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شماره54

ادامه از صفحه 1
شــهری  مدیریــت  کــرد:  اظهــار  مغــزی  محمــد 
ــهری  ــر ش ــیما و منظ ــازی س ــرای فضاس ــاد ب نجف آب
در ایــام نــوروز مجموعــه اقداماتــی را در پنــج منطقــه 
ــاز کــرده کــه اجــرای بیــش از دو هــزار و  شــهری آغ
ــر  ــا موضــوع تصاوی ــواری ب ــع نقاشــی دی ۸۰۰ مترمرب
شــهدای شــاخص و فرهیختــگان شــهر در خیابان هــای 
ــت. ــا اس ــه آن ه ــمالی از جمل ــری ش ــریعتی و منتظ ش

ــه  ــر در مرحل ــن تصاوی ــان اینکــه نقاشــی ای ــا بی وی ب
ــرار دارد،  ــا ق ــه دیواره ــاده ســازی اولی زیرســازی و آم
مغازه هــای  کــرد: درهــای کرکــره ای  خاطرنشــان 
خیابان هــای امــام خمینــی )ره( و شــریعتی نیــز رنــگ 

آمیــزی خواهــد شــد.
شــهردار نجف آبــاد ادامــه داد: امســال دانشــجویان 
دانشــکده فنــی و حرفــه ای ســمیه در دو مســیر 
حدفاصــل گلدشــت تــا میــدان آزادگان و چهاربــاغ تــا 
ــام  ــتالی انج ــای کارت پس ــی طرح ه ــس راه، نقاش پلی
می دهنــد. مغــزی از اقدامــات انجــام شــده در فضــای 
ســبز ایــن شــهر از جملــه هــرس درختــان، گل کاری 
و درخــت کاری خبــر داد و افــزود: بــا توجــه بــه احیــا 
دو خانــه تاریخــی مهرپــرور و نوریــان بــه عنــوان مــوزه 
ــن  ــی کــه ای ــوم، کوچه های مــردم شناســی و مــوزه عل
ــژه  ــه صــورت وی ــرار دارد ب ــر ارزشــمند در آن ق دو اث

مرمــت خواهــد شــد. 
وی بــا اشــاره بــه زیباســازی بیــش از یک هــزار و 
ــهر از  ــن ش ــی ای ــای قدیم ــع از دیواره ۲۰۰ مترمرب
جملــه خانــه تاریخــی معیــن، اضافــه کــرد: در میــدان 
ــق  ــیاه مش ــان س ــز الم ــاد نی ــرب نجف آب ــا در غ گل ه
ــر اســتاد  ــاد، اث ــا موضــوع شــعری در وصــف نجف آب ب
ــا  ــی ب ــه صــورت ســازه ای کامپوزیت احمــد احمــدی ب
ارتفــاع حــدود ۱۰ متــر بــر پایــه ای ۲.۵ متــری نصــب 

خواهــد شــد.
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بهداشتتنفسیراتمرینکنید..پیام کوتاه

ــی  ــه معن ــی ب ــت تنفس ــد. بهداش ــت می کنن ــی را رعای ــت تنفس ــان بهداش ــما و اطرافیان ت ــه ش ــوید ک ــن ش مطمئ
پوشــاندن دهــان و بینــی بــا داخــل آرنــج یــا دســتمال کاغــذی هنــگام عطســه و ســرفه و دور انداختــن دســتمال بــه 

ســرعت اســت.
چــرا؟ قطــرات ریــزی کــه بــا عطســه و صرفــه از دهــان و بینــی مــا خــارج می شــوند، ویــروس را گســترش می دهنــد. بــا 
رعایــت نــکات بهداشــتی تنفســی، می توانیــد از اطرافیــان خــود در برابــر ویروس هایــی ماننــد ســرماخوردگی، آنفوالنــزا 

و کرونــای جدیــد COVID-۱9 محافظــت کنید.

 

دکتــر مرتضــی ایــزدی متخصــص بیمــاری هــای عفونــی 
تهــران،  اهلل  بقیــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســتادیار  و 
توصیــه هــای بــرای بیمــاری کرونــا دارد. او معتقــد اســت 
اگــر نظافــت دســت هــا رعایــت شــده و قبــل از شســتن 
درصــد   99 تــا  نزنیــم،  دســت  صــورت  بــه  هــا،  دســت 
کنــد. مــی  پیــدا  کاهــش  کرونــا  بــه  ابتــای  احتمــال 

ــف  ــاص نج ــت خ ــه و صمیمی ــان لهج ــا هم ــزدی ب ــر ای دکت
ــان  ــد: بیــش از ۸۰ درصــد مبتای ــی کن ــه م ــادی خــود اضاف آب
ــه صــورت خــود  ــا، عیــن یــک ســرماخوردگی ســاده ب ــه کرون ب
بــه خــود خــوب مــی شــوند و نیــاز بــه درمــان خاصــی ندارنــد.

ــورد ۲  ــر در م ــرگ و می ــروز م ــه احتمــال ب ــا اشــاره ب ــزدی ب ای
ــا روش  ــا بیــان مــی کنــد: البتــه ب ــه کرون درصــد از مبتایــان ب
ــد از  ــن درص ــرای ای ــی ب ــن احتمال ــی، چنی ــد درمان ــای جدی ه

ــدا کــرده اســت. ــز کاهــش پی بیمــاران نی
ــی کشــور  ــزا در مراکــز درمان ــه آنفلوآن ــان ب وی جمعیــت مبتای
طــی مــاه هــای اخیــر را  بســیار بیشــتر از مراجعــان مشــکوک 
ــی  ــا جای ــازد: تنه ــی س ــان م ــر نش ــته و خاط ــا دانس ــه کرون ب
ــه همــکاران  ــه بیمــاران اســت. ب ــان مــی لنگــد، تغذی کــه کارم
پزشــکم توصیــه مــی کنــم مشــابه تجربــه چیــن از متخصصــان  
ــی و حتــی  ــه بیمــاران کرونای طــب ســنتی هــم در بحــث تغذی
پیشــگیری از آن اســتفاده کننــد. تاکیــد مــی کنــم از متخصصــان 

طــب ســنتی.
ــر  ــوح تقدی ــه دریافــت ل ایــن متخصــص کــه ســال 9۲ موفــق ب
پژوهشــگر نمونــه از دســت مقــام معظــم رهبــری شــده، در پایــان 
ــان  ــد و زندگــی ت ــد: ۲ کار انجــام دهی ســخنان خــود مــی گوی
ــک زده و  ــد، ماس ــده ای ــار ش ــر بیم ــه اگ ــن ک ــد. اول ای را بکنی
ــن کــه اگــر بیمــار  ــد. دوم ای ــد و اســتراحت کنی ــه بمانی در خان
نیســتید، دســتان تــان را مرتــب شســته و قبــل از شســتن دســت 

هــا، کاری بــه صــورت تــان نداشــته باشــید.
دکتــر مرتضــی ایــزدی از چهــره هــای شــناخته شــده پزشــکی 
کشــور اســت کــه یکــی از معــدود مراکــز »ازن تراپــی« کشــور 
ــا همــکاری خیریــن و تعــدادی از همکارانــش در زادگاهــش  را ب

نجــف آبــاد راه انــدازی کــرده اســت.

