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افتتاح دفتر رسانه الکترونیک و ماهنامه خارون

                                                                                                               تولید ۱9۰ تن ماهی خوراکی در نجف آباد

ســالیانه 190 تــن ماهــی خوراکــی و بیــش از 9میلیــون قطعــه انــواع ماهــی زینتــی در شهرســتان تولیــد مــی شــود کــه ایــن 
میــزان، نجــف آبــاد را در جایــگاه دوم اســتان از ایــن لحــاظ قــرار داده اســت.

در جلســه اخیــر کمیتــه تخصصــی شــیالت، موضوعاتــی ماننــد پیگیری تشــکیل زنجیــره تولیــد ماهیان زینتــی، ســاماندهی و 
تشــکیل تعاونــی هــای آبــزی پروری، پیگیــری ایجاد شــهرک ماهیــان زینتی، ماهــی دارکــردن اســتخرهای دومنظــوره، پرورش 
ماهــی کپــور و قــزل آال، تــالش بــرای ایجــاد بازارچــه آبزیــان و بررســی مشــکالت تولیــد و راهکارهــای صــادرات ماهیــان زینتی 

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتند.

خبرکوتاه

ــت:  ــاد گف ــی نجــف آب ــای ورزشــی و فرهنگ ــورد توســعه فضاه ــادی در م ــزی نجف آب ــد مغ محم
ــه شــورای اســالمی  ــا مصوب ــاز کــه ب ــا اضافــه شــدن ســه فرهنگســرا و 5 مجموعــه ورزشــی روب ب
ــتند،  ــز هس ــاخت و تجهی ــال س ــه در ح ــق پنج گان ــطح مناط ــهرداری در س ــت ش ــهر و هم ش
ــد.  ــد ش ــک خواه ــود نزدی ــوب خ ــد مطل ــه ح ــاد ب ــی نجف آب ــی و فرهنگ ــای ورزش ــرانه فض س
ــر« بخشــی از  ــوان »کوث ــا عن ــار فرهنگســرای منطقــه4 کــه ب ــاد گفــت: در کن شــهردار نجــف آب
مراحــل ســاخت خــود را پشــت ســر گذاشــته، در منطقــه5 نیــز فرهنگســرای آیــت اهلل عالــم وارد 
ــتیم. ــه3 هس ــرا در منطق ــک فرهنگس ــی ی ــی و جانمای ــال بررس ــده و در ح ــی ش ــه اجرای مرحل

محمــد مغزی شــهردار نجــف آباد با اشــاره به راه انــدازی و تجهیز فرهنگســراهای خــارون در منطقه1 
و فرهنگســرای شــهید محمــد منتظــری طــی ســال های اخیــر ادامــه داد: در موضــوع ورزش نیــز بــا 
توجــه بــه کمبــود شــدید ســرانه فضاهــای ورزشــی اســتاندارد، بــا همراهــی شــورای اســالمی شــهر 
بــه موضــوع احــداث مجموعه هــای ورزشــی روبــاز در ســطح مناطــق 5گانــه ورود پیــدا کرده ایــم و در 
همیــن راســتا، اولیــن مجموعــه بــا عنــوان »ســالمت1« چنــدی پیــش در پارک اللــه افتتاح شــد که 
در بــازه زمانــی کوتــاه قبــل از شــیوع کرونــا هــم مورد اســتقبال بســیار خوب شــهروندان قــرار گرفت.

محمــد مغــزی در یایــان خاطــر نشــان کــرد: در دیگــر مناطــق نجف آبــاد نیــز چنیــن مجموعه هایــی 
ــد. ــر می گذارن ــت س ــود را پش ــز خ ــاخت و تجهی ــل س ــر مراح ــال حاض ــده و در ح ــی ش جانمای

رشد قابل توجه سرانه فضای ورزشی و فرهنگی

ــه نقــل از  ــاد  ب ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب ــه گــزارش رواب ب
ســید فخرالدیــن اســماعیلی مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی، آمــوزش و توســعه مشــارکت هــای قرآن 
و عتــرت، بــه منظــور بهره منــدی کارکنان)رســمی،پیمانی و قــرارداد معیــن( از مزایــای نوزدهمیــن 
ــر نوســازی و تحــول اداری وزارت فرهنــگ و  ــا همــکاری دفت ــرت، ب ــرآن و عت ــون سراســری ق آزم
ارشــاد اســالمی، 28 ســاعت آمــوزش ضمــن خدمــت بــرای قبــول شــدگان در نوزدهمیــن آزمــون 
سراســری قــرآن و عتــرت در نظــر گرفتــه شــد. اســماعیلی همچنیــن از انجــام مکاتبــات مربوطــه 
ــس از  ــزود: پ ــر داد و اف ــرورش خب ــوزش و پ ــور اداری وزارت آم ــانی و ام ــروی انس ــز نی ــا مرک ب
گفتگــوی اولیــه ، مکاتباتــی بــا دفتــر قــرآن و عتــرت و نمــاز و همچنیــن مرکــز نیــروی انســانی و 
تشــکیالت اداری وزارت آمــوزش و پــرورش داشــتیم کــه بــرای فرهنگیانــی کــه تمایــل بــه شــرکت 

در آزمــون دارنــد و حــد نصــاب قبولــی را کســب کننــد دوره ضمــن خدمــت و تقدیرنامــه در نظــر 
گرفتــه شــود.  اســماعیلی بــا اشــاره بــه این کــه آمــوزش هــای قرآنــی کارکنــان دولــت از مأموریــت 
ــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســت گفــت: در صــدد مکاتبــه  ــت ق هــای معاون
ــن  ــاعت ضم ــاص س ــه و اختص ــن  تقدیرنام ــر گرفت ــرای در نظ ــی ب ــتگاههای اجرای ــایر دس ــا س ب
خدمــت بــرای ایــن قبیــل آموزشــهای کارکنــان دولــت هســتیم. اســماعیلی گفــت: عالقــه منــدان 
ــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی quranedu.ir در ایــن  مــی تواننــد، تــا تاریــخ 15 بهمــن مــاه ب
ــرت در 14  ــرآن و عت ــری ق ــون سراس ــن آزم ــت نوزدهمی ــی اس ــد. گفتن ــام نماین ــون ثبت ن آزم
ــبک  ــجادیه و س ــه، صحیفه س ــج البالغ ــم، نه ــم قرآن کری ــظ و مفاهی ــای حف ــروه ه ــته و در گ رش
زندگــی معصومیــن علیهــم الســالم بصــورت مجــازی و در نیمــه اول اســفندماه برگــزار خواهد شــد.

دوره ضمن خدمت و تقدیرنامه آزمون مجازی قرآن و عترت

آییــن افتتــاح دفتــر رســانه الکترونیــک و ماهنامــه خــارون بــا حضــور معــاون فرهنگــی و رســانه 
ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان برگــزار شــد. اصغــر مختــاری ضمــن ابراز 
خرســندی از افتتــاح ایــن رســانه، بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از روزنامــه هــای الکترونیــک  
اظهــار داشــت: روزنامــه هــای الکترونیــک از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه اســت و اخبــار بــا 

ســرعت بیشــتری در دســترس مخاطــب قــرار مــی گیــرد.
وی  افــزود: نشــریه الکترونیــک جایــگاه و کارکــرد خــود را در جامعــه پیــدا کــرده و بایــد بــا برنامه 
ریــزی و مدیریــت بیشــتر زیرســاخت هــا مهیــا شــود تــا مــردم بــه ســهولت بتواننــد این نشــریات 

را بــا کیفیــت و هزینــه ی مناســب دریافــت نمایند.
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد نیــز ضمــن تقدیر 

ــاد گفــت: نشــریه الکترونیکــی و ماهنامــه فرهنگــی  از تــالش محمــد مغــزی شــهردار نجــف آب
اجتماعــی و ورزشــی خــارون از آذر مــاه 97 بــه زیــر چــاپ رفتــه و تــا آبــان 99، یــازده شــماره 
ــام آوران، خبرهــای فرهنگــی و  ــا بخــش هایــی چــون گفتگــو، ســخن شــهردار، معرفــی ن آن ب

اجتماعــی ، اینفوگرافیــک، گــزارش ویــژه، مشــارکت شــهروندی و.. بــه چــاپ رســیده اســت.
وی افزود : این نشریه  هم اکنون در فهرست 450 رسانه استان اصفهان ثبت شده است.

گفتنــی اســت کــه جلســه هــم اندیشــی و تبــادل نظــر اصحــاب رســانه و مطبوعــات و خبرنــگاران 
نجــف آبــاد بــا معــاون امــور فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســتان اصفهــان 
نیــز بخــش دیگــر ایــن آییــن بــود کــه در آن فعالیــن حــوزه مطبوعــات، چــاپ و اصحــاب رســانه 

بــه ایــراد موانــع، مشــکالت و نقطــه نظرهــای خــود پرداختنــد.
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خبر کوتاه

قلمــکاری یــا چیــت ســازی نقــش زدن روی پارچــه یــا هنــر چــاپ 
ــرن 11  ــاس در ق ــاه عب ــر در دوره ش ــن هن روی پارچــه اســت. ای
هجــری قمــری مــورد توجــه خــاص درباریــان قــرار گرفــت و بــه 
کمــال رســید. معروفتریــن نــوع آن هــا قلمــکاری زر یا اکلیــل بوده 
اســت. هــر چنــد اکثــر مردم ســفره هــای ســنتی را با عنوان ســفره 
قلمــکاری مــی شناســند اما نام درســت آن چیت ســازی می باشــد.

