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سه شنبه 26 فروردین 1399

شماره 56 3
                                                                         مهر و موم یک واحد نانوایی در نجف آبادپیام کوتاه

علیرضــا غیــور مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: یــک واحــد نانوایــی بــه دلیــل رعایــت 
نکــردن موازیــن بهداشــتی بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و توجــه نداشــتن بــه دســتورالعمل هــای کارشناســان 

بهداشــت محیــط شهرســتان ، مهــر و مــوم شــد.
ــول نقــد، عــدم عرضــه آرد آزاد، اطــاع رســانی  ــز از پرداخــت پ ــه، پرهی ــت فاصل ــی هــا و رعای خــط کشــی در نانوای
ــرای  ــکل بهداشــتی وزارت بهداشــت ب ــا در پروت ــی ه ــوی نانوای ــز جل ــع آوری می ــی و جم ــت بهداشــت در نانوای رعای

ــا تاکیــد شــده اســت. ــا کرون مقابلــه ب

ادامه از صفحه 2
معــاون خدمــات شــهری در ادامــه عنــوان داشــت  ســرانه فضــای ســبز در ســال 98 از 11 بــه 

12 متــر رســیده اســت  کــه برابــر بــا افزایــش 30 هکتــاری فضــای سبزشــهری می باشــد.
بیگدلــی از مبحــث زیباســازی خدمــات شــهری نظیــر المــان هنرپارســی در میــدان گل هــا 
، المــان خانــواده در خیابــان امــام، المــان کوهنــور، المــان التیــن نجــف آبــاد درکمربنــدی 
ورودی، گــذر ماهــور در بلــوار اســتقال و اســتفاده از المــان هــای گذشــته ســخن گفــت و 
ــوار آزادگان ســه  ، اصــاح روشــنایی  ــرداری میــدان بســیج، درختــان بل ــراز داشــت نورپ اب
ــر و پــارک هــا و المــان هــا و نصــب پرچــم و نصــب  بلــوار اســتقال، روشــنایی کلیــه معاب

لوکیشــن اینجــا نجــف آبــاد اســت نیــز عملیاتــی شــده اســت.
معــاون خدمــات شــهری  افــزود در مبحــث دیــوار نــگاره هــا از پلیــس راه از غــرب بــه شــرق 
و برعکــس و خیابــان شــریعتی، زیرســازی بــا ســیمان ســفید و طــرح فرهیختــگان مانــدگار 
در مســیر هــای امــام و شــریعتی، طــرح قالــی نجــف آبــاد در چهــار راه معلــم، بــه ســازی و 
اصــاح و تکمیــل دیوارنــگاره هــای و درب هــا و خانــه ای ســنتی انجــام شدهاســت و طــرح 

کاهــگل  خانــه معیــن ،باغملــی وکوچــه باســتانی نیــز صــورت پذیرفتــه اســت.
ــگ  ــازه و رن ــزی1500 درب مغ ــگ آمی ــم، رن ــد پرچ ــداول، خری ــزی ج ــگ آمی وی ا ز رن
ــک  ــوای ترافی ــی و تابل ــای تبلیغات ــا، تابلوه ــت ه ــه، نیمک ــای زبال ــطل ه ــام س ــزی تم آمی

ــرداد . خب
ــبانه  ــورت ش ــه ص ــپ ب ــا 4 اکی ــی ب ــی و فرع ــر اصل ــبانه  معاب ــی ش ــی  از ضدعفون بیگدل
ــا  10 اکیــپ دســتی  ــارک هــا و اماکــن و فضاهــای شــهری ب ــه پ ــی روزان روزی و ضدعفون
ســخن گفــت و ابــراز داشــت ادارات مختلــف دادگســتری، تامیــن اجتماعــی، فرمانــداری و... 

ــد. ــی گردیدن ــار ضدعفون ــن ب ــز چندی ــای شــهرداری نی و مناطــق و ســازمان ه
ــزات  ــوازم و تجهی ــد ل ــران وخری ــت بح ــط مدیری ــو توس ــتگاه تورب ــک دس ــد ی وی از خری
فــردی و تجهیــز حــوزه متوفیــات کــه درگیــر هســتند ســخن گفــت و افــزود در کشــتارگاه ، 

ــه انجــام مــی شــود. ــی روزان ــار ضدعفون ــره ب ــارک هــا و میــدان ت متوفیــات ، پ
معــاون خدمــات شــهری از تهیــه برخــی لوازمــات جانبــی بــرای نیروهــای فعــال در طــرح 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی نظیــر مــواد غذایــی، ســه دســتگاه کانکــس، کاور و بادگیــر جهــت 
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــی ن ــت در ضدعفون ــراز داش ــت و اب ــخن گف ــدوم س ــزان خ ــن عزی ای
ــر شــهری 20 هزارلیتــر شــبانه، میــدان  ــه 5 هزارلیتــر مــواد ضدعفونــی ،معاب شــهری روزان
ــه 300 لیتــر، متوفیــات شــامل غســالخانه ،  ــه 200 لیتر،کشــتارگاه دام روزان ــار روزان ــره ب ت
آمبوالنــس حمــل اجســاد، گلــزار شــهدا و آرامســتان و پــارک هــا و ســرویس هــای بهداشــتی 

روزانــه 10 هــزار لیتــر مصــرف مــی گــردد.
وی در بخشــی دیگر از مســدود کردن مســیر پارک ها و ورودی شــهربا خرید450نیوجرســی 
و جوشــکاری بــا میلگــرد بــه صــورت شــبانه خبــرداد کــه در ایــن فرآینــد در چندیــن شــب 
ــی ،  ــد کمپرس ــودر، چن ــکار، دو ل ــپ جوش ــور 6 اکی ــی و راه ــروی انتظام ــکاری نی ــا هم ب

گریــدر، بیــل مکانیکــی و چهاردســتگاه چرثقیــل دخیــل بودنــد.
وی همچنیــن از اقدامــات12 و 13 فروردیــن  وبرنامــه ریــزی خاصــی کــه شــد و اجراییــات، 
ــوزش  ــری از ورود و آم ــا در جهــت جلوگی ــر نیروه ــا  و دیگ ــارک ه ــرل ســاختمان و پ کنت

شــهروندان دخیــل بودنــد خبــرداد.
ــدوم و  ــران خ ــهرداری از مدی ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــر ارتباط ــی مدی ــم رضای ابراهی
زحمتکــش شــهرداری نیــز بــه ارائــه ی گــزارش پربــار خویــش پرداخــت. ایشــان در ابتــدا از 
اقدامــات نــوروزی  هرســال مدیریــت شــهری ســخن گفــت و عنــوان داشــت هرســال ویــژه 
برنامــه هــای متنوعــی در جهــت روحیــه ســازی شــهروندان در اماکــن مختلــف شــهری بــا 
دعــوت از هنرمنــدان ،برنامــه ریــزی و عملیاتــی مــی شــد و بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هــا از 
مهــر98 انجــام در حــوزه زیباســازی و گردشــگری ولــی بعلــت شــیوع کرونــا  فعالیــت هــای 
بهــار 99 بابرنامــه ریــزی بــر بســتر شــبکه مجــازی انجــام شــد و بــه خانــه هــای مــردم در 6 

بخــش تقســیم بنــدی و اطــاع رســانی گردیــد.
وی عنــوان داشــت بیــش از صــد هــزار تراکــت، ده هــزار بروشــور و هــزار و هفتصــد متــر 
ــه در فضــای  ــن مجموع ــای ای ــژه برنامه ه ــده و وی ــاپ ش ــهرداری چ ــر توســط ش ــع بن مرب

مجــازی توســعه پیــدا کــرده اســت.
رضایــی اعــام کــرد: در همیــن راســتا یکصــد تابلــوی فرهنــگ شــهروندی ســطح شــهر بــا 
بیســت طــرح مختلــف بــه ایــن موضــوع اختصــاص پیــدا کــرده و چنــد ســری طــرح جدیــد 

نیــز آمــاده شــده اســت.
ــام  ــور اع ــه منظ ــهر ب ــای ش ــطح پارک ه ــزرگ در س ــر ب ــب بن ــاپ و نص ــی  از چ رضای
ــا موضــوع  ــر انعــکاس ســیزده گــزارش ب محدودیت هــای تــردد خبــر داد و گفــت: عــاوه ب
ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــزارش از فعالیت ه ــت گ ــه بیس ــک ب ــردد و نزدی ــای ت محدودیت ه
ــازی و  ــیر فرهنگ س ــز در مس ــی نی ــای متنوع ــژه برنامه ه ــهر، وی ــی ش ــوص ضدعفون خص
ــه  ــه از جمل ــده شــده ک ــدارک دی ــه شــهروندان در بســتر فضــای مجــازی ت ــت روحی تقوی
ــرغ  ــد جشــنواره انتخــاب ســبزه و تخم م ــش و مســابقه مانن ــواع چال ــه ان ــوان ب ــا می ت آن ه

