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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 15 مهر 1399

شماره 79  3
                                                            نظارت بر حسن اجرای مصوبات سفر شهرستانی استاندار 

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معاونیــن عمرانــی و برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــدار، مســئولین 
اداری و اجرایــی مدعــو از جملــه معــاون و کارشــناس اداره کل حفاظــت محیــط زیســت و نماینــده شــرکت شــهرک 
ــه  ــدگان خان ــس شــورای اســامی، نماین ــردم شهرســتان در مجل ــده م ــع نماین ــی اســتان، مشــاور صنای ــای صنعت ه
صنعــت و معــدن شهرســتان و ... جلســه نظــارت بــر حســن اجــرای مصوبــات ســفر شهرســتانی دکتــر عبــاس رضایــی 
اســتاندار اســتان اصفهــان بــه شهرســتان نجــف آبــاد، برگــزار گردیــد. در ایــن رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، بــا 
اشــاره بــه دســتور صریــح اســتاندار اســتان در راســتای تعییــن تکلیــف واحدهــای آالینــده ناحیــه صنعتــی کاوه، بــر 
انتقــال مجدانــه صنایــع آالینــده بــه منطقــه تعریــف شــده توســط مدیریــت محتــرم شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 
ــع  ــر ضــرورت تســریع در فراینــد ایجــاد فضــای مناســب و شــرایط مســاعد جهــت صاحبــان صنای اســتان اشــاره و ب
ــد. ــد نمودن ــد« تاکی ــش تولی ــعار »جه ــتای ش ــی در راس ــت محیط ــتانداردهای زیس ــا اس ــق ب ــده و منطب ــر آالین غی

خبر کوتاه

 فرمانــدار ویــژه شهرســتان و هیــات همــراه و رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
بــه صــورت میدانــی از معــدن کــوه شــمال گــر نجــف آبــاد بازدیــد و از نزدیــک از رونــد فعالیــت 
معــدن، واحــد اســتخراج، تولیــد و ســنگ شــکنی معــدن آگاهــی یافتنــد. در ایــن بازدیــد میدانــی 
نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان ضمــن وقــوف بــر نحــوه بهــره بــرداری، مســائل و مشــکات 
رایــج در صنایــع معدنــی و دغدغــه هــای معــدن داران شهرســتان بــر ضــرورت رفــع آالیندگــی از 
معــادن تاکیــد نمودنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعــی، ضمــن تاکیــد و تصریــح اولویــت ســامت 
مــردم و رعایــت مســائل زیســت محیطــی و صیانــت از منابــع طبیعــی، اولویــت اصلــی دولــت را 
منــع خــام فروشــی، ایجــاد و گســترش صنایــع تبدیلــی در مجــاورت معــادن و ... تبییــن نمودنــد. 
ــا اشــاره بــر نحــوه ارائــه تســهیات تشــویقی در راســتای گســترش متــوازن صنایــع و  ایشــان ب
ــه  ــا تاکیــد و اظهــار داشــتند ب ــدار و اشــتغالزایی پای ــم هــای توســعه پای معــادن مبتنــی پارادای
حمــد ا... معــادن بســیار خوبــی در شهرســتان نجــف آبــاد وجــود دارد کــه بخشــی از آن اکتشــاف 
شــده درحــال بهره بــرداری بــوده و بخشــی از ایــن معــادن هنــوز بــه صــورت کامــل اکتشــافات آن 
تکمیــل نگردیــده و یــا هنــوز اکتشــاف آن آغــاز نشــده اســت. کارخانه هــای فــراوری مربــوط بــه 
ایــن معــادن نیــز در ایــن شهرســتان بایــد راه انــدازی گــردد، چراکــه ایــن مســئله باعــث می شــود 
ــا حــد  ــم ت ــه داری ــا وظیف ــردد و م ــظ گ ــه حف ــن منطق ــرای همی ــادن ب ــن مع ــزوده ای ارزش اف
امــکان از خــام فروشــی مــواد معدنــی در شهرســتان و در اســتان ممانعــت نماییــم. در ایــن بازدیــد 

رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان بهــره بــرداران معــادن را مکلــف بــه انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت 
ــری  ــیون و غبارگی ــن فیلتراس ــای نوی ــیوه ه ــری از ش ــره گی ــه به ــان در زمین ــش بنی ــای دان ه
ــدن و آب  ــاز مع ــت س ــاش و مرطوب ــه پ ــای م ــتم ه ــتفاده از سیس ــتمرار اس ــر اس ــد و ب نمودن
ــی  ــک ســیکل ترکیب ــات در ی ــه دفع ــه و ب ــه صــورت روزان ــدن ب ــر مع ــا و معاب پاشــی جــاده ه
ــا حــد ممکــن کاســته و  ــار ت ــرد و غب ــزان گســترش ذرات گ ــا از می ــد ت ــح نمودن منظــم تصری
نگهــداری از محیــط زیســت بــه نحــو گســترده و ژرفــی مــورد صیانــت و ســیادت قــرار گیــرد.

بازدید فرماندار ویژه شهرستان از معدن کوه شمال گر نجف آباد

حصروراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 10872ب ــنامه ش ــفیدجانی دارای شناس ــی اس ــرا یزدان ــم زه   خان
کاســه9901086از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/5/27 اقامت ــنامه 33 در تاری ــاری بشناس ــی مخت ــادروان عل ــه ش داده ک
ــی  ــرا یزدان ــه : 1. زه ــوم منحصــر اســت ب ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ را ب
فــرزاد مختــاری ش ش0021417261، 3.  اســفیدجانی ش ش10872 همســر متوفــی، 2. 
ــر  ــه غی ــی ب ــدان متوفی،متوف ــاری ش ش18 فرزن ــم مخت ــاری ش ش3784، 4. مری ــعید مخت س
ــور را  ــی درخواســت مزب ــام تشــریفات مقدمات ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث از نامب
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــد  ــم دارد واالگواهــی صادرخواه ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی او باشــد از تاری
ــاد ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1011264 /م ال ش

حصروراثت
  آقــای اســماعیل داوری دارای شناســنامه شــماره 29 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9900953 از ای
ــدرود  ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 91/5/5 اقامت ــنامه  781 در تاری ــر داوری بشناس ــادروان منوچه ش
ــه : 1. اســماعیل داوری  ش ش  ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث زندگــی گفت
29  ، 2. محمــد داوری  ش ش 3018 ، 3. اطهــر داوری ش ش 768 ، 4. اعظــم داوری ش 
ش 402 ، 5. الهــه داوری ش ش 26105 ، 6. عــزت ایــزدی ش ش 499 ، متوفــی بــه غیــر از 
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث نامب
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــد  ــم دارد واالگواهــی صادرخواه ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی او باشــد از تاری
ــاد ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1011154 /م ال ش

حصروراثت 
 آقــای علیرضــا ســعیدی دارای شناســنامه شــماره6 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه9901084از 
ــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســیف  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ای
ــی  ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/6/26 اقامت ــنامه 2088 در تاری ــعیدی بشناس ــه س ال
ــادی  ــف آب ــی نج ــرم مردان ــه : 1. محت ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
ــر از  ــه غی ــی ب ــی ،متوف ــد متوف ــعیدی ش ش6 فرزن ــا س ــی، 2. علیرض ــر متوف ش ش631 همس
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث نامب
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــد  ــم دارد واالگواهــی صادرخواه ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی او باشــد از تاری
ــاد ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1012073 /م ال ش

حصروراثت 
 آقــای فرهــاد ســورانی یانچشــمه  دارای شناســنامه شــماره 4622882159 به شــرح دادخواســت به 
کاســه 9900991 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان ام هانی ســورانی یانچشــمه  بشناســنامه  4621208055 در تاریخ 78/4/27 اقامتگاه دائمی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. فرهاد ســورانی 
یانچشــمه    ش ش 4622882159  ، 2. صنم ســورانی یانچشــمه  ش ش 4621232551  )فرزندان 
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 وصیتنامه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 
ــاد ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1011155 /م ال ش

حصروراثت
خانــم فاطمه ســیاوی دارای شناســنامه شــماره 1به شــرح دادخواســت بــه کاســه9901070از این 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زینب جمشــاک 
بشناســنامه 364 در تاریــخ 99/5/15 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. فاطمه ســیاوی ش ش1 ، 2. حمیده ســیاوی ش ش30، 3. زهرا 
ســیاوی ش ش43، 4. منصــور ســیاوی ش ش1، 5.بــدران ســیاوی ش ش  62 فرزنــدان متوفــی 
،متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتی 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 ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد.  1012096/م ال ش

