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شهرستان نجف آباد  به 

مناسبت هفته دفاع مقدس

شورای توسعه و حمایت 
از تشکل های مردم نهاد 

شهرستان نجف آباد

دیدار مدیر کل پست بانک 
استان اصفهان با فرماندار 
ویژه شهرستان نجف آباد 

کارگروه کشاورزی ،آب و 
منابع طبیعی

 شهرستان نجف آباد 

احداث بیست و ششمین پردیس سینمایی امید
با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و  شهردار و  دیگر مسئولین شهرستان نجف آباد
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 1 مهر 1399

شماره 77  3
                                                            مرحله دوم ثبت نام صدور هنرکارت ویژه مشمولین بیمه 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف ابــاد بــه نقــل از صنــدوق اعتبــاری هنــر 
بــه اطــاع مــی رســاند : بــا توجــه بــه ضــرورت یکپارچگــی ارائــه خدمــات از بســتر واحــد بــه اصحــاب فرهنــگ، هنــر 
و رســانه کشــور و تصمیــات اتخــاذ شــده در خصــوص صــدور هنــرکارت؛ در مرحلــه دوم ثبــت نــام، مشــمولین بیمــه 
http://honar.  تأمیــن اجتماعــی عضــو صنــدوق اعتبــاری هنــر مــی تواننــد از طریــق ســایت هنــر کارت بــه نشــانی

cards/Home/signup بــه مــدت ۱۰ روز نســبت بــه ثبــت نــام و بهــره منــدی از خدمــات هنــرکارت اقــدام نماینــد. 
از تمامــی کاربــران درخواســت مــی شــود هنــگام تکمیــل اطاعــات ثبــت نــام دقــت الزم را بــه عمــل آورده و کلیــه 
ــات ناقــص  ــا درج اطاع ــام ، ی ــرم ثبــت ن ــد. عــدم تکمیــل ف ــت تکمیــل و بارگــذاری نماین ــا دق ــام را ب ــرم ثبــت ن ف
بــه منزلــه نهایــی نشــدن اطاعــات ثبتــی متقاضیــان مــی باشــد. اطــاع رســانی در خصــوص زمــان ثبــت نــام دیگــر 
اعضــای صنــدوق اعتبــاری هنــر متعاقبــاً از طریــق کانــال هــای ارتباطــی صنــدوق اعتبــاری هنــر اعــام خواهــد شــد

خبر کوتاه

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با صدور پیامی فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به مردم شهید پرور و والیت مدار نجف آباد تبریک گفت.
بسمه تعالی

هفتــه دفــاع مقــدس ، یــادآور رشــادت هــا و جــان فشــانی هــای ملــت قهرمانــی اســت کــه در طــول هشــت ســال نبــرد در مقابــل مســتکبران و زور گویــان جهــان ســرافرازانه مقــاوت کــرده و خالــق 
حماســه ای جــاودان و مانــدگار بــر صفحــه تاریــخ شــدند.

این هفته یادآور جانبازی ها و فداکاری های ملت بزرگ ایران اسامی است که درس مردانگی و عزت را از مکت حسین ) ع( آموختند و در این مسیر تا پای  جان ایستادند.
رزمنــدگان اســام طــی هشــت ســال ، تمــام هســتی خــود را در راه دفــاع از ارزش هــای اســامی، عــزت، شــرف و موجودیــت میهــن عزیزمــان در طبــق اخــاص گذاشــتند و در ســایه رهبــری 

مدبرانــه بنیانگــذار جمهــوری اســامی امــام عظیــم الشــان ) ره( حماســه ای مانــدگار را خلــق کردنــد کــه جهانیــان را بــه تحریــر و تحســین وا داشــت.
اینجانــب فــرا رســیدن هفتــه دفــاع مقــدس کــه نمــودار مجموعــه ای از برجســته تریــن افتخــارات ملت ایــران در دفــاع از مرزهای میهن اســامی و جان فشــانی هــای دالورانــه در پای پرچم اســام و 
قــرآن اســت، را بــه بســجیان ســرافراز و بــه ویــژه خانــواده هــای معظــم و معزز شــهداء، ایثارگــران، آزادگان و مردم شــهید پــرور و والیت مدار شهرســتان نجــف آباد تبریــک و تهنیت عرض مــی نمایم.
 فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد
سرهنگ پاسدار محمدحسین باباکانی

پیام فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس

ــا خانــه  خانــه تاریخــی کبیــرزاده از بناهــای اواخــر قاجــار و اوائــل پهلــوی اول، در همجــواری ب
تاریخــی مهرپرور)خیابــان امــام)ره( -کوچــه شــهید باســتاني( و وســعت حــدودی 4۰۰ مترمربــع 

گســترش یافتــه اســت.
در ایــن خانــه کــه بــه ســبک تیرپــوش در دو جبهــه شــمال و ضلــع شــرقی بنــا شــده، تزیینــات و 
ویژگــی هایــی چــون کتبه کاشــی معرق منقوش به  »بســم اهلل الرحمــن الرحیم«  در پیشــانی اتاق 
اصلــی، قــواره بــری و شیشــه هــای الــوان، ســتون هــای ســنگی بــا ســطح مقطــع مربــع، ازاره های 
خشــتی از جنــس ســنگ پاکتــراش و قرنیزهــای کاشــی ابــر و بــاد قجــری بــه چشــم مــی خــورد.

ــر،  ــزرگان و مفاخ ــمندان، ب ــگان، دانش ــا، فرهیخت ــت علم ــام و منزل ــت مق ــور پاسداش ــه منظ ب
شــناخت قدمــت و پیشــینه شــهر، همچنیــن بررســی ســاختارهای اجتماعــی، تاریخــی، هنــری، 
ادبــی و گردشــگری شــهر، شــهرداری نجــف آبــاد بــرآن شــد در جهــت شناســایی، تحقیــق، جذب 
و ایجــاد یــک نظــام قانونمنــد در شــناخت، بررســی، تحلیــل و بــه روز آوری کلیــه مطالعــات، و 
ــه عنــوان یــک مرکــز تخصصــی و همچنیــن پشــتیبانی محققیــن، مطلعیــن و  حضــور فعــال ب
فعــاالن ایــن حــوزه اقــدام بــه دایــر نمــودن مــوزه تاریــخ و مفاخــر نجــف آبــاد در قالــب تاالرهــای  

مختلــف بــه شــرح ذیــل نمایــد.
ــخ، شــناخت  ــه منظــور انجــام فعالیــت هایــی در حــوزه تاری ــاد شناســی« ب ــاالر »نجــف آب در ت
قدمــت و پیشــینه و بــه روز آوری کلیــه مطالعــات، در جهــت شناســاندن هرچــه بیشــتر و بهتــر 

شــهر نجفآبــاد تــاش مــی گــردد.
نجــف آبــاد بــا دارا بــودن هنرمنــدان عرصــه هــای گوناگــون، نویســندگان، شــعرا، بازیگــران و.. از 
دیربــاز تــا اکنــون زبانــزد خــاص و عــام بــوده اســت.  ایــن مرکــز مــی کوشــد تمامــی اســناد و 
مــدارک شــامل عکــس هــا، تصاویــر، فیلــم هــا، خاطــرات و.. در »تــاالر فرهیختــگان« ثبــت و بــه 

عنــوان ســندی افتخارآمیــز بــرای نســل هــای آینــده نگهــداری نمایــد.
 در وصــف عالمــان دیــن و ایثارگــران ایــن شــهر همیــن بــس کــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه(  
فرمودنــد: نجــف آبــاد شــهر عالمــان دیــن و ایســتاده بــر قلــه ایثــار و شــهادت اســت. از ایــن رو 
»تــاالر علــم و ایثــار« بــه معرفــی و نمایــش علمــا، ایثارگــران و شــهدای نامــی نجــف آبــاد مــی 
پــردازد. بــرای تشــکیل برپایــي نشســت هــاي علمــي- تاریخــی بــا حضــور اندیشــمندان، اجــراي 
ــرای جلســات تخصصــی در حــوزه مــوزه  ــاد شناســي و مکانــی ب دوره هــاي تخصصــی نجــف آب

تاریــخ و مفاخــر نیــز »تــاالر گفتگــو« تعریــف شــده اســت.
 البتــه بــا توجــه بــه اهــداف کلــی مــوزه و ضمــن جمــع آوری و تهیــه منابــع و مآخــذ تماشــاخانه 
بــه منظــور دریافــت، ضبــط و آرشــیو تاریــخ و میــراث شــفاهی »تماشــاخانه« بــه عنــوان پایــگاه 

دائمــی در ایــن حــوزه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
»نگارخانــه« بــا مــرور بصــری بــه تصاویــر آثــار تاریخــی، شــخصیت هــا، آداب و رســوم و بطــور 
کلــی گذشــته شــهر، علمــا، نمایشــگاه هــای هنــری، و ســایر رســانه های اســتفاده شــده در ســایر 
بخــش هــای مــوزه،  امــکان برگــزاری نمایشــگاه هــای مرتبــط بــا ایــن مرکــز را ممکــن می ســازد.

