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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 8 مهر 1399

شماره 78  3
                                                            نشست پیگیری مرکز بالندگی و رشد نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد اولیــن جلســه پیگیــری مرکــز رشــد 
و بالندگــی شهرســتان در محــل ســالن اجتماعــات اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آباد  بــا حضور مدیران مســئول 
موسســات فرهنگــی هنــری برگــزار شــد .ســید حســن لــوح موســوی هــدف از برگــزاری ایــن نشســت را برنامــه ریــزی 
افتتــاح مرکــز بالندگــی شهرســتان عنــوان نمــود و گفــت : اختصــاص محلــی به منظــور اســتقرار نخبگان خــاق فرهنگی 
هنــری  یکــی از مهــم تریــن اهــداف ایــن اداره اســت . ســید حســن لــوح موســوی افــزود : هــدف از انجــام ایــن کار گــرد 
هــم آمــدن نخبــگان و افــراد دارای طــرح هــای فرهنگــی و هنــری قابــل اجــرا مــی باشــد و  نخبــگان فرهنگــی هنــری  
طــرح هــای پیشــنهادی خــود را تــا رســیدن بــه مرحلــه بالندگــی و بــه منظــور ورود بــه بــازار کســب و کار ارائــه مــی 
نماینــد .در ایــن جلســه اعضــای حاضــر بــه بررســی مراحــل و شــرایط انجــام ایــن کار به بحــث و تبــادل نظــر پرداختند .

خبر کوتاه

ادامه از صفحه 1
اســتاندار اســتان و هیــات همــراه پــس از ورود بــه شهرســتان نجــف آبــاد و ادای احتــرام بــه مقام 
شــامخ شــهدای معظــم شهرســتان و عطرافشــانی مــزار مطهــر شــهدا ضمــن رعایــت شــیوه نامــه 
هــای بهداشــتی ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا بــا حضور 
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتی اســتان، 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان و هیــات همــراه، معــاون راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای اســتان، معاونیــن فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان، رئیــس 
دفتــر نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، نماینــده اداره کل حفاظــت از 
محیــط زیســت اســتان، نماینــده مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان، ســایر مســئولین شهرســتانی 
دســتگاه هــای متناظــر، مســئوالن خانــه صنعــت و معــدن و اتــاق بازرگانــی شهرســتان، صاحبان 
ــد از منطقــه صنعتــی کاوه و چنــد مجتمــع تولیــدی، در  ــن و ... ضمــن بازدی ــع، معتمدی صنای
مجتمــع صنعتــی پیشــرو دیــزل آســیا حاضــر و از رونــد تولیــد، بازســازی و نوســازی خودروهــای 
عمومــی دیزلــی آگاهــی یافتنــد، ســپس بــا حضــور در شــهرک صنعتــی نجــف آبــاد ۲ ضمــن 
بازدیــد از تصفیــه خانــه ایــن شــهرک صنعتــی و چنــد مجموعــه صنعتــی پویــا و دانــش بنیــان 
بــه پاســخگویی میدانــی بــه صاحبــان صنعــت مشــغول در ادامــه بازدیــد از شهرســتان در تــاالر 
ــد. در  ــرکت کردن ــه ش ــتی صمیمان ــارون در نشس ــرای خ ــگان فرهنگس ــاح فرزان ــد االفتت جدی
ایــن نشســت کــه بــا حضــور نماینــدگان و اعضــاء هیــات مدیــره شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی 
شهرســتان، صاحبــان صنایــع و معــادن و صنعتگــران در راســتای تحقــق شــعار »جهــش تولیــد« 
برگــزار گردیــد، نســبت بــه رســیدگی منطبــق بــر ضوابــط بــه مســائل و مشــکات عمومــی و 
صنفــی ایشــان بــه پاســخگویی و ارائــه طریــق بــه مســئوالن حاضــر عالــی اســتانی پرداختنــد. 
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســبت شــهادت حضــرت رقیــه 
)س( و تبریــک چهلمیــن ســالگرد آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس، ضمــن تقدیــر از حضــور حاضریــن 
ــی و اقتصــادی شهرســتان  ــی، فرهنگ ــت سیاســی، اجتماع ــان موقعی ــه بی ــانه ب و اصحــاب رس
ــه  ــربازان عرص ــع و س ــان صنای ــات و صاحب ــدگان کاال و خدم ــد کنن ــگاه تولی ــد و از ن پرداختن
صنعــت بــه توصیــف و تبییــن دغدغــه هــای ایشــان پرداختنــد. در ادامــه حاضریــن بــه بیــان 
ــای  ــدی ه ــد« و نیازمن ــوان »جهــش تولی ــه عن ــن ب ــی خــود در ســال مزی ــای عموم رویکرده
ــد  ــزان و رون ــعه می ــتای توس ــان در راس ــای جاریش ــه ه ــد و از دغدغ ــود پرداختن ــن خ بنیادی
تولیــدات و اداره صنایــع بــه اظهــار نظــر و گفــت و شــنود، پرداختنــد. ســپس مســئوالن حاضــر 
اســتانی ضمــن بیــان رویکردهــای ســازمان و تمهیــدات اتخــاذ گردیــده دســتگاهی بــه صــورت 
ملــی و اســتانی بــه پاســخگویی، راهنمایــی و ارشــاد درخواســت کننــدگان پرداختنــد و مــوارد 
احصــاء شــده را جهــت پیگیــری بــه مســئوالن متناظــر شهرســتان منعکــس و ضمــن تعریــف 
ــازه زمانــی جهــت پاســخ مســتند و راهگشــا توصیــه هــای الزم را تبییــن نمودنــد. در پایــان  ب
دکتــر رضایــی اســتاندار اســتان ضمــن گرامــی داشــت یــاد شــهدای شهرســتان بــه بیــان جایگاه 
مجاهدانــه، شــریعتمدارانه و ایثارگرایانــه مــردم ســرافراز و نجیب شهرســتان پرداختنــد و افزودند: 
ضمــن احتــرام بــه موضوعــات مــورد دغدغــه حاضریــن، در دیــدار امــروز خــود بســیار از رونــق و 
پیشــرفت صنایــع در ایــن شهرســتان مســرور و شــگفت زده شــدم و بــه خــود مــی بالــم ولیکــن 
هنــوز هــم یــک آفــت بــزرگ در میــان صاحبــان صنایــع مشــاهده مــی نمایــم کــه آن نیــز عــدم 
خودبــاوری و گســترش نــگاه بــه درون اســت، ایــن گــزاره بســیار بر توســعه پایــدار ملی و توســعه 
پایــدار شهرســتان امــری مخــرب و ناکارآمــد اســت. مــن بــا صراحــت خدمــت همه مردم شــریف 
ــه  ــم هــای ســخت و ناجوانمردان ــم، اگرچــه تحــت تحری شهرســتان و اســتان عــرض مــی نمای
ــد و همــت شــما مــردم شــریف نصــرت نزدیــک اســت.  ــاری خداون ــه ی ــم ولیکــن ب ــرار داری ق
هرگــز نبایــد نــا امیــد شــد و جامعــه را دچــار یــاس و تشــویش ســاخت. دکتــر رضائــی در ادامــه 
افزودنــد: امــروز بــه قطــع مــی بایســت بــرای اعطــاء پروانــه بهــره بــرداری صنایــع مولفــه بنیادین 
کمبــود منابــع آب و اقلیــم خشــک اســتان مدنظــر قــرار گیــرد. مــی بایــد در اجــرای طــرح هــا 
و صنایــع آب بــر بــه طــور عمــوم در اســتان تجدیــد نظــر نماییــم. مســئولین محتــرم اســتان بــر 
روی جلوگیــری از افزایــش آالینــده هــای زیســت محیطــی دقــت نظــر جــدی و مصرانــه بنمایند. 
اولویــت اصلــی ایجــاد محیــط زیســت ســالم و ســامت اســت، بــرای پیشــرفت، ترقــی و تعالــی 
جامعــه آنچــه مهــم اســت ایجــاد محیــط ســالم، امیــد بخــش و نویــد بخــش اســت. محیطــی که 
سرشــار از ســامت و عــاری از هرگونــه آالینــده زیســت محیطــی باشــد. دســتگاه هــای خدمــت 
رســان نظیــر آب، بــرق، گاز، مخابــرات و ... مــی بایســت در هماهنگــی بــا فرمانــدار و در جلســات 
بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی، شــهرداران، جهــت توســعه شــهرک هــای 
ــر اســاس آینــده پژوهــی  ــر آمایــش ســرزمینی ب صنعتــی امــکان ســنجی و مطالعــه مبتنــی ب
ــدار انجــام دهنــد. اولویــت شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان در  ــر توســعه پای مبتنــی ب
ارائــه خدمــات باشــد. در ادامــه در ایــن جلســه بــا حضــور اســتاندار اســتان مقــرر گردیــد، کلیــه 
افــراد حقیقــی و حقوقــی کــه از تســهیات بانکــی بهــره مــی گیرنــد در صــورت بلوکــه نمــودن 
مبلغــی از تســهیات اعطــا شــده از ســوی بانــک هــای عامــل یــا موسســه هــای مالــی و اعتباری 
عامــل، هرچــه ســریع تــر مــورد را بــه ســتاد اســتانی تســهیل و رفــع موانــع تولید جهــت پیگیری 
ــدار شهرســتان موضــوع دو  ــا محوریــت فرمان و اعــاده حــق، منعکــس نماینــد. مقــرر گردیــد ب
ــه  ــاد کشــاورزی ب ــذاری از وزارت جه ــت واگ ــاد جه ــاد و همــت آب ــی نهضــت آب ــه صنعت ناحی
ــد  ــرر گردی ــن مق ــردد. همچنی ــی گ ــری و اجرای ــی اســتان پیگی ــای صنعت شــرکت شــهرک ه
ــا رعایــت اصــول توســعه پایــدار و رعایــت مولفــه هــای زیســت  طــرح انتقــال ســنگبری هــا ب
محیطــی در محوریــت بــا مدیریــت شــرکت شــهرک هــای صنعتــی پیگیــری و اجرایــی گــردد. 

