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بسیج نجف آباد 

تکریم و معارفه سرپرست 
اداره تعاون روستایی 
شهرستان نجف آباد

پیام تسلیت فرماندار ویژه 
شهرستان به مناسبت 
درگذشت دکتر نوریان

پیام تسلیت شهردار 
شهرستان به مناسبت 
درگذشت دکتر نوریان

تشییع پیکر مدافع سالمت در نجف آباد
با درگذشت دکتر سید محمود نوریان، جراح مغز و اعصاب  و خاکسپاری ایشان در قطعه فرهیختگان گلستان شهدا  

نشست بررسی مشکالت امور مالیاتی با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان
ــی نماینــده مــردم شهرســتان  ــا حضــور دکتــر ابوتراب ــدار ویــژه شهرســتان و ب ــه ریاســت فرمان ب
هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســامی؛ بهــروز مهدلــو، مدیــرکل امــور 
مالیاتــی اســتان اصفهــان؛ معاونیــن فرمانــدار شهرســتان؛ مظاهــر ســعیدی، معــاون مدیــرکل امــور 
مالیاتــی اســتان و سرپرســت اداره مالیاتــی شهرســتان نجــف آبــاد؛ بخشــداران بخــش هــای تابعــه 
شهرســتان؛ مهــدی کارشــناس، از امــور مالیاتــی شهرســتان؛ مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان؛ 
روســای اداره هــای صنعــت، معــدن و تجــارت و تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان؛ ســایر 
مدعویــن و نماینــدگان هیــات مدیــره شــهرک هــای صنعتــی؛ صاحبــان صنعــت؛ تشــکل هــای 
ــتان و ...  ــاختمان شهرس ــی س ــام مهندس ــکی و نظ ــام پزش ــوف؛ نظ ــدگان صن ــاورزی؛ نماین کش
جلســه بررســی مشــکات در حــوزه امــور مالیاتــی شهرســتان در فرمانــداری برگــزار گردیــد. در 
ــی، افــزودن آنچــه  ــت مالیات ــا بیــان ضــرورت رعایــت عدال ــی ب ایــن نشســت ابتــدا دکتــر ابوتراب
ــا تبعیــض آمیــز کارگــزاران در بحــث وصــول مطالبــات  ــگاه ســوگیرانه ی نگــران کننــده اســت ن
ــاذ  ــن اتخ ــح و روش ــی صری ــوع اقدام ــن موض ــرای ای ــر ب ــه اگ ــت ک ــی اس ــای مالیات و درآمده
ــا  نگــردد، مــی توانــد تــا حــد بســیار زیــادی نارضایتــی عمومــی را در برداشــته باشــد. ایشــان ب
ــا  ــن خواســتند ت ــس شــورای اســامی از حاضری ــن در مجل ــن قوانی ــان مبســوط شــیوه تقنی بی
ــا راهــکار موثــر در راســتای شــفاف تــر ســاختن اجــرای قانــون  ــه پیشــنهاد ی در صــورت هرگون
ــس شــورای  ــردم شهرســتان در مجل ــده م ــا نماین ــد ت ــان بگذارن ــا ایشــان در می ــرا ب ــات آن مالی
اســامی نســبت بــه بازبینــی، اصــاح یــا ارائــه قانونــی مــوارد از طریــق قــوه مقننــه آنــرا دنبــال 
ــول  ــتای وص ــزی در راس ــه ری ــرورت برنام ــر ض ــد ب ــا تاکی ــی، ب ــدس راع ــه مهن ــد. در ادام نماین
مالیــات بــر مبنــای اولویــت هــا و ضــرورت هــا و متناســب بــا نظــام درآمــدی مودیــان از مــردم 
ــف  ــد کــه در جلســات مختل ــت نامبردن ــار و صداق ــوان ســرآمدان انصــاف، ایث ــه عن شهرســتان ب
ــواه  ــده همــه گ ــون محــرض گردی ــد و تســهیل آنچــه تاکن ــع تولی ــع موان ســتاد شهرســتانی رف
ــت  ــدم صداق ــژی و ع ــان از ک ــری ایش ــان و تب ــاغل آزاد در اظهاراتش ــان مش ــت صاحب ــر صداق ب
ــع تولیــد و تســهیل، در ادامــه ضمــن تبییــن  ــوده اســت. رئیــس ســتاد شهرســتانی رفــع موان ب
مبســوط مــوارد مــورد درخواســت کلیــه مودیــان مالیاتــی شهرســتان کــه در جلســات متمــادی 
آنــرا احصــاء و جمــع بنــدی نمــوده بودنــد، بــه صــورت جامــع و بــه اجمــال؛ از جملــه: تســریع 
ــرداری دفتــر اداره امــور مالیاتــی شهرســتان در بخــش مهردشــت؛  در فرآینــد تکمیــل و بهــره ب
اعطــای تفویــض اختیــارات گســترده تــر بــه رئیــس اداره امــور مالیاتــی شهرســتان جهــت تســریع 
در اجــرای ضوابــط و گــره گشــایی از امــور مودیــان، نقصــان و ضعــف بــارز در عــدم اطــاع رســانی 
گســترده و روشــن و و ...، عــدم اطــاع رســانی عمومــی از وضــع و اجــرای مشــوق هــای مالیاتــی 
از طریــق کانــال هــای مختلــف ارتباطاتــی، عــدم انســجام در قوانیــن اجرایــی اداره هــای صمــت 
ــر توســعه  ــی ب ــه مشــاغل مبتن ــات خصوصــا در زمین ــن وصــول مالی ــا موازی و جهادکشــاورزی ب
پایــدار و اشــتغالزا پایــا، عــدم رویکــرد موثــر تهاتــر درآمــد/ هزینــه مودیانــی کــه تســویه حســاب 
ایشــان منــوط بــه پرداخــت دســتگاه هــا یــا ســازمان هــا یــا نهادهــا و ادارات دولتــی مــی باشــد و 

اداره امــور مالیاتــی اصــرار بــر وصــول مطالبــات پیــش از دریافــت هزینــه هــای ایشــان از دولــت 
دارد )ماننــد مودیــان کان تولیــدات صنعتــی یــا خدمــات، جامعــه پزشــکان و...(، گســترش اصــل 
شــفاف ســازی میــزان هزینــه کــرد مالیــات خصوصــا مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای کلیــه صنوف 
ــرای  ــه ب ــات مضاعــف ازجمل ــت مالی ــن موضــوع، ممانعــت از دریاف ــی از ای ــکار عموم ــر اف و تنوی
قشــر زحمتکــش راننــدگان ماشــین هــای ســنگین حمــل و نقــل، ممانعــت از اطالــه پاســخگویی 
بــه اســتعامات از اداره امــور مالیاتــی شهرســتان، رعایــت اصــل تکریــم اربــاب رجــوع و ... اشــاره 
نمودنــد و خواســتار شــدند تــا بــا عنایــت بــه اجــرای قوانیــن جدیــد مالیاتــی از ســال ۱۳۹۸ بــه 
ایــن ســو کــه در خــود اظهــاری مالیاتــی اصــل بــر برائــت مــودی اســت از رد شــدن فاکتورهــای 
دارای کــد اقتصــادی مگــر خــاف آن ثابــت گــردد، اعــراض نماینــد. در ادامــه نماینــدگان صنــوف 
ــا،  ــنگبری ه ــی، س ــای صنعت ــهرک ه ــی، ش ــام مهندس ــکی، نظ ــام پزش ــه نظ ــف از جمل مختل
کشــاورزان و ... براســاس زمــان تعییــن شــده توســط رئیــس جلســه بــه بیــان مشــکات و دغدغــه 
ــک ســئواالت  ــک ت ــه ت ــو، ضمــن پاســخگویی ب ــد. در انتهــا مهدل هــای عمومــی خــود پرداختن
مطــرح شــده در جلســه بــا تاکیــد بــر ایــن اصــل کــه مــا همــواره در کنــار شــما هســتیم نــه در 
برابــر شــما، از اعــام آمادگــی خــود و مجموعــه امــور مالیاتــی اســتان جهــت نشســت هــای آتــی 
در شهرســتان و پاســخگویی اقنــاع کننــده در مــورد ســایر دغدغــه هــا و مشــکات خبــر دادنــد. 
ــی و  ــی وزارت اقتصــاد و دارای ــرد مل ــن رویک ــه تبیی ــه ب ــی اســتان در ادام ــور مالیات ــرکل ام مدی
خصوصــا محوریــت امــور مالیاتــی بــر اصــل برائــت مودیــان خبــر داده و از مالیــات ارزش افــزوده 
بــه عنــوان راهبــرد شــفافیت آفریــن بــرای مقابلــه بــا فرارهــای مالیاتــی تبییــن موضــوع نمودنــد. 
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تــا قبــل از رســیدن فرزندتــان بــه نوجوانــی ، شــما بایــد بــذر ارتبــاط را کاشــته و نظــارت مســتقیم و منعطفانــه داشــته 
باشــید. امــا خصوصیــات رفتــاری نوجــوان ،محصــول ارتباطــی اســت کــه در گذشــته بــا او برقــرار کردیــد . یــا بــا ارتبــاط 

خوبــی کــه از گذشــته بــا او داشــته ایــد، محصــول مرغوبــی بــه بــار آورده ایــد.
شــما بــا یــک محصــول رســیده ســر و کار داریــد ، کاری زیــادی برای یــک میوه ی رســیده ی نامرغــوب نمی تــوان کرد.

در هر دو صورت زمان نظارت و اعمال نظر مستقیم و محسوس گذشته است.
بــه حریــم شــخصی نوجــوان نمــی توانیــد وارد شــوید ، مگــر اینکــه کلیــد ورود را در کودکــی او و بــا روابــط حســنه ای 

کــه بــا هــم داشــته ایــد از او گرفتــه باشــید

پیام کوتاه

ــاج  ــدس ح ــتان؛ مهن ــژه شهرس ــدار وی ــور فرمان ــا حض ب
عابــدی مدیــر تعــاون روســتایی اســتان اصفهــان؛ مهنــدس 
ــتان  ــتایی اس ــاون روس ــی تع ــاون اداره عموم ــار مع بختی
ــا دهقــان  اصفهــان؛ حجــت االســام و المســلمین حــاج آق
ــتان  ــتایی اس ــی روس ــه در تعاون ــی فقی ــده ول ــور نماین پ
ــع  ــس اداره مناب ــاورزی و رئی ــاد کش ــر جه ــان؛ مدی اصفه
ــل  ــی مدیرعام ــتان؛ میرزای ــزداری شهرس ــی و آبخی طبیع
تعــاون روســتایی شهرســتان؛ تنــی چنــد از روســا و مدیــران 
عامــل تعاونــی هــای روســتایی شهرســتان و ســایر مدعویــن، 
جلســه تکریــم و معارفــه سرپرســت تعــاون روســتایی 
شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعی،از 
ــتایی  ــاون روس ــین تع ــت پیش ــی، سرپرس ــیف ا... فرج س
شهرســتان بــه عنــوان مدیــری موفــق، اخــاق مــدار، قانــون 
منــد و وظیفــه شــناس نامبردنــد و بــرای ایشــان در ســمت 
جدیــد ایشــان در اســتان اصفهــان، آرزوی توفیــق و بهــروزی 
ــا و  ــت ه ــن فرص ــا تبیی ــن ب ــد. همچنی ــزون نمودن روز اف
ــای  ــت تشــکل ه ــگاه و اهمی ــتان، جای ــوت شهرس ــاط ق نق
مردمــی در شهرســتان خصوصــا تعاونــی هــای کشــاورزی و 
روســتایی از جعفــری کــه پیــش از ایــن نیــز در اداره تعــاون 
روســتایی شهرســتان ســابقه خدمــت داشــته انــد، بــه عنوان 
مدیــری جــوان، خــاق، متعهــد، بــا انگیــزه و برنامــه محــور 
ــبکه  ــن ش ــای بنیادی ــه ه ــق برنام ــه در تحق ــد ک ــام بردن ن
تعاونــی هــای روســتایی شهرســتان و اســتان مــی توانــد بــه 

