده ای ــان تعری ــگاه اصفه ــا دانش ــترکی را ب ــی مش ــای تحقیقات پروژه ه
مرکــز تحقیقــات بازیافــت کشــور در لنجــان هســتیم. در طــول یــک ســال گذشــته اقدامــات اصاحــی مختلفــی را 
در کارخانــه اجــرا کردیــم کــه در نتیجــه آن حجــم پســماند دفنــی از 70 درصــد بــه 50 درصــد کاهــش یافــت و در 

ــه کمتــر از 20 درصــد خواهــد رســید. ادامــه ب

حصر وراثت
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی دارای شناســنامه شــماره 78 ب ــت حســین جال حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9900500 از ای
شــادروان حــاج رجبعلــی جالــی بشناســنامه 10 در تاریــخ 98/9/15 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محمدرضــا جالــی 
ــی   ــادی ش ش 72 ، 3. حســین جال ــی جــال آب ــادی ش ش 752 ، 2. رســول جال جــال آب
ش ش 78 ، 4. ناصــر جالــی جــال آبــادی ش ش 24 ، 5. اصغــر جالــی جــال آبــادی ش ش 
1726 )پســران متوفــی(، 6. مریــم جالــی جــال آبــادی ش ش 22، 7. فاطمــه جالــی جــال 
آبــادی ش ش 987 ، 8. عصمــت جالــی جــال آبــادی ش ش 13 ، 9. ســکینه جالــی جــال 
ــادی ش ش 21595 )  ــف آب ــری نج ــرخ اخض ــی(،10 . ف ــران متوف ــادی ش ش 10  )دخت آب
همســر 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. 894007/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل 

اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت اکــرم صداقــت نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 1941 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900529 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ 99/3/16  ــادی  بشناســنامه 160 در تاری ــی صداقــت نجــف آب داده کــه شــادروان  احمــد قل
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 1. زهــرا حــق پنــاه  ش ش 3514 )همســر متوفــی (، 2. رضــا صداقــت نجــف آبــادی    ش 
ش 1080047888 ، 3. رســول صداقــت نجــف آبــادی  ش ش 4791 ، 4. محمــد صداقــت نجــف 
آبــادی  ش ش 201 )پســران متوفــی ( ، 5. اعظــم صداقــت نجــف آبــادی  ش ش 1940 ، 6. آزاده 
صداقــت نجــف آبــادی  ش ش 1، 7. اکــرم صداقــت نجــف آبــادی  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. 895125/م 

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

حصروراثــت معصومــه اســفندیاری دارای شناســنامه شــماره 7 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9900392 از ای
ــدرود  ــخ 90/9/22 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب ــدون مهــدور بشناســنامه 2 در تاری شــادروان فری
ــه اســفندیاری  ــه : 1. معصوم ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث زندگــی گفت
ــدور ش ش  ــد مه ــدور ش ش063124 108 ، 3. حام ــی مه ــی( ، 2. عل ــر متوف ش ش 7)همس
1080193421 ، 4. پریســا مهــدور ش ش 1080292373 )دختــر متوفــی ( ، 5. گلنــار اصانــی  
ش ش 146  )مــادر متوفــی(، 6. فتحعلــی مهــدورش ش 96 )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. 

894006/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت اصغــر گل محمــدی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 111 بــه شــرح 
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900560 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان احمــد رضــا گل محمــدی نجــف آبــادی بشناســنامه 133 در 
تاریــخ 99/3/8 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : 1. محتــرم مختــاری نجــف آبــادی  ش ش 304 )همســر متوفــی ( ، 2. اصغــر 
گل محمــدی نجــف آبــادی ش ش 111 ) پســر متوفــی ( ، 3. اکــرم گل محمــدی نجــف آبــادی 
ش ش 129 ، 4. اشــرف گل محمــدی نجــف آبــادی ش ش 384 )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. 

