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2
تعیین حدود 8۰درصد از موقوفات نجف آبادخبرکوتاه     

ــاه درصــد دارای  ــتان، پنج ــه شهرس ــت: از ۵۶۳ موقوف ــاد گف ــاف نجــف آب ــس اوق ــی ریی ــا صادق حجــت االســام رض
ســند بــوده و مراحــل ثبتــی ۸۰ درصــد موقوفــات نیــز انجــام شــده اســت. از قبــل انقــاب تاکنــون بــرای ۲۵۶ موقوفــه 
شهرســتان کــه شــامل ۳۳۹ رقبــه هســتند، ســند صــادر شــده اســت. طــی ســال جــاری نیــز تاکنــون شــاهد صــدور ۶۰ 

ســند بــوده ایــم کــه ایــن تعــداد تــا پایــان ســال بــه مــرز یکصــد ســند خواهــد رســید.
 صادقــی بــا اشــاره بــه صــدور ســند بــرای ســه امامــزاده از چهــار امامــزاده شهرســتان بیــان داشــت: امامــزاده ســاره مریم 
جــوزدان بــا ۴۹ هــزار متــر مربــع زمیــن، امامــزاده ســید محمــد شــمس الدیــن علویجــه ۲۹ هــزار متــر مربــع و امامــزاده 
عبــداهلل روســتای اشــن اســناد مالکیتــی دریافــت کرده انــد و ســند امامــزاده شــهر دهــق نیــز بــه زودی صادر خواهد شــد.

بازسازی 25 اتوبوس در نجف آباد با هزینه375 میلیون تومان
ــاد گفــت: طــی  ــار و مســافر شــهرداری نجف آب رضــا رضایــی مدیر عامــل ســازمان حمــل و نقــل ب
ماه هــای اخیــر، ۲۵دســتگاه اتوبــوس شــهری فعــال در نــاوگان اتوبوســرانی نجف آبــاد، بــا هزینــه بالغ 

بــر ۳7۵میلیــون تومــان بــه صــورت کامــل بازســازی شــده اند.
رضــا رضایــی اعــام کــرد: متوســط عمــر نــاوگان نجف آبــاد، بــاالی 1۶ســال اســت و ایــن موضــوع 
ــی  ــا و نارضایت ــداری اتوبوس ه ــاری و نگه ــای ج ــنگینی هزینه ه ــاظ س ــادی را از لح مشــکات زی
ــذف  ــو و ح ــای ن ــد اتوبوس ه ــاالی خری ــه ب ــل هزین ــه دلی ــی ب ــود آورده ول ــه وج ــهروندان ب ش

ــدارد. ــی وجــود ن ــاوگان فعل ــی ن ــکان جایگزین ــی، ام ــای دولت یارانه ه

رضایــی در ادامــه گفــت: در اولیــن فــاز توســعۀ اســتفاده از کارت شــهروندی، زیرســاخت اســتفاده از 
ایــن کارت هــا در نــاوگان اتوبوســرانی فراهــم شــده ولــی هنــوز تــا نقطــۀ ایــده آل اســتفادۀ عمــوم 
شــهروندان از چنیــن امکاناتــی فاصلــه داریــم و بــه فرهنگ ســازی بیشــتر در ایــن عرصــه نیازمندیــم.

ــف  ــهروندان از طی ــتفاده ش ــکان اس ــهروندی، ام ــرای کارت ش ــده ب ــی ش ــاخت های طراح در زیرس
متنوعــی از خدمــات ماننــد حمــل و نقــل عمومــی، تفریحــی و ورزشــی، آموزشــی و فرهنگــی، مراکز 

عمومــی چــون نانوایــی، پارکینــگ و فروشــگاه در کنــار زیرمجموعه هــای شــهرداری شــامل باغ بانوان، 
ایســتگاه های بازیافــت و دفاتــر خدمــات الکترونیــک پیش بینی شــده اســت.

فعالیت 4600 خودرو در بخش مسافر و بار نجف آباد
مدیر عامــل ســازمان حمــل و نقــل، بــار و مســافر شــهرداری نجف آبــاد گفــت: در حــال حاضــر بیــش 
از ۳۸۰۰ خــودروی ســبک و ســنگین در بخــش حمــل و نقــل مســافر و بیــش از ۸۰۰خــودرو در 

قســمت حمــل و نقــل بــار نجف آبــاد مشــغول فعالیــت هســتند.
رضــا رضایــی در مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری گفــت: در قســمت مســافر، ۳۳۰۰ 
خــودروی ســبک و بیــش از ۵۳۰ خــودروی ســنگین فعال انــد و در بخــش حمــل و نقــل بــار نیــز 

ســیصد خــودروی ســبک و حــدود پانصــد خــودروی ســنگین مشــغول خدمت رســانی هســتند
رضایــی بــا اشــاره بــه کاهــش قابــل  توجــه تعــداد مســافران درون شــهری و بین شــهری بــه دلیــل 
محدودیت هــای کرونایــی ماه هــای گذشــته اعــام داشــت: در کنــار ایــن موضــوع کــه زمینه ســاز 
زمین گیــر شــدن بخشــی از نــاوگان موجــود شــده، فضــای داخلــی تمامــی خودروهــای فعــال در 
ــز بیــن  ــام بهداشــتی نی ــی شــده و ماســک و اق ــه صــورت مســتمر و منظــم، ضدعفون ــاوگان ب ن

راننــدگان توزیــع شــده اســت.
وجود 650خودرو در ناوگان تاکسی های تلفنی نجف آباد

مدیر عامــل ســازمان حمــل و نقــل، بــار و مســافر شــهرداری نجف آبــاد گفــت: در حــال حاضــر هفتاد 
مجموعــۀ تاکســی تلفنی بــا ۶۵۰خــودرو، تحــت نظارت ایــن مجموعه مشــغول فعالیت هســتند.

رضــا رضایــی تمامــی خودروهــای فعــال در ایــن نــاوگان را دارای برچســب و کدشناســایی دانســت و 
ادامــه داد: در موضــوع پارکینگ هــای ســطح شــهر نیــز هفــده مجموعــه در نقــاط مختلــف شــهر بــا 
حضــور نماینــدگان پلیس  راهــور و اماکــن نیــروی انتظامــی ســاماندهی و صاحــب کــد شناســایی و 

ــده اند. ــه ش ــه کرای نرخ نام
رضایــی بــه فعالیــت یــازده شــرکت در بخــش ســرویس های حمــل و نقــل دانش آمــوزی اشــاره کــرد 
ــا اعــام تعییــن ســهمیه مــدارس ایــن شــرکت ها بــر اســاس شــاخص های عملکــردی خاطــر  و ب
ــا حــدود 1۰هــزار دانش آمــوز  ــا بیــش از هــزار و یکصــد خــودرو، ب ــن شــرکت ها ب نشــان کــرد: ای

طــرف قــرارداد هســتند.

فعالیت  ناوگان حمل و نقل
در مصاحبه با رضا رضایی مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد 
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خبر کوتاه

ادامه از صفحه 1
مهدی جعفری  فیلمســاز شهرســتان نجف آباد و دانش آموخته  ســال های دور ســینمای جوان نجف 
آبــاد جایزه بهترین کارگردانی را از ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجر برای فیلم »یــدو« دریافت کرد.

»یــدو « روایتگــر قصــه نوجوانــی بــه همیــن نــام اســت کــه در روز هــای محاصــره آبــادان، بــه همراه 
خانــواده اش، در شــهر باقــی مانــده تــا چــراغ محلــه خــود را روشــن نگــه دارنــد.

