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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 28 مرداد 1399

شماره 72  3
                                                                      روکش آسفالت در فازهشت شهرک امام علی

عملیــات روکــش آســفالت فــاز هشــت شــهرک امــام علــی منطقــه 4)یزدانشــهر( کــه عملیــات زیرســازی آن بــه اتمــام 
رســیده بودپیگــری و عملیاتــی گردیــد .

 در ایــن فرآینــد کــه مهســتان هــای 37 الــی 52 را در برمــی گیــرد مســاحت 12000 متــر مربعــی ایــن محــدوده بــه 
همــراه دوربرگــردان هــا  بــا 1411 تــن آســفالت روکــش گردیــد.

همچنیــن در فــاز هفــت شــهرک امــام علــی، گلســتان 52 و محــدوه اطــراف بــه مســاحت 1500 مترمربــع بــا 177 تــن 
آســفالت روکــش گردیــد . برنامــه بعــدی آســفالت در فــاز شــش شــهرک امــام علــی پیگیــری خواهــد شــد و مهســتان 

هــای 22 الــی 56 روکــش خواهنــد گردیــد.

خبر کوتاه

ــاد و بســیار خوشــمزه اســت کــه ارزش غذایــی  جغــور بغــور یــک غــذای ســنتی نجــف آب
ــه راحتــی قابــل تهیــه اســت. باالیــی دارد و ب

اگــر بــا روش صحیــح طبــخ شــود مــی توانــد بــه طبــع هــای مختلــف نیــز ســازگار باشــد و 
همــه افــراد آن را نــوش جــان کننــد.

ارزش غذایــی بــاالی ایــن خــوراک بــه دلیــل محتــوای بــاالی پروتئینــی و همچنیــن خــواص 
خون ســازی جگــر می تــوان ایــن خوراکــی خوشــمزه را بــرای همــه افــراد خانــواده خصوصــا 

بچه هــا و ســالمندان تهیــه کــرد.
مواد الزم 

*جگر سفید گوسفندی یک عدد      *جگر سیاه گوسفندی: نیم کیلو 
*پیاز : 2 عدد *سیب زمینی :  2 عدد  

*روغن :  2 تا 3 قاشق غذاخوری * سیر :  3 حبه   
*ادویه کاری :  به میزان الزم *رب گوجه فرنگی :  1 قاشق غذاخوری 

*نمک و زردچوبه : به میزان الزم  
*گرده  لیمو یا گرده غوره  :  به میزان الزم 

طرز تهیه 
 ابتــدا  یــک عــدد پیــاز  را خــرد کــرده و همــراه بــا  ســیر ســرخ مــی کنیــم  ســپس  جگــر 
ــان نمــک  ــم ، همزم ــم  و کمــی تفــت مــی دهی ــه مــی کنی ســفید را خــرد شــده را اضاف
و ادویــه و زرد چوبــه  را اضافــه کــرده و همــراه بــا رب گوچــه فرنگــی ســرخ مــی کنیــم .  
جگــر ســفید بــرای اینکــه پختــه و نــرم شــود بایــد در زودپــز یــا قابلمــه بــا مــدت زمــان 
بیشــتری بمانــد تــا بــه خــوب پختــه و نــرم شــود. جگــر ســفید بایــد کامــا کــم آب یــا بــه 
اصطــاح تنــگ آب پختــه شــود بنابرایــن روی شــعله بســیار کــم قــرار دهیــد و بــرای پختــه 

شــدن یــک اســتکان آب بــه آن اضافــه کنیــد. 
در ایــن فاصلــه ســیب زمینــی هــا را پوســت گرفتــه و مکعبــی خــرد مــی کنیــم. ســپس 
ــا مقــداری روغــن، ســیب زمینــی هــا را ســرخ مــی کنیــم. مقــداری هــم نمــک و ــه ب در تاب

زرد چوبه به آنها می زنیم تا خو شرنگ شود.

وقتــی ســیب زمینــی هــا ســرخ شــد، آنهــا را از تابــه جمــع مــی کنیــم و یــک عــدد پیــاز 
را نگینــی خــرد کــرده و در همــان تابــه ســرخ مــی کنیــم. وقتــی پیــاز طایــی رنــگ شــد،  

جگرســیاه خــورد شــده را پختــه شــده اضافــه مــی کنیــم و خــوب ســرخ  مــی کنیــم. 
ســپس جگــر ســفیدهای پختــه شــده را اضافــه کــرده و بــا کمــی رب دیگــر . گــرده لیمــو 

کامــا تفــت مــی دهیــم و ســرخ مــی کنیــم .
خــوراک آمــاده شــده را در ظــرف ســرو مــی کشــیم و همــراه بــا نــان و ســبزی تــازه ســرو 

مــی کنیــم. امیدواریــم از خــوردن ایــن خــوراک خوشــمزه لــذت ببریــد.
نکته : می توانید در این غذا از سیب زمینی استفاده نکنید .

در ایــن غــذا مــی توانیــد از دل و قلــوه گوســفند هــم اســتفاده کنیــد کــه آنــرا بــه همــراه 
جگــر  ســفید مــی پزیــم .

الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
قلیه گوشت )جغور بغور(

شــهردار نجف آبــاد گفــت: بــه دنبــال تشــکیل جلســه بــا جمعــی از مدیــران حمــل 
محدودیت هــای  بــه  توجــه  بــا  شــد  قــرار  اصفهــان،  پلیــس راه  و  جــاده ای  نقــل  و 
در  صنعتــی  و  مســکونی  بافــت  تراکــم  نظــر  از  نجف آبــاد  پلیــس راه  فعلــی  مــکان 
گیــرد. قــرار  کار  دســتور  در  مجموعــه  ایــن  جدیــد  محــل  جانمایــی  آن،  اطــراف 

محمــد مغــزی نجــف آبــادی بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: طــی ایــن نشســت کــه بــا حضــور 
فــرزاد دادخــواه معــاون راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان و محســن مقدســی 
ــزار  ــاد و خمینی شــهر برگ ــل جــاده ای شهرســتان های نجف آب ــداری و حمــل و نق ــس راه ریی
شــد، مقــرر گردیــد مکان هــای جدیــد پیشــنهادی در حــوزه اســتحفاظی شــهر مــورد بازدیــد 
ــردد. ــاب گ ــد انتخ ــس راه جدی ــی پلی ــرای جانمای ــا ب ــی از آن ه ــه و یک ــرار گرفت ــی ق و بررس

مغــزی از حضــور ســرهنگ حســین پورقیصــری فرماندهی پلیس راه اســتان اصفهان و  ســرگرد 
علیــداد اســدی فرماندهــی پلیــس راه شهرســتان نجف آباد در این جلســه ســخن گفــت و ادامه 
داد: بعــد از انتخــاب محــل جدیــد و اخــذ مجــوزات قانونــی مورد نیــاز، مرحله ســاخت پلیس راه 
جدیــد نجف آبــاد بــا همــکاری و تعامــل شــهرداری و شــورای اســامی شــهر آغــاز خواهد شــد.

شــهردار نجف آبــاد، تکمیــل ادامــه روشــنایی کمربنــدی جنوبــی نجف آبــاد حدفاصــل 
محــدوده میــدان جدیــد میــوه و تره بــار بــه ســمت غــرب را بــا همــکاری راهــداری و اداره بــرق 
را دیگــر مصوبــه ایــن جلســه دانســت و خاطــر نشــان کــرد: در خصــوص بهســازی و احــداث 
تقاطــع غیــر هم ســطح شــهدای دانشــجو در نزدیکــی دانشــگاه آزاد نجف آبــاد نیــز قــرار شــد، 
ــد ــدا کن ــات ورود پی ــی تاسیس ــرح و جابه جای ــی ط ــازی اراض ــوع آزادس ــهرداری در موض ش

ــا  ــاد ب ــت شــهری نجف آب ــد ســال پیــش مدیری ــه چن ــه توافقنام ــا اشــاره ب محمــد مغــزی ب
ــهرداری  ــط ش ــی توس ــهیدان حجت ــع ش ــرای تقاط ــوص اج ــازی در خص اداره راه و شهرس
و عملیاتــی شــدن تقاطــع میــدان دانشــگاه آزاد بــه عنــوان مســیر اصلــی تزانزیتــی 
ــام  ــط اداره راه، اع ــت توس ــوردار اس ــی برخ ــردد باالی ــه از ت ــور ک ــوب کش ــه جن ــمال ب ش
ــتان  ــئولین شهرس ــط مس ــتمر توس ــای مس ــات و پیگیریه ــه جلس ــت ب ــا عنای ــت:  ب داش

بــا راهــداری و معــاون وزیــر در خصــوص انجــام تعهــد ، بــه دالیلــی تعهــد اداره راه 
ــکات  ــش مش ــتای کاه ــت و در راس ــن عل ــه همی ــهرداری ب ــده و ش ــق نش ــون محق تاکن
ترافیکــی و حــوادث رانندگــی، ایــن موضــوع را بارهــا پیگیــری کــرده و در تفاهم نامــه 
جدیــد، ارائــه کمک هــای بیشــتر بــه رونــد اجــرای پــروژه را عهــده دار شــده اســت..