895143/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــوری  دارای شناســنامه شــماره 37249 ب ــرا ن ــت زه حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9900541 از ای
ــدرود  ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/2/18 اقامت ــنامه 1971 در تاری ــوری بشناس ــه ن ــادروان رباب ش
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : 1. طاهــره نــوری ش ش 10000 
، 2. زهــرا نــوری ش ش 37249 ، 3. زهــره نــوری ش ش 37633 ،  )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 895176/م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــه ســورانی دارای شناســنامه شــماره 880 ب حصروراثــت فرزان
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 990053 از ای
ــگاه دائمــی خــود را  ــخ 99/3/10 اقامت شــادروان محمــد رضــا نکیســا بشناســنامه 559 در تاری
ــه : 1. محمــد نکیســا  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث ب
ــد  ــا ش ش 1273940873 )فرزن ــهرزاد نکیس ــی ( ، 2. ش ــد متوف ش ش 1080501681 )فرزن
متوفــی ( ، 3. فرزانــه ســورانی ش ش 880 )همســر متوفــی ( ، 4. بهــرام نکیســا  ش ش 4805 ،  
)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. 895445/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت ســیاوش مختــاری دارای شناســنامه شــماره 169 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9900501 از ای
شــادروان پرویــز مختــاری بشناســنامه 23 در تاریــخ 1399/1/18 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
ــاری ش  ــه : 1. ســیاوش مخت ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث زندگــی گفت
ــیمین  ــاری ش ش 708 ، 4. س ــیامک مخت ــاری ش ش 788 ، 3. س ــن مخت ش 169 ، 2. امی
ــادی ش ش 968  ــف آب ــی نج ــژه اخاق ــی(، 5.  منی ــدان متوف ــاری ش ش 302  ، )فرزن مخت
)همســر 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. 895226/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــت حســن ایرجــی دارای شناســنامه شــماره 713 ب حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9900537 از ای
شــادروان شــوکت جمشــیدیان قلعــه شــاهی بشناســنامه 29 در تاریــخ 99/3/18 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. حســین 
ایرجــی ش ش 496 ، 2. حســن ایرجــی ش ش 713 ، 3. رضــا ایرجــی ش ش 465 ، 4. پرویــن 
ایرجــی ش ش 863 ، 5. مهــرداد ایرجــی ش ش 540 )فرزنــدان متوفــی(، 6. فرهــاد ایرجــی ش 
ش 38 )همســر متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام 
ــی  ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــی  ــف رئیــس شــعبه 10 حقوق ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 895802/م ال شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصر وراثت

حصروراثــت ناصــر صالحــی  دارای شناســنامه شــماره 2418 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9900507 از ای
شــادروان شــهربانو خاکــی نجــف آبــادی بشناســنامه 484 در تاریــخ 99/1/24 اقامتــگاه دائمــی 
ــه : 1. ناصــر  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود را ب
صالحــی  ش ش 2418 ، 2. حجــت الــه صالحــی  ش ش 985 ، 3. روح الــه صالحــی نجــف آبــادی 
ــی  ــنه صالح ــادی ش ش 1090244101 ، 5. محس ــف آب ــی نج ــرم صالح ش ش 2296 ، 4. اک
ــدان  ــادی ش ش 475 )فرزن ــف آب ــی نج ــرا صالح ــادی ش ش 1092272291 6. زه ــف آب نج
متوفــی(،7. حســنعلی صالحــی نجــف آبــادی ش ش 12 )همســر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از 
نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــد ت ــت آگهــی مــی نمای یــک نوب
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

894332/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــنامه شــماره 40 ب ــم ســاجدی دارای شناس ــت مری حصروراث
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9900391 از ای
شــادروان محمــد حســین براتیــه بشناســنامه 720 در تاریــخ 96/7/30 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. اعظــم براتیــه ش 
ش 25 ، 2. علــی براتیــه ش ش 869 ، 3. مطهــره براتیــه ش ش 1080012176 ، 4. اکــرم براتیــه 
ش ش 908 ، 5. رحمــن براتیــه ش ش 1091153108 )فرزنــدان متوفــی(، 6. مریــم ســاجدی 
ــا  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ش ش 40 )همســر متوف
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــی  ــف رئیــس شــعبه 10 حقوق ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 891401/م ال شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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6شماره 65
خبر کوتاه                             تجلیل از خادم یاران آستان قدس رضوی