ــر مبنــای شــاخص هــای تدویــن  نحــوی درخــور و موثــر ب
شــده در تحقــق توســعه پایــدار شهرســتان نقشــی موثــر و 
راهبــردی در تعامــل و هــم افزایــی بــا ســایر اعضــاء شــورای 
ــا مســئوالن ارشــد شهرســتان  اداری شهرســتان خصوصــا ب
ــه نجــف  ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع ــه نماین ازجمل
آبــاد، دکتــر ابوترابــی منتخــب مــردم شهرســتان در مجلــس 
شــورای اســامی و فرمانــداری، تدویــن و ایفــا نماینــد. 
ــگاه  ــن جای ــا تبیی ــه ب ــتان، در ادام ــژه شهرس ــدار وی فرمان
مقولــه تشــکل هــا و بــه خصــوص تعاونــی هــا در حمایــت 
ــه  ــی از جمل ــت غذای ــامت و امنی ــد و س ــه تولی از چرخ
حمایــت و تعامــل بــا جامعــه گســترده تولیدکننــدگان 
ــان و  ــرورش ماکی ــون پ ــی همچ ــی و دام ــوالت زراع محص
طیــور، زنبــور عســل، آبزیــان، دام هــای ســبک و ســنگین و 
... پرداختنــد و بــه پتانســیل هــای وافــر و مبــرز و بــا اهمیت 
ــد. در  ــه صــورت مبســوط اشــاره نمودن ــا ب ــی ه ــن تعاون ای
ادامــه حاضریــن بــا بیــان نقطــه نظــرات و درخواســت هــای 
ــات  ــتان و هی ــتایی اس ــاون روس ــر تع ــود از مدی ــی خ صنف
همــراه از خدمــات فرجــی تقدیــر و بــرای ایشــان در مناصب 
آتــی آرزوی موفقیــت بیــش از پیــش نمودنــد. ســپس مدیــر 
ــای  ــت ه ــر از فعالی ــن تقدی ــتان، ضم ــتایی اس ــاون روس تع
ــئوالن  ــت مس ــکاری و حمای ــتان و هم ــداده در شهرس رخ
ــورای  ــس ش ــده در مجل ــی و نماین ــی و قضای اداری و اجرای
اســامی بــه پاســخگویی دغدغــه هــای عمومــی حاضریــن 

ــازمان از  ــن س ــت ای ــر حمای ــد ب ــن تاکی ــد و ضم پرداختن
ســایر تشــکل هــای صنفــی تعاونــی و روســتایی بــر تعامــل 
گســترده تــر خــود بــا مســئوالن ارشــد شهرســتان و ایجــاد 
گســتره همــوار تــر ارائــه تســهیات اشــاره نمودنــد. ایشــان 
تعاونــی هــای روســتایی را ضامــن توســعه صنایــع غذایــی و 
ــدار برشــمردند کــه در صــورت  ــده توســعه پای شــکوفا کنن
ــه نحــوی  ــد ب تحقــق برنامــه هــای تدویــن شــده مــی توان
چشــمگیر بــر توســعه پایــا و اشــتغالزایی پویــا در شهرســتان 
ــتائیان  ــوس روس ــرت معک ــت مهاج ــوده و در جه ــل نم عم
ــد.  ــل نمای ــور عم ــه ای درخ ــه گون ــتا ب ــه روس ــهر ب از ش
ــداء  ــا اه ــی ب ــدس فرج ــل از مهن ــم تجلی ــه رس ــا ب در انته
ــورت  ــم ص ــی و تکری ــر قدردان ــای تقدی ــوح ه ــا و ل هدای
پذیرفــت و ضمــن آرزوی موفقیــت افــزون تــر، حکــم 
ــد. ــداء گردی ــان اه ــه ایش ــت و ب ــری قرائ ــدس جعف مهن

تکریم و معارفه سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان

ــی  ــژه شهرســتان، نماینــده معــزز ول ــدار وی ــا حضــور فرمان ب
فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، اســماعیلی معــاون پرورشــی 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، امینــی رئیــس 
ــرورش  ــوزش و پ ــاز اداره کل آم ــرت و نم ــرآن و عت اداره ق
اســتان اصفهــان، مدیــر آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد، ســایر 
ــی در دبیرســتان  ــی و انتظام ــی، نظام ــن اداری، اجرای مدعوی
ــن نجــف  ــگان امی ــای درخشــان فرزان ــتعداد ه ــده اس برگزی
ــر  ــوی زاده، مدی ــن موس ــن آیی ــد. در ای ــزار گردی ــاد برگ آب
ــدم  ــر مق ــاد ضمــن عــرض خی ــرورش نجــف آب ــوزش و پ آم
ــدارس  ــایی م ــام بازگش ــک ای ــرم و تبری ــام مح ــلیت ای و تس
ــدف  ــه ه ــده از جامع ــاء گردی ــای احص ــه آماره ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه جمل ــوزی ب ــش آم دان
العالــی( در وبینــار روســای آمــوزش و پــرورش کل کشــور کــه 
خطــاب بــه معلمــان فرمــوده بودنــد: »معلمــان افســران ســپاه 
پیشــرفت کشــور هســتند« اشــاره و بــا بیــان شــعار تحصیلــی 
آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد، »تربیــت شــش ســاحتی، بــا 
رویکــرد تربیــت نســلی بــا اخــاق و مومــن، فکــور و خــاق، 
دارای مهــارت و کارآفریــن، ســالم و بانشــاط« تبییــن موضــوع 
نمودنــد. ایشــان بــا بررســی اجمالــی نیازمنــدی هــای آموزش 
ــای  ــف کمبوده ــالجاری و توصی ــتان در س ــرورش شهرس و پ
مبــرم همچــون کمبــود حیاتــی فضــای آموزشــی و کاســتن 
ــتان،  ــطح شهرس ــه در س ــدد دو نوبت ــدارس متع ــداد م از تع
ــوع  ــه وق ــه ب ــا توج ــی ۱۴۰۰-۹۹ ب ــال تحصیل از ســختی س
ــا  ــاا... ب ــزود: انش ــر داد و اف ــا خب ــک کرون ــاری پاندمی بیم
ــارکت  ــری مش ــذب حداکث ــرم و ج ــدار محت ــکاری فرمان هم
خیریــن گرامــی بتوانیــم تــا حــد امــکان مشــکات ضــروری 
مرتبــط بــا ســرانه فضــای آموزشــی را در شهرســتان تعدیــل 
ــک  ــه نزدی ــر در آتی ــاق خی ــه از دو اتف ــم. وی در ادام بنمایی
ــن  ــاهد آیی ــک ش ــده نزدی ــت در آین ــان داش ــر داد و بی خب
بهــره بــرداری و افتتــاح دو مدرســه »ایــران فاضــل« و 
ــود. در ادامــه حجــت  »جانبــاز شــهید، محرابــی« خواهیــم ب

ــرض  ــن ع ــناتی، ضم ــا حس ــاج آق ــلمین ح ــام والمس االس
ــه مناســبت  ــک ب ــاه محــرم و تبری ــه مناســبت م تســلیت ب
آغــاز بازگشــایی مــدارس ضمــن تفســیر حدیــث ارزنــده امــام 
صــادق )ع( از فرصــت هــای برآمــده از بیمــاری کرونــا جهــت 
هــم افزایــی عمومــی، کســب آمادگــی در مقابلــه بــا بحــران، 
ــد و  ــوع پرداختن ــن موض ــه تبی ــی و ... ب ــدواری اجتماع امی
ــداد  ــن رخ ــم در ای ــو بنگری ــر نیک ــک اگ ــدون ش ــد: ب افزودن
منحــوس حکمتــی ارزنــده نهفتــه خواهیــم یافــت. ایشــان بــا 
اشــاره بــه مولفــه هــای حیــات بخــش علــم، عالــم و معلــم، 
ــاع مقــدس  ــه دف شــهید، شــهادت و جهــاد؛ پیشــاپیش هفت
را بــه ســایر همیهنــان، خصوصــا ایثارگــران، خانــواده شــهدا، 
جانبــازان و دلســوزان نظــام تهنیــت عــرض نمودنــد. در 
ــی توســات و  ــا آرزوی قبول ــی، ب ــدس راع ــای مهن ــه آق ادام
ــاء  ســوگواری هــای حاضریــن در آییــن هــای عــزاداری و رث
شــهادت ســرور ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــدا... الحســین 
)ع( و یــاران بــا وفــای ایشــان، آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد 
ــندگان راه  ــه کوش ــا را ب ــگاه ه ــدارس و دانش ــایی م و بازگش
علــم و معرفــت تبریــک گفتنــد و پیشــاپیش نیــز هفتــه دفاع 
مقــدس را گرامــی داشــتند. معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
ــان امینــی و اســماعیلی  ــه آقای ــا خیــر مقــدم ب شهرســتان ب
و هیــات همــراه ســال تحصیلــی جدیــد را ســالی متمایــز از 
ــی و  ــم افزای ــه در آن ه ــمردند ک ــر برش ــنوات دیگ ــایر س س
تعامــل موثــر تــر خانــواده هــا بــا ســایر مســئولین قابــل توجه 
مــی باشــد. رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بــا 
ــواده هــا، معلمیــن و کارکنــان نظــام  ــه دغدغــه خان اشــاره ب
ــب  ــی در قال ــوزش ترکیب ــرورت آم ــور از ض ــی کش آموزش
ــوب  ــوان مطل ــه عن ــوزش حضــوری و مجــازی ب ــه آم دو گون
ــه  ــد، چراک ــام بردن ــالجاری ن ــرد آموزشــی در س ــن رویک تری
ــی  ــث دگردیس ــا باع ــا عمیق ــک کرون ــاری پاندمی ــروز بیم ب
عمیــق ژرف زیســتی، فرهنگــی و اجتماعــی ســایر ابنــاء بشــر 
گردیــده و در راه مقابلــه و مدیریــت ایــن بحــران جهانــی بایــد 

ممــدوح تریــن رویکــرد را ســاری و جــاری ســاخت. ایشــان بــا 
اشــاره بــا شــعار امســال آمــوزش و پــرورش نجــف آباد»تربیت 
ــرورش  ــون پ ــوان کان ــه عن ــدارس ب شــش ســاحتی ...«؛ از م
مدیــران کارآمــد، پویــا، نخبــه و مدبــر نامبردنــد و لــزوم فــرا 
گیــری شــاخص هــای تعالــی بخــش اخــاق مــداری، دیــن 
محــوری، مهــارت آمــوزی، نشــاط آفرینــی، ســامت بخشــی 
و کشــف اســتعداد را از شــاخص تریــن فعالیــت هــای نظــام 
آموزشــی کشــور در تعامــل وهــم افزایــی بــا اولیــاء و مربیــان 
و کلیــه کادر آموزشــی و پرورشــی برشــمردند. رئیــس شــورای 
اداری شهرســتان بــا تاکیــد مجدانــه بــر رعایــت شــیوه نامــه 
هــای ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری 
کرونــا از جملــه اصــرار بــر اجــرای فاصلــه گــذاری اجتماعــی، 
اســتفاده اجبــاری و همگانــی از ماســک، شستشــوی مســتمر 
دســت هــا بــا مــواد ضدعفونــی کننــده و آب و صابــون و ... ؛ 
ــی  ــای پدال ــیر آب ه ــه ش ــدارس ب ــایر م ــز س ــر از تجهی خب
ــاون  ــه اســماعیلی، مع ــد. در ادام ــی دادن ــات ضدعفون و امکان
ــان،  ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم ــی مدی پرورش
ــن  ــا تبیی ــتان ب ــئوالن شهرس ــی از مس ــن قدردان ــز ضم نی
ــزاری  ــوه برگ ــور و نح ــه کش ــوزش در آتی ــام آم ــگاه نظ جای
از  آمــوزان  دانــش  بــرای  امســال  آموزشــی  دوره هــای 
ــای  ــه ه ــه پای ــرای کلی ــی ب ــی و پرورش ــدات آموزش تمهی
ــن  ــی تبیی ــتفاده از روش ترکیب ــا اس ــدارس ب آموزشــی در م
ــش  ــنوات پی ــی س ــق تمام ــا مطاب ــد. در انته ــوع نمودن موض
ــان حاضــر، زنــگ مهــر نواختــه شــد از ایــن، توســط میهمان

نواختن زنگ مهر توسط  فرماندار ویژه شهرستان
آیین بازگشایی مدارس و نواختن زنگ مهر در سال تحصیلی جدید
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2شماره 75
              روکش آسفالت در کوچه های انتهای شهرک سعیدفر

 پس از اتمام عملیات زیرسازی ، عملیات روکش آسفالت کوچه های یاس  واقع در انتهای شهرک سعیدفر، خیابان امام 

رضا ، کوچه های پشت چاه سپاه ) منطقه 2 شهری(  پیگیری و عملیاتی گردید .

