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خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر
در جلسه بررسی نحوه اجرای طرح تامین مسکن محرومین مناطق روستایی شهرستان  نجف آباد

2457 ستاد پیشگیری،هماهنگی 
و فرماندهی عملیات 

پاسخ بحران

بررسی و پیگیری رفع 
مشکالت کشاورزان مردم 

گلدشت

دیدار فرماندار ویژه 
شهرستان با مدیر کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان

چند مدت است به آسمان 
پرستاره نگاه نکرده اید؟

ادامه در صفحه 7

ــور  ــا حض ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
ــئول  ــتان، مس ــامی شهرس ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی ــدار، رئی بخش
ــاران  ــان، دهی ــتان اصفه ــکن اس ــاد مس ــتایی اداره کل بنی ــکن روس مس
شهرســتان و نماینــدگان شــوراهای اســامی روســتاهای شهرســتان برگــزار 
گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن عرض تســلیت به مناســبت 
شــهادت حضــرت امــام جــواد )ع(، بــر سیاســت دولــت در تامیــن مســکن 
محرومیــن و نیازمنــدان تاکیــد وافــر نمودنــد. ایشــان اهمیــت بــاالی ایــن 
طــرح را در راســتای کمــک بــه صاحــب خانــه نمــودن خانــواده های آســیب 
ــر ضــرورت اطــاع رســانی در  پذیــر بســیار  درخــور توجــه برشــمردند و ب
ــرای عمــوم و  موضــوع اقــدام ملــی مســکن و تامیــن مســکن محرومیــن ب
ــن  ــد و از حاضری ــح کردن ــاز تصری ــکن س ــن مس ــور خیری ــتفاده از حض اس
خواســتند هرچــه ســریع تــر و در نهایــت دقــت و کنــکاش، متقاضیــان واجد 

ــه مراجــع ذی صــاح معرفــی نماینــد.  شــرایط را شناســایی و ب
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شماره 68 3
                                                                                                          افتتاح ۱7 میلیارد طرح بهزیستی در نجف آباد

طــی مراســمی کــه بــه صــورت پخــش زنــده تصویــری و بــا حضــور مســئوالن شهرســتان برگــزار شــد، از ۱۳۶ طــرح بهزیســتی 
نجــف آبــاد بــه صــورت رســمی بهــره بــرداری شــد.

مجمــوع ارزش ریالــی ایــن طــرح هــا کــه بیشــتر آن هــا توســط بخــش خصوصــی اجــرا شــده، بیــش از هفــده میلیــارد تومــان 
عنــوان شــده اســت.

مجتمــع بــاران مهــر بــا زیربنــای ۵۰۰ متــر مربــع، مرکــز اقامتــی بهبــود و بازتوانــی معتــادان ســامت آینده بــا زیربنــای ۴۵۰ متر 
مربــع، دو واحــد مرکــز مشــاوره تخصصــی بــا مجمــوع زیــر بنــای ۲۵۰ متــر مربــع، ۱۰۱ طــرح اشــتغال زایــی و ۳۱ بــاب مســکن 

افــراد تحــت پوشــش بهزیســتی از جملــه ایــن طــرح ها هســتند.

خبر کوتاه

ــی آن  ــواد اصل ــه از م ــت ک ــران اس ــورمان ای ــنتی کش ــای س ــی از غذاه ــاب یک ــاس کب ت
می تــوان بــه گوشــت، ســیب زمینی، پیــاز اشــاره کــرد. شــاید بــا خــود بگوییــد کــه معنــی 
ــم  ــان قدی ــون در زم ــت و چ ــی اس ــه مس ــی کاس ــه معن ــاس ب ــت؟ ت ــاب چیس ــاس کب ت
جنــس اغلــب ظروف هــا از مــس بودنــد بنابرایــن بــه کبابــی کــه داخــل ایــن ظــروف تهیــه 
ــبزیجاتی  ــت و س ــوراک گوش ــاب خ ــاس کب ــذاری کرده اندت ــاب نام گ ــاس کب ــد را ت می ش
ــده اســت. گوشــتی  ــی ش ــخ م ــا طب ــزرگ ه ــم بخصــوص توســط مادرب ــه از قدی اســت ک
کــه بــرای تهیــه “تــاس کبــاب” اســتفاده مــی شــود بایســتی حتمــا گوشــت گوســفندی و 

ــده باشــد. ترجیحــا دن
مواد الزم جهت طبخ تاس کباب

* گوشت گوسفندی برای هر نفر ۱۰۰ گرم
 * سیب زمینی کوچک برای هر نفر ۱ عدد

* هویج    ۳ عدد * پیاز   ۲ عدد بزرگ  
* نمــک و فلفــل ســیاه و زردچوبــه بــه مقــدار  * روغن    ۲ قاشق غذاخوری  

کافــی
طرز تهیه تاس کباب

 بــرای شــروع کار ابتــدا بایــد مــواد را بــه تکــه هــای کوچکتــر ببرید.مثــا گوشــت را بــه ۴ 
تکــه تقســیم کنیــد و بعــد ســیب زمینــی ، هویــج و پیــاز را بــه صــورت حلقــه ای ببریــد. 
ســپس قابلمــه ای مناســبی را انتخــاب کنیــد و مقــداری روغــن داخــل آن بریزیــد .بعــد یــک 
ردیــف پیــاز حلقــه ای شــده را کــف قابلمــه بچینیــد و روی پیازهــا تکــه هــای گوشــت قــرار 
ــه همیــن ترتیــب  ــه بپاشــید و ب ــر روی تکــه هــای گوشــت کمــی فلفــل و زردچوب دهید.ب
هویــج  را هــم روی گوشــت بچینیــد و در آخــر ســیب زمینــی هــای حلقــه شــده را قــرار 
دهید.نصــف پیمانــه آب را بــه همــراه مقــداری نمــک و ادویــه هــای دیگــر داخــل قابلمــه 

میریــزم و روی حــرارت گاز قــرار مــی دهیــم تــا بجــوش بیایــد.
در قابلمــه را مــی بندیــم و اجــازه مــی دهیــم غــذا بــه آرامــی حــدود ۳ تــا ۴ ســاعت آب 
بینــدازد و پختــه شــود.اگر هــم آب غــذا تمــام شــد حتمــا مقــداری آب  بــه آن اضافــه کنیــد 

تــا پیــاز هــا تــه نگیــرد.
نکاتی برای طبخ بهتر تاس کباب

۱. هنــگام چیــدن مــواد داخــل ظــرف بهتــر اســت ال بــه الی مــواد نمــک ، فلفــل و زردچوبــه 
بپاشــید تــا طعــم آن فــوق العاده شــود. 

۲. سیب زمینی ها را در پایان پخت گوشت به بقیه مواد اضافه کنید تا له نشود. 

۳. می توانید مقداری آب لیمو یا آب غوره در پایان به غذا اضافه کنید. 
۴. تاس کباب را در کنار نان و سبزیجات تازه میل کنید.

۵. تــاس کبــاب  یــک غــذای رژیمــی و بســیار ســالم محســوب مــی شــود. چــون روغنــی  
خیلــی کمــی در آن بــکار رفتــه اســت.

۶. در تــاس کبــاب بهتــر اســت ابتــدا گوشــت و پیــاز را کــف قابلمــه بچینیــد و بــه مــدت 
ــواد را روی  ــه م ــه گوشــت پخــت بقی ــی ک ــد. زمان ــوان بپزی ــا دو لی ــم ب ــک ســاعت و نی ی
ــه  ــم گاز ب ــعله مای ــد و روی ش ــه کنی ــدار اضاف ــود مق ــر آب الزم ب ــد و اگ ــت بچینی گوش

پخــت ادامــه بدهیــد
نکات تکمیلی در مورد تاس کباب

تاس کباب جزو خوراک - گوشت قرمز می باشد 
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا ۱۵دقیقه 

و زمان پخت و انتظار آن در حدود ۴ ساعت می باشد .
تاس کباب را می توانید در وعده نهار - شام - سرو کنید . 

توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای ۴ نفر مناسب می باشد . 

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
تاس کباب

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر 
ــی  ــین باباکان ــدارمحمد حس ــرهنگ پاس ــان س ــود میزب خ

ــود. ــاد ب ــده انتظامــی شهرســتان نجــف آب فرمان
در ایــن دیــدار صمیمانــه  مهنــدس پزشــکی ریاســت 
شــورای اســامی شهرســتان و دبیــر شــورای اســامی شــهر 
و رضایــی مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل و جمعــی از 
مســئولین نیــروی انتظامــی نجــف آبادنیــز حضــور داشــتند، 
ایشــان ضمــن ابــراز خداقــوت بــه مجموعــه مدیریــت 
شــهری،  پیرامــون اجــرای برنامــه هــای مشــترک و مســائل 

ــد. ــادل نظــر نمودن ــی بحــث و تب ــوارد تعامل و م
ــان  ــا بی ــتان ب ــی شهرس ــی انتظام ــدار فرمانده ــن دی در ای
ــر عمــران و آبادنــی شــهر تأثیــر  اینکــه مدیریــت شــهری ب
گذارنــد و شــهرداری هــا بــه عنــوان یــک نهــاد عمومــی بــا 
ســاختار خدماتــی و اجرایــی مبتنــی بــر مشــارکت مــردم در 
ــزی  ــه مغ ــک روز شــهردار ب ــد ضمــن تبری ــر موثرن ــن ام ای
ــر از زحمــات ایشــان و  ــوح تقدی ــا اهــدای ل ــادی ب نجــف آب

ــاد تقدیــر نمــود. مجموعــه مدیریــت شــهری نجــف آب

جلسـه با فرماندهی نیروی انتظامی نجف آباد
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2شماره 68
              برگزاری سومین جلسه بزگداشت عید غدیر در نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  در ســومین جلســه بزرگداشــت غدیــر ، ضمــن تقدیــر و تشــکر از اعضــا در خصــوص 
مشــارکت در برنامــه ریــزی پیرامــون بزرگداشــت غدیــر ، گزارشــی از مصوبــات قبلــی جلســه ارائــه داد و افــزود پاسداشــت ایــن 
روز مهــم وظیفــه همــه ماســت و مــا بایــد در راســتای توســعه و ترویــج ایــن عیــد بــزرگ تمــام تــاش خــود را بــه کار گیریــم .