چیــت ســازی یکــی از مهــم ترین شــاخه هــاص صنایع دســتی در 
اســتان اصفهــان مــی باشــد کــه طراحــان نقــش هــای قلمــکاری، 
ــری  ــوب و گچب ــده کاری روی چ ــدی کن ــا ح ــی و ت ــی، قال کاش

وجــوه تشــابه زیــادی دارنــد. 
نــام قلمــکاری از نوع تولید و نحوه ســاخت آن برگرفته شــده اســت 
و در ابتــدا بــا قلــم طــرح هــای مــورد نظــر روی پارچــه ابریشــمی 
و یــا پنبــه ایــی نقاشــی مــی شــد. بعــد هــا بــه دلیــل نیــاز بــه 
ســرعت بــاال در تولیــد بــه شــکل امــروزی و اســتفاده از قالــب برای 
نقــوش و طــرح هــا متــداول شــد. امــروزه اصفهــان مرکــز تولیــد 
قلمــکاران ایــران مــی باشــد، و در دوره صفــوی لبــاس هــای مردان 
و زنــان بیشــتر بــا پارچــه هــای قلمــکاری تولیــد مــی شــد. البتــه 
نوعــی قلمــکاری خــاص بــا نــام دلگــه بــرای لبــاس زنــان و مــردان 
بــه کار بــرده مــی شــد و از انــواع دیگــر قلمــکاری حرفــه ای زر یــا 
اکلیــل جیگرانــات قمــرز و جیگرنــات بنفــش را مــی تــوان نــام برد.

رکــن اصلــی قلمــکاری قالــب ســازی آن اســت. قالــب هــای چوبی 
دارای نقــوش برجســته اســت و توســط افراد حرفــه ایی و متخصص 
قالــب تراشــی مــی شــود و بــا تفکیــک رنــگ کــه حداکثــر 4 رنگ 
مــی باشــد روی چــوب زالزالــک و یــا گالبــی ســاخته مــی شــود.

تاریخچه قلمکاری
در حــدود قــرن چهــارم پیــش از میــالد نگارگــری روی پارچــه یــا 
ــرادر ســکاها  قلمــکاری شــروع شــده اســت. و در مقبــره هفــت ب
نمونــه هایــی از آن کشــف شــده اســت و نمونــه هــای دیگــر نیز در 
گورســتانی در مصــر پیــدا شــده اســت.  در دوران مغــول رواج پیــدا 
کــرد و ایرانیــان بــه طراحــی و نقاشــی پارچــه هــا پرداختنــد و در 
زمــان صفویــان در حمایــت شــاه عبــاس ایــن هنــر رونــق گرفــت و 
تــا امــروز اصفهــان مرکــز اصلــی این هنــر می باشــد. در شــهرهایی 

ماننــد رشــت، کاشــان، تبریــز، مشــهد نیــز قلمــکاری رواج دارد.
پارچه های قلمکاری

بیشــتر پارچــه هــای مصرفــی در قلمــکاری ابریشــم، کتــان بافــت 
خارجــی، متقــال ، چلــوار، ملمــل حاجــی علی اکبــری ، یــا کرباس 
مــی باشــد کــه بایــد نخــی  و پنبــه ایــی باشــد زیــرا رنــگ را الیاف 

پنبــه رنــگ را بهتــر از پشــم مــی پذیرنــد. 
انواع طرح ها و نقوش قلمکاری

مینیاتــور، کتیبه هــای مزیــن بــه اشــعار بــه ویــژه اشــعار محتشــم 
کاشــانی، داســتان های کهــن ادبیــات فارســی، رامشــگران و 

ــتان های  ــلیمی، داس ــه و اس ــعرا، گل و بوت ــر ش ــدگان، تصاوی نوازن
حماســی عاشــورا، زورخانــه و ورزشــگاه ها، شــکارگاه های صنعتــی، 
ــر عشــاق  ــع تاریخــی، تصاوی ــات و وقای ــه، موضوع ــره، کتیب زنجی

ــی و وحشــی و مناظــر تاریخــی ــوران اهل ــی، جان ایران
رنگ های مورد استفاده در قلمکاری

ــوده  ــی ب ــی، گیاهــی و معدن ــگ هــای حیوان ــم بیشــتر رن در قدی
ــه دلیــل مراحــل ســخت تهیــه رنــگ هــای  اســت امــا امــروزه ب
ــتفاده  ــیمیایی اس ــای ش ــگ ه ــتر رن ــت آن بیش ــی و تثبی طبیع
ــل کار  ــن مراح ــاس تری ــی از حس ــازی یک ــگ س ــود. رن ــی ش م
قلمــکاری مــی باشــد و اســتادکاران ایــن حرفــه بــا مــوادی ارزان 
قیمــت و ســاده ماننــد روغــن کنجــد، پوســت انــار، پوســت گــردو، 
رونــاس، الجــورد، کتیــرا، شــیره انگــور، گل ســرخ، روغــن کرچــک، 
ــورد نظــر را  ــگ م ــگ آهــن رن ــه، زاج ســفید و ســیاه، زن زردچوب
تهیــه مــی کننــد و مقدمــات چــاپ پارچــه را فراهــم مــی کننــد.

رنــگ هــای اصلــی در قلمــکاری قرمــز، ســبز، آبــی ، زرد و ســیاه 
مــی باشــد و از ترکیــب ایــن رنــگ هــا بــه نســبت هــای مشــخص 
رنــگ هــای فرعــی بــه دســت مــی آیــد و غلظــت رنــگ بــا کتیــرا 
تنظیــم مــی شــود تــا از پخش شــدن رنــگ روی پارچــه جلوگیری 
شود.گیلیســرین و روغــن کنجــد و کرچــک نیــز در تمامــی رنــگ 
هــا بــرای جلوگیــری از خشــک شــدن رنــگ در شــیار داخــل قالب 
و ایجــاد محیــط مناســب و زیــاد شــدن دوام آن هــا مــورد اســتفاده 

قــرار مــی گیــرد.
قالب های قلمکاری

قالــب هــا از چــوب زالــزاک و گالبــی بــه دلیــل قابلیــت انعطــاف 
ــودن آن، ســاخته مــی شــود. طــرح ریــزی و  پذیــری و محکــم ب
اســکله کاری مراحــل قالــب ســازی اســت کــه توســط افــراد ماهــر 
و اســتادان مجــرب و هنرمنــد انجــام مــی شــود و بعــد از آمــاده 
شــدن بــا پیــه چــرب مــی شــود تــا چــوب خشــک نشــود و تــرک 
نخــورد. بــرای یــک شــکل چهــار رنــگ بایــد چهــار قالــب بــه طور 

مجــزا تهیــه شــود.
مراحل کار قلمکاری

گازری یــا شســتن پارچــه عملیــات مهــم قلمــکاری مــی باشــد که 
آهــار و مــاد زائــد پارچــه از بیــن مــی رود کــه بــرای ایــن کار پارچه  
را بــه مــدت 5  روز در رودخانــه قــرار مــی گیــرد. ســپس پارچــه بــا 
پوســت انــار بــه رنــگ نخــودی در مــی آید و بعــد از شستشــو نوبت 
بــه نقــش زنــی پارچــه مــی رســد و هنرمنــد بــا قالــب هــای چوبی 
و هــر قالــب یــک رنــگ نقــوش را چــاپ مــی کنــد و ســپس ان را 
در آب روان شســته تــا رنــگ هــای اضافــه آن خــارج شــود. بعــد از 
خشــک شــدن پارچه هــا تثبیــت رنــگ را حــرارات دادن داخل آب 
جــوش انجــام مــی شــود. البتــه در حیــن تثبیت رنــگ پوســت اناز 
و مغــز رونــاس نیــز اســتفاده مــی شــود و در مرحلــه آخــر منگولــه 

زنــی یــا ریشــه تابــی انجــام مــی شــود و بــه بــازار عرضه می شــود.
ــزی،  ــی، ســفره، رومی ــوان روتخت ــه عن ــای قلمــکاری ب پارچــه ه
ســجاده، دســتمال، روســری، شــال گــردن و ... اســتفاده مــی شــود.