ــرد. رنگــی و اســتند آپ کمــدی اشــاره ک
ــه تاریخــی مهرپــرور ســخن گفــت و  ــا محوریــت خان وی از ضبــط بیشــتر ایــن برنامه هــا ب
ــی از  ــای اختصاص ــه ویدئو ه ــری، تهی ــای هن ــئوالن و چهره ه ــا مس ــه ب ــه داد: مصاحب ادام
ــال های  ــاد طــی س ــده در نجف آب ــزار ش ــی برگ ــای ســبک زندگ ــناس دوره ه ــاتید سرش اس

ــای مجــازی  ــه فضاه ــای جــذاب ب ــه محتواه ــور گردشــگری مجــازی، ارائ ــر، اجــرای ت اخی
ــازمان  ــر س ــال های اخی ــای س ــژه برنامه ه ــب وی ــر منتخ ــهر و بازنش ــطح ش ــال در س فع
فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری در ســال های اخیــر از دیگــر قســمت های جشــنواره 

نــوروزی شــهرداری محســوب می شــوند
در آخــر شــهردار بــه عنــوان آخریــن ســخنران در ســخنانی از بودجــه شــهرداری و درآمــد 
و هزینــه هــای آن در ســایه کار جهــادی ســخن گفــت و شــرایط فعلــی درگیــر بــا کرونــا و 
پــس از آن را بــرای اعضــای شــورای اســامی شــهر تشــریح نمــود و از هزینــه هــای اجرایــی 
ــان  ــواردی را بی ــی م ــه هــای جــاری و عمران ــا درقســمت هزین ــات بعــد گــذر ازکرون و تبع

داشــت.
وی عنــوان داشــت از روزهــای اول ســال جلســات متعــددی را بــا حضــور معاونیــن و مدیــران 
مناطــق انجــام داده و بــرای پــروژه هــا در کمیتــه راهبــردی پــروژه هــای عمرانــی مســئول 

رســیدگی و پیگیــری مشــخص شــده اســت.
شــهردار از افزایــش ســرانه فضــای ســبز ، زمانبــری پــروژه هــای عمرانــی، آزادســازی هــا، 
تعامــات بــا ادارات خدمــات رســان ، کشــتارگاه بزرگتریــن کشــتارگاه غــرب اســتان اصفهــان 
و کشــتار صنعتــی و بهداشــتی ، مســیر زندگــی و کوچــه بــاغ زندگــی) کــه  از هفــت لتــی 
شــروع و تــا بــاغ گلهــا بــه طــول 7 کیلومتــر امتــداد مــی یایــد و شــامل خیابــان ســاحل، 
ــی را  ــان شــهید حجتــی  کــه بوســتان غرب ــل خیاب بهارســتان، بوســتان زندگــی، بیشــه، پ
ــاط مــی دهــد ( ، المــان نجــف اشــرف در ورودی غــرب )و تشــرح المــان  ــه شــرقی ارتب ب
و قســمت ســازه 35 متــری کــه هماننــد رصدخانــه اســت، نــازک کاری، محوطــه ســازی ، 
ــد ســال (،  ــن چن تاسیســات و َآبنماهــا وســاماندهی و زیباســازی ورودی هــای شــهر در ای
ــر منطقــه 4، ســالن هــای ســینمایی خــارون  ــاد ، فرهنگســرای کوث ــح آب فرهنگســرای صال
، بلــوار کشــاور ) فــاز اول در حــال آزادســازی اســت(، بــاغ بهشــت و بــاغ بانــوان) طراحــی 
زیبــا و اســتفاده شــبانه روزی و خانوادگــی و بیشــتر از آن(، مجموعــه ورزشــی هــای روبــاز 
در مناطــق 5 گانــه شــهری، شــهربازی سرپوشــیده پــارک کوهســتان، برجهــای دوقلــو صفــا 
) براســاس لوایــح شــورای شــهر توافقاتــی یکســری انجــام شــده و درصــدد هســتیم عملیاتــی 
ــت و  ــال کار اس ــرزاده )در ح ــه کبی ــود( ، خان ــخ داده ش ــهروندان پاس ــی ش ــده و نگران ش
تجهیــز آن نیــز عملیاتــی خواهــد شــد(، بلــوار منتظــری صالــح آبــاد) کــه بلــوار جانبــازان را 
بــه آزادگان متصــل مــی کنــد (، پارکینــک جنــب شــهرداری، باغملــی و طــرح آن ، پیــاده 
روســازی هــا و آســفالت، پناهــگاه ســگ هــای باصاحــب )در محــل دفــن بیســت شــهرداری 
در حــال اتمــام اســت نگرانــی درخصــوص ســگ هــای باصاحــب در حــال رفــع شــدن اســت 

( صحبــت بــه عمــل آورد.
وی در پایــان از مجموعــه مدیریــت شــهری کمــال تشــکر و امتنــان خویــش را بــه عمــل آورد 
و ابــراز داشــت همیشــه مجموعــه هــای فعــال و کاری مــورد هجمــه هــای متعــددی واقــع 
مــی شــوند ولــی مجموعــه هــای ســاکن و راکــد بــدون حاشــیه هســتند ولــی ایــن باعــث 
نمــی شــود مــا از انجــام امــور و فعالیــت هــا تعلــل نماییــم و برعهــدی کــه بســته ایــم راســخ 
هســتم و از ریاســت و اعضــای شــورای اســامی شــهر نیــز کــه شــنوای ســخنان بودنــد نیــز 
ــای  ــازمان ه ــل س ــران عام ــور مدی ــا حض ــه ای ب ــزاری جلس ــتار برگ ــود و خواس ــکر نم تش

وابســته و ارائــه گزارشــات ایشــان شــد. 
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2شماره 56
خبر کوتاه                  پلمــپ ۱2۸ واحد صنفی در نجف آباد

ــتورالعمل  ــی و دس ــذاری اجتماع ــه گ ــرح فاصل ــاغ ط ــس از اب ــت: پ ــاد گف ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــد. ــاد پلمــب ش ــف در نجــف آب ــی متخل ــاف، 128 واحــد صنف ــی اصن ــر تعطیل ــی ب ــی مبن اباغ

ــا در  ــروس کرون ــاز شــیوع وی ــی از آغ ــروی انتظام ــت نی ــان نحــوه فعالی ــا بی ــی، ب ســرهنگ محمــد حســین باباکان
نجــف آبــاد، اظهــار کــرد: پــس از ابــاغ دســتورالعمل فاصلــه گــذاری اجتماعــی و تعطیلــی اصنــاف غیــر ضــروری، 
طــی 8هــزار و 200 نفــر ســاعت نظــارت بــر فعالیــت اصنــاف، بیــش از 7570 مــورد تذکــر بــه واحدهــای صنفــی و 

128 مــورد پلمــب واحدهــای متخلــف انجــام شــده اســت.

ادامه از صفحه 1
اولیــن جلســه شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد در ســال جــاری میزبــان شــهردار ، معاونین 
ــن  ــش را در صح ــاالنه خوی ــزارش س ــد و گ ــهرداری بودن ــتادی ش ــران س ــی از مدی و جمع

شــورای اســامی شــهر ارایــه نمودنــد.
عیــدی محمــد طرقــی ریاســت شــورای اســامی شــهر در ابتــدا ضمــن خیــر مقــدم و تبریــک 
اعیــاد از شــهردار کــه حتــی آخریــن لحظــات شــبانه ســال تــا پاســی از شــب در شــهرداری 
حضــور داشــتند و بــا مدیریــت ایشــان مجموعــه فشــار ســنگین کار را تحمــل مــی نمودنــد، 
ــراز داشــت شــورای  ــد و اب ــر و تشــکر نمودن ــه تقدی ــت شــهری صمیمان ــه مدیری از مجموع

اســامی شــهر گزارشــات را شــنوا هســتند. 
محمــد مغــزی شــهردار نجــف آبــاد نیــز بــا تبریــک اعیــاد ادامــه داد در پایــان ســال بــا توجــه 
ــا خللــی در امــور و پــروژه هــای  ــروز کرون ــه موضوعــات مطــرح شــده در پایــان ســال و ب ب
شــهری  رخ نــداد کــه عــزم پرســنل شــهرداری بــر انجــام فعالیــت هــا و وظایــف محولــه بــود 
کــه بــا عنایــت الهــی علــی رغــم همــه مســائل شــهرداری مــاه پایانــی ســال بــه خوبــی بــا 

تمــام ســختی هــا گذشــت.
ــود در حیطــه کاری و  ــران شــهرداری درخواســت نم ــن و مدی ــه  از معاونی شــهردار در ادام

ــه نماینــد. فعالیــت هــا گــزارش خویــش را در صحــن شــورا ارای
ــع  ــزی و توســعه مناب ــدا مهنــدس ســید محمــد ابراهیــم احمــدی معــاون برنامــه ری در ابت

ــه گــزارش خویــش پرداخــت.  ــه ارائ ــه عنــوان اولیــن نفــر ب انســانی ب
ایشــان در ابتــدا گفــت: ســال 98 ســالی پــر رویــداد بــود کــه پشــت ســر گذاشــتیم، نظیــر 
تغییــر مدیریــت شــهرداری ، اداره کــردن شــهرداری بــه صــورت سرپرســتی ، اغتشاشــات در 