در ایــن جلســه رســول دری نماینــده آمــوزش و پــرورش شهرســتان بــا ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای انجام شــده در خصوص 
تهیــه و آمــاده ســازی کلیــپ هایــی در خصــوص ایــام دهــه امامــت و والیــت و انتخــاب کتــب مســابقه در خصــوص نحــوه و 

چگونگــی برگــزاری مســابقه مطالبــی را بیــان نمود .

خبر کوتاه

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۱ ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــد طاه ــت محم حصروراث
کاســه 99۰۰۲99 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان رحیــم طاهــری بشناســنامه ۳۰7 در تاریــخ 97/۵/۲۴ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. زهــرا 
جعفــری انالوجــه  ش ش ۱7۰ )همســر متوفــی ( ، ۲. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش 
۲۳ ، ۳. غامعلــی طاهــری انالوجــه    ش ش ۳۵ ، ۴. محمــد طاهــری ش ش ۱۱ )پســران 
متوفــی ( ، ۵. کبــری طاهــری ش ش ۱9 )دختــر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 
شــد. 8۶۳۶۱۳/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت میــاد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۰8۰۱۵۳9۵۰ بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۲97 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه ۲۱۵ در  ــی بشناس ــی عابدین ــادروان مرتض ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــه حیــن الفــوت آن  ــدرود زندگــی گفتــه ورث تاریــخ 99/۱/۲۰ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش ۲۵۳۰۳ ، ۲. میــاد 
ــی( ، ۳. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش ۱۰8۱۵۳9۵۰ )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش ۱۵۳۴7 )پ ــف آب نج
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. 

ــاد ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب 8۶۴۳8۳/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۱۰8 ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۲۵۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه ۱۴ 
ــه حیــن الفــوت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ 99/۱/۳۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری
ــه : ۱. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 8۱ ، ۲. پرویــن  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 7۳ ، ۳. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۱۰8 ، ۴. 
راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 9۲ ، ۵. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
۲۰ ، ۶. زهــره بهرامــی ش ش ۱۶ )فرزنــدان متوفی(متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 

آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

8۶۴۴8۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره ۳۳7 ب ــت مهــری صادقی حصروراث
کاســه 99۰۰۱۶7 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســکینه زمانــه نجف آبــادی بشناســنامه ۴۱ در تاریــخ 99/۱/۳۱ اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: ۱. مهــری صادقیــان ش ش ۳۳7 ، )فرزندمتوفــی(، 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. 

8۶۳97۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان و بــا حضور معــاون عمرانــی فرماندار و 
ســایر مســئوالن اداری، اجرایــی، نظامــی و انتظامــی شهرســتان و ســایر مدعوین جلســه ســتاد 

پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ به بحــران شهرســتان برگــزار گردید.
ــه  ــی ب ــن اجتماع ــه بهزیســتی و تامی ــک هفت ــی، ضمــن تبری ــدس راع ــن جلســه مهن در ای
ــه اصــرار  مــردم شــریف ایــران و خصوصــا کارکنــان زحمتکــش ایــن دو مجموعــه، نســبت ب
ــه مدیریــت بحــران )پیشــگیری، آمادگــی، مقابلــه و بازســازی و  ــر اجــرای مراحــل چهارگان ب
بازتوانــی( تاکیــد و بــر تــاش در جهــت شــناخت پدیــده هــای پــر خطــر طبیعــی و انســانی 
و همچنیــن آمــوزش هــای موثــر فــردی و اجتماعــی در مقابلــه بــا بحــران تصریــح نمودنــد. 
رئیــس ســتاد پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ به بحــران شهرســتان ضمن 
اشــاره بــه دســتور مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری؛ متذکــر گردیدنــد: الزم اســت 
کلیــه ادارات و دســتگاه هــا شهرســتان هرچــه ســریع تــر نســبت بــه تهیــه و ارســال اطاعــات 
مربــوط بــه امکانــات و تجهیــزات مدیریــت بحــران ســازمانی خــود بــه فرمانــداری شهرســتان 
ــه  ــا اشــاره ب ــه لحظــه خــود را حفــظ نماینــد. ایشــان در ادامــه ب ــدام و آمادگــی لحظــه ب اق
ــران و  ــد: الزم اســت تمــام مدی ــد نمودن ــا در کشــور تاکی ــوج دوم بیمــاری کرون گســترش م
روســای دســتگاه هــای اداری و اجرایــی شهرســتان نســبت بــه اجــرای دقیــق مصوبــات ســتاد 
ملــی و شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیماری پاندمیــک کرونا، باالخــص مداومت 
بــر اســتفاده از ماســک در مــکان هــای عمومــی و پرخطــر و همچنیــن رعایــت فاصلــه گــذاری 
اجتماعــی و ممانعــت از رفتارهــای پــر خطــر دقــت الزم را بــه عمــل آورنــد. در ادامــه حاضریــن 
در جلســه نســبت بــه تبییــن آخریــن اقدامــات و تمهیــدات الزم صــورت پذیرفتــه در راســتای 
مدیریــت بحــران و کاهــش مخاطــرات در راســتای دســتور العمــل تشــکیل جلســه از جملــه: 
ــت جهــاد  ــی توســط مدیری ــع آب ــره آب کشــاورزی و ســایر مناب شناســایی اســتخرهای ذخی
ــات و  ــی اقدام ــزارش نهای ــر گ ــد و در آخ ــزارش پرداختن ــه گ ــه ارائ ــور آب ب ــاورزی و ام کش
فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه در رابطــه بــا مســیر معــروف بــه ال، توســط مدیــر اداره امــور 

آب شهرســتان بیــان و ســپس معــاون شــهردار و مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری شــهر نجــف آبــاد، در خصــوص حریــق بازارچــه شــهید مطهــری بــه ارائــه 
گــزارش و تمهیــدات در نظــر گرفتــه شــده در جهــت رفــع خطــرات احتمالــی پرداختــد و مقرر 
ــوط و  ــا حضــور دســتگاه هــای مرب ــازار ب ــژه ای پیرامــون ایمــن ســازی ب ــد، جلســه وی گردی

ذینفعــان برگــزار گــردد.

ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

از مهم تریــن شــاخص های گیاهــان ارگانیــک ایــن اســت کــه از ســه ســال قبــل، خــاک کشــاورزی 
بــا فاضــاب آبیــاری نشــده باشــد و فاقــد فلــزات ســنگین مثــل ســرب و کلــرور پتاســیم باشــد. 
از علف کش هــا، حشــره کش ها، قارچ کش هــا،  ایــن گیاهــان  همچنیــن در چرخــه تولیــد 
آفت کش هــا، کودهــای شــیمیایی، الرو و تخم کــش نیــز اســتفاده نشــده باشــد. تغییــرات ژنتیــک، 
پرتودهــی بــا اشــعه گامــا، یونیــزان و مــواد شــیرین کننده و رنگ دهنــده مصنوعــی هــم در آن بــه 
کار نرفتــه باشــد. همچنیــن در تولیــدات حیوانــی )گوشــت، شــیر و تخم مــرغ( نبایــد در زمان رشــد 
حیــوان از هورمــون BST گاوی )Bovine Somatotropin( یــا آنتی بیوتیک هــا )تتراســایکلین( 

و… اســتفاده شــده باشــد و بایــد خــوراک و آب حیوانــات کامــا از نــوع ارگانیــک باشــد.
کارشناسان تغذیه چه می گویند؟

کارشناســان تغذیــه بــر ایــن باورنــد کــه افــراد بهتــر اســت تــا حــد امــکان از مــواد غذایــی ارگانیک 
اســتفاده کننــد. ایــن گــروه می گوینــد: مصــرف مــواد غذایــی ســالم و ارگانیــک حتــی اگــر قیمــت 

آنهــا کمــی باالتــر باشــد، صرفه جویــی در کاهــش هزینه هــای درمانــی آینــده اســت.
ــواد  ــد بســیاری از م ــون در تولی ــم اکن ــد: ه ــه می گوین ــن رابط ــه در ای ــد تغذی ــان ارش کارشناس
ــواد شــیمیایی و  ــن م ــه وجــود ای ــا اســتفاده می شــود ک ــواد شــیمیایی و هورمون ه ــی از م غذای
ــواع ســرطان و بیماری هــای دســتگاه گــوارش و  ــه ان ــا ب ــی باعــث ابت ــواد غذای ــا در م هورمون ه
حتــی بیماری هــای قلبــی می شــود. همچنیــن ایــن مــواد در رشــد جنیــن، شــیر مــادران شــیرده 