مقــرر گردیــد در هماهنگــی بــا شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان نســبت بــه اتخــاذ یــک 
تصمیــم واحــد در راســتای ایجــاد یــک نمایشــگاه واحــد دائــم عرضــه و ارائــه مصنوعــات صنعتی 
ــا بنــای یــک ســاختمان منســجم اجــاس و همایــش هــای عمومــی و درخــور  در همراهــی ب
ــی  ــای الزم اجرای ــی ه ــه و بررس ــس از مطالع ــتان پ ــی شهرس ــای صنعت ــهرک ه ــی و ش نواح
گــردد. مقــرر گردیــد ادارات، ســازمان هــا و دســتگاه هــای دولتــی اســتانی نســبت بــه تفویــض 
اختیــارات مدیــران ارشــد اســتانی بــه مدیــران دســتگاه هــای متناظــر شهرســتانی در شهرســتان 
نجــف آبــاد بــه دلیــل جایــگاه فرمانــداری ویــژه در آن، هرچــه ســریع تــر اقــدام و نتیجــه را بــه 
اســتانداری منعکــس نماینــد. شــایان ذکــر اســت در ایــن ســفر دکتــر رضایــی اســتاندار اســتان 
را هادیــان مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان، میرزایــی نیــا مدیــرکل روابــط 
عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری اصفهــان، دکتــر بگــی مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای 
صنعتــی اســتان، مهنــدس موفــق رئیــس صمــت اســتان بــه همــراه جلیلــی و زینعلــی از معاونین 
ایشــان، قــادر مشــاور اقتصــادی اســتاندار اصفهــان، دادخــواه معــاون راهــداری اداره کل راهــداری 

و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان همراهــی مــی نمودنــد.



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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2شماره 78
          ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از صنــدوق اعتبــاری هنــر  
بــا توجــه بــه ثبــت نــام هنــرکارت و ارائــه کلیــه خدمــات صنــدوق اعتبــاری هنــر صرفــاً بــر بســتر هنــر کارت، ثبــت 
نــام بیمــه درمــان تکمیلــی ویــژه هنرمنــدان، نویســندگان و روزنامــه نــگاران عضــو صنــدوق اعتبــاری هنــر از نیمــه اول 
مهــر و از طریــق هنــر کارت آغــاز مــی شــود.و بــه اطــاع اعضــای صنــدوق اعتبــاری هنــر مــی رســاند  تــا زمــان ثبــت 
نــام ، خدمــات بیمــه درمــان تکمیلــی  همچــون گذشــته بــدون وقفــه انجــام خواهــد شــد. همچنیــن بافاصلــه پــس از 
اتمــام ثبــت نــام، دریافــت الکترونیــک مــدارک درمانــی آغــاز و هزینــه هــای درمانــی برابــر بــا ضوابــط در ســریع تریــن 
زمــان ممکــن رســیدگی و پرداخــت خواهــد شــد. اطاعــات تکمیلــی در خصــوص نحــوه و زمــان ثبــت نــام متعاقبــاً از 

طریــق کانــال هــای ارتباطــی صنــدوق اطــاع رســانی خواهــد شــد.

خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، همزمــان با 
چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس ، رئیــس اداره بــه همــراه معاونیــن سیاســی امنیتــی و عمرانــی 
فرمانــداری ویــژه شهرســتان بــا اســتاد عبــاس اســماعیلی نویســنده و پژوهشــگر ایثارگــر نجــف 

آبــادی دیــدار و گفــت و گــو کردنــد .
در ایــن دیــدار رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیان اینکــه ایران اســامی همــواره باید 
مدیــون رشــادت هــا و از جــان گذشــتگی هــای دالورمــردان هشــت ســال دفــاع مقــدس باشــد 
؛ بــه نقــش رزمنــدگان هنرمنــدی چــون اســتاد عبــاس اســماعیلی اشــاره نمــود و گفــت: اســتاد 
اســماعیلی از معــدود هنرمندانــی اســت کــه در زمینــه هــای مختلفــی چــون هنرهای نمایشــی ، 
ســینمایی ، و نویســندگی آثــار مانــدگاری بــا موضوع دفــاع مقدس برجای گذاشــته اســت که می 
تــوان بــه آخریــن اثــر مکتوب ایشــان بــه کتــاب ارزشــمند  »پنجاه قــدم تا کربــا«  اشــاره نمود .

ســید حســن لــوح موســوی اظهــار داشــت حفــط و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس  و انتقــال آن 
بــه نســل جــوان  امــروز وظیفــه ی همــه ماســت .در ایــن دیدار نبــی الــه صالحی معاون سیاســی 
اجتماعــی و احمــد رضــا جعفــرزاده معــاون عمرانــی و برنامــه ریــزی فرمانــداری شهرســتان ویــژه 

نجــف آبــاد نیــز در خصــوص ارزشــهای واالی دفــاع مقــدس مطالبــی را عنــوان نمودنــد .
گفتنــی اســت : اســتاد عبــاس اســماعیلی بیــش از 15 ســال رئیــس انجمــن هنرهــای نمایــش 

ــه  ــید)زندگی نام ــده،فرزند خورش ــت گمش ــی همچون،بهش ــاری تالیف ــه آث ــود ک ــتان ب شهرس
ســردار شــهید غــام رضــا صالحی(پهلوانــان راه عشــق)زندگی نامه شــهدای ورزشــکار شهرســتان 
نجــف آباد(مســافر مهتاب)زندگــی نامــه شــهید اصغــر جوانــی (مســیح کردســتان و... وهمچنیــن 
نویســندگی و کارگردانــی نمایــش هایــی همچــون آب ، آیینــه ،کوثــر و منصــور حــاج و... را در 

کارنامــه فرهنگــی و هنــری خویــش دارد.

حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس بر همه ما واجب است

ــا حضــور اعضــاء شــورای تامیــن  ــژه شهرســتان و ب ــدار وی ــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمان ب
ــا در  ــاری کرون ــه و پیشــگیری از بیم ــت مقابل ــو، ســتاد شهرســتانی مدیری ــایر اعضــاء مدع و س
فرمانــداری برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، از بــروز مــوج ســوم بیمــاری پاندمیک 
کرونــا خبــر دادنــد کــه بــه دلیــل عــدم رعایــت و پایبنــدی بــه صیانــت از شــیوه نامــه ســتاد ملــی 
ــری  ــزون ت ــا شــدت اف ــا، متاســفانه ب ــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرون ــت مقابل مدیری
نســبت بــه گذشــته در حــال گســترش اســت. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان بــا بیــان ابعــاد 
تــازه تــری از همــه گیــری بیمــاری کرونــا و ضعــف اجتماعــی در رعایــت متعهدانــه شــیوه نامــه 
هــای بهداشــتی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و عــدم شناســایی دقیــق ویــروس کرونــا بــه دلیــل 
ــان هــا و  ــا محیــط و فیزیــک جســمانی میزب ــری آن ب ــاق پذی ــاالی انطب ــاده ب ــوق الع ــدرت ف ق
ــروس و ... اشــاره  ــه آن وی ــای فعاالن ــاوب و موتاســیون ه ــای ژنتیکــی متن ــن جهــش ه همچنی
نمودنــد و از مــردم و مســئوالن شهرســتان جهــت یــک بســیج عمومــی بــه منظــور کمــک بــه 
قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس کوئیــد 1۹ بــا توجــه بــه آغــاز فصــل پاییــز و بــروز بیمــاری هــای 
اپیدمیــک فصلــی نظیــر آنفوالنــزا درخواســت حمایــت و همراهــی مجدانــه دســتورالعمل هــای 

بهداشــتی ســتاد ملــی کرونــا را تبییــن نمودنــد.
 معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، بــا تاکیــد بــر رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی، 
شســت و شــوی دســت هــا، اســتفاده اجبــاری از ماســک و شــیلدهای بهداشــتی در مــکان هــای 
عمومــی، بهــره منــدی از دســتکش هــای یکبــار مصــرف در ترددهــای خــارج از خانــه، ممانعــت و 
پرهیــز جــدی از تــردد در اماکــن پــر ازدحــام، اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومــی بــا بهــره گیــری 
از نــکات بهداشــتی، رعایــت مصرانــه بهداشــت فــردی و جمعــی در امــور روزانــه جــاری، آگاهــی 
بخشــی و اقنــاع گــری جمعــی در محوریت با شــواهد و نشــانه هــای بیمــاری کرونا، مقابلــه ضابطه 
منــد توســط مســئوالن در تعامــل بــا مــردم در مواجهــه بــا اصنــاف پر خطــر و افــراد خاطــی که با 
رفتارهــای خــارج از دســتور العمــل هــای بهداشــتی ســامتی خــود و جامعــه را دچــار اختال می 
نماینــد، برخــورد قاطــع و بــه دور از مماشــات دســتگاه قضایــی و امنیتــی و انتظامــی شهرســتان با 
برگــزاری هرگونــه مجالــس جمعــی در شهرســتان کــه منجــر بــه حضــور فاقــد ضابطــه بهداشــتی 
ــه و روشــنگرایانه مقــام  ــح و قاطعان ــات صری ــه بیان ــا توجــه ب مــردم گــردد، جلوگیــری موکــد ب
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در روزهــای اخیــر مبنــی بــر رعایــت همگانــی شــیوه نامــه هــای 
ســتاد ملــی کرونــا و عــدم برگــزاری راهپیمایــی هــای اربعیــن حســینی )ع( و هــم زمــان افزایــش 
شــور و شــعور حســینی بــا بهــره منــدی از شــیوه هــای موکــد عــزاداری تصریــح شــده در رثــاء 
ــن ســامت از ســوی  ــی رابطی ــدا... الحســین )ع(، معرف ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعب
مــدارس بــه شــبکه بهداســت ودرمــان شهرســتان و برگــزاری دوره هــای آموزشــی ایــن رابطیــن 
توســط مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، نظــارت دقیــق اصنــاف شهرســتان در 
همراهــی و تعامــل بــا مســئوالن بهداشــت محیــط شــبکه بهداشــت و درمــان، اداره صمــت، نیروی 
انتظامــی، بســیج ســپاه، تعزیــرات و دادگســتری شهرســتان در مواجــه بــا افــراد ناقــض شــیوه نامه 
هــای بهداشــتی ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا، ایجــاد و 
فعــال ســازی »گشــت هــای عمومــی هــادی و ارشــادی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا« در همــکاری 
بــا نیروهــای بســیج، جمعیــت هــال احمــر و نیروهــای داوطلــب مردمــی، اجــرا شــدن فعالیــت 
دورکاری بــرای کارکنــان دارای بیمــاری هــای پرخطــر زمینــه ای، جمــع آوری موکــب هــای فاقــد 
مجوزهــای نظارتــی مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمانــی شهرســتان، عــدم برگــزاری نمازهــای 