ــر بــازی گرفتــن از کــودکان و نوجوانــان اســت.  از نــکات برجســته ایــن فیلــم تســلط جعفــری ب
ــه دفــاع مقــدس و کــودک و نوجــوان اســت، اولیــن ماه هــای  جعفــری در ایــن فیلــم کــه در گون

جنــگ تحمیلــی را در آبــادان در حــال محاصــره بــه تصویــر کشــیده اســت.
ــس از »ایســتگاه  ــری« پ ــد ســینمایی »مهــدی جعف ــم بلن ــدو« ســومین فیل ــی اســت  »ی گفتن

ــت.  ــر« اس ــفر« و »۲۳ نف اتمس
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن 
اظهــار خرســندی از ایــن اتفــاق مهــم و تبریــک و قدردانــی بــه ایــن فیلمســاز مطــرح  کشــوری که 
بــا دریافــت ۶ ســیمرغ توانســت بیشــترین جوایــز ایــن دوره از جشــنواره را بــه نــام خود کنــد؛ گفت: 
انجمــن ســینمای جــوان یکــی از مراکــز مهم در پرورش و شــکوفایی اســتعدادهای ســینمایی اســت 
و ســینمای جــوان نجــف آبــاد دارای کارنامــه پــر افتخاری اســت کــه هنرجویــان زیادی را در ســطح 

ملــی و بیــن المللی پــرورش داده اســت

درخشش اسکیت نجف آباد در انتخابی تیم ملی
در رقابــت هــای انتخابــی تیــم ملــی اســکیت جهــت اعــزام  به مســابقات جهانــی و آســیایی ۲۰۲1 کــه به میزبانــی تهــران برگزار 

شــد، از مجمــوع 1۲نشــان توزیــع شــده، ورزشــکاران اعزامــی از نجــف آبــاد ۸ نشــان را بــه خــود اختصــاص دادند.
نجــف آبــاد کــه بــا ۲1 ورزشــکار دختــر و پســر منتخــب اســتان در ایــن بــازی ها شــرکت کــرده بود، توســط رومینــا ســالک، ترانه 
احمــدی، رضــا لســانی و محمــد امیــن عباســیان بــه نشــان طــا و عنــوان قهرمانــی دســت پیــدا کــرد و زهــرا باقــرزاده و علــی 
شــجاعی نیــز دو گــردن آویــز نقــره را بــه دســت آوردنــد. در ایــن مســابقات یــک روزه کــه بــا حضــور ورزشــکاران 1۰شهرســتان 

کشــور برگــزار شــد، مینــا عابدینــی و آیــار بهارلویــی نیــز بــه عنــوان ســومی و نشــان برنــز دســت پیــدا کردنــد.
احســان حبیب آبادی ســرمربی تیم ملی اســکیت فری اســتایل کشــور، آرش رســتمیان سرپرســت مســابقات اســکیت اســتان و 

فرزانــه ایوبــی نایــب رییــس هیــات اســکیت شهرســتان، تیــم اعزامــی را همراهی مــی کردند.

راهپیمایی 22 بهمن نجف آباد
به مناسبت فرا رسیدن چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و گرامیداشت دهه مبارک فجر 
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بــا حضــور فرمانــدار ویــژه شهرســتان همــراه بــا معــاون عمرانــی فرمانــدار، بخشــدار مرکزی، روســای 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، بنیــاد مســکن انقــاب اســامی، کتابخانــه هــای عمومــی، میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان، رئیس شــورای اســامی بخــش مرکــزی، دهیار 
و اعضــاء شــورای اســامی روســتا و معتمدیــن محلــی طــرح ســامان بخشــی آرامســتان و بهســازی 
گلــزار شــهداء ، همچنیــن بهــره بــرداری از ســامانه پایــش تصویــری و فــاز اول بهســازی بنــای حمام 
قدیمــی روســتای نهضــت آبــاد افتتــاح و به بهــره برداری رســید. مهنــدس راعــی، با تقدیــر از فعالیت 
هــای صــورت پذیرفتــه بــر ضــرورت حمایــت موثــر ســایر مســئوالن اداری و اجرایــی شهرســتان در 
راســتای تحقــق توســعه متــوازن و پایــدار مناطــق روســتایی تاکیــد و برضــرورت حمایــت و ارائــه 
تســهیات تشــویقی بــه منظــور ممانعــت از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها و انجــام مهاجــرت 
معکــوس از شــهرها بــه روســتاها تصریح و خواســتار گســترش امکانات خدماتــی در روســتاها مطابق 

بــا اســتانداردهای تدویــن شــده در ضوابــط اجرایــی گردیدنــد

بــا حضــور فرمانــدار ویــژه شهرســتان همراه با معــاون عمرانــی فرماندار، بخشــدار مرکــزی، امام جمعه 
شــهر جــوزدان، روســای کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، بنیــاد مســکن انقــاب اســامی، دهیــار و 
اعضــاء شــورای اســامی روســتا و معتمدیــن محلــی طرح هــای عمرانــی و خدماتی روســتای رحمت 
آبــاد از جملــه بهــره بــرداری از خانــه عالم روســتا و بازدید از رونــد ارایه خدمات خیریــه کریم اهل بیت 
)ع( روســتا بــه بهــره بــرداری رســید. مهندس راعــی، پس از افتتــاح پروژه مزبــور در دیــداری چهره به 
چهــره بــا اهالــی و علمــا حاضر در روســتا شــرکت و از دغدغــه های جاری روســتائیان آگاهــی یافتند. 
همچنیــن طــرح بهــره بــرداری از ســامانه پایــش تصاویــر متمرکــز روســتا و نصــب پــاک جامــع 
کدپســتی مناطــق مســکونی روســتا بــا همــکاری اداره پســت افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید. 
مهنــدس راعــی، بــا تقدیــر از فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه بــر اهمیت مبــرز تهیــه و تدویــن بانک 
اطاعــات روســتا بــا محوریــت دهیــاری و بخشــداری مرکــزی بــه اجمــال تبییــن موضــوع نمودنــد. 
و نیــز طــرح ســامان بخشــی و بهســازی معابــر عمومــی روســتای فیلــور افتتــاح و بــه بهــره بــرداری 
رســید. مهنــدس راعــی، پــس از افتتــاح پــروژه مزبــور بــا حضــور در مســجد جامــع روســتا ضمــن 
دیــدار چهــره بــه چهــره بــا اهالــی و علمــا حاضــر در جلســه از دغدغــه هــای جــاری روســتا آگاهــی 
یافتنــد و در ادامــه دســتوراتی در راســتای کاهــش مســائل و مــوارد مــورد دغدغــه عمومــی روســتا به 

مســئولین حاضــر جهــت پیگیــری موثــر ابــاغ نمودند. 