و حتــی عقیــم شــدن مــردان و قاعدگــی زنــان تاثیــر دارد.
 بــا اشــاره بــه این کــه حتــی آفت هــا و حشــرات نیــز بــه ســمت مــواد غذایــی کــه طبیعــی تولیــد 
ــن  ــت ای ــیمیایی در پوس ــواد ش ــد م ــرات می دانن ــا و حش ــد: آفت ه ــد، می افزای ــده اند نمی رون نش

میوه هــا ذخیــره شــده  و از ایــن رو بــه میوه هــای غیرطبیعــی نزدیــک نمی شــوند.
محصــوالت ارگانیــک بــه دلیــل اینکــه عــاری از مــواد شــیمیایی هســتند و در شــرایط طبیعی تهیه 

می شــوند ویژگی هــای زیــر را دارنــد:

۱.تازه هستند و معموال مزه ی طبیعی تر و دلنشین تری دارند.
ــا  ــش ب ــان در واکن ــواد معدنی ش ــا و م ــرا ویتامین ه ــد زی ــتری دارن ــی بیش ــوال ارزش غذای ۲.معم

ترکیبــات شــیمیایی از بیــن نمــی رود.
ــروز  ــال ب ــش احتم ــه در کاه ــت ک ــتر اس ــا بیش ــود در آنه ــیدان  موج ــذب آنتی اکس ــر و ج ۳.اث

ــت. ــر اس ــی مؤث ــف بینای ــی و ضع ــکات قلبی عروق ــرطان، مش ــد س ــی مانن بیماری های
ــا گیاهــان ارگانیــک، دارای  ــرورش دام هــا در محیــط طبیعــی و ب ــه دلیــل پ ۴.محصوالت شــان ب
مقادیــر بیشــتری اســید چــرب CLA اســت کــه به ویــژه بــرای ســامتی عــروق قلــب مفیــد اســت.

۵.بــا حــذف انــواع آنتی بیوتیــک و هورمــون کــه به طــور غیرمســتقیم باعــث مقــاوم شــدن بــدن در 
برابــر آنهــا می شــوند از تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن در درازمــدت جلوگیــری می کنــد.

مریم رضائیان

معیارهای تشخیص محصول ارگانیک

سالمت و زندگی سالم 
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شماره 68 5
                                                                                           دو ماهیگیرداستان کوتاه

روزی دو مرد عازم ماهیگیری شدند، یکی متبحر و دیگری سر رشته ای از این کار نداشت.
هــر بــار ماهیگیــر کار کشــته ماهــی بزرگــی صیــد مــی کــرد آن را در ظرفــی پــر از یــخ مــی انداخــت؛ امــا هــر بــار کــه 

ماهیگیــر بــی تجربــه یــک ماهــی بــزرگ صیــد مــی کــرد دوبــاره آن را بــه آب مــی انداخــت.
ماهیگیــر متبحــر تــا شــب شــاهد ایــن ماجــرا بــود. ســرانجام کاســه صبــرش لبریــز شــد و پرســید: چــرا هــر ماهــی بزرگی 

کــه صیــد می کنــی دوبــاره بــه آب مــی انــدازی؟
ماهیگیر بی تجربه جواب داد: خوب معلومه برای این که من فقط یک تابه کوچک دارم.

ــرداری از ۱۳۶ طــرح بهزیســتی  ــره ب ــاح و به مراســم افتت
شهرســتان نجــف آبــاد از طریــق ویدئوکنفرانــس بــا 
حضــور مهنــدس راعــی، معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــاد، معاونیــن بهزیســتی اســتان  ویــژه شهرســتان نجــف آب
ــس  ــدار، رئی ــی فرمان ــاون سیاســی و اجتماع ــان، مع اصفه
اداره بهزیســتی شهرســتان نجــف آبــاد و هیــات همــراه بــه 
ــد.  ــزار گردی ــتی برگ ــه بهزیس ــت هفت ــبت گرامیداش مناس
ایــن طــرح هــا کــه عمدتــا توســط بخــش خصوصــی اجــرا 
گردیــده انــد شــامل: مجتمــع بــاران مهــر بــا زیربنــا ۵۰۰ 
ــادان  ــی معت ــود و بازتوان ــی بهب ــز اقامت ــع، مرک ــر مرب مت
ســامت آینــده بــا زیربنــا ۴۵۰ متــر مربــع، دو واحــد مرکــز 
مشــاوره تخصصــی ســرجمع بــا زیــر بنــا ۲۵۰ متــر مربــع، 
ــت  ــراد تح ــکن اف ــاب مس ــتغالزایی، ۳۱ ب ــرح اش ۱۰۱ ط
ــا  ــه مجموع ــاد ک ــتان نجــف آب پوشــش بهزیســتی شهرس
ــون  ــت میلی ــارد و بیس ــر ۱7۳ میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
ریــال مــی باشــند. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، 
ضمــن تبریــک هفتــه بهزیســتی و تامیــن اجتماعــی، 
بیــان داشــتند: »جوامــع بشــری بــرای رســیدن بــه توســعه 
ــد و  ــانی متعه ــروی انس ــور نی ــه حض ــد ب ــی نیازمن و تعال
ــای تســهیلگر و  ــازمان ه ــش س ــی باشــند و نق ــد م کارآم
حمایتگــر در ایــن زمینــه نقشــی غیــر قابــل انــکار اســت؛ 
ــتی  ــزار بهزیس ــده و خدمتگ ــاد ارزن ــان دو نه ــن می در ای
و تضمیــن  ای ســترگ  پشــتوانه  اجتماعــی  تأمیــن  و 
کننــده آینــده ای روشــن و پرامیــد بــرای اکثریــت مــردم 
شــریف و نجیــب ایــران اســامی مــی باشــند کــه همــواره 
ــردی و  ــامت ف ــتای س ــا در راس ــر و پوی ــوی موث ــه نح ب
اجتماعــی مشــغول بــه خدمــت رســانی مــی باشــند، ایــن 
هفتــه، فرصــت مغتنمــی بــرای تبییــن اهمیــت کارکردهــا 
و خدمــات گســترده ایــن مجموعــه ارزشــمند و تاثیرگــذار 
ــی  ــوان دســتگاه متول ــه عن ــی شــک بهزیســتی ب اســت. ب

ــی،  ــدگان اجتماع ــیب دی ــن، آس ــت از محرومی ــر حمای ام
افــراد توانخــواه و ... گامــی موثــر در راســتای تحقــق 
عدالــت اجتماعــی در ســایه ســار نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی در پیــروی از منویــات مقــام معظــم رهبــری 
)مدظلــه العالــی( برداشــته کــه بــه حمــد ا... ایــن رویکــرد 
ــز  ــد نی ــن شــریف و ارجمن ــت خیری ــا حمای ــز ب ــده نی ارزن
ــترش  ــار و گس ــال انتش ــه در ح ــور توج ــوی در خ ــه نح ب
اســت«. رئیــس شــورای اداری شهرســتان نجــف آبــاد 
ــتان در  ــتی شهرس ــام بهزیس ــرورت اهتم ــر ض ــه ب در ادام
رفــع نیــاز جامعــه هــدف تاکیــد و بــر ضــرورت گســترش 

مراکــز مشــاوره و خدمــات بهزیســتی در تعامــل بــا بخــش 
خصوصــی در راســتای مقابلــه بــا آســیب هــای اجتماعــی و 
ــد.  آســیب هــای نوظهــور اجتماعــی تبییــن ســخن نمودن
ــی و  ــوم اجتماع ــای مضم ــده ه ــا پدی ــارزه ب ــان مب ایش
فرهنگــی همچــون اعتیــاد، طــاق، حاشــیه نشــینی، 
بهزیســتی  اولویــت هــای دســتگاه  از  را   ... و  بیــکاری 
ــر ضــرورت حمایــت همــه جانبــه از طــرح  برشــمردند و ب
هــای اشــتغالزا پویــا و پایــا بــرای جامعــه هــدف بهزیســتی 

ــد. ــد ورزیدن تاکی

مراسم افتتاح و بهره برداری از طرح های بهزیستی شهرستان نجف آباد

ــات  ــتان و هی ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
همــراه ضمــن بازدیــد میدانــی از کارخانــه تولیــدی بردبــار 
ــه و  ــات بدن ــه قطع ــده کلی ــد کنن ــپاهان - تولی ــدک س ی
ــد محصــوالت  ــد تولی ــز ، از رون ــو مرســدس بن ــن جل کابی
ــران پیشکســوت  ــا مدی ــن مجموعــه آگاهــی یافتنــد و ب ای
ایــن مجموعــه در راســتای رفــع مشــکات و تصمیــم 
ــدی  ــازار محصــوالت تولی ــق ب ــرای توســعه و رون ســازی ب

به گفتگو نشستند.
مهنــدس راعــی، در ایــن دیــدار ضمــن تقدیــر از صنعتگران 
و صاحبــان تولیــد کاال و خدمــات، خصوصــا مدیریــت 
صبــور و کوشــا کارخانــه تولیــدی بردبــار یــدک ســپاهان، 
ــد« در ســال جــاری را یکــی  ــق شــعار »جهــش تولی تحق
ــت برشــمردند و  ــه دول ــداف عالی ــن اه ــت تری ــر اهمی از پ
بــر حمایــت همــه جانبــه خــود از صنایــع تولیــدی بومــی 