حصروراثت  
آقــای داود شــیرازی موگویــی دارای شناســنامه شــماره 1092322752 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 9901003 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان علــی شــیرزای موگویــی بشناســنامه  4171195292 در تاریــخ 99/4/23 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهرا کیماســی 
ــی ش ش 1080427864، 3.  ــیرازی موگوی ــه س ــی، 2. فاطم ــر متوف ش ش 1129408760همس
زینب شــیرازی موگویــی ش ش 4171203066، 4. داود شــیرازی موگویــی ش ش 1092322752، 
الهــه شــیرازی موگویــی ش ش 1080217411، 6. صغــری شــیرازی موگویــی ش ش   .5
ــی  ــدان متوفی،متوف ــی ش ش 1092328149 فرزن ــیرازی موگوی ــوش ش 4172455123، 7. داری
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
ــزد  را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی ن
ــد  ــم دارد واالگواهــی صادرخواه ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی او باشــد از تاری
ــاد ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 8012100/م ال ش

حصروراثت 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 1080502742 ب ــنامه ش ــا  دارای شناس ــوی نی ــان خواج ــای پژم  آق
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ــه کاســه 9901050 از ای ب
ــگاه  ــخ 99/6/22 اقامت ــنامه  989 در تاری ــا  بشناس ــوی نی ــر خواج ــی اصغ ــادروان عل ــه ش داده ک
ــه : 1.  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ دائم
ــا ش ش  ــوی نی ــف خواج ــی ، 2. نج ــا    ش ش 1080502742  فرزندمتوف ــوی نی ــان خواج پژم
1128954273 پــدر متوفــی، 3. جوهــر فرخونــد  ش ش 5759432303 مــادر متوفــی ، متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
ــزد  را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی ن
ــد  ــم دارد واالگواهــی صادرخواه ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی او باشــد از تاری
ــاد ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1010154 /م ال ش

حصروراثت
  آقــای خــداداد داودی دارای شناســنامه شــماره 636 به شــرح دادخواســت به کاســه 99001035از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان دولــت داودی 
بشناســنامه224در تاریــخ 94/9/26اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثه حیــن الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت به : 1. خداداد داودی ش ش636 و بــه ش م 5558647264 فرزند متوفی، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی 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 ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1011069 /م ال ش
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2شماره 79
       ستاد مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری پاندمیک کرونا

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور مدیــر آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد، مدیــر شــبکه 
ــران  ــم، مدی ــاب قل ــا اصح ــتان ب ــی شهرس ــئوالن اداری و اجرای ــد از مس ــی چن ــتان و تن ــان شهرس ــت و درم بهداش
ــتاد  ــانی س ــاع رس ــی و اط ــه فرهنگ ــری کمیت ــت خب ــه نشس ــازی، جلس ــای مج ــال ه ــا و کان ــانه ه ــد و رس جرای
ــدس  ــت مهن ــن نشس ــد. در ای ــزار گردی ــا برگ ــک کرون ــاری پاندمی ــگیری از بیم ــه و پیش ــت مقابل ــتانی مدیری شهرس
ــتاد  ــتی س ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ــت ش ــدم رعای ــا از ع ــاری کرون ــد بیم ــاز جدی ــروز ف ــه ب ــاره ب ــن اش ــی، ضم راع
ــا  ــورت ب ــا و ص ــت ه ــداوم دس ــوی م ــت شستش ــر رعای ــح ب ــا تصری ــد و ب ــه نمودن ــتان گای ــا در شهرس ــی کرون مل
آب و صابــون، رعایــت مســتمر فاصلــه اجتماعــی و مداومــت بــر ایــن موضــوع، اســتفاده همگانــی و اجبــاری 
از ماســک خصوصــا در اماکــن و فضاهــای عمومــی و سربســته، بــر مســئولیت پذیــری آحــاد مــردم شــریف 
ــد. ــن موضــوع پرداختن ــه تبیی ــه صــورت مبســوط ب ــاری منحــوس ب ــن بیم ــه و پیشــگیری از ای شهرســتان در مقابل

خبر کوتاه

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و با حضور معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار، نماینده 
دادســتان و ســایر اعضــاء، جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان برگــزار 
گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن نکوداشــت چهلمیــن ســالگرد آغاز دفــاع مقدس، 
یــاد و خاطــره شــهدای غیــور شهرســتان را گرامــی داشــتند و بــا تبییــن دســتاوردها و آمارهــای 
احصــا شــده ملــی و اســتانی از فعالیــت هــا و تمهیــدات دســتگاه هــای عضــو شــورا در راســتای 
مبــارزه مجدانــه بــا مــواد مخــدر تقدیــر نمودنــد. ایشــان بــا بیــان ایــن موضــوع کــه متاســفانه 
چرخــش هــای حیــات اجتماعــی و فرهنگــی در ابعــاد ملــی و بیــن المللــی باعــث تغییــر الگــوی 
زیســتی مطلــوب گردیــده و شــاخص هــا و نـُـرم هــای همگانــی در حالــت تغییراتــی نامتجانــس 
هســتند، افزودنــد: متاســفانه فرهنــگ خــود اشــتغالی بــرای فــارغ التحصیــان دانشــگاهی بــه 
شــدت در حــال رنــگ باختــن اســت و بــه جــای آن فرهنــگ بهــره منــدی از مشــاغل دولتــی 
ــه  ــش روی ــورت افزای ــوع در ص ــن موض ــه ای ــت ک ــن اس ــق گرفت ــال رون ــدت در ح ــه ش و ... ب
تــک بعــدی بــه صــورت یــک آفــت بــزرگ بــرای قشــر تحصیلکــرده خــود نمایــی مــی نمایــد، 
چراکــه فــارغ التحصیــل دانشــگاهی بایــد عــاوه بــر آمــوزش در دوران دانشــگاه بــا بهــره منــدی 
ــاوری، خــود عامــل اشــتغال خویــش و دیگــران گردنــد  از مدیریــت ریســک، خاقیــت و خودب
ــه نحــوی  ــه همیــن دلیــل یــک چرخــش فرهنگــی و روانشــناختی رخــداده کــه آمارهــا ب و ب
ــارغ التحصیــان  ــادی از ف ــده رویکــردی مــی باشــند. تعــداد زی ــر خزن ــن تغیی ــا مبیــن ای گوی
دانشــگاهی علــی رغــم حائــز شــرایط دریافــت تســهیات و ایجــاد اشــتغال بــرای خــود و تعــداد 

کثیــری از افــراد جویــای کار بــا توجــه بــه دارا بــودن پتانســیل هــای محیطــی بــه شــدت بــه 
دیوانســاالری عاقــه نشــان داده و حاضــر بــه پذیــرش مســئولیت ایجــاد بنــگاه هــای تولیــدی و 
خدماتــی نمــی باشــند، آمارهــای احصــا شــده ســالجاری شهرســتان نشــان مــی دهــد از ظرفیت 
830  فرصــت شــغلی ایجــاد شــده تنهــا 430 نفــر عاقــه نشــان داده و جــذب گردیــده انــد و 
قریــب بــه نیمــی از ظرفیــت شــغلی بــه دلیــل اخــذ رویکــرد مضمــوم گفتــه شــده، باتصــدی 
باقــی مانــده انــد، کــه ایــن موضــوع مــی طلبــد مســئوالن در تمامــی رده هــای مدیریتــی ضمــن 
ــف در  ــات مختل ــا نگاهــی ژرف انجــام اقدام ــه ب ــن مقول ــوردی و جمعــی ای آســیب شناســی م
جهــت ســوق دادن جوانــان باالخــص قشــر تحصیــل کــرده بــا محوریــت ایجــاد انگیــزه و عاقــه 
منــدی بــرای جامعــه هــدف بــه منظــور اشــتغال آفرینــی پویــا و پایــا بــا محوریــت خود اشــتغالی 
اقــدام نماینــد. ایجــاد و گســترش ایــن رویــه نیازمنــد برنامــه ریــزی قانــون محــور، همراســتا بــا 
ــه  تزایــد مســئولیت پذیــری اجتماعــی، افزایــش شــور و شــعف اجتماعــی اســت کــه منجــر ب
ــش  ــر در افزای ــه شــکلی موث ــا ب ــه ه ــن مولف ــع ای ــردد و بالطب ــی گ ــد اجتماعــی م ــاد امی ازدی
میــزان شــاخص اعتمــاد اجتماعــی موثــر خواهنــد بــود و ایــن راهبــرد بــه نحــوی ژرف از بــروز 
و ظهــور بســیاری از آســیب هــای اجتماعــی دنیــای مــدرن از جملــه گرایــش بــه مــواد مخــدر 
ســنتی و صنعتــی و روانگــردان هــای مهلــک مــی کاهــد. مســئوالن موظــف هســتند بــا اســتفاده 
از شــاخص هــای فرهنگــی و اجتماعــی بــه روز و مبتنــی بــر دانــش آینــده پژوهــی در برنامــه 
ریــزی و شــناخت براســاس علــم نیازســنجی، علــی الخصــوص در حــوزه اشــتغال، متقاضیــان را 
بــه ســمت و ســوی رشــته هــای دانشــگاهی مولــد و اشــتغال آفریــن بــه خصــوص با بهــره مندی 
از پتانســیل هــای تعاونــی هــا و بخــش هــای خصــوص ســوق بخشــند. رئیــس محتــرم شــورای 
تامیــن شهرســتان اذعــان نمودنــد: امــروزه مــی بایســت بــا یــک مدیریــت جهــادی مناطــق آلوده 
و پــر خطــر شهرســتان شناســایی و متناســب بــا آن نســبت بــه ارائه مباحــث آموزشــی و فرهنگ 
ســازی خانــواده هــا جهــت مصــون ســازی از آســیب هــای اجتماعــی بــه ویــژه مــواد مخــدر و 
روانگــردان هــا، اقــدام درخــور صــورت پذیــرد و در ایــن راســتا نیــز ســازمان هــای مــردم نهــاد 
و خیریــن ارجمنــد شهرســتان بــا حضــور ارزشــمند خــود ســایر دســتگاه هــای ذی ربــط را در 
راســتای ایــن امــر بــا اهمیــت یــاری و همراهــی نماینــد. ایشــان بــا تاکیــد بــر انجــام گشــت های 
مســتمر بــر مراکــز اقامتــی میــان مــدت تــرک اعتیــاد نظیــر کمــپ هــای تــرک اعتیــاد، مراکــز 
mmt و ... خواســتند بــا توجــه بــه بــروز مــوج جدیــد بیمــاری پاندمیــک کرونا مســئولین محترم 
ــد. در  ــاری از مماشــات نماین ــان برخــوردی قاطــع و ع ــا متخلف ــی ب ــی و انتظام ــی، امنیت قضائ
ادامــه اعضــاء حاضــر بابیــان رویکردهــای ســازمانی و دســتگاهی خــود در مقابلــه بــا مــواد مخــدر 
و مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از ایــن بــای خانمــان ســوز بــه بیــان تمهیــدات خــود پرداختند.