ــرکل دفتــر  ــع اســتانداری اصفهــان، مدی ــا حضــور معــاون توســعه مدیریــت و مناب طــی آیینــی ب
فنــاوری اطاعــات اســتانداری اصفهــان، فرمانــدار شهرســتان، معاونیــن فرمانــدار، بخشــداران بخــش 
هــای تابعــه شهرســتان و کارکنــان فرمانــداری و بخشــداری هــای تابــع از کتــاب »نجــف آبــاد در 

مســیر توســعه« تهیــه، تدویــن و تالیــف معاونــت برنامــه ریزی و توســعه فرمانــداری رونمایــی صورت 
پذیرفــت. ایــن اثــر مصحفــی راهبــردی در راســتای ترســیم نقشــه هــای آینــده پژوهــی بــه منظــور 
گســترش بهــره وری ســازمانی و مدیریتــی در ســطح شهرســتان نجــف آباد و بــه عنوان دســتورکاری 
موفــق بــرای ســایر فرمانــداری هــای کشــور قابلیــت تعمیم داشــته و بــه عنوان ســندی راهبــردی در 

مدیریــت برنامــه ریــزی و توســعه شهرســتان نقشــی شایســته ایفا مــی نماید.
بــا حضــور معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری اصفهــان و هیــات همــراه، معــاون اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، معاونیــن فرمانــدار، بخشــدار بخــش مرکــزی، مدیــر جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان و کارشناســان مربوطــه، شــهردار و اعضــاء شــورای اســامی شــهر گلدشــت و معمتدیــن 
محلــی، گلخانــه صیفــی و ســبزیجات ویســی، طــی آیینــی افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید. ایــن 
گلخانــه کــه بــا همــت بخــش خصوصــی و تحــت نظــارت جهــاد کشــاورزی شهرســتان بــه ثمــر 

نشســته اســت ظرفیــت اشــتغالی بالــغ بــر 1۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم ایجــاد نمــوده اســت

بلــوار شــهید منتظــری در محلــه قلعــه ســفید شــهر گلدشــت در مســیری بــه طــول بالــغ بــر ۲۳۰۰ 
متــر بــا جــدول بنــدی اســتاندارد و افــزون بــر ۵۶۰۰ مترطــول، حجم آســفالت ریــزی بالغ بــر ۴۶۰۰ 
تــن، مســاحت زیــر ســازی افــزون بــر ۹۲ هــزار متــر مربــع، مســاحت خاکبــرداری بیــش از ۲۰ هــزار 

مترمربــع افتتــاح و بــه بهــره بــرداری عمومی رســید.
وکارخانــه مکانیــزه دانــش بنیــان خوراک دام کنســانتره شــرکت فنی مهندســی »دانه رســت آســیا« 
در شــهرک صنعتــی نجــف آبــاد ۲ افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید. ایــن واحــد صنعتــی بــا همــت 
بخــش خصوصــی بــه ثمــر نشســته اســت کــه در فــاز ابتدایــی بــه صــورت مســتقیم بــرای ۲۰ نفــر 

ایجــاد اشــتغال پایــا نموده اســت.
و در حاشــیه برگــزاری آییــن افتتــاح و بهــره بــرداری پــروژه هــا طــی دیــداری چهــره بــه چهــره بــا 
اهالــی محلــه قلعه ســفید شــهر گلدشــت شهرســتان ضمــن آگاهــی از دغدغه هــای عمومی ایشــان 
نســبت بــه امــور شــهری از جملــه نیازمنــدی بــه افزایــش میــزان ســرانه فضــای ســبز، توســعه معابر 
عمومــی منطبــق بــا اســتاندارد هــای عمومــی، اشــکات ســرحدات شهرســتان در بخــش محــات 
گلدشــت بــا شهرســتان هــای همجــوار، زیرســازی و آســفالت ریــزی در گذرهــای پــر تردد، اســتفاده 

از تابلوهــای محیطــی شــهری در مناطــق مختلــف و ... بــه گفتگــو پرداختند. 

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری اصفهــان و هیــات همــراه، فرمانــدار ویــژه شهرســتان، 
معاونیــن فرمانــدار، مدیــرکل دفتــر فنــاوری اطاعــات اســتانداری اصفهان، شــهردار و رئیس شــورای 
اســامی شــهر نجــف آبــاد، رئیــس شــورای اســامی شهرســتان نجــف آبــاد و ... ضمــن بازدیــد از 
مراحــل بهســازی و نوســازی خانــه ایثــار شــهر شــهیدپرور نجــف آبــاد، گــذر زندگــی و پــل زندگــی 
از رونــد احــداث و بهســازی ایــن پــروژه هــا آگاهــی یافتنــد. دکتــر درویشــی ضمــن تقدیــر از رونــد 
حمایتگــر شــهرداری و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری نجــف آبــاد از فرهنــگ بومــی، حفظ 
میــراث و مفاخــر و باالخــص تــاش در راســتای گســترش امیــد و شــور اجتماعــی، ثبــت شناســنامه 
هویتــی و تــاش بــه منظــور روشــنایی ســپهر همگانــی، بــر تعهــد اســتانداری اصفهــان در حمایت از 
طــرح هــای مطــرح شــده تاکیــد و خواســتار حمایــت گســترده تــر عمــوم شــهرداری هــا از رونــد رو 
بــه رشــد بهســازی ابنــاء قدیمــی و روزآمــد ســازی آن در مقابــل بایای طبیعــی و ممانعت از آســیب 

هــای ســوء بــر آنهــا بــه عنــوان اســناد مبــرز تاریخــی گردیدنــد.

افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان نجف آباد 

                      تکرار سرقت در نجف آباد، یک ماه بعد از 8سال زندان

ســرهنگ محمــد حســین باباکانــی فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از شناســایی و دســتگیری ســارقی خبــر 
داد کــه حــدود یــک مــاه پیــش، بعــد از تحمــل ۸ ســال زنــدان آزاد شــده بــود ولــی در همیــن مــدت ۳خــودرو و یــک 

تلفــن همــراه را بــه ســرقت بــرده بــود.
باباکانــی خاطــر نشــان کــرد: مالــکان خودروهــا بایســتی ضمــن تجهیــز وســایل نقلیــه بــه وســایل هشــدار دهنــده و 
ایمنــی ماننــد دزدگیــر و قفــل فرمــان بــا عایــت هشــدارهای انتظامــی و ایمنــی ماننــد پرهیــز از پــارک کــردن خــودرو 
در نقــاط تاریــک و خلــوت از وقــوع چنیــن مــواردی پیشــگیری کــرد و در صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد مشــکوک 

مراتــب را بــه پلیــس 11۰ اطــاع دهنــد.

به مناسبت فرا رسیدن چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و گرامیداشت دهه مبارک فجر 
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همچنیــن دکتــر ابراهیمــی معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان، دکتــر موســوی 
مجــد مشــاور مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان، رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان و کارشناســان 
مربوطــه، مهدکــودک از پیلــه تــا پــرواز افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید. ایــن مهدکــودک بــا همــت 
بخــش خصوصــی و تحــت نظــارت اداره بهزیســتی شهرســتان بــه ثمــر نشســته اســت کــه بــرای بالغ 

بــر ۵ نفــر نیــروی مجــرب بــه صــورت مســتقیم ایجــاد اشــتغال پایــدار نمــوده اســت.
 

و  مرکــز مشــاوره تخصصــی برهــان نیــز بــه افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید. ایــن مرکــز بــا همــت 
بخــش خصوصــی و تحــت نظــارت اداره بهزیســتی شهرســتان نجــف آبــاد بــه ثمــر نشســته اســت که 
بــرای بالــغ بــر 7 نفــر نیــروی کار متخصــص بــه صــورت مســتقیم ایجــاد اشــتغال پایــا مــی نمایــد.

بــا حضــور فرمانــدار ویــژه شهرســتان همــراه بــا معــاون عمرانــی فرمانــدار، بخشــدار بخش مهردشــت، 
امــام جمعــه شــهر دهــق، رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان، رئیــس بســیج کارکنان 
دســتگاه هــای اداری و اجرایــی شهرســتان، مســئوالن ارشــد نظامی و انتظامــی بخش، دهیــار و اعضاء 
شــورای اســامی روســتا و معتمدیــن محلــی طــرح روکش آســفالت معابر عمومــی روســتای خونداب 
از توابــع بخــش مهردشــت شهرســتان افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید. مهنــدس راعــی، از اولویــت 
برنامــه هــای اجرایــی در راســتای ممانعــت از مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرها و پیگیــری منســجم 
و هدفمنــد مهاجــرت معکــوس بــه روســتاها تبییــن موضــوع نمودنــد و در ادامــه بــه بیــان تمهیــدات 
اندیشــیده شــده از جملــه مشــوق هــای تســهیاتی در راســتای احــداث گلخانــه، آبیــاری قطــره ای و 

... مبــادرت ورزیدنــد. 

و همچنیــن اقــدام بــه برپایــی میــز خدمــت در دهیــاری هــای روســتاهای خونــداب، دمــاب، اشــن و 
گلــدره نمودنــد. در ایــن دیــدار صمیمــی و رودر رو اعضــاء شــوراهای اســامی روســتاها و معتمدیــن 
محلــی و اقشــار مــردم از دغدغــه هــای جــاری روســتای خــود بــه تبیین موضــوع پرداختنــد. مهندس 
راعــی، در ایــن نشســت بــا احصــاء مــوارد و مشــکات عمومــی روســتاها عمــده مســائل را مربــوط بــه 
نحــوی اجــرا و بازبینــی طــرح هــادی روســتایی، عــدم آنتــن دهــی گوشــی هــای همــراه، ضعــف در 
انتقــال داده از طریــق شــبکه وب، مشــکل در ســاختار فنــی معابــر بــرون شــهری روســتاها بــا توجــه 
بــه ســهم گســترده حمــل و نقــل عمومــی و ملــی بــار از آنهــا، اقــدام موثــر در گســترش مقاوم ســازی 
ابنیــه روســتایی، عــدم توفیــق در احصــاء پارامترهای روســتاهای گردشــگر پذیر، ضعــف در ارائــه نهاده 

هــای دامــی و طیــور، و بحــران خشکســالی برشــمردند و فــی المجلــس با تماس با مســئوالن اســتانی 
نســبت بــه رفــع دغدغه منــدی اهالــی اقدامــات الزم را اتخــاذ نمودند. 

بــا حضــور فرمانــدار ویژه شهرســتان، شــهردار و اعضاء شــورای اســامی شــهر کهریزســنگ، معتمدین 
محلــی و اقشــار مختلــف مــردم طــی آیینی کلنگ پــارک بزرگ شــهر کهریزســنگ بر زمین زده شــد. 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان و هیات همراه پــس از حضور در ورزشــگاه بزرگ کهریزســنگ ضمن آگاهی 
از رونــد تکمیــل نهایــی ورزشــگاه و دغدغه مدیریت شــهری بابت اجــرای مراحل اعطای امتیــازات آب، 
بــرق، گاز و تلفــن توســط دســتگاه هــای خدمــات رســان شهرســتان و موضوعــات عمرانــی و خدماتی 
اندیشــیده شــده در شــهر کهریزســنگ، فــی المجلــس بــا مدیــران دســتگاه هــای خدمــات رســان در 
تماســی تلفنــی هماهنگــی الزم بــه منظور تســریع در انجــام ایــن فرایند را پیگیــری و تاکیــد نمودند. 
ــهرداری  ــی ش ــی و خدمات ــر عمران ــای موث ــت ه ــر از فعالی ــن تقدی ــی ضم ــدس راع ــه مهن در ادام
کهریزســنگ آنــرا نشــانه همدلــی موثــر و قابــل تقدیــر مردم، اعضاء شــورای اســامی شــهر با شــهردار 

و کارگــزاران شــهری عنــوان نمودنــد. 

بــا حضــور فرمانــدار ویــژه شهرســتان همــراه بــا معــاون عمرانــی فرمانــدار، بخشــدار بخش مهردشــت، 
مهنــدس صــدر معــاون امــاک بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان اصفهــان، مهنــدس مســتولی 
زاده مدیــر عامــل انجمــن خیریــن مســکن ســاز اســتان اصفهــان، امــام جمعــه شــهر علویجــه، رئیس 
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان، رئیــس دادگاه بخش مهردشــت، شــهردار و اعضاء شــورای 
اســامی شــهر علویجــه، رئیس بســیج کارکنــان دســتگاه هــای اداری و اجرایی شهرســتان، مســئوالن 
ارشــد نظامــی و انتظامــی بخــش، مدیرعامــل انجمــن خیریــن مســکن ســاز شهرســتان و معتمدیــن 
محلــی طــرح هــای عمرانــی و خدماتــی ایــن شــهر از جملــه ســالن اجتماعــات خیرســاز آرامســتان 
علویجــه، زمیــن چنــد منظــوره اســکیت و والیبــال، جــاده ســامت، بهســازی و نوســازی پیــاده روهــا 
و روکــش معابــر عمومــی ســطح شــهر علویجــه و ... را افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســاندند. همچنین 
مجموعــه 7۲ واحــدی مســکن خیرســاز شــهر علویجــه بــر زمیــن زده شــد. فرمانــدار ویژه شهرســتان 
در ادامــه از فعالیــت هــای موثــر اصحــاب صنعــت در پیوســت بــا ایجاد مشــاغل پایــدار و تحقــق موفق 
شــعار »جهــش تولیــد« در ســال مزیــن بــا ایــن عنــوان قدردانــی کردنــد و بــر ضــرورت گســترش 
پارامترهــای اجتماعــی همچــون ســرمایه اجتماعــی، اعتمــاد اجتماعی و مســئولیت پذیــری اجتماعی 

بــه عنــوان اصــول بنیادیــن توســعه پایــدار تصریــح نمودند. 

همچنیــن احــداث خــط انتقــال مرکــزی آب فضــای ســبز شــهر، روکــش آســفالت جــدول گــذاری 
معابــر عمومــی شــهر، محوطــه ســازی مطابــق بــا معیارهــای تبییــن شــده اداره میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی پیرامــون مســجد جامــع قدیمی شــهر افتتــاح و به بهــره برداری رســید 
و فــاز جدیــد اجــرای عملیــات حفــر و لولــه گــذاری شــبکه فاضاب شــهر دهــق آغــاز گردیــد. در این 
مراســم مهنــدس راعــی بــا تقدیــر از فعالیــت هــای موثــر عمرانــی و خدماتــی در بخــش مهردشــت، 
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم شهرس ــده م ــص نماین ــتان باالخ ــئوالن شهرس ــژه مس ــام وی از اهتم
اســامی و ســایر مســئولین اداری و اجرایــی، نظامــی و انتظامــی و قضایــی در راســتای ایجــاد فضــای 
مســاعد و موثــر بــه منظــور عمــران و آبــادی بخــش مهردشــت بــه تفضیــل تبییــن موضــوع نمودنــد. 
و طــرح روکــش آســفالت معابــر عمومــی روســتای خونــداب از توابــع بخــش مهردشــت شهرســتان 
نیــز افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید. فرمانــدار ویــژه شهرســتان در ایــن مراســم بــار دیگــر بــر ارائــه 
خدمــات عمومــی زیرســاختی بــه روســتاهای شهرســتان تاکیــد و متذکــر گردیدنــد ســعی ایشــان و 
ــار بروکراســی زائــد اداری در شهرســتان باالخــص در  ســایر مســئوالن اداری و اجرایــی کاســتن از ب

روســتاها مــی باشــد.
احمد شریعتی

درخشش فعال ترین انتشارات نجف آباد در جایزۀ کتاب اصفهان
انتشــارات مهــر زهــرا)س( بــه عنــوان یکــی از معدودتریــن انتشــارات های خصوصــی شهرســتان و فعال تریــن مجموعــه 
در ایــن بخــش، در بیســت و پنجمیــن دوســاالنۀ جایــزه کتــاب اصفهــان، در دو بخــش کــودک و نوجــوان و تولیــد کتــاب 