طــی مراســمی از خــادم یــاران آســتان مقــدس قــدس رضــوی در شهرســتان کــه در ســال جــاری به صــورت فعــال در امــر ارائه 
اطعــام و کمــک هــای مومنانــه بــه افــراد نیازمنــد و اقشــار محــروم جامعــه بــه صورتــی مســتمر و موثــر اقــدام نمودنــد، پــس از 
اقامــه نمــاز مغــرب و عشــاء بــا حضــور  فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده معــزز ولی فقیــه و امــام جمعه نجــف آبــاد، نماینده 

آســتان قــدس رضــوی در شهرســتان و تنــی چنــد از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی تقدیــر و تجلیل صــورت پذیرفت.
مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک والدت کریمــه اهــل البیــت  و آغــاز دهــه کرامــت؛ حضــور خــادم یــاران آســتان قــدس رضوی 
در شهرســتان را یــک برکــت روحانــی از پرتــو فیوضــات حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا )ع( برشــمردند کــه بــه مــدد حضور 
گوهــر بــار مضجــع نورانــی آن حضــرت، مســئولیت اجتماعــی در پرتــو اعتمــاد گسســت ناپذیــر اجتماعــی، حلقــه ای از انســان 

هــای مشــتاق خدمــت بــه آســتان مقــدس ائمــه اطهــار خصوصــا حضــرت امــام رضــا )ع( را گردهــم آورده .

حصر وراثت
حصروراثــت مهیــن رضــا ســلطانی دارای شناســنامه شــماره 23524 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه کاســه 9900410 از ای
داده کــه شــادروان اشــرف الســادات حســنی بشناســنامه 22652 در تاریــخ 98/12/2 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
یدالــه حجتــی  ش ش  1090960281 )همســر متوفــی(، 2. اعظــم الســادات حســنی  ش ش 
1090252250 )دختــر متوفــی ( ، 3. ســید مهــدی حســنی  ش ش 5739 ، 4. ســید محمــد 
ــد  ــید محم ــنی  ش ش 1090514476 ،6. س ــعید حس ــید س ــنی  ش ش 2572 ، 5. س حس
جــواد حســنی ش ش 1290647410 7. نفیســه ســادات حســنی ش ش 1090252169 ،8. 
اکــرم ســادات حســنی ش ش 1091101841 ، 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 شــد890216/م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــدی دارای شناســنامه شــماره 580 ب ــت محمــود رضــا قائ حصروراث
کاســه 9900516 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــخ 99/1/23 اقامتــگاه  ــدی شــیخ شــبانی بشناســنامه 1903 در تاری ــار قائ کــه شــادروان مخت
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
ــدی ش ش 5 ، 3.  ــی( ، 2. محمــد رضــا قائ طوطــی جــان کشــاورزی  ش ش 1)همســر متوف
ــدی  ــا قائ ــود رض ــدی ش ش 1058 ، 5. محم ــی قائ ــدی ش ش 691 ، 4. مرتض ــن قائ محس
ش ش 580 )پســران متوفــی (  6. ســودابه قائــدی  شــیخ شــبانی ش ش 748 )دختــر متوفــی 
( ، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
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. 891824/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت عــزت ناصحــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 640 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900481 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان صغــری کمرانــی نجــف آبــادی بشناســنامه 38 در تاریــخ 99/2/26 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
ــادی ش ش 1997  ــف آب ــی نج ــت ناصح ــادی  ش ش 640 ، 2. عف ــف آب ــی نج ــزت ناصح ع
ــادی ش ش 3006  ، 4. محمــد ناصحــی  ــی ( ، 3. حســین ناصحــی نجــف آب ــران متوف )دخت
نجــف آبــادی ش ش 1240 ، )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. 892196/م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 721 ب ــنامه ش ــاری دارای شناس ــرب آذان آخ ــی ع ــم حاج ــت مری حصروراث
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ــه کاســه 9900509 از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان احمد نــوروزی درکانــی  بشناســنامه 82 در تاریــخ 99/3/19 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 1. مریــم حاجــی عــرب آذان آخــاری ش ش 721)همســر متوفــی(،  2. رضــوان نــوروزی 
ــوروزی  ش ش 824 ،  ــری ن ــوروزی ش ش 159 ، 4. مه ــه ن ــی  ش ش 1066 ، 3. آمن درکان
ــی   ش  ــوروزی درکان ــر ن ــوروزی ش ش 9 ، 7. هاج ــوروزی ش ش 917 ، 6. آذر ن ــره ن 5. زه
ش 16)دختــران متوفــی(، 8. مســعود نــوروزی ش ش 820، )پســر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد. 892338/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت محســن صالحــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 44 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900475 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ 99/1/29   ــنامه 19816 در تاری ــادی   بشناس ــف آب ــی نج ــا صالح ــادروان رض ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــادی    ش  ــه : 1. طیبــه رحیمــی  ش ش 14)همســر متوفــی( ، 2. ناصــر صالحــی نجــف آب ب
ش 69 ، 3. محســن صالحــی نجــف آبــادی  ش ش 44 ) پســران متوفــی ( ، 4. فاطمــه 
صالحــی نجــف آبــادی  ش ش 54 ، 5. زهــرا صالحــی نجــف آبــادی  ش ش 136 ،  6. حبیبــه 
صالحــی نجــف آبــادی  ش ش 21 ، 7. بتــول صالحــی نجــف آبــادی   ش ش 20 ، ) دختــران 
ــام تشــریفات  ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( متوف متوف

مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 892343/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

بــه شــرح  دارای شناســنامه شــماره 1080003290  زرنــگار  عبدالرحمــن  حصروراثــت 
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ــه کاســه 9900461 از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه ســلطان صفــدری نجــف آبــادی بشناســنامه 1066 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 98/5/26 اقامت در تاری
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. عبدالرحمــن زرنــگار ش ش 1080003290 ،2. فتــاح زرنــگار  
ش ش 1080185471 ، 3. جاســم زرنــگار ش ش 6585 ، 4. مهــدی  زرنــگار ش ش 2618 ،  
5.  محمــد ســعید زرنــگار   ش ش 880 ) پســران متوفــی ( ،6. ایمانــه زرنــگار  ش ش 2381   
7. انعــام زرنــگار ش ش 2776  ، 8. زهــرا زرنــگار ش ش 293 ) دختــران متوفــی ( متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
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 

شــد892332/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

بــه شــرح  دارای شناســنامه شــماره 1080003290  زرنــگار  عبدالرحمــن  حصروراثــت 
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ــه کاســه 9900444 از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد ســعید زرنــگار بشناســنامه 880 در تاریــخ 99/2/31 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 1. فتــاح زرنــگار  ش ش 1080185471 ، 2. عبدالرحمــن زرنــگار ش ش 1080003290 
ــگار ش ش 293 ، 5.  ــرا زرن ــادی  ش ش 29004 ، 4. زه ــف آب ــی نج ــی باش ــادی مقن ، 3. ه
ــگار  ش ش  ــه زرن ــگار ش ش 6585 ، 7. ایمان ــم زرن ــگار ش ش 2618 ، 6. جاس ــدی  زرن مه
ــه غیــر از  ــرادران  متوفــی(، متوفــی ب ــگار ش ش 2776  )خواهــران و ب 2381 ،  8. انعــام زرن
ــور را  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن نامبــردگان ورث
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

ــاد شــد892330/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصر وراثت

حصروراثــت مرضیــه صالحــی خرســانکی  دارای شناســنامه شــماره 75 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900457 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــگاه  ــخ 89/10/9 اقامت ــنامه 200 در تاری ــانکی  بشناس ــادروان روزه صالحــی خرس ــه ش داده ک
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
صدیقــه صالحــی خرســانکی  ش ش 1150110511 ، 2. مرضیــه صالحــی خرســانکی  ش ش 
75 ، 3. فرحنــاز صالحــی ش ش 292 ، 4. حکیمــه صالحــی ش ش 624 )دختــران متوفــی ( 
، 5. یعقــوب صالحــی خرســانکی  ش ش 676 6. امرالــه صالحــی خرســانکی  ش ش 278 ، 7. 
ــانکی   ش ش 129 ، 9.  ــوب صالحــی خرس ــانکی   ش ش 3 ، 8. ای ــه صالحــی خرس ــح ال ذبی
قــدرت الــه صالحــی خرســانکی  ش ش 277 )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. 891565/م 