جماعــت و جمعــه در هماهنگــی بــا ســتاد اقامــه نمــاز اســتان، بازرســی هدفمنــد و برنامــه ریــزی 
ــا و ...،  ــا و بازارچــه ه ــی، پاســاژها، بازاره ــر: واحدهــای صنف ــردد نظی ــز پرت ــه مراک شــده از کلی
تعطیلــی پــارک هــا، تفرجــگاه هــا و مراکــز تفریحــی، ورزشــی و ســرگرمی، ضدعفونــی و میکــروب 
زدایــی اماکــن عمومــی پرخطــر، بهــره گیــری از تبلیغــات محیطــی در راســتای تنویــر افــکار از 
پیامدهــای ایــن بیمــاری منحــوس، پیگیــری آمــوزش دانــش آمــوزان از طریــق فضــای مجــازی 
ــن و دانشــجویان  ــوزان و محصلی ــش آم ــه دان ــت مشــخصات کلی ــر ثب ــد ب ــی، تاکی ــانه مل و رس
ــزا و  ــس ع ــردد و برگــزاری مجال ــه صــورت خــود خواســته در ســامانه ســامت، ممانعــت از ت ب
ــد. در ادمــه هریــک از اعضــای حاضــر ضمــن بیــان دغدغــه  شــادی و ... تبییــن موضــوع نمودن
هــا و تمهیــدات دســتگاه هــای اســتانی متبــوع و متناظــر شهرســتانی خــود بــه تبییــن جامــع 
ــه و  ــت مقابل ــتانی مدیری ــتاد شهرس ــس س ــا رئی ــد و در انته ــادرت نمودن ــوع مب ــام موض و ت
ــه  ــا ضمــن جمــع بنــدی مجموعــه مباحــث مطروحــه ب پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرون
اســتخراج و بیــان مصوبــات جلســه و قرائــت بــه منظــور تســریع در رونــد پیگیــری اعضــاء نمودند.

برگزاری ستاد شهرستانی مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا 
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ــواع آش هاســت کــه در فصــل پاییــز و زمســتان مــی  شــوربا ، یکــی از خوشــمزه تریــن ان
توانیــد درســت کنیــد و بــه خاطــر مــواد مقــوی کــه داخــل آن هســت یــک غــذای ارزشــمند 
بــرای ســرماخوردگی اســت و بــرای بــاال بــردن سیســتم ایمنــی بســیار مناســب مــی باشــد . 

مواد الزم  برای ده نفر
*دنبه  : ۲00 گرم * گوشت  :  500 گرم    

* پیاز : 1 عدد * برنج نیم دانه : ۲ پیمانه   
* لپه: ۲ پیمانه    

*سبزیجات شامل گشنیز و اسفناج و شوید و جعفری ۲ کیلو
*نمک  و زردچوبه  : به مقدار الزم   

* سماق به عنوان چاشنی 
دستور پخت : 

* برنج و لپه را از شب قبل به صورت جداگانه شسته و خیس کرده 
* دنبــه را در چــرخ گوشــت مولینکــس بــه خوبــی چــرخ مــی کنیــم و ســپس یــک پیمانــه 

از لپــه خیــس شــده را چــرخ کــرده
 ) اول دنبــه را بــا مولینیکــس چــرخ کــرده تــا لــه شــود بعــد لپــه را زیــرا لپــه بایــد حالــت 

خردشــده ریــز داشــته باشــه و لــه نشــود  و زیــر دنــدان قابــل حــس کــردن باشــد(
* لپه و دنبه راکمی تفت داده به حدی که نباید سرخ شود 

در ایــن مرحلــه اگر دوســت داشــته باشــید مــی توانید کمــی زرد چوبــه اضافه کنیــد اما چون 
این غذا برای ســرماخوردرگی درســت می شــود بهتر اســت که از ادویه درآن اســتفاده نشــود 
* نیمــی از  برنــج خیــس شــده را همــراه بــا چهــار لیــوان آب را اضافــه کــرده تــا پخته شــود 
*بعــد  از اینکــه کمــی پختــه شــد ســبزی )اســفناج و گشــنیز خــرده شــده را اضافــه مــی 

کنیــد تــا کامــل بپــزد (
اگــر در حیــن پخــت حــس کردیــد آب غــذا کــم اســت و ســفت شــده اســت مــی توانیــد 
آب جوشــیده گــرم بــه آن اضافــه کنیــد ، آش شــوربا نبایــد زیــاد غلیــظ باشــد زیــرا کوفتــه 
ریــزه هــا را نمــی توانیــد در آن بپزیــد ، تــا  ایــن مرحلــه شــما آش شــوربا را امــاده کردیــد.

ــاز را چــرخ   ــم  گوشــت و پی ــه ســراغ آمــاده کــردن گوشــت مــی روی ــه بعــد ب * در مرحل
کــرده تــا لــه شــود ، بعــد لپــه و برنــج را جداگانــه چــرخ کــرده کــه  لــه نشــوند و بــه گوشــت 
اضافــه مــی کنیــم جعفــری و شــوید خــرد شــده را بــا نمــک و کمــی زردچوبــه نیــز اضافــه 

کــرده و خــوب ورز مــی دهیــم تــا یکدســت شــود .
ــزرگ  ــم  کوچــک و ب ــی کنی ــی م ــل قل ــدازه دلخــواه برداشــته و ق ــا ان ــا را ب * گوشــت ه

ــان بســتگی دارد . ــه خودم ــا ب گوشــت ه
* گوشــت هــای قــل قلــی را بــه ســوپ اضافــه کــرد ه و مــی گذاریــم خــوب بپــزد در مرحلــه 
ممکــن اســت خــوب قــل نخــورد، بــرای همیــن آب غــذا کــم اســت پــس آب جوشــیده گــرم  
اضافــه کــرده تــا خــوب بپــزد بعــد از یــک ســاعت شــوربا  مــاده اســت و بــا چاشــنی ســماق 

بسیار لذیذ است
نکات پخت شوربا: 

* در ســبزیجات شــوید و جعفــری بایــد بــه مقــدار کــم باشــد، چــون فقــط در گوشــت از ان 
اســتفاده مــی کنیــم کــه بایــد ریــز خــرد شــود ماننــد ســبزی خورشــت

ــه  ــی را ب ــوی خوب ــر اســتفاده مــی شــود و طعــم و ب ــه مقــدار براب  * اســفناج و گشــنیز ب
ــه صــورت ســبزی آشــی خــرد شــود ــد ب شــوربا مــی دهــد کــه در هنــگام خــورد کــردن بای

* بعضــی گوشــت هــای شــوربا را ماننــد گوشــت و شــوید درســت مــی کننــد امــا ایــن روش 
کمــی شــبیه بــه کوفتــه مــی باشــد و بالطبــع لذیذتــر

* در بعضی شهر ها با نام قیمه شوربا هم شناخته می شود
ــد از  ــی توانی ــن در آن م ــد بنابرای ــرش باش ــوربا ت ــی آش ش ــد کم ــت دارن ــی دوس * بعض

ــد ــتفاده کنی ــوره اس ــی آبغ ــا کم آلوچــه خشــک  ی
* در وســط کوفتــه هــای شــوربا مــی توانیــد آلوچــه خشــک شــده، یــا خرمــا و یــا گــردو 

نیــز قــرار دهیــد 
ــادی هــا از تکــه هــای کــدو ســفید هــم در آش شــوربا اســتفاده مــی  * بعضــی نجــف آب

ــودن آن مــی افزایــد ــه میــزان مقــوی ب کننــد کــه ب
* در صورتــی کــه تمایــل داشــته باشــید مــی توانیــد از کمــی پیــاز داغ و نعنــا داغ بــرای 

تزئیــن غــذا اســتفاده کنیــد.
                                                       الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
شوربا

مــردم و مســئولین نجــف آبــاد بــه مناســبت هفتــه دفاع مقــدس با حضــور در گلــزار شــهدای نجف 
آبــاد بــا قرائــت فاتحــه، غبارروبــی ،عطرافشــانی و گلباران قبــور پاک و مطهر شــهداء  به مقام شــامخ 
شــهدا ادای احتــرام کــرده و یــاد و خاطــره امــام راحل و شــهدای انقاب اســامی را گرامی داشــتند.