در این فرآیند کوچه  های یاس و سه فرعی آن به مساحت 2۳۰۰ مربع با 27۰ تن آسفالت روکش گردیدند.

شایان ذکر است شهروندان می توانند با تماس تلفنی با ۱۳7 آدرس کوچه و خیابانهایی که نیاز به چاله گیری دارند را 

اعام نموده تا اقدام گردد.

خبر کوتاه

مالقات شهردار با فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد
ــان  ــاد میزب ــادی شــهردار نجــف آب ــزی نجــف آب محمــد مغ
ســرهنگ پاســدار حجــت اهلل صفرپــور فرمانــده ناحیــه 
مقاومــت بســیج نجــف آبــاد و جمعــی از معاونــت های ایشــان 

ــود. ــش ب ــر خوی در دفت
درایــن جلســه کــه محمــد حســن آســیابانی نایــب رییــس 
ــی  ــدس فردوس ــاد، مهن ــف آب ــهر نج ــامی ش ــورای اس ش
ــر  ــی مدی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی و اجتماعــی و رضای
ارتباطــات و اموربیــن الملــل شــهرداری نیــز حضــور داشــتند 
،  ســرهنگ صفرپــور از مدیریــت شــهری نجــف آبــاد بدلیــل 
حضــور فعــال و مثمــر ثمــر در اجــرای برنامــه هــای مختلــف 
ســطح شهرتشــکر نمــود و پیرامــون مــوارد و مباحــث هفتــه 
ــن مناســبت  ــای ای ــت ه ــا و فعالی ــه ه ــاع مقــدس، برنام دف

بحــث و تبــادل نظــر شــد.
ــای  ــت ه ــکر از حمای ــر و تش ــا تقدی ــور ب ــرهنگ صفرپ س
ــادی  ــی و اعتق ــور مذهب ــام ام ــهری در انج ــت ش مدیری
ــار  ــا اقش ــه ب ــی ک ــل و دیدارهای ــت در محاف ــوان داش عن
ــد رضایــت ایشــان از عملکــرد  مختلــف مردمــی داشــته ان
شــهرداری مشــهود بــوده اســت و ابــراز امیــدواری کــرد در 
شــرایط اقتصــادی و همــه گیــری کوئیــد ۱۹ بــا تعامــل دو 
مجموعــه بتوانیــم امیــدواری و رضایتمنــدی شــهروندان را 

ــم. ــش دهی افزای
در ایــن جلســه همچنیــن درخصــوص اجــرای برنامــه 
ــا همــکاری  ترکیبــی در مســیر جاودانگــی ســال ۱۳۹۸  ب

دو مجموعــه در بازســازی عملیــات والفجــر۸ نیــز بحــث و 
ــادل نظــر شــد. تب

نمایــش میدانــی در مســیر جاودانگــی  باهمــکاری مدیریت 
ــا  ــا و ب ــه مقاومــت بســیج و دیگــر ارگان ه شــهری ، ناحی
هــدف تبییــن مصائــب مترتــب ائمــه معصومیــن؛ حضــرت 
علــی)ع(، حضــرت فاطمــه)س( ،  امام حســین) ع( و یاران و 
اصحــاب بــا وفایــش و نمایــش گوشــه ای از جانفشــانی های 
رزمنــدگان دفــاع مقــدس )بخشــی از عملیــات والفجــر۸ ( 

ــدت  ــه م ــاه ۱۳۹۸ ب ــدای مهرم ــان حــرم را  از ابت و مدافع
۴شــب در ورزشــگاه کارگــران واقــع در کمربنــدی شــمالی 
ــرد. ــت ک ــتان روای ــتخر کوهس ــب اس ــاد ، جن ــف آب نج

ــا توجــه بــه نزدیــک شــدن  در ایــن جلســه عنــوان شــد ب
ــال  ــای ۸ س ــات ه ــی از عملی ــدس یک ــاع مق ــه دف هفت
ــرر  ــود و مق ــازی ش ــی بازس ــدس بصــورت میدان ــاع مق دف
گردیدکارشناســان دوطــرف مباحــث اجــرای ایــن نمایــش 

ــد. ــر نماین ــادل نظ ــوص آن تب ــی  و درخص را بررس

علــی علینقــی بیگــی کــه مســئول شــیفت ایســتگاه فرماندهی 
آتشنشــانی نجــف آبــاد اســت، تجربــۀ خــود را از تمــاس افــراد 
ــد:  ــی ده ــرح م ــن، ش ــنا چنی ــرای ایس ــا ۱2۵ ب ــف ب مختل
وقتــی بــا مــا تمــاس مــی گیرنــد اول از صحــت بــروز حادثــه 
ــتگاه  ــن ایس ــک تری ــوران نزدی ــد مام ــویم و بع ــی ش آگاه م
ــات  ــب اوق ــم. اغل ــزام مــی کنی ــه محــل اع ــش نشــانی را ب آت
افــرادی تمــاس مــی گیرنــد خیلــی سراســیمه هســتند. ایــن 
ــات  ــی جزئی ــه خوب ــد ب ــه نتوانن ــی شــود ک ــث م مســئله باع
ــا را  ــوع م ــن موض ــه ای ــد ک ــام کنن ــه را اع ــل حادث و مح
ــد. ــی کن ــه م ــکل مواج ــا مش ــدری ب ــن آدرس ق ــرای یافت ب

ــش ســوزی  ــه آت ــا ب ــاس ه ــد: همیشــه تم ــی ده ــه م او ادام
ختــم نمــی شــود. گاهــی تمــاس هایــی داریــم کــه بــا ارائــه 
مشــاوره و راهنمایــی، بــه خوبــی و خوشــی تمــام مــی شــود و 
گاهــی هــم شــهروندان بــه خاطــر وجــود مــوش یــا حشــرات 
در منزلشــان بــا مــا تمــاس مــی گیرنــد کــه بایــد همیــن جــا 
ــم. ــه دهی ــا سرویســی ارائ ــه آنه ــم ب ــی توانی ــم نم ــام کن اع

مکثــی مــی کنــد و بــا ناراحتــی مــی گویــد: متاســفانه هنــوز 
ــا تمــاس هــای بی جــا مزاحمــت  هــم هســتند افــرادی کــه ب
ایجــاد مــی کننــد. مزاحمــت هــای تلفنی درصــد بســیار باالیی 
از تمــاس هــای روزانــۀ ایــن مرکــز را شــامل مــی شــود و اغلــب 
هــم یــک کــودک پشــت ماجراســت! خانــواده هــا بایــد بــه این 
نکتــه توجــه داشــته باشــند که تلفــن های همــراه و ثابــت خود 
ــد. ــرار ندهن ــی در دســترس کــودکان ق ــرل کاف ــدون کنت را ب

ــاق فرمــان خــارج مــی شــوم و کنــار یــک مامــور آتــش  از ات
نشــانی مــی نشــینم. نامــش ناصــر ســواری اســت. او ســرعت 
ــن  ــم  تری ــه را مه ــل حادث ــه مح ــداد ب ــوران ام ــیدن مام رس
دغدغــۀ یــک آتــش نشــان مــی دانــد و مــی گویــد: بــا وجــود 
ــیر  ــر، مس ــدای آژی ــنیدن ص ــا ش ــدگان ب ــب رانن ــه اغل اینک
ــم  ــوز ه ــا هن ــد، ام ــی کنن ــاز م ــانی را ب ــش نش ــین آت ماش
ــرای  ــرایط و ب ــن ش ــد در ای ــی دانن ــه نم ــتند ک ــی هس برخ
ــد از  ــی توانن ــش نشــانی م ــاز کــردن مســیر خودروهــای آت ب
چــراغ قرمــز هــم عبــور کننــد، بــدون اینکــه جریمــه شــوند.

ــش  ــی آت ــتگاه فرمانده ــور ایس ــر مام ــوروزی، دیگ ــی ن مجتب
نشــانی نجــف آبــاد بــا شــنیدن ایــن صحبــت بحــث را 
تکمیــل مــی کنــد و مــی گویــد: وقتــی خودروهــای امــدادی 
ــای  ــی از خودروه ــفانه برخ ــتند، متاس ــت هس ــال حرک در ح
ســواری و موتورســواران بــه ســرعت مــی آینــد و پشــت ســر 
ــیار  ــه بس ــر اینک ــاوه ب ــن کار ع ــد! ای ــی کنن ــت م ــا حرک م
خطرنــاک اســت، تمرکــز نیروهــای امــداد را هــم برهــم 
ــه تصــادف شــود.   ــزد و حتــی ممکــن اســت منجــر ب مــی ری
او مــی گویــد: گاهــی در محــل حادثــه تجمــع بیــش از حــد 
مــردم باعــث مــی شــود کــه مــا بــا مشــکاتی مواجــه شــویم.

ــا  ــت را ب ــر صحب ــی رود. س ــی م ــه تاریک ــم رو ب ــم ک ــوا ک ه
یکــی از نیروهایــی کــه بــه تازگــی بــه مجموعــۀ آتــش 
نشــانی اضافــه شــده بــاز مــی کنــم. ســجاد عنایتــی 
ــت.  ــق اس ــت، عش ــغل نیس ــانی ش ــش نش ــد: آت ــی گوی م
ــت در آن... ــن کار نیس ــق ای ــه عاش ــی ک ــت کس ــال اس مح

ــر  ــدای آژی ــه ص ــود ک ــده ب ــام نش ــه تم ــن جمل ــوز ای هن
اینکــه  بــدون  و  کــرد  جــدا  زمیــن  از  را  او  محوطــه، 
 ،... یــا  حریــق  افتــاده  اتفاقــی  چــه  شــوم  متوجــه 
مــی شــود.  ایســتگاه خــارج  از  نشــانی  آتــش  خــودرو 
ــی  ــد. عنایت ــت برگردن ــا از ماموری ــا آنه ــم ت ــی مان ــر م منتظ
دوبــاره صحبــت را از ســر مــی گیــرد: کار مــا خطــرات زیــادی 
ــر  ــن فک ــه ای ــی شــوم ب ــه خــارج م ــه از خان ــار ک ــر ب دارد. ه
ــدم  ــر و فرزن ــم همس ــی توان ــاره م ــا دوب ــه آی ــم ک ــی کن م
ــن خطــرات را  ــم تمــام ای ــن و همکاران ــر؟ م ــا خی ــم ی را ببین
بــه جــان مــی خریــم کــه کمتریــن آســیب بــه جــان و مــال 
ــم،  ــی زنی ــش م ــه دل آت ــود. ب ــان وارد ش ــهری هایم همش
ــردم بســوزد. ــای م ــه ه ــم خان ــا نمــی گذاری ــی ســوزیم ام م

نیمــه شــب شــده و حــاال، محمدعلــی صادقــی کــه دیگــر زمان 
زیــادی بــه بازنشســتگی اش نمانــده بــه جمــع مــا اضافــه مــی 
شــود. از او مــی پرســم اگــر بخواهــی چکیــده ای از تجریبــات 
تمــام ایــن ســال هــا را در اختیــار جــوان ترهــا قــرار دهــی، چه 
توصیــه ای بــه آنهــا مــی کنــی؟ بــا کمی مکــث، نفــس عمیقی 