جابه جایی پلیس راه نجف آباد
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2شماره 72
                                          بازدید تعاملی

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق معاونیــن برنامــه ریــزی و امورزیربنایــی از دو شــرکت ســازه 
هــای پیــش ســاخته وشــرکت بردوتــی بازدیــدی بــه عمــل آوردنــد.

در ایــن بازدیــد شــرکت مهندســی خونــه مــورد بازیــد واقــع شــد کــه فعالیــت آن درحــوزه هــای طراحــی، تولیــد و 
ــه آپارتمــان ســازی، انبــوه ســازی،  ــزی پیــش ســاخته و پیــش تنیــده از جمل اجــرای کلیــه ســازه هــای بتنــی و فل
شــهرک ســازی، پارکینــگ هــای طبقاتــی، ســالن و ســوله هــای چنــد طبقــه، مخــازن آب، پــل هــا و زیرگذرهــای بتنــی 
و فلــزی و ... مــی باشــد و مزایــای آن کنتــرل کیفیــت، صرفــه اقتصــادی، صرفــه جویــی در زمــان، انعطــاف پذیــری در 

مــورد تقســیم بنــدی فضاهــای داخلــی و  قابلیــت جداســازی قطعــات تعریــف شــده اســت.
این دیدار در جهت استفاده از خدمات این شرکت در پروژه های عمرانی شهرداری نجف آباد صورت پذیرفت.

خبر کوتاه

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 11 ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــد طاه ــت محم حصروراث
کاســه 9900299 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان رحیــم طاهــری بشناســنامه 307 در تاریــخ 97/5/24 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا 
جعفــری انالوجــه  ش ش 170 )همســر متوفــی ( ، 2. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش 
23 ، 3. غامعلــی طاهــری انالوجــه    ش ش 35 ، 4. محمــد طاهــری ش ش 11 )پســران 
متوفــی ( ، 5. کبــری طاهــری ش ش 19 )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. 863613/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت میــاد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1080153950 بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه 9900297 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه 215 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 99/1/20 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش 25303 ، 2. میــاد 
ــی( ، 3. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش 108153950 )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش 15347 )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 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب 864383/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره 108 ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کاســه 9900256 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه 14 
ــه حیــن الفــوت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ 99/1/31 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری
ــه : 1. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 81 ، 2. پرویــن  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 73 ، 3. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 108 ، 4. 
راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 92 ، 5. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
20 ، 6. زهــره بهرامــی ش ش 16 )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. 

864485/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره 337 ب ــت مهــری صادقی حصروراث
کاســه 9900167 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســکینه زمانــه نجف آبــادی بشناســنامه 41 در تاریــخ 99/1/31 اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: 1. مهــری صادقیــان ش ش 337 ، )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. 

863971/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حمیــد رضــا رهبــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 1070 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه 9900260 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
ــخ  ــنامه 14126 در تاری ــری بشناس ــف رهب ــادروان یوس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
97/2/26 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 

منحصــر اســت بــه : 1. محمــد رضــا رهبــری  ش ش 1070 ، )فرزنــد متوفــی(، متوفــی بــه 

 تفاوت تصمیم شهدای مدافع حرم با شهدای دفاع مقدس

حتمــا پیــش آمــده کــه میــوه ای خوش رنگ ولعــاب را گاز زده ایــد و بی درنــگ پشــیمان  شــده اید! 
ایــن میوه  هــای خــوش  بــر و روی بی مــزه، کــه نتیجهــی تولیــد صنعتــی هســتند معمــوال حجــم 
زیــادی از ارزش غذایی شــان را طــی تولیــد از دســت می دهنــد. محصــوالت ارگانیک بــه دلیل اینکه 
عــاری از مــواد شــیمیایی هســتند و در شــرایط طبیعــی تهیــه می شــوند ویژگی هــای زیــر را دارنــد:

* تازه هستند و معموال مزه ی طبیعی تر و دلنشین تری دارند.
ــا  ــش ب ــواد معدنی شــان در واکن ــا و م ــرا ویتامین ه ــد زی ــی بیشــتری دارن * معمــوال ارزش غذای

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 * اث

ــت. ــر اس ــی مؤث ــف بینای ــی و ضع ــی  عروق ــکات قلب ــرطان، مش ــد س ــی مانن بیماری های
* محصــوالت  شــان بــه دلیــل پــرورش دام هــا در محیــط طبیعــی و بــا گیاهــان ارگانیــک، دارای 
مقادیــر بیشــتری اســید چــرب CLA اســت کــه به ویــژه بــرای ســامتی عــروق قلــب مفیــد اســت.

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

حفظ سالمت فردی

سالمت و زندگی سالم 

ســید عبــاس صالحــی عصــر 21 مردادمــاه 1399 در برنامــه سه شــنبه های تکریــم شــهدا کــه 
ــراز داشــت: در  ــه  صــورت آنایــن و مجــازی در جــوار مــزار شــهید حججــی برگــزار شــد، اب ب
چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس هســتیم و در ادامــه راه گرچــه نقطه نقطــه کشــور یــاد شــهدا 

ــاد نگیــن آن اســت. ــه  ویــژه نجف آب هســتند بی تردیــد اصفهــان انگشــتر شــهدا و ب
ــا شــهدا گره خــورده  ــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی عنــوان کــرد: تاریــخ انقــاب اســامی ب وزی
و اگــر تاریــخ را مــرور کنیــم بــه نــام شــهدای مدافــع حــرم می رســیم کــه بــه دســت شــهید 

ســرافراز حــاج قاســم ســلیمانی رقــم خــورد و ایــن نــام را بــرای آنــان برگزیــد.
وی گفــت: در فضــای مدافعــان حــرم شــخصیت های مختلــف و ارزشــی را داشــتیم کــه نقــش 
مؤثــری داشــتند و بــه همیــن دلیــل جایــگاه خاصــی دارنــد، اگــر آنــان نبودنــد جریــان تنــد 
تکفیــری مســیر تنــدی را طــی می کــرد، وقتــی داعــش نزدیــک کربــا شــد خــواب  و خیــال 
ــر بیشــتر از ســلطه تکفیری هــا در حرمیــن  ــق می شــد 100 براب ــود اگــر موف ــده ب بزرگــی دی
شــرفین اتفــاق می افتــاد؛ داعــش دنبــال غــده ســرطانی دومــی بــود کــه بــا غــده ســرطانی اول 

یعنــی رژیــم صهیونیســتی آرامــش منطقــه را بــه هــم بزنــد.
صالحــی افــزود: در ارتباطــی کــه بــا خانــواده شــهدا برقــرار می کنیــم بــه دنبــال ایــن هســتیم 

کــه از رزق شــهدا بهــره ببریــم البتــه اگــر ارتبــاط مــا بــا شــهدا مناســب باشــد، شــهدای مدافــع 
حــرم در بیــن شــهدای تاریــخ انقــاب اســامی ویژگی هــای خــاص خــود را دارنــد.

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــه داد: شــهدای مدافــع حــرم، شــهادت در غربــت دارنــد؛ 
ــه  ــودش را دارد، هم ــاص خ ــگاه خ ــد جای ــهادت می رس ــه ش ــنگ ها دور ب ــه فرس ــهیدی ک ش
شــهدا ارزشــمندی خــود را دارنــد، در دفــاع مقــدس همــه در یــک مــوج بودنــد و هــزاران هــزار 
ــود امــا شــهدای  ــود و همــراه شــدن آســان تر ب ــواده در جــو شــهادت و جهــاد ب رزمنــده و خان
مدافــع حــرم در فضــای یــک التهــاب و جــو اجتماعــی بــه میــدان رفتنــد و خانواده هایشــان هــم 

ایــن انتخــاب را ارج نهادنــد.
وی ابــراز داشــت: شــهید محســن حججــی افتخــار دارد کــه نمــاد شــهدای مدافــع حــرم شــد، 
ــوز چشــم چــراغ شــهدای  ــردی نمــاد شــهدا شــود حتمــاً ســر و رازی دارد کــه هن ــه ف این ک
ــکات دیگــری کــه حتمــاً هســت؛  ــا ن ــه ت ــع حــرم شــناخته می شــود از اخاصــش گرفت مداف
ــود، شــهید در وصیت نامــه اش ذکــر کــرده کــه  ــرای مــن جــذاب ب ــن شــهید ب ــه ای وصیت نام
ــاِد  ــرش ی ــر عم ــان در اواخ ــه انس ــود این ک ــت ش ــد پرداخ ــه بای ــاس دارم ک ــداری حق الن مق
ــم نداشــت. ــز ک ــکات ری ــن ن ــد و شــهید حججــی از ای ــزرگ می کن ــا را ب ــاس باشــد آدم ه حق الن
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 28 مرداد 1399

شماره 72  5
                                                                                           به مناسبت روز پزشکپیام کوتاه

 واژه ســپاس و تشــکر از کادر پزشــکی و همــه فعــاالن ایــن حــوزه، کــه مــدت زیــادی بــوده وهســت کــه در صــف مقــدم 
مبــاره بــا کرونــا، ایــن بیمــاری شــوم کــه بــر جامعــه ســایه افکنــده، هســتند، بســیار ناچیــز اســت.