درایــن مراســم کــه همــراه بــا اقامــه نمــاز وحــدت ظهــر و عصــر بــا رعایــت دســتورالعمل هــای 

ــک لشــکر8نجف  ــد، گــروه موزی ــزار شــهدا اجــرا گردی ــل ســالن شــهدای گل بهداشــتی در مقاب

اشــرف چندیــن اجــرای موزیــک در برنامــه ارایــه نمــود و در ادامــه ســخنرانان درخصــوص هفتــه 

دفــاع مقــدس و دالورمــردی هــای رزمنــدگان بــه ایــراد ســخن پرداختنــد.

مراسم عطرافشانی و گلباران قبور شهدا

                                                       سالمتی و مراقبت از پوست در فصل زیبای پاییزپیام کوتاه
بــا تغییــر فصــل و تغییــر آب و هــوا و بــا آغــاز شــدن فصــل پاییــز و ســرد شــدن هــوا تغییراتــی هــم در پوســت و مــو 
بوجــود مــی آیــد کــه بــا رعایــت چنــد نکتــه ســاده ســامت پوســت و مــو را مــی تــوان حفــظ کــرد. درایــن فصــل بایــد 
محیــط خانــه را مرطــوب نگــه داشــت و بــا مصــرف وازلیــن و کــرم هــای مرطــوب کننــده پوســت بــدن را از بادهــای 
ــوز  ــی اســت کــه پوســت هن ــده زمان ــان مصــرف کــرم هــای مرطــوب کنن ــن زم ــزی محافظــت کــرد کــه بهتری پایی
خیــس و مرطــوب اســت. حتــی مــی توانیــد بــرای جلوگیــری از خشــکی پوســت ویتامیــنE مصــرف کنیــد و نیــز مــی 
توانیــد مصــرف آب خوراکــی خــود را نیــز اضافــه کنیــد. نکتــه دیگــر تــا جایــی کــه امــکان دارد از اســتحمام بــا آب 
داغ پرهیــز کنیــد زیــرا کــه آب داغ باعــث از بیــن رفتــن چربــی محافــظ زیــر پوســت مــی شــود و همچنیــن  کمبــود 

رطوبت پوست را باعث می شود.                                                                            مریــم رضائیــان
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4شماره 78
آگهی تغییرات

 شــرکت ســامانه هــای نویــن ارتباطــی ســنا بــا مســئولیت 
ملــی  شناســه  و   2465 ثبــت  شــماره  بــه  محــدود 
ــی  ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 10860019700 ب
فــوق العــاده مــورخ 1399/06/11  مرکــز اصلــی شــرکت بــه 
اســتان اصفهــان ، شهرســتان نجــف آبــاد ، بخــش مرکــزی 
ــهید  ــه ش ــریعتی ، کوچ ــه ش ــاد، محل ــف آب ــهر نج ، ش
ــان دکترعلــی شــریعتی  محمدرضــا حــاج بابایــی ]1[ ، خیاب
، پــاک 654 ، مجتمــع تجــاری -اداری نیایــش ، طبقــه دوم 
، واحــد 9 - کدپســتی 8514869201 انتقــال یافــت و مــاده 
مربوطــه در اساســنامه به شــرح فــوق اصــاح گردیــد. اداره 
ــت  ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــاک اس ــناد و ام ــت اس کل ثب
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )996075(

آگهی تغییرات
ــف  ــد و ده نج ــر ص ــکن مه ــرکت مس ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه  ــت 2314 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــاد ش آب
ملــی 10260218102 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت 
ــماره  ــه ش ــتناد نام ــه اس ــورخ 1396/12/19  و ب ــه م تصفی
شهرســتان  تعــاون  اداره  مــورخ1397/2/15     97/112
ــد  ــای محم ــد : آق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــاد تصمیم ــف آب نج
ــای  ــس ، آق ــمت رئی ــه س ــان1290933448 ب ــی رجائی عل
ــس  ــب رئی ــمت نائ ــه س ــور1819495736 ب ــدی پ ناصرمه
، و آقــای محســن ســتاری1091083691 بــه ســمت منشــی 
ــدند و  ــاب ش ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــه ب ــت تصفی هیئ
ــر  ــه ســمت مدی ــور1819495736 ب ــای ناصــر مهــدی پ آق
تصفیــه بــرای مــدت دو ســال انتخــاب کــرد. کلیــه 
ــاء  ــا امض ــا ب ــد آور و قرارداده ــی و تعه ــناد و اوراق مال اس
ناصــر مهــدی پــور) مدیــر تصفیــه ( و آقــای محمــد علــی 
ــا  رجائیــان ) رئیــس هیئــت تصفیــه(ودر غیــاب رئیــس ، ب
ــه  ــت تصفی ــی هیئ ــمت منش ــتاری )س ــن س ــای محس امض
ــد. 3- اوراق و  ــی باش ــر م ــه معتب ــت تصفی ــر هیئ (و مه
ــا امضــای ناصــر مهــدی پــور ) مدیــر  نامــه هــای عــادی ب
ــانی  ــت. نش ــر اس ــه معتب ــت تصفی ــر هیئ ــه (و مه تصفی
ــپ  ــه روی پم ــاد رو ب ــر آب ــه آدرس : امی ــه ب ــل تصفی مح
ــل  ــجد خلی ــب مس ــام جن ــهید گمن ــان ش ــن خیاب بنزی
اهلل ، کــد پســتی 8516675731 تعییــن گردیــد. اداره 
ــت  ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه ــاک اس ــناد و ام ــت اس کل ثب
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )996074(

حصروراثت
ــن دادگاه  ــه کاســه ۹۹00۹36 از ای ــه شــرح دادخواســت ب ــور دارای شناســنامه شــماره 38۹ ب ــه پ ــه گال ــم  طیب  خان
ــر ســلمان کلورکــش  بشناســنامه   ــه شــادروان روبخی ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم درخواســت گواهــی حصروراث
15151 در تاریــخ ۹8/۲/۲6 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــدارد. اینــک  ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــور ش ش 38۹ )دخترمتوف ــه پ ــه گال ــه : 1. طیب ب
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. ۹۹۹103 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

آقــا مهــدی مهدیــه دارای شناســنامه شــماره 688 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹00۹33 از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان عبدالحســین مهدیه بشناســنامه  1006 در تاریــخ ۹۹/5/۲6 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : 1. مهدی مهدیــه  ش ش 
688  ، ۲. مسعود مهدیه ش ش 548۲ )فرزندان( ، 3. آمنه حسینی عسکرانی  ش ش 51 )همسر متوفی ( ،  متوفی به غیر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری دارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت آگهی مــی نماید 
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. ۹۹8636/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
ــن دادگاه  ــه ۹۹00۹51 از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 587 ب ــنامه ش ــفان دارای شناس ــم یوس ــم  اعظ   خان
ــه یوســفان بشناســنامه  854۲4 در  ــه شــادروان طیب ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی درخواســت گواهــی حصروراث
ــه : 1.  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث تاریــخ ۹۹/4/7 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
اعظــم یوســفان   ش ش 587  ، ۲. زهــرا یوســفان ش ش 784 ، 3. الهــه یوســفان ش ش ۲43 ، 4. اکــرم یوســفان ش ش 
۲3633 ، 5. حمیــد رضــا یوســفان ش ش 145 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد. 1000610 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت  

ــن دادگاه  ــه ۹۹00۹70 از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 514 ب ــنامه ش ــاطری دارای شناس ــرام ش ــای به آق
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســماعیل شــاطری بشناســنامه  6850 در 
تاریــخ ۹8/5/16 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
بهــرام شــاطری  ش ش 514  ، ۲. عصمــت پژوهنــده  ش ش 73۹ ،   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. 1000۲8۲/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

ــه کاســه ۹۹00۹6۹ از ایــن  ــه شــرح دادخواســت ب ــم  زهــره چراغــی  دارای شناســنامه شــماره 108007۹165 ب  خان
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســبز علــی چراغــی  بشناســنامه  10 
ــه :  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب در تاریــخ ۹۹/6/3 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
ــی   ــرا چراغ ــی ش ش 108007۹165 ، 3. زه ــره چراغ ــی (  ش ش ۲7  ، ۲. زه ــر متوف ــن )همس ــال دی ــر گل جم 1. پ
ــی  ــوش چراغ ــی ش ش ۲۹00 6. پری ــی  ش ش 31710 ، 5. مرتضــی چراغ ــی چراغ ش ش 108007۹173 ، 4. مصطف
ــه غیــر از نامبــردگان  ش ش 1۹35 ، 7. مهــوش چراغــی ش ش 1۹34 ، 8. مجتبــی چراغــی ش ش ۲77۹  ، متوفــی ب
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. ۹۹۹475 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

ــن دادگاه  ــه کاســه ۹۹00۹7۲ از ای ــه شــرح دادخواســت ب ــماره 1614 ب ــنامه ش ــدی دارای شناس ــه محم ــم  فرزان خان
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــا حیــدری بشناســنامه  ۲4 در تاریــخ 
۹5/10/17 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا 
ــدی ش ش 1614 ، 4.  ــه محم ــدری ش ش 1100۹۹0380 ، 3. فرزان ــحر حی ــدری  ش ش 1100555781  ، ۲. س حی
عصمــت کرمــی ش ش 13 ، 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. 1001۲۲8. /م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت  