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور نماینده مــردم شهرســتان در مجلس شــورای 
اســامی و هیــات همــراه، مهنــدس هاشــم امینــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان، معــاون عمرانــی فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای مرکــزی و مهردشــت شهرســتان، 
دکتــر حکمتیــان معــاون بهــره بــرداری و توســعه شــبکه فاضــاب اســتان اصفهــان، مهنــدس 
کاظمی مدیر اداره آب و فاضاب شهرســتان، شــهرداران و روســای شــوراهای اســامی شــهرهای 
تابعــه شهرســتان جلســه بررســی، تصمیــم ســازی، پیگیــری مســائل و مشــکات حــوزه آب و 
فاضــاب شــهرها و روســتاهای شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، در 
ابتــدا بــه صــورت مبســوط بــه مصوبــات جلســه پیشــین کــه بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان در شهرســتان شــهید پــرور نجــف آبــاد برگــزار گردیــده بــود، اشــاره نمودنــد و 
از مجموعــه اقدامــات انجــام پذیرفتــه مصــوب و رویکردهــای امیــدوار کننــده شــرکت آبفا اســتان 
در راســتای تحقــق هرچــه بیشــتر ماموریــت هــای مقــرر، اعــم از نحــوه پیگیــری، رونــد اجــرا و 
رویکــرد مســئوالنه در پیشــرفت امــور در همیــاری بــا مــردم شهرســتان قدردانــی کردنــد. ایشــان 
بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح شــده از ســوی افــکار عمومــی شهرســتان و مطالبــات مردمــی کــه 
در ماقــات هــای چهــره بــه چهــره، ارتباطــات ســامد و دیدارهــای میدانــی بــا نخبــگان و گــروه 
هــای مرجــع شهرســتان برگــزار گردیــده بــود، بــه تبییــن موضوعــات مــورد مطالبــه پرداختنــد 
ــس  ــد. رئی ــی گردیدن ــی و مردم ــای عموم ــه ه ــن دغدغ ــع ای ــد رف ــتار تســریع در رون و خواس
محتــرم شــورای اداری شهرســتان بــا اشــاره بــه تکمیــل شــبکه گــذاری فاضــاب شــهر نجــف 
آبــاد بــر عملیاتــی نمــودن طــرح پــروژه فاضــاب شــهرهای دهــق و علویجــه تصریــح و خواهــان 
پیگیــری هــای الزم بــه منظــور تســریع در رونــد اجــرای شــبکه فاضــاب شــهر هــای گلدشــت، 
کهریزســنگ و جــوزدان گردیدنــد. در ادامــه مهنــدس راعــی، ضمــن توصیــف درخواســت هــای 
ــت فشــار و قطعــی هــای مکــرر  ــا مشــکات ناشــی از اف مکــرر مردمــی خصوصــا در رابطــه ب
ــاد و برخــی  ــهر نجــف آب ــتان باالخــص ش ــهری شهرس ــف ش ــق مختل ــته آب در مناط و پیوس
روســتاها و ضعــف اقتصــادی بخــش کثیــری از مشــترکین شــریف شهرســتان در کاربســت پمــپ 
هــای مجــاز و مخــزن هــای ذخیــره آب، خواســتار رویکــرد موثــر آبفا اســتان بــه منظور رفــع این 

دغدغــه و خواســت عمومــی گردیدنــد. فرمانــدار ویــژه شهرســتان در ادامــه افزودنــد: فرســودگی 
شــبکه انتقــال آب شهرســتان و رفــع موانــع و مصائــب جــدی شــبکه فاضــاب شــهری، دفــع 
آب هــای ســطحی روســتایی و زیــر ســطحی از جملــه مباحــث مربــوط بــه روســتای گلــدره از 
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و در ایــن راســتا پیگیــری مصرانــه مســئولین آبفــای اســتان 
بــه منظــور رفــع مشــکات و عملیاتــی نمــودن فعالیــت هــای الزم را مجدانــه مــی طلبــد. در 
ادامــه مهنــدس امینــی، مدیرعامــل آبفــا اســتان و آقــای دکتــر حکمتیــان بــر ضــرورت همراهــی 
ــوع  ــوط موض ــان مبس ــه بی ــا ب ــوزه آبف ــات ح ــق مطالب ــتای تحق ــی در راس ــاری مردم و خودی
پرداختنــد و بــا اشــاره بــه محدویــت هــای محــوری موضــوع در راســتای رفــع حداکثــری موانــع 
قــول مســاعدت و همراهــی ســازنده در ایــن راســتا را بیــان نمودنــد. در ادامــه حاضریــن هریــک 
بــه ســهم خــود ضمــن بیــان دغدغــه هــای عمومــی مردمــی و میــزان امکانــات و مســاعدت های 
مناطــق تحــت تصــدی خــود خواســتار حمایــت بیشــتر اداره آب و فاضــاب اســتان بــه منظــور 
رفــع مشــکات در شهرســتان گردیدنــد. در انتهــای جلســه مصوبــات توســط معــاون اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان قرائــت و جهــت پیگیــری و اتخــاذ تمهیــدات الزم بــه مســئوالن و 

متصدیــان ذی ربــط ابــاغ گردیــد.

بررسی مسائل و مشکالت حوزه آب و فاضالب شهرها و روستاهای شهرستان

 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان
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نخــودآب یــک غــذای ســنتی و لذیــذ نجــف آبــادی مــی باشــد، کــه بســیار پــر خاصیــت و 
مقــوی نیــز اســت، ایــن غــذای لذیــذ در فصــول ســرد ماننــد زمســتان طرفــداران خــاص 
خــود را دارد و بســیار مطلــوب اســت، ایــن غــذای لذیــذ حــاوی گوشــت گوســفندی و نخــود 
ــل هضــم مــی باشــد و بســیار  ــه روش صحیــح طبــخ شــود ســبک و قاب اســت کــه اگــر ب
خونســاز نیــز هســت و بــرای کــودکان و افــرادی کــه ضعیــف هســتند مناســب مــی باشــد

مواد الزم  
* گوشت  گوسفندی ترجیحا ران گوسفندی :  500 گرم   

*دنبه  : 100 گرم
* پیاز : 1 عدد * برنج نیم دانه : نیم پیمانه   
* گوجه 2 عدد  * نخود: 1 پیمانه    

*لیمو امانی 2 عدد *نمک  و زردچوبه  : به مقدار الزم    
* سیب زمینی 2 عدد کوچک * چوب دارچین 2 تکه  

دستور پخت : 
* نخــود را یــک شــب قبــل خیــس کــرده و چندیــن بــار آب آن را عــوض کــرده تــا نفــخ 

آن بــه خوبــی گرفتــه شــود و همچنیــن بــه خوبــی پختــه و لــه شــود 
* گوشــت گوســفندی را بــه همــراه نخــود در یــک قابلمــه بــه همــراه نمــک، زردچوبــه و 

لیمــو امانــی روی حــرارت مایــم قــرار مــی دهیــم تــا پختــه شــود
ــز  ــذا نی ــم غ ــه در طع ــود ک ــتفاده ش ــنگی اس ــگ س ــی را دی ــه مس ــت از قابلم ــر اس بهت

ــود. ــد ب موثرخواه
ــه را نیــز اضافــه مــی  * یــک ســاعت کــه از پخــت نخــود و گوشــت گذشــت برنــج نیمدان

ــا پخــت لعــاب دار شــود. کنیــم و اجــازه مــی دهیــم همزمــان ب
* پخــت ایــن غــذا مــدت زمــان نســبتا زیــادی نیــاز دارد، اجــازه دهیــد نخــود و گوشــت هــا 

بــه خوبــی پختــه و لــه شــوند.
* سیب زمینی را پوست کنده و به غذا اضافه می کنیم و اجازه می دهیم تا پخته شود.