مرغوبیت قلمکار
جنــس پارچــه زیــر کار مهم اســت و کیفیــت آن از عوامــل موثر در 
کیفیــت قلمــکار مــی باشــد . زیــار اگــر جنــس خوبی نباشــد رنگ 
بــه خوبــی جذب نمــی کنــد و در تنقــوش نواقصی ایجاد می شــود 
رنــگ نیــز از عواملــی اســت کــه تثبیــت رنــگ موثــر می باشــد که 
باعــث مــی شــود عمــر قلمکار بیشــتر باشــد. نقــوش و تعــداد رنگ 

هــا در بــاال بــردن کیفیــت قلمــکار مهــم می باشــد .
شیوه قلمکاری

قلمکار معمولی، قلمکار زرنگار، قلمکار هندی
روش های قلمکاری

سه روش برای قلمکاری وجود دارد 
1-اســتادکار قالــب یــا همــان مهــر کــه بــه آن باســمه هــم مــی 
گوینــد بــه خمیــر کتیــرا و یــا مــوم آغشــته وروی پارچه مــی زنند. 
ــگ مــی کننــد و قســمت هــای مهــر شــده ســفید  پارچــه را رن
و بــدون رنــگ باقــی مــی مانــد. در مرحلــه بعــد  مهــر را شســته و 
بــا رنــگ دیگــر تکــرار مــی کننــد. در ایــن روش گاهــی رنــگ هــا 
تداخــل پیــدا مــی کنــد امــا هنــوز متــدوال اســت و بــه صــورت 

محــدود اســتفاده مــی شــود.
2-اســتادکار مهــر را روی پارچــه مــی زنــد و وقتــی پارچــه را رنــگ 
مــی کننــد رنــگ ایــن قســمت از مهــر اثــر مــی کنــد و ثابــت مــی 
شــود و بــا شســتن پارچــه رنگ قســمت هــای دیگــر مــی رود. این 
روش از مهــم تریــن روش هــای قلمــکاری مــی بشــاد و هنــوز هــم 

اســتفاده می شــود 
3-اســتادکار مهــر را بــه رنــگ آغشــته کــرده و روی پارچــه مــی 
رنــد و طــرح مســتقیما روی پارچــه منتقــل مــی شــود. ایــن روش 
مرســوم تریــن روش قلمــکاری مــی باشــد و هــم  بــا رنــگ هــای 

طبیعــی و هــم رنــگ هــای مصنوعــی انجــام مــی شــود.
احمد شریعتی

                         درخشش دانش آموز نجف آباد در پومسه قهرمانی کشور

نرگــس بلغنــد در پانزدهمیــن دوره مســابقات پومســه قهرمانــی کشــور کــه به صــورت غیرحضــوری در بخــش انفــرادی، ابداعــی و 

تیمــی و در رده هــای ســنی مختلــف برگــزار شــد در بخــش تیمی اســتاندارد و رده ســنی کمتــر از 14 ســال، مقــام دوم تیمی این 

دوره از رقابت هــا را کســب کــرد.

بلغنــد، مقــام نخســت مســابقات بین المللی تکوانــدو، مدال برنز مســابقات پومســه قهرمانی جهــان 2020 مــدارس و مــدال طالی 

مســابقات کشــوری رشــته پومســه انفرادی را در کارنامه ورزشــی خود دارد

صنایع دستی
قلمکاری یا چیت سازی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ، بــه 
ــت  ــور حج ــا حض ــرا)س( ب ــه زه ــرت فاطم ــم حض ــان عال ــرور زن ــهادت س ــام ش ــبت ای مناس
ــر  ــئول دفت ــتان و مس ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق ــی رئی ــلمین صادق ــالم و المس االس
ــل حضــرت  ــات و فضائ ــورای اســالمی مراســم ســخنرانی در خصــوص کرام ــس ش ــده مجل نماین
زهــرا )س( در ســالن اجتماعــات اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد برگــزار شــد.

 در ابتدای مراســم ســید حســن لوح موســوی رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجف 
آبــاد  ضمــن قرائــت ســوره کوثــر هدف از برگــزاری این مراســم را ترویــج فرهنگ فاطمی عنــوان نمود 
و گفــت :  حضــرت فاطمــه زهــرا )س( دخــت گرامــی پیامبر مکرم اســالم و مــادر همه  ســادات و فخر 
عالــم اســت و  بــر همــه مــا الزم و واجــب اســت کــه در ایام شــهادت بانــوی مکــرم اســالم، برنامه های 

ویــژه ای را برگــزار و در راســتای شــناخت هــر چــه بیشــتر ســیره و منــش آن حضــرت گام برداریــم.
در ایــن مراســم حجــت االســالم والمســلمین صادقــی بــا اشــاره بــه حدیــث  لـَـْوالَک لَمــا َخلَْقــُت 
اْلَْفــالَک، َو لـَـْوال َعلـِـیٌّ لَمــا َخلَْقُتــَک، َو لـَـْوال فاِطَمــُه لَمــا َخلَْقُتُکمــا«؛ اگــر تــو نبــودی، جهــان را نمی 
 آفریــدم و اگــر علــی نبــود، تــو را، و اگــر فاطمــه نبــود، مــن شــما دو نفــر را نمــی  آفریــدم. مطالبــی را 
عنــوان نمــود و افــزود بــدون شــناخت اهــل بیــت)ع( شــناخت خداونــد امــکان پذیر نیســت و وظیفه 
همــه ی ماســت بــا شــناخت بیشــتر  حضــرت زهــرا)س(  بتوانیــم  بــه معرفت خــدا نزدیک تر شــویم.

وی همچنین با ذکر  روایتی از  حضرت فاطمه زهرا )ســالم اهلل علیها( که می فرمایند: از دنیای شــما 
محّبــت ســه چیــز در دل مــن نهاده شــد: تالوت قــرآن، نگاه به چهــره پیامبر خــدا و انفــاق در راه خدا 
در خصــوص احتــرام بــه والدیــن ، تــالوت روزانه قران کریم و انفــاق در راه خدا مطالبــی را عنوان نمود .

بزرگداشت شهادت حضرت زهرا )س( 
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بــه ریاســت  فرمانــدار ویــژه شهرســتان  و بــا حضــور نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
نجــف آبــاد، ریاســت شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهــان و هیــات همــراه، 
ــتاد بزرگداشــت  ــی؛ س ــتادی و صف ــاء س ــایر اعض ــدار و س ــی فرمان ــاون سیاســی و اجتماع مع
دهــه فجــر شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن عــرض تســلیت 
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــرا )س( و گرامیداش ــه زه ــرت فاطم ــهادت حض ــبت ش ــه مناس ــت ب و تعزی
ــفان در  ــات یوس ــی«، از زحم ــح ا.. عابدین ــهید فت ــدر »ش ــهید گرانق ــص ش ــهیدان باالخ ش
ــی در تصــدی  ــرای ایوب ــر و ب ــات اســالمی شهرســتان تقدی ریاســت شــورای هماهنگــی تبلیغ
ایــن ســمت ابالغــی آرزوی موفقیــت روز افــزون نمودنــد. ایشــان در ادامــه افزودنــد: »انقــالب 
ــا حمایــت مــردم و  ــه حضــرت امــام خمینــی )ره( و ب ــا رهبــری پیامبــر گون اســالمی ایــران ب
ــه همــان  ــن انقــالب ادام ــروزی رســید و ای ــه پی ــن ب ــزاران شــهید گلگــون کف ــار خــون ه نث
ــه  ــه واســطه رهبــری داهیان نهضــت حســینی اســت. ایــن انقــالب تنهــا انقالبــی اســت کــه ب
امــام راحــل )ره( و در ادامــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( و بصیــرت و حضــور پویــا 
و پایــای ملــت، مقــاوم و شکســت ناپذیــر گردیــده و همــواره چــراغ امیــد مســتضعفین جهــان 
ــه  ــران روحی ــالب اســالمی ای ــد: انق ــه افزودن اســت. رئیــس شــورای اداری شهرســتان در ادام
اســتکبار ســتیزی و عدالــت خواهــی مظلومیــن را در جهــان زنــده ســاخته و موجــب امیــدواری 
ژرف مظلومیــن جهــان و عصبانیــت و عــداوت بیــش از پیــش دشــمنان قســم خــورده اســالم 
ــالب،  ــئوالن در گام دوم انق ــی مس ــرورت دارد تمام ــرو ض ــت، از این ــده اس ــلمین گردی و مس
ــد و در  ــی را بدانن ــت اله ــن نعم ــدر ای ــبانه روزی ق ــالش ش ــل و کار و ت ــیاری کام ــا هوش ب
صیانــت از آن و دســتاوردهای بــی بدیــل آن بــه نحــو موثــر کوشــا باشــند و نســبت بــه حــل 
مشــکالت مــردم کــه پشــتوانه هــای اصلــی ایــن انقــالب هســتند لحظــه ای درنــگ ننماینــد. 
ــی  ــتند: در تمام ــان داش ــه بی ــتان، در ادام ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــرم اس ــاون محت مع
ــط و ...  ــوب و برخ ــای مکت ــانه ه ــی، رس ــانه مل ــع از رس ــر و جام ــتفاده فراگی ــا اس ــه ه برنام
جهــت بزرگداشــت پیــروزی انقــالب اســالمی مــی بایســت مــد نظــر قــرار گیــرد و مراســمات 

ــا رعایــت دســتور العمــل هــای صــادره از ســوی  و برنامــه هــای پیــش بینــی شــده مطابــق ب
ــا برنامــه ریــزی و اجرایــی گــردد.  ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرون
ــن  ــان ضم ــتان اصفه ــالمی اس ــالب اس ــی انق ــورای هماهنگ ــس ش ــدی، رئی ــه احم در ادام
ــگام در  ــتان پیش ــاد را شهرس ــف آب ــتان نج ــه، شهرس ــر در جلس ــن حاض ــی از مدعوی قدردان
ــد:  ــد و افزودن ــاع مقــدس، دوران ســازندگی و عصــر حاضــر عنــوان کردن انقــالب اســالمی، دف
ــن مبیــن اســالم  ــود کــه از آرمــان هــای اصیــل دی ــی ب ــران انقالب انقــالب اســالمی مــردم ای
ــرد  ــی گی ــود نم ــه خ ــف ب ــگ ضع ــز رن ــه هرگ ــع ک ــی رفی ــان های ــه اســت، آرم نشــات گرفت
ــرای آن  ــای شــعارهایش ایســتاده و ب ــالب پ ــن انق ــی شــود. ای ــه پوســیده م ــه و ن ــه کهن و ن
ــاه  ــا ذره ای کوت ــان ه ــن آرم ــدس از ای ــرزمین مق ــن س ــردم ای ــز م ــوده و هرگ ــه نم هزین
ــتکبار  ــا اس ــازش ب ــدم س ــی آن ع ــان اصل ــت و گفتم ــی اس ــگاه آن مردم ــد. پای ــد آم نخواهن
اســت. در ادامــه اعضــاء حاضــر بــه بیــان تمهیــدات و رویکردهــای اندیشــیده شــده در راســتای 
برگــزاری هرچــه باشــکوه تــر ســالگرد دهــه فجــر انقــالب اســالمی در شهرســتان پرداختنــد.