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

حصروراثــت احمــد محمــد رضایــی دارای شناســنامه شــماره 983 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 9900522 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان حســن محمــد رضایــی بشناســنامه 1024 در تاریــخ 99/3/23 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. طاهــره 
ــک پســر( ،  ــی ش ش 983 )ی ــادی ش ش 291 ، 2. احمــد محمــد رضای ــان  نجــف آب فاحی
3. اعظــم محمــد رضایــی ش ش 29434 ، 4. نجمــه محمــد رضایــی ش ش 408 ، 5. نرگــس 
محمــد رضایــی ش ش 244 ، 6. طیبــه محمــد رضایــی ش ش 1765 ، 7. منــور محمــد رضایــی  
ش ش 253 ، 8. راضیــه محمــد رضایــی  ش ش 108000773، 9. زهــره محمــد رضایــی  ش 
ش 4671  )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. 895874/م الــف رئیــس شــعبه 10 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                       به مناسبت تولد حضرت امام رضا و دهه کرامت:سخنی با خوانندگان
خورشید معراج کجاوه،یک نظر کن از خاک نیشابور چشم من گذر کن  

صدها مفاتیح الجنان در یک دعایت شاه خراسانی و دنیا زیر پایت   
رزاق هر سفره،غالمان هم غذایت باال نشین بودی ولی با ما نشستی  
هرجور شد ماندی به قربان وفایت غربت کشیدی تا دلی غمگین نماند  
آب و غذامان غصه های بی نهایت آه ای امام فطر ما بی تو فطیریم  

بی این همه الطاف بی چون و چرایت  بی تو چه میکردیم اگر اینجا نبودی  

خوشنویســی بــا خــط کوفــی شــروع مــی شــود، ایــن خــط بــه 
دلیــل ایــن کــه در کوفــه رونــق گرفــت، خط کوفــی نــام گرفت. 
در ابتــدا عناصــر منحنــی در ایــن خط ارجحیت داشــت و ســاده 
ــه خــط کوفــی مــی  ــود. کتــاب وحــی قــرآن کریــم را نیــز ب ب
نوشــتند و قدیمــی تریــن قــرآن بــه خــط کوفــی و متعلــق بــه 

قــرن ســوم هجــری اســت. 
ــج  ــه تدری ــران ب ــه ای ــام ب ــدن اس ــس از آم ــز  پ ــران نی در ای
خــط پهلــوی جــای خــود را بــه خــط کوفــی داد و خــط کوفــی 
جایگزیــن ایــن خــط شــد و ایرانیــان نیــز چهــار حــرف گ، چ،پ 
و ژ را اضافــه کردنــد. در قــرون اولیــه، خوشنویســی بیــش از هــر 
چیــز اهمیــت داشــت امــا بــه تدریــج تذهیــب و طاانــدازی و 
نقــوش اســلیمی مــا بیــن حــروف و کلمــات معمــول گردیــد و 

زیبایــی خاصــی بــه آثــار خطاطــی مــی داد. 
امــا اگــر بخواهیــم مختصــری نیــز در مــورد پیدایــش خــط های 
ــد اشــاره کــرد کــه در اواخــر قــرن ســوم و  دیگــر بگوییــم، بای
ــن  ــی ب ــی عل ــنویس ایران ــد خوش ــارم هنرمن ــرن چه ــل ق اوای
ــه  ابــن مقلــه  محمــد بــن مقلــه بیضــاوی شــیرازی )مقلــب ب
272-328( خطــوط ششــگانه یــا اقــام ســته را از خــط کوفــی 
اســتخراج کــرد و تحــت نظــم و قاعــده در آورد  و  ایــن خطــوط 

عبارتنــد از : نســخ، ثلــث، ریحــان، رقــاع ، توقیــع و محقــق .
از دیگــر افــراد مشــهور و اثــر گــذار در زمینــه خــط مــی تــوان 
بــه هجــری ابوالحســن علــی بــن هــال مشــهور بــه ابــن بــواب 
ـ.ق( خطــاط برجســته در اواخر قرن چهارم اشــاره  )فــوت 423هــ
کــرد کــه ایــن هنرمند خطــوط ششــگانه را از نظر نقطــه گذاری 
خــط تحــت نظــم و قاعــده در آورد و خطــاط دیگــر ایرانــی کــه 
در قــرن هفتــم نقــش بســزایی در گســترش خــط و ابــداع خــط 
جدیــدی داشــت هنرمنــد بــزرگ و خوشــنویس جمــال الدیــن 
ــه تکامــل  ــود کــه ب ـ.ق( ب یاقــوت مســتعصمی )فــوت 697 هــ
خطــوط اقــدام کــرد و شــیوه ای خــاص بــه نــام شــیوه ی یاقوتی 