ــع  ــای صنای ــد پوی ــع تولی ــع موان ــی و تســهیل و رف و وطن
ــد. ایشــان پیشــرفت دانــش بومــی  تاکیــد و تصریــح کردن
ــی  ــه صنعت ــر را در عرص ــز مایل ــوی بن ــاق جل ــد ات تولی
بســیار حائــز اهمیــت ارزیابــی نمودنــد و از تولیدکننــدگان 
شهرســتان خواســتند در جهــت تولیــد محصــوالت نویــن، 
بــا کیفیــت و بــا کمیــت از هــم افزایــی دســتگاه هــای ذی 
ربــط بــا مراکــز آمــوزش عالی و شــرکت هــای دانــش بنیان 
نهایــت بهــره منــدی را اتخــاذ نماینــد. رئیس شــورای اداری 
شهرســتان، دانــش و تجربــه را دو بــال قدرتمنــد تولیــدات 
صنعتــی برشــمردند و از ارائــه تســهیات بــه شــرکت 
هــای دانــش بنیــان بــه بیــان موضــوع پرداختنــد. معــاون 
ــا تبییــن شــرایط  ــژه شهرســتان ب ــدار وی اســتاندار و فرمان
ــر  ــه نظــام ســلطه ب ــای ظالمان ــم ه ــی و تحری ــژه جهان وی
ضــرورت کاربســت مدیریــت جهــادی و بهــره گیــری 
ــش  ــت دان ــر اهمی ــح و ب ــی، تصری ــای بوم ــیل ه از پتانس
مهندســی معکــوس در صنایــع باالدســتی ســفارش نمودنــد 
و از ســایر مســئوالن منطقــه ای و اســتانی درخواســت 
کردنــد نســبت بــه همــکاری و تعامــل بــا صاحبــان صنایــع 
و صنعتگــران در راه توســعه پایــدار و اشــتغال پایــا از هیــچ 
ــرورت  ــر ض ــه ب ــان در ادام ــد. ایش ــه ننماین ــری مضایق ام
همــه  از  اســتفاده  و  مشــکات  مقابــل  در  ایســتادگی 
ــت از  ــرون رف ــر در ب ــنهاد موث ــه پیش ــا و ارای ــت ه ظرفی

ــد. ــد نمودن ــی تاکی شــرایط کنون

بازدید فرماندار ویژه شهرستان از کارخانه تولیدی بردبار یدک سپاهان
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4شماره 68
خبر کوتاه

                   حق بیمه تأمین اجتماعی فروردین سهم اعضا واریز شد 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از صنــدوق اعتبــاری هنــر ، فــرزاد 
حیــدری معــاون توســعه مدیریــت و منابــع صنــدوق اعتبــاری هنــر بــا اشــاره بــه پرداخــت حــق بیمــه ســه ماهــه نخســت 
ســالجاری گفــت: در راســتای حمایــت از اعضــای تحــت پوشــش بــرای جبــران خســارت هــای ناشــی از کرونــا، طــی هماهنگی 
هــای صــورت گرفتــه بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی  مقــرر شــد صنــدوق اعتبــاری هنرســهم حــق بیمــه ســه ماهــه اول ســال 

99 اعضایــی کــه تــا پایــان اســفند 98 دارای قــرارداد بیمــه فعــال بودنــد را پرداخــت نمایــد.
وی در ادامــه افــزود: در مرحلــه اول حــق بیمــه و ســرانه درمــان فروردیــن بالــغ بــر 8 هــزار نفــر از اعضایــی کــه هیــچ اقدامــی 

بــرای اخــذ فیــش و پرداخــت حــق بیمــه انجــام نــداده بودنــد، بــه حســاب ســازمان تأمیــن اجتماعــی واریــز شــد.

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و 
بــا حضــور شــهردار و اعضــاء شــورای اســامی شهرگلدشــت، 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان، نماینــده مجتمــع 
ــن  ــی )ره( و معتمدی ــام خمین ــداد ام ــه ام ــادی کمیت اقتص
ــد پیگیــری و حــل اختــاف و  محلــی، جلســه بررســی رون
ــداد در  ــه ام ــع اقتصــادی کمیت ــا مجتم ــردم ب مشــکات م

ــد. ــزار گردی شــهرداری گلدشــت برگ
ــر از فعالیــت  در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تقدی
ــت  ــرورت و اهمی ــر ض ــن ب ــا و مدعوی ــازنده اعض ــای س ه
تســریع در رفــع مشــکات فیمابیــن تاکیــد و نســبت 
ــن  ــوی طرفی ــین از س ــات پیش ــات جلس ــرای مصوب ــه اج ب
ــدار در  ــگاه فرمان ــن جای ــا تبیی ــان ب ــد. ایش ــح کردن تصری
ــتان  ــی شهرس ــای اداری و اجرای ــتگاه ه ــان دس داوری می
ضــرورت تبعیــت از مصوبــات را از ســوی اعضــاء بــر طبــق 
حکــم وزیــر کشــور الزم االجــرا خواندنــد و بــا بیــان مباحــث 
قانونــی اعــام رای نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان بــه 
ــن پرداختنــد و در ادامــه  ــات مبســوط حاضری اســتماع بیان
ــد پیگیــری گوشــزد  ــه اعضــا جهــت اتخــاذ رون ــی را ب نکات
ــرر  ــان مق ــدات الزم در پای ــاذ تمهی ــن اتخ ــد و ضم نمودن
ســاختند جلســه آتــی بــا حضــور مســئوالن ارشــد مجتمــع 
اقتصــادی کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( برگــزار و مــوارد 

ــردد. ــری گ ــی در آن جلســه پیگی نهای

بررسی و پیگیری رفع مشکالت کشاورزان و مردم شهرگلدشت

ــات  ــتان و هی ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
همــراه بــه منظــور پیگیــری امــور مربــوط بــه حــوزه راه و 
شهرســازی شهرســتان نجف آبــاد بــا علیرضــا قــاری قــرآن، 
ــه  ــدار و ب ــان دی ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی

ــد. گفتگــو پرداختن
ــرکل راه و  ــن مدی ــور معاونی ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
ــرح  ــه، ط ــهرهای تابع ــهرداران ش ــتان، ش ــازی اس شهرس
هــای عمرانــی و اجرایــی حوزه راه و شهرســازی شهرســتان، 
رونــد پیگیــری اعتبــار طــرح  هــای در دســت اجرا، بررســی 
ــا طــرح اقــدام ملــی مســکن و نحــوء  مشــکات مرتبــط ب
اجــرای طــرح  هــای جامــع و تفصیلی شــهرهای شهرســتان 
بــه صــورت مبســوط بــه بحــث و بررســی گذاشــته و جهــت 
رفــع موانــع تصمیــم گیــری و تمهیــدات الزم اتخــاذ 
گردیــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، ضمــن اشــاره بــه 
ــرای  ــد اج ــود در رون ــای موج ــا و چالش ه ــت  ه محدودی
پــروژه  هــای راه و شهرســازی شهرســتان نجــف آبــاد، اهــم 
ــرح و  ــتان را مط ــای شهرس ــروژه  ه ــی پ ــکات اجرای مش
افزودنــد: برخــی از پــروژه  هــای ایــن شهرســتان، متاســفانه 
بــه دالیــل مختلــف و در راس آن عــدم تامیــن اعتبــار الزم 
ــرف  ــا برط ــه ب ــت ک ــده اس ــل مان ــده و الینح ــف ش متوق
ــر توســعه پایــدار ایــن شهرســتان، گام  شــدن آن عــاوه ب
بنیادینــی در کمــک بــه رفــع مشــکات مــردم شهرســتان 
نجف آبــاد بــر داشــته مــی شــود. در ادامــه مهنــدس قــاری 
قــرآن، از معاونیــن خــود خواســتند تــا هرچــه ســریع تــر 
ــه   ــا مرحل ــری آن ت ــوع و پیگی ــی موض ــه بررس ــبت ب نس
ــا  ــد: ب ــد. ایشــان افزودن ــدام الزم را معمــول نماین اجــرا اق
تعامــل و همــکاری تمامــی دســتگاه  هــای اجرایــی مرتبــط 
ــد  ــق آم ــاد فائ ــتان نجف آب ــکات شهرس ــر مش ــوان ب می ت
ــری از  ــره گی ــور و به ــه ام ــیدن ب ــرعت بخش ــن س و ضم

پتانســیل هــای موجــود، همــه موانــع اجرایــی طــرح  هــای 
ایــن شهرســتان را مرتفــع ســاخت. ایشــان ضمــن اذعــان بر 
مســاعدت  هــای الزم در راســتای پشــتیبانی برابــر ضوابط و 
چارچــوب قانونــی توســط اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
ــتفاده  ــرمایه گذار و اس ــذب س ــای ج ــان از راهکاره اصفه
از پتانســیل های بخــش خصوصــی بــا هــدف توســعه 
ــی  ــدام مل ــرح اق ــی ط ــرعت بخش ــه س ــهری ب ــدار ش پای
ــق  ــاد، ده مســکن در اراضــی شــمال گلدشــت، همــت آب
و جــوزدان تاکیــد و بیــان داشــتند از عمــده اهــداف ایــن 
اداره کل تســریع در اجــرای طــرح اقــدام  ملــی مســکن مــی 

باشــد کــه برنامــه  ریــزی  هــای الزم در ایــن خصــوص انجام 
پذیرفتــه اســت. شــایان ذکــر اســت در ایــن نشســت مــوارد 
مختلــف و متنوعــی از جملــه: رفــع مشــکل ســیتی ســنتر 
نجــف آبــاد، طــرح جامــع شــهر گلدشــت، طــرح تفصیلــی 
شــهرهای جــوزدان و دهــق، فضــای ســبز شــهر دهــق، اجرا 
طــرح ســامان بخشــی کارگاه  هــای نیمــه مزاحــم شــهری 
و ... مطــرح و پــس از بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون 

موضوعــات ارائــه شــده تصمیمــات نهایــی اتخاذگردیــد.