از ســوی تمــام مــردم ایــران زمیــن بــه یکایــک شــما عزیــزان و همــه فعــاالن ایــن عرصــه کــه از هیــچ تاشــی فــرو گــذار 
نمــی کننــد دســت مریــزاد گفتــه و صمیانــه تریــن ســپاس هــا رانثــار مــی کنیــم.

خداونــد متعــال در همــه عرصــه هــا یــاری رســان شــما باشــد کــه خالصانــه از جــان خــود بــرای کمــک بــه همنــوع مایــه 
گذاشــتید و از هیــچ خدمتــی فروگــذار نکــرده ایــد.

ــن حــوزه ضمــن  ــراه کارشــناس ای ــه هم ــان ب ــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان اصفه مع
ــرد. ــدن ک ــای بهزیســتی دی ــا فعالیته ــط ب ــز مرتب ــاد برخــی از مراک حضــور در نجــف آب

ــوروزی کارشــناس مســئول حــوزه  ــم ن ــاون توانبخشــی، رحی ــان پورشــبانان مع ــر پژم دکت
ــه  توانبخشــی، زهــرا کاظمــی دبیرکمیســیون هــای پزشــکی بهزیســتی اســتان اصفهــان ب
همــراه قناعــت کار رئیــس اداره بهزیســتی از مرکــز فنــی و ارتوپدی بهســازان و مرکز مشــاوره 
روانشــناختی و توانپزشــکی انجمــن خیریــه معلولیــن نجــف آبــاد بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.

دکتــر پژمــان پورشــبانان بازدیــد از مرکــز فنــی و ارتوپــدی بهســازان از رونــد تولید و ســاخت 
ــد  ــز بازدی ــن مرک ــی در ای ــدی و فن ــایل ارتوپ ــاخت وس ــن س ــی، همچنی ــای طب ــش ه کف
ــا عقــد تفاهــم نامــه  ــراز امیــدواری کــرد بتــوان ب بعمــل آورد. وی در ادامــه ایــن بازدیــد اب
هــای خریــد خدمــت بتــوان گام هــای موثــری در ارائــه خدمــت بــه جامعــه هــدف بهزیســتی 
برداشــت. گفتنــی اســت برخــی از تولیــدات ایــن مرکــز در کل ایــران منحصــر بــه فــرد بــوده 
ــی  ــان فعالیــت م ــن آوری دانشــگاه اصفه ــه شــرکت علمــی و ف ــر مجموع ــز زی ــن مرک و ای
کنــد.در ادامــه ایــن دیــدار دکتــر پژمــان پورشــبانان معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان 
ــاد و  ــدازی انجمــن خیریــه معلولیــن نجــف آب اصفهــان از مرکــز توانبخشــی در حــال راه ان

مرکــز مشــاوره روانشــناختی ایــن خیریــه بازدیــد بــه عمــل آورد.
دکتــر پورشــبانان ضمــن ابــراز خرســندی از حمایــت خیریــن نجــف آبــادی در راســتای ارائــه 
خدمــات بــه جامعــه هــدف ابــراز خرســندی کــرد و از خدمــات ارزنــده ایــن خیریــه تقدیــر و 

تشــکر کرد.گفتنــی اســت در ایــن مرکــز در آینده نزدیــک خدمــات فیزیوتراپــی، کاردرمانی و 
خدمــات مشــاوره روانشــناختی بصــورت رایــگان بــه معلولیــن عزیــز نیازمنــد شهرســتان ارائه 
مــی گــردد. در برنامــه ایــن خیریــه احــداث یــک مرکــز خدماتی ویــژه معلولین شــامل ســالن 
هــای آموزشــی، خدمــات توانپزشــکی، خدمــات نگهــداری و ... در زمینــی به مســاحت 1700 
متــر مربــع بــا پیــش بینــی اعتبــاری بالــغ بــر 40 میلیــارد ریــال در نجف آبــاد احــداث نماید.

بازدید معاون توانبخشی بهزیستی استان از مراکز نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجف آبــاد ، رئیــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  از برگــزاری نشســت خبــری فرماندهــی نیــروی انتظامــی 

نجــف آباد بــا خبرنــگاران شهرســتان خبــر داد.
ســید حســن لــوح موســوی افــزود ایــن دیــدار بــه منظــور گرامیداشــت روز خبرنــگار و تجلیل از 
اصحــاب خبــر و رســانه  بــه میزبانــی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان برگزار شــد . ریاســت اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ضمــن قدردانــی از زحمــات فرماندهــی نیــروی انتظامــی در برقــراری  
امنیــت در جامعــه  ، بــر ادامه تعامل ســازنده اصحاب خبر و رســانه با حافظــان امنیت تاکید نمود.

ــروی  ــت:  نی ــگاران  گف ــل از خبرن ــی شهرســتان ضمــن تجلی ــده انتظام ــدار فرمان ــن دی در ای
انتظامــی شهرســتان در بحــث فرهنــگ ســازی و آگاهــی بخشــی جهــت پیشــگیری از حــوادث ، 

جرائــم و تخلفــات از پیشــنهادات اصحــاب رســانه و عمــوم مــردم اســتقبال مــی کنــد.
ســرهنگ بابــا کانــی در ادامــه ایــن نشســت بــا تأکیــد بــر لــزوم حفــظ آرامــش و امنیــت روحی 

و فکــری جامعــه، از همــکاری رســانه هــا و خبرنــگاران در مقابلــه بــا شــایعه ســازان و ترغیــب 
مــردم بــه افزایــش آگاهــی رســانه ای در اســتفاده از فضــای مجــازی تأکیــد کــرد.

وی در ادامــه ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای نیــروی انتظامــی  در پاســخ بــه ســئوالی 
ــات ســتاد  ــام محــرم امســال براســاس مصوب ــام محــرم گفــت؛ عــزاداری ای ــاره عــزاداری ای درب
ــا مســئولیت هیئــت هــا برگــزار خواهــد شــد و  ــا انشــاء اهلل بطــور شایســته ب ــا کرون ــه ب مقابل

نیــروی انتظامــی نیــز براســاس دســتورالعمل اباغــی در کنــار مــردم خواهــد بــود.
ســرهنگ بابا کانی اســتفاده از سامانه 197 را بستر بسیار مناســب برای ارائه راهکار و پیشنهادات 
مردمــی بــه این نیرو دانســت و گفت از پیشــنهادات و انتقادات ســازنده مردم اســتقبال می کنیم.

در پایان این نشســت که روز دوشــنبه 20 مرداد ماه در محل تاالر شــهر نجف آباد برگزار شــد به 
منظور ارج نهادن از زحمات فعاالن عرصه خبر با اهدای لوح تقدیر و هدیه از ایشــان تجلیل شــد .

نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی  با اصحاب خبر و رسانه

حصروراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 668 ب ــنامه ش ــه دارای شناس ــی داودی حمول ــراد عل ــای م   آق
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه 9900676 از ای کاس
داده کــه شــادروان مرواریــد مــرادی غریــب ونــد  بشناســنامه  22 در تاریــخ 91/1/26 اقامتــگاه 
ــه : 1.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
زهــره داودی حمولــه  ش ش 515  ، 2. خیاطــه داودی حمولــه ش ش 516 ، 3. ابریشــم داودی 
حمولــه ش ش 768 ، 4. مــراد علــی داودی حمولــه ش ش 668 ، )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد  ــاف نجــف آب ــی دادگاه شــورای حــل اخت ــف رئیــس شــعبه 10 حقوق شــد. 942914 /م ال

حصروراثت
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــزدی دارای شناســنامه شــماره 117 ب ــم ای ــای عبدالرحی   آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 990067 از ای
ــادی بشناســنامه  19165 در تاریــخ 1381/7/12 اقامتــگاه  شــادروان لطفعلــی ایــزدی نجــف آب
ــه : 1.  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب دائمــی خــود را ب
ــزدی ش ش 1091508550  ــم ای ــزدی  ش ش 1090995245  ، 2. عبدالرحی ــم ای عبدالکری
، 3. فخــری ایــزدی ش ش 1091036373 ، 4. مهــری ایــزدی ش ش 1091136882 ، 5. 
ــادی ش  ــه چاوشــی نجــف آب ــی(، 6. طیب ــدان متوف ــزدی ش ش 1090302843 )فرزن ــه ای اله
ــا  ــدارد. اینــک ب ــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری ن ش 429  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی ب
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 939502 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