ســطح شــهر و بیمــاری کرونــا از چالــش هــای ســال 98 بودنــد.
مهنــدس احمــدی  در ادامــه افــزود:  در ســال 98  توانســتیم بودجــه شــهرداری را تحقــق 
ــود  ــاد ب ــادر شــهرداری نجــف آب ــات ن ــه از اتفاق ــش 20 درصــدی بودجــه ک ــم و افزای بدهی
عمــًادر یــک زمــان 5-6 مــاه محقــق شــده اســت و مبلغــی کــه بــرای پــروژه هــای عمرانــی 
لحــاظ شــده بــود  را توانســتیم تحقــق و اجرایــی و عملیاتــی کنیــم جــای تقدیــر از مجموعــه 

شــهرداری دارد.
ــات  ــا اتفاق ــارکت ه ــذب مش ــذاری و ج ــرمایه گ ــر س ــرد دفت ــت در عملک ــه گف وی در ادام
خوبــی افتــاد، نظیــر بــاغ مــوزه )کــه عملیــات و نقشــه هــای اجــرای آن انجــام و در مرحلــه 
بــرآورد هزینــه اســت و بعــد از آن فراخــوان صــورت مــی پذیــرد( ، پارکینــگ 17 شــهریور) 
اولیــن مرحلــه فراخــوان اتفــاق افتــاد( ، پــروژه شــهربازی سرپوشــیده )وقفــه ای بــه علــت 
ــی) ایجــاد دسترســی آن انجــام شــده و احــداث  ــروژه رســتوران راه چوب ــا داشــت(، پ کرون
ــی مــی  ــی ســرمایه گــذاری اجرای ــس از طــرح درجلســه هیئــت عال ســاختمان رســتوان پ
شــود(، پردیــس ســینمایی )برآوردهــای اولیــه و مجوزهــای آن انجــام شــده کــه در آینــده 
ای نزیــک فراخــوان آن انجــام مــی شــود ( ، پمــپ بنزیــن منطقــه ســه )مجوزهــای آن اخــذ 
شــده و فراخــوان ســرمایه گــذار صــورت گرفتــه اســت کــه بــه زودی عملیاتــی مــی گــردد(  

همچنیــن در مــورد ســاختمان جنــب شــهرداری و ســیتی ســنتر نیــز توضیحاتــی داد.
مهنــدس احمــدی در پایــان از وفــاق و همدلــی در سیســتم شــهرداری و شــورای اســامی 
ســخن گفــت کــه بــا همدلــی و مســاعدت حــاوت آن در کام شــهروندان احســاس خواهــد 
ــد  ــهرداری، توانمن ــی ش ــت فعل ــیه مدیری ــز از حاش ــا پرهی ــم ب ــعی کنی ــد س ــد و بای گردی

فعالیــت کنــد.
ــه  ــه ارائ ــود کــه ب ــر بعــدی ب مهنــدس مجیــد شــفیعی معــاون شهرســازی و معمــاری مدی
ــه  ــت ک ــراز داش ــان اب ــدای سخنانش ــان در ابت ــت. ایش ــش پرداخ ــالیانه خوی ــزارش س گ
ــه  ــه اینکــه رضایــت مــردم را حاصــل کنیــم و ذهنیــت برخــی شــهروندان را ب امیدواریــم ب

ــم.  ــه کنی ــع گرایان ــهرداری واق ــرد ش عملک
وی در ادامــه آمــاری از حــوزه خویــش ارایــه نمــود و عنــوان داشــت صــدور پروانــه نســبت 
ــه  ــان صــدور پروان ــدت زم ــن م ــه در ای ــل 6 درصــد کاهــش داشــته اســت ک ــه ســال قب ب
ــوع را  ــاب رج ــهروندان و ارب ــدی ش ــه رضایتمن ــت ک ــته اس ــان داش ــش زم 18درصدکاه

ــش مــی دهــد. افزای
ــش  ــد افزای ــک درص ــده در کل ی ــادر ش ــای ص ــاحت زیربناه ــت مس ــفیعی گف ــدس ش مهن
ــای مســکونی، تجــاری   ــه ه ــراژ پروان ــه ســال 97 داشــته اســت و درخصــوص مت نســبت ب

ــت نمــود. ــا صحب ــه ه ســایر پروان
معــاون شهرســازی و معمــاری عنــوان داشــت نســبت بــه ســال 97 گواهــی پایــان 
کار20درصــد کاهــش، گواهــی عــدم خــاف 12 درصــد افزایــش ،گواهــی تســویه حســاب 

ــد.  ــی ده ــان م ــش  را نش ــد افزای ــک درص ــتعامات ی ــی اس ــش ، گواه ــد کاه 30درص
مهنــدس مهــدی فاضــل معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری بــه عنوان ســخنگوی 
بعــدی بــه ارائــه گــزارش خویــش پرداخــت. ایشــان در ابتــدا گفــت :  در ســال 98 تقریبــا 
100 درصــد ردیــف هــای عمرانــی هزینــه شــد و مــواردی در مباحــث آزادســازی بــوده اســت 

کــه محقــق خواهــد شــد .
ــی شــدند  ــی و عملیات ــه اجرای ــزرگ ک ــی کوچــک و ب ــروژه عمران ــدس فاضــل از 42 پ مهن
ــی  ــم و از جابجای ــی کنی ــم را عمل ــن مه ــتیم ای ــاه توانس ــزود در 5-6 م ــت و اف ــخن گف س
زیرســاخت ها،شــبکه فاضــاب ، روشــنایی  ، جابجایــی شــبکه بــرق و گاز همدلــی و همــکاری  

با شبکه های خدمات رسان صحبت نمود.
فاضــل در ادامــه لیســت پــروژه هــا  و فعالیــت هــای مجموعــه خویــش را بدیــن شــرح بیــان 
ــاز 1 بوســتان زندگــی ، اصــاح ترافیکــی ســه  ــام شــرقی ، ف داشــت : اصــاح هندســی ام
راه فرهنــگ، اجرایــی زمیــن ورزشــی روبــاز، بهســازی قنــات شــیر بچــه و پیــاده روســازی ، 
پیــاده رو ســازی خیابــان امــام )حدفاصــل شــهرداری منطقــه یــک تــا خیابــان 22 بهمــن(، 
پــل  زندگــی )بلــوار شــهید حجتــی (، فــاز 2 بیشــه ، بلــوار شــهدا )داروخانــه بهــروان(، بلــوار 
ــان نمــازی حدفاصــل 15  ــرزاده، بهســازی خیاب ــه کبی ــر(، خان ــوار ظف ــا بل شــهدا ) بیشــه ت
ــان  ــان امــام )حدفاصــل خیاب ــا کلــوپ ســمندری ، پیــاده رو ســازی خیاب خــرداد شــمالی ت
رجایــی تــا ریاضــی(، میــدان آیــت ا.. حجــت نجــف آبــاد، ، پیــاده رو ســازی بلــوار بهشــتی 
، دفــع آب هــای ســطحی بلــوار جانبــازان، روشــنایی میــدان انقــاب منطقــه 3 ، روشــنایی 
بلــوار فجــر حــد فاصــل خیابــان فرخــی تــا منتظــری شــمالی منطقــه یــک، اجــرای معابــر 
اصلــی و فرعــی و لکــه گیــری ، حفــر چــاه هــای جذبــی و جــذب آب هــای ســطحی ، کانیــو 

و جــدول گــذاری، المــان ماهــور و شــکوه هنــر پارســی و..
و در پایان نیز ابراز داشت در سال 99 نزدیک به 24 پروژه در دست اقدام داریم.

ــان  ــدا بی ــان در ابت ــود. ایش ــر ب ــخنران دیگ ــهری س ــات ش ــاون خدم ــی مع ــهراب بیگدل س
ــت . ــرده اس ــت ک ــی حرک ــای عمران ــروژه ه ــه رو پ ــبز دنبال ــای س ــوزه فض ــت : ح داش

ــروس  ــا وی ــارزه ب ــات مب ــات شــهری در  اقدام ــف خدم ــزود : واحــد هــای مختل ــی اف بیگدل
ــوده اســت.. ــا درگیــر ایــن مبــارزه ب کرون