دیدار فرماندار ویژه شهرستان با مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان
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شماره 68 7
پیام کوتاه

                                                                               به مناسبت  ازدواج حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع(
در شب اول ذیحجه که هالل ماه با کرشمه خودنمایی می کرد

خورشید به خانه علی علیه السالم وارد شد
باد صبا همه را خبر رسانید که: زیور ببندید؛

نور با نور پیوست و جهان روشن شد.
درختان شکوفه های خود را بر زمینیان ارزانی داشتند.

1- بــا شــیوع ویــروس کرونــا و فراگیــری بحــران در تمــام جوامــع، بیشــتر افــراد 
کــم و بیــش بــا اســترس و اضطــراب ناشــی از ایــن بیمــاری درگیــر بــوده انــد. بــه 
عنــوان ســوال اول ضمــن تعریــف اســترس و اضطــراب، از اثــرات ایــن اســترس در 
زندگــی مــردم بفرمایید.آیــا مثــل بحــران هــای دیگــر بــرای غلبــه بــر اســترس، 

آمــوزش در زمینــه بحــران ویــروس کرونــا را ضــروری مــی دانیــد ؟
اضطــراب یــا تشــویش یــا دلشــوره عبــارت اســت از یــک احســاس منتشــر ، نــا خوشــایند و 
مبهــم ، هــراس و نگرانــی بــا منشــا نــا شــناخته کــه بــه فــرد دســت مــی دهــد و شــامل عــدم 

اطمینــان ، درماندگــی و برانگیختگــی فیزیولــوژی اســت.
در جــواب بــه ایــن ســوال کــه آیــا اضطــراب ناشــی از کرونــا در زندگــی مــردم موثــر اســت ؟ 
بلــه ، در زمانــی کــه مــا در شــرایطی زندگــی مــی کنیــم کــه انــواع اضطــراب هــای محیطــی 
ــا کــه باعــث مــی شــود ، فضــای  وجــود دارد اضطــراب ناشــی از بیمــاری هــا از جملــه کرون
امــن و ایمــن خانــواده تحــت تاثیــر قــرار گیــرد شــنیدن اخبــار فوتــی هــا، تــرس از دســت 
ــه همیــن دلیــل الزم اســت کــه همــه  دادن و بیمــاری را در کــودکان افزایــش مــی دهــد ب
اعضــای جامعــه و بــه خصــوص والدیــن آمــوزش هــای الزم را دربــاره اضطــراب دریافــت کننــد 

تــا بتواننــد فضــای خانــواده را مدیریــت کننــد.
ــه  ــروری ب ــع ض ــط در مواق ــدرت و فق ــه ن ــخت و ب ــی س ــردم خیل ــر م 2- اکث
ــناس و  ــه روان ش ــه ب ــد و از مراجع ــی کنن ــه م ــک مراجع ــناس و روانپزش روانش
ــد ؟ ــی دانی ــه م ــوع را چ ــن موض ــل ای ــد. دلی ــی کنن ــودداری م ــک خ روانپزش

یکــی از ســواالتی کــه همیشــه دربــاره ی آن بحــث بــوده اســت حضــور جلســات روان شناســی 
و مراجعــه بــه روان پزشــک اســت بــه نظــر مــی رســد طبــق تجربــه شــخصی بنــده یکــی از 
علــل عــدم مراجعــه افــراد بــه روان شــناس و روان پزشــک در کشــور مــا دیــد منفــی اســت 
کــه نســبت بــه ایــن موضــوع وجــود دارد . یکــی از علــل غالــب آن کــه مــا زیــاد از مراجعــان 
خــود شــنیده ایــم ایــن اســت کــه افــراد فکــر مــی کننــد افــرادی کــه مشــکات حــاد روانــی 
دارنــد فقــط بــه مشــاور مراجعــه مــی کننــد و ایــن موضــوع باعــث مــی شــود احســاس کننــد 
ــناس و روان پزشــک  ــه روان ش ــه ب ــه مراجع ــی ب ــس لزوم ــد پ چــون مشــکل خاصــی ندارن

وجــود نــدارد.
خیلــی از افــراد در جامعــه فکــر مــی کننــد کــه در همــه زمینــه هــا از جملــه زمینــه هــای 
خانوادگــی ، اجتماعــی ، اقتصــادی ، فرهنگــی کامــا اطاعــات دارنــد و نبــازی بــه مشــورت و 

راهنمایــی ندارنــد.
فعالیــت افــرادی کــه در زمینــه مشــاوره و روان شناســی تخصــص کارشناســی ارشــد و دکتــرا 
ندارنــد امــا مــردم بــه آنهــا اعتمــاد مــی کننــد و موضوعــات خانوادگــی و مشــکات شــخصی 
ــراد  ــی هــای غیــر تخصصــی اف ــه دلیــل راهنمای ــد ، ب ــان مــی گذارن ــا آنهــا در می خــود را ب

آســیب مــی بیننــد و نســبت بــه موضــوع مشــاوره بــی اعتمــاد مــی شــوند.
ــه  ــا از جمل ــواده ه ــوا در خان ــری و دع ــث، درگی ــر و بح ــش، ج ــش تن 3- افزای
بحــران هــای کرونــا اســت. شــما چــه راهکارهایــی در جهــت بهبــود این مســائل 

داریــد.
بــه دلیــل حضــور طوالنــی مــدت  اعضــای خانــواده در خانــه و تعامــات بیشــتر آنهــا نقــش ها 
و بحــث هــای اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر افزایــش یافتــه اســت . کــه در ایــن زمینــه مــا بــه 

خانــواده هــا راهکارهــای زیــر را ارائــه مــی دهیــم:
- ایجاد فضای گفت و گو و تعامات با یکدیگر

- فراهم کردن فرصت هایی جهت شناخت اعضای خانواده از یکدیگر
- فراهم نمودن زمان های اختصاصی برای زن و مرد

- فرصت هایی برای بازی های گروهی بین اعضای خانواده
- ایجاد فرصت های مطالعه ی گروهی بین اعضای خانواده

ــیوع  ــرخ ش ــا ن ــا کرون ــه در دوران پس ــد ک ــان معتقدن ــی از روانشاس 4- برخ
اختــالالت روانــی و آســیب هــای نوپدیــد روانــی افزایــش مــی یابــد. راهکارهــای 

ــت ؟ ــات چیس ــل موضوع ــن قبی ــرای ای ــما ب ــنهادات ش و پیش
بــه خاطــر وجــود اســترس هــا و تنــش هــای زیــاد ناشــی از کرونــا و وجــود اضطــراب هــای 
ــه  ــود دارد ک ــا وج ــا کرون ــی در دوران پس ــای روان ــال ه ــیوع اخت ــال ش ــه ای احتم زمین

ــود: ــی ش ــن موضــوع پیشــنهاد م ــت پیشــگیری از ای ــی جه راهکارهای
- انجام تکنیک های مراقبه

- انجام حرکات ورزشی و نرمشی در منزل روزانه ۲۰ دقیقه
- تکنیک های relaxtioen  و آرام سازی بدن به صورت روزانه

- توجه به تغذیه مناسب و استفاده از دم نوش های آرام بخش مثل بهارنارنج
- فاصلــه گرفتــن از اخبارهــا  و عــدم پیگیــری آمارهــا بــه جــای آن انجــام صرفــا پروتــکل های 

بهداشــتی کــه مربــوط بــه هــر فرد اســت
- عدم صحبت و گفت و گو در فضای خانواده درباره بیماری کرونا و آمارها و کشته ها

5- اضطــراب ، نگرانــی مــداوم ناشــی از تــرس مبتــال شــدن فــرد و اطرافیانــش 
بــه کرونــا و همچنیــن چــک کــردن وســواس گونــه عالئــم ایــن بیمــاری در خــود 
ــی در  ــن بیمــاری اســت. چــه راهکارهای ودیگــران از عــوارض روحــی شــیوع ای

جهــت رفــع ایــن مشــکالت و اســترس هــا پیشــنهاد مــی کنیــد؟
در دایــره نفــوذ هــر فــردی صرفــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی قابــل اجراســت و بــا دادن 
آگاهــی هــای الزم بــه اعضــای خانــواده مســئولیت رفتــار هــر فــرد بــه عهــده خــودش باشــد 
و بــه جــای کنتــرل کــردن و چــک کــردن مــدام ابــزار و وســایل در حــد ضــرورت و تمــاس 
بــا مــکان هــا و اشــیاء آلــوده ضــد عفونــی کــردن انجــام شــود ، امــا بــه کــرات دیــده شــده 
ــد را نیــز ضــد  اســت کــه افــراد حتــی وســایلی کــه مــدت هاســت از آن اســتفاده نکــرده ان
عقونــی مــی کننــد یــا فرزنــد خــود را بــا وجــود اینکــه در منــزل بــوده اســت و هیــچ تماســی 
بــا محیــط هــای آلــوده نداشــته اســت را مجبــور بــه ضــد عفونــی کــردن دســت هــا ، صــورت 

مــی کننــد کــه از ایــن موضوعــات جــدا خــودداری شــود.
ــا یکدیگــر و همچنیــن نداشــتن تفریحــات  6- قرنطینــه، عــدم ارتبــاط افــراد ب
جمعــی و بیــرون از منــزل عوامــل مهمــی در ایجــاد افســردگی واحســاس تنهایی 
هســتند،چه توصیــه ای بــه افــرادی کــه دچــار افســردگی شــده انــد داریــد ؟ 

یکــی از درس هایــی کــه کرونــا بــه مــا آموخــت ایــن بــود کــه تفریــح و لــذت هــای خــود را 
منــوط بــه محیــط بیــرون و بــودن بــا دیگــران نکنیــم. علــت خیلــی از تنــش هــای خانوادگــی 
ــا ایــن بــود کــه زوجیــن مــا یــاد نگرفتــه بودنــد کــه مــی تواننــد از وجــود  در شــرایط کرون
یکدیگــر نیــز لــذت ببرنــد چــون در شــرایط قبلــی وقتــی هــم بیــرون مــی رفتنــد خانــم در 
جمــع خانــم هــا و آقــا در جمــع آقایــان مشــغول بــود تــا آخــر تفریــح کــه ســوار یــک ماشــین 
مــی شــدند و خســته بــه خانــه برمــی گشــتند و هــر کــدام ســراغ کارهــای شــخصی خــود 

مــی رفتنــد.
یکــی از همــکاران روان شــناس تعریــف مــی کردنــد ، مــن در خانــه دســت در دســت همســرم 
در فضــای ۶۰ متــری خانــه ی خــود بــا هــم قــدم مــی زنیــم ، یــا بــا یکدیگــر آشــپزی مــی 

کنیــم و لــذت مــی بریــم.
پس یاد بگیریم از داشته های خود نهایت لذت را ببریم 

»چند مدت است که به آسمان پرستاره نگاه نکرده اید؟«
احمد شریعتی

چند مدت است که به آسمان پرستاره نگاه نکرده اید؟
در مصاحبه با خانم نجمه حاجی صادقی کارشناس ارشد مشاوره خانواده مرکز مشاوره شکیبا

ادامه از صفحه 1
ــا اشــاره بــه تفاهمنامــه مربوطــه و  رئیــس مجمــع خیریــن مســکن ســاز شهرســتان در ادامــه ب
نقــش و جایــگاه ویــژه دهیــاران و اعضــای شــوراهای اســامی در شناســایی افــراد واجــد شــرایط 
مطابــق بــا ضوابــط تعریــف شــده و معرفــی ایشــان بــه مســئوالن بنیــاد مســکن انقــاب اســامی، 
بــر هرچــه کوتــاه تــر نمــودن حلقــه اجرایــی مســکن محرومیــن در کوتــاه تریــن زمــان توســط 
مراجــع و نهادهــای ذی ربــط تصریــح نمودنــد و افزودنــد: تاکنــون بالــغ بــر ۱۴۰ مــورد از طــرف 
روســتاها بــه اداره بنیــاد مســکن شهرســتان معرفــی شــده اســت که تنهــا ۳۰ مــورد از آنها شــرایط 
تعییــن شــده را احــراز نمــوده انــد. شــایان ذکــر اســت میــزان متــراژ در نظــر گرفتــه شــده بــرای 
طــرح تامیــن مســکن محرومیــن مناطــق روســتایی مابیــن ۴۰ و ۶۰ متــر مربــع پیــش بینی شــده 
کــه بــرای اجــرای ایــن فرآینــد ۳۰ میلیــون تومــان کمــک باعــوض دولــت، ۵۰ میلیــون تومــان 
ــا بــاز پرداخــت ۱۲ ســاله در نظــر گرفتــه شــده اســت.اجرایی شهرســتان  تســهیات ۴ درصــد ب
نســبت بــه اجــرای دقیــق مصوبــات ســتاد ملــی و شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از 

بیمــاری پاندمیــک کرونــا، باالخــص مداومــت بــر اســتفاده از ماســک در مــکان هــای عمومــی و 
پرخطــر و همچنیــن رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و ممانعــت از رفتارهــای پر خطــر دقت الزم 
را بــه عمــل آورنــد. در ادامــه حاضریــن در جلســه نســبت بــه تبییــن آخریــن اقدامــات و تمهیــدات 
الزم صــورت پذیرفتــه در راســتای مدیریــت بحــران و کاهــش مخاطرات در راســتای دســتور العمل 
تشــکیل جلســه از جملــه: شناســایی اســتخرهای ذخیــره آب کشــاورزی و ســایر منابع آبی توســط 
ــی  ــه گــزارش پرداختنــد و در آخــر گــزارش نهای ــه ارائ مدیریــت جهــاد کشــاورزی و امــور آب ب
ــر  ــه ال، توســط مدی ــروف ب ــا مســیر مع ــه در رابطــه ب ــات و فعالیــت هــای صــورت پذیرفت اقدام
اداره امــور آب شهرســتان بیــان و ســپس معــاون شــهردار و مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و 
خدمــات ایمنــی شــهرداری شــهر نجــف آبــاد، در خصــوص حریــق بازارچــه شــهید مطهــری بــه 
ارائــه گــزارش و تمهیــدات در نظــر گرفتــه شــده در جهــت رفــع خطــرات احتمالــی پرداختــد و 
مقــرر گردیــد، جلســه ویــژه ای پیرامــون ایمــن ســازی بــازار بــا حضــور دســتگاه هــای مربــوط و 

ذینفعــان برگــزار گــردد.
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6شماره 68
خبر کوتاه                         دهمین کمیته راهبردی پروژه های عمرانی

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتر خویــش میزبــان دهمین کمیتــه راهبردی پــروژه هــای عمرانی بــا حضور 
آســیابانی عضوشــورای اســامی شــهر، معاونیــن ، مدیران مناطــق و مدیران ســتادی شــهرداری بود.

مصوبــات جلســه قبــل مطــرح و مــوارد آن پیگیــری گردیــد و مســئولین مرتبــط  پــروژه هــای عمرانــی بــه ترتیب در جلســه حضور 
یافتنــد و گــزارش اقدامــات و فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه را  ارایــه نمودنــد و مباحــث کنتــرل پــروژه هــا نظیــر تعییــن شــاخص 
بــرای فعالیــت ها،طــرح هــا و پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری و مقایســه دقیــق آنهــا بــر اســاس آمــار تحلیلــی ارائه شــده نســبت به 
رونــد مــورد انتظــار در برنامــه هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت و زمــان بندی آن ، بررســی نقــاط ضعف زیــر مجموعه هــای مرتبط و 
برنامــه ریــزی اقدامــات در جهــت بــر طــرف شــدن تهدیــدات موجــود و تبدیل  بــه فرصت هــای ارزشــمند و تاثیر خــوب در عملکرد 

شــهرداری و... مطــرح گردید.

والدین آگاه
برای اینکه فرزند حرف شنویی داشته باشید:

۱.با او واضح و شفاف صحبت کنید.
۲. به او بگویید که چه کاری می خواهید انجام دهد؟

۳. به او بیاموزید که چگونه آن کار را انجام دهد؟
مثــا وقتــی از فرزندتــان مــی خواهیــد اطاقــش را مرتــب کنــد ، طریقــه انجــام ایــن کار را 

نیــز برایــش بازگــو کنیــد:
الف: لطفا تختت را مرتب کن.

ب: لباس های کثیف را داخل حمام و لباس های تمیز را در کمد بگذار.
پ: اسباب بازی ها را روی قفسه و کتاب ها را در جای خود قراربده.

در این صورت کودک می داند از کجا و چطور شروع کند.
وقتــی او ندانــد کــه منظــور شــما چیســت ؟ نمــی توانــد فرمــان شــما را اجــرا کنــد ، ایــن 
امــر باعــث ســوء تفاهــم شــما شــده و تصــور مــی کنیــد کــه او لجبــازی مــی کنــد و حــرف 

گــوش نمــی کنــد.
مریم رضائیان

راهکار هایی برای داشتن فرزند مطیع

حصر وراثت
ــه  ــماره ۱۰8۰۳۱۴۶79 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــی نج ــته عابدین ــت فرش حصروراث
ــت  ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰۶۳۰ از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ش
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مرتضــی چوپــان نــژاد نجــف آبــادی بشناســنامه 
۴۲۳۱ در تاریــخ 99/۳/۲۴ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــه  ــی( ب ــر متوف ــادی )همس ــف آب ــی نج ــته عابدین ــه : ۱. فرش ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
شــماره ملــی ۱۰8۰۳۱۴۶79، ۲. طیبــه امجــدی نجــف آبــادی ش ش ۱۰۱۶ )مــادر متوفــی 
( ، ۳. حســام  چوپــان نــژاد نجــف آبــادی ش ش ۱۰8۱۰۶99۱۰ )فرزنــد متوفــی ( ، ۴. 
ــر از  ــه غی ــی ب ــی، متوف ــادی ش ش ۱۰8۱۲7۰۰7۱ فرزندمتوف ــژاد نجــف آب ــان ن پارســا چوپ
نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب شــد. 9۱۵8۴۳/م ال

حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــماره 8۲7 ب ــنامه ش ــای دارای شناس ــف آب ــفان نج ــی یوس ــر عل ــت قدی حصروراث
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 99۰۰۶۱۱ از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مریــم غیــور نجــف آبــادی بشناســنامه ۱۶۴9۵ در تاریــخ 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 9۲/۱۲/۴ اقامت
ــه  ــای ش ش ۲7۱ ، ۲. نعمــت ال ــه : ۱. فاطمــه صغــری یوســفیان نجــف آب منحصــر اســت ب
یوســفان نجــف آبــای ش ش ۳۵۰ ، ۳. حیــدر علــی یوســفان نجــف آبــای ش ش ۲ ، ۴. قدیــر 
ــای ش ش 99۰ ، ۶.  ــای ش ش 8۲7 ، ۵. طاهــره یوســفان نجــف آب ــی یوســفان نجــف آب عل
زهــره یوســفان نجــف آبــای ش ش ۳۵7 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ورث
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. 