موفــق بــه دریافــت لــوح تقدیــر و تندیــس جشــنواره شــد.
در بخــش کــودک و نوجوان،لــوح تقدیــر و تندیــس جایــزۀ کتــاب اصفهــان در حــوزۀ شــعر کــودک و نوجــوان تقدیــم 

شــد بــه طیبــه شــامانی بــرای ســرودن کتــاب ارزشــمند »دلــم تنــگ تنــگ اســت« از انتشــارات مهــر زهــرا )س(
و ردر بخــش تولیــد، لــوح تقدیــر و تندیــس جایــزۀ کتــاب اصفهــان در حــوزۀ تصویرگــری کتــاب کــودک و نوجــوان 

تقدیــم شــد بــه شــیما زارعــی بــرای تصویرگــری کتــاب »چشــماتو آروم ببنــد« از انتشــارات مهــر زهــرا )س(
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آییــن گشــایش مرکــز مشــاوره اندیشــه نــو بــا حضــور معــاون فرهنگــی، هنــری و تربیت بدنــی ســازمان ســما، نماینــده ولــی 
فقیــه و امــام جمعــه نجف آبــاد، رئیــس و اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد، رئیــس اداره بهزیســتی 

شهرســتان و کارشناســان  اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان در دانشــکده ســمای واحــد نجف آبــاد برگــزار شــد.
مرکــز خدمــات مشــاوره و روانشــناختی ســمای واحــد نجف آبــاد در راســتای ادای رســالت اجتماعــی بــا هــدف بهبــود کیفیــت 
زندگــی فــردی و اجتماعــی شــهروندان و همچنیــن ارائــه خدمــات آموزشــی و کارگاهــی بــه عمــوم افــراد جامعه با کســب مجوز 

رســمی از اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان راه اندازی شــد.

ســعید صفــری خواننــده بــا اســتعداد و جــوان نجــف آبــادی و همچنیــن از مدرســان آواز ســنتی و 
فنــون صــدا در موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصر و آموزشــگاه موســیقی ارغــوان می 
باشــد کــه آهنــگ »خــاک جاویــدان« را ،  بــه مناســبت ایــام دهــه فجــر، روز ۲۲ بهمن ماه در شــبکه 

اصفهــان و برنامــه هشــت بهشــت اجــرا کرده اســت.
وی متولــد 1۳۶۸ مــی باشــد و تحصیــل کــرده زبــان و ادبیــات فارســی در دانشــگاه اصفهــان و دارای 

مــدرک کارشناســی ارشــد مــی باشــد و از ســال 1۳۸۲ فعالیــت هنــری خــود را آغــاز کــرده اســت.
از اســاتید وی مــی تــوان علــی جهانــدار، دکتر احســان رئیســی ، رضــا شــریعت، وحید تاج و احســان 

ابراهیمــی را نــام برد.
ــری خــود  ــت و در ســابقه هن ــی راه یاف ــه پایان ــه مرحل ســال ۹۶ در جشــنواره موســیقی جــوان ب

ــه ثبــت رســانده اســت. ــان و ..  را ب ــگ ، گــروه مولی ــد نوبان ــا گــروه هــای مانن همــکاری ب
در شهرســتان نجــف آبــاد نیــز، دعــوت شــدن بــه ارکســتر  ســمفونیک آرتیــک و اجرای کنســرت در 
خــرداد نجــف آبــاد در ســاان شــهروند نجــف آبــاد در خــرداد مــاه ۹7 و اجــرای کنســرت بــه همــراه 
گــروه ســاربانگ بــه سرپرســتی اســتاد آرش مشــتاقی در ســالن شــهروند نجــف آبــاد در بهمــن مــاه 

۹7 را در ســابقه خــود دارد.
موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر و آموزشــگاه موســیقی ارغــوان این اجــرای موفق 

را بــه ایشــان تبریــک گفتــه  و آرزوی موفقیــت روز افــزون بــرای ایشــان دارد.

اجرای خواننده نجف آبادی در شبکه اصفهان

مریــم لموچــی، دانش آمــوز دبیرســتان دخترانــه فرزانــگان امیــن 
ایــن شهرســتان در پایــه دوازدهــم رشــته علــوم تجربــی بــا اعــام 
کمیتــه علمــی المپیــاد ســلول های بنیادی و پزشــکی بازســاختی 
کشــور موفــق به کســب مــدال طای ایــن دوره از مســابقات شــد.

ــا  ــه بیــان کــرد: ب ــرای کنکــور را این گون لموچــی برنامــه خــود ب
ــاد  ــرکت در المپی ــرای ش ــم را ب ــتر وقت ــه بیش ــه این ک ــه ب توج
گذاشــتم هنــوز برنامــه خاصــی بــرای کنکــور نــدارم امــا بــه دنبال 
ــتم. ــکی هس ــه و دندان پزش ــوم پای ــته های عل ــا رش ــکی ی پزش

ــکی  ــادی و پزش ــلول های بنی ــاد س ــا المپی ــدال ط ــده م دارن
بازســاختی کشــور دربــاره رمــز موفقیــت خود گفــت: به نظــرم در 
ایــن مســیر باید بــه خدا تــوکل زیــادی داشــت و حمایــت خانواده 
ــای  ــت تاش ه ــم و در نهای ــه اطرافیان ــه و هم ــنل مدرس و پرس
ــم. ــدا کن ــت پی ــدال دس ــن م ــه ای ــه ب ــد ک ــث ش ــودم باع خ

لموچــی افــزود: المپیــاد مســیر لذت بخشــی اســت و بــرای همین 
دوســت دارم عاوه بر تحصیل، در زمینه المپیاد نیز فعالیت داشــته 
باشــم و در کارهــای تحقیقاتــی پژوهشــی نیز شــرکت خواهم کرد.

ادامــه عنــوان کــرد: در  دانش آمــوز نخبــه نجف آبــادی در 
جشــنواره ها و مســابقات مختلــف کشــوری و اســتانی رتبه هــای 
زیــادی بــه صــورت انفــرادی و تیمــی همــراه بــا تیــم دبیرســتان 
ــب  ــا کس ــی از آن ه ــه برخ ــردم ک ــب ک ــن کس ــگان امی فرزان
رتبــه برتــر کشــوری در مســابقات نوآوری هــای صنعتــی بســیج 
دانش آمــوزی دربــاره آب وزارت صنعــت، رتبــه اول اســتان 
ــوم در  ــه س ــاب(، رتب ــات آب)دان ــی نج ــرح مل ــان در ط اصفه
ــن  ــای نوی ــی فناوری ه ــنواره بین الملل ــتارت آپ جش ــداد اس روی
خدمــات شــهری lCS ۲۰1۸، رتبــه ممتــاز در دومیــن جشــنواره 
ــازه و  ــت س ــته دس ــال ۹۵ در دو رش ــی در س ــوان خوارزم نوج
علــوم ازمایشــگاهی، حضــور در مدرســه علــوم اعصــاب شــناختی 
ــاد  ــتانی در المپی ــک اس ــه ی ــب رتب ــال ۲۰17، کس ــران در س ای
زیســت شناســی مــدارس ســمپاد، کســب رتبــه یــک اســتانی در 
مســابقات زاینــده رود اســتان اصفهــان در زمینــه  نجــوم، عضویــت 
در بنیــاد ملــی نخبــگان و فعالیــت در زمینه هــای ورزشــی، اســت.