راهاندازیآزمایشگاهتشخیصکرونادراصفهان
ــان  ــا بی ــان، ب ــا اصفه ــا کرون ــارزه ب ــریع مب ــش س ــتاد واکن ــخنگوی س ــی س آرش نجیم
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــان، اق ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــه معاون اینک
آزمایشــگاه تشــخیص کرونــا در اصفهــان کــرده اســت، گفــت: ۷ مــورد از مــوارد تشــخیص 
ــل توجهــی کیــت  ــداد قاب ــون تع ــن آزمایشــگاه انجــام شــده اســت و اکن ــی در همی فعل
ــرای ادارات  ــتی ب ــای الزم بهداش ــتورالعمل ه ــن دس ــار دارد. همچنی تشــخیصی در اختی

ارســال شــده اســت.
وی در ادامــه افــزود: تجهیــزات خدمــات فــردی و ارســال مایــع ضــد عفونــی کننــده بــرای 
کادرهــای درمانــی از دیگــر اقدامــات معاونــت بهداشــت بــوده اســت، همچنیــن بــا اصنــاف 
تولیــد کننــده لبــاس جلســاتی داشــته ایم بــه منظــور تولیــد ماســک و امیــدوار هســتیم 

بــا ایــن اقــدام بتوانیــم مشــکل کمبــود ماســک را برطــرف کنیــم.
ــرای خاکســپاری در آرامســتان ها، تصریــح  ــه وجــود دســتورالعمل ب ــا اشــاره ب نجیمــی ب
ــردن از  ــد، دوری ک ــز کنن ــفرهای غیرضــروری پرهی ــردم خواهشــمندیم از س ــرد: از م ک
ــا اثرگــذار اســت  ــا کرون ــه ب تجمع هــا و ارتباطــات غیــر ضــروری بســیار در زمینــه مقابل

و الزم اســت مــردم بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد. مراکــز درمانــی قــرار نیســت تعطیــل 
ــه  ــی ارائ ــتی و مراقبت ــول بهداش ــکی ها اص ــر دندانپزش ــزی نظی ــرای مراک ــا ب ــوند ام ش

شــده اســت و در صــورت رعایــت ایــن اصــول مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد.
وی ادامــه داد: مــردم ســؤاالت خــود را بــا شــماره 3۱۱3 پیگیــری کننــد. مبــادی ورودی 
ــه شــاهد کاهــش مســافرت های  ــم ک ــه امیدواری ــرل اســت البت ــم تحــت کنت شــهرها ه

غیرضــروری باشــیم .
نجیمــی خاطرنشــان کــرد: بیــش از ۵۰۰ مــورد بســتری مــورد حــاد تنفســی داشــته ایم 
ــداد  ــن تع ــورد از ای ــه ۲33 م ــه می شــود، ک ــا گرفت ــزا و کرون ــا تســت آنفوالن ــه از آنه ک
ــن  ــه ای ــردم ب ــد م ــت و بای ــا نیس ــی کرون ــاد تنفس ــت خ ــر عفون ــده اند، ه ــص ش ترخی
ــزل و کاهــش  موضــوع توجــه داشــته باشــند.نجیمی خــود مراقبتــی و اســتراحت در من
ــا عنــوان کــرد و  ــه کرون ــراد مشــکوک ب ــرای اف ــاز ب تعامــات را از راهکارهــای مــورد نی
گفــت: تــا زمانــی کــه شــرایط حــادی پیــش نیایــد نیــاز بــه مراجعــه بــه مراکــز درمانــی 

ــت. ــا نیس ــه کرون ــع در زمین ــتان های مرج و بیمارس

توصیههایکرونایی
پزشکمتخصصنجفآبادی
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خبر کوتاه تعطیلیاماکنورزشیتااطالعثانوی

ــیوع  ــا ش ــه ب ــتای پیشــگیری و مقابل ــان در راس ــتان اصفه ــان اس ــی اداره کل ورزش وجوان ــط عموم ــه رواب ــه گفت ب
ویــروس جدیــد کرونــا ۲۰۱9 و بــا توجــه بــه تاکیــدات ســتاد ملــی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و مصاحبــه هــای وزیــر 
محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مبنــی بــر پیــک اصلــی ایــن بیمــاری در هفتــه پیــش رو، کلیــه اماکــن 
ــفندماه ۱39۸  ــم اس ــورخ ده ــنبه م ــی از روز ش ــای ورزش ــته ه ــه رش ــی در کلی ــی و خصوص ــم از دولت ــی اع ورزش

تعطیــل مــی باشــد.
ــکاری و  ــال هم ــاک کم ــروس خطرن ــن وی ــیوع ای ــری ازش ــه جلوگی ــک ب ــت کم ــی جه ــن ورزش ــران اماک ــذا مدی ل
ــان  ــای اداره کل ورزش وجوان ــگاه ه ــور باش ــی و ام ــای بازرس ــت واحده ــر اس ــایان ذک ــند. ش ــته باش ــل راداش تعام

ــت. ــد داش ــی خواهن ــن ورزش ــه اماک ــژه ای برکلی ــارت وی ــاس نظ ــان حس ــن زم ــتان درای ــتان و شهرس اس

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان گفــت: از یــک مــاه پیــش و پــس از شــیوع 
ــاری  ــن بیم ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــدن ب ــاده ش ــزی و آم ــال برنامه ری ــن، در ح ــا در چی کرون
بودیــم کــه از جملــه مصادیــق آن می تــوان بــه فراهــم کــردن ذخیــره ای مطمئــن از مــواد 

ضدعفونــی کننــده و اقــام مــورد نیــاز اشــاره کــرد.
ــه جمعیــت بیــش از ســیصد و چهــل هــزار نفــری شهرســتان  ــا اشــاره ب علیرضــا غیــور ب
ــر  ــا جمعیــت حداکث ــه برخــی شــهرها ب ــی ک ــی آن گفــت: در حال و گســتردگی جغرافیای
بیســت هــزار نفــری مواجــه هســتند، برخــی مناطــق بخــش مرکــزی شهرســتان بالــغ بــر 
ــا را ســخت  ــا کرون ــه ب ــد مقابل ــی مانن ــن موضــوع کارهای ــت دارد و ای ــزار جمعی پنجــاه ه
ــرایط  ــر، ش ــال های اخی ــه در س ــه ک ــند همان گون ــن باش ــهروندان مطمئ ــی ش ــد ول می کن
ــن  ــا از ای ــته ایم و مطمئن ــر گذاش ــت س ــا را پش ــا کرون ــه ب ــخت تری در مقایس ــیار س بس

چالــش هــم ســربلند بیــرون خواهیــم آمــد.
ــوج دوم  ــی و م ــا ســرماخوردگی های فصل ــا ب ــه کرون ــوارد مشــکوک ب ــاط م ــور از اخت غی
ــرد و اظهــار داشــت:  ــام ب ــه عنــوان عوامــل پیچیــده کــردن شــرایط موجــود ن ــزا ب آنفلوآن
ــدون  ــای ب ــه توصیه ه ــتی، ارائ ــای بهداش ــان توصیه ه ــراق در بی ــار دروغ، اغ ــش اخب پخ
ــات اطاع رســانی در  ــن آف ــط از مهم تری ــوط کــردن اطاعــات درســت و غل ــرد و مخل کارب

ــن مشــکل هســتند. خصــوص ای
ــدگان  ــان و فوت ش ــار از مبتای ــه آم ــتان ارائ ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش ریی
ــع  ــان و مراج ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــده دانش ــر عه ــاد را ب ــا در نجف آب ــی کرون احتمال
باالتــر دانســت و اضافــه کــرد: بیشــترین خطــر ایــن بیمــاری متوجــه ســالمندان، بیمارانــی 
کــه بــه دالیــل مختلــف دچــار ضعــف سیســتم ایمنــی بــدن شــده اند و مبتایــان 
ــراد  ــد از اف ــود درص ــش از ن ــه بی ــم ک ــد بدانی ــی بای ــت ول ــه ای اس ــای زمین بیماری ه
ــی  ــاص درمان ــای خ ــدن مراقبت ه ــدون گذران ــود و ب ــه خ ــود ب ــا، خ ــه کرون ــکوک ب مش

بهبــود پیــدا می کننــد.
ایــن پزشــک اظهــار داشــت: در ایــن شــرایط فقــط ســه گــروه بایســتی از ماســک اســتفاده 
ــواده کــه از بیمــار مراقبــت می کننــد و کادر  ــی از خان ــا، اعضای ــه کرون ــان ب کننــد؛ مبتای