 ایــن خانــه در شــهریور مــاه ســال جاری باحضــور دکتر جمالــی نژاد معــاون وزیر و رییس ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشــور و مسئولین استانی، شــهری و شهرستان به بهره برداری رسید.

گذری بر خانه کبیرزاده
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2شماره 77
                        ثبت دو وقف جدید به نام اوقاف نجف آباد 

 حجت االسام رضا صادقی با اشاره به ثبت دو وقف جدید در شهرستان نجف آباد اظهار کرد: یکی از این دو وقف، وقف 
قسمتی از باغ است که توسط سید کافی موسوی برای مسجد ۱4 معصوم نجف آباد و ساخت یک مرکز تجاری برای این 

مسجد وقف شده است ارزش ریالی این موقوفه ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس نیت واقف قرار است در این زمین ساختمان سه طبقه شامل یک طبقه منزل مسکونی، یک 
طبقه آشپزخانه و یک طبقه انبار راه اندازی می شود که قرار است از محل اجاره منزل مسکونی برای تامین مایحتاج 

آشپزخانه و توسعه آن استفاده شود. وی در خصوص مهم ترین نیازهای وقفی در شهرستان نجف آباد نیز گفت: در این 
زمینه در راستای کمک به خانواده های بی سرپرست،  زوج های جوان، امور قرآنی و کمک به فقرا و مستمندان بنیاز به 

وقف جدید داریم.

خبر کوتاه

ادامه از صفحه ۱
ــه نقــل  ــاد ب ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ب
از اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان، رمضانعلــی حیــدری خلیلــی در جلســه 
امضــای تفاهــم نامــه پردیــس ســینمایی امیــد، بــا ابــراز خرســندی از حضــور در نجــف آبــاد در 
آســتانه هفتــه دفــاع مقــدس گفــت: توفیــق شــد در ایــن ســفر، ادای احتــرام بــه شــهدای بزرگوار 

نجــف آبــاد از جملــه شــهید حججــی داشــتیم کــه بســیار باعــث مســرت بــرای مــا شــد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان ســینمایی و ســمعی و بصــری اظهــار کــرد: ســازمان 
ــعه  ــد از توس ــا بتوان ــد ت ــر نمای ــتان ها جدی ت ــود را در اس ــور خ ــرده حض ــاش ک ــینمایی ت س
ــد. ــت نمای ــتان ها حمای ــی در اس ــنواره های مل ــزاری جش ــز برگ ــینمایی و نی ــاخت های س زیرس

ــرای فعالیــت در حــوزه ســینمایی  ــت از بخــش خصوصــی ب ــر ضــرورت حمای ــد ب ــا تاکی وی ب
خاطرنشــان کــرد: شــهرهای پرجمعیــت و فرهنــگ دوســت زیــادی در کشــور وجــود دارد کــه 
هنــوز فعــاالن بخــش خصوصــی آنهــا را بــه درســتی نمی شناســند و بهتریــن راه برای شناســاندن 
ــا  ــد ب ــس ســینمایی امی ــن طــرح پردی ــی شــهرداران اســت بنابرای ــن شــهرها، اخــذ همراه ای

محوریــت شــهرهایی کــه اعــام آمادگــی کردنــد و حمایــت ســازمان ســینمایی اتفــاق افتــاد.
حیــدری خلیلــی بــا بیــان توضیحاتــی پیرامــون طــرح پردیــس ســینمایی امیــد تصریــح کــرد: 
ایــن طــرح بــا شــعار ایــران، تهــران نیســت و بــا هــدف توســعه اکران ســینمایی در ســطح کشــور 
ــا  در حــال اجــرا اســت و در فــاز نخســت 5 شــهر از 5 اســتان کشــور ایــن طــرح را شــروع و ت
کنــون 25 تفاهــم نامــه اســتانی بــرای ســاخت و تجهیــز پردیــس ســینمایی انجــام شــده و نجف 

آبــاد بیســت و ششــمین شــهر در اجــرای ایــن طــرح اســت.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان ســینمایی و ســمعی و بصــری محوریــت طــرح امید را 
شــهرداری دانســت و گفت: شهردار باید مشــاوری برای طراحی و ساخت پردیس سینمایی انتخاب 
کنــد و بــه ســرعت ســاخت پــروژه را انجــام دهــد چــرا که زمــان بنــدی اجرای طــرح 6 ماه اســت.

وی همچنیــن در ادامــه پیشــنهاد ســاخت مســتندی از زندگــی شــهید مدافــع حــرم، محســن 
حججــی را مطــرح و آمادگــی ســازمان ســینمایی را بــرای حمایــت از ایــن مســتند اعــام نمــود.

حجــت االســام و المســلمین رمضانعلــی معتمــدی نیــز در ایــن جلســه بــا تشــکر از مســئوالن 
ــد  ــاد مه ــت: نجــف آب ــری گف ــای فرهنگــی هن ــرای اجــرای برنامه ه ــاد ب شهرســتان نجــف آب
تدیــن، شــهادت، علــم و ایمــان اســت و در کام حضــرت امــام ره و مقــام معظــم رهبــری مدظلــه 

العالــی همــواره ایــن شــهر بــه نیکــی یــاد شــده اســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه نجف آبــاد نگین انگشــتری 
کشــور در حــوزه ایثــار و شــهادت اســت، تصریــح کــرد: از 23 هــزار شــهید اســتان اصفهانبخــش 
عمــده ایــی از شــهدا  مربــوط بــه نجــف آبــاد بــوده و حــق ایــن شهرســتان اســت کــه هرچــه 

می توانیــم بــرای فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد تــاش نماییــم.
محمــد مغــزی شــهردار نجــف آبــاد نیــز در ایــن جلســه بــه بیــان توضیحاتــی پیرامــون رونــد 

ــن شــهر پرداخــت. ــری شــهرداری ای ــای فرهنگــی هن فعالیت ه
خاطرنشــان می شــود، ایــن جلســه بــا حضــور علــی تاجیــک مدیــرکل ارزیابــی عملکــرد ســازمان 

ســینمایی 25 شــهریور در مجموعــه خــارون نجــف آبــاد انجام شــد.
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آش آلوچــه یکــی از غذاهــای لذیــذ  و ســنتی شهرســتان نجــف آبــاد اســت کــه در فصــل 
بهــار طبــخ مــی شــود ، آلوچــه همــان گوجــه ســبز اســت  کــه بــه صــورت نوبرانــه در فصــل 
بهــار دیــده مــی شــود،  البتــه نجــف آبــادی هــا آلوچــه  یــا همــان گوجــه ســبز را در فصــل 
بهــار در فریــزر  نگهــداری مــی کننــد و در شــب هــای ســرد زمســتان ایــن آش را طبــخ 

مــی کننــد.
مواد الزم 

* سبزی آش )تره ، شوید، جعفری ، برگ چغندر یا اسفناج ، کمی گشنیز(  2 کیلو
* برنج نمیدانه 2 پیمانه * بلغور گندم  ۱ پیمانه  

* عدس  ۱ پیمانه * لوبیا قرمز ۱ پیمانه  
* سیر ۱ خوشه  * نخود ۱ پیمانه  

* آلوچه 2 پیمانه باید در یک ظرف جداگانه پخته شود
* روغن :2 قاشق غذاخوری * پیاز   ۱ عدد   

ــه  ــل  : ب ــه و فلف ــه و ادوی ــک، زردچوب * نم * نعنا خشک :  2 قاشق غذاخوری 
الزم میــزان 
دستور پخت

ــار عــوض کــرده و  ــن ب ــز و نخــود را شــب قبــل خیــس کــرده و آب را چندی ــا قرم * لوبی
یکبــار جوشــانده و آب آن را خالــی مــی کنیــم و بــا آب جوشــیده و گــرم و کمــی نمــک مــی 
گذاریــم پختــه شــود بهتــر اســت بــرای خــوش طعــم شــدن و زود پختــه شــدن یــه قاشــق 

غذاخــوری ســرکه و کمــی بــرگ چغنــدر خشــک شــده  بــه حبوبــات  اضافــه مــی کنیــم.
* عدس را در ظرفی جداگانه  با آب و نمک می گذاریم که بپزد

ــج  ــه برن ــد از 2۰ دقیق ــه شــود، بع ــا پخت ــدم را گذاشــته ت ــور گن ــزرگ  بلغ ــی ب * در ظرف
نیمدانــه را اضافــه مــی کنیــم ،البتــه شــعله را کــم مــی کنیــم زیــرا برنــج در هنــگان پخــت 

ســر ریــز مــی شــود.
* پیــاز را نگینــی خــرد کــرده و بــا روغــن تفــت مــی دهیــم کمــی کــه ســبک شــد، ســیر 

لــه شــده را اضافــه مــی کنیــم و کمــی تفــت مــی دهیــم  ، نمــک و ادویــه را اضافــه کرده،تــا 
زرد چوبــه بــه خوبــی رنــگ بدهــد .