ایجــاد نمــود.
امــا در عصــر مغــول در اوایــل خوشنویســی مثــل دیگــر هنرهــا 

ــه  ــی در زمین ــرور تغییرات ــه م ــا ب ــت ام ــی نداش ــق چندان رون
ــه معمــول  ــوان ب خوشنویســی و خــط انجــام شــد کــه مــی ت
شــدن خــط تعیلــق بــا طــا انــدازی اشــاره کــرد و از اســتادان 
ایــن خــط مــی تــوان خواجــه تــاج اصفهانــی و  خواجــه اختیــار 

منشــی گنابــادی را نــام بــرد. 
ــب  ــوری و مکت ــان تیم ــر درخش ــتعلیق در عص ــداع نس ــا اب ام
هــرات و بــه دســت هنرمنــد چیــره دســت میــر علــی تبریــزی 
بــود کــه وی از ترکیــب دو خــط نســخ و تعلیــق، خــط ایرانــی 
نســتعلیق را بوجــود آورد. از آثــار ایــن هنرمنــد کتــاب همــای 
ــر اســتاتید خــط  ــی اســت. از دیگ ــون خواجــوی کرمان و همای
نســتعلیق بایســنقری و ســلطان علی مشــهدی اســت که دیوان 

امیــر علیشــیر نوائــی بــه خــط اوســت.
  در عصــر صفــوی ورونــق اکثــر هنرهــا، در خطاطــی نیز شــاهد 
قــرار گرفتــن تذهیــب در حاشــیه ی نوشــته هــا بودیــم ولــی 
پــس از مدتــی بــا اســتقال یافتــن تذهیــب رشــته ای جداگانــه 
بــه نــام تذهیــب کاری ایجــاد گردیــد و از معــروف تریــن تذهیب 

کاران ایــن دوره بایــد از موالنــا حســن بغــدادی نــام بــرد.  
از خطاطــان بــزرگ عهــد صفــوی کــه مــی تــوان نــام بــرد میرزا 
علــی هــروی و علیرضــا عبــاس اســت و ســر آمــد همــه اســاتید 
ــام ادوار  ــه در تم ــن دوره بلک ــا در ای ــه تنه ــتعلیق ن ــط نس خ
میرعمــاد حســینی قزوینــی ملقب بــه میرعمــاد ))فــوت  1024 
ـ.ق(( اســت کــه خــط نســتعلیق را بــه اوج زیبایــی رســانید و  هــ

نامــش در ایــن هنــر جاودانــه گردیــد. 
ــتعلیق  ــته نس ــط شکس ــداع خ ــن دوره اب ــات ای ــر اتفاق از دیگ

ــت. ــفیعا اس ــه ش ــب ب ــروی ملق ــفیع ه ــرزا ش ــط می توس
بعدهــا درویــش عبدالمجیــد طالقانــی این خــط زیبــای ایرانی را 
بــه اوج کمــال و زیبایــی رســانید و اســاتید بســیاری در این خط 
فعالیــت کردنــد کــه از مــی تــوان علــی اکبــر گلســتانه و میــرزا 

غامرضــا اصفهانــی را نــام برد. 
در قــرن دوازدهــم خطــی ابــداع شــد بــه نام ))نســخ تبریــزی(( و 
مبــدع ایــن خــط را میــرزا احمــد تبریــزی مــی نامنــد. وی خــط 

نســخ را از صــورت و شــیوه ی یاقوتــی در آورده و بــه شــیوه ی 
ایرانــی اجــرا کــرد و روشــی را پــی ریــزی کــرد کــه بــه آن نســخ 

ــزی مــی گویند.  تبری
 در دوران قاجــار و در زمــان ناصرالدیــن شــاه، میرزامحمــد رضــا 
کلهــر بــا تغییراتــی کــه در خــط نســتعلیق داد آن را بــه صــورت 
ــی  ــه طــوری کــه بســیاری از اســتادان کنون امــروزی در آورد ب