پزشــکی و اجرایــی مراکــز درمانــی.
ارائــه آموزش هــای ایمنــی و بهداشــتی بــه بیــش از ســیصد مدیــر مدرســه، ائمــه جماعــات 
ــاف  ــاد، اصن ــای ترک اعتی ــا، کمپ ه ــی، زندان ه ــز نظام ــاجد، مراک ــای مس ــات امن و هی
مختلــف و مراکــز صنعتــی و تولیــدی در کنــار برگــزاری نشســت های متعــدد بــا 
ــا ایــن بیمــاری از دیگــر  دســتگاه های مســئول بــه منظــور هماهنگــی بیشــتر در مقابلــه ب

ــود. ــان شهرســتان ب ــس شــبکه بهداشــت و درم ــورد اشــاره ریی ــوارد م م
ــا  ــا ب ــه کرون ــا ب ــال ابت ــدی احتم ــتاد درص ــا هش ــصت ت ــش ش ــور از کاه ــا غی علیرض
ــردم  ــا م ــرد: ب ــان ک ــر نش ــت و خاط ــخن گف ــت ها س ــح دس ــل و صحی ــوی کام شست وش
ــت  و  ــتم بیس ــر نیس ــخصا حاض ــت و ش ــم گف ــه و خواهی ــخن گفت ــه س ــه و عالمان صادقان
هفــت ســال اعتبــار پزشــکی و مدیریتــی ام را بــا هیــچ موضــوع و مصلحــت دیگــری عــوض 

کنــم.
نکاتی از کرونا

رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و کارشناســان ایــن مجموعــه مــوارد دیگــری 
هــم مطــرح شــد کــه شــاخص تریــن آن هــا را بــه شــکل زیــر مــی تــوان خاصــه کــرد:

ــی در  ــواده، خفــاش اســت ول ــن خان ــی از ای ــا و بیمــاری های ــی بیمــاری کرون * منشــا اصل
مقاطــع زمانــی مختلــف، ناقــل آن حیوانــات دیگــری بــوده انــد. پیــش از ایــن بــا گربــه چینی 

و شــتر بــوده و در مــورد کرونــا گفتــه شــده کــه مورچــه خــوار نقــش ناقــل داشــته.
ــر  ــه درگی ــالی ک ــدان خردس ــود، فرزن ــی ش ــه نم ــه توصی ــچ وج ــه هی ــرایط ب ــن ش * در ای
ــتیم. ــا بفرس ــزرگ ه ــا و مادرب ــزرگ ه ــه پدرب ــه خان ــد را ب ــده ان ــرماخوردگی ش ــم س عائ

* تغذیــه مناســب و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن، از بهتریــن گزینــه هــا در مقابلــه بــا کرونــا 
محســوب می شــود.

ــوان اســتفاده  ــی کــردن محیــط مــی ت ــرای ضــد عفون ــکل ۷۰ درصــد و وایتکــس ب * از ال
کــرد.

* تا جایی که امکان دارد، بایستی از برگزاری تجمع خودداری کرد.
* از نظــر کارشناســی، وقتــی ۱۵ درصــد جمعیــت یــک کاس درس درگیــر ســرماخوردگی 

شــده انــد، بهتــر اســت تــا یــک هفتــه آن کاس را تعطیــل کــرد.
ــا، از بســیاری نقــاط  ــا کرون ــه ب ــاد در مقابل * شــرایط کلــی و عمومــی شهرســتان نجــف آب

ــرار دارد. ــت اطمینــان بخــش ق ــوده و در حال کشــور بهتــر ب
* شــرایط ســال 9۴ کــه در آن شــاهد گســترش آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان بودیــم، از 

بســیاری جنبــه هــا از شــرایط کرونــا ســخت تــر و پیچیــده تــر بــود.
* بیشترین نیاز حال حاضر جامعه، حفظ آرامش مردم است.

* بهتریــن درمــان، پیشــگیری اســت و بهتریــن پیشــگیری، رعایــت اصــول بهداشــت فــردی 
محســوب مــی شــود.

* بیشترین انتقال کرونا از طریق آلودگی سطوح مختلف صورت می گیرد.
* بــا همــکاری ارگان هــای مختلــف شهرســتان، اقدامــات ویــژه ای ماننــد ضدعفونــی کــردن 
اماکــن عمومــی، نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی، جایــگاه هــای ســوخت و بانــک هــا انجــام 
شــده و آمــوزش هــای مــورد نیــاز بــه اصنــاف در قالــب هــای گوناگــون ارائــه شــده اســت.

* تاکنــون در بیــش از ۲۴۰ مدرســه شهرســتان، کار آمــوزش پرســنل اداری و آموزشــی در 
کنــار توزیــع مــواد ضــد عفونــی کننــده و بســته هــای آموزشــی انجــام گرفتــه اســت.

* بررســی هــا نشــان داده کــه گاهــی میــزان یــک داروی خــاص در منــازل مــردم، یــک و 
نیــم برابــر کل موجــودی آن در ســطح شــبکه توزیــع کشــور اســت.
* زندگی جریان دارد و نمی توانیم همه جا را به روی خودمان ببندیم.

ــرای تقویــت مولفــه هــای بهداشــت فــردی و  ــی ب ــد آزمــون و امتحان * ایــن شــرایط را بای
اجتماعــی دانســت.

* تصمیــم گیــری در خصــوص تعطیلــی مــدارس بــه صــورت کشــوری انجــام مــی گیــرد و 
تاکنــون در ســطح شهرســتان مــورد اثبــات شــده ای بــرای تعطیلــی مــدارس نداشــته ایــم.

* تجهیــزات مــورد اســتفاده بــرای تشــخیص کرونــا، پدیــده ای نــو در جهــان محســوب مــی 
ــت انســتیتو پاســتور مســتقر در  ــا محوری ــا ب ــه ه ــم کار بررســی نمون ــران ه شــوند و در ای

تهــران انجــام مــی گیــرد.
* ارســال نمونــه هــای مربــوط بــه بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا بــه تهــران و ارائــه جــواب در 
ایــن خصــوص بیــن ســه تــا چهــار روز طــول مــی کشــد ولــی در روزهــای اخیــر تجهیــزات 
خــاص ایــن کار در اســتان اصفهــان نیــز مســتقر شــده و بــه نظــر مــی رســد ایــن بــازه زمانــی 

کوتــاه تــر شــود.
ــا، تنهــا در شــرایط  ــه کرون ــرای بررســی احتمــال ابتــای شــهروندان ب * انجــام آزمایــش ب
خــاص و بــرای افــراد بســتری در مراکــز درمانــی انجــام مــی گیــرد و امــکان انجــام ایــن کار 

بــرای عمــوم شــهروندان وجــود نــدارد.
* در مــورد مراکــز مرتبــط بــا تولیــد، توزیــع و عرضــه مــواد غذایــی، توصیــه هــای بهداشــتی 

الزم بــه فعالیــن ایــن عرصــه هــا ارائــه شــده اســت.
* شــهروندان مــی تواننــد هــر گونــه گــران فروشــی و تخلــف در داروخانــه هــا را بــا ســامانه 

۱9۰ در میــان بگذارنــد.
ــد،  ــر گشــته ان ــه شهرســتان ب ــوده کشــور ب * در مــورد شــهروندانی کــه از کانــون هــای آل
ــه و  ــا، اســتراحت در خان ــردن تردده ــد محــدود ک ــای بهداشــتی الزم مانن ــه ه ــه توصی ارائ

ــم بیمــاری انجــام گرفتــه اســت. ــروز عائ ــه مراکــز بهداشــتی در صــورت ب مراجعــه ب

بهبودخودبهخودی۹۰درصدبیمارانمشکوکبهکرونا
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ــر)ع( دو  ــه مناســبت آغــاز مــاه رجــب و میــاد امــام محمــد باق ــدان هــای اســتان اصفهــان گفــت: ب ــر کل زن مدی
نفــر از خیریــن شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور در زنــدان و ارائــه کمــک ۶۷ میلیــون تومانــی زمینــه آزادی یــازده 

زندانــی جرایــم غیــر عمــد را از زنــدان نجــف آبــاد فراهــم کردنــد.
ــس از  ــه پ ــود ک ــان ب ــون توم ــان حــدود صــد میلی ــن زندانی ــی ای ــوع بده ــرد: مجم ــه ک اســداله گرجــی زاده اضاف
گفــت و گــو بــا شــاکیان و اخــذ رضایــت، بــا پرداخــت مبلغــی کمتــر از اصــل بدهــی، امــکان آزادی ایــن محکومــان 

فراهــم شــد.

