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2458 بازسازی خانه 
آیت اهلل آیت، خانه علم 

شهرستان نجف اباد 

حمایت دادستان شهرستان  
نجف آباد از اجرای مصوبات 

زیست محیطی

دیدار فرماندار شهرستان 
و جمعی از خیرین 

 از دهکده سالمندان 

شعار سند تحول بنیادین: 
استقرار تربیت تمام 
ساختی در مدرسه

با حضور مسئولین شهری در یادمان شهدای شهرستان نجف آباد 
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شماره 92  3
خبر کوتاه

گلیــم بــا زیلــو و جاجیــم متفــاوت اســت و یکــی از انــواع زیــر انــداز و پوشــش اســت، فرشــی اســت 
بــدون پــرز و یــا خــواب گــره خــورده کــه از ابریشــم، مــوی بــز، پشــم گوســفند و یــا پنبــه بافتــه مــی 
شــود. تــار و پــود آن معمــوال از پشــم حیوانــات اهلــی مــی باشــد و هــر منطقــه طــرح ویــژه بــه خــود 
را دارد و باکمــی تغییــرات کابردهــای متفاوتــی مــی توانــد داشــته باشــد مثــا در بیــن عشــایر بــه 
عنــوان نــوار چــادر، نمکــدان و جــل اســب اســتفاده مــی شــود. گلیــم بافــی یکی از شــاخه هــای هنر 

بافندگــی ســنتی و نســاجی اســت و در زبــان هــای مختلــف بــا انــواع گوناگــون آمــده اســت.
مردمــان مناطقــی ماننــد آســیای مرکــزی، شــمال آفریقــا  و شــرق اروپــا وهــر جایــی که پــرورش بز، 
شــتر، گوســفند رواج داشــته اســت، در بافــت فــرش مهارت داشــته اند و گلیــم هم می بافنــد، ترکمن 
هــا، تــرک هــا، عــرب هــا، قفقــازی هــا و ... گلیــم را بــه عنــوان یــک دســت بافتــه تولیــد مــی کننــد.

رنــگ هــای اســتفاده شــده در گلیــم ســنتی گیاهــی مــی باشــد، و گلیــم بــه شــکل ســنتی معمــوال 
بــرای پوشــاندن زمیــن، دیــوار و رو انــداز بــه کار بــرده مــی شــود البتــه امــروزه در خانــه هــای مــدرن 
نیــز بــرای طراحــی دکوراســیون اســتفاده مــی شــود و در سراســر دنیــا طرافــداران خــاص خــود را دارد.

بافنــدگان عشــایر محدودیتــی درانــدازه گلیــم ندارنــد و گلیــم را در هــر اندازه ایــی مورد نیــاز خود می 
بافنــد، امــا در انــدازه 70*100 و 150*100 کــه به ذرع و نیم مشــهور اســت،متداول تر نیز می باشــد.
البتــه بــه  انــدازه هــای معمــول مانند فــرش 2*3 و 4*3 و اندازه کناره هــا و ... نیز می توان اشــاره کرد.

تاریخچه گلیم بافی
نمونــه هــای پیــدا شــده در بیــن النهریــن و آفریقــا نشــان مــی دهنــد حصیر بافی و ســبدبافی منشــا 
نســاجی بــوده و نشــان مــی دهــد اولیــن زیــر ندازهــا از نــی و گیاهــان باتــاق هــای ســفای بیــن 
النهریــن ، تهیــه شــده اســت. اولیــن قــدم بشــر بــرای تولیــد پارچه،گلیــم و قالــی، بــه هــم انداختن و 
درگیــر کــردن الیــاف گیاهــان بــه یکدیگــر بــوده اســت، و بــه تدریــج مراحــل بافــت تکمیــل شــده و 

خاقیــت هــای هنــری و ذوق هنرمنــدان در ایــن رونــد تاثیــر گــذار بــوده اســت.
مواد اولیه گلیم

نخ تار : عموما پنبه می باشد اما گلیم های با تارهایی از جنس پشم نیز دیده می شود
نــخ پــود: معمــوال از پشــم حیوانــات اهلــی مــی باشــد امــا در لیــم هــای ظریــف تــر کــه بــرای تزئین 

کاربــرد دارد از نــخ کــرک کــه از کــرک حیوانــات بدشــت مــی آیــد هــم اســتفاده مــی شــود.
رنگرزی گلیم

مــواد رنگــرزی گلیــم از قدیــم تاکنــون رنــگ هــای گیاهــی و معدنــی بــوده اســت، و در بعضــی موارد 
از منابــع حیوانــی ماننــد قرمــز دانــه هــا هــم اســتفاده مــی شــده اســت. نــخ هــا کــه معمــوال از پشــم 

حیوانــان تهیــه مــی شــود بــا ایــن نــخ هــای رنــگ شــده تنــوع طــرح ایجــاد مــی شــود.
مناطق بافت گلیم 

انواع گلیم در مناطق مختلف ایران از نوع طرح و مواد اولیه آن قابل تشــخیص و دســته بندی هســتند
*گلیم هرسین *گلیم لری   * گلیم ایل شاهسون 

*گلیم سنه  *گلیم خمسه   *گلیم بلوچ 
*گلیم زرند *گلیم افشار   *گلیم قشقایی 

*طرح های مشهور گلیم  *گلیم مسند عنبران   *گلیم ترکمنی 
*طرح شاملو  *طرح خطی یا محرمات یا افشاری  

*طرح کف ساده  *طرح سفره کردی  *طرح شیرکی پیچ 
*طرح خشتی یا قاب قاب *طرح ساده  

انواع گلیم 

گلیم های ایرانی به سه گروه تقسیم می شوند:
*گلیم یک رو یا سوماک *گلیم ساده یا دورو یا تخت  

گلیم های خاص یا گلیم ها یک رو ولی غیر سوماک
وسایل گلیم بافی

شــانه: از جنــس فلــز یا چــوب با دندانه هــای بلند فلزی اســت و دارای یک دســته بلند به عنــوان اهرم 
در تنظیــم کشــش تــار و پودها اســت و بــرای کوبیدن پودهــا و ترتیب فاصله تارها اســتفاده می شــود.

کجوف: از جنس چوب و برای جدا ســاختن بیشــتر تارها و از چوب صاف و صیقلی ســاخته می شــود 
ســیخ پودکشــی:  میلــه چوبــی ســاده و دو ســر قابــی بــرای رد کــردن پودهاســت و در گلیــم بافــی 

کمتــر اســتفاده مــی شــود
قیچی و چاقو: توسط آهنگران محلی ساخته می شود.

دار یــا کارگاه : یکــی از مهــم تریــن وســایل کار گلیــم بافــی اســت، دارهــای گلیــم بافی بســیار ســاده 
هســتند و بافــت هــای پیچیــده نیــز با همیــن دارهــای ســاده انجام می شــود، البتــه دارهــای پیچیده 
غالبــا بــه ســرعت عمــل را افزایــش مــی دهــد و حجــم کارهــای جســمانی را کاهــش مــی دهــد.

انواع دستگاه های گلیم بافی
*گلیم چرخی باف *گلیم ساده باف   

*گلیم سوزنی یا همان سوماک *جاجیم باف   
برخی از بافته های گلیم

*سفره و رو کرسی *خورجین   *نمکدان  
*مفرش *جوال   *گلیم سجاده ایی 

*جل *چپق   *انسی  
*گلیمچه *زیلو   *پاالس یا پاس  *مسند  

احمد شریعتی

                                                                                                                      نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی
جانبــاز شــهید ناصــر توبئیهــا  مهــر13۶2 طــی عملیــات والفجــر4 به شــدت مجــروح و نابینــا و قطع نخاع شــد. شــهید توبئیهــا، در 
طــول ســال هــای جانبــازی، مــدرک کارشناســی رشــته ادبیــات فارســی را گرفــت. فرمانده یکــی از گــردان های لشــکر 41ثــاراهلل به 
فرماندهــی شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــود. حــاج قاســم یــک روز از مــاه را نــذر جانبــاز هفتــاد درصد کــرده بــود و مــی آمد نجف 

آبــاد بــرای ماقــات از ایــن جانباز
 شــهید توبئیهــا، 7 دی 13۹2 در 51ســالگی بــر اثــر عوامــل جانبــازی بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــد. حــاج قاســم ســوریه بود 

کــه خبــر شــهادت جانبــاز را بــه او دادنــد. یــک نفــر را مامــور کــرد کــه بــرای تششــیع بــه نجــف آبــاد بیاید.
حاج قاسم سلیمانی، بعد از شهادت این شهید نیز همواره ، به خانواده اش سرکشی می کرد.