پیــرو شــیوه کلهــر هســتند.  
ــد از :  ــم عبارتن ــیزدهم و چهارده ــرن س ــزرگ ق ــدان ب هنرمن
میــرزا غامرضــا اصفهانــی، محمــد حســین ســیفی ملقــب بــه 
عمادالکتــاب در نســتعلیق و میــرزا عبدالوهــاب نشــاط و ســید 
علــی اکبــر گلســتانه در شکســته نســتعلیق اســت. البتــه الزم 
بــه ذکــر اســت کــه بســیاری از ایــن هنرمنــدان در چنــد نــوع 
خــط تبحــر داشــته انــد و آثــار گرانبهایــی از خــود بــه یــادگار 

گذاشــته انــد. 
از هنرمنــدان معاصــر نیــز مــی تــوان اســتادانی چــون ابراهیــم 
بــوذری، حســین میرخانــی، حســین زریــن خــط و ســید علــی 

اکبــر کاوه را نــام بــرد
حامد بهلول

پیدایش و گسترش خط و خوشنویسی

تهیه طرح جامع ترافیک نجف آباد با افق1415
ــن  ــوان دومی ــه عن ــت: ب ــاد گف ــهردار نجف آب ــاد- ش نجف آب
ــرح  ــه ط ــاد تهی ــهرداری نجف آب ــان، ش ــتان اصفه ــهر اس ش
جامــع ترافیــک شــهر را بــا وجــود تمامــی مشــکات 
ــک  ــد از انتخــاب ی ــرار داده و بع بودجــه ای در دســتور کار ق
مشــاور پایــه یــک از بیــن هجــده مجموعــه داوطلــب کــه بــا 
ــود، در حــال حاضــر  انجــام چهــار محلــه مصاحبــه همــراه ب
ــذارد. ــر می گ ــت س ــود را پش ــب خ ــل تصوی ــرح مراح ــن ط ای

ــن  ــم ای ــه تنظی ــاره ب ــا اش ــادی ب ــف آب ــزی نج ــد مغ محم
ــدت  ــدت، میان م ــاله کوتاه م ــه دوره پنج س ــرای س ــرح ب ط
و بلند مــدت بیــان داشــت: در ایــن طــرح جامــع کــه 
مراحــل تصویــب آن در شــورای ترافیــک اســتان و کشــور در 
ــای هندســی،  ــد اصاح ه ــی مانن حــال انجــام اســت، اقدامات
یک طرفــه کــردن معابــر، اجــرای تقاطع هــای غیــر هم ســطح 
و میــدان در کنــار پیش بینــی خطــوط انبوه بــر، نــاوگان 
ــای  ــات در کاره ــی اصاح ــی رانی و برخ ــرانی و تاکس اتوبوس

ــه شــده اســت. ــته در نظــر گرفت ــی گذش عمران
ــای  ــی فعالیت ه ــرای تمام ــه ای ب ــرح را نقش ــن ط ــزی ای مغ
ــام  ــد و اع ــاد خوان ــده نجف آب ــال آین ــزده س ــی پان ترافیک
ــی ترافیــک اســتان کــه  ــر شــورای عال کــرد: در جلســه اخی
بــا ریاســت مهنــدس غامــی معــاون هماهنگــی امورعمرانــی 
ــزم و  ــر از ع ــن تقدی ــد، ضم ــزار ش ــان برگ ــتانداری اصفه اس
ــوان  ــه عن ــن طــرح ب ــن ای ــاد در مســیر تدوی ــاش نجف آب ت
یــک شــهر پیشــرو، فــاز اســتانی طــرح بــه تصویــب رســید تــا 
ــب  ــه بخش هــای طــرح کــه تصوی ــک، بقی ــده ای نزدی در آین
ــتور کار  ــز در دس ــت نی ــمت اول اس ــه قس ــوط ب ــا من آن ه