* در مرحلــه بعــد ســبزی آش خــرد شــده را بــه بلغــور و برنــج پختــه شــده اضافــه کــرده 
وقتــی ســبزی پخــت آلوچــه هــای پختــه شــده را اضافــه کــرده و بعــد حبوبــات پختــه شــده 
را اضافــه کــرده  مرتــب هــم مــی زنیــم کــه تــه نگیــرد ، پیــاز داغ آمــاده را اضافــه کــرده تــا 

آش جــا بیفتــد و بعــد بــا نعنــا داغ آش را تزییــن مــی کنیــم .
* نکتــه در بعضــی از مناطــق در ایــن آش گوشــت چــرخ کــرده و یــا گوشــت قلقــی هــم 

مــی ریزنــد.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
آش آلوچه

جلســه شــورای توســعه و حمایــت از تشــکل هــای شهرســتان در محــل فرمانــداری بــه ریاســت 
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضور معــاون سیاســی اجتماعی فرماندار، ســایر 
اعضــاء شــورا و نماینــدگان ســازمان هــای مــردم نهــاد شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت 
مهنــدس راعــی، ضمــن گرامــی داشــت یــاد و خاطــره کلیــه شــهداء جانبــازان، آزادگان و ایثارگران، 
هفتــه دفــاع مقــدس را گرامــی داشــتند و بــا اشــاره بــه گســتره ژرف تاثیــر بخشــی ســازمان هــای 
مــردم نهــاد شهرســتان بــر طبــق آمــار و ارقــام احصایــی، از فعالیــت موثــر کلیــه دســت انــدرکاران 
ــا اشــاره بــه رخــداد بیمــار  هــرم مدیریتــی ایــن ســازمان هــا تقدیــر و تشــکر نمودنــد. ایشــان ب
پاندمیــک کرونــا در جهــان و موفقیــت عمــده ســازمان هــای مــردم نهــاد در تحقــق رســالت آنهــا 
در ســطح کشــور و خصوصــا در شهرســتان، بســیج عمومــی و حضــور همــه جانبــه همــه اقشــار 
جامعــه در راســتای معاضــدت، همــکاری و همراهــی ســایر مســئوالن ذی ربــط در ایــن شــرایط 
خــاص و تاثیــر گــذار را بســیار ممــدوح و کارگــر تبییــن نمودنــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان، 
افزودنــد: تعــداد ۱۱۰ تشــکل مــردم نهــاد، از تاثیــر بخشــی فــوق العــاده فرهنــگ ایثــار، احســان و 
انصــاف مــردم فرهیختــه شــهرتان در قالــب یــک موزاییــک فرهنگــی و اجتماعــی ملــون بــه خــرده 
فرهنــگ هــای متنــوع شهرســتان حکایــت دارد کــه نشــان از مســئولیت پذیــری ژرف اجتماعــی 
ایــن مردمــان ســخت کــوش و بــی ریــا دارد. معــاون اســتاندار، بــا تقدیــر از مجموعــه تــاش هــا 
و تمهیــدات اجرایــی شــده در ســازمان هــای مــردم نهــاد در تمامــی عرصــه هــای فعالیــت هــای 
ــاز نشــر فرهنــگ واالی احســان و نیکــوکاری  اجتماعــی و فرهنگــی و خصوصــا در گســترش و ب
باالخــص در موضــوع حمایــت و همراهــی در راســتای تحقــق طــرح پویــش همدلــی و کمــک هــای 
ــراد نیازمنــد، ایــن رویکــرد اجتماعــی  ــر و اف ــه در راســتای حمایــت از اقشــار آســیب پذی مومنان
مــردم شهرســتان را برجســته خواندنــد و بیــان داشــتند: بــه حمــد اهلل پــس از بــروز و شــکوفایی 
ســازمان هــای مــردم نهــاد، بــا حمایــت تاثیرگــذار مردمــی، بــر مبنــای تحقــق حدیــث حضــرت 
امــام علــی  )ع( کــه مــی فرماینــد: » طوبــی لَِمــن أحَســن إلـَـی الِعبــاِد و تـَـَزوََّد لِلَمعــاِد؛ خوشــا بــه 
حــال آنکــه بــه بنــدگان خــدا نیکــی کنــد و بــرای آخــرت خــود زاد و توشــه برگیــرد «، اقدامــات 
بســیار خجســته، مفیــد، نافــذ و نافعــی در ســطح ملــی و خصوصــا در ســطح شهرســتان رخــداد 
داده کــه جــای ســتایش و تشــویق همگانــی از عمــوم آحــاد مــردم شهرســتان را واجــب می ســازد. 
ــه جهــاد اقتصــادی و در بســیاری از زمینــه هــا آنچــه  در بحــث جهــاد مدرســه ســازی، در مقول
حــرف بــرای گفتــن از حضــور غــرور آفریــن خیریــن را برجســته مــی ســازد در ایــن شهرســتان 

بــه کمــال یافــت مــی شــود و مــا از ایــن موضــوع بــر خــود مــی بالیــم کــه در ایــن شهرســتان 
اعتمــاد اجتماعــی، شــعف و شــور اجتماعــی، امیداجتماعــی و از همــه مهــم تــر مســئولیت پذیــری 
اجتماعــی در حــد بســیار اعایــی مــوج مــی زنــد. بــی شــک ایــن جایــگاه ارزشــمند متاثــر از نحــوه 
تعامــل ســازنده و کارآمــد ســازمان هــا و تشــکل هــای مردمــی بــا مســئوالن خدمتگزار شهرســتان 
اســت کــه بــه شــیوه ای دو ســویه در تحقــق موفقیــت آمیــز مســئولیت هــای فرهنگــی و اجتماعی 
آنهــا و توســعه پایــدار جامعــه محقــق گردیــده اســت. اعتمــاد بــه ســازمان  هــای مــردم نهــاد فاصله 
ــا و ادارات را کاهــش  ــا، ســازمان ه ــران دســتگاه ه ــردم و ســایر مســئولین و مدی ــان احــاد م می
می دهــد و چنیــن اقدامــی باشــک نتایــج کارگــر و خوبــی بــرای بهبود توســعه شهرســتان، اســتان 
و کشــور در ســایر حــوزه  هــا از جملــه: فرهنگــی، اجتماعــی، زیســت محیطــی، خدمت رســانی و ... 
را بــه ارمغــان مــی آورد. ســازمان هــای مــردم نهــاد پتانســیل  هــای کارآمــد و موثــری بــه لحــاظ 
ظرفیــت هــای مفیــد مردمــی در راســتای رفــع و ســاماندهی چالــش هــای منطقــه ای دارنــد کــه 
ایــن رویکــرد اعتمــاد بخشــی اجتماعــی بــه آنهــا در ایجــاد، تثبیــت و تســهیل شــرایط فعالیــت اثــر 
بخــش عطــا نمــوده و موجــب انجــام کارهایــی موثــر و بــا ارزشــی در بطــن جامعــه مــی گــردد. در 
ادامــه آقــای صالحــی معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانــدار، بــه بیان فلســفه تشــکیل ســازمان  های 
مــردم نهــاد پرداختنــد و بیــان داشــتند: افــراد بــا شناســایی نیازهــا نســبت بــه تشــکیل ســازمان 
هــای مــردم نهــاد اقــدام کــرده و بــرای آن فعالیــت می کننــد کــه البتــه ایــن موضــوع در کشــور 
مــا بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد. از جملــه ایــن مــوارد مــی تــوان بــه فلســفه وجــودی قــرض 
ــر  ــا محلــی و منطقــه ای اشــاره نمــود کــه ب الحســنه ها در مقیــاس هــای کوچــک خانوادگــی ت
مبنــای اصــل متعالــی اعتمــاد اجتماعــی محقــق مــی گــردد. در ادامــه نماینــدگان حاضر در جلســه 
تشــکل هــای شهرســتان گزارشــی در خصــوص بازدیــد از ســمن هــای شهرســتان ارائــه و تبییــن 
ــده تقاضــای تاســیس ســمن مطــرح و مــورد بحــث و بررســی  ــد و در انتهــا تعــداد 2 پرون نمودن
قــرار گرفــت و از مدیــران 5 ســازمان مــردم نهــاد فعــال شهرســتان بــا اهــداء لــوح هــای تقدیــر 

تجلیــل بــه عمــل آمــد.

توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد شهرستان نجف آباد

                                                               تکرار نمایش در مسیر جاودانگی در شهرستان نجف آبادخبر کوتاه
ــرای دومیــن ســال پیاپــی نمایــش میدانــی  ــاد، ب ــاد و شــهرداری نجــف آب ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان نجــف آب
ــال  ــه س ــی ک ــش میدان ــن نمای ــرد. ای ــد ک ــزار خواهن ــدس برگ ــاع مق ــه دف ــبت هفت ــه مناس ــی را ب ــیر جاودانگ در مس
ــن؛  ــه معصومی ــب ائم ــب مترت ــن مصائ ــدف تبیی ــا ه ــد، ب ــه ش ــهروندان مواج ــوب ش ــیار خ ــتقبال بس ــا اس ــته ب گذش
ــه ای  ــش گوش ــش و نمای ــا وفای ــاب ب ــاران و اصح ــین )ع( و ی ــام حس ــه )س(، ام ــرت فاطم ــی )ع(، حض ــرت عل حض
ــش  ــب نمای ــرم را در قال ــان ح ــر۸ ( و مدافع ــات والفج ــدس )بخشــی از عملی ــاع مق ــدگان دف ــای رزمن ــانی ه از جانفش
و همــراه بــا جلــوه هــای ویــژه در معــرض دیــد عاقــه منــدان گذاشــت. ایــن برنامــه امســال از 3۰ شــهریور 
بــه مــدت 6 شــب، از ســاعت ۸شــب در ورزشــگاه کارگــران در کنــار پــارک کوهســتان برگــزار خواهــد شــد
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4شماره 77
آگهی تغییرات

آگهــی انحــالل شــرکت تعاونــی دامــداری صداقــت 
جــالل آبــاد بــه شــماره ثبــت 991 و شناســه 
ــاده 54  ــد 4 م ــتناد بن ــه اس ــی 10260159709 ب مل
ــالمی  ــوری اس ــاد جمه ــاون اقتص ــش تع ــون بخ قان
ــورخ 1396/12/26   ــماره 16982 م ــه ش ــران و نام ای
ــل  ــور منح ــرکت مذک ــاد ش ــف آب ــاون نج اداره تع
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــالم گردیــد. اداره کل ثب اع
اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و 
)991873( آبــاد  نجــف  غیرتجــاری  موسســات 

آگهی تغییرات
ــت 3366 و  ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــس ش ــای پردی ــمان پیم ــرکت آس  ش
شناســه ملــی 14003186863 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399/04/25  
ــد  ــه واح ــاد ب ــف آب ــی نج ــد ثبت ــرکت از واح ــی ش ــز اصل ــد : مرک ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــهر  ــزی ، ش ــش مرک ــان ، بخ ــتان اصفه ــان ، شهرس ــتان اصفه ــانی اس ــه نش ــان ب ــی اصفه ثبت
ــالک 0 ،  ــش ، پ ــدان ارت ــری ]38[ ، می ــهیدحمیدرضا صاب ــه ش ــاد ، کوچ ــرح آب ــه ف ــان، محل اصفه
ــت  ــر یاف ــتی 8174754179 تغیی ــی کدپس ــد جنوب ــه اول ، واح ــدی ، طبق ــان محم ــاختمان خ س
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــد اداره کل ثب ــالح گردی ــوق اص ــرح ف ــه ش ــنامه ب ــه اساس ــاده مربوط و م
ــاد )986984( ــف آب ــاری نج ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان اصفه اس

حصروراثت
ــن دادگاه  ــه کاســه 99۰۰924 از ای ــه شــرح دادخواســت ب ــادی دارای شناســنامه شــماره 423 ب  قاســم صغیــری نجــف آب
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اقــدس کرداریــان نجــف آبــادی بشناســنامه 494 
در تاریــخ 99/4/3۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. 
شــهناز صغیــری نجــف آبــادی ش ش 22۸63 ، 2. محمــد رضــا صغیــری نجــف آبــادی ش ش 45۱ ، 3. علــی صغیــری نجــف 
آبــادی ش ش 732 ، 4. احتــرام صغیــری نجــف آبــادی ش ش 2۰59 ، 5. مهــری صغیــری نجــف آبــادی ش ش 23349 ، 6. 
اکــرم صغیــری نجــف آبــادی ش ش ۱279، 7. محتــرم صغیــری نجــف آبــادی ش ش ۱536 ، ۸. قاســم صغیــری نجــف آبــادی 
ش ش 423 )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. 99۱۸7۸/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ 

حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــت  ــن دادگاه درخواس ــه 99۰۰939 از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 45 ب ــنامه ش ــعودی دارای شناس ــد مس  احم
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســین مســعودی بشناســنامه ۱۰9۰75۰5۰۱ در تاریــخ 
ــره  ــه : ۱. زه ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم 99/5/۱7 اقامت
مســعودی ش ش 976 ، 2. زهــرا مســعودی ش ش ۱35 ، 3. احمــد مســعودی ش ش 45 ، 4. نصــرت مســعودی ش ش 4۸ 
)فرزنــدان متوفــی(، 5. صدیقــه ابراهیمــی جــال آبــادی ش ش 25 )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 

ــاد صادرخواهــد شــد. 9۸7435/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت

 طیبــه عباســیان نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱39 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 99۰۰925 از ایــن دادگاه 
ــنامه 923 در  ــی بشناس ــی چاوش ــد عل ــادروان محم ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
تاریــخ 9۸/۱2/6 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. طیبــه 
ــادی ش ش ۱39 )همســر متوفــی(  ، 2. علــی چاوشــی ش ش 366 ، 3. مریــم چاوشــی ش ش ۱۱6۰۱  عباســیان نجــف آب
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی  ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 99۱۸76/م ال ــه شــورا تقدی ــاه ب آگهــی ظــرف یــک م

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

 محمــد سلحشــوری دشــت مــال دارای شناســنامه شــماره 4679235454 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 99۰۰۸76 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی پنــاه سلحشــوری دشــتمال 
بشناســنامه 44 در تاریــخ ۸6/4/7 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــه سلحشــوری دشــتمال ش ش ۱34۱ ، 2. محمــد سلحشــوری دشــتمال ش ش 4679235454 ، 3.  ــه : ۱. نبــی ال اســت ب
نعمــت الــه سلحشــوری دشــتمال ش ش ۱۸4۰64929۱ ، 4. عبــاس سلحشــوری دشــتمال ش ش ۱2۸2674۸3۸ ، 5. ایــران 
ــی  ــتمال ش ش ۱۱7۰593۰54، 7. عیس ــوری دش ــا سلحش ــد رض ــتمال ش ش ۱۱7۰566۱46 ، 6. محم ــوری دش سلحش
سلحشــوری دشــتمال ش ش ۱۱7۰626۸۱5 )فرزنــدان متوفــی(، ۸. گل افــروز پایــدار ش ش ۱۸4۰779۸۸۸ )همســر 
متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت
ــی دادگاه  ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوق ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 99۱997/م ال ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ظــرف ی

شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد

حصروراثت
 محمــد رضــا یــادگار صالحــی دارای شناســنامه شــماره 966 
بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 99۰۰932 از ایــن دادگاه 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه درخواس
داده کــه شــادروان چینــی ســلطان افشــاری فرامــوش جانــی 
بشناســنامه ۱۸3 در تاریــخ 9۰/۱2/۱۸ اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ را ب
ــی ش ش  ــادگار صالح ــتعلی ی ــه : ۱. دوس ــت ب ــر اس منحص
26 )همســر متوفــی ( ، 2. محمــد رضــا یــادگار صالحــی ش 
ش 966 ، 3. شــهناز یــادگار صالحــی ش ش ۸32 )فرزنــدان 
ــری  ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف متوف
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ن
ــا هــر کســی  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی مزب
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 99۱956/م الــف رئیــس شــعبه 

ــاد ــاف نجــف آب ــی دادگاه شــورای حــل اخت ۱۰ حقوق
حصروراثت

 محمــد ذوالفقــاری عاشــق آبــادی دارای شناســنامه شــماره 
ــن  ــه 99۰۰645 از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 33 ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
ــنامه  ــاری بشناس ــه ذوالفق ــادروان اله ــه ش ــح داده ک توضی
7۰۰۰ در تاریــخ ۱374/6/2۸ اقامتــگاه دائمــی خــود را بدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــر  ــی  ش ش ۱۰9۱5۰۸7۱2 )همس ــین صالح ــه : ۱. حس ب
متوفــی (  ، 2. محمــد ذوالفقــاری عاشــق آبــادی ش ش 
33 )پــدر متوفــی(  ، 3. صدیقــه خســروی ش ش 4639  
)مادرمتوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ن
ــا هــر کســی  ــد ت ــی نمای ــت آگهــی م ــک نوب ــور را در ی مزب
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 9۸69۱2/م الــف رئیــس شــعبه 

ــاد ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ۱۰ حقوق
حصروراثت

 محمــد رضــا یــادگار صالحــی دارای شناســنامه شــماره 
575959۱42۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه99۰۰93۱ 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و 
ــادگار صالحــی  چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــهناز ی
ــگاه  ــخ 9۱/۱2/2۱ اقامت ــنامه 57595۸9997 در تاری بشناس
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــادگار صالحــی  ــه : ۱. دوســتعلی ی مرحــوم منحصــر اســت ب
ــر از  ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدر متوف ش ش57595۸۱953 )پ
نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
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. 99۱95۸/م الــف 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه ۱۰ حقوق ــس ش رئی

نجــف آبــاد

ــای  ــروع فصــل زیب ــردن از فصــل تابســتان و ش ــذر ک ــا گ ب
ــاد  ــرادی ایج ــرای اف ــت ب ــن اس ــزان ممک ــرگ ری ــز و ب پایی

ــد .  ــیت کن حساس
درمــان حساســیت فصلــی : روش هــای طبیعــی بــرای رفــع 
حساســیت مصــرف دم نــوش گل بنفشــه ، دم نــوش عنــاب ، 
دم نــوش میــوه گل نســترن ، دم نــوش آلبالــو و بــه طــور کلی 
دم نــوش هایــی کــه طبــع ســرد دارنــد ، مــی تواننــد از بــروز 

حساســیت هــا جلوگیــری کنند.
در بعضــی مــوارد عصــاره پونــه هــم مــی توانــد کمک شــایانی 

باشد.
ــه مصــرف کــردن گل بنفشــه را برایتــان  ــدم چگون بهتــر دی
شــرح دهــم : در یــک ظــرف اســتیل  کــه در آن دو لیــوان آب 
ریختــه ایــد ، چنــد گــرم گل بنفشــه و شــکر تیغــان را بریزید 
و بــر روی حــرارت مایــم قــرار دهیــد تــا جــوش آمــده و فقط 
یــک لیــوان از آن باقــی بماند و ســپس آن را صاف کنید و قبل 

از خــواب و صبــح بعــد از بیــدار شــدن آن را میــل بفرماییــد.
نکته مهم اینکه هر مرتبه دم نوش را تازه دم کنید.

مریم رضائیان

حساسیت و آسم
سالمت و زندگی سالم 
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شماره 77 

ایرانیــان از گذشــته مردمانــی هنردوســت و هنرمنــد بودنــد و بــا 
توجــه بــه قدمــت کشــورمان، هنرهــای ســنتی بســیاری در ایــران 
رواج داشــته اســت و عــاوه بــر وجــه کاربــردی بودن ایــن هنرهای 
ســنتی و صنایــع دســتی، بــر وجــه تزئینــی ایــن هنرها نیــز توجه 
داشــتند و ایرانیــان هنرمنــد دســت بــه ســاخت وســایل زینتــی و 
تزئینــی بســیار زیبایــی مــی زدنــد کــه بــرخ از این وســایل امــروزه 
زینــت بخــش مــوزه هــا و کلکســیون هــای معتبــر هنــری اســت.

 در ادامــه معرفــی هنرهــای ســنتی کشــورمان، قصــد داریــم در 
ایــن شــماره به هنــر تزئینــی و زیبــای »فیــروزه کوبــی« بپردازیم. 
ــه  ــه ب ــف نمــود ک ــن طــور تعری ــوان ای ــی ت ــی را م ــروزه کوب فی
وســایل و یــا ظــروف ســاخته شــده از جنــس مــس، نقــره، برنــج 
و یــا برنــز گفــت کــه قطعــات ریــز فیــروزه بــر قســمت هایــی از 
ســطح آن بــه شــکل موزائیــک کاری در کنــار هــم نشــانده شــده 
باشــند. ایــن هنــر چشــم نــواز ابتــدا در مشــهد و توســط »یوســف 
حکیمیــان« بــر روی زیــور آالتــی ماننــد گوشــواره، دســتبند، گل 
ــداع گردیــد و ســپس توســط صنعتگــر و هنرمنــد  ســینه و ... اب

ــام »حــاج داداش« رواج یافــت. خــوش ذوق اصفهانــی بــه ن
روش ســاخت فیــروزه کوبــی بدیــن صــورت اســت کــه در ابتــدا 
ــورآالت را  ــر زی ــا دیگ ــره و ی ــج، نق ــس، برن ــس م ــی از جن ظرف
ــه  ــت ب ــم. ســپس نوب ــی کنی ــوان زیرســاخت انتخــاب م ــه عن ب
مشــخص کــردن قســمتی اســت کــه قــرار اســت در آن قســمت 
فیــروزه کوبــی انجــام گیــرد و محیــط آن را بــا یــک رشــته باریک 
فلــزی از جنــس مــس، نقــره یــا برنــج بــه ارتفــاع دو یــا ســه میلی 
متــر لحیــم و زواربنــدی مــی شــود و اگرچــه ســطح طــرح زیــاد 
باشــد بایــد داخــل طــرح را دوبــاره بــا همــان رشــته هــای فلــزی 
نقــش داده و لحیم کاری شــود و این کار ســبب اســتحکام بیشــتر 
ســطح فیــروزه کوبــی شــده، مــی شــود. ســپس قطعــات درشــت 
ــدی  ــه بن ــک دان ــردن و تفکی ــز ک ــس از تمی ــروزه را پ ــز فی و ری
مــی نماینــد. بعــد از ایــن بایــد شــیء مــورد نظــر را حــدود 3۰ 
درجــه ســانتی گــراد گــرم نمــوده و باید در حیــن حــرارت دادن در 
قســمت هــای مــورد نظــر بایــد مقــداری الک پودر شــده پاشــید، 

تــا ذوب نگــردد. بعــد از ایــن مرحلــه بایــد خــرده هــای فیــروزه 
را بــر روی کار طــوری قــرار دهیــم کــه تمــام ســطح مــورد نظــر 
مــا را بپوشــاند و نقــش مــورد نظــر شــکل بگیــرد و در صورتــی 
ــروزه  ــل فی ــد عم ــد بای ــدور باش ــی م ــا ش ــرف ی ــطح ظ ــه س ک
چینــی را در چنــد مرحلــه انجــام داد. امــا بــرای پــر کــردن محــل 
هــای خالــی، دوبــاره ظــرف را تــا حــدود 4۰ درجــه ســانتی گــراد 
حــرارت مــی دهنــد، الک مــی پاشــند و محــل هــای خالــی را بــا 
ســنگ ریزتــری مــی پوشــانند و در نهایــت نیــز فضاهــای خیلــی 
ریــز و خالــی را بــا مــات مخصــوص آبــی رنــگ پــر مــی نماینــد، 
تــا خاهــا و نقــاط ریــز پــر شــود. ســپس رویــه کار را بــه کمــک 
چــرخ تــراش ســنگ، ســائیده و صیقــل مــی دهنــد و بایــد توجــه 
داشــت کــه در حیــن کار بایــد روی کار آب جریــان داشــته باشــد. 
مرحلــه  آخــر، مرحلــه پرداخــت اســت کــه ایــن مرحلــه موجــب 

جلــوه بخشــیدن بــه شــیء مــورد نظــر مــی شــود.
از فیــروزه کوبــی بــرای ســاخت اشــیاء مصرفــی و تزئینــی مثــل 
قــاب آیینــه، شــمعدان، جــام، انگشــتر، گل ســینه و ... اســتفاده 
مــی گــردد و جــزو آن دســته از هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی 
کشــورمان اســت کــه توامــان بــه جنبــه ی کاربــردی و تزئینی آن 

توجــه مــی شــود.
خوشــبختانه ایــن روزهــا ایــن هنــر عاقمنــدان خــود را دارد و در 
بیــن بانــوان بیشــتر طرفــدار دارد. بانوان کشــورمان با ذوق، ســلیقه 
و سرانگشــتان هنرمنــد خــود دســت بــه ســاخت ظــروف فیــروزه 
کوبــی بســیار زیبایــی مــی زننــد کهنــه تنهــا در ایــران، بلکــه در 

خــارج از کشــور نیــز مشــتریان پروپــا قرصــی دارد.
فیروزه کوبی در نجف آباد

در شهرســتان نجــف آبــاد نیــز ایــن هنــر بیشــتر در بیــن بانــوان 
رواج دارد و اگــر ســری بــه گــذر فرهنــگ و هنــر شهرســتان نجف 
آبــاد، هفــت بــرج خــارون بزنیــد در آن جــا ظــروف بســیار زیبــای 
فیــروزه کوبــی را مشــاهده مــی کنیــد کــه توســط هنرمنــدان این 