ــرح  ــن ش ــش را بدی ــه خوی ــای مجموع ــت ه ــه ای از فعالی ــهری گوش ــات ش ــاون خدم مع
بیــان داشــت : تکمیــل فضــای  ســبز خیابــان امــام حدفاضــل 22 بهمــن تــا میــدان آزادگان 
، احــداث پــارک خیابــان ســاحل و نصــب ســت ورزشــی و روشــنایی، فضــای ســبز میــدان 
ــهدا از  ــان ش ــبز خیاب ــای س ــاری ، فض ــبکه آبی ــر ش ــه کیلومت ــادی و س ــف آب ــت نج حج
ــج  ــه پن ــی درمنطق ــارک محل ــنایی، پ ــاری و روش ــه گلســتان و اجــرای شــبکه آبی بیشــه ب
ــام بوســتان  ــه 4 بن ــی در منطق ــارک مل ــاز 4 و روشــنایی ، احــداث پ در شــهرک آزادگان ف
ــان  ــل فضــای ســبز خیاب ــی ،تکمی ــام عل ــوار ام ــه ســه در بل ــی منطق ــارک محل کــودک ، پ
خــرم شــرقی، تکمیــل کمربنــد ســبز شــمال شــهر کــه منطقــه یــک و منطقــه پنــج را در 
برمــی گیــرد و حــدود 8 کیلومتــر شــبکه آبیــاری پســاب از منطقــه شــرقی منطقــه یــک تــا 
انتهــای منطقــه پنــج ، ایجــاد توتســتان در پــارک آبشــار بــا کاشــت 500 اصلــه تــوت مثمــر، 
کاشــت گل همیشــه بهــار از بذرهــا و صرفــه جویــی هزینــه هــا از خیابــان رجایــی امــام تــا 
ــه درخــت و درختچــه در مناطــق شــهری ،کاشــت  ــزار اصل ــدان آزادگان، کاشــت  20ه می
ــت  ــت و کاش ــازی و نظاف ــد پاکس ــتان جدی ــیه آرامس ــل ، حاش ــع گل فص ــر مرب 50 هزارمت
مشــارکتی گل ، نصــب تابلــو در ورودی آرامســتان جدیــد، چمنزنــی و علــف زنــی و نظافــت 
مســتمر پــارک هــا، احــداث اســتخر ذخیــره آب پــارک فیــروزه و تکمیــل پــروژه آبرســانی، 
تکمیــل اســتخر ذخیــره منطقــه یــک پشــت بــاغ بانــوان،  کــود دهــی درختــان بــه صــورت 
چــال کــود )1000تــن کــود بیوکمپوســت  + کــود حیوانــی و شــیمیایی (، هــرس درختــان 
بــه صــورت ویــژه و جلوگیــری از حــوادث و مخاطــرات، تکمیــل فضــای ســبز قنــات شــیربچه 
، اجــرا وتکمیــل آبیــاری پســاب منطقــه 4 حــدود 2000متــر، کاشــت نهــال بــادام از میــدان 
ــه4 و  ــاب منطق ــوار انق ــری و بل ــوار مطه ــبز بل ــای س ــت فض ــی، کاش ــل هوای ــا پ ــف ت نج

تکمیــل و تعویــض شــبکه آبیــاری پــارک اللــه و.... 
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                                                                                                 معرفیداستان کوتاه

روزی لئــوی تولســتوی در خیابانــی راه مــی رفــت کــه ناآگاهانــه بــه زنــی تنــه زد. زن بــی وقفــه شــروع بــه فحــش 
دادن و بــد و بیــراه گفتــن کــرد.

بعــد از مدتــی کــه خــوب تولســتوی را فحــش مالــی کــرد، تولســتوی کاهــش را از ســرش برداشــت و ... محترمانــه 
معــذرت خواهــی کــرد و در پایــان گفــت: مــن لئــوی تولســتوی هســتم.

زن که بســیار شــرمگین شــده بود، عذر خواهی کرد و گفت: چرا شما خودتان را زودتر معرفی نکردید؟
تولســتوی در جواب گفت: شــما آن چنان غرق معرفی خودتان بودید که به من مجال این کار را ندادید.

برنامه ها و اقدامات نیروی انتظامی در مقابله با ویروس کرونا
فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از 
و  ماســک  تولیــد  بهداشــتی  غیــر  کارگاه   2 توقیــف 
همچنیــن پلمــپ 128 واحــد صنفــی بدلیــل عــدم رعایــت 
ــا خبــر  ــا ویــروس کرون نــکات بهداشــتی جهــت مقابلــه ب

داد.
ــا  ــری ب ــت خب ــدای نشس ــی در ابت ــا کان ــرهنگ باب س
اصحــاب رســانه و مطبوعــات و نماینــده هــای ســتاد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان، ب ــا در شهرس ــا کرون ــه ب ــی مقابل مردم
ــبکه  ــنل ش ــا پرس ــی ب ــروی انتظام ــک نی ــکاری نزدی هم
بهداشــت و درمــان، دادســتان شهرســتان و مجموعــه 
ــهر  ــه ش ــام ک ــن ای ــن در ای ــکاران م ــت : هم ــیج گف بس
درگیــر ایــن بحــران و ویــروس خطرنــاک اســت، در کنــار 
دیگــر دوســتان در امــر غربالگــری، کنتــرل و پایــش 
ــتان  ــر دوس ــه دیگ ــبت ب ــاید نس ــه ش ــا اینک ــم و ب بودی
ــات  ــداف و زحم ــی ذره ای از اه ــدیم ول ــده ش ــر دی کمت
ــرای  ــا آخــر در کنــار دوســتان ب خــود را کــم نکــرده و ت
ــم. ــی مانی ــروس م ــن وی ــدن ای ــن ش ــه ک ــه و ریش مقابل

ایشــان در ادامــه بیــان کــرد : از جملــه اقدامــات نیــروی 
ــه  ــد 46 نقط ــرل و رص ــه کنت ــام ب ــن ای ــی در ای انتظام
دوســتان  کنــار  در  مســتمر  حضــور  شهرســتان،  در 
ــنجی  ــب س ــرای ت ــت ب ــبکه بهداش ــر و ش ــال احم ه
و غربالگــری، حضــور در حداقــل 7 ایســتگاه کنتــرل 
بــه صــورت مــداوم، بــه کارگیــری 121400 ســاعت 
ــران،  ــن بح ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــام ب ــن ای ــرو در ای ــر نی نف
پلمــپ 128 واحــد صنفــی بــه دلیــل عــدم رعایــت 
ــه 7570 واحــد  ــر ب ــن تذک ــکات بهداشــتی و هــم چنی ن
صنفــی، 8200 ســاعت کار نظــارت صنفــی، 935 اعمــال 
قانــون نیــم میلیــون ریالــی، توقــف 32 دســتگاه خــودرو 
ــال  ــاه و انتق ــن م ــای 12، 13، 21 و 22 فروردی در روزه
ــودرو و  ــزار خ ــش از 10 ه ــت بی ــگ و برگش ــه پارکین ب
ــکاری  ــا هم ــادی ورودی شــهر ب ــی از مب ــر بوم ــراد غی اف
ــا 9 مــورد از  دوســتان در مجموعــه ی بســیج، برخــورد ب
ــف 2 کارگاه  ــازی، توقی ــای مج ــان در فض ــایعه پراکن ش
ــاع  ــش از اتب ــه متولیان ــد ماســک، ک ــر بهداشــتی تولی غی
ــد و   ــتی تولی ــر بهداش ــای غی ــک ه ــد و ماس ــه بودن بیگان

بــه قیمــت هــای گــزاف در شهرســتان هــای اطــراف مــی 
ــکل 96  ــری ال ــزار لیت ــه ه ــف 2 محمول ــد، توقی فروختن
ــت  ــرار گرف ــت ق ــبکه بهداش ــار ش ــه در اختی ــد ک درص
و همچنیــن کشــف  3840 ژل ضــد عفونــی کننــده 
ــی  ــت ، م ــدام اس ــت اق ــی اش در دس ــل قانون ــه مراح ک
ــوان اشــاره کــرد کــه ایــن تنهــا گوشــه ای از زحمــات  ت
همــکاران مــن در نیــروی انتظامــی اســت و همانطــور کــه 
ــن  ــروس و حــل ای ــن وی ــا ریشــه کــن شــدن ای گفتــم ت
بحــران در کنــار دوســتان و دیگــر مجوعــه هــا و ســازمان 

ــتیم. ــروس هس ــن وی ــر ای ــای درگی ه
ــد  ــی دانی ــه م ــور ک ــرد: همانط ــح ک ــه تصری وی در ادام
نیــروی انتظامــی همیشــه و در همــه ایــام درگیــری هــا، 
ــبختانه  ــود را دارد و خوش ــای خ ــئولیت ه ــف و مس وظای
ایــن را بایــد خاطــر نشــان کنــم کــه در ایــن ایــام 
ــر  ــف دیگ ــی از وظای ــروی انتظام ــده در نی ــکاران بن هم
ــا تــاش همکارانــم  خــود غافــل نبودنــد و خوشــبختانه ب
افزایــش چندانــی در در ســرقت و دیگــر جرایــم نداشــتیم 
ــم  ــده و همکاران ــات بن ــزی جــز زحم ــن نشــانگر چی و ای

ــت. ــی نیس ــروی انتظام در نی
ســرهنگ بابــا کانــی در پایــان ضمــن تشــکر از زحمــات 
و  پزشــکان  بخصــوص  درمــان  و  بهداشــت  پرســنل 
پرســتاران، دادســتان شهرســتان، مجموعــه ی بســیج کــه 
داوطلبانــه حضــور پــر ثمــری داشــتند، مســئولین کمیتــه 
هــا و مجموعــه ی هــال احمــر و دیگــر دوســتان، افــزود : 
بایــد در پایــان از دوســتان، مجموعــه هــا و ســازمان هــای 
شهرســتان کــه در ایــن مــدت بــا جــان و دل  بــرای حــل 
ایــن بحــران حضــور داشــتند تشــکر کنــم و خوشــبختانه 
ــت و  ــی داش ــز در پ ــی نی ــرات مثبت ــکاری ثم ــن هم ای
امیــدوارم کــه هــر چــه زودتــر ایــن بحــران تمــام و مــردم 

عزیــز مــا همیشــه در صحــت و ســامت باشــند.
حامد بهلول

آسمان نجف آباد نورافشانی شد
به مناسبت والدت حضرت مهدی )عج( در نیمه شعبان
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4شماره 56
خبر کوتاه                   کمک دانشگاه آزاد نجف آباد به سیستم درمانی کرونا

 امیررضــا نقــش در دیــدار با رؤســای دانشــگاه آزاد اســامی اســتان های گلســتان، گیــان، مازنــدران، اصفهان، یــزد، چهارمحال 
و بختیــاری کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد، دربــاره اقدامــات واحــد نجف آبــاد بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 
اظهــار کــرد: »7 طــرح در واحدهــای فنــاور مســتقر در مراکــز رشــد در حــال پیگیــری هســتند تــا بــا اجرایــی شــدن آنهــا بــه 

سیســتم درمانــی کشــور کمک شــود.«
وی بــا اشــاره بــه  اینکــه آمــوزش مجــازی در واحــد نجف آبــاد از اســفند آغــاز شــده اســت، افــزود: »تعــداد 3 هــزار و 904 کاس 
مجــازی تئــوری برگــزار شــده کــه 85 درصــد کاس هــا را شــامل می شــود. اســتادان ایــن واحــد دانشــگاهی  حضــوری فعــال 
در کاس هــای آمــوزش مجــازی دارنــد و حتــی بــرای آنهــا دفتــر کار مجــازی تأســیس شــده تــا ســاعاتی از روز در دســترس 

ــجویان باشند.« دانش

فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج نجف آبــاد گفــت: رزمایــش کمــک 
ــارک  ــاه مب ــان م ــا پای ــروع و ت ــن ش ــر 21 فروردی ــه از عص مؤمنان

ــه خواهــد داشــت. ــد ســعید فطــر ادام ــا عی ــان ب رمضــان هم زم
ــراز داشــت:  ــاد شــعبانیه اب ــک اعی ــور ضمــن تبری ــه صفرپ حجت ال
رزمایــش سراســری کمــک مؤمنانــه بــرای کمــک بــه افــرادی کــه 
ــرای  ــی ب ــه کمک های ــاز ب ــا نی ــت داده ی ــود را ازدس ــاغل خ مش
امرارمعــاش دارنــد بنــا بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری در دســتور 

ــرار گرفــت. کار بســیج ق
ــاد عنــوان کــرد: رزمایــش  فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج نجف آب
ــاه  ــان م ــا پای ــروع و ت ــن ش ــر 21 فروردی ــه از عص ــک مؤمنان کم
ــد  ــه خواه ــر ادام ــعید فط ــد س ــا عی ــان ب ــان هم زم ــارک رمض مب
ــن  ــداف واالی ای ــم اه ــم بتوانی ــک ه ــا کم ــم  ب ــت و امیدواری داش

ــم. ــال کنی ــش را دنب رزمای
ــور را  ــتاد مح ــور و س ــگاه مح ــور، پای ــجد مح ــن مس ــه رک وی س
بــرای پیشــبرد رزمایــش مؤمنانــه دانســت و افــزود: ظرفیــت ائمــه 
ــا  ــات، شــهرداری ها و بســیاری از ارگان ه ــات، ســازمان تبلیغ جماع

ــود. نیــز کمــک بســیار خوبــی خواهــد ب
ــح  ــد و تصری ــد خوان ــد بُع ــور شــیوه کمــک بســیج را در چن صفرپ
ــی  ــد و حام ــتر باش ــن بیش ــردم و خیری ــک م ــه کم ــر چ ــرد: ه ک
ــا 500  مالــی تأمیــن شــود، پیش بینــی کمــک مالــی 300 هــزار ت
هــزار تومانــی شــده اســت و چنانچــه حامــی مالــی نبــود می توانیــم 
کمک هــا را بــه  صــورت بســته معیشــتی و ســبد کاال غذایــی تهیــه 

و توزیــع کنیــم.
داشــت:  اظهــار  نجف آبــاد  بســیج  مقاومــت  ناحیــه  فرمانــده 
امیدواریــم در طــرح کمــک مؤمنانــه بتوانیــم بدهــی بانکــی برخــی 
افــراد را پرداخــت کنیــم حتــی امــکان تسویه حســاب افــرادی کــه 
ــوان پرداخــت  ــا دچــار مشــکل شــده و ت ــه خاطــر بیمــاری کرون ب

ــود دارد. ــد وج ــات را ندارن ــگاه های مح ــه فروش ــود ب ــی خ بده
در شهرســتان  کریمانــه  مهــر  راه انــدازی ســامانه  از  صفرپــور 
نجف آبــاد خبــر داد و افــزود: ایــن ســامانه در راســتای ایجــاد بانــک 
ــد ایجادشــده و مــردم می تواننــد  ــراد نیازمن ــاری و شناســایی اف آم

ــد. ــراد کمــک کنن ــن اف در جهــت شناســایی ای
و در پایــان گفــت:  85 درصــد از مــردم شــهر نجف آبــاد و 92 
ــزار  ــر 280 ه ــغ  ب ــی بال درصــد از ســایر شــهرهای آن کــه  جمعیت
نفــر را شــامل می شــود در طــرح غربالگــری شــرکت کردنــد 
ــد  ــه 100 درص ــده ب ــد روز آین ــی چن ــود ط ــی می ش و پیش بین

رســیده و کل شهرســتان ثبت نــام شــوند.

* جدا نگه داشتن مواد غذایی خام و پخته شده
گوشت خام، ماکیان و مواد غذایی دریایی خام را از دیگر مواد غذایی دور نگه دارید.

ــرای  ــا مــواد غذایــی خــام مــی باشــد، را ب وســائل آشــپزی ماننــد چاقــو و تختــه گوشــت بــری کــه در تمــاس ب
غذاهــای پختــه اســتفاده نکنیــد.

مــواد غذایــی را در ظــرف گذاشــته و در داخــل یخچــال قــرار دهیــد، دقــت کنیــد کــه مــواد غذایــی خــام و پختــه 
در یــک ظــرف قــرار نگیرنــد.

* پخت کامل غذا
مواد غذایی به خصوص گوشت، ماکیان، تخم مرغ و مواد غذایی دریایی را به طور کامل بپزید.

ــه طــور کامــل جوشــانده و مطمئــن شــوید کــه دمــای آن از 70 درجــه  غذاهایــی ماننــد ســوپ و خورشــت را ب
ســانتیگراد گذشــته اســت. از صورتــی نبــودن و شــفاف بــودن آب گوشــت و مــرغ اطمینــان حاصــل نماییــد. بــرای 

تعییــن دمــای غــذا از دماســنج اســتفاده کنیــد.
در صورت استفاده مجدد از غذاهای پخته، آنها را به طور کامل دوباره گرم کنید.

*نگهداری موادغذایی
غذا را در درجه حرارت مناسب قرار دهید.

مواد غذایی پخته شده را در بیرون از یخچال برای بیش از 2 ساعت قرار ندهید.
در اسرع وقت مواد غذایی پخته شده و غذاهایی که زود فاسد می شوند، را در یخچال قرار دهید.

مواد غذایی پخته شده را پیش از مصرف کامًا داغ )بیش از 60 درجه( کنید.
مواد غذایی را برای مدت طوالنی حتی در فریزر نگهداری ننمائید.

مواد غذایی یخ زده )فریز شده( را در دمای اتاق گرم ننمائید.
مریم رضائیان

نگهداری مواد غذایی در برابر کرونا کمک مؤمنانه نجف آبادی ها از وجه نقد و 
سبد کاال تا تسویه بدهی

استفاده از سرمایه های روان شناختی در دوران کرونا
ســرمایه ها  ایــن  هســت.  روانشــناختی  هــای  ســرمایه  دارای  فــردی  هــر 
را  مربــع  ایــن  اضــاع  کــه  هســتند.  متصــل  هــم  بــه  مربــع  چهارضلــع  مثــل 
دهــد. مــی  تشــکیل  آوری  تــاب  و  خودکارآمــدی  بینــی.  خــوش   امیــدواری. 

مــی خواهــم در ایــن شــرایط کرونایــی کــه تقریبا ایــن چهــار ضلعــی داره اضاع خــودش را از 
 دســت مــی دهــد یــک یــاداوری کوچک داشــته باشــیم و و ایــن چهار عضــو را بهتر بشناســیم.
 بــا امیــدواری شــروع مــی کنــم کــه چــه توانمنــدی هایــی را بــه مــا مــی دهــد:

عاطفــی.  )خانوادگــی.  بحرانــی  هــر  پایــان  طایــی  کلیــد  یعنــی  امیــدواری 
...( اســت. کــه در شــرایط حــال حاضــر بحــران کرونــا اســت.  شــغلی. بیمــاری و 

هســت.  فــردی  هــای  مهــارت  و  شــغل  پــول.  مــدرک.  از  باالتــر  چیــزی   امیــد 
آشــنایی در مــورد افــراد امیــدوار مــی گویــد کــه اینهــا افــرادی شــاد هســتند کــه بــه هــم 
 بــه اهدافشــان زودتــر مــی رســند و هــم راه بــرای رســیدن بــه اهــداف را پیــدا مــی کننــد.

امیــد یــک نیــروی درونــی هســت ولــی متاســفانه مــا در بیــرون از خودمــان و در اجتمــاع 
دنبــال ان هســتیم.

در صورتــی کــه در شــرایط کرونــا در بیــرون چیــزی جــز ســخن از مــرگ و میــر و بیمــاری 
و ســیه روزی نیســت.

پس امید چگونه باید درونی شود تا به نتیجه برسد.
بــرای درونــی شــدن امیــد بایــد در زندگــی هــدف داشــته باشــیم و معنــا و هــدف زندگــی را 
 مشــخص کنیــم. در نتیجــه دنبــال امیــد در درونمان مــی رویم نــه در جامعه و عوامــل بیرونی.

خــاص  توانایــی  و  نشــاط  پذیــری.  انعطــاف  امیــد،  شــدن  درونــی  نتایــج 
زندگــی  از  رضایــت  افزایــش  باعــث  و  هســت.  زندگــی  هــای  ســیلی  از  شــدن 
شــود. مــی  انســان  زندگــی  پیشــرفت  و  رشــد  باعــث  پــس  شــود.   مــی 

در ایــن رورهــای کرونایــی امیــدواری خــود یــک نیــروی محرکــه بــرای کــم شــدن اســترس 
و اضطــراب موجــود و انعطــاف پذیــری بیشــتر هســت.

عظیمه داوری نجف آبادی کارشناس ارشد مشاوره
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                                                                    مشــارکت ۱5 هزار بســیجی نجف آباد در مبارزه با کروناخبر کوتاه

ــوان  ــی ت ــا، تمام ــا کرون ــه ب ــتادهای مقابل ــاغ تشــکیل س ــا اب ــان ب ــم  زم ــاه ســال گذشــته و ه از پنجــم اســفند م
ــف در  ــای مختل ــب در قالب ه ــروی داوطل ــزار نی ــزده ه ــش از پان ــون بی ــده و تاکن ــدان آم ــه می بســیج شهرســتان ب

ــته اند. ــارکت داش ــه مش ــن زمین ای
ــرارگاه  ــب ق ــتان در قال ــیج شهرس ــای بس ــزود: فعالیت ه ــب اف ــن مطل ــام ای ــا اع ــور ب ــت اهلل صفرپ ــرهنگ حج س
ــده  ــزی ش ــاد برنامه ری ــا نجف آب ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــاختار س ــا س ــب ب ــه متناس ــت کمیت ــکیل هش ــتی و تش زیس
ــامانه  ــام در س ــرای ثبت ن ــهروندان ب ــب ش ــور ترغی ــه منظ ــی ب ــاس تلفن ــزار تم ــد 340 ه ــی مانن ــون اقدامات و تاکن

ــت. ــه اس ــام گرفت ــیجی انج ــان بس ــط داوطلب ــری توس غربالگ

آتش سوزی در پارکینگ منزل مسکونی سه طبقه

ــت و  ــاعت: 18:50 بیس ــامانه 125 در س ــا س ــاس ب ــس از تم  پ
ــه  ــتگاه 1 و 2 ب ــه از دو ایس ــین اطفائی ــن دو ماش ــم فروردی پنج

ــزام شــدند. محــل اع
ــکونی  ــزل مس ــگ من ــمت پارکین ــا و قس ــان صف ــق در خیاب حری

ــود . ــه ب ــرق صــورت پذیرفت ــی ب ــر اتصال ــه در اث ســه طبق
 در ایــن عملیــات نجــات یــک نفــر از داخــل دود در طبقــه ســوم 

توســط آتــش نشــانان صــورت پذیرفــت.

انفجار گاز ال پی جی و مصدومیت 6 نفر

ســرهنگ محمدحســین باباکانــی اظهــار داشــت: در پــی تمــاس 
مردمــی بــا ســامانه 110 پلیــس و اعــام یــک مــورد آتــش ســوزی 
و انفجــار ، بافاصلــه مامــوران انتظامــی کانتــری 13 نجــف آبــاد 

بــه محــل اعــزام شــدند.
باباکانــی افــزود: در بررســی هــای بــه عمــل آمــده مشــخص شــد 
فــردی در حــال ســوخت گیــری کپســول گاز ال پــی جــی یــک 

ســواری پرایــد بــوده کــه ناگهــان کپســول منفجــر مــی شــود.
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان بیــان داشــت: در اثــر ایــن حادثــه 
6 نفــراز افــراد حاضــر در محــل دچــار ســوختگی و بــرای اقدامــات 

درمانــی بــه بیمارســتان انتقــال داده شــدند.
ــکونی  ــزل مس ــه 2 من ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــام انتظام ــن مق ای
مجــاور ایــن منــزل نیــز در اثــر ایــن حادثــه دچــار خســارت شــدند 
ــی  ــکات ایمن ــول و ن ــال اص ــه ح ــت: در هم ــهروندان خواس از ش
ــی  ــخ ناگهان ــوادث تل ــوع ح ــاءاهلل از وق ــا ان ش ــد ت ــت کنی را رعای

ــود. پیشــگیری ش

برگزاری مسابقه کتابخوانی صوتی” سه دقیقه تا قیامت” 
ــتان  ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
نجــف آبــاد از برگــزاری  اولیــن مســابقه  کتابخوانــی 
بــه صــورت صوتــی بــا هــدف ترویــج فرهنــگ 
مطالعــه و کتابخوانــی و  دعــوت بــه مــردم بــه پویــش 

ــر داد . ــم« خب ــه بمانی ــی » درخان اجتماع
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــوی  ب ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــا  ــه ت ــه دقیق ــاب » س ــابقه از کت ــن مس ــزود  : ای اف
ــم  ــهید ابراهی ــی ش ــروه فرهنگ ــت« کاری از گ قیام
ــت  ــادی اس ــم ه ــهید ابراهی ــارات ش ــادی از انتش ه
کــه بــه منظورگرامــی داشــت یــاد شــهید اهــل قلــم 
ــهدای  ــن ش ــی و همچنی ــی آوین ــید مرتض ــهید س ش

ــود  . ــی ش ــزار م ــتان برگ ــته ای در شهرس هس
ــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  رییــس اداره  فرهن
ــردن  ــه ک ــه نهادین ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاد  ب ــف آب نج
ــن  ــم ای ــداف مه ــی  از اه ــاب و کتابخوان ــگ کت فرهن

مســابقه  اســت  گفــت : عاقــه منــدان مــی تواننــد بــا 
ــه ســایت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی   مراجعــه ب
بــه نشــانی najafabad.farhang.gov.ir ایــن  

کتــاب را دریافــت نماینــد.
ــور  ــاب مذک ــابقه کت ــئواالت مس ــل س ــزود فای وی اف
بــه زودی در ســایت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  

بارگــذاری مــی گــردد.
ــه  ــدگان ب ــر از شــرکت کنن ــه 3 نف ــی اســت  ب گفتن

ــی شــود. ــداء م ــه جوایزنفیســی  اه ــد قرع قی

یادداشت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد به مناسبت 20 فروردین
ــگ  ــس اداره  فرهن ــوح موســوی رئی ــید حســن ل  س
ــه مناســبت 20  و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان ب
فروردیــن روز هنرانقــاب اســامی و بزرگداشــت 
شــهید آوینــی  و روز ملــی فنــاوری هســته ای 

ــود. ــر نم ــتی را منتش یادداش
در متن این یادداشت آمده است:
هو الجمیل

هر فکر و اندیشه ای که در قالب هنر نگنجد، ماندنی 
نیست .

بنــا بــر فرمایــش رهبــر فرزانــه انقــاب شــک 
نبایدکــرد کــه انقــاب بــه هنــر نیازمنــد اســت. هنــر 
ــو و  ــل مفاهیمــی ن ــد حام ــه بای انقــاب از آن جــا ک
آشــنا باشــد و از آن جاکــه بایــد بــا همــه  ی معارضــه  
هــا و خصومت هایــی کــه هیــچ انقابــی از آن مصــون 
ــارف  ــد مع ــه بای ــود و از آن جاک ــر ش ــت ، درگی نیس
نویــن را در ذهن هــا راســخ و مانــدگار ســازد، ناگزیــر 

ــاز و فاخــر و پیشــرو باشــد . ــر، ممت ــد هن بای
ــهیدان  ــید ش ــروج س ــالروز ع ــن س  روز 20 فروردی
اهــل قلــم و راوی روایــت فتــح اســت . روایــت کننــده 
ای کــه تــاش کــرد  دالوری و رشــادت هــای بــزرگ 
ــک  ــره  ی ــامی را در خاط ــران اس ــخ ای ــردان تاری م
ملــت جــای دهــد و ارزش  مفاهیــم واالی ایثــار 
و شــهادت و از خــود گذشــتن را بــه خوبــی بــه 

ــد . ــان ده ــود نش ــب خ مخاط
ــراط  ــر ص ــون؟ اگ ــن تذهب ــت : » فای ــه گف ــم او ک ه
ــی  ــتقیم تر راه ــن مس ــا، از ای ــی بی ــتقیم می جوی مس
وجــود نــدارد: ُحــّب حســین)ع(. آری کربــا از زمــان 
ــه  ــی ب ــو می خواه ــر ت ــت و اگ ــرون اس ــکان بی و م
کربــا برســی ، بایــد از خــود و بســتگی هایت، از 
ســنگینی ها و ماندن هــا گــذر کنــی، از عاشــورای 
ــورا  ــان از عاش ــر زم ــری، دیگ ــری قم ــال 61 هج س
نگذشــته اســت و همــه روزهــا عاشوراســت. زمــان بــر 
ــون  ــه چ ــد ک ــا ببین ــردد ت ــو می گ ــن و ت ــان م امتح
ــزد، چــه  ــام عشــق برخی ــن ناصــِر ام ــل ِم صــدای َه

می کنیــم؟
ــب عاشــورا می رســد و  ــه قل ــز ب ــا نی ــام م شــریان قی
ــم  ــته نخواهی ــگ خس ــز از جن ــا هرگ ــن م ــن چنی ای

ــن اســت . ــت رفت ــاده باشــید کــه وق شــد، آم
بــدون تردیــد ترویــج فرهنــگ شــهادت و ارزش هــای 
ــری الزم  ــک ام ــر ی ــل حاض ــرای نس ــدس  آن  ب مق
ــی  ــهید آوین ــان ش ــن می ــت  و در ای ــروری اس و ض

توانســت بــا اســتفاده از ابــزار هنــر ایــن آرمــان هــا را 
بــه صــورت عینــی و مجســم بــه جامعــه انتقــال دهــد 
و  هنــر انقــاب اســامی مدیــون خدمــات آن شــهید 
ــدان را  در  ــر و هنرمن ــش هن ــه توانســت نق اســت ک

ترویــج ارزشــهای نــاب و متعالــی نمایــان ســازد.
ــه های  ــزود : اندیش ــوی اف ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــی  ــی آوین ــید مرتض ــم س ــل قل ــهیدان اه ــید ش س
ــد کشــور اســت  ــدان متعه همیشــه سرمشــق هنرمن
و روز هنــر انقــاب اســامی فرصــت مناســبی اســت 
ــن  ــای ای ــا اندیشــه ها و دیدگاه ه ــوان ب ــه نســل ج ک

ــوند. ــنا ش ــتر آش ــهید بیش ــد ش هنرمن
ــا اشــاره بــه  روز فنــاوری هســته ای  وی همچنیــن ب
ــی  ــز میراث ــته ای نی ــاوری هس ــی فن ــت : روز مل گف
ارزشــمند اســت که  بــا همت و عــزم بلند دانشــمندان 
ــرژی  ــری از تمــام اســتعدادها و ان ــی و بهــره گی ایران
ــوم  حاصــل شــد . ــان و نخبــگان ایــن مــرز و ب جوان

اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای 
هســته ای همچــون مســعود علــی محمــدی، مجیــد 
شــهریاری، مصطفــی احمــدی روشــن، داریــوش 
 20 رســیدن  فــرا  قشــقایی  رضــا  و  رضایی نــژاد 
فروردیــن مــاه روز ملــی فنــاوری هســته ای را تبریــک 
عــرض مــی نمایــم و امیــدوارم علــم و هنــر همــواره 
در کنــار هــم ایــران اســامی را مقتــدر و ســربلند بــه 

ــد . ــان نشــان دهن جه
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خبر کوتاه مورد مشکوک کرونا در میان زندانیان نجف آباد وجود ندارد

تســت غربالگــری و پایــش ســامت زندانیــان از نخســتین روزهــای مشــاهده کرونــا در کشــور بــا دقــت و حساســیت 
خاصــی انجــام شــده اســت.

علــی زارع  اظهــار کــرد: عــاوه بــر اینکــه از تــک تــک زندانیــان تســت هــای مختلــف پایــش ســامت گرفتــه مــی 
شــود، از محکومــان جدیــد کــه بــرای گذرانــدن دوران حبــس خــود وارد زنــدان می شــوند، تــب ســنجی و تعییــن 
ســطح اکســیژن خــون انجــام مــی شــود و در کل هیــچ مــورد مشــکوکی یــا مثبــت بــه کرونــا در زنــدان نجــف آبــاد 
وجــود نــدارد. فــرد جدیــدی کــه وارد زنــدان مــی شــود پــس از انجــام تســت هــای اولیــه، بــه مــدت چهــارده روز 
وارد مرحلــه اول قرنطینــه می شــود، ســپس بــرای اطمینــان بیشــتر و جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا در میــان 

ســایر زندانیــان، وارد قرنطینــه دوم شــده کــه آن هــم چهــارده روز بــه طــول مــی انجامــد.

ــات دانشــگاه آزاد اســامی در راســتای آمــوزش  ــه اقدام ــا اشــاره ب دکترامیررضــا نقــش ب
ــا اظهــار کــرد: »پیــرو بخشــنامه دکتــر  مجــازی و غیرحضــوری در شــرایط اپیدمــی کرون
ــی فعالیت هــای آموزشــی، پژوهشــی و اداری دانشــگاه  ــز از تعطیل ــاره پرهی طهرانچــی درب
و انجــام دورکاری در دوره طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی بــا ارائــه خدمــات در بســترهای 
مجــازی و اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و نیــز پیــرو بخشــنامه داخلــی واحــد نجف آبــاد، 
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــام اعض ــرای تم ــازی ب ــرکار مج دفت

ــدازی شــد.« ــرای مشــاوره و حــل مشــکات آموزشــی دانشــجویان راه ان ــاد ب نجف آب
ــه  ــی دانشــگاه ها و به منظــور جلوگیــری از هرگون ــر در شــرایط فعل ــن دفات ــزود: »ای وی اف
ــوزی  ــروژه، کارآم ــجویی، پ ــای دانش ــاله ها و پایان نامه ه ــری رس ــر در راهب ــال و تأخی اخ
ــجویان  ــی دانش ــکات آموزش ــل مش ــاوره و ح ــیون(، مش ــاری )کرکس ــای معم و طرح ه
ــه  ــه ای ک ــد به گون ــدازی ش ــا و ... راه ان ــران گروه ه ــکده ها و مدی ــئوالن دانش ــط مس توس
ــاعت و روز  ــری )در س ــن راهب ــزاری جلســات آنای ــه برگ ــی ب ــت علم ــام اعضــای هیئ تم
دلخــواه خــود( اقــدام کننــد و رونــد کار دانشــجو بررســی و رفــع اشــکال شــود و نظــارت 

ــرد.« و پیگیــری الزم صــورت گی
ــد پــس  ــه داد: »دانشــجویان می توانن ــاد ادام رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب
ــک  ــت لین ــکده و دریاف ــه در دانش ــئول مربوط ــا مس ــود ی ــتاد خ ــا اس ــی ب ــی قبل هماهنگ
ــا مســئول  ــا اســتاد ی ــی ب ــق هماهنگ ــرر )طب ــر مجــازی اســتاد، در روز و ســاعت مق دفت

ــا اســتاد شــوند.« ــن ب مربوطــه( وارد جلســه آنای
ــه،  دکترنقــش خاطرنشــان کــرد: »تمــام امکانــات جلســه آنایــن شــامل آپلــود فایــل ارائ
ــرای دانشــجو،  ــرد و ... ب ــی، وایت ب ــاط ویدئوی ــکان ارتب ــه اشــتراک گذاری دســک تاپ، ام ب
ــور  ــتاد )اپرات ــط اس ــده توس ــه ارائه کنن ــادی ب ــش از کاربرع ــل نق ــم و تبدی ــس از تنظی پ

جلســه آنایــن( فراهــم اســت.«
ــت  ــو هیئ ــازی عض ــر مج ــد دفت ــت ک ــا دریاف ــد ب ــجویان می توانن ــرد: »دانش ــان ک وی بی
علمــی، از طریــق لینــک عمومــی ورود بــه دفتــر مجــازی اســتادان وارد ســامانه شــوند و 

ــا اســتادان پیگیــری کننــد.« امــور آموزشــی خــود را ب
عضــو هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: »تمــام اعضــای 
هیئــت علمــی موظــف هســتند تــا زمــان اعمــال محدودیــت فعالیــت حضــوری در دانشــگاه 
ــه  ــن باشــند و پاســخگویی ب ــر مجــازی اختصاصــی خــود آنای ــن در دفت در ســاعات معی

ــف  ــاعات موظ ــزو س ــاعات ج ــن س ــه ای ــرد ک ــام گی ــجویان انج ــن دانش ــات آنای مراجع
اعضــای هیئــت علمــی به عنــوان دورکاری محســوب می شــود.«

دکترنقــش عنــوان کــرد: »به منظــور پیگیــری غیرحضــوری مراجعــات دانشــجویی و 
توقف نکــردن در فرآیندهــای اداری، آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه، تمــام معاونــان، 
ــا  ــران گروه هــای آموزشــی هــر هفتــه ب ــان دانشــکده ها و مدی ــران کل، رؤســا و معاون مدی
ــن،  ــی مجــازی خــود حاضــر و در جلســه آنای ــر کار عموم ــدی مشــخص، در دفت زمان بن
ــی  ــی و پژوهش ــور اداری، آموزش ــری ام ــاره پیگی ــجویان درب ــات دانش ــخگویی مراجع پاس
خواهنــد بــود و بــا مدیریــت جلســه آنایــن هــر دانشــجو پیگیــری امــور خــود را در دفتــر 
ــجو  ــکل دانش ــل مش ــی الزم، ح ــه راهنمای ــر ارائ ــد و عاوه ب ــام می دهن ــازی انج کار مج
حتی المقــدور به صــورت غیرحضــوری تــا حصــول نتیجــه پیگیــری و ارجاعــات الزم 