ــاد  دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت 

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 47 ب ــنامه ش ــنگی دارای شناس ــی کهریزس ــر صالح ــای ناص  آق

کاســه 9900642 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان منصــور صالحــی کهریزســنگی بشناســنامه  7 در تاریــخ 98/3/18 اقامتــگاه دائمــی 
ــه : 1. ناصــر  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود را ب
ــه  ــنگی ش ش 7 ، 3. فاطم ــی کهریزس ــم صالح ــنگی  ش ش 47  ، 2. قاس ــی کهریزس صالح
صالحــی کهریزســنگی    ش ش 134 ، 4. ســعید صالحــی کهریزســنگی  ش ش 4188 ، 5. علــی 
ــجاد  ــنگی  ش ش 79، 7. س ــی کهریزس ــه صالح ــت ال ــنگی ش ش8 ،6. نعم ــی کهریزس صالح
صالحــی کهریزســنگی  ش ش 1130011801)فرزنــدان متوفــی(، 8. عــزت محمــدی آدریانــی 
ش ش 1142013774  )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. 938614/م الــف رئیــس شــعبه 

10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

 آقــای حســین علینقــی بیگــی دارای شناســنامه شــماره 1666 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس 990075 از ای
شــادروان فتــح الــه علینقــی بیگــی بشناســنامه  338 در تاریــخ 99/4/13 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محســن بیگــی 
ــی  ــری علینق ــی بیگــی ش ش 1666 ، 3. صغ ــه ش ش 12  ، 2. حســین علینق ــح ال ــد فت فرزن
بیگــی ش ش 3 ، 4. مهربانــو علینقــی بیگــی ش ش 3 ، 5. محمــد علینقــی بیگــی ش ش 391، 
ــی  ــوم علینق ــی بیگــی ش ش 12، 8. کلث ــی بیگــی ش ش 5، 7. ســکینه علینق ــی علینق 6. عل
بیگــی ش ش 5 ، 9. طاهــره علینقــی بیگــی ش ش 36 )فرزنــدان متوفــی(، 10. کوچــک صائبــی 
ــا  ش ش 4  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــی  ــف رئیــس شــعبه 10 حقوق ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 938433/م ال شــورا تقدی

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
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4شماره 72
خبر کوتاه        معرفی دو مربی ووشو نجف آباد به عنوان بهترین های استان

همزمــان بــا روز جهانــی ووشــو، مربیــان و داوران برتــر در ســال 98 طــی مراســمی در فضــای بــاز و بــا رعایــت شــیوه نامــه 
هــای بهداشــتی، برتریــن مربیــان ایــن رشــته در اســتان را انتخــاب کردند.

طبــق ایــن انتخــاب کــه بــر اســاس شــاخصه هایــی ماننــد تعــداد مــدال هنرجویــان در مســابقات انتخابــی تیــم ملــی، 
انتخابــی تیــم هــای اســتان، تعــداد نفــرات شــرکت کننــده در انتخابــی تیــم اســتان، مربیگــری تیم ملــی و اســتان و تعداد 
بیمــه شــدگان انجــام گرفــت، محمــد جــواد کاویــان پــی و آســیه امامــی در بخــش ســاندای مــردان و زنــان، بــه عنــوان 

بهتریــن مربیــان اســتان اصفهــان انتخــاب شــدند.
در ایــن برنامــه کــه بــا انتخــاب دو مربــی برتــر در بخــش هــای مــردان و زنــان همــراه بــود، جمعــی از مدیــران ورزشــی 

اســتان حضــور داشــتند. کاویــان پــی، ریاســت هیــات ووشــوی شهرســتان را هــم بــر عهــده دارد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ،  آییــن 
تجلیــل از اهالــی خبــر و رســانه بــه همــت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد و بــه 
میزبانــی شــهرداری نجــف آبــاد  روز ســه شــنبه 21 مــرداد مــاه در محــل خزانــه شــهرداری  
ــگ و ارشــاد  ــدار ، شــهردار  ، اعضــای شــورای شــهر و رئیــس اداره فرهن ــا حضــور فرمان ب

اســامی شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ، ضمــن قدردانــی از تــاش خبرنــگاران  

گزارشــی از وضعیــت مطبوعــات شهرســتان ارائــه داد .
ســید حســن لــوح موســوی گفــت:  تــاش مجموعــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  آن 
اســت کــه خبرنــگاران بــه حــق و حقــوق واقعــی خویــش برســند . وی  بــه همراهــی رســانه 
ــتان و  ــعه شهرس ــد و توس ــرای رش ــئوالن ب ــاش مس ــکاس ت ــرای انع ــتان ب ــا در شهرس ه

ــگاران شهرســتان تاکیــد نمــود . همچنیــن پیگیــری حــل مشــکات بیمــه ای خبرن
ــگار و  ــک روز خبرن ــن تبری ــاد ، ضم ــف آب ــژه نج ــتان وی ــدار شهرس ــم فرمان ــن مراس در ای
تشــریح جایــگاه خبرنــگار از فعالیــت خــوب خبرنــگاران شهرســتان تجلیــل و قدردانــی نمود .

ــا ارزش قلمــداد  ــگاران را خطیــر و ب مهنــدس راعــی در ســخنان کوتاهــی مســئولیت خبرن
کــرد و بــر اهمیــت نقــش خبرنــگاران در انتقــال بــه موقــع و ســریع خبــر همــراه بــا صداقــت 

و امانــت تاکیــد کــرد.
وی همچنیــن  قــول پیگیــری امــور مســکن خبرنــگاران را از طریــق مراجــع ذی صــاح در 
صــورت تخصیــص زمیــن عنــوان نمــود و خواســتار تعامــل بیشــتر دســتگاه هــای شهرســتان 

با خبرنگاران شد .
 در این مراســم همچنین مهندس مغزی شــهردار  نجف آباد از زحمات رســانه ها در نجف آباد 
قدردانی کردند و خواســتار انعکاس به موقع و صادقانه اخبار در راســتای رفاه حال مردم شــد .

در ادامه خبرنگاران  حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات و مشکات خود پرداختند. 
در پایــان ایــن نشســت از تــاش رســانه هــا و خبرنــگاران شهرســتان نجــف آبــاد تقدیر شــد.

آیین تجلیل از اصحاب خبر و رسانه نجف آباد

ــس از  ــوز پ ــه هن ــان اســت ک ــا ایرانی ــرای م ــز و شــیرینی ب ــاه 1369 روز خاطــره انگی 26 مردادم
ــد.  ــی کن ــیرین م ــاکان ش ــان را کم ــیرینی آن کامم ــال از آن روز، حــاوت ش گذشــت 30 س

بــا وجــود ایــن کــه چنــد ماهــی از پایــان جنــگ تحمیلــی گذشــته بــود و 8 ســال دوران مقاومــت، 
پایــداری و اســتقامت را ســپری کــرده بودیــم، امــا هنــوز بخاطــر آزادگان ســرافرازمان کــه در بنــد 

اســارت بعثــی هــا بودنــد، غــم و نگرانــی خاصــی در دل مــردم ایــران بــود.
شــاید واژه اســارت زیبنــده ی آن ســرافرازان وطــن نبــود، زیــرا آنــان بودنــد کــه دشــمن را بــا روح 
بلنــد، اعتقــاد پــاک و مقاومــت بــی نظیــر خــود بــه بنــد کشــیده بودنــد و بــه واقــع اگر چنیــن نبود 
چندیــن مــاه غــم غربــت و دوری از عزیــزان شــان را تحمــل نمــی کردنــد و در ایــن مــدت ذره ای 

ســر بــه نشــانه تســلیم خــم نکردنــد.
 چنــان کــه امــام راحــل )ره( در مــورد ایــن عزیــزان فرمودنــد : » اســرا در چنــگال دژخیمــان خــود 

ســرور آزادگــی انــد و احــرار جهــان آنــان را زمزمــه مــی کننــد« .
چــه زیبــا بــود کــه آزادگان هنــوز بــر عهــد و میثــاق خــود بــا امــام راحــل )ره( و جانشــین بــه حــق 
آن پایبنــد بودنــد و بــه جــرات مــی تــوان گفــت کــه هیــچ چیــز یــارای گسســت آن عهــد و میثــاق 

نبــود و چــه شــیرین از آن امتحــان ســخت ســربلند بیــرون آمدنــد.
امــا آغــاز ایــن حرکــت خاطــره انگیــز را مــی تــوان از روز 24 فوریــه 1986 میــادی و بــا تصویــب 
قطعنامــه 582 دانســت. در بنــد 4 ایــن قطعنامــه مقــرر شــده بــود کــه هــر دو کشــور بــا همــکاری 
کمیتــه بیــن المللــی صلیــب ســرخ در امور اســرای جنگی، هــر چه زودتــر تبادل اســرا را آغــاز کنند.