صنایع دستی
گلیم بافی

ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی ــاز و رئی ــکن س ــن مس ــن خیری ــاء انجم ــور اعض ــا حض ب
ــرح  ــرای ط ــوع اج ــتان موض ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــر مع ــتان در دفت شهرس
هــای زیربنایــی مســکن نیازمنــدان مــورد بحــث، بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت. 
ــرار  ــازی ق ــم س ــث و تصمی ــورد بح ــا م ــروژه ه ــی پ ــرفت فیزیک ــوه پیش ــه نح ــن جلس در ای
ــص در  ــتان باالخ ــردی شهرس ــای راهب ــت ه ــن اولوی ــن تبیی ــی، ضم ــدس راع ــت و مهن گرف
ــد تکمیــل طــرح هــا و اعطــای  ــر تســریع در رون ــرا رســیدن ســال 1400 شمســی ب آســتانه ف
ــایر  ــن از س ــتان همچنی ــژه شهرس ــدار وی ــد. فرمان ــد کردن ــرایط تاکی ــد ش ــراد واج ــه اف ــا ب آنه
ــز  ــردم عزی ــاد م ــا آح ــی ب ــکان در همراه ــورت ام ــا در ص ــتند ت ــتان خواس ــن شهرس خیری
ــد. ــدام نماین ــتان اق ــاز شهرس ــکن س ــن مس ــن خیری ــاری انجم ــی و همی ــه همراه ــبت ب نس

جلسه انجمن خیرین مسکن ساز
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2شماره 92
                                 نشست هم اندیشی جشنواره تئاتر تک و دونفره

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 
نشســت هــم اندیشــی کــه بــه منظــور برگــزاری جشــنواره تئاتــر تــک و دو نفــره در محــل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجف 
آبــاد برگــزار شــد ؛ گفــت:  وظیفــه تئاتــرو نمایــش ،  آگاهــی بخشــی بــه مــردم از طریــق زبــان  هنــر اســت و یکــی از وظایــف 
هنرمنــدان نمایشــی کــه بــه نوعــی متولیــان فرهنــگ و هنــر هســتند این اســت تــا مســائل جامعــه را از طریــق هنــر نمایش به 
مخاطــب اعــام کنــد و در راســتای جلوگیــری از آســیب هــای اجتماعــی فعالیــت نماینــد .ســید حســن لــوح موســوی افــزود: 
برگــزاری همایــش هــای تئاتــر تــک و دونفــره بــه منظــور ایجــاد اســتعداد یابــی و فراهــم نمــودن فضــای رقابــت ســالم بیــن 
هنرمنــدان امــری مهــم و ضــروری اســت و تــاش مــا در مجموعــه فرهنــگ و ارشــاد اســامی همفکــری و تعامــل بــا هنرمندان 

اســت تــا  شــاهد  بازدهــی و کارایــی بیشــتر تئاتــر شهرســتان باشــیم .

خبرکوتاه

جلســه مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا در فرمانــداری بــه ریاســت معاون 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معاونیــن فرمانــدار، بخشــداران بخش هــای تابعه، 

اعضــاء شــورای تامیــن شهرســتان و ســایر اعضــاء ســتاد برگــزار گردید.
در ابتــدا مهنــدس راعــی، بــا بیــان تســلیت ایــام فاطمیــه، بزرگداشــت مجاهــد »شــهید ســپهبد 
حــاج قاســم ســلیمانی«، نکوداشــت قیــام 1۹ دیمــاه مــردم قــم، یــوم اهلل ۹ دی روز میثــاق مجــدد 
بــا مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( و ایــام اربعیــن دانشــمند شــهید »دکتــر محســن فخــری 
زاده«، دیمــاه را مــاه تجلــی والیــت پذیــری و اراده دینــی مــردم ایــران خواندنــد و از آحــاد مــردم 
ایــران باالخــص مــردم شهرســتان نجــف آبــاد درخواســت کردنــد در راســتای نکوداشــت ایــام دیمــاه 
ضمــن رعایــت شــیوه نامــه هــای ســتاد ملــی مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا بــه شــیوه ای پســندیده این 
مناســبت هــا را گرامــی بدارنــد. همچنیــن ســایر مســئوالن و اعضــاء شــورای اداری شهرســتان را 
مکلــف نمودنــد تــا بــا بهــره گیــری از تبلیغــات محیطــی و فضــای مجــازی در راســتای نشــر معارف 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و بــا محوریت ایــام پیشــرو اقدامــات الزم را معمول نماینــد. رئیس 
شــورای تامیــن بــا تقدیــر از حمایــت مــردم شهرســتان و مســئولین افزودنــد: آمــار، نشــان از حمایت 
گســترده مــردم شهرســتان مــی دهــد و آمارهــای شهرســتان حاکــی از وضعیــت زرد و رســیدن بــه 
مــرز ســفیدی اســت کــه امیدواریــم بــا حمایــت و همراهــی مــردم و مســئولین هرچه ســریع تــر این 
امــر بــه وقــوع بپیونــدد. رئیــس ســتاد شهرســتانی مدیریت بیمــاری کرونــا در ادامــه با بیــان اهمیت 
ســواد ســامت و توســعه تبلیغــات محیطــی و رســانه هــای مجــازی در امر خــود آگاهی همشــهریان 
بــه قــدرت نــرم رســانه در فرهنــگ ســازی ملــزم بــه رعایــت بهداشــت فــردی و خصوصــی مبــادرت 
نمودنــد و ضمــن تبییــن اولویــت ســواد ســامت در پیونــد بــا ســواد عمومــی و ســواد فرهنگــی بــر 
ضــرورت تدویــن و انتشــار محتواهــای آمــوزش ســامت توســط مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمان 

شهرســتان در تعامــل بــا مســئوالن اداره آمــوزش و پــرورش، اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی، اداره 
تبلیغــات اســامی، اداره اوقــاف و امــور خیریــه، نیــروی مقاومــت بســیج، جمعیــت هــال احمــر، 
شــهرداری هــا، اداره صنعتــی و معــدن و تجــارت، اتــاق اصنــاف و اتحادیــه ها و ســتاد مردمــی مقابله 
و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا اشــاره نمودنــد و از مســئوالن شهرســتان بــه صراحــت خواســتند، با 
اســتثنا هــر یــک بــه وســع خــود در راســتای تولیــد محتــوای پادکســت و وادکســت بــه منظــور 
توســعه آمــوزش بهداشــت همگانــی اقــدام نماینــد و تمهیــدات اندیشــیده شــده خــود را بــه منظــور 

نظــارت بــر جامعــه هــدف بــه معــاون عمرانــی فرمانــدار منعکــس نماینــد. 

مدیریت مقابله و پیشگیری از کرونا

ایــن خانــه متعلــق بــه عالــم مشــهور دیــن آیــت اهلل آیــت بــود  و دارای دو حیــاط مســتطیل و مربــع 
شــکل مــی باشــد ، ایــن خانــه میزبــان جلســات مشــروطه بوده اســت .

ایــن خانــه در جهــت مــوزه علــم و تجمــع و میزبانــی نشســت هــای علمــی و آموزشــی تملــک شــده  
کــه مراحــل بهســازی و بازســازی خــود را مــی گذرانــد.

بازسازی خانه علم نجف آباد 

ــه  ــا توجــه ب ــاد گفــت: ب ــل شــهرداری نجف آب ــر ارتباطــات و امــور بین المل ــی مدی ابراهیــم رضای
فــرا رســیدن ایــام فاطمیــه، ســالگرد شــهادت شــهید ســلیمانی، ۹دی و چهلمیــن روز شــهادت 
دانشــمند هســته ای شــهید محســن فخــری زاده، مجموعــه ای از اقدامــات در خصــوص فضاســازی 

مناســبت هــا در ســطح شــهر انجــام گرفتــه اســت.
ابراهیــم رضایــی اعــام کــرد: خامــوش کردن ریســه های ســطح شــهر، نصــب پرچم های مناســبتی، 
نصــب بیــش از 35بنــر انــدازه بــزرگ با موضوعات مناســبت هــای این ایــام و همکاری بــا هیات های 
ــن اقدامــات هســتند. ــه ای ــف، از جمل ــژه برنامه هــای مختل ــرای برگــزاری وی ــف ب مذهبــی مختل

ــط در  ــای مرتب ــه و پخــش کلیپ ه ــر انجــام شــده تهی ــات دیگ ــزود از اقدام ــی اف ــم رضای ابراهی

فضــای مجــازی مــی باشــد و بــا همــکاری و هماهنگــی یادمــان شــهدای نجف آبــاد نیــز تعــدادی 
پوســتر بــا تصاویــر از شــهیدان احمــد کاظمــی، محســن حججــی، قاســم ســلیمانی و ابومهــدی 

المهنــدس طراحــی و چــاپ شــده کــه بــه تدریــج توزیــع خواهنــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی شــهرداری بــرای گرامیداشــت ایــام فاطمیــه در دو مقطــع زمانــی 
مطابــق بــا رویــه هر ســاله مقام معظــم رهبری)مدظلــه(، خاطر نشــان کــرد: از تمامی شــهروندان و 
هیات هــای مذهبــی تقاضــا داریــم در اجــرای ویــژه برنامه های خــود، هماهنگــی الزم را بــا مجموعه 
شــهرداری داشــته باشــند تــا کوچک تریــن مشــکلی در موضوعاتــی ماننــد ســدمعبر یا نازیبا شــدن 
معابــر ایجــاد نشــود و هم زمــان بتواننــد ازهمــکاری و مســاعدت شــهرداری نیــز بهره منــد گردنــد.

فضاسازی شهرداری نجف آباد برای چهارمناسبت
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ایرانپوش
سیری در تحوالت پوشاک ایالمیان

                                                                                    حضور 1500 نفر در آزمون استخدامی در نجف آبادخبر کوتاه
روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجف آباد گفت: در هشــتمین آزمون اســتخدامی دســتگاه های اجرایی کشــور که پنج 
شنبه و جمعه 11 و 12 دی13۹۹ به صورت هماهنگ با کشور در نجف آباد نیز برگزار شد، نزدیک به 1500 مرد و زن حضور داشتند.

ــاد برگــزار شــد،  ــا همــکاری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب ســید رضــا موســوی زاده اعــام کــرد: در ایــن آزمــون کــه ب
ــد  ــی را امتحــان کردن ــه ۸1دســتگاه اجرای ــرای کســب ســهمیه ورود ب ــش از 1240 زن، شــانس خــود ب ــرد و بی حــدود 245 م
کــه در ایــن میــان آمــوزش و پــرورش یکــی از باالتریــن ســهم هــا را در بیــن دســتگاه هــای اســتخدام کننــده خواهــد داشــت.

ــام  ــون اع ــن آزم ــزاری ای ــان برگ ــتی در جری ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ــل ش ــق و کام ــت دقی ــه رعای ــاره ب ــا اش ــوی زاده ب موس
ــت. ــام گرف ــمند انج ــی هوش ــایل الکترونیک ــایر وس ــتی و س ــای دس ــط راکت ه ــز توس ــان نی ــی داوطلب ــی بدن ــت: بازرس داش

ــن ضمــن حضــور در دهکــده  ــژه شهرســتان و جمعــی از خیری ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان مع
ــدکارو چالــش هــای موجــود آشــنا شــدند. ــا رون ــاد از نزدیــک ب ســالمندان احســان نجــف آب

مهنــدس راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد بــه همــراه جمعــی از 
خیریــن و قناعــت کار رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان از دهکــده ســالمندان بازدیــد نمودنــد و 

در راســتای تکمیــل ســاختمان جدیــد ایــن مرکــز بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.
ــش  ــه، نق ــورت گرفت ــای ص ــکر از فعالیته ــر و تش ــن تقدی ــدار ضم ــن دی ــی در ای ــدس راع مهن
ــع  ــوص رف ــرد و در خص ــی ک ــم ارزیاب ــیار مه ــهروندان را بس ــه ش ــات ب ــه خدم ــن در ارئ خیری

ــد. ــتمداد طلبی ــا اس ــز از آنه ــن مرک ــکات ای مش
 در ایــن جلســه دکتــر پوراســماعیلی مدیرعامــل خیریــه ضمــن ارائــه گــزارش مبســوطی از رونــد 
فعالیــت هــای دهکــده ســالمندان در خصــوص چالــش هــای موجــود در فعالیــت هــای ایــن مرکز 
صحبــت کــرد. وی دغدغــه اصلــی مرکــز را مشــکات مالی مطــرح کــرد و در خصــوص برنامه های 
پیــش روی ایــن خیریــه مطالبــی را عنــوان نمــود.  در ایــن برنامــه مقــرر شــد از طریــق خیریــن 
حاضــر مطالبــات تخصصــی پیرامــون ایجــاد پنــل هــای خورشــیدی تولید بــرق بعنوان یــک منبع 
درآمــد پایــدار انجــام گیــرد تــا در صــورت داشــتن توجیــه اقتصــادی اقــدام الزم صــورت پذیــرد.

قناعت کار رئیس اداره بهزیستی نجف آباد ضمن تقدیر و تشکر از حمایت خیرین و مسئولین از این 
مرکز، گزارشــی از روند فعالیت های بهزیســتی در راســتای خدمت رســانی به ســالمندان ارائه کرد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد

دیدار فرماندار ویژه شهرستان و جمعی از خیرین از دهکده سالمندان نجف آباد

در شــماره هــای قبــل بــه شــرح مختصر وضعیــت بیــن النهرین 
ــی  ــوام آریای ــدن اق ــلط ش ــل از مس ــا قب ــش آنه ــوع پوش و ن
ــرزمین  ــوام س ــاک اق ــخ پوش ــم تاری ــر بخواهی ــم؛ و اگ پرداختی
ــد از  ــم بای ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــتان م ــان را از دوران باس م
ــا  ایــام آغــاز کنیــم زیــرا تاریــخ تمــدن ایــران از ســه هــزار ت
یــک هــزار ســال پیــش از میــاد منحصــر بــه تاریــخ ایــام بوده 
اســت و کامــا منطقــی اســت اگــر بگوییــم تاریــخ ســرزمین مــا 
تــا ایــن زمــان منحصــر بــه تاریــخ ایــام بــوده اســت. امــروزه 
پژوهشــگران تاریــخ و ایــام شناســان بــر ایــن عقیــده هســتند 
ــت  ــرار گرف ــا ق ــارس ه ــی پ ــام تحــت فرمانروای ــی ای ــه وقت ک

همــه هنــر و تمــدن خــود را بــه آنهــا منتقــل کردنــد.
از مطالعــه آثــار باقیمانده در ســیلک کاشــان، مرودشــت، شــوش 
ــام در نتیجــه  ــه ای ــم ک ــی بری ــی م ــی پ ــگ و تمدن ــه فرهن ب
آمیــزش بــا بیــن النهریــن )آشــور، بابــل، ســومر، آکد( به دســت 
آورده بــود و شــوش مرکــز تاقــی دو تمــدن مهــم بــوده اســت.

نمونــه آثــار ایــن دوره مــی تــوان به جــام نقــره ای در مرودشــت 
ــر  اشــاره کــرد کــه دو زن یکــی نشســته و دیگــری ایســتاده ب
روی آن حــک شــده اســت کــه تــن پوشــی از پارچــه یــا الیــاف 

گیاهــی بــرگ ماننــد در بــر کــرده انــد؛ دربــاره ی چــه گونگــی 
دوخــت جامــه ی ایــن بانــوان و تندیــس هــای دیگــر از ملکــه 
هــای ایامــی عقایــد گوناگونــی اظهــار شــده اســت؛ برخــی بــا 
توجــه بــه نقــش و شــیارهای پشــم گونــه ای کــه بــر روی جامه 
هــا دیــده مــی شــود آن هــا را از پوســت و کســانی آن هــا را از 
جنــس دیگــر و بــه تقلیــد از پوســت و گروهــی آن را از بــرگ 
ــن کــه  ــه ای ــا توجــه ب ــی ب ــد؛ ول ــاف گیاهــان مــی دانن ــا الی ی
نخســتین پارچــه هــا در شــش هــزار ســال پیــش در شــوش 
بافتــه شــده اســت و شــوش هــم مرکــز تمــدن ایامیــان بــوده 
اســت مــی تــوان گفــت کــه تــن پــوش ایــن ملکــه هــا از پارچــه 
ای بــوده اســت کــه بــه شــکل بــرگ طراحــی شــده و بــه تقلیــد 
از پوســت شــیارهایی در آن ایجــاد شــده اســت در پــی پژوهــش 
ــاد  ــش از می ــال پی ــزار س ــار ه ــام در چه ــترده ای ــای گس ه
ــته و دارای اســتقال  ــتان حضــور داش ــی خوزس در محــل فعل
تمــدن، فرهنــگ، خــط و زبــان بــوده اســت و فــرم تــن پــوش 

آنهــا نیــز در آن منحصــر بــه فــرد بــوده اســت.
ادامه دارد
سمیه شریعتی

تولیدکننــدگان ماســک و اقــام شــوینده و مــواد ضــد عفونــی کننــده شهرســتان بــه همــراه رئیس 
اداره صنعــت، معــدن و تجــارت بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان دیــدار و ایشــان 
را از مســائل و مشــکات آتــی ایــن صنایــع باتوجــه بــه رخدادهــای ملــی و بیــن المللــی مطلــع 
ــتاران، کادر  ــکان، پرس ــش پزش ــر بخ ــت اث ــی، از فعالی ــدس راع ــت مهن ــن نشس ــاختند. در ای س
درمــان، نیروهــای امنیتــی و انتظامــی، بســیج، ســتاد مردمــی، جمعیــت هــال احمــر و باالخــص 
ــا در  ــا خصوص ــاری کرون ــگیری از بیم ــه و پیش ــت مقابل ــتانی مدیری ــتاد شهرس ــن در س حاضری
ــر و  ــه تقدی ــش همدالن ــرح پوی ــرای ط ــای حافظــان ســامت و اج ــاری واحده ــکاری و همی هم
ــزان  ــده از می ــای احصــا ش ــن آماره ــا تبیی ــتان ب ــورای اداری شهرس ــس ش ــد. رئی تشــکر نمودن

ــه  ــاد منطق ــاری در ابع ــن بیم ــترش ای ــای اول و دوم گس ــد 1۹ در فازه ــروس کووی ــار وی انتش
ــزان آســیب  ــن می ــا کمتری ــردم شهرســتان ب ــر مســئوالن و م ــق موث ــی از توف ای، اســتانی و مل
ــت و  ــی، جدی ــف اله ــون لط ــرا مره ــد و آن ــر دادن ــک خب ــن دو پی ــده از ای ــت ش ــذار مدیری و گ
تعامــل ســازنده مــردم و مســئوالن و اتخــاذ سیاســت هــای پیشــگیرانه عنــوان کردنــد. در ادامــه 
ــه بیــان کمــک هــای صــورت پذیرفتــه و  رئیــس محتــرم اداره صمــت شهرســتان و حاضریــن ب
دغدغــه هــا و موانــع پیــش روی ایــن صنایــع پرداختنــد و خواســتار مســاعدت معــاون اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه منظــور کاهــش و رفــع ایــن مشــکات گردیدنــد و در خصــوص 
ــد. ــور اعــام آمادگــی کردن تامیــن بخشــی از بســته هــای بهداشــتی از ســوی واحــد هــای مزب

دیدار تولیدکنندگان ماسک و مواد شوینده با  فرماندار ویژه
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محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در تهــران بــا دکتــر محســن کوشــش تبــار  
مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی و خدمــات مالــی دیــدار کردنــد.

ــدی  ــد مه ــدس محم ــس و مهن ــب ریی ــیابانی نای ــن آس ــد حس ــه محم ــه ک ــن جلس در ای
ــز  ــاد نی ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــی مدیرعام فردوس
ــاون  ــژاد مع ــی ن ــر جمال ــه باحضــور دکت ــاغ بهشــت ) ک ــروژه ب ــون پ حضــور داشــتند، پیرام
وزیــر و رییــس ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور و مســئولین اســتانی، شــهری و 
شهرســتان  کلنــگ زنــی شــد ( بحــث و تبــادل نظــر شــد. در ایــن جلســه تمــام مراحــل ارایــه 
ــازمان شــهرداری  ــرض الحســنه از س ــت تســهیات ق ــت دریاف ــه در جه ــن مجموع طــرح ای
هــا و دهیــاری هــای کشــور و ســاخت مجتمــع فرهنگــی اجتماعــی بــاغ بهشــت نجــف آبــاد 
در زمینــی بــه مســاحت 1۸00 متــر مربــع، در یــک طبقــه و بــا امکاناتــی ماننــد ســالن هــای 
ورزشــی تخصصــی بانــوان، مراکــز تفریحــی و آموزشــی، فروشــگاه هــای تولیــدات، مجموعــه 

ــوان صــورت پذیرفــت. کاس هــای آموزشــی و ســایر زیرســاخت هــای ویــژه بان
در طــی همیــن ســفر محمــد مغــزی بــا دکتر حســین رجــب صاحی معــاون امــور شــهرداری های 

ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری های کشــور دیــداری به عمــل آورد.
در ایــن جلســه پــس از بحــث و تبــادل نظــر پیــرو جلســه متــرو اســتانداری اصفهــان و بــا توجــه بــه 
تفاهــم نامــه ای شــهرداری بــا ســازمان راه آهــن و پیگیــری هــای صــورت پذیرفتــه و بــا عنایــت بــه 
اساســنامه اباغــی جدیــد و نیازبــه تاســیس شــرکت جدیــد بــرای شــروع کار قطــار حومــه ای مقرر 

گردیــد ایــن امــر عملیاتی شــود.

                        درخشش دوندگان نجف آباد در مسابقات صحرانوردی
در رقابــت هــای دو صحرانــوردی قهرمانــی اســتان اصفهــان کــه بــا حضــور 11۶ ورزشــکار در دو بخــش آقایــان و بانــوان بــه 

میزبانــی شــاهین شــهر برگــزار شــد، تیــم نجــف آبــاد بــه عنــوان دوم تیمــی دســت پیــدا کرد.
در ایــن مســابقات کــه ســه رده ســنی نوجوانــان، جوانــان و بزرگســاالن بــه عنــوان انتخابــی اســتان برگــزار شــد، عاطفــه 
عظیمــی در رده ســنی بزرگســاالن و عارفــه حســینی و امیرحســین ســعیدی در رده ســنی جوانــان نیــز موفــق بــه کســب 

مقــام ســوم انفــرادی شــدند.
تیــم نجــف آبــاد در بخــش مــردان بــا مربیگــری ســعید عــرب و بــا حضــور امیرحســین ســعیدی، علــی جمالــی، محمــد 

جمالــی و مهــدی میرقــادری در رقابــت هــا شــرکت کــرده بــود.

خبرکوتاه

علــی زارع دادســتان نجف آبــاد بــا بیــان اینکــه ضــرورت حمایــت از اداراتــی کــه درگیــر اجــرای 
قوانیــن کاهــش آالیندگــی هــوا هســتند، در شهرســتان محســوس اســت، گفــت: شــاهد موفــق 
ــا کســی  ــچ مماشــاتی ب ــا هی ــات زیســت محیطــی هســتیم، م ــودن ادارات در اجــرای مصوب نب
نداریــم و بعــد از ایــن همــه، تذکــر اصــًا وجهــه خوبــی نــدارد. آیــا بعــد از ایــن همــه ســال بایــد 
بــه مدیــر صنعتــی بگوییــم فیلتــر بگــذارد؟ آیــا مدیــر نمی دانــد از چــه ســوختی اســتفاده کنــد؟ 

آیــا منفعــت شــخصی ارجحیــت دارد بــه منافــع شــهر؟
دادســتان نجــف آبــاد گفــت: امنیــت فقــط نظامــی نیســت، در شهرســتان برخــی افــراد بــا دارا 

ــی بســیار خــوب هیــچ فاکتــور زیســت محیطــی را رعایــت نمی کننــد. ــودن وضــع مال ب
زارع صنعــت نجف آبــاد را بــرای ســایر شــهرها جــذاب دانســت و افــزود: هیــچ صنعتــی صددرصــد 
بــرای منافــع ملــی کار نمی کنــد و قطعــاً دنبــال منافــع شــخصی هــم هســت. مدیــران صنایــع 
بایــد بــه قانــون کشــور پایبنــد باشــند تــا بتواننــد کار کننــد. دادســتان نجف آبــاد اظهــار کــرد: 
خــط قرمــز مــا حفــظ ســامت شــهر اســت و دادســتان بــه عنــوان مدعی العمــوم پشــت ســر اداره 
محیــط زیســت اســت و یــک کارگاه بــا 40 نفــر کارگــر را بــه جمعیــت شــهر ترجیــح نمی دهــم و 
برخــورد خواهــم کــرد زیــرا افــرادی کــه قانــون را دور می زننــد نباید امنیت شــغلی داشــته باشــند.

وی گفــت: در عصــر انفجــار اخبــار و اطاعــات همــه می داننــد چــه ســوخت یــا مــوادی آالینــده 
اســت و اگــر کســی اعــام ناآگاهــی کنــد خــود و خانــواده اش را گــول زده اســت.

حمایت دادستان نجف آباد از اجرای مصوبات زیست محیطی

باغ بهشت نجف آباد در مسیر تسهیالت

حصروراثت  
آقــای مهــدی گلشــادی قلعــه شــاهی دارای شناســنامه شــماره 1102 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹01552 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان رحمــت الــه  گلشــادی قلعــه شــاهی بشناســنامه  31 در تاریــخ ۹۶/۹/1۶ اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : 1. زهره 
گلشــادی قلعــه شــاهی  ش ش 1101  ، 2. فاطمــه گلشــادی قلعــه شــاهی ش ش ۹۸0 ) ش م 
10۹17۹72۶۹( ، 3. اعظم گلشــادی قلعه شــاهی ش ش ۹25 ، 4. مهدی گلشــادی قلعه شــاهی 
ش ش 1102 )فرزنــدان متوفــی(، 5. مرضیــه زمانــی قلعــه شــاهی ش ش ۸  )همســر متوفــی ( ،  
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری نــدارد. اینک بــا انجام 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 صادرخواهد 
ــاد  ــاف نجــف آب ــی دادگاه شــورای حــل اخت ــس شــعبه 10 حقوق ــف رئی شــد.10۶۹۶03/م ال

حصروراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــه شــاهی دارای شناســنامه شــماره ۸ ب ــی قلع ــه زمان ــم  مرضی   خان
کاســه ۹۹01553 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان قربانعلــی زمانــی قلعــه شــاهی بشناســنامه  1۸ در تاریــخ ۹۹/۹/17 اقامتــگاه دائمی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا زمانی 
قلعــه شــاهی  ش ش 2۶  ، 2. صدیقــه زمانــی قلعــه شــاهی ش ش 437 ، 3. مرضیــه زمانــی قلعــه 

شــاهی ش ش ۸ ، 4. علیرضــا زمانــی قلعــه شــاهی ش ش 72 ، 5. محمــد زمانــی قلعــه شــاهی 
ــا  ش ش 24 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
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. 10۶۹5۹4 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت  

ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 121۸ ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــا ذبایح ــای غامرض آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ۹۹01453 از ای
شــادروان نصرالــه ذبایحــی بشناســنامه  51 در تاریــخ ۹۹/7/22 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا ذبایحــی  ش ش 533  
، 2. ناهیــد ذبایحــی ش ش ۸2 ، 3. نفیســه ذبایحــی ش ش 24740 ، 4. علیرضــا ذبایحــی ش 
ش 24741 ، 5. غامرضــا ذبایحــی ش ش 121۸ ، ۶. پــوران ذبایحــی ش ش ۸23 ، 7. شــهین 
ذبایحــی ش ش 3۸ ، ۸. محمــد رضــا ذبایحــی ش ش 23155  )فرزنــدان متوفــی(، ۹. محتــرم 
ــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری  ــم مهــدوی ش ش 30  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی ب خان
ــت آگهــی مــی  ــور را در یــک نوب ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ــدارد. اینــک ب ن
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10735۹۸/م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
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پنــگ خانــه هــا یــک چهارطاقــی و بــا چهــار ســتون قطــور و گنبــدی نســبتا کوچــک و در 
ابعــاد تقریبــی 3 در 2 کــه در بعضــی مــوراد ســقفی مخروطــی شــکل داشــته  و ســه طــرف 
آن بــاز بــوده و در بعضــی مواقــع یــک طــرف کــه محــل وارد شــدن اســت بــاز و ســه طــرف 
ــرای تنظیــم ســاعت آبیــاری و  ــاد اصفهــان ب ــوده اســت و خاصــا در نجــف آب دیگــر بســته ب

زمانبنــدی آب کشــاورزی بــرای کشــاورزان بــه کار بــرده مــی شــده اســت.
پنــگ خانــه هــا قدمتــی دیریــه دارنــد و تقریبــا در ایــران نظیــری بــرای آن هــا دیــده نمــی 
ــار  ــی عصــر در کن ــوار ول ــاران و دیگــری در بل ــا چن ــه ان یکــی در بیشــه و ی شــود، دو نمون
ــع  ــرار دارد. در واق ــهر ق ــرقی ش ــی ش ــمت جنوب ــو در قس ــاغ ن ــان ب ــا هم ــارون ی ــوی خ ج
کشــاورزان محلــی بــه دلیــل نبــودن ســاعت و ابزارهــای انــدازه گیــری زمــان  روشــی خاقانــه 
بــرای تقســیم بنــدی آب زراعــی اختــراع کــرده بودنــد کــه در ایــن پنــگ خانــه هــا انجــام مــی 
شــود و در بیــن زمیــن هــای کشــاورزی و در نزدیکــی منبــع آب و بــه صــورت ایوانــی کوچــک 
ســاخته مــی شــد و معتمــد کشــاورزان بــا عنــوان میــر آب در آن مشــغول مــی شــده اســت 
و ســاختمان پنــگ خانــه بــرای محفــوظ مانــدن وی از بــاد و ســرما ســاخته مــی شــده اســت.

میر آب
آبیــار و تقســیم کننــده را میــرآب  مــی گفتنــد کــه همــان امیــر آب یــا رئیــس آب اســت کــه 
در واقــع مدیــر و محاســبه گــر زمــان و ســاعت آبــی بــوده کــه آب قنــات را بــه صــورت عادالنه 
در بیــن افــراد تقســیم مــی کــرده و زمــان تحویــل آب را معیــن مــی کــرده اســت. حســاب 
و کتــاب و شــناختن ســهام کار ســاده ایــی نبــوده اســت و میــرآب بــه طــور دائمــی بــه ایــن 
شــغل مشــغول بــوده اســت و ایــن شــغل بــه صــورت وراثتــی و یــا انتخابــی بــه افــراد داده مــی 
شــده اســت، و دســتمزد او را ســهامدارن قنــات در پایــان ســال یــا نــوروز تعییــن مــی کردنــد.

میــرآب هــا در طــول شــب در پنــگ خانــه مــی ماندنــد و در محلــی کــه تقســیم آب صــورت 
مــی گرفتــه و بــه آن خانــه فنجــان گفتــه مــی شــد مــی نشســت و بــا ابــزاری بــه نــام دیــگ 
و فنجــان و ســنگ هــای کوچــک یــا تشــله، آب قنــات را تقســیم مــی کــرد و ســهم خــودش 

را از آب هــم بــر مــی داشــت.
ــان  ــن زم ــن تعیی ــهامداران و همچنی ــن س ــه آب بی ــات، تقســیم عادالن ــاد قن ــدای ایج از ابت
ــا ســاعت آبــی یــا فنجــان انجــام مــی شــد.  فنجــان یــک کاســه مســی  توســط میــرآب و ب
ــی آن چنــد عامــت عــددی و  ــه داخل ــا ســوراخ کوچکــی در وســط آن، و روی بدن کوچــه ب
درجــه وجــود دارد و بــر روی آب هــای یــک دیــگ بــزرگ قــرا مــی گرفــت. ایــن وســیله بــرای 
تقســیم آب و تعییــن زمــان اختــراع شــده بــود امــا بعدهــا بــرای تعییــن طوالنــی تریــن شــب 

ســال، بزرگتریــن روز ســال و تعییــن اوقــات شــرعی بعــد از اســام بــه کاربــرده شــد.
پنگ خانه

در پنــگ خانــه چنــد جــوب آب از کنــار آن مــکان مــی گــذرد و میــرآب بــا توجه بــه واحدهای 
ــرد.  ــی ک ــاوت تقســیم م ــای متف ــن ه ــاری زمی ــرای آبی ــگ، آب را ب ــا همــان پن مشــخص ی
ظــرف کوچــک مســی یــا برنجــی نــازک کــه وســط آن یــک ســوراخ ریــز بــود در روی ســطح 
آب دیــگ قــرار مــی گرفــت و بــه مــرور و بــا مایمــت آب از ســوراخ بــاال آمــده و در یــک بــازه 
زمانــی مشــخص ظــرف در آب غوطــه ور مــی شــود و بــه ایــن ترتیــب آب تقســیم بنــدی مــی 

شــود و بــه محــض پــر شــدن آب، میــرآب بــا صــدای بلنــد کشــاورز بعــدی را خبــر مــی کــرد 
تــا آب را بــه ســمت زمیــن هــای خــود هدایــت کنــد. هــر زارع یــا اصطاحــا اویــار یــک پیالــه 
یــا پنــگ مخصــوص بــه خــود را داشــته و گاهــی زارعیــن آن را بــه هــم قــرض هــم مــی دادند.

ایــن پیالــه نشــان دهنــده ســاعت آبیــاری بــوده و بــرای انــدازه گیــری آب داده شــده اســتفاده 
مــی شــده اســت، صاحــب پنــگ در پنــگ خانــه ، یــا حــوض یــا ســرواره  و در ابتــدای جــوی 
مــی نشســته و در پایــان زمــان، آب را تحویــل مــی داده اســت. ایــن روش یکی از شــاهکارهای 

قدیمیــان محســوب مــی شــود و جــز ســاعت هــای آبــی قدیمــی جهــان مــی باشــد.
ســه طــرف ایــن حــوض خانــه یــا همــان پنــگ خانــه ســه ســکو بــرای اســتراحت کشــاورزان و 
زارعیــن ســاخته شــده بــود و در وســط آ حوضــی ســاخته شــده کــه آب از یــک طــرف وارد و 
از طــرف دیگــر خــارج مــی شــد . وقتــی گل و الی آب در ایــن حوضچــه تــه نشــین مــی شــد، 

آب زالل و صافــی بــرای شــرب رهگــذران و زارعیــن فراهــم مــی شــده اســت.
ــان محلــی چــراغ مرکبــی همــراه  ــه زب ــا ب موقــع آبیــاری کشــاورزان یــک چــراغ فانوســی ی
داشــتند کــه بــا نفــت روشــن مــی شــده و وســیله روشــنایی و منبــع نــوری بــرای سرکشــی 
بــه زمیــن هــای آبیــاری بــوده اســت و همچنیــن محــل پنــگ خانــه هــم بــا یکــی از همیــن 