کارگروه،تحلیلوبررسیراهکارهایمقابلهباویروسکرونا
مقابلــه  راهکارهــای  بررســی  و  تحلیــل  کارگــروه، 
ــتاندار و  ــاون اس ــت مع ــه ریاس ــا ب ــروس کرون ــا وی ب
فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور معاونیــن 
ــن  ــورای تامی ــاء ش ــه، اعض ــداران تابع ــدار، بخش فرمان
ــی  ــی و انتظام ــی، نظام ــای اداری و اجرای ــایر روس و س
شــبکه  ســاختمان  در   ... و  شــهرداران  شهرســتان، 

بهداشــت و درمــان شهرســتان برگــزار گردیــد.
مهنــدس راعــی در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر از 
ــبت  ــه مناس ــتان ب ــریف شهرس ــردم ش ــئوالن و م مس
دوره  یازدهمیــن  در  سازشــان  سرنوشــت  حضــور 
ــه  ــه ب ــن عاق ــامی، ای ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
ــات  ــرز از درک واقعی ــانی مب ــت را نش ــن سرنوش تعیی
ــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی برشــمردند  اجتماع
روزهــای  در  خواســتند  شهرســتان  مســئوالن  از  و 
ــت و  ــی بضاع ــراد ب ــدان، اف ــان ســال جــاری نیازمن پای
ــان  ــه ایش ــازند. در ادام ــر دور نس ــن را از خاط محرومی
ــه  ــاد را ک ــف آب ــه روز نج ــوم ب ــفندماه موس روز ۵ اس
مصــادف بــا شــهادت بیــش از 33۰ نفــر از دلیــر مــردان 
ــر  ــات خیب ــرف در عملی ــف اش ــد ۸ نج ــکر ظفرمن لش
ــک  ــهدا در ی ــن ش ــن از ای ــش از ۱9۰ ت ــییع بی و تش
روز اســت را گرامــی داشــتند و بــرای ایشــان علــو 
درجــات و بــرای کلیــه مســئولین توفیــق خدمــت، 
ــا  ــتان ب ــدار شهرس ــه فرمان ــد. در ادام ــئلت نمودن مس
ــان،  ــر درم ــه پیشــگیری ب تبییــن ضــرورت تقــدم مقول
ــا را در ســطح کشــور در  وجــود بیمــاری اپیدمــی کرون
ــد طبــق گــزارش  ــد و اشــاره نمودن خــور تامــل خواندن
ــی از  ــه خوب ــی شهرســتان ب ــکار عموم ــه اف ــای واصل ه
ــد  ــه حم ــه و ب ــی یافت ــاری آگاه ــن بیم ــخصات ای مش
ــودن  ــت ب ــر مثب ــی ب ــری مبن ــز، خب ــون نی اهلل تاکن
ــه  ــورت نپذیرفت ــتان ص ــخصی در شهرس ــات ش آزمایش
اســت. ایشــان در ادامــه بــا بیــان راهکارهــای فــردی و 
جمعــی مقابلــه بــا ایــن ویــروس بازپدیــد؛ گفتنــد: ایــن 
گونــه از بیمــاری هــا نظیــر ایبــوال، ســارس، مــرس و ... 

ــوان بیمــاری  ــه عن ــا ب ــوده و از آنه ــراوان ب ــخ ف در تاری
هــای بــاز پدیــد و نــه بیمــاری هــای نوپدیــد یــاد مــی 
ــر  شــود. ایشــان همچنیــن اهمیــت رســیدگی کامــل ب
نظافــت فــردی و رعایــت قواعــد محافظتــی در زیســت 
ــمردند و  ــم برش ــیار مه ــتا بس ــن راس ــی را در ای جمع
ــت و  ــبکه بهداش ــئوالن ش ــد، مس ــان کردن ــر نش خاط
ــز  ــا و مراک ــگاه ه ــرورش، دانش ــوزش و پ ــان، آم درم
ــی  ــتان م ــا و ... شهرس ــهرداری ه ــی، ش ــوزش عال آم
ــیل  ــی پتانس ــل از تمام ــدی کام ــره من ــا به ــت ب بایس
ــات  ــی، تبلیغ ــای جمع ــانه ه ــر: رس ــود نظی ــای موج ه
محیطی،جلســات آموزشــی، فضــای مجــازی و ... آگاهــی 
مــردم را در قبــال شــناخت بهتــر و عمقــی تــر از ایــن 
ــری و  ــکل گی ــع از ش ــد و مان ــش دهن ــاری را افزای بیم
ــه  ــت ب ــا عنای ــن ب ــد. همچنی ــایعات گردن ــترش ش گس

همیــت امــر فرهنــگ، در مــورد فرهنــگ ســازی موثــر 
در راســتای کنتــرل ایــن بیمــاری بــا دقــت نظــر کافــی 
ــر  ــای دکت ــه آق ــرد. در ادام ــدام صــورت پذی ــی اق و واف
غیــور، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــه 
ــت  ــر در محوری ــف موث ــای مختل ــه شــیوه ه ــل ب تفضی
بــا مقابلــه بــا ایــن ویــروس از جملــه میکــروب زدایــی 
ــکل ۷۰  ــع ال ــری از مای ــره گی ــی، به ــردی و عموم ف
درصــد جهــت شستشــوی ســطوح، بکارگیــری ماکــس 
هــای ســاده و موثــر، اســتفاده از الگــوی غذایــی خــاص 
ــان  ــه بی ــاء ب ــک از اعض ــپس هری ــد و س و ... پرداختن
دســتور العمــل هــای دســتگاه هــای باالدســتی مطبــوع 
ــل  ــتور العم ــه دس ــان جلس ــد و در پای ــود پرداختن خ
تنظیــم وظایــف کلیــه دســتگاه هــای شهرســتان 
ــط  ــک توس ــی مهل ــن اپیدم ــا ای ــه ب ــتای مقابل در راس
ــد. ــت گردی ــتان قرائ ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع

درسایهآفتابپدر
به مناسبت 18 اسفند والدت حضرت علی )ع( و روز پدر

پــدر! گرچــه خانــه مــا از آینــه نبــود؛ امــا خســته  تریــن مهربانــی عالــم، در آینــه 
ــه معنــای تــو برســم. ــا امــروز ب ــه ات، کودکی هایــم را بدرقــه کــرد، ت چشــمان مردان

می خواهــم بگویــم، ببخــش اگــر پــای تــک درخــت حیاطمــان، پنهانــی، 
غصه هایــی را خــوردی کــه مــال تــو نبودنــد!

ــته  ــای بس ــه الی دره ــدم ک ــده  ات را ندی ــرب  دی ــای ض ــر ناخن ه ــش اگ ببخ
روزگار، مانــده بــود و ببخــش اگــر همیشــه، پیــش از رســیدن تــو، خــواب بــودم؛ 
ــو،  ــانه ت ــر ش ــن ب ــای آویخت ــه ج ــا ب ــده ام ت ــه، آم ــر از همیش ــروز، بیدارت ــا ام ام

ــدرم! ــاد ای پ ــم مب ــایه ات ک ــم. س ــانی ات بزن ــدای پیش ــر بلن ــه ب بوس
ــود کــه وقتــی می ایســتادی، همــه چیــز را  ــزرگ ب ــدر ب آن روزهــا، ســایه ات آن ق
ــرزش دســتانت  ــروب، ل ــع شــرقی نیمکت هــای غ ــروز، ضل ــا ام ــت؛ ام ــرا می گرف ف

ــزد. ــی می ری ــی چوب ــداد عصای را در امت
ــاد کنــم. ســاعت جیبــی ات  ــو را فری ــاره، تمــام بغــض ت ــه یک ب ــم می خواهــد ب دل
ــت  ــده؛ درس ــگ ش ــا تن ــت غنچه ه ــه وق ــد ک ــادم می آی ــی، ی ــگاه می کن ــه ن را ک

مثــل دل مــن بــرای تــو.
ــار  ــی، کن ــات هم معن ــم، کلم ــروز در تقوی ــه ام ــت ک ــنگی اس ــادف قش ــن، تص ای
هــم چیــده شــده اند. یعنــی در دائــرة المعــارف عشــق، پــدر، ترجمــه علــی علیــه 

 الســام اســت.
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4شماره54
داستان کوتاه خــطصــاف

شبی، برف فراوانی آمد و همه جا را سفیدپوش کرد.  دو پسر کوچک با هم شرط بستند که از روی یک خط صاف، از 
راهی عبور کنند که به مدرسه می رسید.