مــی کشــد و مــی گویــد: یک آتــش نشــان خــوب در مواجهه با 
حادثــه بایــد در کســری از ثانیه درســت ترین تصمیــم را بگیرد 
و بــه بهتریــن شــکل ممکــن آن را عملــی کنــد. آتــش نشــان 
بایــد ذهنــی خــاق داشــته باشــد تــا بتوانــد متناســب بــا هــر 
حادثــه عــاوه بــر بکارگیــری تخصــص و تجربــه، از ابــزار و لوازم 
موجــود بــه درســتی اســتفاده کند. مــا شــاید از نظــر تجهیزات 
در حــد ایــده آل نباشــیم، امــا در ســطح قابــل قبولــی هســتیم. 
ــه خاطــر صحنــه  او ادامــه مــی دهــد: مــا آتــش نشــان هــا ب
هایــی کــه در حــوادث مــی بینیــم همــواره در معــرض آســیب 
هــای روحــی و جســمی هســتیم. صحنــه هــای دلخراشــی کــه 
ریشــه جانمــان را مــی خشــکاند، بــه شــیرینی و لــذت کمــک 
ــی ارزد. ــده م ــه دی ــراد حادث ــان اف ــات ج ــران و نج ــه دیگ ب

ــتگاه  ــان در ایس ــی همچن ــه و زندگ ــنی رفت ــه روش ــوا رو ب ه
فرماندهــی جریــان دارد. آتــش نشــانان بــرای تعویــض 
ــان  ــاید در دلش ــوند و ش ــی ش ــاده م ــود آم ــیفت کاری خ ش
ــم  ــدا امیدواری ــه »خداون ــد ک ــی کنن ــه م ــا را زمزم ــن دع ای
باشــد«. شــهرمان  بــرای  ای  حادثــه  بــی  روز  امــروز، 

دل به آتش می زنیم تا کاشانه ای نسوزد
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شماره 75  5
                                                                            دیدار فرماندار ویژه شهرستان با معاون وزیر راه و شهرسازیخبر کوتاه

ــا مهنــدس عبدالهاشــم حســن نیا معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رئیــس  فرمانــدار ویــژه شهرســتان و هیــات همــراه ب
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور دیــدار و بــا ایشــان بــه گفتگــو نشســتند. در ایــن دیــدار مهنــدس 
راعــی، ضمــن خــوش آمــد گویــی به حســن نیــا و هیــات همــراه در مــورد اجرایــی نمــودن چندیــن کان پروژه راهســازی 
ــا توجــه بــه مطالعــات گســترده صــورت پذیرفتــه، از جملــه: اجــرای مراحــل آغازیــن تقاطــع  ــاد ب شهرســتان نجــف آب
غیــر همســطح شــهدای دانشــجو شــهر نجــف آبــاد و همچنیــن مراحــل تکمیــل و بهــره بــرداری از راه مواصاتــی دهــق 
بــه وزوان بــه تبییــن موضــوع، بحــث، بررســی و تصمیــم گیــری نهایــی پرداختنــد. در ایــن دیــدار مقــرر گردیــد جهــت 
پیشــرفت فیزیکــی پــروژه بــا همــکاری و تعامــل ســایر مجموعــه هــای اداری و اجرایــی شهرســتان از جملــه شــهرداری، 

راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، راه و شهرســازی و ... شهرســتان هماهنگــی الزم صــورت پذیــرد.

آگهی تغییرات 
ــه  ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــاد ب ــف آب ــگاه نج ــار پ ــی به ــی تلفن ــرکت تاکس ش
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10260151735 ب ــه مل ــت 913 و شناس ــماره ثب ش
 - اتخــاذ شــد:  ذیــل  تصمیمــات   1398/09/22 مــورخ  مدیــره  هیئــت 
ــل  ــمت مدیرعام ــه س ــی 1930665717 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــا عبداله عبدالرض
ــس  ــمت رئی ــه س ــی 1930640668 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــا عبدالله و غالمرض
ــناد  ــه اس ــد. - کلی ــاب گردیدن ــال انتخ ــه س ــدت س ــرای م ــره ب ــت مدی هیئ
ــرکت  ــا مهرش ــراه ب ــل هم ــر عام ــاء مدی ــا امض ــاء دار ب ــدارک و اوراق به و م
معتبــر مــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان  
ــاد  )972112( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

آگهی تغییرات 
شــرکت آســمان پیمــای پردیــس شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 3366 و شناســه ملــی 14003186863 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
ــورخ  ــماره 19187م ــه ش ــح ب ــند صل ــب س ــارت و بموج ــون تج ــاده 103 قان ــاد م ــت مف ــا رعای ــد : ب ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1399/04/21  تصمیم ــاده م ــوق الع ف
ــی  ــرکه م ــهم الش ــال س ــون ری ــتاد میلی ــه دارای هش ــادی ک ــف آب ــروزان نج ــعود ف ــاد مس ــف آب ــی نج ــوزه ثبت ــمی 265ح ــناد رس ــادره از دفتراس 1399/04/21  ص
باشــد تمامــی ســهم الشــرکه خــود را بــه ســمانه ذوالفقــاری مزجیــن وســهم الشــرکه اشــرف منتظــری نجــف آبــادی کــه دارای ده میلیــون ریــال ســهم الشــرکه 
مــی باشــد بــه فــرزاد خــان محمــدی و ســهم الشــرکه و حســین فتــاح الجنــان نجــف آبــادی کــه دارای ده میلیــون ریــال ســهم الشــرکه مــی باشــد بــه منوچهــر 
ــه کدملــی 1630221791 دارای هشــتاد میلیــون  ــذا اســامی شــرکا و میــزان ســهم الشــرکه آنهــا عبارتنــد از :ســمانه ذالفقــاری ب خــان محمــدی واگــذار گردیــد ل
ــی 1630221791 دارای  ــه کدمل ــدی ب ــرکه و منوچهرخانمحم ــهم الش ــال س ــون ری ــی 1270922521 دارای ده میلی ــه کدمل ــدی ب ــرکه و فرزادخانمح ــهم الش ــال س ری
ــاد )969463( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــرکه اداره کل ثب ــهم الش ــال س ــون ری ده میلی

آگهی تغییرات 
ــه  ــا مســئولیت محــدود ب ــاد ب ــگاه نجــف آب شــرکت تاکســی تلفنــی بهــار پ
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10260151735 ب ــه مل ــت 913 و شناس ــماره ثب ش
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/09/22  تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:  
تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره 2 نفــر مــی باشــد کــه در مجمــع عمومــی عادی 
از بیــن شــرکا یــا خــارج از شــرکا انتخــاب مــی شــوند و مــاده 14اساســنامه بــه 
شــرح مذکــور اصــالح گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان  
ــاد  )972113( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

آگهی تغییرات 
ــت  ــماره ثب ــه ش ــان ب ــه اصفه ــاه و س ــماره پنج ــاون ش ــی تع ــرکت تعاون ش
ــورخ  ــماره 4679 م ــه ش ــتناد نام ــه اس ــی 10260220454 ب ــه مل 1964 و شناس
ــاد و  ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف 1399/05/30  اداره تع
ــاذ  ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1399/05/16  تصمیم ــره م ــت مدی ــه هیئ صورتجلس
ــس  ــمت رئی ــی 1090342535 بس ــماره مل ــه ش ــدی ب ــهیال امی ــد: - س ش
ــمت  ــی 1080106537 بس ــماره مل ــه ش ــری ب ــقایق کالنت ــره، ش ــت مدی هیئ
ــی  ــماره مل ــه ش ــراری ب ــری ط ــره و جهانگیرکالنت ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نای
1159481792 بســمت منشــی هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب 
ــت  ــب هیئ ــس از تصوی ــرکت پ ــد آور ش ــناد تعه ــا و اس ــه چکه ــدند. - کلی ش
ــدی  ــهیال امی ــل( و س ــراری )مدیرعام ــری ط ــای جهانگیرکالنت ــا امض ــره ب مدی
)رئیــس هیئــت مدیــره( و در غیــاب ســهیال امیــدی )رئیــس هیئــت مدیــره(، 
ــره( حــق امضــا خواهــد داشــت  شــقایق کالنتــری )نایــب رئیــس هیئــت مدی
ــا مهــر  ــا امضــای جهانگیــر کالنتــری طــراری )مدیرعامــل( و ب و اوراق عــادی ب
شــرکت معتبــر خواهــد بــود. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان 
ــاد )969445) ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

آگهی تغییرات 
ــه  ــت 370 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــگ ب ــرکت تورن ش
ــاده  ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10260080634 ب مل
ــی  ــد خیامباش ــد : عبدالحمی ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1399/05/20  تصمیم م
ــدوق  ــش از صن ــرکه خوی ــهم الش ــال س ــغ 103750000 ری ــت مبل ــا دریاف ب
شــرکت از مجمــع شــرکاء شــرکت خــارج شــد ســهیال خیامباشــی بــا دریافــت 
ــع  ــرکت از مجم ــدوق ش ــش از صن ــرکه خوی ــهم الش ــال س ــغ 8750000 ری مبل
ــغ 2250000  ــت مبل ــا دریاف ــی ب ــه خیامباش ــد عاطف ــارج ش ــرکت خ ــرکاء ش ش
ــرکت  ــرکاء ش ــع ش ــرکت از مجم ــدوق ش ــش از صن ــرکه خوی ــهم الش ــال س ری
ــغ  ــت مبل ــا دریاف ــی ب ــفادرانی خیامباش ــهدیان ورنوس ــا مش ــد فریب ــارج ش خ
ــرکاء  ــع ش ــرکت از مجم ــدوق ش ــش از صن ــرکه خوی ــهم الش ــال س 4250000 ری
ــال  ــغ 2250000ری ــت مبل ــا دریاف ــی ب ــی خیامباش ــد عل ــارج ش ــرکت خ ش
ســهم الشــرکه خویــش از صنــدوق شــرکت از مجمــع شــرکاء شــرکت خــارج 
ــت  ــت و بیس ــرکت دویس ــرمایه ش ــد : س ــالح ش ــنامه اص ــاده 3 اساس ــدو م ش
ــه صــورت  ــال تمــام اســت کــه ب و هشــت میلیــون هفتصــدو پنجــاه هــزار ری
نقــد پرداخــت شــده و در اختیــار مدیــران شــرکت قــرار گرفتــه اســت . شــرکاء 
فعلــی و میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک عبــارت گردیــد : ســعید خیامباشــی 
کدملــی 1284552799 دارای مبلــغ 193750000ریــال ســهم الشــرکه و نرگــس 
ــال ســهم الشــرکه  ــغ 11250000 ری خیامباشــی کدملــی1271694727 دارای مبل
ــهم  ــال س ــده 11875000ری ــی1273355784 دارن ــی کدمل ــام باش ــه خی و آی
الشــرکه و آبتیــن خیــام باشــی کدملــی 1274660750 دارنــده 11875000 
ریــال ســهم الشــرکه اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان 
ــاد   )972106( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب مرج

آگهی تغییرات
ــه  ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــاد ب ــف آب ــگاه نج ــار پ ــی به ــی تلفن ــرکت تاکس  ش
شــماره ثبــت 913 و شناســه ملــی 10260151735 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
ــل  ــات ذی ــورخ 1398/09/22  تصمیم ــاده م ــوق الع ــور ف ــه ط ــادی ب ــی ع عموم
ــه شــماره ملــی 1930665717 و غالمرضــا  اتخــاذ شــد: عبدالرضــا عبدالهــی ب
عبداللهــی بــه شــماره ملــی 1930640668 بــه عنــوان اعضــای هیئــت مدیــره 
بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 
اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری نجــف آبــاد  )972111(

حصروراثت 
گیتــی نادعلــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱7۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ۹۹۸۸۸۳ از ای
ــخ ۸6/7/2۰  ــادی بشناســنامه ۱7۴۱۵27۳۹2 در تاری شــادروان ســبحان اســمعیلی جــال آب
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : ۱. گیتــی نادعلــی نجــف آبــادی ش ش ۱7۱ )همســرمتوفی( 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. ۹7۰۹67/م 

الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 2۰ ب ــنامه ش ــت دارای شناس ــوع صف ــا طل  غامرض
۹۹۰۰۸۸7 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــی  ــگاه دائم ــخ ۱۳۸7/۸/۱۸ اقامت ــنامه ۱۰۵۹۹ در تاری ــد بشناس ــذرا نحــوی جدی ــادروان ع ش
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. غامرضــا 
طلــوع صفــت  ش ش 2۰ ، 2. فاطمــه طلــوع صفــت ش ش 7۵ ، ۳. علــی طلــوع صفــت ش ش 

۳۵26۴، ۴. محمــد طلــوع صفــت ش ش ۱۱۵ ، ۵. صدیقــه طلــوع صفــت ش ش ۳۵۹ )فرزنــدان 
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. ۹727۹2/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۸ ب ــنامه ش ــاهدانی دارای شناس ــدی ش ــک احم  مل
۹۹۰۰۸۴۵ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان محمــد کانتــری بشناســنامه ۱6 در تاریــخ ۹۹/۳/۱۹ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. ملــک کانتــری ش ش 
۱۰۸۰۱677۹۱ )فرزنــد (، 2. ملــک احمــدی شــاهدانی ش ش ۱۸ )همســر متوفــی(، متوفــی به 
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 
ــاد ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. ۹7۳6۹۸/م ال
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خبر کوتاه

                         بررسی و هم افزایی کارگروه اقدام ملی مسکن 
بــا حضــور  فرمانــدار ویــژه شهرســتان، دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان، بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان، 
ــاد مســکن انقــاب اســامی، شــهرداران شــهرهای تابعــه شهرســتان و ســایر  روســای اداره هــای راه و شهرســازی، بنی
مدعویــن جلســه بررســی و هــم افزایــی کارگــروه اقــدام ملــی مســکن شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس 
راعــی، بــا اشــاره بــه مســائل و مشــکات ناشــی از پدیــده کمبــود مســکن ارزان قیمــت و مطمئــن بــر ضــرورت اجــرای 
هرچــه ســریع تــر اجــرای طــرح جامــع اقــدام ملــی مســکن در ســطح شهرســتان اشــاره و تصریــح نمودنــد. ایشــان ضمــن 
تبییــن مزایــای ایــن طــرح بــرای افــراد واجــد شــرایط خصوصــا افــراد نیازمنــد نســبت بــه پیشــرفت مصوبــات جلســه 
پیشــین اشــاره و بــر آگاه ســازی و تنویــر افــکار عمومــی در راســتای ایــن رویکــرد موثــر بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد

آگهی تغییرات
 موسســه انجمــن خیریــه مهــر الزهــرا امیــر آبــاد به 
ــی 14004552643  ــه مل ــت 363 و شناس ــماره ثب ش
بــه اســتناد نامــه شــماره 2059/6196  مــورخ 
ــاد  ــف آب ــتان نج ــداری شهرس 1399/04/23  فرمان
العــاده  فــوق  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  و 
اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات    1399/04/01 مــورخ 
ــان ،  ــتان اصفه ــه آدرس اس ــن ب ــل انجم ــد: مح ش
ــهر  ــزی ، ش ــش مرک ــاد ، بخ ــف آب ــتان نج شهرس
ــاحل  ــان س ــاد ، خیاب ــه امیرآب ــاد، محل ــف آب نج
، پــالک 106 ، طبقــه همکــف بــه کــد پســتی 
ــنامه  ــاده 4 اساس ــت و م ــر یاف 8516656581 تغیی
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــد. اداره کل ثب ــالح گردی اص
اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و 
موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد  )974949(

آگهی تغییرات 
شــرکت اکســیر چهــل گیــاه صفاهــان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 3014 و شناســه ملــی 10980196650 
ــل  ــوق العــاده مــورخ 1399/04/01  تصمیمــات ذی ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور ف ب
ــه  اتخــاذ شــد : * ســید مهــدی قریشــی اشــنی بــه شــماره ملــی 1092077146 ، ســید مهــرداد قریشــی ب
شــماره ملــی 1080216669 و ســید صــدر قریشــی اشــنی بــه شــماره ملــی 1091913277 بــه ســمت اعضــای 
اصلــی هیــات مدیــره و ســید عبــاس قریشــی اشــنی بــه شــماره ملــی 1080386467 و فاطمــه بابائــی اشــنی 
ــال  ــه س ــدت س ــرای م ــره ب ــات مدی ــدل هی ــی الب ــای عل ــمت اعض ــه س ــی 1091953473 ب ــماره مل ــه ش ب
انتخــاب شــدند . * طاهــره الســادات قریشــی اشــنی بــه شــماره ملــی 1092346627 بســمت بــازرس اصلــی 
و عبــاس شــفیعی علویجــه بــه شــماره ملــی 1092048431 بســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک 
ســال انتخــاب گردیدنــد . * ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان ســال مالــی 1398 تصویــب گردیــد . * باســتناد 
ــت  ــاد . اداره کل ثب ــف آب ــی نج ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــورخ 30/4/1399 اداره تع ــماره 3340 م ــوز ش مج
اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )972102)

آگهی تغییرات 
ــی  ــه مل ــت 1964 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــان ش ــه اصفه ــاه و س ــماره پنج ــاون ش ــرکت تع ش
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــورخ 1399/05/30  اداره تع ــماره 4678 م ــه ش ــتناد نام ــه اس 10260220454 ب
ــورخ1399/05/16   ــاده م ــوق الع ــور ف ــه ط ــادی ب ــی ع ــع عموم ــه مجم ــاد و صورتجلس ــف آب ــتان نج شهرس
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:  - جهانگیــر کالنتــری طــراری بــه شــماره ملــی 1159481792، شــقایق کالنتری 
بــه شــماره ملــی 1080106537 و ســهیال امیــدی بــه شــماره ملــی 1090342535 بــه عنــوان اعضــای اصلــی 
هیئــت مدیــره، بیــژن امیــدی بــه شــماره ملــی 1091013721 و فــرزان کالنتری بــه شــماره ملــی 1080203575 
بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند. - آقــای جهانبخــش 
کالنتــری بــه شــماره ملــی 1159478422بــه عنــوان بــازرس اصلــی و کــورش منوچهــری بــه شــماره ملــی 
ــد. اداره کل ثبــت  ــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدن ــی البــدل ب ــازرس عل ــوان ب ــه عن 1091047405 ب
اســناد و امــالک اســتان اصفهــان  مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد  )969446(

آگهی تغییرات 
شــرکت اکســیر چهــل گیــاه صفاهــان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 3014 و شناســه ملــی 10980196650 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399/04/01  تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :* ســید مهــدی 
قریشــی اشــنی بــه شــماره ملــی 1092077146 بــه ســمت منشــی هیــات مدیــره ، ســید مهــرداد قریشــی 
بــه شــماره ملــی 1080216669 بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و ســید صــدر قریشــی اشــنی بــه شــماره 
ــدند . *  ــاب ش ــال انتخ ــه س ــدت س ــرای م ــره ب ــات مدی ــس هی ــب رئی ــمت نای ــه س ــی 1091913277 ب مل
ــا امضــاء آقــای ســید مهــدی قریشــی )مدیــر عامــل ( و آقــای  کلیــه چکهــا و اســناد تعهــد آور شــرکت ب
ــای سیدمهردادقریشــی )  ــر و در غیــاب آق ــره ( ومهرشــرکت معتب سیدمهردادقریشــی ) رئیــس هیئــت مدی
ــاء  ــا امض ــادی ب ــت و اوراق ع ــد داش ــاء خواه ــق امض ــس( ح ــب ریی ــی )نائ ــیدصدر قریش ــای س ــس( آق رئی
آقــای ســید مهــدی قریشــی )مدیــر عامــل( ومهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود * باســتناد مجــوز شــماره 
ــت  ــاد . اداره کل ثب ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــورخ 1399/04/30 اداره تع 3342 م
اســناد و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد  )972101(

آگهی تغییرات
ــا  ــرکت ب ــس ش ــای پردی ــمان پیم ــرکت آس  ش
 3366 ثبــت  شــماره  بــه  محــدود  مســئولیت 
اســتناد  بــه   14003186863 ملــی  شناســه  و 
ــوق  ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم صورتجلس
العــاده مــورخ 1399/04/22 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
ــی  ــد مل ــا ک ــن ب ــاری مزجی ــمانه ذوالفق ــد : س ش
1630221791 و فــرزاد خــان محمــدی خشــوئی 
بــا کــد ملــی 1270922521 و منوچهــر خــان 
ــه  ــی 1291134311 ب ــد مل ــا ک ــوئی ب ــدی خش محم
ســمت اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت بــرای مــدت 
ــد  اداره کل ثبــت اســناد  نامحــدود انتخــاب گردیدن
و امــالک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا 
ــاد   )969456( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج و موسس

آگهی تغییرات
 شــرکت تاکســی تلفنــی بهــار پــگاه نجــف 
ــت  ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــاد ب آب
913 و شناســه ملــی 10260151735 بــه اســتناد 
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم صورتجلس
ــدت  ــد: م ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی 1393/06/09  تصمیم
فعالیــت شــرکت بــه مــدت نامحــدود تغییــر و مــاده 
5 اساســنامه اصــالح گردیــد  اداره کل ثبــت اســناد 
ــرکت  ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس و ام
ــاد )972114( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ه

آگهی تاسیس
 موسســه غیــر تجــاری اتحادیــه صنــف عکاســان و فیلمبــرداران و چاپخانــه داران شهرســتان کاشــان درتاریخ 
1397/10/16  بــه شــماره ثبــت 706 بــه شناســه ملــی 14008060038 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیده 
کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد.  موضــوع : مــاده 5- اهــداف اتحادیه به 
شــرح زیــر اســت: انجــام وظایــف در حــدود قانــون و مقــررات نظــام صنفــی، حمایــت و حفــظ حقــوق صنفــی 
اعضــا، ایجــاد و تحکیــم اصــول همــکاری بیــن افــراد صنفــی، تــالش بــرای بهبــود محیــط کســب و کار، تعامل 
بــا دســتگاه هــای دولتــی، نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی و بخــش خصوصــی در راســتای وظایــف و اختیارات 
خــود همچنیــن تــالش در راســتای ارتقــا کیفــی خدمــات رســانی اعضــا بــه مــردم و اطــالع رســانی مناســب 
رســیدگی بــه شــکایات دریافتــی. مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان اصفهــان 
، شهرســتان کاشــان ، بخــش مرکــزی ، شــهر کاشــان، درب زنجیــر ، کوچــه شــهید مصطفــی پارچــه بــاف ]9[ 
، خیابــان محتشــم ، پــالک 69 ، ســاختمان ســلیمانی ، طبقــه اول کدپســتی 8713863778 اولیــن مدیــران 
:علیرضــا قرآنــی نیــا بــه شــماره ملــی 1261505875 و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 4 ســال  
حســین آب رحیمــی بــه شــماره ملــی 1261585895 و بــه ســمت نایــب رئیــس اول هیئــت مدیــره بــه مــدت 
4 ســال اکبــر بهمــن یــار بــه شــماره ملــی 1260385825 و بــه ســمت نایــب رئیــس دوم هیئــت مدیــره بــه 
مــدت 4 ســال ســید محمــد باقــر نعمتــی بــه کدملــی  262317029 بــه ســمت دبیــر به مدت 4 ســال محســن 
طاهــری نســاج بــه کدملــی 1260411559 بــه ســمت خزانــه دار بــه مــدت 4 ســال محمدرضــا کیاندوســت بــه 
کدملــی 1261673999بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت 4 ســال دارنــدگان حــق امضــا : - اســناد و اوراق 
مالــی اتحادیــه ماننــد چک هــا، بــروات، ســفته  هــا، اســناد تعهــدآور مالــی بــا امضــا رییــس و خزانــه  دار و 
در غیــاب هــر یــک نایــب رییــس اول و ممهــور بــه مهــر اتحادیــه معتبــر می باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل 
: طبــق اساســنامه بازگشــت بــه نامــه شــماره 16071 مــورخ 10/8/ 1397  اتــاق اصنــاف کاشــان اداره کل ثبــت 
ــان   )974947( ــاری کاش ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــالک اس ــناد و ام اس