ــاد ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب 9۲۰۵۰۵/م ال

حصر وراثت
حصروراثــت ســنمبراحمدی ســر چاهــی دارای شناســنامه شــماره ۴۳7 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 99۰۰۵۴8 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ 87/7/9  ــنامه 7۲ در تاری ــی بشناس ــر چاه ــدی س ــان احم ــنگین ج ــادروان س ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــنمبر  ــی  ش ش ۳۵8 ، ۳. س ــی رئیس ــی ش ش ۱ ، ۲. عل ــر چاه ــی س ــور رئیس ــه : ۱. من ب
احمــدی ســر چاهــی ش ش ۴۳7 ، )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــام تشــریفات مقدمات ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن دیگ
ــزد او باشــد از  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــد.  ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه تاری

ــاد 9۲۰۶79/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصر وراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۴۶7 ب ــنامه ش ــمی دارای شناس ــه هاش ــت خدیج حصروراث
ــت نمــوده و چنیــن توضیــح  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث کاســه 99۰۰۵۶9 از ای
ــخ 9۳/۲/۲۴  ــنامه ۶۲۳ در تاری ــد بشناس ــد محم ــمی فرزن ــر هاش ــادروان جعف ــه ش داده ک
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــی(، ۲. عفــت هاشــمی  ــد ش ش 9  )همســر متوف ــد عبدالمجی ــاری فرزن ــه : ۱. فاطمــه غف ب
فرزنــد جعفــر ش ش 9۶7 ، ۳. غامعبــاس هاشــمی فرزنــد جعفــر ش ش ۱۰۶9 ، ۴. روح الــه 
ــر ش ش ۱۶۱۳  ــد جعف ــمی فرزن ــماعیل هاش ــر ش ش ۱۶۱۴ ، ۵. اس ــد جعف ــمی فرزن هاش
فرزنــد متوفــی ۶. ابراهیــم فرزنــد جعفــر ش ش ۱۱77 )فرزنــد متوفــی(، 7. خدیجــه هاشــمی  
ــه دیگــری  ــه غیــر از نامبــردگان ورث ــد متوفــی  ، متوفــی ب ــد جعفــر ش ش ۱۴۶7 فرزن فرزن
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت نمای
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 9۲۱۴۱8/م الــف 

ــاد رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب

عکــس اســماعیل قائــدی هنرمنــد نقــاش و عــکاس نجــف آبــادی، از بیــن آثــار ارســالی هنرمندان 
Ais inag�  بیســت و هشــت کشــور جهــان، در بیــن بیســت تصویــر منتخــب نمایشــگاه مجــازی

galal هنــد پذیرفتــه شــد.

بــه گفتــه محمــد خواجــوی کارشــناس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد، ایــن اثــر بــا 
عنــوان »پنجــاه درصــد« تــا ۲۳ آگوســت )دوم شــهریور 99( بــر روی پایــگاه اطــاع رســانی ایــن 

نمایشــگاه بــه نشــانی  www.indiansummer.org.uk قابــل مشــاهده خواهــد بــود

راهیابی عکس هنرمند نجف آبادی 
به نمایشگاه هند
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                      به مناسبت شهادت حضرت»جواداالئمه«سخنی با خوانندگان
 امام نهم شیعیان، امام محمد تقی )ع( معروف به جواداالئمه در دهم رجب سال ۱9۵ هجری قمری 

متولد شد. پدرش امام علی بن موسی الرضا )ع( و مادرش خیزران از بانوان پارسای عصر خود می باشد. 
امام جواد )ع( در کودکی به امامت رسید و دانش سرشار و فضایل بسیارش موجب حیرت بود. در تاریخ 
۲9 ذی القعده سال ۲۲۰ هجری قمری در جوانی و در غربت و به زهر معتصم به شهادت رسیدند، و 

هنگام شهادت از سن مبارکشان ۲۵ سال بیشتر نگذشته بود. برای اثبات گرامی بودن ایشان، حدیث زیر 
از پدرشان کافیست :»این مولودی است که برای شیعه مبارک تر از او به دنیا نیامده است.« 

ــه دلیــل اتفاقــات و تحــوالت دنیــای جدید،کــم کــم  امــروزه ب
هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی مــا رو بــه فراموشــی ســپرده 
مــی شــوند و از رونــق افتــاده و نقــش شــان در زندگــی مــردم 
کــم رنــگ و کــم رنــگ تــر مــی گــردد. هنرمنــدان ایــن رشــته 
هــای ســنتی بــه ناچــار بــه شــغل هــای دیگــر رو مــی آورنــد و 
کــم کــم ایــن هنــر از یــاد مــردم مــی رود و اجنــاس و ظــروف 
بــی کیفیــت جایگزیــن ایــن صنایــع دســتی نــاب مــی شــوند.

یکــی دیگــر از هنرهایــی کــه در بوتــه ی فراموشــی ســت، هنــر 
ــواع  ــه ان ــاخت و تهی ــازی را س ــو س ــازی اســت. ورش ــو س ورش
ــه  ــو ک ــس ورش ــی از جن ــردی و تزئین ــاس کارب ــروف و اجن ظ
ــکل، ۳۵ درصــد  ــاژی اســت از جنــس ۲۰ درصــد نی خــود آلی
روی و ۴۵ درصــد مــس، مــی تــوان تعریــف نمــود. ورشــو کــه 
بــه رنــگ نقــره و جــزو آن دســته از آلیاژهایــی اســت کــه بــه 
خوبــی فــرم مــی گیــرد، از جملــه هنرهــای ســنتی ســت کــه 
عــاوه بــر جنبــه کاربــردی و زیــر ســاخت هــای مصرفــی، وجــه 
تزئینــی نیــز دارد و بــا قلمزنــی مــی تــوان بــر وجــه تزئینــی این 

هنــر زیبــا افــزود.
در مــورد ورود صنعــت ورشــو بــه ایــران در کتــاب المآثــر و اآلثــار 
محمــد حســن خــان اعتماد الســلطنه آمــده اســت کــه در زمان 
صــدرات امیــر کبیــر و تاســیس دارالفنــون تعــدادی از فلــز کاران 
شــهرهای تهــران، اصفهــان، دزفــول و بروجــرد بــرای یادگیــری 
ــه روســیه فرســتاده شــدند و چــون در آن  صنعــت فلــزکاری ب
زمــان صنعــت ورشــو رونــق داشــت، صنعتگــران خــوش ذوق و 
هنرمنــد ایرانــی هنــر ورشــو ســازی را بــا خــود بــه ایــران آوردند 
و ایــن عــده پــس از یادگیــری ایــن هنــر، پــس از بازگشــت بــه 
ایــران بــا دایــر کــردن کارگاه هایــی شــروع بــه ســاخت وســایل 
ــه دلیــل شــهر ورشــو مرکــز  ــام ورشــو ب ــد و ن ورشــویی نمودن
کشــور لهســتان کــه اکثــر ورق هــای ورشــو از آنجــا بــه ایــران 
وارد مــی شــد، بــر روی ایــن فلــز مانــدگار شــده اســت. البتــه 
ایــن فلــز بصــورت ورق بــه غیــر از لهســتان از آلمــان نیــز بــه 
ایــران وارد مــی شــد و بــه آن ورق هــا بخاطــر جــا و مقاومــت 
طوالنــی در برابــر پوســیدگی آن را » ژرمــن ســیلور« نیــز اطاق 

مــی کردنــد.
ورشو سازی در ایران

ــوان گفــت کــه کار ســاخت  ــه اســتناد برخــی متــون مــی ت ب
ــان رواج  ــلجوقیان و صفوی ــان س ــو از زم ــه از ورش ــباب خان اس
داشــته ولــی در اواخــر قاجــار هنــر ورشــو ســازی بــه اوج خــود 
رســید و بســیاری بــه ایــن هنــر مشــغول بــوده و هنــر روشــو در 
ــول مــی  ــود. از بروجــرد و دزف ــاز کــرده ب زندگــی مــردم جــا ب
تــوان بــه عنــوان دو مهــد اصلــی ورشــو در ایــران نــام بــرد و ایــن 

هنــر در ایــن دو شــهر رونــق بســیار داشــته اســت.
 پــس از ورود ورشــو بــه ایــران ، هنرمنــدان خــوش ذوق دزفــول 
و بروجــرد ایــن فلــز را در دســت گرفتــه و بــا دقــت و ظرافــت 
ــه  ــی ب ــری نهای ــس از شــکل گی ــرده و پ ــرم ک خاصــی آن را ن
دســت اســتادان قلمــکار مــی ســپردند . اســتادان قلمــکار ورشــو 
نیــز بــا چشــمان خــوش بیــن و دســتان هنرمنــد خــود بــر روی 
ایــن جســم بــی جــان، فضایــی رویایــی را قلمــکاری مــی کردند. 
ــا وجــود ایــن کــه ورشــو یــک صنعــت وارداتــی اســت ولــی  ب
ــدارد و  ــران در هیــچ جــای جهــان وجــود ن مشــابه ورشــوی ای
بــه جــرات مــی تــوان گفــت ورشــوی ایرانــی منحصــر بفــرد و 