 یکی از آنان گفت: »کار سا د ه ای است!«، بعد به زیر پای خود  نگریست که با دقت گام بردارد. پس از پیمودن نیمی از 
مسافت، سر خود  را بلند کرد  تا به رّدپاهای خود  نگاه کند. متوجه شد که به صورت زیگ زاگ قدم برد اشته است.

دوستش را صدا زد  و گفت: سعی کن که این کار را بهتر از من انجام دهی.
 پسرک فریاد  زد: کار سا ده ای است!،  بعد سر خود  را باال گرفت، به دِر مدرسه چشم د وخت و به طرِف هدِف خود  رفت. 

رّدپای او کامًا صاف بود.

اختصاصاتاقفکر.
وتجمعجواناناندیشمند

ــان  ــش میزب ــر خوی ــاد در دفت ــف آب ــهردار نج ــزی ش ــد مغ محم
ــود. ــه ب ــر نورال ــدس صف مهن

در ایــن جلســه مهنــدس پزشــکی ریاســت شــورای اســامی 
ــام  ــر اله ــهردار، دکت ــاور ش ــلیمانی مش ــدس س ــتان، مهن شهرس
ــد و  ــز رش ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل ــارک ه ــر پ ــان مدی ایمانی
ــور  ــه ای کش ــی و حرف ــای فن ــکده ه ــت دانش ــکوفایی خاقی ش
ــات ،  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــری مدیرفن ــیاه کم ــدس س ، مهن
ــی و  ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــی مدیرعام ــدس فردوس مهن
ورزشــی و رضایــی مدیرارتباطــات و امــور بیــن الملــل نیــز حضــور 

ــتند . داش
ــر  و  ــاق فک ــروه تخصصــی درخصــوص اختصــاص ات ــن کارگ در ای
ــف بحــث و  ــات مختل ــان اندیشــمند شــهر در موضوع تجمــع جوان
ــازی  ــدف س ــازی و ه ــال س ــی و مکانیزاســیون و فع از لحــاظ عمل

ــادل نظــر شــد. ــی و فکــری تب عمل
در ایــن جلســه پیرامــون اکوسیســتم کارآفرینــی نجــف آبــاد، هــدف 
ــی، تجــاری ســازی و ســرمایه  توریســت علمــی و گردشــگری عمل
گــذاری، اســتارتاپ هــا، مجــوزات مــورد نیــاز از  وزارت و اداره کاره 
، اولیــن شــتاب دهنــده نجــف آبــاد و ... نیــز بحــث و تبــادل نظــر 

شــد.
شــایان ذکــر اســت مهنــدس نورالــه زاده ۱3۲9 نجــف آبــاد 
اصفهــان ، کارآفریــن، صادرکننــده حــوزه صنعــت و تولیــد کننــده 
اتــاق بازرگانــی ایــران اســت کــه  کارشناســی ارشــد بــرق- قــدرت  
را از دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران کســب کــرده اســت و مؤســس 

ــا نیکواســت. شــرکت صف
ــه وجــود آورده اســت  ــی ب ــر کمپان ــادی دات ــداد زی ــو تع ــا نیک صف
ــرو ،فرانکــو   ــوژان نی ــوالد، ن ــا ف ــد از:ســپاهان ذوب، صف ــه عبارتن ک

ــوان. و شــرکت ت

مدیریتشهریدرخطمقدممبارزهباویروسکرونا
شــهری  خدمــات  معــاون  بیگدلــی  ســهراب 
شــهرداری نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه جلســه روســای 
ــوان داشــت  ادارات شهرســتان در خصــوص کروناعن
ــی  ــتورالعمل اجرای ــهری دس ــات ش ــت خدم معاون
ویــروس کرونــا را بــه مناطــق و ســازمان هــای 
ــاغ کــرده اســت و   وابســته و پرســنل شــهرداری اب
ــا اقدامــات  ــه منظــور  جلــو گیــری از شــیوع کرون ب
ــازمان  ــهرداری و س ــرح در ش ــن ش ــگیرانه بدی پیش

ــت : ــده اس ــول گردی ــته معم ــای وابس ه
کلیــه پرســنل واحــد متوفیــات ضمــن دریافــت 
ــوازم حفاظــت فــردی کامــل  ــه ل آموزشــه ای الزم ب
اعــم از ماســک تنفســی فیلتــر دار ، عینــک محافــظ، 
لبــاس ایزولــه یکبــار مصــرف، دســتکش یکبــار 
مصرف)التکــس( و ژل ضدعفونــی کننــده دســت 

ــد. ــز شــده ان مجه
تجهیــزات ضدعفونــی کننــده ســطوح شــامل الــکل 
وایتکــس جهــت ضدعفونــی  محلــول  و  آتانــول 
آمبوالنس هــای  هــا،  ســالن  اداری،  ســاختمان 
ــع در  ــی، ســرویس هــای بهداشــتی واق حمــل متوف
ــازی کــودکان و نیمکــت هــا و  آرامســتان وســایل ب
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــار آن واح ــه و در اختی ــره... تهی غی
ــردن  ــی ک ــح ضدعفون ــن نحــوه صحی اســت همچنی
بــه نیروهــای خدماتــی آن واحدآمــوزش داده شــده 

اســت.
بیگدلــی بــا تاکیــد بردســتور کار قــرار گرفتــن 
توســط  کــردن  ضدعفونــی   روزانــه  و  مســتمر 
مجموعــه ایــن معاونــت عنــوان داشــت :  باهماهنگی 
ــاش  ــد دســتگاه ســم پ ــران مناطــق تعــداد چن مدی
ــس  ــی وایتک ــول ضدعفون ــا محل ــراه ب ــتی هم دس
ــبز  ــای س ــنل فض ــدادی از پرس ــد وتع ــه گردی تهی
ــرای انجــام عملیــات  مناطــق بصــورت اختصاصــی ب
ــی  ــوازم حفاظت ــه ل ــده و ب ــوزش دی ــی آم ضدعفون
کارشــناس  نظــارت  بــا  و  فــردی مجهــز شــده 
ــه  ــورت روزان ــه ص ــهرداری ب ــط ش ــت محی بهداش
ــی کــردن کلیــه ســرویس هــای بهداشــتی  ضدعفون
ســطح شــهرو پــارک هــا، کلیــه وســایل بــازی 
کــودکان، وســایل ورزشــی، نیمکــت هــا و غیــره در 

حــال انجــام می باشــد.
ضدعفونــی  هــای  محلــول  داشــت  عنــوان  وی 
کننــده و تجهیــزات ولــوازم حفاظــت فــردی در 
اختیــار واحــد کشــتارگاه دام نیزقــرار گرفتــه  و  
ــه  ــی در کلی ــای آموزش ــتر ه ــع پوس ــب و توزی نص
ــای اداری  ــاختمان ه ــای اداری، س ــا و فضاه واحده
ــی  ــه ضدعفون ــه صــورت روزان نصــب و ســاختمانها ب
ــت   ــراز داش ــهری اب ــات ش ــاون خدم ــد. مع می گردن
ــل و  ــت حم ــازمان مدیری ــزارش س ــه گ ــه ب ــا توج ب
نقــل بــار و مســافر بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا اقداماتــی همچــون تشــکیل جلســات 
آموزشــی بــا حضــور کارشناســان شــبکه بهداشــت و 
ــای  ــرکت ه ــر ش ــران دفات ــتان، مدی ــان شهرس درم
ــای  ــرکت ه ــران ش ــهری، مدی ــرون ش ــافربری ب مس
ــوط  ــدگان خط ــوزی، نماین ــل دانش آم ــل و نق حم
اتوبــوس ، مینــی بــوس و تاکســی همچنیــن پرســنل 
پایانــه مســافربری  و  اداری و خدماتــی ســازمان 
محــل  در  واقــع  کوثــر  فروشــگاه  وکارکنــان 
ــواد  ــع م ــده و توزی ــزار گردی ــه برگ ــاختمان پایان س
ضدعفونــی کننــده بیــن تمــام نــاوگان حمــل و نقــل 
عمومــی مســافر، شــرکت هــای حمــل و نقــل دانــش 

ــرای اســتفاده صحیــح از آن  آمــوزی آمــوزش الزم ب
در نــاوگان صــورت گرفتــه اســت.

ــل  ــت و حم ــازمان مدیری ــات س ــر اقدام وی از دیگ
و نقــل بــار و مســافر بــه ضــد عفونــی نمــودن 
ســاختمان پایانــه مســافربری و ســاختمان هــای 
اداری همچنیــن کلیــه اتوبــوس هــا، مینــی بوســه ا و 
تاکســی هــای تحــت نظــارت ایــن ســازمان بصــورت 
ــر  ــب بن ــب و نص ــر و ش ــت ظه ــی دو نوب ــه ط روزان
ــه  ــای اداری، پایان ــی در فضاه ــترهای آموزش و پوس
ــع  ــز توزی ــافربری و نی ــای مس ــرکت ه ــر ش و دفات
ــکات آموزشــی در بیــن  پوســتر و بروشــور حــاوی ن
مســافرین ، شــهروندان و دانــش آمــوزان اشــاره 

ــود. نم

جلسهآموزشیکرونافعالینحملونقلشهری
ــا در  ــاری کرون ــیوع بیم ــگیری از ش ــت پیش ــه اهمی ــت ب ــا عنای ب
ــا  ــی ب ــه آموزش ــافر ، جلس ــی مس ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ن
ــاد و  ــف آب ــتان نج ــت شهرس ــبکه بهداش ــان ش ــور کارشناس حض
ــار و  ــل ب ــل و نق ــت حم ــازمان مدیری ــان س ــل و کارکن مدیرعام
ــل  ــای حم ــرکت ه ــران ش ــاد و مدی ــف آب ــهرداری نج ــافر ش مس
و نقــل مســافر و دانــش آمــوزی ،نماینــدگان تاکســی هــای 
ــران  ــوس و مدی ــی ب ــوس و مین شــهری و خطــوط تاکســی و اتوب
شــرکت هــای مســافربری بــرون شــهری در ســازمان حمــل و نقــل 

ــد. ــکیل ش تش
در ایــن جلســه رضایــی مدیــر عامــل ســازمان در خصــوص اهمیــت 
پیشــگیری از شــیوع ایــن بیمــاری در نــاوگان حمــل و نقــل عمومی 
ــه شــهروندان و راننــدگان مطالبــی بیــان  مســافر و آگاهــی دادن ب

شتند. ا د
در ادامــه کارشناســان شــبکه بهداشــت بــا بیــان دســتورالعمل هــا 
ــوزش الزم  ــر آم ــوارد زی ــه در خصــوص م ــا واصل ــه ه و بخــش نام

ــه گردیــد. ارائ
ــل  ــل و نق ــای حم ــرکت ه ــدگان ش ــران و رانن ــوزش مدی الف(آم

ــوزان. ــش آم ــافر و دان مس
ب( آمــوزش غیرحضــوری شــهروندان بــا نصــب بروشــور در داخــل 

نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی محیــط و دفاتــر پایانــه.
ج(آموزش مدیران شرکت های مسافربری برون شهری.

د(آمــوزش عملــی نحــوه گنــد زدایــی و ضدعفونــی داخــل نــاوگان 
حمــل و نقــل عمومــی مســافر.

ــال  ــل در ح ــل و نق ــاوگان حم ــی ن ــت ضدعفون ــر اس ــایان ذک ش
ــت. ــام اس انج
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رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی انتظامــی اســتان گفــت: در حادثــه ای در نجــف آبــاد، موتــور ســوار 

شــانزده ســاله بــه دلیــل بــی توجهــی بــه جلــو، بــه خانــم ســی و هشــت ســاله ای کــه بــه صــورت عابــر پیــاده در حال 

تــردد بــود، برخــورد کــرده و متاســفانه هــر دو نفــر بعــد از انتقال بــه بیمارســتان به دلیل شــدت جراحات فــوت کردند.

این خبر را ســرهنگ محمدرضا محمدی اعام کرده .

آتشسوزیدرکارگاهتولیدادوات
فلزی،رنگآمیزیوتولیدتشک

ــزی و  ــگ آمی ــزی ، رن ــد ادوات فل ــنگین کارگاه تولی ــق س حری
ــار شــد. ــش نشــان مه ــر ۲۶ آت ــاش نفــس گی ــا ت ــد تشــک  ب تولی

ــزی  ــگ آمی ــزی ، رن ــد ادوات فل ــق کارگاه تولی ــورد حری ــک م  ی
ــه ۸  ــه بافاصل ــد ک ــام ش ــامانه ۱۲۵ اع ــه س ــد تشــک  ب و تولی
دســتگاه خــودرو اطفائیــه بــه همــراه ۲۸ آتــش نشــان از ایســتگاه 
ــتگاه  ــن دو دس ــج و همچنی ــار و پن ــه ، چه ــک ، دو ، س ــای ی ه
خــودرو اطفائیــه از آتــش نشــانی شــهرداری گلدشــت بــه محــل 
حادثــه اعــزام شــدند . ایــن کارگاه کــه محــل انبــار حجــم زیــادی 
از چــوب و منصوبــات فلــزی و گازوئیــل و فــوم فشــرده و ..... واقــع 
ــا تــاش بیــش از  ۴ ســاعته  ــود ب ــر تبســم ســه  ب ــوار الغدی در بل

آتــش نشــان هــا حریــق مهــار و اطفــاء شــد.  
آتشــپاد اصغــر مهــدی پــور مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی و 
خدمــات ایمنــی کــه در محــل حادثــه حضــور داشــت و فرماندهــی 
عملیــات را بــر عهــده داشــت در ایــن بــاره افــزود: بــه دلیل وســعت 
زیــاد آتــش ، آتــش نشــانان پــس از حــدود ۴ ســاعت تــاش نفــس 
ــه  ــنگین و کلی ــه س ــودرو اطفائی ــتگاه خ ــیله ۱۰ دس ــر و بوس گی
تجهیــزات و تــاش بــی وقفــه ۲۸ آتــش نشــان حریــق کــه تعــداد 

ســه بــاب ســوله کارگاه را فــرا گرفتــه بــود مهــار و اطفــاء شــد .
 مهــدی پــور ادامــه داد: متاســفانه مشــخص شــد یــک نفــر نیــز در 
ایــن آتــش ســوزی دچــار ســوختگی شــدید گردیــده  بــه مراکــز 

درمانــی انتقــال یافــت .
وی در پایــان افــزود: رعایــت نــکات ایمنــی در حیــن کار در کارگاه 
ــاء  ــل اشــتعال و تامیــن وســائل اطف ــواد قاب ــی م ــار اصول هــا و انب

حریــق در ایــن محــل هــا از ضروریــات اســت.

برجکبوتربوستانزندگی
استقبالازبهاروخانهتکانیشهر

ــه  ــی  در چهارجبه ــتان زندگ ــک بوس ــاز ی ــگری ف ــروژه گردش  پ
حــدود هفــت کیلومتــر شــامل ســاخت  برکه و ســاختمان کوشــک، 
ســرویس بهداشــتی، پیــاده روســازی و مســیر دوچرخــه و.. فعــال 
ــه عنــوان محــور  مــی باشــد و ســاماندهی خیابــان ســاحل ب
ــا جــدول  ــر ب ــک کیلومت ــه طــول ی ــداد بیشــه ب تفریحــی در امت
ــام اســت. ــال انج ــازی و.. در ح ــاده روس ــرش، پی ــوک ف ــذاری، بل گ

ــت  ــان مدیری ــا الم ــی از ده ه ــی یک ــتان زندگ ــر بوس ــرج کبوت ب
شــهری در اســتقبال از بهــار اســت کــه بــا الهــام از دوران صفــوی 
ــه ارتفــاع ۲۲ متــر همچــون نگینــی در ایــن مســیر جلوگــر اســت. ب

ــاع  ــر ، ارتف ــه دوم ۶.۵ مت ــر طبق ــر ، قط ــه اول ۱۴ مت ــر طبق قط
الشــه چینــی ســنگی ۸۰ ســانتی متــرو ارتفــاع فوندانســیون ۷۰ 
ســانتی متــر مــی باشــد  کــه بــرای اســتحکام داخــل و جلوگیــری 
ــبکه  ــدی و ش ــه کاف بن ــط موریان ــی توس ــیدگی و خردگ از پوس

بنــدی آن از چــوب درخــت کاج اســت.
در ایــن بنــای ضــد زلزلــه کــه از آجــر بــرای ستون،ازســیمان بــرای 
ســفت کاری ، از خشــت بــرای نــازک کاری و از کاهــگل بــرای  الیه 
روی اســتفاده شــده اســت بــرای جــذب کبوتــر هیــچ گونــه آهنــی 

اســتفاده نشــده اســت.

فروشتمامآثارخوشنویسیاستاداحمدیدرروزاولنمایشگاه»نقطهتهران«
در نمایشــگاه گروهــی خوشنویســی » نقطــه« کــه در 
محــل گالــری گویــا تهــران برگــزار شــد ؛ 33 تابلــوی 
خوشنویســی از ســه هنرمنــد کشــور بــه ارزش ۶ تــا 
۱۸ میلیــون تومــان قیمــت گــذاری و فــروش رفــت .

در رویــدادی بــی نظیــر آثار خوشنویســی  ســه اســتاد 
برتــر خوشنویســی کشــور از جملــه  احمــد احمــدی، 
محمــود رهبــران و یــادگار خیــام همزمــان بــا آییــن 
ــه  ــه نمایشــگاه  ب ــاح نمایشــگاه  در ســاعات اولی افتت

فــروش رفــت .
ــتان  ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ضمــن اظهــار خرســندی از ایــن اتفــاق گفــت : بــدون 
شــک هنــر خوشنویســی در بیــن هنرهــای اســامی 
بــه دلیــل ارتبــاط نزدیــک بــا روح انســان دارای 
جایــگاه و ارزش واالیــی اســت کــه نمــی تــوان بــر آن 

ــی گذاشــت . قیمــت و بهای
ــته  ــنویس برجس ــدی خوش ــد احم ــزود : احم وی اف
شهرســتان نجــف آبــاد  و دارنــده درجــه یــک هنــری 
) دکتــرا ( تاکنــون در بیــش از ۱۰۰ نمایشــگاه جمعی 
در کشــورهای اســامی منطقــه و دیگــر اســتان هــای 

ــگاه  ــون در 3۰نمایش ــته  و تاکن ــور داش ــور  حض کش
ــته اســت.  ــش گذاش ــه نمای ــود را ب ــار خ ــرادی آث انف
ــش از  ــن بی ــی همچنی ــر خوشنویس ــتاد برت ــن اس ای
ــه  ــی در صحن ــن الملل ــوری و بی ــوان کش ــاد عن هفت
هــای مختلــف از جملــه جشــنواره هــای بیــن المللــی 

ــوده اســت . را کســب نم

درخششدانشآموزانسماینجفآباددرمالزی
ــای  ــوزان پایه ه ــاری دانش آم ــی مخت ــین و عل حس
دوازدهــم ریاضــی و ششــم ابتدایــی بــه ترتیــب 
ــنواره   ــز جش ــا و برن ــدال ط ــب م ــه کس ــق ب موف

ــدند. ــزی ش ــور مال ــان کش مخترع
ــور  ــا حض ــی ب ــال متوال ــی ۶ س ــنواره ط ــن جش ای
مالــزی  از سراســر جهــان در کشــور  مخترعــان 
برگــزار می شــود و اســفند امســال نیــز فرصــت 
اختراعــات  معرفــی جدیدتریــن  بــرای  مناســبی 

ــد. ــم ش فراه
ــه  ــاد ب ــد مســتقل نجف آب ــمایی از واح ــرادر س دو  ب
ــتگاه  ــاخت دس ــرح س ــه ط ــا ارائ ــترک ب ــور مش ط
ــور  ــنواره حض ــن جش ــوا در ای ــی ه ــه آلودگ تصفی
یافتــه و پــس از داوری ایــن طــرح توســط ســه داور 
ــدند. ــار ش ــن افتخ ــب ای ــه کس ــق ب ــی، موف بین الملل

طــرح  و  اختــراع  چندیــن  جــاری  ســال  در 
دانش آمــوزی ســمای نجف آبــاد موفــق بــه اخــذ 

اســت. شــده  برتــر  رتبه هــای  و  مــدال 

جلسهپدافندغیرعاملباموضوعمقابلهباویروسکرونا
ســومین  جلســه فرهنگــی اجتماعــی آموزشــی 
ــاد  شــورای پدافنــد غیــر عامــل شهرســتان نجــف آب
بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ، 
نماینــدگان آمــوزش و پــرورش و فرماندهــی نیــروی 
ــتان در  ــیج شهرس ــت بس ــروی مقاوم ــی و نی انتظام
محــل دفتــر ریاســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــاد تشــکیل شــد . نجــف آب
ــاد  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب
در ابتــدای جلســه  بــا اعــام گــزارش اقدامــات ایــن 
اداره در خصــوص پدافنــد غیــر عامــل ، در ســخنان 
کوتاهــی بــه اقدامــات ایــن اداره از جملــه برگــزاری 
مســابقات پدافنــد غیــر عامــل ، طراحــی اتــاق فکــر 
ــه هــا  ــه اندیشــه ورز ( و تعییــن کمیت ــات عالی ) هی

مطالبــی را عنــوان کــرد .
ســید حســن لــوح موســوی  ضمــن اشــاره بــه 
وظایــف و اختیــارات کمیتــه پدافنــد غیرعامــل افــزود 
: هــدف از برگــزاری ایــن جلســه پیشــگیری و کنترل 
ــا  ــه ای ب ــه و مقابل ــش گرایان ــا و واکن ــروس کرون وی

ــاری اســت . ــن بیم ای

ــا  ــری آموزشــی ب وی گفــت : برگــزاری نشســت خب
همــکاری شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــزاری دو دوره  ــانه ، برگ ــر و رس ــاب خب ــت اصح جه
آموزشــی ویــژه زیــر مجموعــه هــا ی اداره از جملــه 
ــی  ــات فرهنگ ــری ،موسس ــی هن ــات فرهنگ موسس
قــرآن و عتــرت ، آموزشــگاه هــای آزاد هنــری ، 
ــری  ــی هن ــای فرهنگ ــون ه ــای کان ــران و اعض مدی
مســاجد و.. در ســالن شــهید آوینــی و مســجد 
ــوزش  ــودن آم ــل نم ــت ، تعطی ــرا )س( گلدش الزه
ــا  ــی ت ــای ادب ــن ه ــری و انجم ــی هن ــز فرهنگ مراک
ــک  ــال پیام ــوب ، ارس ــت مطل ــه وضعی ــیدن ب رس
ــه زیــر مجموعــه هــا ، درخواســت  هــای آموزشــی ب
ملزومــات ضــد عفونــی کننــده از شــبکه بهداشــت و 
ــرد. ــوان ک ــن اداره عن ــات ای ــه اقدام ــان را از جمل درم

هــای  برنامــه  بررســی   خصــوص  در  ادامــه  در 
ــرای  فرهنــگ ســازی و تبلیغــی ادارات شهرســتان ب
ــزی  ــه ری ــا  و برنام ــروس کرون ــا انتشــار وی ــه ب مقابل
در خصــوص ایجــاد اتــاق فکــر بــا حضــور نماینــدگان 

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ادارات بح
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خبر کوتاه ثبــتنامگروههایجهادیبرایمبارزهباکرونا

مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد گفــت: فراخــوان ثبــت نــام نیرو هــای جهــادی بــرای آمــوزش 
پیشــگیری از کرونــا منتشــر شــده و داوطلبــان می تواننــد در ایــن دوره هــا ثبــت نــام کننــد.