آگهی تغییرات 
شــرکت آســمان پیمــای پردیــس شــرکت بــا 
 3366 ثبــت  شــماره  بــه  محــدود  مســئولیت 
اســتناد  بــه   14003186863 ملــی  شناســه  و 
ــورخ 1399/04/22   ــره م ــت مدی ــه هیئ صورتجلس
ــان  ــر خ ــد : منوچه ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
محمــدی بــه کدملــی 1291134311 بــه ســمت 
ــه  رئیــس هیئــت مدیــره و فــرزاد خــان محمــدی ب
کدملــی 1270922521 بــه ســمت عضوهیــات مدیــره 
ــی  ــه کدمل ــاری ب ــمانه ذوالفق ــل و س ــر عام و مدی
1630221791 بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره 
ــدارک و اوراق  ــناد و م ــه اس ــد کلی ــاب گردیدن انتخ
ــا  ــراه ب ــل و هم ــر عام ــای مدی ــا امض ــاء دار ب به
مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد.  اداره کل ثبت اســناد 
و امــالک اســتان اصفهــان  مرجــع ثبــت شــرکت هــا 
ــاد  )969457( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج و موسس
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شماره 75  7
خبر کوتاه

                                                                                  شورای پدافند غیرعامل شهرستان
بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معاونیــن فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان، 
اعضــاء شــورای تامیــن، ســایر مســئوالن اداری، اجرایــی، نظامــی و انتظامــی؛ شــورای پدافنــد غیرعامــل شهرســتان در 
فرمانــداری برگــزار گردید.ایشــان در ایــن جلســه بــا توصیــف دو رویکــرد اساســی جلســه ۱( ابــاغ تشــکیل قــرارگاه 
ــوان ضــرورت  ــه عن ــد شــیمیایی شهرســتان؛ ب ــرارگاه پدافن ــاغ تشــکیل ق ــردم محــور؛ 2( اب ــر عامــل م ــد غی پدافن
هایــی بــا اهمیتــی بنیادیــن بــرای هــزاره ســوم بــا عنایــت بــه تهدیــدات فعلــی تاکیــد و در ادامــه بــه تبییــن دســتور 

العمــل هــای اباغــی از ســوی وزیــر کشــور و دکتــر رضایــی اســتاندار اســتان در مــورد ایــن دو مولفــه پرداختنــد. 

حصروراثت
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی دارای شناســنامه شــماره 2۰۰۸ ب  رســول نجفیــان نجــف آب
۹۹۰۰۸۸6 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  
محمــد علــی نجفیــان نجــف آبــادی بشناســنامه ۸۰۹ در تاریــخ ۹۹/۵/۱۵ اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. رســول نجفیــان نجــف 
آبــادی  ش ش 2۰۰۸ ، 2. مجیــد نجفیــان نجــف آبــادی ش ش 2777۴ ، ۳. مهــدی نجفیــان نجــف 
آبــادی ش ش ۱۳67 ، ۴. حســن نجفیــان نجــف آبــادی ش ش ۵۵۹ ، ۵. محســن نجفیــان نجــف آبادی 
ش ش 27 ، 6. عباســعلی نجفیــان نجــف آبــادی ش ش ۳۱۳، 7. اعظــم نجفیــان نجــف آبــادی ش ش 
۱۸۱۳ )فرزنــدان متوفــی(، ۸. فاطمــه ضیائــی نجــف آبــادی ش ش ۵۳6 )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. ۹7۳۸۵۳/م 

الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 ســاره افضلــی دارای شناســنامه شــماره 226۵ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۰۸۹7 از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید میــر کمــال 
افضلــی  بشناســنامه 22۸ در تاریــخ ۹۵/۱۱/۱7 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. ســاره افضلــی ش ش 226۵ ، 2. ســودابه افضلــی ش 
ــی  ــی(، ۴.  فاطمــه محمــدی اران ــدان متوف ــی ش ش ۴۱۰۸ ، )فرزن ش ۴2۵ ، ۳. ســید جــال افضل
ش ش ۱۵۹7 )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 به شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۹72۹۱7/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حل اختاف 

نجــف آبــاد
حصروراثت

 محتــرم امیــری  دارای شناســنامه شــماره ۹۵۵ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۰۸۹۴ از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان امیــر ســام طاهری 
بشناســنامه ۱۰۸۰۵۵66۸۰ در تاریــخ ۹۹/۴/۴ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین 
الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : ۱. قدرت الــه طاهــری ش ش 2۵7۱۴ )پدر متوفــی ( ، 2. محترم 
امیــری  ش ش ۹۵۵ )مــادر متوفــی ( ، متوفــی بــه غیــر از نامبردگان ورثه دیگــری ندارد. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهی ظــرف یک مــاه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهی 
صادرخواهــد شــد. ۹7۳۵۹7/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختاف نجــف آباد

حصروراثت
 احمــد رضــا عامــی دارای شناســنامه شــماره ۳ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۰۹۱۰ از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان غامرضــا عامــی 
یاســه چاهــی بشناســنامه ۳6۸ در تاریــخ ۹۸/6/۳ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــه : ۱. محمــد رضــا عامــی ش ش ۴62۳۰۱۳۴۰۵ ، 2.  حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
احمــد رضــا عامــی ش ش ۴62۳۰۵۳7۵۱ ، ۳. خیرالنســاء عامی ش ش ۴62۱۱۹7۸۸6 ، ۴. ســمنبر 
عامــی ش ش ۴622۸7۴۱۴۸ ، ۵. تاجمــاه عامــی ش ش ۴622۹6۵7۸ ، 6. گل نســاء عامــی ش ش 
۴62۳۰۸۹۹۰۸ )فرزنــدان متوفــی(، 7. معصومــه پیر علی یاســه چاهی ش ش ۴62۱۱۹6۳۸۳ )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 
ــم دارد واالگواهــی  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی ــزد او باشــد از تاری ــی ن از متوف
صادرخواهــد شــد. ۹766۱7م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آباد

حصروراثت
 رقیــه بیگــم موحــدی دارای شناســنامه شــماره ۵7۳ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۰۸۹2 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد 
پیرمرادیــان نجــف آبــادی بشناســنامه ۱۸2۹ در تاریــخ ۹7/۳/2۴ اقامتــگاه دائمی خود را بــدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. حســین  پیرمرادیــان نجــف آبــادی ش 

ش ۳۸7 )پــدر متوفــی ( ، 2. رقیــه بیگــم موحــدی ش ش ۵7۳ )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. ۹76۴۴۰/م الــف 

رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 2۰۸۴ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــدری جوزدان ــه حی   صدیق
۹۹۰۰۸۸۵ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ســعادت حیــدری جوزدانــی  بشناســنامه ۱۸۰2 در تاریــخ ۹۹/۳/2۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. ســینا حیــدری جوزدانــی ش ش 
۱۰۸۱۴۱۰۹7۳ ، 2. یکتــا حیــدری جوزدانــی ش ش ۱۰۸۱۴۱۰۹6۵ )فرزنــدان ( ، ۳. صدیقــه حیــدری 
جوزدانــی ش ش 2۰۸۴ )همســر متوفــی(  ، ۴. نصــرت حیــدری جوزدانــی  ش ش ۱2۳۵ )مادر متوفی( 
، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک 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 شــد. 

۹76667/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت 

امیــر قربانــی کهریزســنگی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۸۰2۳۰7۵۰ بــه شــرح دادخواســت به کاســه 
۹۹۰۰۸۸۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــدرود  ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ ۹۹/۵/2۰ اقامت ــی کهریزســنگی بشناســنامه 7 در تاری غامرضــا قربان
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. امیــر قربانــی کهریزســنگی ش 
ــی(، ۳.  ــدان متوف ــنگی ش ش ۱۰۸۰۴۰۵666 ، )فرزن ــی کهریزس ــرا قربان ش ۱۰۸۰2۳۰7۵۰ ، 2. زه
آمنــه صالحــی کهریزســنگی ش ش ۳ )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. ۹766۵2/م الــف رئیس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه 

شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۱۱ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــان نج ــینعلی غدیری  حس
کاســه ۹۹۸۸6۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــگاه  ــخ ۹6/۱2/2۸ اقامت ــنامه ۳۹۹ در تاری ــادی بشناس ــف آب ــی نج ــم معین ــرم خان ــادروان محت ش
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. بتــول 
ــادی ش ش ۱2۱۴ ، ۳.  ــان نجــف آب ــی غدیری ــادی ش ش ۱۱6۰ ، 2. محمــد عل ــان نجــف آب غدیری
ــادی ش ش ۱۴۱۳ ،  ــف آب ــان نج ــم غدیری ــادی ش ش ۵6۴ ، ۴. اعظ ــف آب ــان نج ــعود غدیری مس
ــادی  ش ش  ــان نجــف آب ــود غدیری ــادی ش ش 2۵۳۳۵ ، 6. محم ــان نجــف آب ۵. عباســعلی غدیری
ــادی   ــف آب ــان نج ــینعلی غدیری ــادی  ش ش ۴۱۳ ، ۸. حس ــف آب ــان نج ــرف غدیری 2۸۱ ، 7. اش
ــت  ــدارد. درخواس ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ش ش ۱۱۱)فرزن
ــا وصیتنامــه از متوفــی  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت مزب
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
شــد. ۹76662/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت
  خانــم  میتــرا شــکرالهی دارای شناســنامه شــماره ۹۸۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۹۹۰۰7۸6 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــدرود  ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ ۸7/۸/27 اقامت ــنامه  ۱۴7۱ در تاری ــت رحیمــی بشناس ــادروان عف ش
ــکرالهی  ش  ــرا ش ــه : ۱. میت ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ش ۹۸۱  ، 2. ســید محســن شــکرالهی ش ش 7۱۵ ، ۳. ســید مجتبــی شــکرالهی ش ش ۵۵ ، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا وصیتنامــه از متوفــی  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت مزب
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 ۱۰ حقوق ــس ش ــف رئی ــد. ۹767۴6 /م ال ش

ّ َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجُعوَن«  باسام و آرزوی قبولی توسات و سوگواری های همه دلدادگان حسینی »بسم اهلل الرحمن الرحیم والَِّذیَن إَِذا أََصابَْتُهْم ُمِصیَبٌۀ َقالُوا إِنَّا هلِلَ
خبــر درگذشــت اســتاد فرهیختــه و نخبــه مبــرز جراحــی مغــز و اعصــاب اســتاد شــهیر دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، مرحــوم »دکتــر حــاج ســید محمــود نوریــان« از تاشــگران خاکســار حــوزه 
بهداشــت و درمــان اســتان کــه بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری پاندمیــک کرونــا جــان بــه جــان آفریــن تســلیم نمودنــد، مایــه تأثــر و تألــم فــراوان اینجانــب گردیــد. ایــن اســتاد ارزنــده و فهیــم در راه 
دفــاع از ســامت مــردم ایثارگرانــه از جــان خــود گذشــت تــا ســوگند پزشــکی را عملگرایانــه معنــا نمایــد و بــا بــذل جــان شــریفش فــداکاری و گذشــت را عاشــقانه تعیــن بخشــد. نامشــان متعالــی 
و یادشــان همــواره گرامــی و رفیــع بــاد. اینجانــب بــه عنــوان نماینــده دولــت و خدمتگــزار مــردم شــریف شهرســتان نجــف آبــاد، زادگاه آن فقیــد ســعید، درگذشــت ایــن اســتاد ارجمنــد، چهــره 
شــاخص و نامــور دانــش پزشــکی را بــه عمــوم مدافعــان ســامت ، محافظــان بهداشــت، خصوصــا بــه جامعــه شــریف پزشــکان و پرســتاران، کادرهــای زحمتکــش درمــان اســتان اصفهــان و دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان باالخــص خانــو اده معظــم و ســوگوار ایشــان تســلیت و تعزیــت عــرض نمــوده بــرای آن بزرگــواران از درگاه الهــی صبــر جمیــل و اجــر جزیــل و بــرای آن عزیــز از دیــار فانــی 