ــکی  ــادی و پزش ــلول های بنی ــاد س ــح المپی ــی در توضی لموچ
ــال  ــاد س ــن المپی ــا ای ــور م ــت: در کش ــور گف ــاختی کش بازس
ــش  ــه چال ــدف آن ب ــود و ه ــزار می ش ــه برگ ــت ک ــم اس پنج
کشــیدن و تقویــت دانــش و توانایی هــای دانش آمــوزان بــا 
اســتعداد و تشــویق آنــان بــه ورود بــه یکــی از رشــته های 
ــم  ــن عل ــبرد ای ــت و پیش ــور تقوی ــه منظ ــط ب ــگاهی مرتب دانش
در کشــور اســت، پیشــرفت آمــوزش ســلول های بنیــادی و 
ــه  ــا جامع ــی ب ــل علم ــای متقاب ــور و ارتباط ه ــکی در کش پزش
ــمرد. ــر ش ــاد ب ــن المپی ــداف ای ــر اه ــی را از دیگ ــی جهان علم

ــه هــم ســن و ســال های خــود  ــادی ب ــه نجف آب ــوز نخب دانش آم
تــوکل بــه خــدا را پیشــنهاد کــرد و گفــت: مســیر آســانی نیســت 
ــی جــذاب و دوست داشــتنی اســت  ــد خیل ــه دارن ــر عاق ــا اگ ام
ــد  ــان کنن ــن مســیر را امتح ــاً ای ــد حتم ــه دارن ــر عاق ــس اگ پ

ــد  ــی خواه ــه خوب ــد و تجرب ــاد می گیرن ــادی ی ــب زی ــرا مطال زی
ــه دســت نیایــد. شــد کــه شــاید در زندگــی و دوران تحصیــل ب

ــدم  ــاد و ع ــن المپی ــودن ای ــا ب ــل نوپ ــه دلی ــان ب لموچــی در پای
ــری،  ــور سراس ــا کنک ــده ت ــی مان ــم باق ــان ک ــا و زم حمایت ه
بیــان داشــت: تمــام وقتــم را بــرای المپیــاد صــرف کــردم و بــرای 
کنکــور زمــان مناســبی نــدارم، در ســایر المپیادهــا افــرادی کــه 
رتبه هــای برتــر می گیرنــد از کنکــور معــاف می شــوند یــا 
ــتفاده  ــد اس ــهمیه می توانن ــوان س ــه عن ــدی ب ــل از درص حداق
کننــد امــا ایــن المپیــاد هیــچ حمایتــی از مــا در کنکــور 
ــاد  ــن المپی ــه در ای ــی ک ــایر دانش آموزان ــا س ــراه ب ــدارد، هم ن
ــس  ــده مجل ــق نماین ــتیم و از طری ــه ای نوش ــد نام ــه آوردن رتب
شــهرهایمان پیگیــر شــدیم کــه امیدواریــم نتیجــه مثبت داشــته 
باشــد و ایــن المپیــاد هــم ماننــد ســایر المپیادهــا دیــده شــود.

طالی المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
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آزمون استخدامی وزارت بهداشت
ــی کشــور،  ــر مراکــز بهداشــتی و درمان ــت و نظــارت ب ــر مدیری ــان و آمــوزش پزشــکی عــاوه ب وزارت بهداشــت، درم
مدیریــت دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور را عهــده دار اســت. کــه بطــور معمــول اســتخدام و جــذب نیــرو توســط 
ــرد کــه آزمــون اســتخدامی وزارت بهداشــت  وزارت بهداشــت از طریــق برگــزاری آزمــون اســتخدام صــورت مــی پذی
ــا حضــور جمعــی از عوامــل اجرایــی و  ــاد ب و درمــان کشــور در روز ۲۴ بهمــن مــاه ســال ۹۹ در شهرســتان نجــف آب
بــا شــور و نشــاط داوطلبیــن در دو حــوزه اصلــی و فرعــی بــه نمایندگــی آموزشــکده دختــران نجــف آبــاد بــا رعایــت 

تمامــی پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی برگــزار گردیــد.
در ایــن آزمــون  حــدود 1۰۶۵ شــرکت کننــده مــرد و زن و 1۰۰ نفــر عوامــل اجرایــی بــا همــکاری حفاظــت آزمــون 
وادارات شهرســتان کــه درایــن آزمــون نماینــده ای از ســازمان ســنجش در محــل برگــزاری آزمــون حضــور داشــتند.

حصروراثت
آقــای محمــد گوینــده نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۴1۵ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹۰1۸۲7 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان مرتضــی گوینــده نجــف آبــادی بشناســنامه  ۶ در تاریــخ ۹۹/1۰/۸ اقامتــگاه 
ــه :  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث دائمــی خــود را ب
ــادی ش م  ــف آب ــده نج ــب گوین ــادی  ش ش ۴1۵  ، ۲. زین ــف آب ــده نج ــد گوین 1.  محم
1۰۸۰۰۴۳۴۰۳ ، ۳. فاطمــه گوینــده نجــف آبــادی ش م 1۰۸۰۲۰۸۰۵۴ ، ۴. فهیمــه گوینــده 
نجــف آبــادی ش ش ۶۹۳۲ ، ۵. ملیحــه گوینــده نجــف آبــادی ش م1۰۸۰۲۸۰۵۰۲  )فرزنــدان 
متوفــی(، ۶. کبــری کاظمــی نجــف آبــادی  ش ش ۵  )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. 1۰۹۵۶۲۵ /م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت  
ــه شــرح  ــادی  دارای شناســنامه شــماره 1۰۸۰۴۰۴۶۰۰ ب ــای ســعید ســمندری نجــف آب آق
ــه کاســه ۹۹۰1۸۳۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و  دادخواســت ب
ــادی  بشناســنامه  ۵۶7  ــه شــادروان حســینعلی ســمندری نجــف آب ــح داده ک ــن توضی چنی
ــه حیــن الفــوت آن  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ ۹۹/۸/17 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. فاطمــه صادقــی ملــک آبــادی  ش ش ۵1۸ )همســر متوفــی 
(  ، ۲. ســعید ســمندری ش ش 1۰۸۰۴۰۴۶۰۰ ، ۳. مهــدی ســمندری نجــف آبــادی  ش ش 
1۰۸۰۲۲777۶ )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. 1۰۹۵7۳۵ /م الــف رئیــس شــعبه 