                                                                                          دستگیری سارق 22دوچرخه 
رییــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان گفــت: ســارقی کــه 22 دوچرخــه در نجــف آبــاد ســرقت کــرده بــود، طــی گشــت 

زنــی هــای کالنتــری 12 نجــف آبــاد، شناســایی و دســتگیر شــد.
حســین ترکیــان بــا اشــاره بــه شناســایی ایــن ســارق و توزیــع تصویــرش بیــن گشــت هــای ســطح شــهر گفــت: بــا اعتراف 
ایــن ســارق، 3 مالخــری کــه دوچرخــه هــا را خریــداری مــی کردنــد نیــز دســتگیر شــده و ضمــن تحویــل دوچرخــه هــا 
بــه مالــکان، تمامــی متهمــان تحویــل مراجــع قضایــی شــدند. بررســی هــا نشــان داده پــارک کــردن دوچرخــه هــا بــدون 
اســتفاده از قفــل و تجهیــزات ایمنــی در کنــار مــکان هایــی ماننــد کتابخانــه هــای عمومــی، درمانــگاه هــا و آموزشــگاه هــا 
از جملــه عوامــل موفقیــت ایــن ســارق بــوده کــه الزم اســت شــهروندان ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک هشــدار، جــدی 

گرفتــه و در نگهــداری امــوال خــود دقــت و هوشــیاری بیشــتری داشــته باشــند.

خبرکوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد  اولین جلســه 
کارگــروه فرهنگــی هنــری ســتاد دهه فجر با حضور اعضای  کارگروه در ســالن اجتماعات آغاز شــد.

ــه حاضریــن  ــوح موســوی رئیــس اداره ضمــن خیــر مقــدم ب در ابتــدای جلســه ســید حســن ل
و بــا گرامیداشــت فرارســیدن ایــام والدت حضــرت زهــرای مرضیــه )س( اظهــار کــرد : کمیتــه 
فرهنگــی هنــری دهــه فجــر نقــش مهــم و بــه ســزایی در  شــاکله برنامــه هــای دهــه فجــر دارد .

ســید حســن لــوح موســوی  بــا اشــاره بــه شــرایط خــاص امســال در خصــوص شــیوع بیمــاری 
ــژه ای  ــت وی ــوب  از اهمی ــورت مطل ــه ص ــر ب ــه فج ــای ده ــه ه ــت برنام ــزود : کیفی ــا ،اف کرون
برخــوردار اســت و از مســئولین و اعضــای کمیتــه خواســت تــا نســبت بــه هماهنگــی و برنامــه 

ــژه ای داشــته باشــند . ــی  برنامــه هــا حساســیت وی ریــزی اصول
دبیــر کمیتــه فرهنگــی هنــری دهــه فجــر افــزود : برگــزاری شــب شــعر در شــب میــالد حضــرت 
ــی  ــده نویس ــزاری کارگاه زن ــور ، برگ ــا ن ــور ت ــی از ن ــابقه کتابخوان ــزاری مس ــرا )س( ، برگ زه
خوشنویســی بــا حضــور خوشنویســان مطــرح شهرســتان ، برگــزاری پرفــور منــس ، هماهنگــی 
ــی ،  ــه صــورت نمادیــن ، برگــزاری نمایشــگاه تجســمی قرآن اجــرای موســیقی توســط لشــگر ب
برگــزای مســابقه نقاشــی بــه صــورت مجــازی و.. از جملــه برنامــه هــای چهــل و دومیــن ســالگرد 

شــکوهمند انقــالب اســالمی توســط ایــن کمیتــه اســت  .
در ایــن نشســت اعضــاء حاضــر دیــدگاه هــا و نظــرات خــود را  ارائــه نمودنــد و پیشــنهاداتی در 

خصــوص اجــرای بهتــر برنامــه هــا مــورد بحــث و بررســی قرارگرفــت 

نشست کمیته فرهنگی هنری دهه فجر

بزرگداشت دهه مبارک فجر

حصروراثت 
 آقــای جمعــه علــی دواشــی دارای شناســنامه شــماره 1440 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9901707 از ای
شــادروان علــی دواشــی بشناســنامه  8925 در تاریــخ 97/9/25 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. ترکیــه بختیــاری بابادگانــی  
ش ش 1593 )مادرمتوفــی (  ، 2. جمعــه علــی دواشــی  ش ش 1440 )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 
ــاد  ــف آب ــالف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 104606/م ال ش

حصروراثت
حصروراثــت  خانــم  فاطمــه عباســی آبادچــی دارای شناســنامه شــماره 833 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 9901729 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان مجیــد براتــی آبادچــی بشناســنامه  9 در تاریــخ 13/10/99 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. علیرضــا 
براتــی آبادچــی  ش م 1080913491  ، 2. محمــد طاهــا براتــی آبادچــی ش م 1081369051 
)فرزنــدان متوفــی(، 3 فاطمــه عباســی آبادچــی  ش ش 833  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
شــد. 1084614 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
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خبر کوتاه
         آموزش مهارت های زندگی به خانواده ایثارگران   

عطــاء اهلل شــریعتی نیــا رییــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان نجــف آبــاد بــا بیــان اینکــه امســال بــه 
ــا نتوانســتیم دیــن خــود را بــه نحــو احســن بــه خانــواده هــای شــهدا و ایثارگــران ادا  دلیــل شــیوع بیمــاری کرون
کنیــم، گفــت: برنامه هــای آموزشــی مهارت هــای زندگــی در قالــب صوتــی و تصویــری در اختیــار ایــن عزیــزان قــرار 
خواهــد گرفــت. بــا توجــه بــه عــدم برگــزاری جلســات حضــوری ایــن بنیــاد از طریــق فضــای مجــازی )ایتــا( اقــدام 

بــه ایجــاد کانــل آمــوزش معتمدیــن معیــن از طریــق لینــک eita.com/motamedin نمــوده اســت.
 شــریعتی نیــا بــا اشــاره بــه فرارســیدن ســالروز وفــات حضــرت ام البنیــن )ع( و روز تکریــم مادران و همســران شــهدا 
گفــت: در جهــت بررســی  مشــکالت و تفقــد و دلجویی والدین شــهدا، تاکنون بیــش از 1200 تماس تلفنی بــا خانواده 
ایــن عزیــزان برقــرار شــده و مســائل و مشــکالت مطرح شــده در ایــن تماس ها، در دســت پیگیــری قرار گرفته اســت.

آبگوشــت از غذاهــای لذیــذ مــی باشــد کــه طرفــداران خــاص خــود را دارد. در نجــف آبــاد 
ایــن غــذا بــه روش هــا و شــکل هــای متنوعــی تهیــه مــی شــود.

مواد الزم برای آبگوشت غوره 
* گوشت گوسفندی با دنبه     : نیم کیلو

* غوره دانه شده : 1 پیمانه
* سیب زمینی : 2 عدد

* پیاز : 1عدد
* لوبیا  سفید: ا پیمانه

* زردچوبه  به مقدار الزم 
* رب  کوجه فرنگی : 1 قاشق غذاخوری

* گوجه : 2 عدد
* نمک : به مقدار کافی

طرز تهیه آبگوشت غوره 
* داخــل قابلمــه گوشــت گوســفند را بــه همــراه لوبیــا ســفید ،یــک عــدد پیــاز و مقــداری 
دنبــه بــا هــم مخلــوط کنیــد و حــدود یــک لیتــر آب داخلــش بریزیــد و روی حــرارت قــرار 

دهیــد تــا جــوش بیایــد.
ــه آنهــا اضافــه کنیــد و  ــه ب ــه جــوش آمــدن قابلمــه مقــداری نمــک و زردچوب * بعــد از ب

ــه آرامــی بپــزد. ــا آبگوشــت ب حــرارت را کــم کنیــد ت
*  در حیــن پختــن آبگوشــت  ســیب زمینــی را پوســت بگیریــد و بــه همــراه رب و گوجــه 

رنــده شــده  را داخــل آبگوشــت بریزیــد.
* در آخــر هــم غــوره هــای دانــه شــده را در قابلمــه ای جــدا ریختــه و مقــداری آب روی آن 
مــی ریزیــم تــا نــرم شــود و داخــل آبکــش ریختــه تــا هســته هــای آن شــده شــود و بعــد 

بــه آبگوشــت اضافــه مــی کنیــم.
ــد  و  ــوش کنی ــد حــرارت را خام ــوره آن را بچشــد و بع ــه جوشــیدن غ ــد از 20 دقیق * بع

الهام شهریاری آبگوشــت را ســرو کنیــد.