نمونــه اســت.
بروجرد

ــت  ــرد اس ــتی بروج ــع دس ــاخص ترین صنای ــازی ش ــو س ورش
و ایــن هنــر در ایــران، اکنــون بــه صــورت پایــه در شهرســتان 
ــام ورشــو  ــق، ن ــرن رون ــا بیــش از دو ق بروجــرد وجــود دارد و ب
و ورشــوکاران ایــن دیــار در جهــان زبانــزد خــاص و عــام اســت، 
امــا متاســفانه امــروز آرام آرام ایــن هنــر در بوتــه فراموشــی فــرو 
غلطیــده مــی شــود. صنعــت ورشــو ســازی بخــش وســیعی از 
بــازار قدیمــی ایــن شــهر را بــه خــود اختصــاص مــی داده اســت 

و گســتردگی ایــن هنــر بــه حــدی بــوده اســت کــه نــام شــهر 
بروجــرد و ورشــو بــا هــم آمیختــه شــده اســت.  بر اســاس برخی 
از اســناد، اســتادان و هنرمنــدان بروجــردی قبــل از آن کــه بــه 
کار روشــو ســازی بپردازنــد بــا ورق زرد رنــگ برنــج بــه ســاخت 
وســایل مردمــان آن زمــان مشــغول بودنــد و چون ورشــو ســازان 
ــر و دوات  ــرای ســاخت جواه ــار از ورق ورشــو ب ــن ب ــرای اولی ب
خطاطــی نیــز اســتفاده مــی کردنــد بــه آن هــا »   دواتگــر«  نیز 
مــی گفتنــد. بــا وجــود ایــن کــه از ابتــدای رونــق ایــن صنعــت 
ــا دســتگاه هــای مخصــوص خــم کاری  ــه کار ب در جهــان، بدن
تولیــد مــی شــد ولــی در  ایــران، از ابتــدا بدنــه کار بــا دســت و با 
ابــزار چکــش تولیــد مــی شــد و ایــن دســتان توانمنــد هنرمنــد 
بــود کــه دســت بــه ســاخت اشــکال زیبــا مــی زد. هنرمنــدان 
ــا اســتفاده از فــن چکــش کاری و خــم کاری کــه  ــار ب ایــن دی
بــا دســتگاه های ســاده و نیــروی بــازوی هنرمنــد میســر 
بــود بــه خلــق آثــار فلــزی بســیار زیبایــی از ورقهــای ورشــویی 
ــه محصوالتــی همچــون ظــروف  ــوان ب می پرداختنــد کــه می ت
بســیاری نظیر ســینی، دیس، بشــقاب، قاشــق و چنگال، ســماور 
ذغالــی، قــوری، زیــر ســماوری، قنــدان، اســتکان، گاب پــاش، 
ــه  ــه لگــن، ســرمه دان و وســایلی کــه معمــوال در جهیزی آفتاب
دختــران جــوان یافتــه می شــد، اشــاره کــرد و در زمــان حاضــر 
نیــز ســماورهای ورشــویی کــه زینتگــر خانــه هاســت، مختــص 

اســتادان ورشــو ســازی بروجــرد اســت.
رونــق ورشــو در بروجــرد بــه حــدی بــود کــه نــه تنهــا نیاز بــازار 
ــی محصــوالت  ــد، حت ــی کردن ــن م ــان را تامی ــران در آن زم ای
ــادر  ــران ص ــرز ای ــارج از م ــهرها و خ ــه ش ــز ب ــان نی ــای آن زیب
ــرص  ــا ق ــر و پ ــی از مشــتریان پ ــی شــد و کشــورهای اروپای م
محصــوالت ورشــویی هنرمنــدان بروجــردی بودنــد. از طرفــی در 
آن شــهر رقابتــی ســخت مابیــن هنرمنــدان در تهیــه و ســاخت 
ــه ورق  ــکل دادن ب ــو کاران در ش ــت و ورش ــود داش ــو وج ورش
ورشــو و ســاختن ظــروف زیبــا از هــم پیشــی می گرفتنــد، آثــار 
چکشــی ورشــویی کــه هــر یــک دنیایــی از ظرافــت و هنــر را 
ــوم،  ــنن، آداب و رس ــگ، س ــر فرهن ــه دارد بیانگ ــود نهفت در خ
طــرز تفکــر، خاقیــت و توانایــی هنرمنــدش اســت و ایــن ابــزار 
ــازل  ــا و من ــا، موزه ه ــت بخــش هنرکده ه ــروز زین ــروف ام و ظ
ــا اســت. از اســاتید ورشــو ســازی  هنرشناســان در سراســر دنی
ــد  ــاب، محم ــاج عبدالوه ــدی، ح ــا مه ــوان م ــرد می ت بروج
ــوف،  ــتاد رئ ــوم اس ــناس، مرح ــق ش ــر ح ــر، باق ــم میناگ رحی
مرحــوم اســتاد قریــب، اســتاد رضــا گلــدوز، اســتاد محمــد بــاد 
آور، اســتاد علیرضــا شــاددل، اســتاد ماشــاء الــه فرخــی و خاندان 

هنــرور، رئوفیــان و میناگــر را نــام بــرد .
خوشــبختانه امــروز در بروجــرد ۲ مــوزه و خانــه ورشــو وجــود 
ــه  ــهر ب ــن ش ــی ای ــردم شناس ــوزه م ــش از م ــک بخ دارد و ی

معرفــی ورشــو و مصــارف آن اختصــاص دارد و هنــوز ایــن هنــر 
در آن شــهر بــه طــور کامــل از بیــن نرفتــه اســت..

ــت و  ــرد اس ــس بروج ــول برعک ــازی در دزف ــو س ــر ورش هن
ــا  ــه تنه ــر ن ــه زوال اســت و دیگ ــن شــهر رو ب ــر در ای ــن هن ای
در بیــن مــردم، بلکــه در میــان هنرمنــدان نیــز رونــق چندانــی 
نــدارد و بســیاری از هنرمنــدان ورشــو کار دزفولــی ایــن هنــر را 
کنــار گذاشــته انــد و در ســال 9۰ از حــدود ۶ نفــر در خوزســتان 
کــه بــه صنعــت ورشــو مشــغول بودنــد، امــروز فقــط یــک نفــر 
هنــوز فعالیــت دارد. البتــه عبــاس رحیمــی پژوهشــگر عرصــه 
ــد  ــاش دارن ــر خــاف برخــی کــه ت ــاد دارد کــه ب ورشــو اعتق
ایــن هنــر را همچنــان زنــده نشــان دهنــد، واقعیــت ایــن اســت 
ــن  ــت. ای ــده اس ــوخ ش ــتان منس ــت در خوزس ــن صنع ــه ای ک
ــای  ــه کارگاه ه ــی ک ــی از دالیل ــت یک ــد اس ــگر معتق پژوهش
لرســتان بخصــوص بروجــرد هنــوز دایــر اســت، بــه دلیــل تبحــر 
هنرمنــدان بروجــردی در بحــث قلمزنــی و اســتفاده آن در کنــار 
صنعــت ورشــو اســت کــه توانســته انــد هنــوز ایــن هنر را ســرپا 
ــه ســبک صنعتگــران  ــد و اگــر صنعتگــران دزفــول ب نگــه دارن
بروجــرد بــه ســمت جمــع آوری محصــوالت قدیمــی و تولیــد 
محصــوالت جدیــد از ورق هــای قدیمــی بپردازنــد، مــی تواننــد 
ایــن صنعــت را در دزفــول زنــده نگــه دارنــد. البتــه بــه نظــر این 
پژوهشــگر صنایــع دســتی، مــی تــوان اقدامــی دیگــری نیــز در 
جهــت حفــظ ایــن هنــر در دزفــول انجــام داد و آن ریختــه گری 
ورق ورشــو بــه صــورت محــدود در کارگاه هــای ریختــه گــری و 
نــورد خوزســتان اســت تــا از ایــن طریــق هــم مــواد اولیــه ایــن 
صنعــت فراهــم و حیــات آن حفــظ شــود و هــم اشــغال پایــدار با 

هزینــه انــدک ایجــاد شــود.
متاســفانه هنــر ورشــو ســازی ماننــد دیگــر هنرهــای ســنتی و 
صنایــع دســتی مــان رو بــه فراموشــی و منســوخ شــدن اســت. 
امــروز دیگــر صــدای دلنشــین چکش صنعتگــران پر ذوق ورشــو 
در کوچــه پــس کوچه هــای بــازار قدیمــی بــه گــوش نمی رســد 
و دگرگونــی هــای صنعتــی نقــش و نــگار ظــروف ورشــو را از یاد 
بــرده اســت و بــا ورود انــواع کاالهــا، لــوازم و ظروف خانگــی ارزان 
قیمــت از جنــس چینــی، مامیــن و پیرکــس، متاســفانه ایــن 
هنــر رو بــه فراموشــی ســپرده شــده و بــه نــدرت از آنهــا بــرای 

تزییــن خانــه اســتفاده می شــود.
درایــن میــان بــا توجــه بــه ایــن کــه صنایــع دســتی بــه عنــوان 
بخشــی از میــراث کهــن و فرهنگــی ملــت هــا، نقــش مهمــی در 
معرفــی تمــدن و پیشــینه تاریخــی ســرزمین دارد و ایــن صنایع 
دســتی کشــورمان اســت کــه در مــوزه هــای آن طــرف مــرز هــا 
بیانگــر هویــت، فرهنــگ و تاریــخ کشــورمان اســت و وظیفــه ی 
همــه ماســت تــا در جهــت حفــظ و احیــا ایــن هنرهــای بدیــع 

و زیبــا بکوشــیم.

ورشو سازی هنری رو به فراموشی