رخــت بربســته و بــه افاکیــان پیوســته علودرجــات خلدبریــن و همنشــینی بــا اولیــاء اهلل را مســئلت مــی نمایــم.
مجتبی راعی  معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد

پیام تسلیت فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در پی درگذشت استاد ارجمند و مایه مباهات جامعه پزشکی کشور
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6شماره 75
خبرکوتاه       بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان از  مجموعه های ورزشی

بــا حضــور مهنــدس راعی، دکتــر ابوترابی نماینــده مردم شهرســتان در مجلس شــورای اســامی، طباطبایی مدیــر کل ورزش 
و جوانــان اســتان، معاونیــن فرمانــدار، مرادیــان معاون مدیــرکل ورزش و جوانان، نقی زاده مســئول امور شهرســتان هــای اداره 
کل ورزش و جوانــان، رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان و ســایر مدعویــن در دفتــر فرمانــدار ویــژه؛ الویــت هــای اصلــی 
مربــوط بــه امــر ورزش و ســتاد ســاماندهی بــه امــور جوانــان بحــث، بررســی و تصمیــم ســازی گردیــد. مهنــدس راعــی، بــا 
توجــه بــه آشــنایی جامــع ایشــان از شــرایط شهرســتان بــه صــورت مفصــل از دغدغــه هــای مســئوالن، ورزشــکاران و جوانان 
فهیــم شهرســتان تبییــن موضــوع نمودنــد. همچنیــن رئیــس شــورای اداری شهرســتان ضمــن اشــاره بــه بازدیــد طباطبایی 
از پــروژه هــای ورزشــی در دســت تکمیــل در بخــش مهردشــت و شــهر نجــف آبــاد از تســریع در رونــد تکمیــل و آمــاده بهره 
بــرداری نمــودن پــروژه هــا خصوصــا پــروژه خانــه جــوان، مجموعه ورزشــی شــهید یزدانــی و ... به بحــث و بررســی پرداختند .

حصروراثت
 مســلم فاحــی دارای شناســنامه شــماره ۴۳2 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹۰۰۸72 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جهــان 
ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ ۹6/۱۰/2۱ اقامت ــی بشناســنامه 6 در تاری صحت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. مســلم فاحــی ش ش ۴۳2 ، 2. علــی 
اصغــر فاحــی ش ش ۵62 ، ۳. محســن فاحــی ش ش 7۰2 ، ۴. اکبــر فاحــی ش ش 6۴۱ ، ۵. 
شــوکت فاحــی ش ش ۴7۱ ، 6. خدیجــه فاحــی ش ش ۴۳۱، 7. اکــرم فاحــی ش ش 7۱۵ ، 
۸. عفــت فاحــی ش ش 6۰۰ ، ۹. اعظــم فاحــی ش ش 2 )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. ۹7۰۸۸۹/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت 

بــه شــرح  دارای شناســنامه شــماره ۱۰۹۱۵6۳7۴۸  آبــادی  نجــف  رســول خســروانی 
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه ۹۹۰۰۸۰7 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان گوهــر ربــان نجــف آبــادی  بشناســنامه ۵۴۹۹۴67۱۳7 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۸/۳/26اقامت در تاری
ــادی ش ش ۱۰۹۱۵6۳7۴۸ ، 2.  ــه : ۱. رســول خســروانی نجــف آب مرحــوم منحصــر اســت ب
داود خســروانی نجــف آبــادی ش ش ۱۰۹۱2۳۸۴۹۹ ، ۳. محمــد خســروانی نجــف آبــادی ش 
ــرا  ــادی ش ش ۱۰۹۱۵۴2۴۵7 ، ۵. زه ــف آب ــروانی نج ــاس خس ش ۱۰۹۱2۰۹۱۴6 ، ۴. عب
دهقانــی ش ش ۱۰۹۱۰۱۳۹۰۱ ، 6. فخــری خســروانی نجــف آبــادی ش ش ۱۰۹۱۰7۱22۵ ، 
7. زهــره خســروانی نجــف آبــادی ش ش ۱۰۹۱۰۵66۵۱ )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 
ــاد ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. ۹67۱6۵/م ال

حصروراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــادی دارای شناســنامه  شــماره ۱۰2۱ب  رســول خســروانی نجــف آب
کاســه ۹۹۰۰۸۰۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان حســینعلی خســروانی  بشناســنامه ۱۰۹۰۳۳2۴2۴ در تاریــخ ۹7/۱/۱۹اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. 
رســول خســروانی نجــف آبــادی ش ش ۱۰۹۱۵6۳7۴۸ ، 2. داود خســروانی نجــف آبــادی ش 
ــاس  ــادی ش ش ۱۰۹۱2۰۹۱۴6 ، ۴. عب ــف آب ــروانی نج ــد خس ش ۱۰۹۱2۳۸۴۹۹ ، ۳. محم
ــادی ش ش  ــادی ش ش ۱۰۹۱۵۴2۴۵7 ، ۵. فخــری خســروانی نجــف آب خســروانی نجــف آب
۱۰۹۱۰7۱22۵ ، 6. زهــره خســروانی نجــف آبــادی ش ش ۱۰۹۱۰۵66۵۱ )فرزنــدان متوفــی(، 
ــه غیــر از  ــادی ش ش ۵۴۹۹۴67۱۳7 )همســر متوفــی (،  متوفــی ب ــان نجــف آب 7. گوهــر رب
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 

شــد. ۹67۱7۸/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 حســینعلی کریمــی علویجــه دارای شناســنامه شــماره 7۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۹۹۰۰۸۳۳ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــگاه  ــخ ۹۸/۸/۱۹ اقامت ــنامه ۱۱۸۴ در تاری ــه بشناس ــی علویج ــود کریم ــادروان محم ــه ش ک
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. 
حســینعلی  کریمــی علویجــه ش ش 7۸ ، 2. ابوالقاســم کریمــی علویجــه ش ش ۹۹ ، ۳. محمــد 
کریمــی علویجــه ش ش ۱۴ ، ۴. مجیــد کریمــی علویجــه ش ش 2۸ ، ۵. حســنعلی کریمــی 
ــه ش  ــی علویج ــری کریم ــه ش ش ۸۳ ، 7. مه ــی علویج ــزت کریم ــه ش ش ۸ ، 6. ع علویج
ــه ش ش ۱۵۰،  ــی علویج ــرا کریم ــه ش ش 2۰7 ، ۹. زه ــی علویج ــه کریم ش 6۳ ، ۸. فاطم
۱۰. عصمــت کریمــی علویجــه ش ش ۹۳، ۱۱. اعظــم کریمــی علویجــه ش ش ۵۰ )فرزنــدان 
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. ۹7۱۱۱۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 روح الــه عطوفــی دارای شناســنامه شــماره 2۰۴۰ بــه شــرح دادخواســت به کاســه ۹۹۰۰7۹6 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه از ای
محمــود  عطوفــی بشناســنامه ۱۰۱ در تاریــخ ۹۸/۱۰/۳ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : ۱. روح الــه عطوفــی ش ش 2۰۴۰ ، 2. 
یدالــه عطوفــی ش ش ۵7۱ ، ۳. محمــد عطوفــی ش ش 2۰۱6 ، ۴. زهــرا عطوفــی ش ش ۵۸7 ، 

۵. مهــری عطوفــی ش ش ۸۴۸ ، 6. الهــام عطوفــی ش ش ۸۱۰۹، 7.  فاطمــه عطوفــی ش ش 
22۳۵ )فرزنــدان متوفــی(، ۸. عــزت بارانــی ش ش 22۳۳7 )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 ۱۰ حقوق شــد. ۹6۹۸67/م ال

حصروراثت
 ســید غامرضــا عظیمــی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۹۱۳۱677۵ بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه کاســه ۹۹۰۰۸۹۱ از ای
ــخ ۹۹/۵/2۳  ــنامه ۴622۸6۹2۹2 در تاری ــی بشناس ــب عظیم ــید طال ــادروان س ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : ۱. ســید غامرضــا عظیمــی ش ش ۱۰۹۱۳۱677۵ ، 2. اکــرم الســادات عظیمــی ش ش 
ــی  ــادات عظیم ــه الس ــی ش ش ۱۰۹۱2۵۳۴۹۸ ، ۴. مرضی ــم عظیم ۱۰۹۰۳2۳۴76 ، ۳. اعظ
ش ش ۱۰۹2۱۹۰72۴ ، )فرزنــدان متوفــی(، ۵. ســیده بیگــم عظیمــی ش ش ۴622۹۰۳۰۱6 
)همســر متوفــی(، 6. ســید فــرج الــه عظیمــی یانچشــمه ش ش ۴62۱22۹2۰6 )پــدر متوفــی( 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب متوف
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
ــه شــورا تقدیــم  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب وصیتنامــه از متوفــی ن
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۹7۰۸۹۰/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت
 اســداله ایوبــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره ۳۱۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۹۹۰۰۸۸۱ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان رقیــه حبیــب الهــی نجــف آبــادی بشناســنامه 2۱2۰۱ در تاریــخ ۹۵/7/2۹ اقامتــگاه 
ــه  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
ــادی  ش ش  ــف آب ــی نج ــه ایوب ــادی  ش ش ۳۱۸ ، 2. عبدال ــف آب ــی نج ــداله ایوب : ۱. اس
۱۰۹۰77۳۳۳۱ ، ۳. طیبــه ایوبــی نجــف آبــادی  ش ش ۱۰۹۰۸۰۳۴۳۵ ، )فرزنــدان متوفــی(، 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب متوف
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
ــه شــورا تقدیــم  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب وصیتنامــه از متوفــی ن
دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۹7۳۸۸۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای 

ــاد حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت

 صفــورا عســگر پــور نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۹۹۹ بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه کاســه ۹۹۰۰۹۱2 از ای
ــخ ۹۹/۵/6  ــادی  بشناســنامه ۴۹۸ در تاری ــور نجــف آب داده کــه شــادروان  مرتضــی عســگر پ
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : ۱. محمــد عســگر پــور نجــف آبــادی ش ش 2۴۱ ، 2. صفــورا عســگر پــور نجــف آبــادی 
ش ش ۱۹۹۹ ، ۳. ســمیه عســگر پــور نجــف آبــادی ش ش ۱۳۹2 ، )فرزنــدان متوفــی(، ۴. زهــرا 
عســگر پــور نجــف آبــادی ش ش 272 )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. ۹766۵۹/م الــف 

رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 روح اهلل یزدانــی کهریزســنگی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۹۰۴۱۱72۳ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹۰۰۸۴2 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عبــاس یزدانــی بشناســنامه ۳۸ در تاریــخ ۹۸/۱۰/۱2 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. زهــرا یزدانــی 
کهریزســنگی ش ش ۱۰۹2۳2۵6۴6 ، 2. فاطمــه یزدانــی کهریزســنگی ش ش ۱۰۹۱72۳۴۰۰ 
، ۳. جــواد یزدانــی کهریزســنگی ش ش ۱۰۹2۳۰۱76۳ ، ۴. راضیــه یزدانــی کهریزســنگی ش 
ش ۱۰۸۰۰۵۴7۳۱ ، ۵. حســن یزدانــی کهریزســنگی ش ش ۱۰۹۱7۱۸۳۴2 ، 6. رضــا یزدانــی 
کهریزســنگی ش ش ۱۰۹۱7۵2222 ، 7. روح اهلل یزدانی کهریزســنگی ش ش ۱۰۹۰۴۱۱72۳ 
ــی کهریزســنگی ش  ــی کهریزســنگی ش ش ۱۰۹۱776۵2۰، ۹. حســین یزدان ، ۸. امیــر یزدان
ــدان  ــنگی ش ش ۱۰۹۱7۵۹۱۳۸ ، )فرزن ــی کهریزس ــی یزدان ش ۱۰۹۱7۴26۳۴ ، ۱۰ . مرتض
متوفــی(، ۱۱. مریــم امینــی کهریزســنگی ش ش ۱۰۹۱66۰۴۱7 )همســر 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 

شــد. ۹6۹۱۹۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                                   به مناسبت17 شهریور روز حماسهسخنی با خوانندگان
هفده شهریور، روز حماسه ملت ایران بود؛ روزی که در آن، خون های بسیاری بر زمین 

ریخته شد و از ثمره آن، درخت تنومند جمهوری اسالمی به بار نشست. مردم دلیر و شجاع، 
جوانان غیور و با ایمان، مرد و زن، و پیر و جوان، همه و همه در این روز چون سیلی خروشان 

به خیابان ها جاری گشته و بر ضد رژیم پهلوی شعار دادند و مخالفت آشکار خود را اعالم 
داشتند. آنان در حمایت از امام، از جان شان گذشتند تا مردم ایران پیروز و سربلند باشند. به 

جاست این روز را گرامی بداریم و در پاس داشت خون پاک شهیدان واال مقام آن بکوشیم.