شهرســتان تولید شــده اســت.
ــن رشــته در  ــوزش ای ــا گســترش آم ــا ب ــن روزه خوشــبختانه ای

ســطح شهرســتان شــاهد رواج ایــن هنــر هســتیم. البتــه از مزیت 
هــای ایــن هنــر مــی تــوان کمــک بــه اقتصــاد خانــواده را ذکــر 
ــا آمــوزش  ــان ایــن شهرســتان مــی تواننــد ب ــوان و زن کــرد و بان
و یادگیــری صحیــح ایــن هنــر زیبــا، در امــر اشــتغال نیــز فعــال 
باشــند. بــا توجــه بــه گرانــی فیــروزه، برخــی از بدلیجات اســتفاده 
مــی کننــد کــه باعــث کاهــش قیمــت و کیفیــت اثــر مــی شــود و 
فیــروزه یکــی از عوامــل مهــم در قیمــت ظــروف و وســایل فیــروزه 

کوبــی اســت.
حامد بهلول

7
                                                               حمایت از 4 موسسه قرآنی شهرستان نجف آباد در ایام کروناپیام کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ وارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آباد ، پیــرو دســتور معاون قــرآن و عترت 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی مبنــی بــر برنامــه ریــزی جهــت حمایــت از فعالیــت هــای موسســات فرهنگی قــرآن و 
عتــرت در ایــام شــیوع بیمــاری کرونــا، پــس از انجام بررســی هــا و تعامــات الزم در خصوص تهیه فهرســت موسســات 
فعــال و دارای پروانــه فعالیــت و شــماره شــبای حقوقــی بــه نــام موسســه ، در گام نخســت  مبلــغ معینــی واریــز شــد.

ــتان از 4  ــرت اس ــرآن و عت ــروه ق ــکاری گ ــا هم ــامی و ب ــاد اس ــگ و ارش ــوی وزارت فرهن ــتا از س ــن راس در همی
موسســه قــرآن و عتــرت ایــن شهرســتان از جملــه » آیــت اهلل حججــی«، » تســنیم گلدشــت« ، » مصبــاح المنیــر 
قلعــه ســفید«  و » یاســین نرجــس آزادگان« از موسســات قرآنــی فعــال و دارای پروانــه در شهرســتان نجــف آبــاد بــه 

صــورت مجمــوع6۰ میلیــون ریــال حمایــت شــد .

هنر مینا کاری

ــه  ــتان، ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــا حضــور مع ب
ــا  ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ریاس
حضــور معــاون برنا مــه ریــزی و توســعه فرمانــدار و ســایر اعضــاء 
ــتان  ــی شهرس ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب ــروه کش جلســه کارگ
ــی،  ــدس راع ــه مهن ــن جلس ــد. در ای ــزار گردی ــاد برگ ــف آب نج
ــه دالوری  ــاع مقــدس ب ــه دف ــاز هفت ــی داشــت آغ ضمــن گرام
هــا و از خودگذشــتگی هــای مــردم ایــران، خصوصــا شهرســتان 
ــار علــم، ایثــار و ایمــان در طــول هشــت ســال  ــاد، دی نجــف آب
دفــاع مقــدس پرداختنــد و بــر حفــظ و صیانــت از آثــار و ارزش 
هــای دفــاع مقــدس در گام دوم انقــاب تصریــح و تاکیــد 
ــزی  ــه ری ــت برنام ــر اهمی ــه ب ــن جلس ــان در ای ــد. ایش نمودن
مبتنــی بــر رویکردهــای اقلیمــی در ســال آتــی جهــت تخصیص 
منابــع آبــی تاکیــد و بــر لــزوم تعییــن تکلیــف و احصــاء حــق آبه 
ــه نواحــی غــرب اســتان و باالخــص  ــوط ب هــای کشــاورزی مرب
اجرایــی نمــودن تعهــد مدیریــت ســد خمیــران در اجــرای رژیــم 
آبیــاری در فصــل زراعــی پیشــرو و تمکیــن عدالــت در تخصیــص 
منابــع آبــی تاکیــد نمودنــد. معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
ــه  ــهیات ب ــاص تس ــمردن اختص ــروری برش ــا ض ــتان، ب شهرس
ــدی  ــت من ــرز رضای ــزان مب ــا و می ــه ه ــداث گلخان ــور اح منظ
کشــاورزان شهرســتان از رونــد اجــرای ایــن موضــوع از حضــور 

بخــش  در  حضــور  راســتای  در  متعــدد  گــزاران  ســرمایه 
کشــاورزی شهرســتان در راســتای ایجــاد گلخانــه هــای صنعتــی 
خبــر دادنــد. ایشــان در ادامــه درخصــوص وضــع و نحــوه 
دریافــت عــوارض مربــوط بــه گلخانــه هــا و گایــه جامعــه هدف 
در ماقــات هــای صــورت پذیرفتــه اشــاره و بــر ضرورت تشــکیل 
جلســه ای بــا محوریــت معاونیــن فرمانــدار، بخشــداران بخــش 
هــای تابعــه شهرســتان، شــهرداران شــهرهای ذینفــع و دهیــاران 
و ... تاکیــد و خواســتار اتخــاذ شــیوه ای راهبــردی و اثربخــش بــه 
منظــور ایجــاد وحــدت رویــه و تعمیــم رویکــردی ســازنده جهت 
ــه ســایر درخواســت هــای مشــابه مابیــن کشــاورزان،  تســری ب
ــاری  ــا و دهی ــهرداری ه ــتان، ش ــاورزی شهرس ــاد کش اداره جه
هــا گردیدنــد. در ادامــه اعضــای حاضــر ضمــن بیــان تمهیــدات 
و رویــه هــای اتخــاذ شــده توســط دســتگاه هــای متبوع اســتانی 
بــه بیــان راهکارهــای موثــر در راســتای تخصیــص منابــع آب و 
کشــت محصــوالت جایگزیــن در ســال آتــی و چگونگــی فزونــی 
بخشــی بــه میــزان بهــره وری کشــت و کار بــا در نظــر گرفتــن 
ــد. در  ــوی پرداختن ــزوالت ج ــزان ن ــش می ــم و کاه ــر اقلی تغیی
پایــان فرمانــدار شهرســتان مقــرر نمودنــد بــا توجــه بــه گــزارش 
هــای متعــدد احصــاء شــده از شــرکت هــای تعاونــی کشــاورزی 
شهرســتان درخصــوص کمبــود نهــاده هــای دامــی و کشــاورزی 

ــتان  ــتایی شهرس ــی روس ــت اداره تعاون ــط سرپرس ــب توس مرات
جهــت رفــع نیــاز بــه اســتان اعــام و موضــوع از طریــق ایشــان 
پیگیــری و نتیجــه بــه معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــدار 
ــاورزی  ــاد کش ــد، جه ــرر گردی ــن مق ــردد. همچنی ــس گ منعک
ــی از  ــوی اعام ــای ج ــت ه ــانی وضعی ــاع رس ــه اط ــبت ب نس
ــری از  ــره گی ــا به ــاورزان ب ــه کش ــی ب ــوا شناس ــوی اداره ه س
تکنولــوژی هــای نویــن ارتباطــی در همــکاری بــا بخشــداری هــا 

ــد. ــدام الزم را معمــول نمای ــا اق ــاری ه و دهی

کارگروه کشاورزی،آب و منابع طبیعی شهرستان
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خبرکوتاه     برگزاری مرحله عملی آزمون جامع کار و دانش شهرستان نجف آباد

ــع  ــون جام ــی آزم ــه عمل ــاد ،  مرحل ــف آب ــتان نج ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتانداردهای مهارتــی کار و دانــش در 6 مــکان آموزشــی نجــف آبــاد بــه همت اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی نجف آبــاد و با 
همــکاری دفتــر توســعه آمــوزش و کارآفرینــی فرهنــگ و هنــر اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان بــا رعایت  
ضوابــط و فاصلــه گــذاری اجتماعــی  و بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد برگــزار شــد .رئیــس 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد  و مســئول برگــزاری آزمــون افــزود: آموزشــگاه کمــال الدیــن بهــزاد ، برگســتان، 
فرهنــگ ســازان معاصــر، گلبــرگ یــاس ،پویــا گرافیــک و رنــگ بــاران  از جملــه مــکان هــای برگــزای آزمــون عملــی کار و 
دانــش  بودنــد کــه بــا شــرکت 44  نفــر هنرآمــوز آقــا و خانــم برگــزار شــد .ســید حســن لــوح موســوی گفــت : آزمــون هــای 
مهارتــی شــامل ، تدویــن و تصویــر بــرداری ، موســیقی ســاز پیانــو ، آواز  ، نگارگــری،  چهــره ســازی و تایــپ رایانــه ای بــود

والدین آگاه
۱. پــدر و مــادر بــودن آگاه نیــاز به تــاش دارد : آگاهانــه در مورد 
رفتــار خــود بــا فرزندانتــان بــه عنــوان یــک والــد دلســوز فکــر 
کنیــد، از تجــارب گذشــته خــود و دیگران نیــز اســتفاده کنید و 
نــکات کلیــدی را بــه کار بگیریــد ، و خــود را مســئول یادگیــری 
هــای جدیــد و بهتــر بدانیــد تــا رفتارتــان را بهبــود ببخشــید..