در همیــن حیــن مجلــس شــورای اســامی نیــز در تاریــخ 1368/09/13 مصوبــه ای را تنظیــم کــرد 
کــه طــی آن در 22 مــرداد 1369، ســتاد رســیدگی بــه امــور آزادگان تشــکیل شــد و ایــن نقطــه 

آغــاز اتفاقــی خوشــایند و بازگشــت ســرافراز پرافتخارمــان بــه ایــران بــود.
باالخــره انتظارهــا بــه ســر رســید و اولیــن گــروه آزادگان میهــن مــان در 26 مــرداد ســال 69 قــدم 

بــر خــاک پــاک میهــن نهادنــد و بــه آغــوش وطــن و خانــواده خــود بازگشــتند.
اســرای ســربلند و ســرافراز کشــورمان از چنــد نقطــه مــرزی بــا تشــریفات بــه کشــور وارد شــدند و 
پــس از بوســه بــر خــاک پــاک میهــن، پــس از زیــارت مرقــد مطهــر امــام خمینــی )ره( بــا جانشــین 

خلــف وی، حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای )مدظلــه العالــی( بیعــت و پیمــان بســتند.
البتــه متاســفانه در طــی 8 ســال دفــاع مقــدس، 45 هــزار رزمنــده ایرانــی بــه بنــد دشــمن بعثی در 
آمدنــد، ولــی فقــط 40 هــزار ســرباز پــر افتخــار به وطــن بازگشــتند و باقــی آن شــیرمردان ســرافراز 
بــه دالیــل مختلفــی همچــون همــکاری نکــردن ارتــش بعــث بــا صلیــب ســرخ و عــدم ارائــه ی آمار 
دقیــق اســرای ایرانــی، آن عزیــزان مفقوداالثــر شــده و تاکنــون وضعیــت آنان مشــخص نشــده اســت 
و خانــواده هــای بســیاری چشــم بــه راه عزیــزان شــان هســتند کــه شــاید روزی بــه وطــن بازگردند. 
البتــه بایــد گفــت شــماری از ایــن عزیــزان نیــز بــه دلیــل عــدم رســیدگی هــای الزم بهداشــتی و 
پزشــکی زیــر شــکنجه هــای وحشــیانه دشــمن بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــدند و بــه خیــل 

دوســتان شــهید خود پیوســتند.
ســی ســال از ورود اولیــن گــروه آزادگان بــه کشــور مــی گــذرد، امــا بایــد گفت کــه هســتند خانواده 
هایــی کــه هنوز چشــم به راه رســیدن خبری یا بازگشــت فرزندان خود هســتند، بســیاری از آزادگان 
عزیــز نیــز بــه خاطر مصائب و مشــکات تحمیل شــده و اثــرات آن دوران، روی تخت بیمارســتان و یا 

در کنــج خانــه ی خــود هســتند و برخــی از آن عزیــزان نیز به جمع رفقای شــهید خود پیوســته اند.
پــس از بازگشــت ایــن عزیــزان بــه وطــن 270 واحــد ســتادی در جهــت خدمــت رســانی بــه ایــن 
آزادگان ســرافراز تشــکیل شــد کــه وظیفــه خدمــت رســانی بــه آزادگان عزیــز و ســرافراز را بــر عهده 
داشــت و آزادگان نیــز بــه زندگــی عــادی خــود بازگشــتند. گفتنــی ســت که در ســال تحصیلــی 75، 
بیــش از  پنــج هــزار و ســیصد نفــر از آزادگان ســرافراز کــه برخــی از آنــان بــا شــروع جنــگ تحمیلی 
درس و تحصیــل را رهــا کــرده و لبیــک امــام راحــل )ره( را جــواب گفتنــد و پــا بــه جبهه هــای نبرد 
گذاشــتند، موفــق بــه راهیابــی بــه عرصــه علــم و دانــش و ادامه تحصیــات دانشــگاهی شــدند که از 
ایــن تعــداد 365 نفــر موفــق بــه اخذ مــدرک در رشــته های پزشــکی، دنــدان پزشــکی و داروســازی 

شــدند و 406 نفــر نیــز در رشــته هــای مهندســی فــارغ التحصیل شــدند.
بــا ایــن کــه یــک روز در ســال بــرای پاسداشــت و گرامــی داشــت ایثــار و فــداکاری ایــن عزیــزان کم 
اســت امــا همــان روز را بایــد گرامــی نگــه داشــت و از زحمــات آزادگان ســرافراز تقدیــر به عمــل آید.

مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( دربــاره آزادگان چنیــن فرمــوده  انــد: »یکــی از چیزهایــی که 
شــما را، دلهــای تــان را زنــده نگــه میداشــت، پــر امیــد نگــه می داشــت، یــاد آن چهــره و روحیــه 
پرصابــت امــام عزیزمــان بــود. آن  بزرگــوار هــم خیلــی بــه یــاد اســرا بودنــد. حــال پــدری را کــه 

فرزندانــش بــه ایــن شــکل از او دور شــده باشــند، راحــت مــی شــود فهمیــد.
 مســأله اســارت طوالنــی فرزنــدان ایــن ملــت بــه  نوبــه خــود امتحــان دیگــری بــود کــه ملــت مــا بــا 
موفقیــت آن را بــه انجــام رســانده و اســرای مــا هماننــد ملــت ایــران، از خــود آزادمــردی نشــان دادند 
و ســرانجام بــا موفقیــت و ســرافرازی بــه وطن بازگشــتند.... شــما در دوران اســارت، شــرایط ســختی 
را گذراندیــد، امــا در عیــن حــال بــا حفــظ دیــن و اعتقــادات و دلبســتگی خــود بــه اســام، امــام 

راحــل )ره( و انقــاب، موجــب افتخــار و آبرومنــدی ملــت خــود در برابردشــمن شــدید«
احمد شریعتی

بار دیگر شهری که دوست می داشتم
به مناسبت سالروز آغاز بازگشت آزدگان ، سرافرازان وطن، به میهن اسالمی
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مراجعه به اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد فرمایید    .................

صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی هــر منطقــه کــه ریشــه در 
هویــت، فرهنــگ و قدمــت دارد، بیانگــر آداب، رســوم و آئیــن 
هــر منطقــه نیــز هســت و ایــن هنرهــای ســنتی از دیربــاز در 
بیــن ایرانیــان رواج داشــته اســت. در دنیــای امــروز هــر چقــدر 
کــه گســترش فنــاوری و تکنولــوژی بــر زندگــی مــردم ســایه 
اش گســترده تــر مــی شــود و کاالهــای پــرزرق و بــرق و بــی 
مصــرف جایگزیــن اجنــاس بــا ارزش مــی شــوند، نقــش صنایع 
ــر  دســتی و هنرهــای ســنتی در زندگــی مــردم کــم رنــگ ت
ــاد مــردم ایــن هنرهــا مــی رود. از گذشــته مــی گــردد و از ی

در ایــن بیــن بــا گذشــت زمــان عــاوه بر فراموشــی ایــن هنرها 
از ذهــن مــردم، اســاتید ایــن هنرهــا یــا از بیــن مــا مــی رونــد، 
یــا دیگــر بــی میــل مــی شــوند و دســت از کار مــی کشــند و 
ایــن هنرهــا کــم کــم از خاطــره مــردم فرامــوش مــی شــود.

ادامــه مطالــب گذشــته و معرفــی  ایــن شــماره در  در 
قصــد  کشــورمان  ســنتی  هنرهــای  و  دســتی  صنایــع 
ســنتی  هنرهــای  از  دیگــر  یکــی  معرفــی  بــه  داریــم 
بپردازیــم. بافــی  ترمــه  کشــورمان،  دســتی  صنایــع  و 

ــی  ــه معن ــدی و ب ــه واژه ای هن ــه ک ــا تیرم ــه ی ــه )ترم ترم
ــف و لطیفــي  ــه پارچــه ظری درخــت ســرو خمیــده اســت( ب
ــا  ــه ب ــود ک ــار و پ ــخ ت ــري ن ــه از دو س ــود ک ــي ش ــه م گفت
ــود در  ــه پ ــوي ک ــه نح ــد، ب ــده باش ــه ش ــت بافت ــت باف دس
پشــت پارچــه بــه صــورت آزاد و تراکــم پــودي آن زیــاد باشــد، 
گوینــد. جنــس ترمــه نیــز کــرک، پشــم یــا ابریشــم و طــرح 
ــل  ــاي اصی ــا ارزش، طــرح ه ــاف و ب ــن پارچــه ی دســت ب ای
و ســنتي ایــران اســت. ترمــه ابتــدا از پشــم بافتــه مــی شــد 
ــه  ــز ب ــمی آن نی ــی، زری و ابریش ــواِع نخ ــی ان ــس از مدت و پ
بــازار آمــد. ترمــه هــای ابریشــمی بــه ســبب مقاومــت بیشــتر 
ــرد. ــدا ک ــتری پی ــداران بیش ــت، طرف ــد و رطوب ــر بی در براب

یزد مهد ترمه ایران 
یــزد را مــی تــوان مهــد اصلــی ایــن هنــر در ایــران دانســت . 
ــم در  ــیر راه ابریش ــهر در مس ــن ش ــری ای ــطه قرارگی ــه واس ب
ــروش  ــد و ف ــهر خری ــن ش ــیاری در ای ــای بس ــران، کااله ای
ــن  ــم تری ــا از مه ــه ه ــوجات و پارچ ــه منس ــد، ک ــی ش م
ــهرها  ــن ش ــوان از اولی ــی ت ــزد را م ــس ی ــد. پ ــا بودن کااله

کــه ایــن هنــر در ایــران در آنجــا آغــاز شــد، نامیــد.
نگهداری از ترمه

اگــر پارچــه ای ترمــه ای در منــزل داریــد، در جهــت 
نگهــداری و حفــظ ایــن پارچــه بایــد نکاتــی را لحــاظ کنیــد:

نــور خورشــید اثــر مخربــی بــر ایــن پارچــه دارد و باعــث رنــگ 
رفتگــی ایــن پارچه می شــود و از زیبایی آن نیــز می کاهد. پس 
بهتــر اســت ترمه هــا را در محل هایــی دور از آفتاب قــرار دهید.