ــرد. ــرار گی ــب ق بررســی و تصوی

پایه ریزی ترافیک نجف آباد بر اساس اصول علمی
ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــاد در بخ ــهردار نجف آب ش
ــه مراحــل مطالعاتــی تدویــن ایــن طــرح گفــت: در  اشــاره ب
ــرح  ــون ط ــت هم چ ــات فرادس ــع آوری اطاع ــن گام جم اولی
ــرار  ــی، قطــار شــهری در دســتور کار ق جامــع، طــرح تفصیل
ــنگین در  ــی س ــری میدان ــا آمارگی ــه ب ــت و کار در ادام گرف
مــواردی ماننــد میــزان ترددهــا، نقطــه شــروع و اتمــام 
ــش  ــت ســفر پی ــتفاده و عل ــورد اس ــیله م ــوع وس ــا، ن تردده
رفــت و اطاعــات اســتخراج شــده بــه کمــک الگوهــا و 
ــت. ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــی م ــای علم نرم افزاره

محمــد مغــزی نجــف آبــادی بــا اشــاره بــه طراحــی نجف آبــاد 
ــه صــورت معمــاری شــطرنجی  ــده شــیخ بهایی ب براســاس ای
اضافــه کــرد: ایــن حالــت بــه عنــوان یــک امتیــاز مهــم باعــث 
ــال  ــد س ــه چهارص ــک ب ــت نزدی ــم گذش ــا علی رغ ــده ت ش
ــر  ــت و تغیی ــش جمعی ــهر، افزای ــن ش ــتن ای ــان گذاش از بنی
ــتفاده، در بیشــتر  ــورد اس ــه م ــایل نقلی ــوع وس اساســی در ن
ــا وجــود برخــی محدودیت هــا، گــره ترافیکــی کــور  ــاط ب نق

نداشــته باشــیم.
ــام  ــوب انج ــات خ ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــاد ب ــهردار نجف آب ش
ــا نقطــه  ــوز ت ــه داشــت: هن ــر اضاف گرفتــه در ســال های اخی
مطلــوب فاصلــه داریــم و تدویــن طــرح جامــع ترافیــک باعــث 
خواهــد شــد تمامــی فعالیت هــای عمرانــی در ســطح مناطــق 
پنج گانــه براســاس اصــول علمــی و کارشناســی بیشــتر انجــام 
گرفتــه و معضــات موجــود بــه تدریــج کاهــش پیــدا کننــد.

انجام روزانه 700هزار سفر درون شهری در نجف آباد
ــاس  ــرد: براس ــان ک ــر نش ــان خاط ــاد در پای ــهردار نجف آب ش
آمارگیری هــای صــورت گرفتــه شــرکت مشــاور طــرح جامــع 

ترافیــک، در حــال حاضــر روزانــه بــه طــور متوســط نزدیــک 
ــام  ــاد انج ــهری در نجف آب ــفر درون ش ــزار س ــه هفتصــد ه ب
ــه شــکل  ــاد و دو درصــد ب ــزان هفت ــن می می شــود کــه از ای

ــاده انجــام می شــود. ســواره و هجــده درصــد پی
مغــزی شــصت و چهــار درصــد ســفرهای ســوراه را بــا وســیله 
ــا  ــوزده درصــد ب ــیکلت و ن ــده درصــد موتورس شــخصی، هف
ــداد  ــه داد: تع ــت و ادام ــه دانس ــی و دوچرخ ــوس، تاکس اتوب
کل خودروهــای فعــال شــهر بالــغ بــر پنجــاه و هشــت هــزار 
ــا توجــه بــه ضریــب سرنشــین  دســتگاه بــرآورد شــده کــه ب
ــا عــدد یــک و دو دهــم، تشــویق شــهروندان  ــاوگان ب ــن ن ای
بــه اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومــی اهمیــت ویــژه ای پیــدا 

می کنــد.
ــک،  ــع ترافی ــرح جام ــق ط ــرد: مطاب ــام ک ــان اع وی در پای
برخــی اقدامــات ماننــد تعریــض معابــر مرکــزی شــهر صحیــح 
نیســت و بایــد بیشــتر تــوان خــود را روی احــداث یــا تکمیــل 
ــرب  ــه غ ــرق ب ــا ش ــوب ی ــه جن ــمال ب ــی های ش دسترس
متمرکــز کنیــم تــا در مجمــوع جذابیــت تــردد از مرکــز شــهر 

ــد. کاهــش یاب

یک دو سه حرکت-حمل و نقلی روان