از آنجــا کــه مــواد غذایــی ارگانیــک بــا اســتفاده از ســموم شــیمیایی دفــع آفــات یــا کودهــای 
شــیمیایی تولیــد یــا فــرآوری نمــی شــوند، شــامل هیچ مــاده شــیمیایی نمــی باشــند و از طریق 
مــواد شــیمیایی نمــی تواننــد بــر ســامت انســان تاثیر ســوء داشــته باشــند. اســتفاده از تکنیک 
هــای طبیعــی ماننــد کــود ســبز برای بــارور کــردن اراضــی و کنترل طبیعــی آفات و بیمــاری ها 

تقویت سیستم ایمنی 
 تولیــد بیشــتر غــات، گوشــت و میــوه هــای بزرگتــر از طریــق اصــاح ژنتیکــی و اســتفاده از 
هورمــون هــای در تولیــد محصــوالت غذایــی در نهایــت موجــب تولیــد محصــوالت ایمــن تــر و 

ســالم تــر مــی شــود. 
مصرف مواد غذایی سالم به معنای سالمت افراد است

ــا در دراز  ــد ام ــی کن ــرف م ــی را برط ــت غذای ــورد کمی ــود در م ــای موج ــی ه ــد نگران  رش
ــن  ــه چنی ــی ب ــواد غذای ــد م ــه تولی ــد داد. نتیج ــروز خواه ــود را ب ــی خ ــرات منف ــدت تاثی م
ــت.  ــدن اس ــی ب ــتم ایمن ــدرت سیس ــش ق ــا و کاه ــرژن ه ــه آل ــیت ب ــی حساس روش های
بــا مصــرف محصــوالت ارگانیــک کــه بــدون اصــاح ژنتیکــی و اســتفاده از هورمــون 
ــادی  ــزان زی ــا می ــدن ت ــی ب ــتم ایمن ــدرت سیس ــش ق ــر کاه ــوند، خط ــی ش ــد م ــا تولی ه
ــن  ــادی ویتامی ــزان زی ــاوی می ــک ح ــوالت ارگانی ــن محص ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــی یاب ــش م کاه
ــوند. ــی ش ــدن م ــی ب ــت سیســتم ایمن ــث تقوی ــه باع ــی هســتند ک ــی باکیفیت ــواد معدن و م

 بهبود سالمت قلب
ــوالت  ــه محص ــبت ب ــک نس ــاورزی ارگانی ــوالت کش ــود در محص ــای موج ــطح فاونوئیده  س
معمولــی بیشــتر اســت. بــاال بــودن میــزان فاونوئیدهــا باعــث جلوگیــری از ابتــا بــه بیمــاری 
ــا در  ــه دام ه ــه از تغذی ــز ک ــات ارگانیــک نی ــی مــی شــود. گوشــت و لبنی ــی عروق هــای قلب
ــید  ــک اس ــادی CLA )لینولئی ــزان زی ــوند دارای می ــی ش ــد م ــی تولی ــای طبیع ــراگاه ه چ
ــب و  ــث محافظــت از قل ــه باع ــالم اســت ک ــرب س ــید چ ــک اس ــه( هســتند. CLA ی کونژوگ
عــروق مــی شــود. میــزان CLA در گوشــت و فــراورده هــای شــیر دام هایــی کــه در چــراگاه 

ــه مــی شــوند بیشــتر اســت. هــای طبیعــی تغذی
 سطح پایین فلزات سمی

ــم از  ــی کنی ــرف م ــتقیم مص ــر مس ــورت غی ــه ص ــه ب ــی ک ــه غذاهای ــت هم ــوان گف ــی ت  م
خــاک بــه همــراه ســایر فعــل و انفعــاالت فیزیکــی محیطــی حاصــل مــی شــوند. در کشــاورزی 
ــود  ــی ش ــتفاده نم ــی اس ــوالت زراع ــد محص ــرای تولی ــیمیایی ب ــوالت ش ــک از محص ارگانی
ــه ایــن معنــا کــه محصــوالت ارگانیــک دارای کمتریــن میــزان فلــزات ســمی مــی باشــند.  ب
ــه  ــد نشــان مــی دهنــد کــه میــزان کادمیــوم محصــوالت ارگانیــک نســبت ب مطالعــات جدی

ــر اســت. ــا %۴۸ کمت ــی ت محصــوالت معمول
 طعــم بهتــر: عــاوه بــر ارزش غذایــی بــاال، محصــوالت ارگانیــک از نظــر طعــم و مــزه نیــز 

بــا محصــوالت معمولــی متفــاوت هســتند و عمدتــا مــزه بهتــری دارنــد. ســاختارهای معدنــی 
ــد، در واقــع  ــرای رشــد دارن ــرا زمــان بیشــتری ب و قنــد محصــوالت ارگانیــک بهتــر اســت زی
فراینــد رشــد را بــه صــورت طبیعــی ســپری مــی کننــد. اســتفاده از روش هــای طبیعــی بــرای 
کشــت محصــوالت ارگانیــک و عــدم مداخلــه ســموم و کودهــای شــیمیایی دلیــل خوشــمزه 

تــر بــودن ایــن محصــوالت اســت.
آنتی اکسیدان بیشتر

 مــواد شــیمیایی در ترکیبــات و مــواد مغــذی موجــود در محصــوالت کشــاورزی تاثیــر مــی 
گذارنــد و بــا ویتامیــن هــا، ترکیبــات طبیعــی و مــواد معدنــی واکنــش مــی دهنــد. ایــن اتفــاق 

باعــث کاهــش خاصیــت آنتــی اکســیدانی محصــوالت کشــاورزی مــی شــود.
از آنجایــی کــه مــواد شــیمیایی در رشــد محصــوالت ارگانیــک دخالــت ندارنــد خاصیــت آنتــی 
ــای  ــد مصــرف غذاه ــی دهن ــات نشــان م ــی شــود. مطالع ــا حفــظ م ــا کام اکســیدانی آن ه
ارگانیــک منجــر بــه مصــرف آنتــی اکســیدان بیشــتر مــی شــود. اثــرات مثبــت آنتــی اکســیدان 
هــای دریافــت شــده از غذاهــای ارگانیــک شــامل پیشــگیری از بیمــاری هــای قلبــی، ســرطان، 

مشــکات بینایــی، پیــری زودرس و آلزایمــر اســت.
 مواد مغذی بیشتر

 محصــوالت غذایــی ارگانیــک ماننــد میــوه هــا و ســبزیجات ارگانیــک، شــیر ارگانیــک، گوشــت 
ارگانیــک، ماهــی ارگانیــک و طیــور ارگانیــک حــاوی مــواد مغــذی بســیار باالیــی هســتند زیــرا 
در مقایســه بــا محصــوالت غذایــی معمولــی حــاوی مــواد اصــاح شــده نیســتند. یکــی دیگــر از 
عواملــی کــه ســبب مــی شــود ایــن محصــوالت مغــذی تــر باشــند این اســت کــه فرصــت کافی 
بــرای رشــد بــه آنهــا داده می شــود و توســط هورمون هــا و کودهای شــیمیایی فرایند رشــد آنها 
تســریع نمــی شــود و فرصــت کافــی بــرای دریافــت مــواد معدنــی از خــاک را خواهنــد داشــت.

 افزایش ایمنی محیط زیست
ــر تاثیــرات منفــی   مــواد شــیمیایی مضــری کــه در کشــاورزی اســتفاده مــی شــوند عــاوه ب
در ســامت انســان هــا بــه آب، خــاک و هــوا نیــز آســیب مــی رســانند. مــواد شــیمیایی هیــچ 
جایگاهــی در  فراینــد رشــد و تولیــد محصــوالت ارگانیــک ندارنــد بنابرایــن حداقــل آلودگــی 
ــرای موجــودات کــره  ــرای آب، هــوا و خــاک خواهنــد داشــت و محیطــی ســالم و امــن ب را ب
زمیــن فراهــم مــی کننــد. بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کشــاورزی ارگانیــک پیامدهــای 
ــد. ــی کاه ــا را م ــاک در ســامت انســان ه ــوا، آب و خ ــی ه ــدت ناشــی از آلودگ ــی م طوالن

بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده مزیــت محصــوالت ارگانیــک و تاثیــر آن بــر ســامتی انســان 
هــا قابــل انــکار نیســت. بــا مصــرف محصــوالت ارگانیــک مــی توانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد 
غذایــی کــه مــی خوریــد واقعــا تــازه اســت زیــرا محصــوالت ارگانیک بــر اســاس اســتانداردهای 
ــواد  ــه م ــچ گون ــا هی ــداری آنه ــی شــوند و در نگه ــدی م ــرآوری و بســته بن ــد، ف ــق تولی دقی
شــیمیایی نگهدارنــده ای بــکار بــرده نمــی شــود. بنابــر ایــن بایــد محصــول در کمتریــن زمــان 

بــه دســت مصــرف کننــده برســد تــا تــازه بمانــد.
مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
مزایای سالمتی محصوالت ارگانیک

پیام شهردار نجف آباد بمناسبت درگذشت دکتر نوریان
خبرغمبار درگذشت دکتر حاج سید محمود نوریان موجب اندوه  فراوان شد.

ــا تخصــص خــود خدمــات ارزنــده و  بــی شــک از دســت دادن ایــن عزیــز ســفر کــرده کــه ب
شــایان توجهــی بــه جامعــه و مــردم ارایــه مــی نمــود بســیار باعــث تاثــر و تاســف اســت و بــی 

تردیــد مــردم و همشــهریان عزیــز از خدمــات ارزشمندشــان محــروم خواهنــد شــد.
ســالیان متمــادی حضــور پررنــگ دکتــر نوریــان در کادر درمــان نجــف آبــاد باعــث بهــره مندی 
همشــهریان عزیــز از تخصــص ایشــان گردیــد، لــذا شایســته اســت مقــام ایــن عزیــز را ارج نهیم  
ــه  ــدون توجــه ب ــت نمــی کننــد و ب ــوارد بهداشــتی را رعای ــم از کســانی کــه م ــه مندی وگای
فاصلــه گــذاری هــای فیزیکــی و بــدون ماســک در خیابــان هــا و در مجالــس حضــور پیــدا مــی 
کننــد و ایــن یعنــی خودخواهــی، کــه تــاوان ایــن بــی احتیاطــی هــا و ایــن خودخواهــی هــا را 
مــی بایســت عزیــزان ایــن افــراد و در نهایــت همــه مــردم و کادر بهداشــت و درمــان بدهنــد.

امیدواریــم کــه بــا رعایــت مــوارد بهداشــتی توســط مــردم و جــدی گرفتــن ایــن ویــروس دیگــر 
شــاهد از دســت دادن هیــچ عزیــزی بــه خصــوص عزیــزان فــداکار درحوزه ســامت نباشــیم.

ــه  ــز ســفر کــرده را ب ــه و عزی ــن فرهیخت ــدوه، درگذشــت ای ــا قلبــی سرشــار از ان ــب ب اینجان
ــان حــوزه ســامت، تســلیت  ــزرگ  پزشــکی و تمامــی کارکن ــه ب ــدار وی، جامع ــواده داغ خان
ــدگان  ــرای بازمان ــی و ب ــعه اله ــت واس ــات و رحم ــو درج ــان عل ــرای ایش ــوده و ب ــرض نم ع

ــألت دارم. ــکیبایی مس ــر و ش ــرم صب محت
محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد