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
آبگوشت غوره 

ــام  ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع ــتان، نماین ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــا حضــور مع ب
جمعــه نجــف آبــاد، نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس 
شــورای اســالمی، رئیــس دادگســتری شهرســتان، معاونیــن فرمانــدار، شــهردار و رئیــس 
شــورای اســالمی شــهر نجــف آبــاد جلســه شــورای راهبــردی شهرســتان در فرمانــداری برگــزار 
ــای  ــئولین، رویکرده ــردم و مس ــی م ــای عموم ــه ه ــون دغدغ ــه پیرام ــن جلس ــد. در ای گردی
ــت  ــوه مدیری ــتان و نح ــای شهرس ــی در جغرافی ــادی و سیاس ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــی اجتماع آت
جامــع عمومــی شهرســتان تشــریک مســاعی، هــم افزایــی و تصمیــم ســازی صــورت پذیرفــت.

شورای راهبردی شهرستان

ــتری  ــس دادگس ــی رئی ــد برات ــان احم ــاد میزب ــف آب ــهردار نج ــاد ش ــف آب ــزی نج ــد مغ محم
شهرســتان نجــف آبــاد ، مهنــدس مجتبــی راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
ــود و  ــاد ب ــف آب ــهر نج ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــی ریی ــواد حجت ــدس ج ــتان و مهن شهرس
ــد. ــد کردن ــاد بازدی ــف آب ــهری نج ــت ش ــدام مدیری ــت اق ــروژه در دس ــن پ ــاق از چندی ــه اتف ب

ــف  ــتان نج ــتری شهرس ــد دادگس ــت جدی ــنایی ریاس ــبت آش ــه بمناس ــد ک ــن بازدی در ای
ــت اهلل  ــرای آی ــود ، فرهنگس ــده ب ــزی ش ــه ری ــهری برنام ــت ش ــای مدیری ــا فعالیته ــاد ب آب
ــتارگاه  ــاد، کش ــف آب ــرب نج ــرف و ورودی غ ــف اش ــدان نج ــان می ــادی ، الم ــف آب ــم نج عال
ــی  ــل زندگ ــان(، پ ــتان اصفه ــرب اس ــی غ ــتارگاه صنعت ــن کش ــاد )بزرگتری ــف آب ــی نج صنعت
ــی،  ــای ورزش ــن ه ــن و زمی ــعه میادی ــرح توس ــی ، ط ــاغ زندگ ــه ب ــگری کوچ ــور گردش و مح
پمــپ بنزیــن منطقــه سه)ویالشــهر(، احــداث بلــوار کشــاورز  و بلــوار آیــت ا... امینــی، 
مراحــل ابتدایــی زیــر گــذر کاوه منطقــه ســه )ویالشــهر(مورد بازدیــد واقــع شــدند.

بازدید عمرانی مسئولین ارشد نجف آباد
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ــا  ــاد ب ــف آب ــات نج ــات و مطبوع ــی و تبلیغ ــای آگه ــون ه ــئول کان ــران مس ــت مدی نشس
ــان ــتان اصفه ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــانه ای اداره کل فرهن ــی و رس ــاون فرهنگ مع

اصغــر مختــاری معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهــان بــا مســئولین کانــون هــای آگهــی و تبلیغــات شهرســتان نجــف آبــاد دیــدار نمــود.

معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان در ایــن 
دیــدار ضمــن عــرض تســلیت شــهادت حضــرت فاطمــه )س( بــا بیــان اینکــه کرونــا کشــور 
ــای آگهــی  ــون ه ــای حــوزه کان ــه ه ــت:  مشــکالت و دغدغ ــرار داده گف ــر ق را تحــت تاثی
ــه  ــی ک ــت باالی ــا ظرفی ــی ب ــده مســتثنی نیســتند ول ــن قاع ــز از ای ــتان نی ــات اس و تبلیغ

ــد از ســد مشــکالت عبــور نماینــد . شهرســتان دارد مــی توان
اصغــر مختــاری در خصــوص موانــع موجــود بــر ســر راه رونــق تولیــد در حــوزه تبلیغــات، 
عــدم شــناخت هویــت واقعــی و توانمنــدی هــای کانــون هــای تبلیغاتــی و ظرفیــت هــای 
منحصــر بــه فــرد شهرســتان در حــوزه تبلیغــات گفــت : بــا رایزنــی و برنامــه ریــزی در صــدد 
هســتیم تــا بــا ســطح بنــدی کانــون هــا در ســامانه ، شــرایط اخــذ مجوزهــا، پرداخــت وام و  
برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــه منظــور ارتقــاء توانمنــدی هــای کانــون هــا اقــدام نماییــم.

ــای  ــون ه ــران کان ــازنده مدی ــای س ــنهادات و راهکاره ــکر از پیش ــر و تش ــن تقدی وی ضم
ــای  ــون ه ــران کان ــه مدی ــن خوشــحال هســتم ک ــت: م ــتان گف ــات شهرس ــی و تبلیغ آگه

ــتند. ــوری هس ــع فک ــتان جم ــات شهرس ــی و تبلیغ آگه
و  حقوقــی  مشــکالت  خصــوص  در  هــا  کانــون  مســئول  مدیــران  دیــدار  ایــن  در 

قانونــی کانــون هــا بــا وزارت صمــت در بحــث تشــکیل اتحادیــه هــا، مشــکالت 
ــون  ــو آوری در کان ــت و ن ــا، خالق ــت ه ــه قیم ــث تعرف ــه و کارا، بح ــامانه تحف ــی، س مال
هــا، بحــث شناســنامه دار شــدن کانــون هــا و رتبــه بنــدی آنهــا، بومــی ســازی 
پیشــنهادات  جملــه  از  آموزشــی  اردوهــای  برگــزاری  و  جدیــد  هــای  تکنولــوژی 
کانــون هــا بــود کــه معــاون فرهنگــی اداره کل از ایــن طــرح هــا اســتقبال نمــود.

ــی  ــت را بررس ــن نشس ــدف از ای ــاد ه ــف آب ــالمی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
مــواردی از جملــه شــرایط متقاضیــان و قوانیــن مربوطــه و وضعیــت کانونهــا عنــوان کــرد 
و گفــت: اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد تــالش خــود را در راســتای فرهنــگ 
ســازی موثــر در شهرســتان در خصــوص تبلیغــات و همچنیــن بازرســی بــه موقــع و موثــر  

ــا همــکاری واحــد هــای مربوطــه  مــی نمایــد. ب
در ایــن دیــدار مرضیــه باقرصــاد رئیــس امــور رســانه و تبلیغــات اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهــان در خصــوص ســامانه کانــون هــا شــرایط و ثبــت نــام ســامانه تحفــه 
و کارا و همچنیــن رتبــه بنــدی کانــون هــا مطالبــی را عنــوان نمــود. اصغــر مختــاری معــاون 
فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان در  دیــدار با رئیس 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از نجــف آبــاد بــه عنــوان شهرســتانی با پتانســیل هــای باالی 
ــا مدیــران مســئول  فرهنگــی هنــری یــاد نمــود و افــزود : هــدف از ایــن دیــدار آشــنایی ب
کانــون هــا و مطبوعــات شهرســتان و بررســی مســائل و مشــکالت ایــن حــوزه هــا اســت .

رونق تبلیغات و مطبوعات در شهرستان نجف آباد 

دیداری به رنگ هنر نجف آباد
 محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد میهمــان مجتبــی شــاهمرادی رییــس جدیــد 

حــوزه هنــری اســتان اصفهــان بــود.
در ایــن جلســه کــه مهنــدس محمــد مهــدی فردوســی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــز  ــاد نی ــف آب ــهرداری نج ــل ش ــن المل ــات و اموربی ــی مدیرارتباط ــم رضای ــی و ابراهی و ورزش
حضــور داشــتند مراتــب تبریــک مدیریــت شــهری پیرامــون انتصــاب بــه رییــس جدیــد حــوزه 

هنــری اســتان ابــالغ گردیــد.
شــهردار نجــف آبــاد ابــراز امیــدواری کــرد بــا توجــه بــه ســابقه همــکاری ایشــان بــا شهرســتان 
نجــف آبــاد شــاهد نــگاه ویــژه حــوزه هنــری بــه نجــف آبــاد باشــیم و درخصــوص تاســیس دفتــر 

حــوزه هنــری در نجــف آبــاد بحــث و تبــادل نظــر شــد.
شــاهمرادی از مدیریــت شــهری نجــف آبــاد و تمهیــدات آن در تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصــت بــا 
ذکــر چندیــن مثــال بــه نیکــی یــاد نمــود و پیرامــون ظرفیــت هــای بالقــوه خانــه ایثــار و خانــه 

علــم نجــف آبــاد نیــز گفتگــو شــد.
در ایــن جلســه اســتفاده از ظرفیــت هــای حــوزه هنــری در موضوع آمــوزش با توجه به پشــتیبانی 
کارشناســی در حــوزه هــای مختلــف موضــوع دیگــری بــود کــه پیرامــون آن صحبــت گردیــد .

ــا  ــری ب ــات هن ــی در موضوع ــن الملل ــا بی ــی ی ــداد مل ــک روی ــزاری ی ــون طراحــی و برگ پیرام

مشــارکت حــوزه هنــری اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه ظرفیــت بــاالی هنــر و هنرمنــدان نجــف 

آبــاد مطــرح و تبــادل نظــر شــد کــه بــا موافقــت حــوزه هنــری وارد فراینــد گردیــد.

                                                                                         درخشش تکواندوکاران نجف آباد در کشور
در پانزدهمیــن دوره مســابقات پومســه قهرمانــی کشــور کــه بــه صــورت غیرحضــوری در بخــش هــای انفــرادی، ابداعــی و 
تیمــی برگــزار شــد، تکوانــدوکاران نجــف آبــاد در قالــب تیــم اعزامــی اســتان اصفهــان موفــق بــه کســب دو نشــان نقــره 

و یــک طــال شــدند.
در ایــن رقابــت هــا کــه بــا قهرمانــی تیــم اصفهــان بــا کســب 10 طــال، 3 نقــره، 2 برنــز و مجمــوع 108 امتیــاز همــراه 
بــود، آیــت اهلل هاشــمی و علیرضــا شــاهپوری بــه نشــان نقــره انفــرادی رســیدند و علــی نادعلــی همــراه بــا تیــم اســتان 

طــال گرفــت.
در این دوره تیم های تهران و البرز مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

خبرکوتاه

با حضور با اصغر مختاری معاون فرهنگی و رسانه ای و مرضیه باقرصاد رئیس امور رسانه و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
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حصروراثت 

ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 1740721632 ب ــنامه ش ــمه  دارای شناس ــورانی یانچش ــران س ــای مه  آق
ــان  ــادروان رمض ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 9901692 از ای
ــه  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 11/10/99 اقامت ســورانی یانچشــمه  بشناســنامه  513 در تاری
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. خدیجــه زمانــی  ش ش 77 )همســر متوفــی (  ، 2. مینــا ســورانی 
یانچشــمه  ش م 1743401728 ، 3. مهــران ســورانی یانچشــمه  ش م 1740721632 ، 4. مســعود ســورانی 
ــک  ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف یانچشــمه  ش م 1741040779 )فرزن
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
ــی  ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ی

ــاد  ــالف نجــف آب ــورای حــل اخت ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1082171 /م ال ــد ش صادرخواه

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش میــزان جمعــی از اعضــای 
هیئــت مدیــره انجمــن خیریــه دیابــت جنــان بــود.

در ایــن دیــدار اعضــای هیئــت مدیــره از فعالیت هــای مدیریت شــهری و خدمات آن در ســطح 
شــهر و همراهــی آن بــا خیریــه هــای شــهر بــا اهــدای لــوح ســپاس ، تقدیــر و تشــکر نمودنــد.

ــم طاهــره  ــاد مرحومــه حاجیــه خان ــه ی انجمــن خیریــه دیابــت جنــان در تیرمــاه 1392 و ب
ــا کمــک  ــد تاســیس شــده و ب ــت فــوت کردن ــر دیاب ابراهیــم کــه در ســن 51 ســالگی در اث

ــود. ــن اداره می ش ــی و خیری ــای مردم ه
ایــن انجمــن از ســال1392 و بــا شــماره ثبــت 289 در قـــالب یــک ســـازمان غیــر انتفاعــی- 
ــه همنــوع  ــا انگیــزه واالی کمــک ب ــه صــورت NJO)ســازمان مــردم نهــاد( ب غیــر دولتــی  ب
فعالیــت همــه جـــانبه خــود را جهــت حمایــت از بیمــاران دیابتــی و بــه طــور خــاص کــودکان 

مبتــال بـــه دیابــت و خانواده هــای آنـــان آغــاز کــرده اســت.
جنــان در طـــول فعـــالیت خــود بـــا بهره گیری از کمک های انســان دوســتانه مــردم نیکوکار و 
همراهــی مدیــران نیــک اندیــش و تــالش پیگیــر نیروهــای داوطلــب و موظف خود بــه موفقیت 
ــه اســت. ــات دســت یافت ــان و تحقیق ــه، درم ــور خیری هــای چشــمگیری در حــوزه هــای ام

ــایی  ــت  : شناس ــوارد اس ــن م ــامل ای ــان ش ــت جن ــن دیاب ــددکاری انجم ــد م ــف واح وظای
بیمــاران نیازمنــد خدمــات حمایتــی و مــددکاری،  بررســی مشــکالت مالــی و بیمــه بیمــاران و 
افزایــش آگاهــی بیمــار نســبت بــه بیمــه ، ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه بیمــار و خانــواده اش 
جهــت حمایــت هــای  درمانــی ، کنتــرل مراجعــات  بیماردیابتــی بــه بخــش مراقبــت وارجــاع 
ــاران  ــه بیم ــان ب ــات در بخــش دارو  و  درم ــه خدم ــت ، ارائ ــه واحــد مراقب ــی ب ــار دیابت بیم
نیازمنــد کــه شــامل پرداخــت همــه یــا بخشــی از هزینــه هــا  ) هزینــه هــای دارویــی ، هزینــه 
انســولین ، هزینــه آزمایشــات ، ویزیــت پزشــکان متخصــص ، هزینــه بســتری ، درمــان زخــم 

پــا، عمــل چشــم ، نــوار واکــو قلــب ، تســت ورزش ، فیزیوتراپــی ، ســونوگرافی ، ام.آر.آی و... 
ــر،  ــتگاه گلوکومت ــرنگ، دس ــوزن، س ــکی )سرس ــزات پزش ــش تجهی ــات در بخ ــه خدم ( ، ارائ
ــان  ــه مددجوی ــبد کاال ب ــدا س ــولین، اه ــدا انس ــک ( ، اه ــه عین ــون، تهی ــار خ ــتگاه فش دس
نیازمنــد، اهــدا کارت نــان جــو ماهیانــه، اهــدا لــوازم التحریــر قبــل از شــروع ســال تحصیلــی 

ــه مددجــو در سیســتم مــددکاری و... ــه شــده ب ، ثبــت خدمــات ارائ

همراه با مدیران نیک اندیش و تالشگر

حصروراثت
  آقــای محســن نیکــو نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 26297 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 9901636 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محمــد علــی نیکــو نجــف آبــادی  بشناســنامه  538 در تاریــخ 29/9/94 
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. مهــری نیکــو نجــف آبــادی  ش ش 1301  ، 2. مهنــاز نیکــو نجــف آبــادی ش 
ــادی  ــادی ش ش 26297 ، 4. عبــاس نیکــو نجــف آب ش 1200 ، 3. محســن نیکــو نجــف آب
ــی(، 6.  ــدان متوف ــادی ش م 1091330670 )فرزن ــف آب ــو نج ــا نیک ش ش 829 ، 5. علیرض
ــر از  ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــادر متوف ــادی  ش م 1090048114)م ــف آب ــی نج ــه کاظم رقی
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. 1082200 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

حصروراثت 
 آقــای مصطفــی علیرضایــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 349 به شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 9901663 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ 22/1/98  ــنامه  824 در تاری ــادی  بشناس ــف آب ــان نج ــول قدیری ــادروان بت ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 1. محتــرم  علیرضایــی نجــف آبــادی ش م 109086084  ، 2. مرتضــی علیرضایــی نجــف 
آبــادی ش ش 246 ، 3. مظاهــر علیرضائــی نجــف آبــادی ش ش 494 ، 4. ایــران علیرضایــی 
نجــف آبــادی ش ش 642 ، 5. مجتبــی علیرضایــی نجــف آبــادی ش ش 824 ، 6. قربانعلــی 
ــادی ش ش 349  ــی نجــف آب ــی علیرضای ــادی ش ش 270 ، 7. مصطف ــی نجــف آب علیرضای
ــا انجــام  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف )فرزن
ــا هــر کســی  ــد ت ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمای تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
ــعبه 10  ــس ش ــف رئی ــد. 1082178/م ال ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ب

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

 خانــم  صدیقــه محمــدی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 2232 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 9901689 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــادی  بشناســنامه  1275 در تاریــخ  داده کــه شــادروان ســکینه چهــارده معصومــی نجــف آب
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 11/6/99 اقامت
منحصــر اســت بــه : 1. غالمرضــا محمــدی نجــف آبــادی  ش ش 155  ، 2. صدیقــه محمــدی 
نجــف آبــادی ش ش 2232 ، 3. علــی محمــدی نجــف آبــادی ش ش 656 ، 4. زهــره محمــدی 

ــدان  ــادی ش ش 10485 )فرزن ــف آب ــدی نج ــن محم ــادی ش ش 37 ، 5. محس ــف آب نج
متوفــی(، 6. جعفــر محمــدی نجــف آبــادی ش ش 1166  )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. 1082179 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

حصروراثت  
آقــای علــی رضــا توکلــی گارماســه  دارای شناســنامه شــماره 12540 بــه شــرح دادخواســت 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9901717 از ای ــه کالس ب
توضیــح داده کــه شــادروان نصــرت توکلــی گارماســه  بشناســنامه  3392 در تاریــخ 21/10/97 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه  ش ش  ــی گارماس ــا توکل ــی رض ــه    ش ش 326  ، 2. عل ــی گارماس ــرا توکل ــه : 1. زه ب
12540 ، 3. رســول توکلــی گارماســه  ش ش 3111 ، 4. محســن توکلــی گارماســه  ش ش 
ــی گارماســه   ش ش 659 ،  ــره توکل ــی گارماســه  ش ش 37 ، 6. زه 568 ، 5. محمــد توکل
7. فاطمــه توکلــی  ش ش 1043 ، 8. حســن توکلــی گارماســه   ش ش 3597 ، 9. حســین 
توکلــی ش ش 1419 ، 10. ریحانــه توکلــی گارماســه  ش ش 1042)فرزنــدان متوفــی(، 11. 
ــه غیــر از نامبــردگان  عباســعلی توکلــی گارماســه  ش ش 1  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی ب
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ورث
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه نوب
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد  شــد.1084612 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب

حصروراثت
 خانــم  شــهناز موســوی دارای شناســنامه شــماره 57713 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
9901685 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــخ 19/7/99 اقامتــگاه  ــاری  بشناســنامه  2446 در تاری شــادروان ســید حکمــت رضــوی جب
ــه :  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث دائمــی خــود را ب
ــاری  ش ش  ــوی جب ــه  رض ــید روح ال ــاری    ش ش 6030  ، 2. س ــوی جب ــمیه رض 1. س
ــاری   ش ش 1821 ، 4. مهســا ســادات رضــوی جبــاری ش م  845 ، 3. ایمــان رضــوی جب
ــی (  ــی(، 5. شــهناز موســوی ش ش 57713  )همســر متوف ــدان متوف 1080384507 )فرزن
،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
ــی دادگاه  ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1081678 /م ال ــد ش ــی صادرخواه دارد واالگواه

شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

دیدار جمعی از اعضای هیات مدیره انجمن خیریه دیابت جنان با شهردار نجف آباد



  نشانی دفتر : نجف آباد ، بلوار آیت ، پالک 88    

 سه شنبه 7  بهمن  ماه 1399* 26 ژانویه 2021* 12جمادی الثانی 1442
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیه طالب    سردبیر: احمد شریعتی

 8 صفحه * قیمت : 5000 تومان * چاپخانه رنگین کمان 

تلفن دفتر مرکزی : 09122268823 - 42646861    

هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

دلم جز هوایت هوایی ندارد/ لبم غیر نامت نوایی ندارد

وضو و اذان و نماز و قنوتم/ بدون والیت بهایی ندارد

دلی که نشد خانه ی یاس نرگس/ خراب و است و ویران ، صفایی ندارد

بیا تا جوانم بده رخ نشانم /که این زندگانی وفایی ندارد 

سخنی با خوانندگان

ــد حســین حســینی  ــادی فرزن ــت اهلل ســیدمحمد نجــف آب آی
معــروف بــه مــدرس در ســال 1294در یــک خانــواده روحانــی، 
اهــل علــم، ســید و مذهبــی در شهرســتان نجــف آبــاد متولــد 
شــد. وی از علمــا و مراجــع و از محقیقــن و مدرســین بــزرگ 
بــه شــمار مــی آیــد.  مرحــوم آیــت اهلل ســید محمــد مــدرس 
ــه ،  ــا طمانین ــرم ب ــق ن ــع، خل ــه فروتنی،تواض ــادی ب ــف آب نج
عــدم ریاســت طلبــی و بلنــد پــروازی، بــی اعتنایــی بــه دنیــا 
و زهــد شــهرت داشــت . پــدرش ســید حســن نجــف آبــادی و 
پدربزرگــش ســید اســماعیل بــن میــر غفــور بیــن میــر مقیــم 
ــد و از جانــب  ــه شــمار مــی آمدن ــود و از ســادات موســوی ب ب
میرلوحــی ســبزواری بــه حضــرت موســی بــن جعفر می رســید.

میــر محمــد هــادی فرزنــد میرلوحــی از علمــا و بــزرگان 
ــی باشــد  ــد نوشــته وی م ــاب اصــول العقائ ــود و کت ــوی ب صف
ــنگی  ــاپ س ــی چ ــی نائین ــعید طباطبائ ــید س ــط س ــه توس ک
ــزاده  ــده و در امام ــوت ش ــان در 1113 ف ــت . ایش ــده اس ش

ــت. ــده اس ــن ش ــان دف ــماعیل اصفه اس
وی در 25 دیقعــده ســال 1358 در 65 ســالگی فــوت کرنــد و 
در تخــت فــوالد بقعــه ســید العراقیــن بــه خــاک ســپرده شــد.

ــات ایشــان در زمــان رضــا خــان و دشــمنی وی  ــا اینکــه وف ب
ــورد  ــد، برخ ــی ش ــازه تشــیع داده نم ــود و اج ــت ب ــا روحانی ب
ــییع  ــد و تش ــود آم ــه وج ــن ب ــردم و ماموری ــن م ــدیدی بی ش

ــوالد انجــام شــد. ــا تخــت ف ایشــان ت
ــاد  ــف آب ــی را در نج ــی و دوران ابتدای ــالت مقدمات وی تحصی
ســپری کــرد و بعــد از آن  بــری ســح هــای باالتــر و عالــی تر به 
اصفهــان رفــت و در اصفهــان و نــزد میــرزا هاشــم چهارســوئی 
ــه  ــد و ســپس در 18  ســالگی ب ــع آمــوزش دیدن ــرزا بدی و می
ــزد اســاتید بزرگــی درس آموختنــد. نجــف اشــرف رفتنــد و ن

اساتید آیت اهلل محمد نجف آبادی
از اســاتید وی در اصفهــان مــی تــوان بــه ســید محمــد مهــدی 
درچــه ای، میــرزا محمدهاشــم چهارســویی، حــاج میــرزا بدیــع 

درب امامــی و جهانگیــر خــان قشــقایی اشــاره کــرد.
محمــد  ســید  بــه  آشــرف  نجــف  در  وی  اســاتید  از  و 
محمــد  شــیخ  فشــارکي،  محمــد  ســید  یــزدي،  کاظــم 
ــي،  ــدر اصفهان ــماعیل ص ــید اس ــاج س ــاني، ح ــم خراس کاظ
حــاج آقــا رضــا فقیــه همدانــي ، حــاج میــرزا محمــد 
تقــی شــیرازی، میــرزا فتــح اهلل نمــازی شــیرازی و آیــت 
کــرد. اشــاره  ســیدالعراقین  الحســین  عبــد  ســید  اهلل 

ــد و از  ــی کنن ــی ط ــه خوب ــی را ب ــدارج علم ــتند م وی توانس
ــد و بعــد  ــد خراســانی بودن شــاگردان طــراز اول مرحــوم آخون

ــتند. ــان بازگش ــه اصفه ــرف ب ــف اش ــل در نج ــال تحصی از 10 س
ــت و  ــه جماع ــای اقام ــان درس ه ــه اصفه ــوزه علمی وی در ح
مرجعیــت در فتــوا ، فقــه و اصــول، مدافعــات و اســتفتا پرداخت 
ــر دانشــمندان و علمــا در درس وی حاضــر مــی شــدند. و اکث

آثار قلمی آیت اهلل سیدمحمد نجف آبادی
ــانی  ــد خراس ــوم آخون ــه االصــول از مرح ــرح کفای ــد ش دو جل
ــه و اصــول  ــارج فق ــرات درس خ ــود ، تقری ــتاد وی ب ــه اس ک

شاگردان آیت اهلل سید محمد نجف آبادی
احمــد فیــاض، شــهید اشــرفي اصفهانــي، محمــد تقــي 
ــر  ــي، ســید محمــد باق ــر محمــد صادق فشــارکي، مجتبــي می
نحــوي، حــاج امیــر آقــا فالورجانــي، ابوالحســن موســوي 
شــمس آبــادي، علــي بــن حاج زیــن الدیــن خوزانــي، محمد آل 
رســول، ســید مهــدي حجــازي، حســین خادمــي، عبدالرســول 
قائمــي، شــمس الدیــن خادمــي، حیــدر علــي صلواتــي، محمــد 
حســن ســه چهــاري، هبــة اهلل هرنــدي، شــریف روحانــي نجــف 
آبــادي، محمــود شــریعت فرزنــد شــیخ جــالل الدیــن، حیــدر 
علــي خــان برومنــد گــزي، محمــد حبیــب اللهــي نجــف آبادي، 
ــي،  ــي، روح اهلل خاتم ــن همدان ــد حس ــي، محم ــم ریاض ابراهی
عبدالجــواد جبــل آملــي، علــي مشــکوة، حیــدر علــي محقــق، 
عبــاس ادیــب اصفهانــي، ســّید حســن مــدرس هاشــمي 
اصفهانــي ، محمــد حســین مهــدوي اردکانــي، ســید اســماعیل 
ــي  ــي، مرتضــي اردکان ــي ، ســید کاظــم گلپایگان صــدر اصفهان
ــي  ــید مرتض ــي ، س ــي فان ــید عل ــي ، س ــي نجف ــد تق ، محم
ــي ، مرتضــي دهکــردي،  ــر صالحــي کرمان ــي اکب ابطحــي ، عل
مصطفــي ارســطویي نجــف آبــادي ، فضــل اهلل حجــازي، 
ــي  ــي، مصطف ــن نجف ــد الدی ــکیني، امج ــین مش ــد حس محم
میــر عمــادي ، مرتضــي نجفــي، مهــدي میــر عمــادي ، ســید 
ــي ، مرتضــي  ــي کرمان ــي مهربان ــرزا عل ــي ، می ــي زانیان مصطف
مــاّل باشــي حجــازي ، نصــراهلل قضائــي، ســید محمــود مــدرس 
، ســید جعفــر طباطبایــي نجــف آبــادي و غالمحســین منصــور

هم درسان آیت اهلل سید محمد نجف آبادی
ــاج  ــی، ح ــن اصفهان ــید ابوالحس ــی، س ــن عراق ــا ضیاءالدی آق
شــیخ محمدحســین کمپانــی، ســید جمــال الدیــن گلپایگانــی، 
ــا  ــیخ محمدرض ــادی، ش ــف آب ــدرس نج ــی م ــید عل ــر س می
ــید  ــهید س ــارکی، ش ــین فش ــال محمدحس ــد م ــی، آخون نجف
حســن مــدرس، ســید عبدالحســین ســیدالعراقین، شــیخ 
ــد  ــادی، آخون ــون آب اســماعیل معــزی، میــر محمدصــادق خات
مــال عبدالکریــم گــزی و عــده ایــی دیگــر از فضــال ئ علمــای 

ــتند. ــرار داش ــران ق ــی ای ــام اول علم ــه در مق ــان ک اصفه

شــرحی از زندگــی آیــت اهلل ســید محمــد نجــف آبادی
 وی 10 ســال در نجــف اشــرف بــه طــور مرتــب نــزد آخونــد 
ــود و  ــل ب ــه تحصی ــغول ب ــانی مش ــم خراس ــد کاظ ــال محم م

ــد. ــت کن ــاد را دریاف ــزه اجته ــق شــد از ایشــان جای موف
همچنیــن نــزد ایشــان بــه کتــاب کفالــه االصــول مســلط شــد 
و توانســت تقریــرات اســتادش را در چندیــن نســخه خطــی بــه 
رشــته تحریــر در آورد. همچنیــن دروس آموختــه از حــاج ســید 
محمــد فشــارکی اصفهانــی و آیت اهلل ســید عبدالحســین ســید 

العراقیــن را نیــز بــه رشــته تحریــر در آورد.
ســید محمــد مدرس قســمت عمده ایــی از علوم خــارج از فقه را 
نــزد حاج ســید محمدکاظم یــزدی مالک عروة الوثقــی آموخت.

تدریــس وی ابتــدا در مدرســه جــده بــزرگ بــود و ســپس بــه 
ــاغ نیــز  ــازار منتقــل شــد و در مدرســه چهارب مدرســه صــدر ب
بــه تدریــس فقــه ، اصــول و خــارج فقــه مــی پرداخــت. تســلط 
ایشــان و جاذبــه بیــان وی موجــب شــده بــود از گوشــه و کنــار 
ایــران طالبــان علــم در محضــر وی درس بگیرنــد و بســیاری از 

علمــا 50 ســال اخیــر از شــاگردان وی محســوب مــی شــوند.
 فضایل اخالقی آیت اهلل سید محمد نجف آبادی

ــی از غــرور در ایشــان  ــن نشــانه ای  تواضــع و فروتنــی: کمتری
ــی اش در  ــد علم ــام بلن ــه مق ــه ب ــا توج ــد و ب ــی ش ــده نم دی
مجالــس عمومــی و خصوصــی پاســخ تمامــی ســواالت را مــی 
داد بــه طــوری کــه باعــث تحســین و تعجــب همــگان می شــد.

 خلــق لیــن و نرمــش در معاشــرت بــا اقشــار مختلــف مــردم به 
طوری که هیچ گاه عصبانتی در هیچ بحثی ار ایشــان دیده نشــد. 
عــدم ریاســت طلبــی و بلنــد پــروازی: وی حتــی از امــا جماعت 
بــودن نیــر گریــزان بــود و بــدون هیــچ گونــه خودنمایــی و جــاه 
طلبــی و تظاهــری بــه مجلــس درس مــی رفــت. وی حتــی از 
ــید  ــد از س ــه تقلی ــت و ب ــز داش ــه پرهی ــاله علمی ــار رس انتش
ــی  ــی اعتنای ــد و ب ــی داد. زه ــاع م ــی ارج ــن اصفهان ابولحس
ــت و  ــی داش ــاده ای ــیار س ــی بس ــی خانوادگ ــا : زندگ ــه دنی ب
ــی  ــا جای ــرد ت ــی ک ــودداری م ــرعی خ ــوه ش ــت وج از دریاف
ــا  ــه مــی داد ت ــه خــود صاحــب مــال حوال کــه نیازمنــدان را ب
ــآب  ــدس م ــوس و مق ــچ گاه عب ــد. هی ــت کن ــودش پرداخ خ
ــود  ــزا و پرنشــاط ب ــود و جلســات درس وی همــواره روح اف نب
ــا مــزاح هــای متیــن و شــیرین جلســه را گــرم مــی نمــود. و ب

ــود و  ــزار ب ــت بی ــس داشــت و از غیب ــه تدری ــه خاصــی ب عالق
ــرد. ــرک نمــی ک جلســات درس خــود را ت

سمیه طالب

مشاهیر نجف آباد
آیت اهلل سید محمد نجف آبادی

ادامه از صفحه 1
در مســیر تبدیــل نجف آبــاد از معبــر بــه مقصد گردشــگری، طــی ســال های اخیر مجموعــه اقدامات 
متنــوع و متعــددی انجــام گرفتــه کــه یکی از شــاخص ترین آن هــا اجرای محــور تفریحــی کوچه باغ 
زندگــی بــه طــول 7کیلومتــر اســت کــه می توانــد بــه عنــوان جاذبــه ای اســتانی و ملی مطرح شــود

محمــد مغــزی نجف آبــادی اعــالم داشــت: ایــن محــور طبیعــی کــه مناطــق 1، 2، 4 و 
ــاز  ــی آغ ــروع زندگ ــش و ش ــاد زای ــوان نم ــه عن ــی ب ــود، از هفت لت ــامل می ش ــهر را ش 5ش
ــه عنــوان نمــاد  ــزار شــهدای شــهر ب ــه گل ــا گــذر از بیشــه و باغــات جنــوب شــهر، ب شــده و ب
ــد. ــی باش ــل زندگ ــیر مراح ــان دهنده س ــی نش ــه نوع ــا ب ــود ت ــم می ش ــی خت ــان زندگ پای

ــه،  ــرج کبوترخان ــدد، ب ــبز متع ــای س ــواری، فضاه ــاده روی، دوچرخه س ــیرهای پی ــزی از مس مغ
ــای تفریحــی و  ــه آب، ســرویس های بهداشــتی و فضاه ــی، برک ــای ایران مبلمــان شــهری، باغ ه

تجــاری بــه عنــوان بخشــی از زیرمجموعه هــای در نظــر گرفتــه شــده در طــول ایــن مســیر نــام 
ــی  ــل زندگ ــد پ ــن مســیر را بای ــت: شــاخص ترین ســازه طراحــی شــده در طــول ای ــرد و گف ب
ــت  ــل طبیع ــری از پ ــا الگوگی ــه ب ــت ک ــی دانس ــهید حجت ــوار ش ــا بل ــاغ ب ــع کوچه ب در تقاط
تهــران، ضمــن فراهــم کــردن بســتری مناســب بــرای عبــور شــهروندان در حالــت پیــاده و بــا 
دوچرخــه، بــه المانــی شــاخص در ســطح اســتان و کشــور تبدیــل خواهــد شــد. توســعه فضــای 
ســبز و امکانــات تفریحــی و ورزشــی جنــوب شــهر بــه ویــژه منطقــه بهارســتان در کنــار احیــاء 
ــا  ــود کــه مغــزی ب ــن طــرح ب ــاد دیگــر کارکردهــای ای جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی نجف آب
برشــمردن آن هــا افــزود: ایــن طــرح در چندیــن فــاز طراحــی شــده کــه برخــی از آن هــا طــی 
ــب،  ــرعت مناس ــا س ــری ب ــداد دیگ ــه و تع ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــته م ــال های گذش س
ــان ســال جــاری، شــاهد  ــا پای ــم ت ــد و امیدواری ــی خــود را پشــت ســر می گذارن مراحــل پایان

ــیم. ــروژه باش ــری از پ ــمت های دیگ ــل قس تکمی