ــود وضــع  ــواده خ ــرای خان ــاص و اختصاصــی ب ــن خ 2 . قوانی
کنیــد : والدیــن بایــد قوانیــن را در خانــه بــا همفکــری و 
مشــارکت فرزنــدان نــگارش کننــد و همــه موظــف بــه اجــرای 
ــم  ــوارد انعطــاف ه ــر اســت در بعضــی م ــی بهت آن باشــند ول
گنجانــده شــود ، کــه در صــورت عــدم اجــرای قوانیــن ، 

ــد. ــش نیای ــرخوردگی  پی س
3. بــه فرزنــدان خــود احترام بگذاریــد : فرزندان آیینــه ی والدین 
ــا آن هــا داشــته باشــیم ،  ــاری کــه ب هســتند ، پــس هــر رفت
انعــکاس آن بــه والدیــن بازخــورد مــی شــود ، پــس ســعی کنید 

در تمــام زمینــه هــا و مــکان ها احتــرام بــه فرزنــدان را فراموش 
ــت. ــم اس ــان خش ــرام در زم ــه احت ــن نکت ــم تری ــد. مه نکنی

ــد :  ــان بیاموزی ــودک ت ــه ک ــور را ب ــام ام ــتقال در تم 4. اس
ــای  ــار آزادی ه ــه در کن ــد ک ــوزش ببینن ــودکان آم ــی  ک وقت
خانــواده محدودیــت هایــی نیــز خواهنــد داشــت ، پــس کنتــرل 
ــاوت  ــن تف ــد و همچنی ــی گیرن ــت م ــود را در دس ــار خ رفت
ــد  ــز درک خواهن ــی را نی ــرد و سرکش ــودن و تم ــتقل ب مس
کــرد و مســئولیت کارهایشــان را نیــز بــه عهــده مــی گیرنــد .

ــه  ــود ب ــن خ ــه والدی ــت ک ــن اس ــوزش ای ــن آم ــه : بهتری نکت
ــه  حــرف هــا و صحبــت هــای خــود عمــل کننــد و ریــز بینان

ــد ــار خــود را بررســی کنن رفت
مریم رضائیان

چند اصل اساسی برای پدر و مادر خوب بودن

ــا حضــور در فرمانــداری شهرســتان  مدیــرکل پســت بانــک اســتان اصفهــان و هیــات همــراه ب
و دیــدار بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ضمــن گفتگــو بــا ایشــان نســبت بــه 
رویــه اعطــای حمایــت هــا و تســهیات بانکــی در 6 مــاه دوم ســال جــاری بــه بحــث، بررســی و 
تصمیــم ســازی پرداختنــد. در ایــن دیــدار کــه معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرماندار، بخشــدار 
ــتند،  ــتان حضــور داش ــک شهرس ــازه منصــوب پســت بان ــر و ت ــزی، موســوی مدی بخــش مرک
مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک فــرا رســیدن هفتــه دفــاع مقــدس و اشــاره بــه دالوری هــا و 
ــن  ــه تبیی ــف ب ــه هــای مختل ــان شــریف و نجیــب شهرســتان در صحن ایثارگــری هــای مردم
ــای  ــه ه ــق باج ــهیات از طری ــای تس ــر اعط ــریع ت ــه س ــودن هرچ ــی نم ــا و اجرای ــه ه دغدغ
روســتایی بــه روســتائیان واجــد شــرایط در راســتای تحقــق مهاجــرت معکــوس از شــهرها بــه 
ــا اشــاره بــه ضعــف هــای فــراوان در اجرایــی نمــودن تســهیات  ــد. ایشــان ب روســتاها گردیدن
ــای  ــتغال ه ــه اش ــتایی در زمین ــدار روس ــعه پای ــترش و توس ــا گس ــت ب ــره ۱۸ در محوری تبص
ــا  ــازه منصــوب شــده پســت بانــک شهرســتان خواســتند ت ــر ت ــا و پایــای روســتایی از مدی پوی
در یــک اقــدام ضربتــی و منطبــق بــر ضوابــط قانونــی در اعطــای تســهیات اشــتغال روســتایی 
اقــدام، و ضمــن اولویــت بخشــی بــه حمایــت از اشــتغال پایــدار در روســتاها بــر اســاس شــعار 
»جهــش تولیــد« از ایجــاد مشــاغل روســتایی در همراهــی و همــکاری بــا ســایر مراجــع ذی ربــط 
شهرســتان تعامــل و همــکاری نماینــد. رئیــس ســتاد شهرســتانی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد، 
ــد: متاســفانه میــزان  ــا بیــان آمــار و داده هــای احصایــی ملــی، اســتانی و منطقــه ای، افزودن ب
اعطــای تســهیات بــا توجــه بــه پتانســیل هــای بالفعــل و بالقــوه شهرســتان تناســب نــدارد و 
شــواهد و قرائــن حکایــت از نــگاه اقتصــاد بنگاهــی بــه موضــوع دارد. مســئوالن اقتصــادی منطقه 
ــا درک ضــرورت هــا و اولویــت هــای اقتصــادی، فرهنگــی،  ای، اســتانی و ملــی مــی بایســت ب
اجتماعــی در ســطح شهرســتان هــا از روســتاها تــا شــهرها در اعطــای تســهیات منطبــق بــر 
قانــون و ممانعــت از نــگاه هــای ســلیقه ای و منــع از بروکراســی هــای ناکارآمــد جــاری، نســبت 
بــه رونــق زنجیــره تولیــد فعالیــت نمــوده و در راســتای تحقــق بیــش از پیــش شــعار »جهــش 
تولیــد« زمینــه بــروز و ظهــور و شــکوفایی اقتصــاد مقاومتــی را مهیــا و توســعه بخشــند. معــاون 
ــا بیــان ایــن نکتــه کــه متاســفانه در ارائــه تســهیات  اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، ب
مســئوالن از شــیوه هــای اعطــای تســهیات ترکیبــی کمتــر اســتفاده مــی نماینــد و یــا اینکــه 
از نرمــش الزم در اعطــای تســهیات بانکــی بــر مبنــای جغرافیــای روســتایی تــا بهــره منــدی 
ــروز مشــکات  ــروز بیشــتر از آنکــه شــاهد ب ــد: ام ــران شــهری برخــوردار نیســتند، افزودن کارب
ــروز رفتارهــای ســلیقه  ــی باشــیم آنچــه در شــکایت هــا احصــاء مــی گــردد، حاکــی از ب قانون
ای و خــارج از شــمول نظــام بانکــداری اســامی اســت کــه امیــدوارم مدیریــت اســتانی پســت 
بانــک هــای اســتان اصفهــان بــر ایــن مــوارد نظــارت و تمهیــدات الزم و موثــر را جــاری ســازند. 
در ادامــه افشــین کانــی، ضمــن تقدیــر و تشــکر از مســئوالن شهرســتانی و همراهــی ایشــان 
بــه وجــود شــرایط مناســب و پتانســیل هــای کارآمــد در ســطح شهرســتان مطابــق بــا گــزارش 
هــای جمــع بنــدی شــده پرداختنــد و ضمــن اشــاره بــه دغدغــه هــای نماینــده ارشــد دولــت 
در شهرســتان و تاکیــد بــر رفــع مــوارد بــر همــکاری الزم، تعامــل ســازنده و همراهــی موثــر و 
کارآمــد در راســتای تحقــق برنامــه هــای اقتصــادی در ســطح شهرســتان تصریــح نمودنــد. در 

انتهــا بــه صــورت نمادیــن مجــوز رســمی بانــک مرکــزی کشــور بــه خانــم جعفــری، متصــدی 

باجــه پســت بانــک روســتای نهضــت آبــاد بــه عنــوان یکــی از ۱5 باجــه روســتایی پســت بانــک 

هــای اســتان، از ســوی حاضریــن اهــدا گردیــد.

دیدار مدیرکل پست بانک استان با فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
                                   به مناسبت هفته دفاع مقدس

کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم 
بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم !

زیبایی رمز ماندگاریست و سادگی رمز زیبایی
شهدا چه ساده و زیبا بودند !

تاریــخ لبــاس بخشــی از تاریــخ تمــدن اســت کــه در آن 
تحــوالت شــکل و فــرم لبــاس از قدیمــی تریــن ایــام تــا عصــر 
حاضــر مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد. داســتان تاریــخ لبــاس، 
ــادی بشــر،  ــی و اعتق ــخ اجتماع جــدا از بررســی تمــدن و تاری
امــکان پذیــر نیســت. از ایــن جهــت بایســته اســت ســیری در 
تاریــخ سیاســی و اجتماعــی انســان داشــته باشــم تــا بتوانــم بــه 

تحــول و تغییــر لبــاس ایرانــی بپــردازم.
ــای  ــه ه ــه دارای جنب ــت ک ــی اس ــده های ــی از پدی ــاس یک لب
فرهنگی،هنری،اجتماعــی، و مذهبــی اســت؛ و مبیــن تحــوالت 

یــک جامعــه و تفــاوت اقشــار آن جامعــه اســت.   
هــر گاه بتوانیــم تغییــر و تبدیــل انســان جنگلــی و غارنشــین را 
بــه انســان متمــدن امــروزی مــورد بررســی قــرار دهیــم، آنــگاه 

مــی توانیــم بــه علــل تغییــر و تحــول پوشــاک پــی ببریــم.
در ابتــدا، اولیــن پوشــش تــن و ســر را از پوســت انتخــاب کــرد؛ 
انســان اولیــه از لبــاس همــان چیــزی را طلــب مــی کــرد کــه 
انســان امــروزی مــی خواهــد. بــه لحــاظ میــزان درجــه تمدن و 
تســلط حکومــت هــا، کــم کــم تــن پــوش شــکل معینــی پیــدا 

کــرد کــه ســبب بــه وجــود آمــدن مــد شــد.
مــد از دیــر بــاز تابــع قــدرت و تمــدن ملــت هــا بــوده اســت؛ 
ــای  ــت ه ــع یکــی از حکوم ــخ بشــر تاب ــر دوره ای از تاری در ه

ــوده اســت. مثــا تمــدن مصــر و پوشــاک آن کــه  قدرتمنــد ب
ــی  ــر کس ــد ب ــی باش ــا م ــدن ه ــن تم ــی تری ــی از قدیم یک
ــد  ــل قدرتمن ــه دلی ــران ب ــه ای ــی ک ــت. هنگام ــیده نیس پوش
بــودن، مهــد تمــدن مشــرق زمیــن بــه شــمار مــی آمــد ملــل 
آن روزگاران تابــع رســوم و فرهنــگ و تمــدن ایــران زمیــن بوده 
انــد.  کشــفیات جدیــد باستانشناســی در یونــان و روم قدیــم در 
غــرب و در روســیه و عــراق و هنــد و افغانســتان و پاکســتان و 
ــی( ــتانی تاریخ ــرق )در دوران باس ــیه در ش ــتان و روس ارمنس

پارچــه هــای بافــت ایــران مــد روز بــوده اســت. )از ویژگــی های 
ــژه  ــراق، طراحــی وی ــد و ب ــای تن ــگ ه ــی رن منســوجات ایران
ــدی  ــای بع ــت(.در دوره ه ــوده اس ــی آن ب ــای عال ــت ه و باف
وقتــی کــه یونــان و روم دارای تمدنــی بالنــده شــدند فــرم تــن 
پــوش آنهــا مــورد توجــه جهانیــان قــرار گرفــت؛ هنگامــی کــه 
ــورد  ــد فرانســوی م ــه اوج عظمــت تمــدن رســید م فرانســه ب
تقلیــد قــرار گرفــت؛ بعــد از جنــگ جهانــی دوم مــد آمریکایــی 
رواج یافــت؛ اکنــون اگــر چــه مــد اروپــا )ایتالیــا و فرانســه رایــج 
ــزرگ جهــان طراحــی  ــی در مدهایــی کــه طراحــان ب شــد، ول

ــوان تاثیــر تمــدن ایــران را مشــاهده کــرد.                                                                   کــرده اند،مــی ت
سمیه شریعتی
ادامه در شماره بعد

* عائــم بیمــاری هــای تنفســی در فصــل ســرما: تــب، گلــودرد، ســرفه، عطســه، آبریــزش بینــی ، 
ضعــف عمومــی یــا بــدن درد، کاهــش حــس بویایــی یــا چشــایی هســتند،اگر تعــدادی از عائــم بــاال 

را پیــدا کردیــد:
۱. در منزل، خودتان و  همه اعضای خانواده از ماسک استفاده کنید.

2. فاصله 2 متر با اعضای خانواده را رعایت کنید.
3. از رفتن به محل کار و تحصیل و اجتماعات خودداری نمایید.

4. در اولین زمان ممکن به پزشک مراجعه و به توصیه های وی اکیداً عمل نمایید.
ــم: تنگــی نفــس، تشــدید عائــم ماننــد ســرفه و تــب، کاهــش ســطح  * در صــورت داشــتن عائ
ــه بیمارســتان مراجعــه نماییــد. هوشــیاری، عــدم توانایــی ایســتادن و غــذا خــوردن و آشــامیدن ب

* در صــورت ابتــا بــه بیمــاری کرونــا حداقــل تــا 3 روز پــس از پایــان عائــم در خانــه اســتراحت 
. کنید

ــت، قلبــی،  ــراد دارای بیمــاری زمینــه ای ماننــد: دیاب ــاردار و اف ــاالی 6۰ ســال، مــادران ب ــراد ب * اف
عروقــی، مزمــن ریــوی، چاقــی، ســرطان، پرفشــاری خــون و ....... تــا حــد امــکان در منــزل بماننــد، در 

تجمعــات شــرکت نکننــد، در اولیــن فرصــت واکســن آنفوالنــزا تزریــق نماینــد، در صــورت بــروز هــر 
گونــه عائــم تنفســی ســریعاً بــه پزشــک مراجعــه کننــد.

* ادارات و ســازمان هــا و ...بایــد امکانــات ضدعفونــی دســت را بــرای کارکنــان و مراجعیــن فراهــم 
یند. نما

*کارکنــان دارای بیمــاری زمینــه ای و مــادران بــاردار در محل کار حاضر نشــوند و از فرصــت دورکاری 
اســتفاده کنند.

*کارکنــان و مراجعیــن ادارات و ســازمان هــا و ...از ماســک اســتفاده کننــد. اســتفاده از ماســک بــرای 
همــگان اجباری باشــد.

* بازگشت پرسنل بیمار به محل کار، منوط به ارائه گواهی پزشک می باشد.
* کارکنــان بیمــار کــه تســت PCR آنهــا از نظــر کوویــد ۱9 مثبــت باشــد، تــا ۱۰ روز پــس از شــروع 

عائــم، بــه شــرطی کــه 3 روز آخــر بــی عامــت باشــند، بایــد در خانــه اســتراحت کننــد.
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد 

پیام های بهداشتی ویژه فصل پاییز

ایران پوش
سیری در تحوالت لباس ایران 

در روزهــای اخیــر شــاهد تودیــع دکتــر غامحســین ســلیمانی 
ــری و  ــد منتظ ــهید محم ــتان ش ــبق بیمارس ــس اس ــب رئی نس
معارفــه  دکتــر عبــداهلل عســگری بــه عنــوان ریاســت جدیــد این 
بیمارســتان بودیــم. بــا توجــه بــه وضعیــت قرمــز بیمــاری کرونــا 
در نجــف آبــاد و اوج گیــری ایــن ویــروس در ایــن شهرســتان و 
برخــی از شــهرهای اطــراف، امیدواریــم که این تصمیــم و تعویض 
مدیریــت در ایــن برهــه ی حســاس اثــرات مثبتی داشــته باشــد. 
دکتــر عبــداهلل عســگری متخصــص داخلــی کــه پیــش از ایــن 
ــد  ــئول واح ــان، مس ــت فاورج ــبکه بهداش ــان ش ــاون درم مع

مطــب هــای معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، 
رئیــس صــدور پروانــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و 
ریاســت بیمارســتان شــهدای لنجــان زریــن شــهر را بــر 
ــر غامحســین ســلیمانی  ــن دکت عهــده داشــته اســت، جایگزی
نســب شــده اســت کــه از ســال 92 تــا کنــون ریاســت 
بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری را عهــده دار بــوده اســت.

ایــن هفتــه نامــه ضمــن تشــکر از زحمات دکتر ســلیمانی نســب، 
آرزوی موفقیت برای دکتر عســگری در این برهه  حساس را دارد.

تودیع و معارفه رئیس جدید بیمارستان شهید محمد منتظری