بــه هنــگام شســت  از آب داغ و شــوینده هــای قــوی 
و شــوی ایــن پارچــه اســتفاده نکنیــد، ایــن مــواد بــه 
ــد.  ــی زن ــیب م ــه آس ــت پارچ ــی و باف ــای طبیع ــگ ه رن
بیــد زدگــی یکــی دیگــر از مشــکاتی اســت کــه شــاید پارچــه 
هــای ترمــه بافــت بــه آن دچار شــوند. بید دشــمن اصلــی ترمه 
اســت و آســیب هــای جدی بــه بافت ایــن پارچــه وارد می کند. 
اگــر در مــکان هــای مرطــوب از پارچــه خــود نگهــداری مــی 
کنیــد بــه علــت وجــود پشــم، ممکــن اســت کــه پارچــه را بید 
بزنــد و از بیــن بــرود. برای نگهــدار ی از بیدزدگــی از نفتالین در 
بیــن پارچــه هــا اســتفاده کنیــد تــا پارچــه هــا آســیب نبینــد. 

معیار ارزش ترمه
معیــار تعییــن کننــده ارزش ترمــه تعــداد رنــگ نــخ 
ــدر  ــر چق ــت و ه ــه اس ــت پارچ ــم باف ــده و تراک ــتفاده ش اس
ــه بیشــتر باشــد،  ــک پارچــه ی ترم ــای در ی ــگ ه ــداد رن تع
ــگ  ــداد رن ــر تع ــه اگ ــی رود. البت ــر م ــه باالت ارزش آن ترم
ــده  ــن کنن ــت تعیی ــم باف ــرح و تراک ــد، ط ــان باش ــا یکس ه
ارزش پارچــه خواهــد بــود و هــر چقــدر تراکــم بافــت و 
ــت. ــر اس ــا ارزش ت ــه ب ــد آن پارچ ــتر باش ــگ بیش ــوع رن تن

بــا کمتــر شــدن بافــت ترمــه هــای دســت بافــت که در بیشــتر 
مــوارد بــا ابریشــم طبیعــی بافتــه مــی شــدند، امــروزه بافــت 
ــه  پارچــه هــای ترمــه ای ماشــینی از جنــس ویســکوز کــه ب
آن ابریشــم مصنوعــی نیــز می گوینــد، گســترش یافتــه اســت. 
پــس بهتریــن ترمــه ماشــینی، ترمــه ای اســت کــه صــد در 
ــه شــده  ــان ویســکوز بافت ــا هم ــی ی صــد از ابریشــم مصنوع
باشــد. از ویژگــی هــای مثبت ویســکوز، ظرافت و درخشــندگی 
بیشــتر آن، نســبت بــه دیگــر الیــاف مصنوعــی اســت.

ترمــه اصــل بــه دلیــل ایــن کــه از ابریشــم خالــص بافتــه شــده 

اســت بــا لمــس کــردن قابــل شــناخت اســت. اگــر شــما بــا 
لمــس پارچــه ی ترمــه ای احســاس نرمــی و لطافــت داشــتید، 
پــس آن پارچــه اصــل اســت. از طرفــی زبــری پارچــه نشــان 
ــه  ــت ک ــد گف ــه بای ــه اســت. البت ــودن ترم ــی ب ــده تقلب دهن
ایــن در مــورد پارچــه هــای ترمــه ای صــدق مــی کنــد کــه 
از ابریشــم خالــص بافتــه شــده باشــند و همانطــور کــه اشــاره 
ــا پشــم بافتــه مــی  شــد، برخــی ترمــه هــای دســت بافــت ب
شــود و ترمــه هایــی کــه بــا ابریشــم و یــا یــک الیــاف دیگــر 
بافتــه شــده باشــند بــا ایــن نــوع روش قابل تشــخیص نیســت.

یکــی دیگــر از تمایــزات ترمــه اصــل ایــن اســت که رنــگ ها در 
ترمــه ی اصــل رنگ های طبیعــی اســت و از رنگ های مصنوعی 
ــه  ــود. البت ــتفاده نمی ش ــد، اس ــود ندارن ــت وج ــه در طبیع ک
امــروزه نمونه هــای جدیــدی از ترمــه اصــل وارد بــازار شــده اند 
کــه در تــار و پــود آن رنگ هایــی ماننــد طائــی نیز وجــود دارد.

ــار  ــک معی ــت ی ــگ می توانس ــور رن ــته فاکت ــس در گذش پ
مناســب بــرای تشــخیص ترمــه اصــل از ترمــه تقلبی باشــد؛ اما 
امــروزه تشــخیص ترمــه اصــل از روی رنــگ، کار دشــواری بــه 
ــد آن را انجــام دهــد. نظــر می رســد و هــر شــخصی نمی توان

ــم پارچــه  ــه اصــل، تراک ــای تشــخیص ترم ــر فاکتوره از دیگ
ترمــه اســت  و بــرای تشــخیص ایــن موضــوع بایــد بــه بافــت 
ــم  ــدر تراک ــر چــه ق ــد. ه ــگاه کنی ــه ن ــای درون ترم و طرح ه
بیشــتر و بافت هــا ظریف تــر باشــد ترمــه بــا کیفیت تــر اســت.
حامد بهلول

ترمه بافی

ســریال زندگــی از نــو بــه کارگردانــی علــی محمــد قاســمی کارگــردان نجــف آبــادی ایــن شــب هــا ســاعت 22 از شــبکه 
آی فیلــم پخــش مــی شــود.

ایــن ســریال کــه مهــدی شــفیعی تهیــه کنندگــی آن را بــر عهــده دارد، روایتگــر زوج جوانــی اســت کــه بنــا بــه دالیلــی 
همچــون خســتگی و آلودگــی آب و هــوا از تهــران بــه شــمال مــی رونــد و در آن جــا کمــپ گردشــگری ایجــاد مــی کننــد 

و در هــر قســمت بــا ورود مهمانــان جدیــد اتفاقــات تــازه ای رخ مــی دهــد.
در ایــن ســریال علــی محمــد قاســمی بــه ماننــد ســریال دیگــر خــود، خانــواده دکتــر ماهــان بــه مســائلی همچــون محیــط 

زیســت، گردشــگر، منابــع طبیعــی و ... مــی پــردازد.
بازیگــران  کاشــانی  وقــار  خیــام  خمســه،  علیرضــا  فراهانــی،  بهــزاد  اســکندری،  ســتاره  کیانیــان،  رضــا 
پردازنــد. مــی  نقــش  ایفــای  بــه  محلــی  و  بومــی  هنرمنــدان  کنــار  در  کــه  هســتند  مجموعــه  ایــن 

ــان  ــی انصاری ــرزاده و عل ــا جعف ــدی، مین ــن ســتوده، آرش مجی ــق، متی ــن ســریال امیرحســین صدی ــران ای ــر بازیگ دیگ
ــد. ــه عنــوان بازیگــر مهمــان حضــور دارن هســتند کــه هــر کــدام ب

ایــن مجموعــه تلویزیونــی کــه در 26 قســمت 42 دقیقــه بــه کارگردانــی علــی محمــد قاســمی بــرای گــروه فیلم و ســریال 
ــا درخواســت بیننــدگان و مخاطبیــن شــبکه آی فیلــم هــر شــب ســاعت 22  شــبکه پنــج ســیما تولیــد شــده اســت، ب

مجــدد پخــش مــی شــود.
گفتنــی ســت علــی محمــد قاســمی کــه در ســال 64 فعالیــت فیلــم ســازی خــود را بــا ســاخت فیلــم کوتــاه از انجمــن 
ســینمای جــوان شهرســتان نجــف آبــاد آغــاز نمــود، در کارنامــه هنــری خــود، کارگردانــی فیلــم هایــی مثــل درد، ســگ و 
دیوانــه عاشــق و مدیــر فیلمبــرداری فیلــم هایــی همچــون جامــه دران، همــه چیــز بــرای فــروش، فرزنــد چهــارم و ... را دارد. 
احمد شریعتی 