متیــن انجیلــی از آمــاده ســازی گروه هــای جهــادی بهداشــتی ویــژه پیشــگیری از انتشــار کرونــا خبــر داد و گفــت: 
بنــا داریــم آموزش هــای الزم را بــه داوطلبــان ارائــه دهیــم تــا در صــورت نیــاز بــه عنــوان کمــک پرســتار یــا هــر 

حــوزه مــورد نیــاز دیگــر، خدمــت رســانی کننــد.
ــه حضــور گروه هــای جهــادی  ــاز ب ــه داوطلبــان اعــام می کنیــم کــه در صــورت اعــام نی ــح کــرد: ب انجیلــی تصری

ــه عمــل می آیــد. ــرای خدمــت جهــادی دعــوت ب از ســوی مراجــع ذیصــاح، از داوطلبــان ب

 بــا توجــه بــه فعالیــت هــای عمرانــی ســطح شــهر بــرای 
ــهردار  ــهر ش ــطح ش ــی س ــای عمران ــروژه ه ــری پ پیگی
ــق و  ــران مناط ــن ، مدی ــور معاونی ــا حض ــاد ب ــف آب نج
ــط را  ــی مرتب ــه عمران ــات کمیت ــتادی جلس ــران س مدی

برگــزار مــی کنــد.
ــای  ــی  ، بازدیده ــات عمران ــری جلس ــتای پیگی در راس
ــت  ــرفت و کیفی ــد پیش ــهردار و رص ــرر ش ــی مک میدان
اجــرای پــروژه هــا و گــزارش مســئولین مرتبــط و 
ــا  ــن بازدیده ــه در ای ــرد ک ــی پذی ــکاران صــورت م پیمان
تســریع مــوارد عمرانــی ، خدمــات شــهری و فضــای ســبز 
ــاظ  ــاز لح ــورد نی ــای م ــری ه ــم گی ــا و تصمی ــروژه ه پ

ــی شــود. م
شــایان ذکــر اســت در همیــن رابطــه،  شــهردار از پــروژه 
هــای در حــال انجــام کــه در آینــده ای نزدیــک بــه بهــره 
بــرداری مــی رســند بازدیــدی میدانی بــه عمــل آورد ، در 
ایــن بازدیــد مهنــدس پزشــکی رییــس شــورای اســامی 
شهرســتان و پوراســماعیلی عضــو شــورای اســامی شــهر 

نیــز حضــور داشــتند.

جلسـهوبازدیدکشتارگاهصنعتینجفآباد
ــی  ــتارگاه صنعت ــات کش ــر از جلس ــی دیگ یک
ــاد  ــا حضــور شــهردار نجــف آب ــاد ب نجــف آب

ــد. ــزار گردی برگ
مهنــدس فاضــل معــاون امــور زیربنایــی 
و حمــل و نقــل شــهری در حاشــیه ایــن 
جلســه و بازدیــد عنــوان داشــت : دیــوار 
ــرب  ــی غ ــن کشــتارگاه صنعت کشــی بزرگتری
بــه طــول ۱۴۰۰ متــر بــا دیــواره هــای بتنــی 

ــت. ــام اس ــال انج ــاخته در ح ــش س پی
ــح  ــتگاه ذب ــت دس ــوان داش ــن عن وی همچنی
دوار دام ســبک و ســنگین آمــاده و نصــب 
ــه ســالن کشــتار کشــتارگاه  شــده و موتورخان

ــت. ــب اس ــال نص در ح
ــه  ــا توج ــت: ب ــوان داش ــل عن ــدس فاض مهن
ــدم  ــا و ع ــت ه ــه قیم ــی روی ــش ب ــه افزای ب

ــود  ــت شــهری ن ــه اهتمــام مدیری ــات آن ب ثب
ــود  ــب و ن ــتارگاه نص ــزات کش ــد تجهی درص
و پنــج درصــد ابنیــه شــامل ســالن کشــتار و 
ــه  ــاختمان اداری و .. ب ــردخانه، س ــل و س آغ
انجــام رســیده انــد ، وی همچنین خاطرنشــان 
ســاخت : موتورخانــه ســردخانه و محوطــه 
ســازی کــه طــرح آن در کمیتــه طرحهــا 
ــرح  ــرآورد ط ــس از ب ــت پ ــده اس ــوب ش مص
عملیاتــی گردیــده و عمــًا وارد افتتــاح فازیــک 
ــرب اســتان  ــی غ ــن کشــتارگاه صنعت بزرگتری
اصفهــان خواهیــم شــد و در آینــده ای نزدیــک 

ــود. ــم ب ــاح آن خواهی ــاهد افتت ش

آثارنقاشیگروهی»ازخاکستریتارنگ«درنگارخانهامروز
ــتری  ــی » از خاکس ــی  گروه ــگاه نقاش نمایش
ــان فاطمــه چاوشــی  ــار هنرجوی ــگ« آث ــا رن ت
هنرمنــد فعــال شهرســتان در محــل نگارخانــه 

امــروز نجــف آبــاد گشــایش یافــت  .
در ایــن نمایشــگاه کــه بــا همــکاری اداره 
آبــاد  نجــف  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
برگــزار شــده اســت ؛ بیــش از  ۵۰ اثــر  از ۱۵ 
هنرجــوی نقاشــی در  تکنیــک هــای مختلفــی 
ــگ و  ــم ،  رن ــیاه قل ــگ ، س ــداد رن ــون : م چ
روغــن ،  گــواش  و ...  و بــا هــدف ایجــاد 
انگیــزه در هنرجویــان و  آشــنایی بــا  تکنیــک 

هــای مختلــف هنــری در کنــار  معرفی بیشــتر 
ــا شــده اســت . ــدان برپ ــه من ــه عاق ــار ب آث

ــراد،  ــر به ــاری از هاج ــگاه آث ــن نمایش در ای
ــیمین  ــوری ، س ــولماز غف ــادی ، س ــن باب ثمی
ســورانی ، معصومــه کاظمــی ، عســل دره 
 ، ،مینــو مختــاری  قنبــری  فرشــته  نــژاد، 
هانیــه زنگنــه ، پرویــن منصــوری ، زهــرا 
ــور پیرعلــی  ــم پ ــی ، زینــب اســدی ، مری برات
، مهســا کریمــی و ابوالفضــل الچینانــی در 
ــه  ــرار گرفت ــدان ق ــه من ــد عاق ــرض دی مع

ــت . اس
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

چگونــهمیتــوانخطــرعفونــتراکاهشداد؟سخنی با خوانندگان
بــا رعایــت چهار مورد احتیاطی زیر می توانیــد جلوی خطر عفونت برای خود و خانواده تان را بگیرید:

۱. دســتهای تان را مرتب با آب و صابون یا ژل ضدعفونی الکل دار بشــویید.
۲. بــه هنــگام عطســه یــا ســرفه جلــوی دهــان خــود را بــا دســتمال یــا آرنــج خــم شــده تان بگیریــد، و دســتمال 

را داخــل ســطح دربســته بیاندازیــد.
3. از تماس نزدیک با کســانی که ســرما خورده اند یا عائمی شــبیه آنفوالنزا دارند اجتناب کنید.

ــد حتمــاً  ــا احســاس می کنیــد مشــکل تنفــس داری ــد، ســرفه می کنیــد ی ــا کودکتــان تــب داری ــان ی ۴. اگــر خودت
بــه دکتــر مراجعــه کنیــد.
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