ــز  ــرده و ری ــدا ک ــرار داده ســپس پوســت آن را ج ــه در آب جــوش ق ــه را دو دقیق * گوج
ــی  ــه خوب ــا غــذا ب ــه مــی کنیــم، صبــر مــی کنیــم ت ــه قابلمــه اضاف خــرد مــی کنیــم و ب

ــرد. ــم گوجــه را بگی طع
* لیمــو امانــی را جــدا کــرده در یــک ظــرف لــه مــی کنیــم، پوســت و هســته آن را جــدا 
مــی کنیــم و آن را لــه مــی کنیــم و بــه آبگوشــت اضافــه مــی کنیــم تــا طعــم تــرش بگیــرد.

* دنبه را جدا کرده در یک ظرف له می کنیم و به آبگوشت اضافه می کنیم
ــرای ســرو آبگوشــت را از نخــود و  گوشــت جــدا کــرده و در کاســه جــدا ســرو کــرده  * ب
ــی  ــا ترش ــوردن ی ــبزی خ ــراه س ــه هم ــت ب ــار آبگوش ــده و در کن ــواد را کوبی ــی م و مابق

ــم  ــی کنی مخصوصــا ترشــی بادمجــان ســرو م
* این غذا با نان سنگک بسیار لذیذ است.

خواص نخودآب
ــه  ــی باشــد و در طــب ســنتی ب ــز م ــک دارو نی ــه ی ــذا نیســت بلک ــک غ ــا ی * نخــود تنه

ــده  ــه ش ــرف آن توصی مص
ــرای تعدیــل مــزاج در  ــه دلیــل طبــع گــرم و خشــکی کــه دارد بهتریــن غــذا ب * نخــود ب

روزهــای ســرد ســال اســت.
* نخــودآب سرشــار از کلســیم اســت و بــا داشــتن منیزیــم موجــب تقویــت عضــات و رفــع 

اسپاســم مــی شــود 
* به خاطر وجود فسفر تقویت کننده سلول های عصبی و مغزی است 

* بــه دلیــل داشــتن گوشــت و نخــود همزمــان دارای مقــدار قابــل توجهــی آهــن و اســید 
فولیــک اســت و بــرای رفــع کــم خونــی مناســب مــی باشــد 

* فیبــر زیــاد موجــود در ایــن غــذا بــرای پاکســازی و تخلیــه روده هــا مناســب اســت و از 
یبوســت جلوگیــری مــی کنــد 

* سرشار از ویتامین های گروه ب است و به رفع سستی و خستگی کمک می کند 
* مصرف به مدت چند ماه  و مستمر برای رفع ریزش مو بسیرا موثر است

* نخــود پختــه بــرای التیــام ســرفه و عفونــت ریــوی مفیــد اســت و بــه درمــان گرفتگــی 
صــدا کمــک مــی کنــد 

* نخود پخته ورم لثه را بهبود می بخشدو ضدعفونی کنند مجاری ادرار نیز هست .
                                                       الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
آبگوشت نخودآب

                                                      برگزاری دومین مسابقه کتابخوانی اشک ها و عبرت ها خبر کوتاه
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از معاونــت قــرآن و عتــرت 
ــات  ــی و ارتباط ــرکل هماهنگ ــوری مدی ــی مان ــلمین عل ــام والمس ــت االس ــامی، حج ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
ــت:  ــد، گف ــد ش ــزار خواه ــی 18 برگ ــاعت 9 ال ــاه از س ــنبه 28 مهرم ــابقه در روز دوش ــن مس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــاب  ــی کت ــل الکترونیک ــت فای ــگاه  arbaeen.ghoran.ir  و دریاف ــه پای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــدان م عاقه من
“زندگانــی علــی ابــن الحســین )ع(” نوشــته مرحــوم دکتــر ســید جعفــر شــهیدی در ایــن مســابقه شــرکت نمــوده و  
از جوایــز مــادی و معنــوی آن بهــره منــد شــوند. همچنیــن عــاوه بــر جوایــز ، همــکاران شــاغل در وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی بــا کســب حدنصــاب قبولــی در ایــن مســابقه مــی تواننــد از گواهینامــه آموزشــی بــه مــدت 16 ســاعت 
بهــره منــد گردنــد. گفتنــی اســت ایــن مســابقه بــا همــکاری معاونــت قــرآن و عتــرت، دفتــر نوســازی و تحــول اداری 

وزارت متبــوع و ســتاد بزرگداشــت اربعیــن برگــزار خواهــد شــد.

ادامه از صفحه 1
ــتی از  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــگری وزارت می ــاون گردش ــوری مع ــی تیم  ول
امکانــات و پتانســیل هــای گردشــگری نجــف آبــاد بازدیــد کــرد. در ایــن بازدیــد کــه بــه میزبانــی 
شــهرداری نجــف آبــاد صــورت پذیرفــت دکتــر فریــدون الــه یــاری مدیــر کل میــراث فرهنگــی، 
ــع دســتی اســتان اصفهــان و جمعــی از مســئولی شــهری و شهرســتان نیــز  گردشــگری و صنای
حضــور داشــتند ، پــس از تجدیــد میثــاق و ادای احتــرام بــه مقــام شــامخ شــهداء، اماکنــی چــون 
بــرج هــای دوقلــو صفــا، مــوزه تاریــخ و مفاخــر نجــف آبــاد )خانــه تاریخــی کبیرزاده(،مــوزه مــردم 

شناســی نجــف آبــاد) خانــه تاریخــی مهرپــرور(، مســیر گردشــگری کوچــه بــاغ زندگــی، مجموعــه 
تاریخــی گردشــگری هفــت بــرج خــارون و پردیــس خــارون مــورد معرفــی قــرار گرفــت. افتتــاح 
ــو  ــرج هــای دو قل ــه تاریخــی گردشــگری ب ــات مرمــت و بهســازی مجموع ــاز عملی رســمی و آغ
صفــااز ویــژه برنامــه هــای ایــن بازدیــد بــود کــه توســط شــهرداری نجــف آبــاد تملــک و پــروژه آن 
در مرحلــه پژوهــش و گــذران بخــش مطالعاتــی پیــش از مرمــت اســت. در ادامــه بازدیــد از پردیس 
خــارون و در ســالن همایــش هــای شــهرداری نجــف آبــاد طــی مراســمی از طــرح نشــان شــهری 
نجــف آبــاد )برندینــگ گردشــگری( بــا عنــوان »نجــف آبــاد؛ بــاغ شــهر صفــوی« رونمایــی شــد.
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4شماره 79
آگهی تغییرات

ــوزدان  ــد ص ج ــرت محم ــه حض ــرات خیری ــی تغیی آگه
موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت 120 و شناســه ملی 
10260032901 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق 
ــماره1465/14/516/1   ــه ش ــورخ 1399/03/10 و نام ــاده م الع
مــورخ 1399/04/24 فرماندهــی انتظامــی نجــف آبــاد 
ــر 3  ــتمل ب ــنامه مش ــد : اساس ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
فصــل و 41 مــاده و 32 تبصــره تصویــب شــد اداره کل ثبــت 
ــرکت  ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس ــناد و ام اس
هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )1007633(

آگهی تغییرات
آگهــی تغییــرات شــرکت نیــک بنــا اســپادانا ســهامی خاص 
بــه شــماره ثبــت 3733 و شناســه ملــی 14004176539 بــه 
ــورخ1399/04/30   ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس اس
هوشــنگ حســینی منجزی بــه شــماره ملــی 1285809939 
بســمت مدیرعامــل ، محمدرضــا حســینی بــه شــماره ملــی 
1882308875 بســمت رئیــس هیئــت مدیــره ، زهــرا 
ــب  ــمت نای ــی 1091575126 بس ــماره مل ــه ش ــی ب بهارلوی
ــاب و  ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــره ب ــت مدی ــس هیئ رئی
ــل  ــرکت از قبی ــدآور ش ــادار و تعه ــناد و اوراق به ــه اس کلی
ــا  ــالمی ب ــود اس ــا و عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــک ، س چ
ــراه  ــل( هم ــزی )مدیرعام ــینی منج ــنگ حس ــاء هوش امض
بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اداره کل ثبــت 
ــرکت  ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس ــناد و ام اس
)1010632( آبــاد  نجــف  و موسســات غیرتجــاری  هــا 