سریال »زندگی از نو«  به روایت کارگردان نجف آبادی
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6شماره 72
خبر کوتاه          دیدار فرماندار ویژه شهرستان با خانواده معظم ایشان

فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان و هیــات همــراه از آزادگان جانباز 
ســرافراز آقایــان مصطفــی صادقــی پــور، نبــی اهلل جمشــیدیان و حســین قاســمی و خانــواده معظــم ایشــان در شــهرهای 
گلدشــت و کهریزســنگ دیــدار و بــا ایــن اســوه هــای ارزنــده مقاومــت، حریــت و ایســتادگی بــه گفــت و شــنود نشســتند. 
در ایــن دیدارهــا مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر از ایــن عزیــزان، شــانیت و جایــگاه فرهنگــی، اجتماعــی آزادگان در نــزد 
افــکار عمومــی را بســیار برجســته و مایــه مباهــات خواندنــد و بــر ضــرورت و اهمیــت تبییــن خاطــرات دوران اســارت و 
ثبــت و ضبــط ایــن رخــداد هــای سراســر حماســه و ایثارگــری بــه عنــوان بــرگ هایــی زریــن از تاریــخ شــفاهی جهــت 

آگاهــی موثرتــر و کاربســت جامــع تــر بــرای آینــدگان تصریــح و تاکیــد نمودنــد

والدین آگاه
به هر چیزی که می خواهند ، پاسخ مثبت ندهید.

بگذارید “ نه “ بشنوند ، برخی از تقاضاها و نیازهایشان غیر ضروری است.
به آنها نشان دهید که برای رسیدن به چیزی که می خواهند ، باید تاش بیشتری کنند.

بــا برخــی از فعالیــت هــا و حتــی بــازی هــای مربــوط بــه ســن و سالشــان مــی توانیــد بــه آنهــا 
بفهمانیــد کــه بایــد بــرای چیزهایــی کــه مــی خواهنــد تــاش کننــد.

بــه هنــگام “ نــه “ گفتــن حــواس تــان باشــد کــه مهربــان ، ولــی محکــم و قاطــع باشــید. آنهــا 
بایــد “ نــه “ شــنیدن را تجربــه کننــد تــا در مواقــع نیــاز “ نــه “ بگوینــد.

رشد صحیح و سالم شخصیتی در کودکان ، نیاز به تجربه کردن چنین شرایطی دارد.
صبــور باشــید و جــا خالــی نکنیــد ، احتمــال آنکــه پرخــاش کنــد ، رفتارهــای تهاجمــی داشــته 

باشــد و قهــر کنــد زیــاد اســت  امــا دقــت کنیــد کــه ایــن دوره ســپری مــی شــود.
به آرامش خود ادامه دهید و نگذارید کنترل اوضاع از دست تان خارج شود.

مریم رضائیان

چگونه با پر توقعی و زیاده خواهی کودکان مقابله کنیم؟

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق معاونیــن شــهردار و تنــی چنــد از 
مدیــران ســتادی شــهرداری در جلســه رســمی 174 شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد حضــور 

یافــت .
ــورای  ــال ش ــن س ــد چهارمی ــت رئیســه جدی ــک انتخــاب هیئ ــبت تبری ــه مناس ــدار ب ــن دی ای

ــت . ــورت پذیرف ــاد ص ــف آب ــهر نج ــم ش ــامی دوره پنج اس
شــایان ذکــر اســت 13 مردادمــاه اعضــای هیئــت رییســه شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد 
در ســال چهــارم بمــدت یکســال انتخــاب شــدند و مهنــدس جــواد حجتــی بعنــوان رییــس 
ــدی  ــه دار و عی ــکی خزان ــد پزش ــدس مجی ــس ، مهن ــب ریی ــیابانی نای ــن آس ــد حس ، محم

ــد. ــی گردیدن ــارم انتخــاب و معرف ــر شــورای اســامی در ســال چه ــی دبی محمدطرق
ــل  ــه در مح ــارم ک ــال چه ــتان در س ــامی شهرس ــورای اس ــه ش ــأت رئیس ــات هی در انتخاب
فرمانــداری برگــزار شــد نیــز مهنــدس مجیــد پزشــکی بــه عنــوان رئیــس شــورای شهرســتان  

انتخــاب شــدند.

تبریک به هیئت رئیسه جدید شورای اسالمی شهر

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا حضــور در ســامانه ســامد اســتانداری اســتان 
اصفهــان، پاســخگوی همیهنــان و خصوصــا هــم شهرســتانی هــای ارجمنــد تمــاس گیرنــده از 

ــد. ــق ســامانه الکترونیکــی 111 گردیدن طری
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا حضــور در ســامانه ســامد اســتانداری اســتان 
اصفهــان، پاســخگوی هــم میهنــان و خصوصــا هــم شهرســتانی هــای ارجمنــد تمــاس گیرنــده از 
طریــق ســامانه الکترونیکــی 111 گردیدنــد. در ایــن تمــاس هــا اشــخاص ضمــن تبیین مســائل و 
مشــکات مطروحــه خــود توســط مهنــدس راعــی، جهــت پیگیــری مســائل و پاســخگویی بــدون 
اتــاف وقــت مســئوالن اداری و اجرایــی شهرســتان ارشــاد و هیــات همــراه حاضــر در جلســه را 
نســبت بــه پاســخگویی بــه درخواســت هــا راهنمایــی مــی نمودنــد. آنچــه در ایــن برنامــه در خور 
تحســین و تقدیــر بــود، تمــاس هایــی از ســایر اســتان هــای کشــور از جملــه آذربایجــان شــرقی 
بــود کــه افــراد تمــاس گیرنــده ضمــن تقدیــر و تشــکر از میهمــان نــوازی، والیتمــداری، تعامــل، 
همراهــی و همــکاری مســئوالن ارشــد شهرســتان بــا زائــران مــزار شــهدای شهرســتان واقــع در 
یادمــان شــهدای شــهر نجــف آبــاد، علــی الخصــوص شــهید محســن حججــی، بــر ضــرورت الگــو 
ســازی و انجــام برنامــه هــای محــوری بــا موضــوع گام دوم انقــاب و نســل ســوم و چهــارم انقاب 
اشــاره، و از معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان در زمینــه افزایــش برنامه هــای فرهنگی 
ــا موضــوع معرفــت شناســی شــخصیت مدافعــان حــرم، خصوصــا شــهید محســن  و مذهبــی ب
حججــی کــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( از ایشــان بــه عنــوان حجــت خداونــد یــاد 
مــی فرماینــد، ارائــه و خواهــان و طالــب انعــکاس ایــن برنامــه هــا از طریــق  رســانه ملــی جهــت 

بهــره منــدی کلیــه هموطنــان مــی گردیدنــد.

حضور  فرماندار در »مرکز سامد استانداری اصفهان«
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                   به مناسبت فرارسیدن ماه محرم سخنی با خوانندگان
ماه عاشورا رسیده، خون بود جاری زدیده
زینب مظلومه گیرد بوسه از حلق بریده

سینه سوزان دیده گریان
واحسینا، واحسینا

هر که مرا به روضه تو راه داده است
تاج محبت تو به فرقم نهاده است

از ابتدای خلقت حق در دو چشم ما
تصویری از عزای محرم فتاده است

بــا حضــور نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، فرمانــدار ویــژه شهرســتان و 
ســایر مســئوالن اداری، اجرایــی، قضایــی، نظامــی و انتظامــی مدعــو در دفتــر حجــت االســام و 
المســلمین حــاج آقــا حســناتی جلســه تصمیــم ســازی در راســتای اجــرای شــیوه نامــه اباغــی 
ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا بــا محوریــت برگــزاری مراســم مــاه 