ــه کاســه ۹۹00۹68 از ایــن دادگاه  ــه شــرح دادخواســت ب آقــای ســید مهــدی مؤیــدی دارای شناســنامه شــماره 5۲ ب
ــنامه   ــتی بشناس ــی ورپش ــوران رحیم ــادروان ت ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
54۹۹141381 در تاریــخ ۹8/4/10 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
اســت بــه : 1. ســید محســن مؤیــدی  ش ش 110  ، ۲. مریــم مؤیــدی ورپشــتی ش ش ۹6 ، 3. کبری مؤیــدی ش ش 33 ، 
4. ســید علــی مؤیــدی ش ش 564 ، 5. ســید مجیــد مؤیــدی ش ش 60 ، 6. ســید مهــدی مؤیــدی ش ش 5۲، 7. خدیجــه 
ــه غیــر از نامبــردگان  ــدان متوفــی ( ،  متوفــی ب مؤیــدی ش ش 33 ، 8. زهــره مؤیــدی ورپشــتی ش ش 31317  )فرزن
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 
ــاد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 100143۲ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب

حصروراثت
ــه کاســه ۹۹00۹76 از ایــن دادگاه  ــه شــرح دادخواســت ب ــدی دارای شناســنامه شــماره 70۹ ب ــای مجیدعیــدی ون  آق
ــنامه  ۲0  ــدی بشناس ــدی ون ــدر عی ــادروان حی ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
ــه :  ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب در تاریــخ ۹7/1/6 اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
ــدی ش ش ۲7564  ــدی ون ــد عی ــدی ش ش 1170 ، 3. حمی ــعیدعیدی ون ــدی ش ش70۹، ۲. س ــدی ون ــد عی 1. مجی
، 4. امیــد عیــدی ونــدی ش ش 1۹3 ، 5. محمــود عیــدی ونــدی ش ش ۹834 ،6. وحیــد عیــدی ونــدی ش ش 
1۹60۲6۹781 ،7. ناهیــد عیــدی ونــدی ش ش 1۹4 ،8. زیــور عیــدی ونــدی ش ش۲3 ،۹.زیبــا عیــدی ونــدی ش ش 
58 )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. 1004137 /م الــف رئیــس شــعبه 10 

ــاد حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب

حصروراثت 
ــه  ــم  ســوگل داودی دارای شناســنامه شــماره 663۹۹5۹658 ب خان
ــن دادگاه درخواســت  ــه کاســه۹۹0081۲از ای شــرح دادخواســت ب
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث گواه
صنــم کاوســی نیــا بشناســنامه 555866156۹ در تاریــخ13۹۹/4/10 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن 
مرحــوم منحصر اســت بــه : 1. رامیــن داودی  ش ش 1۹703۲0117  
، ۲. شــهرام داودی ش ش 555868134۹، 3. قلــی داودی ش ش 
5558680547، 4. فرهــاد داودی ش ش 55586810۲0 ، 5. زینــب 
داودی ش ش 5558681330 ، 6. ثریا داودی ش ش 663۹۹۲5885 
، 7. دلبر داودی ش ش 555868101۲ ، 8. ماه سلطان داودی ش ش 
555868053۹ ، ۹. زیــادی داودی555868103۹ ، 10. خاور داودی 
ش ش 1۹70344۹46، 11. زیور داودی ش ش 663۹657465، 1۲. 
ســوگل داودی ش ش 663۹۹5۹658 ، 13. البــرز داودی ش ش 
1۹70413336، 14. کشــور داودی ش ش 5558681357 )فرزنــدان 
)همســر   663۹5۲3108 ش  ش  داودی  علــی  راه   .15 متوفــی(، 
ــدارد.  ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی (، متوف متوف
ــور را در یــک  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب اینــک ب
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
ــه  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب از متوفــی ن
ــف  ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۹۹6350 /م ال شــورا تقدی
رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
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هنــر ایرانــی- اســامی ایــن مــرز و بــوم دارای پیشــینه ای کهــن 
اســت و هنرهــای بســیاری از گذشــته در ایــن دیــار رواج داشــته 
ــروزه زینــت  ــواز ام ــن هنرهــای چشــم ن اســت کــه برخــی از ای
بخــش مــوزه هــا و کلکســیون هــای معتبــر جهــان هســت کــه 
ــی  ــگ غن ــت و فرهن ــت، قدم ــر هوی ــانگر و بیانگ ــار نش ــن آث ای
کشــورمان اســت. امــا بایــد گفــت کــه بــا وجــود هنرهــای ســنتی 
و صنایــع دســتی بســیار، برخــی از هنرهــا جلــوه و زیبایــی خاصی 
دارنــد کــه از میــان آن هــا مــی تــوان بــه خاتــم کاری، مینــاکاری، 
منبــت کاری و تــراش کاری یــا قلمزنــی روی ســنگ اشــاره کــرد.

ــع  ــنتی و صنای ــای س ــی هنره ــه معرف ــماره در ادام ــن ش در ای
دســتی نــاب کشــورمان قصــد داریــم بــه معرفــی هنــر »تــراش 
ســنگ یــا قلمزنــی روی ســنگ«  بپردازیــم. در ابتــدا بایــد گفــت 
کــه تــراش ســنگ یــا قلمزنــی روی ســنگ، امــروزه در شــهرهای 

ــی برخــوردار اســت.  مشــهد، اصفهــان و تهــران از رواج خوب
هنرمنــدان ســنگ تــراش، از تکــه هــای ســنگ خاکســتری رنــگ 
ــتفاده  ــود، اس ــی ش ــراف مشــهد اســتخراج م ــه از مناطــق اط ک
مــی کننــد و انــواع اشــیا تزئینــی، انــواع ظــروف از جملــه  دیــگ 
و صفحــات قــاب ماننــدی را تراشــیده  کــه بعــد از صیقــل دادن، 

بــرای  حکاکــی بــه هنرمنــد حــکاک مــی ســپارند.
روش کار ایــن هنــر نیــز آســان اســت و هنرمنــد حــکاک، ابتــدا 
ســطح شــی را بــه وســیله روغــن مخصــوص آغشــته کــرده کــه با 
ایــن روش، مشــکی براقــی بــه دســت مــی آیــد )گاهی ســطح کار 

را بــا رنــگ مشــکی مــی پوشــاند(.
 ســپس طــرح مــورد نظــر را بر روی شــی منتقــل کرده و بوســیله 
ابــزار مخصــوص حکاکــی، زمینــه کار را بــر مــی دارد )خالــی مــی 
ــان و برجســته شــود.  ــه رنــگ مشــکی نمای ــا نقــوش ب کنــد(، ت
گاه ممکــن اســت کــه حــکاک، خطــوط مربــوط بــه نقــش را از 
ســطح کار بــردارد و بــه اصطــاح نقــش حالــت نگاتیــو )منفــی( 
ــوط  ــورت خط ــه ص ــرح ب ــورت، ط ــن ص ــه در ای ــد ک ــدا کن پی

خاکســتری  رنــگ بــر زمینــه مشــکی، جلــوه  زیبایــی بــه کار می 
دهد.ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه ســنگ ســیاه مشــهد بــه 
خاطــر ترکیبــات آهنــی کــه در خــود دارد، در برابــر حــرارت، روز 
ــه  ــن ب ــر مــی شــود، پــس بنابرای ــر و ســخت ت ــه روز مقــاوم ت ب
ــد. ــی یاب ــش م ــر اســتفاده اســتحکام آن افزای ــان در اث ــرور زم م

در کنــار قلمزنــی و تــراش ســنگ، امــروزه یکــی دیگــر از هنرهای 
ســنتی و صنایــع دســتی تزئینــی کــه عاقمنــدان بســیاری دارد 
ــراش  ــر »ت ــت هن ــز اس ــردی نی ــی، کارب ــه تزئین ــار وج و در کن
ســنگ هــای قیمتــی« اســت. ایــن هنــر اغلــب بــر روی ســنگ 
هــای قیمتــی نظیــر زمــرد، عقیــق، فیــروزه، المــاس و ... انجام می 
گیــرد. از ویژگــی هــای ســنگ هــای مــورد اســتفاده در ایــن هنــر 
بایــد بــه جنــس، شــفافیت، رنــگ، دوام، قابلیت تــراش و پــردازش 
و ســختی ســنگ مــورد نظــر اشــاره کــرد کــه باعــث می شــود آن 

ســنگ اســتفاده گــردد.
 شــیوه ســاخت ایــن هنــر نیــز ســاده اســت و پــس از انتخــاب 
ســنگ موردنظــر برحســب عاقــه، ابتــدا ایــن ســنگ هــا را تراش 
ــی  ــام م ــی انج ــای برق ــتگاه ه ــط دس ــراش توس ــروزه ت داده )ام
ــت آن را  ــراق( نمــوده و در نهای گــردد(، ســپس آن را پولیــش )ب
روی رکاب مــورد نظــر کــه از جنــس نقــره و یــا طــا اســت قــرار 
مــی دهنــد. امــروزه ایــن هنــر در ایــران بــا توجــه بــه تحقیقــات 
اخیــر در مــورد خــواص درمانــی برخــی از ســنگ هــا رونــق خوبی 
دارد از طرفــی بــا توجــه بــه زیبایــی و چشــم نــواز بــودن برخــی 
از ایــن ســنگ هــا کــه اکثــرا از معــادن کشــورمان اســتخراج مــی 
شــود، ایــن هنــر در بحــث صــادرات نیــز حائــز اهمیــت اســت و 
مــی تــوان ایــن هنــر زیبــا را بــه اقصــی نقــاط جهــان صــادر نمــود. 

 تراش سنگ و قلمزنی روی سنگ در نجف آباد
همانطــور کــه گفتــه شــد این هنــر و صنایع دســتی اصیــل ایرانی، 
ظرفیــت و قابلیــت های بســیاری در زمینــه اشــتغالزایی،صادرات و 
کمــک بــه اقتصــاد خانــواده دارد. بانــوان بــه خصــوص بانــوان خانه 

دار بــا یادگیــری و انجــام ایــن هنــر بــه دلیل کــم هزینــه و مقرون 
بــه صرفــه بــودن و همچنیــن ارزش افــزوده بــاالی صنایع دســتی  
مــی تواننــد ضمــن توســعه و گســترش ایــن هنــر بــه اقتصــاد و 

معیشــت خانــواده خــود کمــک کننــد.
شهرســتان نجــف آبــاد بــا توجه به پیشــینه هنــر و صنایع دســتی 
مــی توانــد یکی از شــهرهای فعــال در ایــن هنر باشــد و هنرمندان 
ــا آمــوزش صحیــح،  و عاقمنــدان بــه ایــن رشــته مــی تواننــد ب
گامــی در جهــت توســعه و رونق ایــن صنایع دســتی نــاب بردارند. 
این رشــته اغلب در بین بانوان و زنان خانه دار این شهرســتان رواج 
دارد و هنرمنــدان ایــن شهرســتان آثــار زیبایی در ایــن زمینه خلق 
کــرده انــد و بــا حمایــت و توجه مــی توان ضمــن توســعه، ترویج و 
اشــتغالزایی بــه اقتصــاد شهرســتان و خانــواده هــا نیز کمــک کرد.
حامد بهلول
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ــی  ــاد و تن ــه مقاومــت بســیج ســپاه نجــف آب ــده ناحی ــا حضــور فرمان ــاع مقــدس جلســه ای ب ــه دف ــا هفت ــان ب همزم
ــزار شــد رئیــس  ــاد برگ ــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب ــس  اداره  فرهن ــر رئی ــد از اعضــای بســیج  در محــل دفت چن
ــدان  ــی سرپرســت بســیج هنرمن ــدار را معرف ــن دی ــزاری ای ــاد هــدف از برگ اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب
ــه منظــور اســتفاده  ــا و ب ــوازی کاری ه ــل ، همــکاری و حــذف م ــه منظــور تعام شهرســتان اعــام نمــود و گفــت : ب
ــون  ــت کان ــوان سرپرس ــه عن ــدی ب ــه عاب ــیجی،دکتر یدال ــدان بس ــژه هنرمن ــه وی ــود ب ــای موج ــت ه ــتر از ظرفی بیش
بســیج هنرمنــدان انتخــاب شــد .وی گفــت: از آنجایــی کــه ایشــان خــود از هنرمنــدان متعهــد و ارزشــی مــی باشــد 
ــور  ــه صفــر پ ــود. ســرهنگ حجــت ال در آینــده ای نزدیــک شــاهد شــکوفایی و تعامــل بیشــتر هنرمنــدان خواهیــم ب
ــگ و ارشــاد اســامی  ــل اداره فرهن ــکاری و تعام ــت: هم ــز گف ــاد نی ــت بســیج ســپاه نجــف آب ــه مقاوم ــده ناحی فرمان
ــت . ــروری اس ــیار الزم و ض ــی بس ــر انقاب ــای هن ــتای اعت ــر ی در راس ــی و هن ــای فرهنگ ــه ه ــیج  در زمین و بس

هنر تراش سنگ یا قلمزنی روی سنگ

حصروراثت
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــنامه شــماره 4۹51 ب ــی دارای شناس ــای احســان بهارلوئ  آق
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه ۹۹00۹5۹ از ای
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹8/1۲/6 اقامت ــنامه  14۲ در تاری ــا بشناس ــادل نی ــد ع ــادروان حمی ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محســن بهارلوئــی  
ش ش ۹44  ، ۲. مســعود بهارلوئــی ش ش 546 ، 3. رویــا بهارلوئــی ش ش 1080051503 ، 4. 
احســان بهارلوئــی ش ش 4۹51 ، 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. 100۲017 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

  خانــم  اعظــم اســماعیلی جــال آبــادی دارای شناســنامه شــماره 10800۲1۲۹14 بــه شــرح 
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه ۹۹00۹74 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مصطفــی صالحــی کهریزســنگی بشناســنامه  704 در تاریــخ 
۹۹/5/15 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
اســت بــه : 1. نازنیــن صالحــی کهریزســنگی  ش ش 1081۲۹3403  ، ۲. امیــر حســین صالحــی 
کهریزســنگی  ش ش 108118۹630 )فرزنــدان متوفــی(، 3. اعظــم اســماعیلی جــال آبادی  ش 
ش 1080۲1۲۹14 )همســر متوفــی ( ، 4. زلیخــا قربانــی کهریزســنگی ش ش ۲0 )مادر متوفی( ، 
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثه دیگری نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 
ــاد  ــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب ــف رئیــس شــعبه 10 حقوق شــد. 10۲054 /م ال

حصروراثت
 خانــم  عاطفــه حســین زاده دارای شناســنامه شــماره 10800۹1653 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹00۹73 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان صدیقــه پــوالدی بشناســنامه  1110 در تاریــخ ۹8/11/۲۹ اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. غامرضــا حســین 

زاده   ش ش 876  ، ۲. حمید حســین زاده ش ش 11753 ، 3. عفت حســین زاده ش ش ۹8۲ ، 
4. فاطمــه حســین زاده ش ش 41۹5 ، 5. عاطفــه حســین زاده ش ش 10800۹1653 متوفــی به 
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. 1001530 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت 
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــای شــهاب محمــدی دارای شناســنامه شــماره 1080413۹36 ب  آق
کاســه ۹۹00۹78 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان عبدالکریــم محمــدی بشناســنامه  138 در تاریــخ ۹7/6/۲4 اقامتــگاه دائمــی خــود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. خدیجــه حیــدری  
ش ش 58  ، ۲. شهاب محمدی ش ش 1080413۹36 ، 3. شیدا محمدی ش ش 1080847111 ،  
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثه دیگری نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 
شــد. 1003055 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت 
خانــم  فاطمــه ایــران نــژاد نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 116 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹010۲6 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان فتــح الــه ایــران نــژاد نجــف آبــادی بشناســنامه850 در تاریــخ۹۹/6/۲۲ اقامتــگاه 
ــه : 1.  دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
محبوبــه ایــران نــژاد نجــف آبــادی   ش ش ۹37  ، ۲. احمــد ایــران نــژاد نجــف آبــادی ش ش 
74۹ ، 3. فاطمــه ایــران نــژاد نجــف آبــادی ش ش 116 ، 4. مرضیــه ایــران نــژاد نجــف آبــادی 
ش ش 1114 ، 5. محمــد ایــران نــژاد نجــف آبــادی ش ش 1080076654 )فرزنــدان متوفــی(، 
6. عــزت پاینــده نجــف آبــادی ش ش 36۲  )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. 1004137 /م 

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
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6شماره 78
خبرکوتاه            برگزاری نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در نجف آباد

اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  نجــف آبــاد همزمــان بــا چهــل  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــت . ــزاری اس ــال برگ ــاد در ح ــف آب ــدس  در نج ــاع مق ــب دف ــژه کت ــاب  وی ــگاه کت ــدس  نمایش ــاع مق ــالگی دف س

رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آباد با اشــاره بــه ضــرورت ارتقاء فرهنــگ مطالعه در راســتای آگاهی 
بخشــی بــه عمــوم مــردم ، هــدف از برگــزاری نمایشــگاه کتــاب دفــاع مقــدس را ارائــه دســتاوردهای ایــن حــوزه بیــان کــرد و 
گفــت : ارزش هــای واالی انقــاب بــه خصــوص دفــاع مقــدس و ایثار و شــهادت در قالب آثــار مکتوب باید ثبت و ضبط شــود .

ســید حســن لــوح موســوی ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت از طریــق مطالعه کتــاب را یکــی از مواردی عنــوان کرد کــه باید 
بــه آن اهمیــت داده شــود .وی گفــت: ایــن نمایشــگاه بــه همــت انتشــارت نــون و القلم  از یکــم تا 7 مهــر ماه و بــا تخفبف ۲5 
درصــدی بــه نشــانی نجــف آبــاد - میــدان امــام -کوچــه مخابــرات- ایســتگاه کتــاب  پذیرای عمــوم عاقــه مندان می باشــد .

والدین آگاه
گاز گرفتــن، لگــد زدن، کتــک زدن،  ، لگــد زدن  و یــا کشــیدن 
ــال  ــودکان خردس ــج ک ــی رای ــای عاطف ــه از رفتاره ــو ، هم م
هســتند. آنهــا ممکــن اســت بــه دلیــل فقــدان آگاهــی و خــود 

کنترلــی ، بــدان شــیوه عمــل کننــد.
چه کارهایی باید انجام دهید:

1. قبــل از اینکــه کتــک زدن اتفــاق بیفتــد ، وســاطت کنیــد. 
زمانــی کــه احســاس کردیــد کــودک دچــار احســاس ناکامــی و 
یــا خشــم شــده  و یــا مــورد تحقیــر قــرار گرفتــه اســت بهترین 

زمــان وســاطت اســت.
ــی  ــم و ناکام ــه خش ــد ک ــوزش دهی ــود آم ــودک خ ــه ک ۲. ب

خــود را محترمانــه ابــراز کنــد ، مــی توانیــد بــا نقــش گــذاری 
ــه عواطــف و  ــوط ، ب ــدن کتــاب هــای مرب ــا خوان و گفتگــو و ب

ــد. ــرل خشــم کــودک کمــک کنی کنت
ــنگی ،  ــاس گرس ــار احس ــن رفت ــی ای ــل پنهان ــاید دلی 3. ش
ــد. ــرس باش ــا ت ــی و ی ــادت ، ناکام ــاری ، حس ــتگی ، بیم خس

ــد  ــده توجــه بیشــتری نشــان ندهی ــه کــودک آســیب دی 4. ب
زیــرا ایــن رفتــار ابــزاری مــی شــود بــرای جلــب توجه دیگــران ، 
فقــط بــا گفتــن عزیــزم بیــا مامــان کنارتــه کــودک را آرام کنیــد.
مریم رضائیان

کتک زدن و کشیدن مو در کودکان

ــا حضــور در  ــراه ب ــات هم ــتان و هی ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان در معیــت 
ــاع  ــوتان دف ــری پیشکس ــم سراس ــل و تکری ــن تجلی ــتان در آیی ــتاندار اس اس
مقــدس و مقاومــت اســتان اصفهــان و گشــایش نمایشــگاه چهــل ســالگی دفــاع 
مقــدس حاضــر گردیدنــد و در ادامــه بــا حضــور در تــاالر شــهروند شــهر نجــف 
ــئوالن  ــد از مس ــی چن ــتان، تن ــن شهرس ــورای تامی ــاء ش ــا اعض ــراه ب ــاد هم آب
اداری و اجرایــی و ســایر مدعویــن ضمــن گفــت و شــنود بــا ایثارگــران، جانبــازان 
ــاد بیــش از ۲500 همــرزم شــهید ایشــان را در  و آزادگان حاضــر در جلســه، ی
چهلمیــن ســالگرد هفتــه دفــاع مقــدس گرامــی داشــتند و همــراه بــا حاضریــن 
بــا رعایــت دقیــق شــیوه نامــه هــای ســتاد ملــی مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری 
پاندمیــک کرونــا بــه مشــاهده مســتقیم برنامــه هــای آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس 
ــا  ــراه ب ــران، هم ــدس ته ــاع مق ــوزه دف ــار از م ــورت وبین ــه ص ــه ب ــال ک امس
ــی،  ــئوالن دولت ــرای مس ــی( ب ــه العال ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــخنرانی مق س
فرماندهــان، رزمنــدگان و پیشکســوتان جهــاد و شــهادت در دوران دفــاع مقــدس 
ــدس  ــم مهن ــن مراس ــیه ای ــد. در حاش ــد، پرداختن ــراد گردی ــردم ای ــوم م و عم
راعــی، ضمــن گرامــی داشــت یــاد و خاطــره کلیــه شــهداء، جانبــازان، آزادگان، 
ایثارگــران و خانــواده معظــم ایشــان، آســمانی شــدن مــادر فرهیختــه فرمانــده 
ــم  ــد ابراهی ــاج محم ــهید ح ــول اهلل )ص(، ش ــد رس ــکر ۲7 محم ــید لش رش
همــت را بــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی(، همرزمــان ارجمنــد و بیــت 
ــد. معــاون اســتاندار و  معــزز و معظــم ایشــان تســلیت و تعزیــت عــرض نمودن
فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد، از دوران دفــاع مقــدس بــه عنــوان ایامــی 
ــترگ  ــی س ــه گواه ــد ک ــاد نمودن ــت و ادب ی ــار از ارادت، اخــاص، معرف سرش
ــران اســامی اســت.  ــر عزتمنــدی و ســرافرازی ملــت رشــید و شــریعتمدار ای ب
ملتــی کــه عاشــقانه، ســرافرازانه، مخلصانــه و شــجاعانه در مقابــل دنیــای کفــر، 
الحــاد و اســتکبار، مقــاوم تــر از کــوه ایســتادگی نمــود و بــر بلنــدای قلــه رفیــع 
ــزاز  ــه اهت ــه ب ــرافرازی را متهوران ــی و س ــرق آزادگ ــار، بی ــزت و افتخ ــرف، ع ش
درآورد. ایشــان بــا بیــان ایــن نکتــه کــه دفــاع مقــدس، یــک واژه نیســت یــک 
ــا  ــران و دفــاع مقــدس ب ــد ناگسســتنی مــردم شــریف ای مکتــب اســت، از پیون
ــد و  ــخن گفتن ــورا س ــت عاش ــص نهض ــادی باالخ ــی و اعتق ــای دین ــوزه ه آم
ــی  ــّداُء َعلَ ــارز »اَِش ــازان همــه مصــداق ب ــران و جانب ــد: شــهیدان، ایثارگ افزودن
ــار ُرَحمــاُء بَیَنُهــم« هســتند. شــهادت در فرهنــگ مــا یــک اعتقــاد راســخ  الُکّف
ــه  ــم ب ــروز داری ــا ام ــه م ــک آنچ ــی ش ــت. ب ــوده و هس ــرز ب ــل مب ــک اص و ی
برکــت خــون پــاک شــهدا و تــاش و مجاهــدت رزمنــدگان اســام از گذشــته 
تــا بحــال بــوده و مــی باشــد و انشــاا... همچنــان ایــن رونــد تــا رســاندن انقــاب 

اســامی بــه دســت صاحــب اصلیــش حضــرت ولیعصــر )ارواحنــا لتــراب مقدمــه 
ــواره  ــا هم ــت ت ــب اس ــردم واج ــاد م ــر آح ــت و ب ــد داش ــه خواه ــداء( ادام الف
قدرشــناس مجاهــدت هــا، جانبــازی هــا، خاکســاری هــا و ایثارگــری هــای ایــن 
ــد  ــه بای ــند، هم ــوده و باش ــزز و معظــم ایشــان ب ــای مع ــواده ه ــزان و خان عزی
ــرای  ــاع مقــدس ب ــق دف ــال واقعیــت هــا و حقای دســت در دســت هــم در انتق
ــا فرمایــش صریــح مقــام معظــم  نســل هــای آینــده اقــدام نماییــم و مطابــق ب
رهبــری )مدظلــه العالــی( جلــوی تحریــف را ســد نماییــم. نمــی بایســت اجــازه 
دهیــم از یادهــا غافــل شــود کــه اقتــدار امــروز مرهــون اهتمــام چــه کســانی 
ــوده و هســت، وظیفــه مســئولین و مــردم در چهلمیــن ســالگرد آغــاز هفتــه  ب
دفــاع مقــدس بــرای انتقــال مفاهیــم علــی الخصــوص در گام دوم انقــاب امــری 
ضــروری و بســیار پراهمیــت مــی باشــد. مــی بایســت بــا نکوداشــت یــاد چمــران 
هــا، فکــوری هــا، بابایــی هــا، صیــاد شــیرازی هــا، جهــان آراهــا، خــرازی هــا، 
آوینــی هــا، همــت هــا، باکــری هــا، باقــری هــا، متوســلیان هــا، حــاج احمــد 
کاظمــی هــا، حــاج قاســم ســلیمانی هــا، شــهید حججــی هــا و ... همــه و همــه 
شــهدا از صــدر تــا ذیــل بــه تمامــی آزادگان و مســتضعفان عالــم متذکــر شــویم 
ــدار  ــد، والیتم ــد، خاکســار، مجاه ــی متعب ــد دلیران ــواره مه ــن ســرزمین هم ای
ــا خــدای  ــا و عهــدی کــه ب ــان ه ــان هرگــز از آرم ــن مردم ــوده و ای ــارف ب و ع

خویــش بســته انــد، ذره ای کوتــاه نخواهنــد آمــد.

حضور فرماندار در مراسم چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
                                   به مناسبت روز جهانی سالمندان

در فرهنــگ ایرانــی، هــم نشــینی بــا پیــران، وارد شــدن در وادی صاح 
ــت: و هدایت اس

جوان را صحبت پیران حصار عافیت باشد
به خاک و خون نشیند تیر، چون دور از کمان گردد

از این رو، جوانان به پند آموختن از پیران توصیه شده اند:
جوانا سر متاب از پند پیران، که رأی پیر از بخت جوان به

دکتــر علیرضــا غیــور در ادامــه بــا بیــان فعالیــت هــا و اقدامــات مراکــز جامــع ســامت اظهــار کــرد: 
بــا شــیوع کرونــا ویــروس جدیــد در کشــور، مراکــز 16 ســاعته خدمــات جامــع ســامت بــا هــدف 
غربالگــری بیمــاران مشــکوک بــه ویــروس کرونــا و کاهــش مراجعیــن بــه بیمارســتان هــا راه انــدازی 
شــده انــد. در ایــن مراکــز، خدماتــی همچــون غربالگــری، درمــان ســرپایی و ادامــه مراقبت در منــزل از 

جملــه غربالگــری، مشــاوره، آمــوزش و تجویــز دارو انجــام مــی شــود.
وی در ادامــه افــزود: انجــام اقدامــات تشــخیص و درمانــی و در صــورت لــزوم انجام تســت کرونــا و ارجاع 
جهــت بســتری بیمــار در بیمارســتان و ادامــه درمــان در بیمارســتان از دیگــر خدمات این مراکز اســت.

ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه ســامانه تلفنــی سراســری 4030، در جهــت راهنمایی و مشــاوره بــه افراد 
بیمــار و مشــکوک گفــت: در عیــن حــال افــراد دارای عائــم بیمــاری کوویــد-1۹ می تواننــد بــا ســامانه 
4030 کــه 3۲ هــزار کارشــناس در آن آمــاده پاســخگویی بــه ســواالت مــردم هســتند، تمــاس بگیرنــد 
ــه مراکــز ســرپایی ارجــاع داده شــوند. ــا در صــورت نیــاز ب و راهنمایی هــای الزم را دریافــت کننــد ت

دکتــر علیرضــا غیــور در خصــوص مراکــز 16 ســاعته تصریــح کــرد: ایــن مراکــز از ابتــدای شــیوع 
ویــروس کرونــا در کشــور تاکنــون بیــش از 10هــزار نمونــه کرونــا انجــام داده و یکــی از بازوهــای اصلی 

ــا محســوب می شــود. در غربالگــری کرون
دکتــر غیــور در ادامــه بــا اشــاره بــه لــزوم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و اســتفاده از ماســک خاطر 
نشــان ســاخت: رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی  بایــد بــه ســبک زندگــی تبدیل شــود و اگــر فرهنگ 
ــوارد  ــده شــاهد کاهــش م ــای آین ــا در هفته ه ــم، قطع ــدرت اجــرا کنی ــه ق اســتفاده از ماســک را ب
بســتری در بیمارســتان ها خواهیــم بــود. البتــه رعایــت فاصلــه گــذاری و شســتن دســت ها، پرهیــز از 
حضــور در تجمعــات، رعایــت فاصلــه اشــخاص با یکدیگر بخصــوص بیمــاران دارای عائم حاد تنفســی، 
پوشــش مناســب دهــان و بینــی در هنــگام عطســه و ســرفه، عــدم دســت دادن و روبوســی هــای بــی 
مــورد مــی توانــد از ابتــا بــه بســیاری از بیمــاری هــای تنفســی از جملــه COVID- 1۹  موثــر باشــد . 
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آبــاد در ادامــه در خصــوص الــزام ماســک زدن 
گفــت: اســتفاده از ماســک بایــد بــرای ســامت خــود و دیگــران انجــام شــود. اگــر در جمعی چهــار نفر 
یــک نفــر ماســک نداشــته و مبتــا باشــد، می توانــد بیــن 30 تــا 50 درصــد حتــی کســانی که ماســک 
زده انــد را هــم مبتــا کنــد. بنابرایــن تذکــر دادن بــه کســانی کــه ماســک نمی زنند توســط خــود مردم 

می توانــد کمــک کننــده باشــد.
دکتــر غیــور بــا توجــه بــه بازگشــایی مــدارس، رعایــت نــکات بهداشــتی و ســبک جدیــدی از زندگــی 
بیــان داشــتند : پــس از شــیوع ویــروس کرونــا، تجربــه هــای جدیــدی پیــش رو ما نهاده شــد و ســبک 
جدیــدی از زندگــی و مــراودات اجتماعــی را برگزیــده ایــم کــه الزامــات خــاص خــود را دارد. حــال کــه 
مــدارس بــا وجــود وضعیــت کرونــا، بازگشــایی می شــوند و نظــر بــه اینکــه پایــان بیمــاری ناشــی از 

ویــروس کرونــا مشــخص نیســت، بایــد مدیــران، معلمــان، دانــش آمــوزان و خانــواده هــا  ناظــر بــر 
ــند. ــدارس باش ــتی در م ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آبــاد در پایــان بــرای قطــع زنجیــره انتقــال کرونــا 
ویــروس در مــدارس چنــد توصیــه کاربــردی همچــون شستشــوی دســت ها )دانــش آمــوزان دســتان 
خــود را قبــل از ورود بــه مدرســه و همچنیــن قبــل و بعــد از پایــان هــر کاس بــه مــدت یــک دقیقــه 
ــل از شســتن  ــی قب ــان و بین ــا، ده ــه چشــم ه ــز از دســت زدن ب ــون بشــویند(، پرهی ــا آب و صاب ب
دســت هــا، اســتفاده مــداوم از ماســک و دســتکش و اســتفاده از ماســک و دســتکش توســط تمامــی 
کادر مدرســه از قبیــل مدیــر، ناظــم، معلــم، دانــش آمــوز، دفتــرداران، ســرایدار و ...)تــا شــانس ابتــا به 
ویــروس کرونــا بــه حداقــل برســد(، انداختــن ماســک و دســتکش پــس از اســتفاده در ســطل زبالــه در 
دار و رهــا نکــردن آن در محیــط مدرســه و کاس، همــراه داشــتن بطــری آب، رعایــت فاصله اجتماعی 
ایمــن )دانــش آمــوزان بایــد قانــون فاصلــه گــذاری اجتماعــی را رعایــت کــرده و حداقــل یــک و نیــم 
تــا دو متــر از یکدیگــر فاصلــه داشــته باشــند(، اســتفاده از لــوازم التحریــر شــخصی )بــه دانــش آمــوزان 
توصیــه می شــود از لــوازم التحریــر شــخصی خــود اســتفاده کننــد و از دیگــران ابــزاری قــرض نگیرند(، 
بــاز بــودن تمــام پنجره هــا و در هــای کاس تــا هــوا در داخــل کاس جریــان داشــته باشــد و از مبتــا 
شــدن افــراد بــه ویــروس کرونــا جلوگیــری کنــد، را ارائــه نمودنــد تــا دانــش آمــوزان و کادر مــدارس به 

ایــن ویــروس مبتــا نشــوند.
ایشــان در پایــان از مــردم درخواســت نمــود تــا ضمــن رعایــت نــکات و پروتــکل هــای بهداشــتی، در 
صــورت داشــتن عائــم بیمــاری، ابتــدا  بــه نزدیکتریــن مرکــز جامــع ســامت و در صــورت لــزوم بــه 

مرکــز 16  ســاعته منطقــه خــود مراجعــه کننــد.
فهرست مراکز جامع سامت 16 ساعته کرونا در شهرستان نجف آباد
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احمد شریعتی   

فعالیت 16 ساعته مراکز جامع سالمت 

معــاون اســتاندار و هیــات همــراه ضمــن بازدیــد از ناحیــه صنعتــی همــت آبــاد بــا اعضــاء هیــات 
ــران،  ــی صنعتگ ــای عموم ــه ه ــو نشســتند و از مشــکات و دغدغ ــه گفتگ ــه ب ــن ناحی ــره ای مدی
فرصــت هــا و قــوت هــای صنایــع دایــر در ایــن شــهرک آگاهــی یافتنــد و ضمــن احصــاء مســائل، 
هیــات همــراه را نســبت بــه رفــع مســائل و دغدغــه هــای تبییــن شــده توصیــه نمودنــد. در ایــن 
نشســت کــه بــه ریاســت  فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معاونیــن سیاســی و اجتماعــی؛ 
ــدن و  ــت، مع ــرات؛ صنع ــای مخاب ــای اداره ه ــدار، روس ــی فرمان ــعه و عمران ــزی و توس ــه ری برنام
ــه  ــره خان ــات مدی ــد از اعضــاء هی ــی چن ــاه اجتماعــی شهرســتان و تن ــاون، کار و رف تجــارت؛ تع
ــرای  ــرورت اج ــر ض ــی ب ــدس راع ــد، مهن ــزار گردی ــه برگ ــتان و ناحی ــدن شهرس ــت و مع صنع
مدیریــت جهــادی در دســتگاه هــا، ســازمان هــا، نهادهــا و ادارات تاکیــد و الزمــه تحقــق اقتصــاد 
ــوه و  ــای بالق ــایر پتانســیل ه ــدی از س ــره من ــد« را به ــق شــدن »جهــش تولی ــی و محق مقاومت
بالفعــل موجــود، در هماهنگــی بــا مدیریــت میدانــی مســئوالن در تعامــل بــا صاحبــان صنایــع و 

ســربازان جبهــه صنعــت برشــمردند.
ــن  ــع و همچنی ــد و صنای ــان تولی ــئولین، صاحب ــه مس ــتان، وظیف ــورای اداری شهرس ــس ش  رئی
صنعتگــران را تدبــر هوشــمندانه، نــوآوری، بهــره منــدی از شــیوه هــای نویــن بازاریابــی، ممانعــت 
از خــام فروشــی، ایجــاد درآمدهــای پایــدار، تحقــق توســعه پایــدار مبتنــی بــر اشــتغالزایی پویــا و 
پایــا، تعامــل و همــکاری موثــر و دوطرفــه بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان، بهــره منــدی از دانــش 
برندینــگ و مهندســی فــروش، اســتفاده کارآمــد و موثــر از دنیــای مجــازی و وب جهــان گســتر، 
مطالعــه مبتنــی بــر برنامــه ریــزی راهبــردی بــر مبنــای گســترش بازارهــای ارائــه کاال و خدمــات 
ملــی و بیــن المللــی و ... برشــمردند. رئیــس ســتاد شهرســتانی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــا 

تاکیــد بــر احصــاء مشــکات شــهرک هــا و مناطــق صنعتــی توســط هیــات مدیــره هــا و ارتبــاط 
ــت همــه  ــر حمای ــدار و بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان ب ــا معاونیــن فرمان پیوســته ب
ــی  ــت دولت ــی و حمای ــات صنعت ــازار کاال و خدم ــعه ب ــتان در توس ــت کان شهرس ــه مدیری جانب
در تحقــق ســریع تســهیات و مقابلــه بــا بروکراســی هــای زائــد و دســت و پاگیــر اداری بیــان و 
بــر حمایــت از دو بخــش تعاونــی و خصوصــی در کنــار بخــش دولتــی تاکیــد و تصریــح نمودنــد. 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان، همچنیــن خاطــر نشــان ســاختند اســتفاده از اتــاق هــای اندیشــه ورزی 
ــد از  ــکار گیــری موثــر از ظرفیــت متعالــی دانشــگاه هــای شهرســتان کــه آوازه ای ملــی دارن و ب
جملــه تحقــق و اجــرای طــرح کارآمــوزی فــارغ التحصیــان دانشــگاهی و ... مــی توانــد نقــش بــه 
ســزا و مهمــی در تولیــد فرصــت هــای درآمــدزا و اشــتغال آفریــن پویــا و پایــا بــرای ســایر صنایــع 

ایجــاد و محقــق نمایــد.

بازدید معاون استاندار و هیات همراه از ناحیه صنعتی همت آباد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد در مصاحبه با هفته نامه دیباگران 