حصروراثت
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 1080028005 ب ــنامه ش ــان  دارای شناس ــن نوری ــد امی ــید محم ــای س   آق
9901015 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید محمــود 
نوریــان  بشناســنامه  28770 در تاریــخ 99/6/14 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. ســید محمــد امیــن نوریــان   ش ش 1080028005، 2. فلــور حشــمت  ش ش 5491 
، 3. نــدا الســادات نوریــان  ش ش 2095 ، 4. نهــال الســادات نوریــان  ش ش 866 ، 5. نیلوفــر الســادات نوریــان ش ش 
ــدارد. اینــک  ــه دیگــری ن ــر از نامبــردگان ورث ــه غی ــان  ش ش 570  متوفــی ب ــدا الســادات نوری 1080217002 ،6. وی
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.1011178 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

 آقــای ابراهیــم شــکرالهی دارای شناســنامه شــماره 1092102541 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9901059 از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عروجعلــی شــکرالهی بشناســنامه  
4622769591 در تاریــخ 99/4/27 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر 
اســت به : 1. شــهربانو بهارلوئی  ش ش 4622798581 )همســر متوفی (   ، 2. اســماعیل شکرالهی ش ش 1092222391 
، 3. ســونا شــکرالهی ش ش 1091583773 ، 4. زهــرا شــکرالهی ش ش 1091233276 ، 5. ابراهیــم شــکرالهی ش ش 
1092102541 ، 6. زهرا شکرالهی ش ش 1289455295 ، 7. اکبر شکرالهی ش ش 1289422184 ، 8. گلتاج شکرالهی 
ش ش 1289374031 ، 9. اشــرف شــکرالهی ش ش 1291024786  )فرزنــدان متوفــی( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1011084 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت
ــن دادگاه  ــه 9901005 از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 550 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــان صالح ــای ایم آق
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســینقلی صالحــی  بشناســنامه  14 در 
تاریــخ 95/12/29 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
مهــدی صالحــی   ش ش 196  ، 2. جلیــل صالحــی ش ش 1039 ، 3. میثــم صالحــی ش ش 789 ، 4. زمــان صالحــی 
ش ش 2037 ، 5. ایمــان صالحــی ش ش 550 ، 6. ســهیا صالحــی ش ش 27159 ، 7. فاطمــه صالحــی ش ش 257 
، 8. طیبــه کبیــرزاده ش ش 21822 ،  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. 1011179 /م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه کاســه 9900980 از ایــن  ــه شــرح دادخواســت ب آقــای ســعید ســورانی دارای شناســنامه شــماره 1091181640 ب
ــه شــادروان خدیجــه شــکرالهی  بشناســنامه   ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث دادگاه درخواســت گواه
4622870045 در تاریــخ 75/6/31 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر 
اســت بــه : 1. مجتبــی ســورانی  ش ش 1091305986  ، 2. حمیــد ســورانی ش ش 1091237875 ، 3. مرتضی ســورانی 
ش ش 1091378371 ، 4. ســعید ســورانی ش ش 1091181640 ، 5. محمد ســورانی ش ش 1080063137، 6. هستی 
ســورانی ش ش 1092177043، 7. مجیــد ســورانی ش ش 1091139180 )فرزندان متوفــی(، متوفی به غیر از نامبردگان 
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. 1011175 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت 
خانــم  طیبــه عظیمــا نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 344 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9901045 از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان احمــد پروین بشناســنامه  139 در تاریخ 
99/6/16 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1. طیبه عظیما 
نجف آبادی  ش ش 344 )همسر متوفی (  ، 2. حمید پروین  ش ش 1601 ، 3. سمیه پروین ش ش 1080031189 ، 4. 
وحیــد پرویــن ش ش 1080181563 ، 5. امیــد پرویــن ش ش 31242 )فرزنــدان متوفــی(،  متوفــی بــه غیــر از نامبردگان 
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. 1011148 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت  
ــه 1034  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 126 ب ــنامه ش ــاهی دارای شناس ــه ش ــادی قلع ــینعلی گلش ــای حس آق
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد مهــدی 
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/6/26 اقامت ــنامه  18 در تاری ــاهی بشناس ــه ش ــادی قلع گلش
ــن  ــاهی  ش ش 126  ، 2. محس ــه ش ــادی قلع ــینعلی گلش ــه : 1. حس ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
گلشــادی قلعــه شــاهی ش ش 22 ، 3. عبدالرســول گلشــادی قلعــه شــاهی ش ش 693 ، 4. زینــب مهرابــی 
ــک  ــدارد. این ــری ن ــی(، دیگ ــدان متوف ــاهی ش ش 906 )فرزن ــه ش ــادی قلع ــه گلش ــکی  ش ش 55 ، 5. صدیق کوش
ــا هــر کســی اعتراضــی دارد  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب
ــی  ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ی
صادرخواهــد شــد. 1011076 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت
  آقــای ســعید ســورانی دارای شناســنامه شــماره 1091181640 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900979 از ایــن 
ــنامه   ــورانی  بشناس ــم س ــادروان ابراهی ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه دادگاه درخواس
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 70/4/13 اقامت 4622798026 در تاری
منحصــر اســت بــه : 1. مجتبــی ســورانی  ش ش 1091305986  ، 2. حمیــد ســورانی ش ش 1091237875 ، 
3. مرتضــی ســورانی ش ش 1091378371 ، 4. ســعید ســورانی ش ش 1091181640 ، 5. محمــد ســورانی ش 
 1091139180 ش  ش  ســورانی  مجیــد   .7  ،1092177043 ش  ش  ســورانی  هســتی   .6  ،1080063137 ش 
)فرزنــدان متوفــی(، 8. خدیجــه شــکرالهی  ش ش 4622870045  )همســر متوفــی ( ، 9. ام هانــی ســورانی 
ــک  ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــادر متوف ــمه ش ش 6421208055 ) م یانچش
ــا هــر کســی اعتراضــی دارد  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب
ــی  ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ی
صادرخواهــد شــد. 1011158 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

آگهی تغییرات
آگهــی تغییــرات شــرکت نیــک بنــا اســپادانا ســهامی خاص 
بــه شــماره ثبــت 3733 و شناســه ملــی 14004176539 بــه 
ــوق  ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس اس
العــاده مــورخ1399/04/30 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - 
هوشــنگ حســینی منجزی بــه شــماره ملــی 1285809939 
ــی 1882308875 و  ــماره مل ــه ش ــینی ب ــا حس ، محمدرض
ــمت  ــی 1091575126 بس ــماره مل ــه ش ــی ب ــرا بهارلوی زه
اعضــاء اصلــی هیــات مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب 
ــت  ــات مدیری ــی و خدم ــه حسابرس ــد. - موسس گردیدن
اصــول نگــر آریــا بــه شــماره ثبــت 22270 و شناســه ملــی 
10103559024 بعنــوان بــازرس اصلــی و اســماعیل محمودی 
ــی  ــازرس عل ــمت ب ــی 1282814532 بس ــماره مل ــه ش ب
ــدند. اداره  ــاب ش ــی انتخ ــال مال ــدت یکس ــرای م ــدل ب الب
ــت  ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس ــناد و ام ــت اس کل ثب
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )1010633(

حصروراثت
ــماره  ــنامه ش ــادی  دارای شناس ــف آب ــی نج ــماعیل کاظم ــای اس   آق
ــن  ــه 9901052از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 1090281633ب
ــح داده  ــت نمــوده و چنیــن توضی دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث
کــه شــادروان قربانعلــی کاظمی نجــف آبــادی بشناســنامه 623در تاریخ 
99/6/21 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. طیبــه مــا خــداداد نجــف 
آبــادی ش ش 109094348 همســر متوفــی، 2. ابراهیــم کاظمــی نجف 
ــادی   ــف آب ــی نج ــماعیل کاظم ــادی ش ش 1091154422، 3. اس آب
ش ش 1090281633، 4. محمــد کاظمــی نجــف آبــادی ش ش 
1091618811، 5. علــی کاظمــی نجف آبــادی ش ش 1092155872، 
6. حســین کاظمی نجف آبــادی ش ش 1080065032، 7. زهرا کاظمی 
نجــف آبــادی ش ش 1091298181 ،8. فاطمــه کاظمــی نجــف آبــادی 
ش ش 1080397612 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. 1011262 /م 
الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختاف نجــف آباد
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شماره 79  7
حصروراثت 