چــراغ هــا روشــن مــی شــده اســت.
البتــه ایــن نکتــه نیــز گفتنــی اســت کــه در نزدیکــی ایــن پنــگ خانــه هــا خــط کشــی هــای 
مخصوصــی روی زمیــن و یــا دیــوار نزدیــک آن انجام می شــده اســت کــه حرکت ســایه بر روی 
ایــن خــط کشــی هــا مــدت زمــان آبیــاری هــر نفــر در طــول روز را مشــخص مــی کرده اســت.
احمد شریعتی

شهر من نجف آباد
پنگ خانه

حصروراثت 
ــن دادگاه  ــه ۹۹01513 از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 141 ب ــنامه ش ــدور دارای شناس ــر مه ــم  منظ  خان
ــنامه   ــدور بشناس ــین مه ــر حس ــادروان امی ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ ۹۸/4/30 اقامت 10۸103۹42۶ در تاری
منحصــر اســت بــه : 1. اکــرم مشــایخی  ش ش 211۹ )مــادر متوفــی (  ، 2. امیــد علــی مهــدور ش ش 4171107۶2۸ 
)پــدر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۶۹۸۸۹ /م الــف رئیــس شــعبه 10 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

مهــم تریــن شــعار در ســند تحــول بنیادیــن، اســتقرار تربیــت تمــام ســاحتی در مدرســه اســت.
رضــا مــددی مشــاور وزیر آمــوزش و پــرورش در جمع مدیران مــدارس نجف آباد گفــت: اگر مدیران 
مــدارس بتواننــد رابطــه فعالیت هــای خــود را بــا ســاحت های شــش گانــه تربیتــی ســند تحــول 
و اهــداف دوره تحصیلــی برقــرار کننــد، نــگاه تحولــی کــه هــدف اصلــی ماســت محقــق می شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی آموزش و پرورش شهرســتان نجــف آبــاد، در نهمیــن روز از دی ماه ۹۹ 
دومیــن جلســه از سلســله نشســت هــای آموزشــی ســاحت هــای تعلیــم و تربیــت مبتنــی بر ســند 
تحــول در آمــوزش و پــرورش، بــه صورت ویدئــو کنفرانس در جمــع مدیران مدارس شهرســتان و با 
حضــور رضــا مــددی مشــاور وزیــر و رئیس ســتاد اجرائی ســند تحول بنیادیــن آموزش و پــرورش و 
عبداللهــی معــاون پژوهــش و برنامــه ریــزی نیروی انســانی آموزش و پــرورش نجف آباد برگزار شــد.

در ابتــدای ایــن جلســه مــددی بــا تأکیــد بــر تعلیــم و تربیــت همه جانبــه و تمــام ســاحتی گفــت 
: مســیر تحــول بــر بســتر شــش زیــر نظــام برنامــه درســی، راهبــری و مدیریــت تربیتــی، تربیــت 
معلــم و تامیــن منابــع انســانی، تامیــن و تخصیــص منابع مالــی، پژوهــش و ارزشــیابی و تامین فضا 
و تجهیــزات و فنــاوری پایــه ریــزی مــی شــود و الزمــه آن تربیــت تمــام ســاحتی در مدارس اســت.

وی ســند تحــول بنیادیــن را پشــتوانه عظیمــی بــرای ایجــاد تحــول در آموزش وپــرورش 
دانســت و گفــت: ایــن ســند کار اساســی و علمــی اســت کــه مــورد تائیــد همــه ارکان 
نبایــد  کــه  می کنــد  بیــان  ســند  ایــن  در  تحول آفریــن  چرخش هــای  و  اســت  نظــام 
. اســت  نگــرش  تغییــر  اســت  مهــم  کــه  چیــزی  آن  و  شــد  غــرق  امــور  ظواهــر  در 

ــه الزم  ــه اینک ــان ب ــا اذع ــرورش ب ــوزش  و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــی س ــتاد اجرائ ــس س رئی
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــود ب ــت موج ــن از وضعی ــول آفری ــش تح ــی از 47 چرخ ــا آگاه ــا ب ــت ت اس
ــان  ــت، یکس ــگاری در تربی ــار ان ــم، از انحص ــتفاده بری ــوب اس ــت مطل ــم و تربی ــام تعلی ــک نظ ی
ــت فــردی و تنــش زا، انباشــت اطاعــات و حافظــه محــوری  ســازی و تولیــد انبــوه، ایجــاد رقاب
در دانــش آمــوزان بــه عنــوان نقایــص آمــوزش و پــرورش در شــرایط موجــود یــاد کــرد و کســب 
شایســتگی در تمــام ســاحت هــای تربیتــی و پــرورش متربــی فعــال را از مدیــران خواســتار شــد.

ــا ســاحت ها و   وی در پایــان افــزود: اگــر مدیــر مدرســه ای بتوانــد رابطــه فعالیت هــای خــود را ب
اهــداف دوره تحصیلــی برقــرار کنــد، درواقــع نــگاه تحولــی پیداکــرده  و ایــن هــدف اصلی ما اســت 

 استقرار تربیت تمام ساحتی در مدرسه 
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حصروراثت 

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــه قاســمی دارای شناســنامه شــماره 1150031۸۸3 ب ــم  محبوب  خان
کاســه ۹۹01533 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان ناصــر جــون بخــش نجــف آبــادی بشناســنامه  323 در تاریــخ ۹1/10/2۹ اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
رضــا جــون بخــش نجــف آبــادی  ش م 10۹13۸51۹1  ، 2. رضــوان جــون بخــش نجــف آبــادی  
ــدان متوفــی(، 3. بتــول بســتان گــرد رزوه ای ش م 10۹14۶3451   ش م 10۹12۶3۹۸1 )فرزن
ــه  ــی ب ــی( متوف ــادر متوف ــادی ش ش 55۶ )م ــی نجــف آب ــی ( ، 4. اشــرف امین )همســر متوف
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.10۶۹۶37 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
  آقــا/ خانــم  مختــار شــکرالهی  دارای شناســنامه شــماره 4017 بــه شــرح دادخواســت به کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ۹۹01571 از ای
شــادروان محســن شــکرالهی  بشناســنامه  10۸01472۹۸ در تاریــخ ۹۹/۸/۹ اقامتــگاه دائمــی 
ــن  ــه : 1. هل ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود را ب
شــکرالهی )دختــر متوفــی (   ش ش 127۹3۶51۹۶  ، 2. مختــار شــکرالهی ش ش 4071 )پــدر 
متوفــی( ، 3. راضیــه عظیمــی ش ش 1511  )مــادر متوفــی ( ، 4. فاطمــه رضائــی انالوچــه ش م 
1272۹7۶۸74 )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک با 
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. 10۶۹۶31 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای علــی محمــد صالحــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 75 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹01500 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان منــور قیصــری نجــف آبــادی بشناســنامه  724 در تاریــخ ۹۶/۹/1۸ اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
محمــود صالحــی  ش ش 102  ، 2. عــزت صالحــی نجــف آبــادی ش ش 4۹0 ، 3. اشــرف صالحــی 
نجــف آبــادی ش ش 7۶1 ، 4. احتــرام صالحــی نجــف آبــادی ش ش 1۸4 ، )فرزنــدان متوفــی(، 5. 
علــی محمــد صالحــی نجــف آبــادی ش ش 75  )همســر متوفــی ( ،  متوفی 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. 1071732/م 

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

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــت دارای شناســنامه شــماره 10۹0۸۹517۸ ب ــی معرف ــای براتعل   آق
کاســه ۹۹01435 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان مرتضــی حــاج علیخانــی جــال آبــادی بشناســنامه  3۹2 در تاریــخ ۹3/۶/5اقامتگاه 
ــه : 1.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
ــادی  ش ش 554  ، 2. رجبعلــی جنتــی زاده ش ش 2۶ ، 3.  ــی جــال آب محمــد حــاج علیخان
حســینعلی حــاج علیخانــی جــال آبــادی ش ش 1۶ ، 4. براتعلــی معرفــت ش م 10۹0۸۹517۸ 
، 5. فاطمــه حــاج علیخانــی جــال آبــادی ش ش 10۹1053۶77 )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. 1071۶۸7 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت 
 آقــای احمــد یوســفی دارای شناســنامه شــماره 271 به شــرح دادخواســت به کاســه ۹۹0153۸ 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان حســن 
یوســفی بشناســنامه  13 در تاریــخ ۹۹/۶/23 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثه 
ــه : 1. ســهراب یوســفی  ش ش 1۸  ، 2. ســعادت  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف حی
یوســفی ش ش 2۹ ، 3. ســعید یوســفی ش ش ۹ ، 4. احمــد یوســفی ش ش 271 ، 5. ســهیا 
یوســفی ش ش 1۶۶4 ، ۶. معصومــه یوســفی ش ش ۹1  )فرزنــدان متوفــی(، 7. زهــرا ســلمانی 
جاجائــی ش ش 7۹۸  )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 یک 
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۶۹۸۹3 /م الــف رئیــس شــعبه 10 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای عبدالکریــم کاظمــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 5۸ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹015۶4 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 