انجــام می شــود.«

والدین آگاه 
* پر پرواز کودکتان را نچینید

 مأموریــت فرزنــد نوپــای شــما در زندگــی ایــن اســت کــه بــه موجــودی مســتقل 
ــت  ــه توانس ــید ک ــه ای رس ــه مرحل ــدی ب ــاظ رش ــه از لح ــی ک ــس زمان ــود. پ ــل ش تبدی
اســباب بازی هایش را در ســر جــای خــود قــرار دهــد، بشــقابش را از روی میــز غــذا بــردارد 
ــد ایــن کارهــا را خــودش انجــام دهــد. ســپردن  و ببــرد و خــودش لبــاس بپوشــد، بگذاری

ــت. ــما( الزم اس ــی ش ــامت روان ــا )و س ــس  آنه ــرای عزت نف ــا ب ــه بچه ه ــئولیت ب مس
* سعی نکنید همه چیز را درست کنید

 فرصــت یافتــِن راه حــل را بــه صــورت انفــرادی بــه فرزندتــان بدهیــد. زمانــی کــه ناکامــِی 
ــل  ــه وارد عم ــه بافاصل ــدون اینک ــد ب ــق می کنی ــق تصدی ــا عش ــان را ب ــِک کودک ت کوچ

ــد. ــود را می آموزی ــه خ ــکای ب ــودن و ات ــه او سرســخت ب ــد، ب ــش بدهی ــا نجات ــوید ت ش
 به خاطر داشته باشید که تربیت معادل با تنبیه نیست

 اعمــال محدودیت هــا و قوانیــن در حقیقــت بــه معنــای آمــوزش کــودک دربــاره ی 
نحــوه ی رفتــار در دنیــا و کمــک بــه او اســت تــا انســانی شایســته و باماحظــه باشــد و بــه 

ــد. ــدا کن ــی دســت پی خودکنترل
* الگویی شایسته  برای فرزندان تان باشید

کــودکان بــا نــگاه کــردن بــه رفتــار پــدر و مــادر از آنهــا می آموزنــد. اینکــه الگــوی رفتــار 
مناســب، محترمانــه و خــوب باشــید خیلــی بهتــر جــواب می دهــد تــا اینکــه بخواهیــد آنهــا 

ــد. ــت کنی ــان تربی ــا حرف های ت را ب
* تمجید خود را دقیق بیان کنید

 بــه جــای اینکــه عبــارت کلــی »تــو عالــی  هســتی« را بــه کار ببریــد، در ایــن مــورد صحبــت 
ــت شــما شــده  ــه شایســته ی بازخــورد مثب ــا چــه کاری انجــام داده ک ــه او دقیق ــد ک کنی
اســت. »آفریــن کــه صبــر کــردی مامــان صحبتــش بــا تلفــن تمــوم بشــه بعــد ازم شــیرینی 

بخــوای، کار ســختی بــود، اینکــه صبــر کــردی رو خیلــی دوســت داشــتم.«
*  رضایت خود را از کارهای خوب فرزندتان به او نشان دهید

 وقتــی متوجــه  کار مثبــت یــا ســودمند فرزندتــان شــدید، بــه او بفهمانیــد کــه چه احساســی 

داریــد. بیــان احســاس خوب تــان بــه او راهــی عالــی بــرای تقویــت رفتارهــای خــوب اســت 
و احتمــال اینکــه آن کارهــا را تکــرار کنــد، بــاال می بــرد.

مریم رضائیان
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فاصله را رعایت کنیم
طراحــی مرحلــه ســوم تبلیغــات فرهنــگ شــهروندی انجــام 

ــاده  ــم« آم ــت کنی ــه را رعای ــام »فاصل ــا ن ــت و ب ــده اس ش

ــت. ــازی اس ــی و مج ــای عموم ــران در فض اک

ایــن طراحــی انحصــاری و توســط اتــاق فکــر کمیتــه فرهنــگ 

شــهروندی شــهرداری نجــف آبــاد انجام شــده اســت.

ــکان  ــم- درم ــت کنی ــه را رعای ــروری فاصل ــگام خریدض هن

ــه  ــایل نقلی ــم- دروس ــت کنی ــه را رعای ــلوغ فاصل ــای ش ه

فاصلــه را رعایــت کنیــم-  درصــف نانوایــی فاصلــه را رعایــت 

ــاد ــف آب ــهرداری نج ــهروندی ش ــگ ش ــه فرهن کنیم-کمیت

 فاصلــه را رعایــت کنیــم- فاصلــه گــذاری اجتماعــی درشــهر 

- فاصلــه گــذاری اجتماعــی نجــف آبــاد

ورزش در خانــه شــامل حــرکات ورزشــی ســاده ای اســت کــه بــرای تمامــی عضــات حرکــت 
ــا صــرف  ــا ب ــن تنه ــه باشــگاه رفت ــاز ب ــدون نی ــه ب ــه شــده اســت ک خاصــی در نظــر گرفت
چنــد دقیقــه در طــول روز می توانیــد در خانــه بــه تناســب انــدام برســید کــه تمامــی ایــن 
حــرکات بــدون نیــاز بــه مربــی و و امکانــات خاصــی کــه تمــام ایــن حــرکات بــا وزن بــدن 
ــا در کشــور رو بــه افزایــش اســت،  انجــام می شــود. در ایــن ایــام کــه شــیوع بیمــاری کرون

ــر کــم تحرکــی غلبــه کنــد. ــد ب انجــام چنــد ورزش می توان
ورزش در خانــه شــامل حــرکات ورزشــی ســاده ای اســت کــه بــرای تمامــی عضــات حرکــت 
ــا صــرف  ــا ب ــن تنه ــه باشــگاه رفت ــاز ب ــدون نی ــه ب ــه شــده اســت ک خاصــی در نظــر گرفت
چنــد دقیقــه در طــول روز می توانیــد در خانــه بــه تناســب انــدام برســید کــه تمامــی ایــن 
حــرکات بــدون نیــاز بــه مربــی و و امکانــات خاصــی کــه تمــام ایــن حــرکات بــا وزن بــدن 
ــا در کشــور رو بــه افزایــش اســت،  انجــام می شــود. در ایــن ایــام کــه شــیوع بیمــاری کرون

ــر کــم تحرکــی غلبــه کنــد. ــد ب انجــام چنــد ورزش می توان
ــا  ــا در کشــور از مــدت هــا قبــل باعــث شــده ت ــروس کرون ــه اینکــه شــیوع وی ــا توجــه ب ب
ــه  ــند، ب ــی باش ــه خانگ ــه در قرنطین ــر از اقشــار جامع ــد بســیاری دیگ ــز همانن ــودکان نی ک
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــواده ه ــه خان ــورد توج ــوارد م ــایر م ــار س ــد در کن ــز بای ــل نی ــن دلی همی

ــرد. ــت ک ــز دق ــا نی ــردن آن ه ــه ورزش ک ــودکان ب ک
فهیمــی پــور پزشــک متخصــص آســیب هــای ورزشــی و دردهــای عضانــی در مــورد نحــوه 

ورزش کــردن کــودکان در ایــام قرنطینــه توضیــح داد.
ــظ  ــب حف ــی  موج ــی در دوران کودک ــت فیزیک ــه فعالی ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ســامت روانــی، جســمانی، اســتحکام اســتخوانی و کنتــرل وزنــی مــی شــود، گفــت: بنابرایــن 
انجــام تمرینــات ورزشــی بســیار ارزشــمند اســت و بایــد بــا در نظــر گرفتــن شــرایط کــودک 

ورزش هــای مختلفــی را مدنظــر قــرار داد.
پزشــک متخصــص آســیب هــای ورزشــی و درد هــای عضانــی بــا اشــاره بــه اینکــه انجــام 
ــی  ــرکات کشش ــودک و ح ــن ک ــه س ــه ب ــی باتوج ــات  قدرت ــوازی، تمرین ــای ه ورزش ه
توصیــه مــی شــود، اظهــار کــرد: ورزش هــای هــوازی کــه کــودکان در منــزل مــی تواننــد 
ــه  ــه  روزان ــک اســت ک ــرکات ریتمی ــدن و ح ــواری، دوی ــه س ــد دوچرخ ــد مانن ــام دهن انج
ــا شــدید باشــد. ــا شــدت متوســط ت ــه مــدت یــک ســاعت ب ــل ب توصیــه مــی شــود حداق

ــرکات  ــام ح ــتخوانی، انج ــتحکام اس ــود اس ــت بهب ــن جه ــور  همچنی ــی پ ــه فهیم ــه گفت ب
ورزشــی بــا تحمــل وزن  همــراه بــا جهــش و پــرش توصیــه مــی شــود کــه از آن جملــه لــی 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــاب زدن را می ت ــردن و طن ــی ک ل

ورزش در قرنطینه