محــرم و صفــر و آییــن هــای عاشــورا و تاســوعا برگــزار گردیــد.
 در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تاکیــد بــر گفتــه معمــار کبیــر انقــاب حضــرت امــام 
خمینــی )ره( کــه فرمودنــد: » ... محــّرم و صفــر اســت کــه اســام را نگــه داشــته اســت. فــداکاری 
ســید الشــهدا- ســام اهلل علیــه- اســت کــه اســام را بــرای مــا زنــده نگــه داشــته اســت« بــر 
ضــرورت برگــزاری مراســم مــاه محــرم بــا محوریــت شــور و شــعور حســینی تاکیــد و افزودنــد: با 
عنایــت بــه گفتــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( کــه در ســخنرانی ایشــان بــه مناســبت 
عیــد ســعید قربــان کــه از شــبکه های مختلــف رســانه ملــی بــه  صــورت زنــده پخــش گردیــد؛ 
صراحتــا دربــاره کیفیــت برگــزاری مراســم عــزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان و یــاران مظلــوم 
ایشــان در مــاه محــرم ســالجاری فرمودنــد: »معیــار آن چیــزی اســت کــه ســتاد ملــی مقابلــه 
بــا کرونــا و کارشناســان بهداشــت می گوینــد مــن هــر آنچــه کــه آنهــا الزم بداننــد را مراعــات 
ــک حســینیه«  ــه ی ــر خان ــوان »ه ــا عن ــاه محــرم ب ــق شــعار امســال م ــرد«؛ از تحق خواهــم ک
تبییــن موضــوع نمودنــد و بیــان داشــتند: »بــه حمــد ا... تمامــی مســئوالن ارشــد قــوا و ســایر 
ارکان دولــت، اعضــاء شــوراهای تامیــن، علمــا و روحانیــت معظــم، مادحیــن و واعظیــن، اعضــاء 
ــدار و  ــردم والیتم ــا م ــامی؛ خصوص ــران اس ــریف ای ــردم ش ــار م ــایر اقش ــی و س ــات مذهب هی
متدیــن شهرســتان نجــف آبــاد کــه بــه حــق از احبــاب الحســین )ع( مــی باشــند، بــر تمکیــن و 
اجــرای آن اصــرار مــی ورزنــد«. فرمانــدار ویــژه شهرســتان، لــزوم رعایــت و پایبنــدی بــه کلیــه 
ــت  ــا نظــارت مدیری ــا ب ــا بیمــاری پاندمیــک کرون ــارزه ب ــی مب ــای اباغــی ســتاد مل ــه ه مولف
ــزار  ــای خدمتگ ــات اســامی، نیروه ــی و اداره تبلیغ ــان، دســتگاه قضای شــبکه بهداشــت و درم
بســیج، امنیتــی و انتظامــی شهرســتان از جملــه: مراقبــت و مرعــات بــر مولفــه بنیادیــن فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی، اســتفاده اجبــاری و همگانــی از ماســک، برگــزاری و اجــرای مراســم مربــوط 
ــت از  ــم، ممانع ــل در مراس ــل و ده ــتفاده طب ــت از اس ــاز، ممانع ــای ب ــام در فضاه ــن ای ــه ای ب

اســتفاده زنجیرهــای مشــترک بــرای عــزاداران، تصریــح بــر اهــداء نــذورات نقــدی و غیــر نقــدی 
ــط نظیــر بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و ... در  از طریــق دســتگاه هــای ذیرب
ــده  ــده از پدی ــواده هــای آســیب دی ــرای خان ــه ب ــی و کمــک هــای مومنان ــب پویــش همدل قال
منحــوس کرونــا و افــراد نیازمنــد، پرهیــز از ارائــه نــذورات خوراکــی و آشــامیدنی بــدون رعایــت 
دســتور العمــل هــای بهداشــتی و در مجامــع عمومــی و ... اشــاره و خواســتار تبعیــت کلیــه مردم 
عزیــز و فرهیختــه شهرســتان در جهــت صیانــت و ســیادت از ســامتی فــردی و جمعــی خــود و 
ســایر عــزاداران معــزز حســینی گردیدنــد. در ایــن جلســه اعضــاء حاضــر ضمــن تبییــن تمهیدات 
اتخــاذ گردیــده ســازمانی خــود بــر نحــوء ابــاغ، سیاســت اجــرا و کاربســت شــیوه نامــه هــای 
ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا بــه هیــات هــای مذهبی شهرســتان 
بــه بحــث، بررســی و تبــادل نظــر نشســتند و در نهایــت بــر اجــرای یــک شــیوه نامــه منســجم 
جهــت اجــرا در دهــه اول و دوم مــاه محــرم خصوصــا ایــام شــریف عاشــوراء و تاســوعای حســینی 

تاکیــد و تصریــح نمودنــد.

پیشگیری از بیماری کرونا در عزاداری های محرم و صفر

بهره برداری پروژه ها و طرح های دستگاه های اجرایی در هفته دولت
بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون عمرانــی فرمانــدار، 
بخشــدار بخــش مرکــزی و ســایر مدعویــن جلســه برنامــه ریــزی و هماهنگــی 
ــروژه هــای دســتگاه  ــرداری پ ــی، افتتاحیــه و آغــاز بهــره ب مراســم کلنــگ زن
ــاد  ــی داشــت ی ــت و گرام ــه دول ــه مناســبت نکوداشــت هفت ــی ب ــای اجرای ه
ــزار  ــتان برگ ــداری شهرس ــر« در فرمان ــی و باهن ــهیدان »رجای ــره ش و خاط
گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن گرامــی داشــت هفتــه دولــت 
ــام  ــهیدان واالمق ــا ش ــت، خصوص ــهدای دول ــره ش ــاد و خاط ــت ی و بزرگداش
ــم  ــا تقوی ــق ب ــت مطاب ــه دول ــم هفت ــزاری مراس ــر برگ ــر« ب ــی و باهن »رجای
ارســالی از ســوی اســتانداری اســتان اصفهــان از تاریــخ 29 مــرداد مــاه لغایــت 
ــهیدان  ــاالر ش ــرور و س ــزاداری س ــم ع ــی مراس ــل برپای ــه دلی ــهریور و ب 6 ش
ــام تاســوعا  ــا وفــای ایشــان در ای ــاران ب ــا عبــدا... الحســین )ع( و ی حضــرت اب
و عاشــورا، ادامــه آییــن هــای بزرگداشــت هفتــه دولــت بــه پــس از برگــزاری 
آییــن هــای عــزاداری موکــول و از تاریــخ 10 لغایــت 12 شــهریور مــاه پیگیــری 
مــی گــردد، اشــاره نمودنــد. ایشــان در ادامــه ضمــن اشــاره بــه نــکات ضــروری 
جهــت برنامــه ریــزی و آمــاده ســازی طــرح هــا و پــروژه هــا بــه منظــور مراســم 
افتتاحیــه و بهــره بــرداری، افزودنــد: در تمامــی زمــان برگــزاری مراســم هــای 
ــت  ــر رعای ــای محــرم و صف ــاه ه ــزاداری م ــت همچــون مراســم ع ــه دول هفت
کلیــه پروتــکل هــای بهداشــتی ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از 
ــا در شهرســتان و ســایر جلســات از قبیــل: اســتفاده  بیمــاری پاندمیــک کرون
اجبــاری از ماســک، رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی و ... ضــروری و الزم االجرا 
اســت. فرمانــدار ویــژه شهرســتان بیــان داشــتند: بــر حســب دســتور اســتاندار 
اســتان، دکتــر رضائــی اســتفاده از هرگونــه برنامــه پرهزینــه، تشــریفاتی و زائــد 
ــون و اصــل خدمتگــزاری اســت همچــون: اســتفاده از  ــا روح قان ــر ب ــه مغای ک
ــوع و  ــت المــال و ... ممن ــا، اســتفاده از بی ــاوال ه ــوری، کارن ــای موت کاروان ه

بــا ناقضــان ایــن موضــوع برخــورد صــورت مــی پذیــرد. تمامــی دســتگاه هــای 
اجرایــی دارای برنامــه هــای کلنــگ زنــی، افتتاحیــه و بهــره بــرداری موظــف به 
ــا مدیــر مربوطــه اســتانی ســازمان خــود جهــت حضــور در ایــن  هماهنگــی ب
ــوده و ایــن ســازمان هــا، نهادهــا و یــا دســتگاه هــا جهــت پوشــش  مراســم ب
خبــری مراســم نیــز موظــف بــه هماهنگــی بــا مدیریــت اداره فرهنــگ ارشــاد 
ــر  ــد، دفت ــم از جرای اســامی شهرســتان جهــت دعــوت از اصحــاب رســانه اع
ــی باشــند.  ــای برخــط م ــی در شهرســتان و ســایر رســانه ه ــر رســانه مل خب
ــه  ــز از هرگون ــن پرهی ــتند، ضم ــف هس ــی مکل ــای اجرای ــتگاه ه ــی دس تمام
صــرف هزینــه هــای زائــد نســبت بــه تبییــن دســتاوردهای ســازمانی خــود بــه 
ــارغ از  ــا بهــره منــدی از شــیوه هــای آگاهــی بخشــی ف صــورت محیطــی و ب
تبلیغــات نســبت بــه آگاهــی افــکار عمومــی و تنویــر ســپهر اجتماعــی اقــدام 
الزم را معمــول نماینــد. مطابــق بــا برنامــه هــای پیــش بینــی شــده مســئوالن 
ــدار،  ــی فرمان ــا معــاون عمران ــد در هماهنگــی ب ــده ان شهرســتان مکلــف گردی
ــای  ــادگاه ه ــاه در میع ــهریور م ــت در روز 7 ش ــز خدم ــی می ــر برپای ــت ب جه

آییــن سیاســی و عبــادی نمازجمعــه شهرســتان حضــور یابنــد. 