کــه شــادروان بیگــم فاضــل نجف آبــادی بشناســنامه  1۹0۹1 در تاریــخ ۹۹/4/25 اقامتــگاه دائمی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1. زهــره  کاظمی 
نجــف آبــادی ش ش 1313  ، 2. طیبــه کاظمــی نجــف آبــادی ش ش 3۹۶ ، 3. شــهربانو کاظمــی 
نجــف آبــادی ش ش ۹0 ، 4. عبدالکریــم کاظمــی نجــف آبــادی ش ش 5۸ )فرزنــدان متوفــی( 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری نــدارد. اینک بــا انجام 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 صادرخواهد 
شــد. 10713۹3 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

  آقــای ســید اســکندر هاشــمی دارای شناســنامه شــماره 41۸357001۶۸ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹015۸0 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان نرگــس هاشــمی بشناســنامه  41۸4۸۶001۶۹ در تاریــخ ۹۸/12/12 اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
ملکــه حســینی  ش ش 41۸4۶00011۸ )مــادر متوفــی (  ، 2. ســید اســکندر هاشــمی ش ش 
41۸3570001۶۸ )پــدر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1072750 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــم  رضــوان منتظــری دارای شناســنامه شــماره 1707 ب  خان
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ۹۹015۸3 از ای
شــادروان عبدالمحمــود منتظــری  نجــف آبــادی بشناســنامه  ۸11 در تاریــخ ۹۹/۹/27 اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
طیبــه منتظــری  نجــف آبــادی  ش ش 72۶  ، 2. مجیــد منتظــری  نجــف آبــادی ش ش ۹۶۶ ، 3. 
محســن منتظــری  نجــف آبــادی ش ش ۶43 ، 4. رضــوان منتظــری  نجــف آبــادی ش ش 1707 
، 5. مریــم منتظــری  نجــف آبــادی ش ش 274 ، ۶. زهــرا منتظــری  نجــف آبــادی ش ش 21۸ 
)فرزنــدان متوفــی(، 7. کبــراء منتظــری  نجــف آبــادی ش ش ۶13  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 
ــاد  ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 107141۹/م ال

حصروراثتحصروراثت
  آقــای عبــاس  بــرات دارای شناســنامه شــماره 3۹ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹015۶0 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس از ای
ســکینه آخونــدی بشناســنامه  744 در تاریــخ ۹۸/5/21 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی 
ــرات  ش ش 1422   ــه ب ــه : 1. نبــی ال ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث گفت
ــرات ش ش 23 ، 5.  ــرا ب ــرات ش ش 3۹ ، 4. زه ــاس ب ــرات ش ش 1۹3 ، 3. عب ــه ب ، 2. یدال
ــرات ش ش 2۶27۶ ،  ــری ب ــرات ش ش 17 ، 7. کب ــه ب ــرات ش ش 2۶2۶ ، ۶. صدیق صغــری ب
۸. معصومــه بــرات ش ش 40۶ ، ۹. مهــدی بــرات ش ش 5۸2 )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.1071435 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت 
 آقــای عبــاس  بــرات دارای شناســنامه شــماره 3۹ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹0155۸ 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس از ای
ــی  ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹0/۹/27 اقامت ــنامه  2۹ در تاری ــرات بشناس ــداله ب اس
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا بــرات ش ش 23، 2. صدیقــه 
ــه  ــرات  ش ش 1422  ، 2. یدال ــه ب ــی ال ــرات ش ش 2۶2۶ ، نب ــرات ش ش 17، 3. صغــری ب ب
بــرات ش ش 1۹3 ، 3. عبــاس بــرات ش ش 3۹ ،4. کبــری بــرات ش ش 2۶27۶ ،  5. معصومــه 
بــرات ش ش 40۶ ، ۶. نبــی الــه بــرات ش ش 1422 ، 7. یــداهلل بــرات ش ش 1۹3 ،  ۸. مهــدی 
بــرات ش ش 5۸2 ، ۹. عبــاس بــرات ش ش 3۹ )فرزنــدان متوفــی(، 10. ســکینه آخونــدی ش 
ــا  ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ش 744 )همســر متوف
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد.1071432 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت  
ــن دادگاه  ــه کاســه ۹۹01512 از ای ــه شــرح دادخواســت ب ــماره 141 ب ــنامه ش ــدور دارای شناس ــر مه ــم  منظ خان
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان مریــم مهــدور بشناســنامه  10۸0۹04204 
در تاریــخ ۹۸/4/30 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: 1. اکــرم مشــایخی  ش ش 211۹ )مــادر متوفــی (  ، 2. امیــد علــی مهــدور ش ش 4171107۶2۸ )پــدر متوفــی ( 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۶۹۸۸5 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
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سخنی با خوانندگان

با آرزوی تعجیل در فرج امام زمان)عج(
کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد / سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد

کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس / بهار غرق شمیم گالب خواهد شد
چشم در راهیم اما قاصدی در راه نیست/ جمعه هم آمد ولی آن جمعه دلخواه نیست
ما کجا و نورباران شب دریا کجا / قطره در خواب و خیال جذر و مد ماه نیست

سخنی با خوانندگان

ــم  ــی عال ــواده ای ــت در خان ــی آی ــید مجتب ــال 12۹4 س در س
پــرور و اهــل مطالعــه بــه دنیــا آمــد، پــدرش کشــاورز بــود و بــه 
صداقــت و نیــک نامــی شــناخته مــی شــد. مرحــوم آیــت اهلل 
حــاج ســید علــی آیــت نجــف آبــادی از علمــای بــزرگ اصفهان 
و از شــاگردان اســتاد مجتهــد شــهیر اصفهــان، میــرزا آخونــد 
خراســانی و خانــم امیــن بانوی مجتهــده ایران، عمــوی وی بود.

تحصیالت حاج آقا سید مجتبی آیت
ســید مجتبــی در مدرســه دولتــی دهقــان تحصیــات ابتدایــی 
خــود را گذرانــد و بــرای ادامــه تحصیــل بــه دبیرســتان ســتاره 
ــا  ــتان را ره ــه راه دبیرس ــه در نیم ــت، البت ــان رف ــح اصفه صب
ــه شــغل خیاطــی مشــغول شــد. و در مــدت زمــان  کــرده و ب
اندکــی از کارگاه خیاطــی بیــرون آمــده و بــرای ادامــه تحصیــل 

وارد خــوزه علیمــه شــد.
وی نــزد حــاج شــیخ احمــد حججی،حــاج علــی منتظری،حــاج 
ــاج  ــدی و ح ــین موی ــاج غامحس ــی، ح ــم ریاض ــیخ ابراهی ش
ســید حســن مــدرس دروس ابتدایــی را گذرانــد و ســپس بــه 

حــوزه علیمــه اصفهــان رفــت.
ــیدآقاجان  ــا س ــد آق ــی مانن ــای بزرگ ــزد علم ــان ن در اصفه
ــب  ــی حبی ــاج محمدعل ــاض، ح ــد فی ــا شــیخ احم نحــوی، آق
آبادی،حــاج شــیح محمــد حســن عالمــی، آیــت اهلل منتظــری 

ــاد برگشــت. ــه نجــف آب ــرد و ب ــل ک تحصی
شغل و کسب و کار

ــاد  ــف آب ــه نج ــود ب ــاله ب ــه 30 س ــی ک ــال 1322 زمان در س
ــب و کار  ــه کس ــل ب ــرک تحصی ــد از ت ــدد بع ــت و مج برگش
ــاس فروشــی مشــغول شــد.  ــه شــغل کرب مشــغول شــد.ابتدا ب
ــم در  ــان ه ــه تعدادش ــه ک ــای ضال ــه ه ــان فرق ــا در آن زم ام
ــی  ــازار کتابفروش ــجد ب ــار مس ــود در کن ــاد ب ــاد زی ــف آب نج
ــراه  ــای گم ــاب ه ــا کت ــواد ه ــا و باس ــوان ه ــه ج داشــتند و ب
کننــده مــی فروختنــد، حتــی بــه خانــم هــا بــه جــای کتــاب 