1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

 آقــای عبدالعلــی بهرامــی قلعــه ســفیدی دارای شناســنامه شــماره ۳۳ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹۰1۸۶۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ ۹۹/11/7  ــه ســفیدی  بشناســنامه  ۳۰ در تاری ــی قلع ــه بهرام ــح ال ــه شــادروان فت داده ک
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
اســت بــه : 1. عبدالعلــی بهرامــی قلعــه ســفیدی  ش ش ۳۳  ، ۲. محمــد رضــا بهرامــی قلعــه 
ســفیدی ش ش ۴۵۹ ، ۳. نــوروز علــی بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۲۹ ، ۴. مهــری بهرامــی 
قلعــه ســفیدی ش ش 7۸ ، ۵. هاجــر بهرامــی قلعــه ســفیدی ش م 1۰۸۰17۶۶۰۸ )فرزنــدان 
متوفــی(، ۶. صدیقــه آقائــی قهدریجانــی  ش ش ۴۲  )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. 1۰۹۵۰۲۵ /م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت  
خانــم  پرویــن آذری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۵۴۸ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹۰17۴۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان بیــژن قــادری  بشناســنامه  ۲۰7 در تاریــخ ۹۹/۹/۲7 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. هوتــن قــادری  
ش ش ۴۸7  ، ۲. هالــه  قــادری ش ش 11۲ ، ۳. هیلــدا قــادری ش م 1۲7۰7۲۰۴1۴ )فرزندان 
متوفــی(، ۴. پرویــن آذری نجــف آبــادی ش ش ۵۴۸  )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. 1۰۹۵۰1۰ /م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
خانــم  منیــژه امیــر کاوئــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 1۲۲ به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹۰1۸1۲ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان پرویــز امیــر کاوئــی بشناســنامه  ۹۹ در تاریــخ ۹۸/1۲/۲۴ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رســول 
ــادی  ش ش  ــی نجــف آب ــادی    ش ش ۹۶۰  ، ۲. علیرضــا امیــر کاوئ ــی نجــف آب امیــر کاوئ
1۰۰۶ ، ۳. ابوالفضــل امیــر کاوئــی نجــف آبــادی  ش ش ۳۶۹۴ ، ۴. منیــژه امیــر کاوئــی نجــف 
آبــادی  ش ش 1۲۲ ، ۵. غامرضــا امیــر کاوئــی ش ش 1۳۹ )فرزنــدان متوفــی(، ۶. صدیقــه 
عبــاد  ش ش 71۹  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
ــخ نشــر آگهــی  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ت
ــف  ــد. 1۰۹۳۲۸۹ /م ال ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثــت  خانــم  زهــرا حشــمی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۵۲۰۸ بــه شــرح 
ــه کاســه ۹۹۰1۸۲۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و  دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی اصغــر ماقاســمی نجــف آبــادی بشناســنامه  ۳17 در 
تاریــخ ۹7/۶/۲۲ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم 
منحصــر اســت بــه : 1. علــی ماقاســمی نجــف آبــادی  ش ش 1۰۸۰۵1۹۸۲۳  ، ۲. فاطمــه 
ــادی ش م  ــف آب ــمی نج ــد ماقاس ــادی ش م 1۰۸۰۶1۹۲۵۹، ۳. ناهی ــف آب ــمی نج ماقاس
1۰۸۰۳۶۵۹۹۰ )فرزنــدان متوفــی(، ، ۴. زهــرا حشــمی نجــف آبــادی ش ش ۲۵۲۰۸ )همســر 
متوفــی ( ، ۵. طاهــره مردانــی نجــف آبــادی ش ش 1۳۶ )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. 1۰۹۵۰۲۰ /م الــف رئیــس شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت  
ــرح  ــه ش ــماره 1۰۸۰۲۴۵۲۶1 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــال آب ــی ج ــعود لطف ــای مس آق
دادخواســت بــه کاســه  ۹۹۰1۸۵۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــکراله  لطفــی جــال آبــادی بشناســنامه  ۳۳ در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ۹۹/11/۴ اقامت
ــم  ــادی  ش ش 1۰۸۰۲۴۵۲۶1  ، ۲. اعظ ــال آب ــی ج ــعود لطف ــه : 1. مس ــت ب ــر اس منحص
ــادی ش ش ۲۵۲۸۸ ، ۴.  ــال آب ــی ج ــعید لطف ــادی ش ش 1۳۸۳ ، ۳. س ــال آب ــی ج لطف
ــال  ــی ج ــه لطف ــی(، ۵. فاطم ــدان متوف ــادی ش ش 1۸۴۴ )فرزن ــال آب ــی ج ــاس لطف عب
آبــادی ش ش 1۵  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تا 
هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
ــس  ــف رئی ــد شــد. 1۰۹۶1۵۰ /م ال ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

ــاد  شــعبه 1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 1۲7۳ ب ــنامه ش ــتوان  دارای شناس ــام اس ــای بهن آق
۹۹۰1۸۰۳ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۴/۲/۲۳ اقامت ــنامه  ۴۸ در تاری ــتوان بشناس ــان اس ــادروان ارس ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. بهنــاز  اســتوان 
ش ش ۲۲۳۸  ، ۲. بهنــام اســتوان ش ش 1۲7۳ ، ۳. بهــزاد اســتوان ش ش ۴۵۵ ، ۴. بهمــن 
اســتوان ش ش ۲71 )فرزنــدان متوفــی(، ۵. صغــری بیگــم شــلتوکی  ش ش 1۰۸۵  )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 
ــی دادگاه  ــعبه 1۰ حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1۰۹۶1۴۵ /م ال ــد ش ــی صادرخواه دارد واالگواه

شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

آقــای حســین حشــمتی دارای شناســنامه شــماره 1۴۵۶ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۹۹۰1۸1۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان عــزت ائمــی نجــف آبــادی بشناســنامه  1۴۹ در تاریــخ ۹۸/1۲/1۵ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. بتــول 
حشــمتی  ش ش ۸۸۰  ، ۲. محمــود حشــمتی ش ش ۳۹۸ ، ۳. عفــت حشــمتی ش ش ۴ ، 
۴. احمــد حشــمتی ش ش ۸7۰ ، ۵. حســین حشــمتی ش ش 1۴۵۶ ، ۶. وجیهــه حشــمتی 
ش ش 17۶7 )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. 1۰۹۶1۴۸ /م الــف رئیــس شــعبه 

1۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

شهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتم /خانه به خانه در به در جستمت و نیافتم

آه! که تار و پود آن رفت به یاد عاشقی /جامه ی تقویی که من در همه عمر، بافتم!

بر دل من ز بس که جا تنگ شد از جدائیت /بی تو به دست خویشتن سینه ی خود شکافتم

از تَِف آتش غمم صد ره اگرچه تافتی/آینه سان به هیچ سو، رو ز تو بر نتافتم

یک ره از و نشد مرا کار دل حزین روا/ )هاتف( اگر چه عمرها در ره او شتافتم

ــدازی پیســت اســالوم آب هــای  ــی احــداث و راه ان ــی و شــروع عملیــات عمران مراســم کلنــگ زن
آرام اســتان اصفهــان در نجــف آبــاد مصــادف بــا میــاد بــا ســعادت حضــرت فاطمــه)س( بــا حضــور 

مســوولین کشــور، اســتان و شهرســتان برگــزار شــد.
ایــن مراســم با حضور علیرضا ســهرابیان رییس فدراســیون قایقرانی کشــور، احســان شــاه علــی معاون 
توســعه منابــع انســانی، محمــد مغزی شــهردار نجــف آباد، جواد حجتی رییس شــورای اســامی شــهر 
نجــف آبــاد ،مجیــد پزشــکی خزانــه دار شــورای اســامی شــهر و رییس شــورای اســامی شهرســتان، 
محمدمهدی فردوســی رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری، نرگس قدوســی معاون 
امــور ورزش بانــوان و جمالــی رییــس گــروه ورزش قهرمانــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان، محمود 
یســلیانی رییــس اداره ورزش و جوانــان نجــف آبــاد، ســلمان قاضــی عســگر و آرزو مهنــا رییــس و نایب 
رییــس هیــات قایقرانــی اســتان، مهــری براتــی معــاون ورزش بانــوان اداره ورزش و جوانــان نجــف آباد، 
فاطمــه توکلــی رییــس هیــات قایقرانی شهرســتان نجف آباد و تنی از مســئولین شــهری  برگزار شــد.

بــا عنایــت به خشکســالی های اخیــر و تمرین تیــم قایقرانی نجف آبــاد در دریاچه شــهربازی نجف آباد 
در ســال هــای اخیــر و باتوجه به درخواســت هیئت قایقرانی شهرســتان و تصویب طرح در کمیســیون 
طــرح هــا ، تفاهــم نامــه ای در ایــن مــورد بیــن شــهرداری و اداره ورزش و جوانــان بــه امضــا رســید.