آقــای غــام احمــدی  دارای شناســنامه شــماره 281 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه901060 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا 
محمودی  بشناســنامه  4171233534 در تاریخ 92/11/14 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حســن احمــدی ش ش1129982319 
، 2. عالــم تــاج احمــدی ش ش 1129858936 ، 3. غــام احمــدی ش ش1129300005 ، 4. 
اکبــر احمــدی ش ش 1129877701 ، 5. بلقیــس احمــدی ش ش1129852261 ، 6. کبــری 
احمــدی ش ش1129299996، 7. شــهربانو احمــدی ش ش 1120025206 ،8. خدابــس 
)فرزنــدان   11292988848 احمــدی ش ش  حســین   .9  ،112929908 احمــدی ش ش 
ــر  ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــراب احمــدی ش ش4199465480  )همســر متوف ــی(، 10. مه متوف
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. 1009987 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت 
ــرح  ــه ش ــماره 1090277581 ب ــنامه ش ــادی  دارای شناس ــف آب ــی نج ــدی یاعل ــای مه  آق
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9901058 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمدکاظــم یاعلــی نجــف آبــادی شناســنامه  18 در تاریــخ 
99/5/28 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
اســت بــه : 1. مهــدی یاعلــی نجــف آبــادی ش ش 1090277581  ، 2. محمــود یاعلــی نجــف 
ــادی ش ش 1091414386،4.  ــف آب ــی نج ــماعیل یاعل ــادی ش ش 1091579601 ، 3. اس آب
لیــا یاعلــی نجــف آبــادی ش ش 1092164324 فرزنــدان متوفــی ، 5. ســکینه یاعلــی نجــف 
ــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری  ــادی ش ش 1091004552 همســر متوفــی ، متوفــی ب آب
ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ن
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1010127 /م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت 

ــرح دادخواســت  ــه ش ــماره 13932 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــک آب ــا قیصــری مل ــم  لی خان
بــه کاســه 9901008 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان زهــرا قیصــری ملــک آبــادی بشناســنامه  771 در تاریــخ 93/3/15 اقامتــگاه 
ــه : 1.  دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــر از  ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــادر متوف ــادی  ش ش 1090882327 )م ــک آب ــزت قیصــری مل ع
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 یــک نوبــت آگهــی مــی نمای
ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی باشــد از تاری
ــاد ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 1005700/م ال

حصروراثت  
آقــای علــی رضــا رحیمــی منجــزی دارای شناســنامه شــماره 1128931656 بــه شــرح 
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900956 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــخ 99/5/24  ــنامه  9 در تاری ــیانی بشناس ــهربانو خودس ــادروان ش ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــزی  ش ش  ــی منج ــا رحیم ــی رض ــی   ش ش 1129731758  ، 2. عل ــن رحیم ــه : 1. حس ب
ــدون رحیمــی  1128931656 ، 3. اردشــیر رحیمــی منجــزی  ش ش 1129145352 ، 4. فری
منجــزی  ش ش 1128932490 ، 5. منیــره رحیمــی  ش ش 1128931435 ، 6. بتــول 
رحیمــی منجــزی  ش ش 1128932156  )فرزنــدان متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1005225/م 

ــاد الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت  

ــرح  ــه ش ــماره 698 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــان نج ــی صادقی ــی حاج ــای محمدعل آق
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 99001039 از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محســن حاجــی صادقیــان نجــف آبــادی بشناســنامه  8713 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/3/16 اقامت در تاری
ــادی  ش ش 1081049006  ــه : 1. نیمــا حاجــی صادقیــان نجــف آب مرحــوم منحصــر اســت ب
)فرزنــد(  ، 2. ســمیه قاســمی گشــنیزگانی ش ش 1080106685 )همســر ( ، 3. محمــد علــی 
حاجــی صادقیــان نجــف آبــادی ش ش 698 )پــدر متوفــی ( ، 4. اکــرم نورمحمــدی نجــف آبــادی 
ش ش 313 )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.1005406 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 53 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــا رحیم ــی رض ــای عل  آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 9900955 از ای
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ 99/5/8 اقامت ــنامه  237 در تاری ــی  بشناس ــه رحیم ــرج ال ــادروان ف ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. حســن رحیمــی   
ش ش 11  ، 2. علــی رضــا رحیمــی ش ش 53 ، 3. اردشــیر رحیمــی ش ش 386 ، 4. فریــدون 
ــی ش ش 103 ، 7.  ــول رحیم ــی  ش ش 32 ، 6. بت ــره رحیم ــی ش ش 136 ، 5. منی رحیم
شــهربانو خــود ســیانی ش ش 9 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. 1005222/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

آقــای محمــد حســین ســلطانی تهرانــی  دارای شناســنامه شــماره 4557 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900950 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محمــد علــی ســلطانی تهرانــی  بشناســنامه  69 در تاریــخ 99/5/14 اقامتــگاه 
ــه : 1.  دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــی  ش ش 96 ،  ــلطانی تهران ــول س ــی    ش ش 4557  ، 2. بت ــلطانی تهران ــد حســین س محم
3. مطهــر ســلطانی تهرانــی  ش ش 1898 ، 4. اطهــر ســلطانی تهرانــی  ش ش 627 ، 5. زهــره 
ــرا  ــی(، 7. صغ ــدان متوف ــلطانی ش ش 671 )فرزن ــوان س ــی  ش ش 4 ، 6. رض ــلطانی تهران س
خســروی نجــف آبــادی  ش ش 4480  )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. 1004858 /م الــف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

شــاعلی داودونــد دارای شناســنامه شــماره 238 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900875 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس از ای
کبــرا داودونــد بشناســنامه  335 در تاریــخ 98/1/17 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی 
ــد ش ش 238   ــاعلی داودون ــه : 1. ش ــوم منحصــر اســت ب ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
)پدرمتوفــی(، 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. 1001199 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

آقــای محمدحســین ترکــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 511 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 9900964 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عبدالــه ترکــی نجــف آبــادی  بشناســنامه  3483 در تاریــخ 99/5/23 اقامتــگاه 
ــه : 1.  دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــد  ــی (  ، 2. محم ــادی   ش ش 1090712911 )همســر متوف ــداداد نجــف آب ــا خ ــده م حمی
حســین ترکــی نجــف آبــادی  ش ش 511 ، 3. علیمــردان ترکــی نجــف آبــادی  ش ش 364 ، 4. 
ناصــر رحمانــی زاده  ش ش 155 ، 5. شــهربانو ترکــی نجــف آبــادی  ش ش 32549، 6. زهــرا 
ترکــی نجــف آبــادی   ش ش 181 ، 7. زهــره ترکــی نجف آبــادی   ش ش 361 ، 8. عصمت ترکی 
نجــف آبــادی   ش ش 441 ، 9. امیــر کیــوان آراء ش ش 31407 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
شــد. 1011256 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــم خدیجــه احمــدی دارای شناســنامه شــماره 4019 ب   خان
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9901061از ای
ــی  ــگاه دائم ــخ 98/8/6 اقامت ــنامه 5559768340در تاری ــدی بشناس ــر احم ــادروان دونجی ش
ــه : 1. محمــد  خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــدی ش ش 1129754121،  ــر احم ــی، 2. جعف ــر متوف ــدی ش ش 1128934019 همس احم
ــدی ش ش 1090373147، 5.  ــه احم ــدی ش ش 1129742245، 4. خدیج ــه احم 3. جملی
یــاور احمــدی ش ش 1128935775، 6. بهــرام احمــدی ش ش 1129598004، 7. اکبــر 
احمــدی ش ش 1128934957 ،فرزنــدان متوفی،متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن دیگ
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــد.  ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش تاری
ــاد ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی 1011261 /م ال

حصروراثت 
حدیثــه منتظــری دارای شناســنامه شــماره 1080444939بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900996از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان احمــد منتظــری بشناســنامه 948در تاریــخ 
99/4/28 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رقیــه 
منتظــری ش ش 14، 2. فیــروزه منتظــری ش ش 617، 3. امیــد منتظــری ش ش2652 ، 4. فرشــته منتظــری ش ش 
1080086536، 5. نســیبه منتظــری ش ش 2667، 6. محمدرضــا منتظــری ش ش 1166، 7. یعقــوب منتظــری ش ش 
11581 ،8. حدیثــه منتظــری ش ش 1080444939، 9. اشــرف منتظــری ش ش 67 فرزنــدان متوفی،متوفــی بــه غیــر از 
نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت آگهی مــی نماید 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا تقدیم 
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1009982 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجف آباد
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6شماره 79
خبرکوتاه   بهره برداری از 2 سالن همایش در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

ســالن اجتماعــات و همایش هــای دانشــکده های مهندســی عمــران و مــواد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد بــا حضــور 
پیــام نجفــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفهــان، امیررضــا نقــش رئیــس واحــد نجف آبــاد و مســئوالن شهرســتان 
نجف آبــاد بــه بهره بــرداری رســید. امیررضــا نقــش گفــت: به منظــور توســعه فضاهــای خدماتــی و رفاهــی و ایجــاد محیطــی 
پویــا و بنابــر نیــاز مبــرم دانشــجویان، ایــن دو دانشــکده بــه ســالن اجتماعــات بــرای برگــزاری نشســت های مختلــف علمــی، 
ــا اعتبــاری بالــغ  بــر 5 میلیــارد ریــال احــداث و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت. فرهنگــی و دانشــجویی، ایــن ســالن ها ب

ــم و  ــت مه ــواره اولوی ــجویان هم ــدی دانش ــای رضایت من ــگاهی ارتق ــد دانش ــن واح ــی ای ــد مدیریت ــرد جدی در رویک
ــت  ــی اس ــالن ها  گام بزرگ ــن س ــز ای ــت. تجهی ــرد اس ــن راهب ــتای ای ــالن ها در راس ــن س ــدازی ای ــوده و راه ان ــردی ب راهب
ــد. ــی بپردازن ــات علم ــت ها و جلس ــزاری نشس ــه برگ ــری ب ــرایط بهت ــد در ش ــجویان بتوانن ــن دانش ــه ای ــرای اینک ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنــگ وارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد  بــه 
ــی کشــور  ــران، شــبکه مروجــان کتاب خوان ــی ای ــج کتابخوان نقــل از شــبکه تروی
بــا حمایــت معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و همــکاری 
تعــدادی از ســازمان ها و نهادهــای عمومــی، دولتــی و خصوصــی، هفتمیــن دوره 
ــه فضــای مجــازی  ــرد توجــه ب ــا رویک ــر از مروجــان کشــور را ب جشــنواره تقدی
ــای  ــی و نهاده ــا، تشــکل های مردم ــراد، گروه ه ــه در آن اف ــد ک ــی  کن ــزار م برگ
غیردولتــی دارای فعالیت هــای مؤثــر و نوآورانــه در زمینــه ترویــج کتاب خوانــی را 

انتخــاب و معرفــی خواهنــد کــرد.
در ایــن دوره بــا توجــه بــه شــرایط بــه وجــود آمــده و شــیوع ویــروس کوویــد 19 
عــاوه بــر بخش هــای مختلــف جشــنواره، بخــش نــگاه ویــژه بــر اســاس توجــه 
بــه فضــای مجــازی و مروجــان کتــاب در حوزه هــای بهداشــت و کتــاب درمانــی، 
آموزشــگران مــروج کتــاب )معلــم، مربــی، اســتاد(، مــادران مــروج کتــاب، مبادلــه 
کننــدگان کتاب هــای خانگــی مــروج کتــاب، خبرنــگاران و روزنامه نــگاران مــروج 

کتــاب برگــزار خواهــد شــد.
ــا طراحــی و  ــر اســاس ایــن فراخــوان، مــروج کتاب خوانــی کســی اســت کــه ب ب
ــد  ــا فرآین ــد ی ــترش می ده ــی را گس ــتمر، کتاب خوان ــای مس ــرای فعالیت ه اج
ــج  ــن تروی ــازد. همچنی ــر می س ــر و تأثیرگذارت ــر، عمیق ت ــدن را لذت بخش ت خوان
کتاب خوانــی شــامل فعالیت هایــی اســت کــه بــه افزایــش، گســترش و اســتمرار 

ــد. ــردم می انجام ــان م ــی در می کتاب خوان
ــی،  ــای صوت ــم، فایل ه ــس، فیل ــف، عک ــای مختل ــامل گزارش ه ــتندات ش مس
تقدیرنامــه،  گواهی نامــه،  مکتــوب،  گزارش هــای  رســانه ای،  بازتاب هــای 
ــازی  ــرد مج ــه رویک ــه ب ــا توج ــف ب ــای مختل ــا در قالب ه ــه و قرارداده تفاهم نام

ــود. ــال ش ــی ارس ــورت الکترونیک ــتندات به ص ــی مس ــنواره، تمام جش
ــا،  ــراد و گروه ه ــای اف ــد در بخش  ه ــن جشــنواره  می توانن شــرکت کنندگان در ای
نهادهــای دولتــی و غیردولتــی بــه رقابــت بپردازنــد. بــر اســاس فراخــوان ازجملــه 

ایــن مراکــز می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
ســازمان های مردم نهــاد، انجمن هــا و مؤسســات دولتــی و غیردولتــی، بخش هــای 
خصوصــی و  واحدهــای صنفــی )ماننــد: مراکــز توان بخشــی، خیریه هــا، نانوایی هــا، 
ــتان ها،  ــد: بیمارس ــی )مانن ــات عموم ــز خدم ــگاه ها و...(، مراک ــازه داران، آرایش مغ
ــان  ــای مجــازی و مروج ــز تفریحــی و...(، فضاه ــا، آموزشــکده ها، مراک درمانگاه ه
الکترونیکــی )ماننــد فعــاالن شــبکه های اجتماعــی، برنامه هــای رادیویــی و 
و.. و..(  پادکســت ها  کتاب خوانــی،  اپلیکیشــن های  مطبوعــات،  تلویزیونــی، 

ایــن رقابــت در بخش هــای گروه هــا و افــراد مــروج کتاب خوانــی برگــزار 
ــی  ــج کتاب خوان ــه تروی ــه  در زمین ــرد ک ــر ف ــز ه ــراد نی می شــود و در بخــش اف
فعالیــت داوطلبانــه داشــته باشــد می توانــد در ایــن رقابــت شــرکت کنــد؛ افــرادی 
ــان خانه دار،کشــاورزان،  ماننــد اســتادان دانشــگاه و مراکــز آموزشــی، مــادران، زن
مروجــان عشــایر، کارکنــان بیمارســتان ها )اعــم از پزشــکان، پرســتاران، بهیــاران و 
..(، راننــدگان، نانواهــا، معلمــان، دانش آمــوزان، امامــان  جماعت،کتابــداران، مربیــان 
مهدکــودک، هنرمنــدان، کتاب فروشــان، نویســندگان، مترجمــان، قضــات، کســبه، 

دانشــجویان، بازنشســتگان، کتابــداران مــدارس و ...
بخــش دیگــر جشــنواره، رقابــت در بخــش بین الملــل اســت و دربرگیرنــده ایــن 
گروه هاســت؛ افــراد فارســی زباِن مــروج کتــاب در خــارج از کشــور،گروه ها و 
افــراد خارجــِی فعــال مــروج کتــاب در ایــران، فعالیت هــای ترویــج کتاب خوانــی 

ــی زبان ــزرگ فارس ــای ب ــا دارای جمعیت ه ــی زبان ی ــورهای فارس در کش
ــای  ــاب در حوزه ه ــان کت ــژه؛ از مروج ــگاه وی ــش ن ــوان در بخ ــاس فراخ ــر اس ب
درمانــی وکتــاب درمانی،آموزشــگران مــروج کتــاب )معلــم، مربــی، اســتاد(،مادران 
مــروج کتــاب، مبادلــه کننــدگان کتاب هــای خانگــی مــروج کتــاب، خبرنــگاران 
ــت  ــد و درنهای ــد آم ــل خواه ــه عم ــر ب ــاب، تقدی ــروج کت ــگاران م و روزنامه ن
ــا  ــده ی ــته برگزی ــای گذش ــه در دوره ه ــی ک ــا گروه های ــراد ی ــتمرار اف ــان اس نش

شایســته تقدیــر شــده اند نمی تواننــد در بخش هــای دیگــر شــرکت کننــد. آن هــا 
ــاوت  ــای متف ــته و فعالیت ه ــای گذش ــی از فعالیت ه ــه گزارش ــا ارائ ــد ب می توانن

جــاری و طرح هــای نــو در ایــن بخــش شــرکت کننــد.
ــه ایــن شــرح اســت: تأثیــر  شــاخص های انتخــاب افــراد و گروه هــای برگزیــده ب
پایــدار در گســترش کتاب خوانــی میــان مــردم، خاقیــت و نــوآوری در برنامه هــا 
و شــیوه های اجرایی،اســتفاده حداکثــری از فضــای مجــازی بــرای برنامــه ، 
ــه از  ــه و بهین ــا، اســتفاده خاقان ــردم و چهره ه اســتفاده مناســب از مشــارکت م
امکانــات و ظرفیت هــای عمومــی و مردمــی، قابلیــت معرفــی بــه ســایر مناطــق 
به عنــوان الگــو، اثربخشــی فعالیت هــای کتاب خوانــی در رفتارهــای اجتماعــی یــا 
فعالیت هــای عمومــی مــردم ، فعالیــت بــه شــکل داوطلبانــه )شــاخص ترجیحــی(، 

فعالیــت در قالــب گروهــی )شــاخص ترجیحــی(
مروجــان  از  تقدیــر  در ششــمین جشــنواره  شــرکت  بــرای  الزم  مــدارک 
ــه ایــن شــرح اســت؛ معرفــی برنامــه در قالــب فرم هــای شــرکت  ــی ب کتاب خوان
در جشــنواره، مســتندات شــامل گزارش هــای مختلــف، عکــس، فیلــم، فایل هــای 
ــه،  ــه، تقدیرنام ــوب، گواهی نام ــای مکت ــانه ای، گزارش ه ــای رس ــی، بازتاب ه صوت
تفاهم نامــه و قراردادهــا در قالب هــای مختلــف چاپــی یــا الکترونیــک، از 
در  الکترونیکــی  به صــورت  بایــد  مســتندات  کتاب خوانی.تمــام  مروجــان 
ــود. ــال ش ــه ارس ــی دبیرخان ــت الکترونیک ــه پس ــورت PDF ب ــل به ص ــک فای ی

ــتندات  ــا و مس ــد گزارش ه ــی می توانن ــج کتاب خوان ــاالن تروی ــدان و فع عاقه من
ــا  ــل فرم ه ــراه  تکمی ــه هم ــی را ب ــج کتاب خوان ــه تروی ــان در زمین فعالیت هایش
تــا پایــان وقــت اداری 29 آبــان 1399 بــه دبیرخانــه هفتمیــن جشــنواره تقدیــر از 
ــرای کســب اطــاع بیشــتر  مروجــان کتاب خوانــی ارســال کننــد. عاقه منــدان ب
ــایت های  ــه وب س ــد ب ــام می توانن ــای ثبت ن ــه فرم ه ــی ب ــن دسترس و همچنی
ــد. ــه کنن ــی مراجع ــر از مروجــان کتاب خوان ــی و تقدی ــج کتاب خوان شــبکه تروی

ــت  ــر اهمی ــا ب ــال 1393، بن ــی، از س ــان کتاب خوان ــر از مروج ــنواره تقدی جش
موضــوع کتاب خوانــی و ضــرورت اقــدام پایــه ای در ایــن زمینــه، شــکل گرفــت. 
ــال در  ــای فع ــراد وگروه ه ــب اف ــایی، تشــویق و ترغی ــدف شناس ــا ه جشــنواره ب
ــر  حــوزه کتاب خوانــی و ترویــج مطالعــه، شــکل گرفتــه اســت. ایــن جشــنواره ب
ــدف  ــد دارد و ه ــا تاکی ــودن آنه ــی ب ــا و غیردولت ــودن فعالیت ه ــوش ب ــود ج خ
اصلــی خــود را رونــق کتــاب و مطالعــه از طریــق تشــویق فعــاالن مــروج کتــاب 
 قــرارداده اســت. جشــنواره از ســال 1393 فعالیــت خــود را در دفتــر مطالعــات و 

ــرده اســت.   ــاز ک ــاد اســامی آغ ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــزی فرهنگ برنامه ری
بیشــتر تشــکل های غیردولتــی مــروج کتــاب ماننــد انجمــن کتابــداری و اطــاع 
 رســانی ایــران، شــورای کتــاب کــودک، کانون توســعه فرهنگــی، کتابخانــه عمومی 
انصــار، موسســه حامــی، خانــه کتابــدار کــودک و نوجــوان جــزء هســته اصلــی و 

شــکل دهنــدگان بــه ایــن جشــنواره هســتند.

فراخوان کشوری هفتین دوره تقدیر از مروجان کتاب خوانی
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                                   به مناسبت هفته نیروی انتظامیسخنی با خوانندگان
ایــن روزهــا بیشــتر یادمــان مــی افتــد کــه کســانی ماننــد تــان اگــر نباشــند چــه بــر ســر شــهر و کشــور خواهــد آمــد. 
ــد  ــان باش ــا یادم ــه ه ــن هفت ــا و ای ــن روزه ــزی. ای ــان رم ــر کامت ــان خطــری اســت و در ه ــر قدمت ــه در ه ــمائی ک ش
مرزهایمــان اگــر امــن اســت، فرزندانــی از ایــن دیــار بــا تحمــل رنــج دوری خانــواده، پاســبان روز و شــب ایــن خاکنــد و مــا 
نمــی بینیــم آنهــا را وقتــی کــه دلیرانــه تــا پــای جــان در برابــر مــزدور، راهــزن و ده هــا مــورد خطــر آفریــن دیگــر مقــاوت 
مــی کننــد. مــا نمــی بینیمشــان وقتــی خــواب پلکهایشــان را ســنگین مــی کنــد، وقتــی ســپر مــی شــوند بــرای مــا در برابر 
متجاوزیــن و محاربیــن. و چــه زود بــه دســت فراموشــی ســپرده مــی شــود همــه آنچــه کــه آنهــا بــی منــت پیــش کشــمان 
کــرده انــد. هفتــه ای بــه نامتــان اگــر چــه کم اســت بــرای قدردانســتن نعمتــی چــون امنیت، امــا بدانیــد مدیونتان هســتیم 

بــه جهــت داشــتن امنیــت و آســایش امروزمــان. باشــد کــه شــکر گــذار ایــن نعمــت باشــیم.

سخنی با خوانندگان

 جهــت گرامــی داشــت روز آتــش نشــانی و ایمنــی  محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد ، 
معاونیــن شــهردار و تنــی چنــد از مســئولین ســتادی شــهرداری در پنــج ایســتگاه آتش نشــانی حضور 

یافتند.
 در ایــن برنامــه بــا اهــدای گل از آتــش نشــانان تجلیــل و قدردانــی شــد ، شــایان ذکــر اســت صبح این 
روز آتــش نشــانان بــا حضــور در گلــزار شــهدای شــهر با شــهدای گرانقــدر انقــاب اســامی و آرمانهای 

انقــاب  تجدید میثاقــی دوبــاره نمودند.

در روز 7 مهــر 1359 وقتــی کــه دشــمن بعثــی بــه پاالیشــگاه آبــادان حملــه هوایــی کرد،آتــش 
ــه پاالیشــگاه رفتنــد کــه در حیــن  ــرای مهــار آتــش ب نشــانان منطقــه و شــهر هــای اطــراف ب
ــاران پاالیشــگاه  ــه بمب ــدام ب عملیــات خامــوش کــردن آتــش، مجــدداً هواپیماهــای دشــمن اق
ــن  ــه همی ــی شــود. ب ــش نشــانان م ــادی از آت ــداد زی ــه شــهادت تع ــه منجــر ب ــد ک ــی کنن م

ــام »آتــش نشــانی و ایمنــی« نامگــذاری شــده اســت. ــه ن مناســبت هفتــم مهرمــاه ب

گرامی داشت روز آتش نشانی و ایمنی

فرمانــدار ویــژه شهرســتان و هیــات همــراه، همچنیــن شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر 
گلدشــت بــا حضــور در بیمارســتان تخصصــی اعصــاب و روان شــهید آیــت اهلل مــدرس از نزدیــک 
بــا مســئوالن ارشــد و کارکنــان آن مجموعــه درمانــی دیــدار و از اقدامــات و فعالیــت هــای ایــن 
عزیــزان بــه صــورت میدانــی در راســتای درمــان مراجعــه کننــدگان بــه ایــن بیمارســتان آگاهــی 
یافتنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعــی، بــا تقدیــر از خدمــات ارزنــده و فعالیــت هــا و تمهیــدات 
ــاری  ــوم بیم ــوج س ــروز م ــه ب ــه ب ــا توج ــتان ب ــن بیمارس ــی در ای ــی و پاراکلینیک ــر کلینیک موث
پاندمیــک کرونــا و پایــداری مجدانــه کادر درمانــی در راســتای تعهــد انســانی، صنفــی و اخاقــی 
ایشــان مجدانــه تقدیــر و تشــکر نمودنــد. معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، در جلســه 
ای اختصاصــی بــا حضــور مدیریــت وکادر فهیــم و شــریف درمانــی بیمارســتان، افزودنــد: متاســفانه 
مدرنیتــه عــاوه بــر ایجــاد فرصــت هــا و نقــاط قــوت بــا خــود ضعــف هــا و معایبــی بنیادیــن نیز به 
همــراه داشــته و شــوربختانه کشــورهای در حــال توســعه بــه دالیــل متفــاوت از جملــه پیچیدگــی 
هــای فرهنگــی، اجتماعــی، روانشــناختی، انســان شــناختی و ... از مصائــب مدرنیزاســیون بیشــتر از 
کشــورهای توســعه یافتــه آســیب دیــده انــد. آقــای مهنــدس راعــی، افزودنــد: بــا بــروز بیمــاری 
هــای نوظهــور روحــی روانــی نظیــر افســردگی، انــواع فوبیاهــا ماننــد نوموفوبیــا و ...، رویکردهــای 
مضمــوم اجتماعــی همچــون عــادت وارگــی، کاالوارگــی و ... کــه رهــاورد دنیــای پســت مــدرن و 
جامعــه فــرا اطاعاتــی اســت تاثیــرات موثــری بــر خلقیــات و افــکار بشــر هــزاره ســوم گذاشــته 
اســت کــه جهــت مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بــروز ایــن بیمــاری هــا نیــاز بــه پژوهــش هــای 

ژرف و جامعــی وجــود دارد. در ادامــه حاضریــن بــه بیــان دغدغــه هــای عمومــی و صنفــی خــود 
پرداختنــد کــه در انتهــا توســط فرمانــدار ویــژه شهرســتان پاســخ الزم بیــان و دســتور پیگیــری 

مــوارد مــورد درخواســت بــه هیــات همــراه ارائــه گردیــد.

دیدار فرماندار ویژه شهرستان از بیمارستان تخصصی شهید آیت اهلل مدرس