ــد. ــی فروختن ــه م ــاب ضال ــا کت دع
وی تصمیــم مــی گیــرد جلــوی افــراد منحــرف بایســتد و بــرای 
ــاج  ــوم ح ــن مرح ــرای همی ــاورد، ب ــی بی ــاب مذهب ــردم کت م
شــیخ ابراهیــم ریاضــی 100 تومــن بــه وی کمــک مــی کنــد 
تــا کتابفروشــی اســامی را بــرای فــروش کتــاب هــای علمــی و 
دینــی راه بیانــدازد، و از شــغل کربــاس فروشــی بــرای رســیدن 
بــه یــک هــدف علمــی و دینی شــغل کتــاب فروشــی را انتخاب 
ــه  ــال ب ــتر از ۶0 س ــش بیش ــل از فوت ــا روز قب ــد و ت ــی کن م

مــردم ، طــاب و محصلیــن فرهنــگ اســامی خدمــت کــرد.
ــام حــاج مــا محمدباقــر در نجــف  ــه ن قبــل از وی شــخصی ب
آبــاد بــه صــورت محــدود تقویــم، دفتــر و کتــاب هــای کوچــک 
ــن کســی  ــز داشــت. اولی ــی نی ــی فروخــت و مشــتریان کم م

کــه رســاله هــای مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی و مرحــوم ســید 
ابولحســن اصفهانــی را بــه نجــف آبــاد آورد وی بــود. زمانــی از 
نجــف اشــرف ســه جلــداز وســیله النجــات آقــا ســید ابولحســن 
اصفهانــی را بــه قیمــت 10 تومــان بــه عبارتــی جلــدی 33 ریال 
بــرای وی آورد ودر آن  موقــع قــران، مفاتیــح، رســاله و حتــی 
ــا ایــن کار کتابفروشــی  ــده مــی فروخــت. ب رمــان هــای آموزن
هــای منحــرف در مقابــل وی قیــام کردنــد و حــا ج اقــا هزینــه 
مــی کــرد و بــا آوردن کتــاب هــای موثــر در مقابــل تبلیغــات 

آن هــا پیــروز شــد.
خدمات حاج آقا مجتبی آیت 

ــی  ــب فروش ــی کت ــای مذهب ــاب ه ــج کت ــزه تروی ــا انگی وی ب
ــان  ــان زم ــت وی از هم ــن خدم ــا مهمتری ــرد، ام ــروع ک را ش
ــت. ــای گذاش ــه ج ــود ب ــی از خ ــادگار گرانبهای ــد و ی ــروع ش ش

مغــازه حــاج آقــا مجتبــی در وســط بــازار نجــف آبــاد و در کنــار 
ــی  ــک کتابفروش ــاره ی ــود، در ظ ــده ب ــع ش ــازار واق ــجد ب مس
ــذاری  ــه گ ــم و پای ــق عل ــرای رون ــزی ب ــا مرک ــود ام ــاده ب س
کتابخانــه بــزرگ زهرائیــه بــرای دانشــجویان و دانــش پژوهــان 

نجــف آبــاد بــود. 
وی کتابفروشــی را بــه عنــوان  ســود آوری و درآمــد نــگاه نمــی 
ــر اهــل علــم و عاقمنــدان مطالعــه  کــرد و کتــاب را در اختای
ــرای جمــع آوری  قــرار مــی داد، از طرفــی هــم زمینــه ایــی ب
و نگهــداری ده هــا هــزار جلــد کتــاب از سراســر کشــور بــرای 
تاســیس کتابخانــه فراهــم شــده بــود کــه بــا هزینــه شــخصی 

وی خریــداری مــی شــد.
حــاج آقــا مجتبــی روحیــه بســیار خیرخواهانه داشــتند و ســعی 
بــر ترویــج علــوم اســامی مــی کردنــد بنابرایــن نقــش فعالی در 
تاســیس مــدارس علمیــه داشــتند. ایشــان بــا حمایــت آیــت اهلل 
منتظــری توانســتند فضــای مناســبی بــرای تحصیــل دختــران 
جــوان در زمینــه حــوزه علیمــه  زمانــی کــه فقــط در اختیــار 
مــردان بــود، فراهــم آورد، و بــا تاســیس حــوزه علمیــه فاطمیــه  
ــا  ــت بعده ــی اس ــه گفتن ــکند. البت ــار را بش ــن حص ــوان ای بان

مــدارس دیگــری نیــز پایــه گــذاری شــد از جملــه زهرائیــه
 تاسیس کتابخانه زهرائیه توسط حاج آقا مجتبی آیت 

از همــان روزهــای اولــی کــه کتابفروشــی اســامی را بــاز کــرد، 
ــه را نیــز در ســر داشــت، همــان  آرزوی داشــتن یــک کتابخان
ابتــدا کــه حــوزه علیمــه بانــوان بانــام فاطمیــه را پایــه گــذاری 
کــرد، یکــی از حجــره هــا را بــه کتابخانــه اختصــاص دادنــد و 
برخــی از کتــاب هــا را بــرای اســتفاده بانــوان در آن قــرار دادند.

وی هــر کتابــی مــی خریــد ان را ذخیــره مــی کــرد بــه امیــد 
ــد از راه  ــاد کند.بع ــی را ایج ــه بزرگ ــد کتابخان ــه بتوان روزی ک
ــه را  ــه زهرائی ــه کتابخان ــوان زهرائی ــه بان ــوزه علیم ــدازی ح ان

نیز راه اندازی کرد.
وقتــی ایشــان زمیــن کتابخانــه را تهیــه کردنــد، مهنــدی مانــی 
نقشــه کتابخانــه را دادنــد و تمامــی کارهــای ان را بــه صــورت 
رایــگان انجــام دادنــد و اســداهلل معیــن نیــز پــای کار ایســتادند 

تــا کار ســاختمان کتابخانــه بــه پایــان برســد.
ــداهلل  ــر اس ــه، دکت ــاختمان کتابخان ــدن س ــاخته ش ــد از س بع
ــول  ــب پ ــد، وی مرت ــی خری ــاب م ــران کت ــناس از ته کارش
مــی فرســتاد و ایشــان کتــاب خریــداری مــی کردنــد و بــرای 
کتابخانــه مــی فرســتادند. اســداهلل معیــن و اســداهلل محمــدی 
نیــز همــکاری هــای زیــادی در ســاخت و راه انــدازی کتابخانــه 
داشــتند. دکتــر کارشــناس کتــاب هــای ارزشــمندی را از 
آلمــان خریــداری کردنــد کــه ایــن کتــاب هــای ارزش زیــادی 
داشــتند و تعــدادی را بــه کتابخانــه دانشــگاه تهــران و تعــدادی 

ــد. ــه زهرائیــه دادن ــه کتابخان را ب
جزئیات کتابخانه زهرائیه

ــه  ــع و در  س ــدود ۶30 مترمرب ــه ح ــی ب ــه در زمین کتابخان
طبقــه بــا زیــر بنــای 1200 متــر مربــع  ســاخته شــده اســت. 
در ســال 13۶۶ بــه طــور رســمی افتتــاح شــد.در ابتــدا 27000 
جلدکتــاب غیــر التیــن داشــت و امــروزه تبدیــل بــه کتابخانــه 
بســیار بــزرگ بــا تعــداد کتــاب هــای زیــادی شــده اســت. تــا 
جایــی کــه کتــاب هــای دانشــگاهی بســیار زیــادی را نیــز دارد.
سمیه طالب

مشاهیر نجف آباد
حاج آقا مجتبی آیت

ــاد همزمــان  ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ــه گــزارش رواب ب
بــا ســالگرد شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی مســابقه نقاشــی بــا عنــوان » ســردار مهربــان  
ــاد در حاشــیه  برگــزار مــی شــود .رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
ــاد و خاطــره شــهید  ــه منظــور گرامیداشــت  ی برگــزاری ایــن مســابقه  گفــت : ایــن مســابقه ب
حــاج قاســم ســلیمانی و بــا هــدف ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ ایــن شــهید مقاومــت و افزایــش 

ــان برگــزار شــده اســت . ســطح آگاهــی کــودکان و نوجوان
ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره به اینکــه اســتفاده از ابــزار هنــر در انتقــال مفاهیــم فرهنگی 

اجتماعــی از جملــه ابــزار مهــم و کاربردی اســت گفت : گســترش و تعمیق فرهنگ ایثار ، شــهادت 
و مقاومــت و معرفــی شــهید ســلیمانی ، ســردار دل هــا به عنوان اســوه ایثــار، اخــاص و عمل برای 
نســل امروز بســیار مهم و قابل توجه اســت و این مســابقه نیز به همین منظور برگزار شــده اســت .

وی افــزود : شــرکت در ایــن مســابقه ویــژه گــروه ســنی ۸ تــا 12 ســال اســت و عاقمنــدان مــی 
تواننــد آثــار خــود را تــا ســی ام دی مــاه از طریــق پیــام رســان هــای مجــازی ســروش ، ایتــا و 

واتســاپ  و در قطــع A3 و A4 بــه شــماره 0۹۹1731۶43 ارســال نماینــد .

برگزاری مسابقه نقاشی با عنوان » سردار مهربان«