ایــن پیســت اولیــن و تنهــا پیســت اســالوم آب هــای آرام اســتان اصفهــان خواهــد بــود کــه امــکان 
ــوان  ــه عن ــاد ب ــود و نجــف آب ــد ب ــتان را دارا خواه ــی کشــور در شهرس ــابقات قهرمان ــزاری مس برگ
پایــگاه دایمــی تمرینــات تیــم هــای اســتان و پــرورش قهرمانــان کشــور و بیــن المللــی از ورزشــکاران 

شهرســتان را میســر مــی کنــد.

ایــن مراســم بــا خیرمقــدم، تبریــک دهه مبــارک فجــر و والدت حضــرت فاطمــه)س( و روز مــادر و زن 

و ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای هیــات قایقرانــی شهرســتان نجــف آبــاد و چگونگی اجــرای عملیات 

آمــاده ســازی پیســت اســالوم آب هــای آرام نجــف آبــاد توســط توکلــی و ســخنان مســوولین و انجام 

ــن  ــا حضــور در اســتخر سرپوشــیده آزادی از تمری ــان ب ــه یافــت و در پای ــی ادام مراســم کلنــگ زن

قایقرانــان و قهرمانــان رشــته قایقرانــی اســتان و شهرســتان بازدیــد بــه عمــل آمــد

کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث پیست قایقرانی نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد  توزیــع نمادیــن 
اولیــن ســری از هنــرکارت اعضــای صنــدوق اعتبــاری هنــر همزمــان بــا میــاد مســعود امــام محمــد 

باقــر )ع( در نجــف آبــاد برگــزار شــد .
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد ضمــن تبریــک میــاد حضــرت امــام محمــد باقــر  
گفــت:  صــدور هنــرکارت گامــی مهــم بــود کــه توســط وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و در راســتای 

ارائــه تســهیات رفاهــی در قالــب طرح هــای حمایتــی از هنرمنــدان انجــام شــد .
ســید حســن لــوح موســوی گفــت : هنــر کارت دارای قابلیــت ارائــه خدمــات چندگانــه اســت و از ایــن 
پــس کلیــه خدمــات صنــدوق از قبیــل خدمات بیمــه ای، طــرح تکریم و کمک مســتمری و تســهیات 

مالــی از طریــق ایــن کارت ارائــه خواهد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مبلــغ 1۵ میلیــون ریــال بــرای تمامــی اعضــای صنــدوق در نظــر گرفتــه 
شــده ؛ افــزود بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و بــر اســاس حمایــت انجــام شــده از ســوی

ــژه ای از جملــه پرداخــت حــق بیمــه تامیــن  صنــدوق اعتبــای هنــر بســته هــای حمایتــی وی
اجتماعــی ســه ماهــه نخســت ســال ۹۹، پرداخــت حــق بیمــه درمــان تکمیلــی فصــل تابســتان 

و.. از جملــه تســهیات صنــدوق عنــوان نمــود .
ــر  ــه اصحــاب فرهنــگ و هن ــه خدمــات ب ــن کارت را گام مهمــی در راســتای ارای ــع ای وی توزی
دانســت و تصریــح کــرد: کلیــه خدمــات صنــدوق اعتبــاری هنــر از طریــق ایــن کارت ارائــه مــی 
ــه  ــی بایســت ب ــر کارت خــود م ــت هن ــس از دریاف ــر پ ــاری هن ــدوق اعتب شــود و اعضــای صن
منظــور فعــال ســازی کارت طبــق برگــه راهنمــا، شــماره هنــرکارت خــود را از طریــق شــماره 

ــام بــه شــماره ۵۰۰۰۲۸1۹۰ ار ســال نماینــد. تلفــن همــراه اعــام شــده در زمــان ثبــت ن
در ایــن بازدیــد کــه بــه صــورت نمادیــن  انجــام شــد هنــرکارت اســتاد امیــر جعفــری هنرمنــد 
برجســته خوشنویســی ، عبــاس چیوایــی و موســی لطفــی از خبرنــگاران شهرســتان اهــدا شــد.

توزیع اولین سری هنرکارت

 امیررضــا نقــش دربــاره برتــری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد در پایــگاه رتبه بنــدی 
ــه  ــپانیا )ژانوی ــک اس ــدی وبومتری ــگاه رتبه بن ــام پای ــاس اع ــرد:  بر اس ــار ک ــک اظه وبومتری
ــس از  ــوری را پ ــوم کش ــه س ــال ۲۰۲1 رتب ــت در س ــگاهی توانس ــد دانش ــن واح ۲۰۲1( ای
واحدهــای دانشــگاهی علوم تحقیقــات و مشــهد درمیــان دانشــگاه های آزاد اســامی کشــور و 
رتبــه نخســت در اســتان اصفهــان را کســب کنــد و میــان همــه دانشــگاه های کشــور، بــا پنــج 

ــا دوره قبــل، در جایــگاه سی و ششــم قــرار بگیــرد. رتبــه ارتقــا در مقایســه ب
ــر اســاس  ــدی ب ــن رتبه بن ــاد توانســت در ای ــزود: دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب وی اف
شــاخص )Top cited papers Excellence( رتبــه دوم را کســب کنــد، درواقــع شــاخص 
ــان  ــی، می ــاالت علم ــات مق ــن ارجاع ــد مهم تری ــاالت در 1۰ درص ــداد مق Excellence تع

ــایت Scimago اســت. ــر اســاس وب س ــا ۲۰1۹، ب ــال های ۲۰1۵ ت س
عضــو هیئت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفهــان گفــت: ایــن رتبه بنــدی شــاخصی 
اســت بــرای وب ســایت های دانشــگاه ها و مراکــز علمــی، آموزشــی و تحقیقاتــی دنیا که توســط 
آزمایشــگاه ســایبرمتریک اســپانیا تهیه شــده و رتبه بنــدی جدیــد، همــه دانشــگاه های دنیــا را 
بــر اســاس ســه شــاخص اصلــی، ســالیانه دو بــار در ماه هــای ژانویــه و جــوالی ارزیابــی می کند.

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد دربــاره معیارهــای ارزیابــی این نظــام رتبه بندی 
ــای ورودی  ــداد لینک ه ــی Impact )تع ــدی از ســه شــاخص اصل ــن رتبه بن ــرد: ای ــوان ک عن
یــا برگشــتی شناسایی شــده توســط موتورهــای جســتجوگر( ، Openness )تعــداد ارجاعــات 
 Excellence مقــاالت ۲1۰ نویســنده برتــر دانشــگاه بــر اســاس پروفایــل گــوگل اســکوالر( و
ــدی دانشــگاه ها  ــرای رتبه بن ــه بیشــترین ارجــاع را داشــته اند( ب ــاالت دانشــگاه ک ــداد مق )تع

ــد. ــتفاده می کن اس
نقــش افــزود: ایــن واحــد دانشــگاهی بــا یــک رتبــه ارتقــا در رتبه بنــدی ســیویلیکا رتبــه هفتــم 

را میــان واحدهــای دانشــگاه آزاد کشــور کســب کرد.
وی گفــت: دانشــگاه آزاد اســامی بــا بهره گیــری از اســتادان مجــرب، امکانــات بــه روز 
ــر در  ــال های اخی ــته در س ــاق توانس ــد و خ ــجویان توانمن ــی و دانش ــگاهی، کارگاه آزمایش
بیشــتر رتبه بندی هــای معتبــر جهانــی در میــان برتریــن دانشــگاه های کشــور قــرار گیــرد و 

ــاده اســت. ــاق افت ــته به صــورت مســتمر اتف ــال گذش ــد س ــد در چن ــن رون ای

کسب رتبه کشوری در رتبه بندی وبومتریک


