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2378 استفاده از 700 هزار 
لیتر ماده ضدعفونی 
کننده در شهرستان 

نجف آباد 

نشست اصحاب خبر 
و رسانه با رئیس ستاد 
مردمی مبارزه با کرونا

راهکارها و اقدامات 
صورت گرفته با ویروس 

کرونا
اقدامات ستاد مردمی 
مقابله با ویروس کرونا

مدیریت شهری در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا 
محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد در نشست خبری کمیته فرهنگی و اطالع رسانی ستاد مبارزه با بیماری کرونا
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شماره 55 3
                                                                          چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟پیام کوتاه

بــرای مبــارزه بــا کرونــا نبایــد کارهــای زیــر را انجــام دهیــد، زیــرا ایــن مــوارد نــه تنهــا موثــر نیســت بلکــه می توانــد 
ــد: ــیب زننده باش آس

سیگار کشیدن
استفاده متعدد از یک ماسک

استفاده از آنتی بیوتیک ها
سفر کردن

ــی  ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــر عام ــدس فردوســی مدی مهن
نجف آبــاد در نشســت خبــری کمیتــه فرهنگــی و اطــاع رســانی 
ســتاد مبــارزه بــا بیمــاری کروناگفــت: در هفته هــای اخیــر و بــه 
ــش  ــا، بی ــورد کرون ــه بیشــتر در م ــر چ ــانی ه ــور اطاع رس منظ
از صــد هــزار تراکــت، ده هــزار بروشــور و هــزار و هفتصــد متــر 
ــای  ــژه برنامه ه ــر توســط شــهرداری چــاپ شــده و وی ــع بن مرب
ــرده اســت. ــدا ک ــعه پی ــازی توس ــه در فضــای مج ــن مجموع ای

محمــد مهــدی فردوســی اعــام کــرد: در همیــن راســتا 
ــت  ــا بیس ــهر ب ــطح ش ــهروندی س ــگ ش ــوی فرهن ــد تابل یکص
طــرح مختلــف بــه ایــن موضــوع اختصــاص پیــدا کــرده 
اســت. شــده  آمــاده  نیــز  جدیــد  طــرح  ســری  چنــد  و 

ــای  ــطح پارک ه ــزرگ در س ــر ب ــب بن ــاپ و نص ــی از چ فردوس
شــهر بــه منظــور اعــام محدودیت هــای  تــردد خبــر داد و گفــت: 
عــاوه بــر انعــکاس ســیزده گــزارش بــا موضــوع محدودیت هــای 
ــورت  ــای ص ــزارش از فعالیت ه ــت گ ــه بیس ــک ب ــردد و نزدی ت
گرفتــه در خصــوص ضدعفونــی شــهر، ویــژه برنامه هــای متنوعــی 
ــهروندان در  ــه ش ــت روحی ــازی و تقوی ــیر فرهنگ س ــز در مس نی
بســتر فضــای مجــازی تــدارک دیــده شــده کــه از جملــه آن هــا 
ــواع چالــش و مســابقه ماننــد جشــنواره انتخــاب  ــه ان می تــوان ب
ــرد. ــاره ک ــدی اش ــتند آپ کم ــی و اس ــرغ رنگ ــبزه و تخم م س

وی از ضبــط بیشــتر ایــن برنامه هــا بــا محوریــت  خانــه تاریخــی 
ــئوالن و  ــا مس ــه ب ــه داد: مصاحب ــت و ادام ــخن گف ــرور س مهرپ
چهره هــای هنــری، تهیــه ویدئو هــای اختصاصــی از اســاتید 
سرشــناس دوره هــای ســبک زندگــی برگــزار شــده در نجف آبــاد 
ــه  ــور گردشــگری مجــازی، ارائ ــر، اجــرای ت طــی ســال های اخی
محتواهــای جــذاب بــه فضاهــای مجــازی فعــال در ســطح شــهر 
ــازمان  ــر س ــال های اخی ــای س ــژه برنامه ه و بازنشــر منتخــب وی
ــر  ــر از دیگ ــال های اخی ــهرداری در س ــی ش ــی اجتماع فرهنگ
قســمت های جشــنواره نــوروزی شــهرداری محســوب می شــوند.

بازدید کرونا محور

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق عیــدی محمــد طرقــی ریاســت و تنــی چنــد از اعضــای شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد ازحرکــت جهــادی خادمــان موکــب 
نجــف بــا نــام و یــاد شــهید حججــی در بســته بنــدی مــواد ضــد عفونــی کننــده بــرای تحویــل درب منــازل مــردم بازدیــد بعمــل آورده و ضمــن خداقــوت و دســتمریزاد شــنوای ســخنان 

ایشــان بودنــد.
در ادامــه نیــز از اســتقرار نیروهــای هــال احمــر، بســیج، نیــروی انتظامــی و دیگــر ارگان هــا در ورودی پلیــس راه نجــف آبــاد بــه منظــور غربالگــری خودروهــای عبــوری بازدیــد و بــا نحــوه 

عملکــرد ایشــان از نزدیــک آشــنا گردیــده و آرزوی توفیــق بــرای ایــن عزیــزان نمودنــد.

چاپ ۱۱۰هزار بروشور 
اطالع رسانی در نجف آباد

اولیــن نشســت خبــری بــا حضــور دکتــر حســن پــور رئیــس ســتاد مردمــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا  و جمعــی 
از اصحــاب خبــر و رســانه در محــل ســالن هــال احمــر شهرســتان برگــزار شــد .

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان در ابتــدای ایــن جلســه ضمــن تبریــک ســال نــو و خیــر مقــدم 
بــه مدعویــن هــدف از ایــن  نشســت را  آگاه ســازی مــردم در خصــوص نحــوه فعالیــت ســتاد مردمــی مبــارزه بــا 
ــه منظــور  ــا اعــام کــرد وافــزود ایــن ســتاد ذیــل کمیتــه پشــتیبانی و ارتقــای توانمنــد ســازی عملیــات ب کرون

پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا و بــا همــکاری مــردم شــکل گرفتــه اســت .
در ادامــه جلســه رئیــس ســتاد مردمــی مبــارزه بــا کرونــا در خصــوص تهیــه اقــام بهداشــتی و رایزنــی بــا دانشــگاه 

علــوم پزشــکی و  معاونــت غــذا و دارو بــرای تهیــه  الــکل و مــواد ضــد عفونــی کننــده مطالبــی را عنــوان نمــود .
دکتــر محمــد مهــدی حســن پــور افــزود راه انــدازی تعــدادی کارگاه بــرای دانشــکده ســمیه جهــت  تهیــه ماســک  
ــا  ــا بیمــاری کرون ــه اقدامــات ســتاد مردمــی مبــارزه ب ــه ایــن منظــور از جمل ــز ب و تهیــه پارچــه و کــش از تبری

اعــام کــرد .
وی همچنیــن کمــک بــه شهرســتان هــای مجــاور و محــروم شهرســتان جهــت ضــد عفونــی کــردن محیــط را از 

دیگــر اقدامــات  ایــن ســتاد  اعــام نمــود .
ــدون  ــه و ب ــار را صادقان ــا اخب ــت ت ــانه خواس ــر و رس ــاب خب ــی از  اصح ــر و قدردان ــن تقدی ــان ضم وی در پای
ــز  ــه  پرهی ــی کاذب در جامع ــاری و نگران ــی  بیم ــزرگ نمای ــد و از ب ــام نماین ــردم اع ــه م ــخصی ب ــت ش برداش

ــد  نماین

نشست اصحاب خبر ور سانه با رئیس ستاد مردمی مبارزه با بیماری کرونا
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2شماره 55
خبر کوتاه ممنوعیت ورود افراد غیربومی به شهرستان تا 2۰ فروردین

مجتبــی راعــی فرمانــدار نجــف آبــاد ضمــن تشــکر از همــکاری مســئوولین، مــردم و اصنــاف در خصــوص ادامــه طــرح 
ــا اصنافــی کــه  ــده و صرف ــد گردی ــا ۲۰ فروردیــن ۹۹ تمدی تعطیلــی اصنــاف گفــت: تعطیلــی کســبه غیرضــروری ت

مایحتــاج روزانــه را تامیــن مــی کننــد مــی تواننــد ادامــه فعالیــت دهنــد.
فرمانــدار نجــف آبــاد ضمــن تبریــک اعیــاد پیــش رو افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی امــکان برگــزاری اجتمــاع 
ــه ایــن عنــوان  ــذا افــرادی کــه تمایــل دارنــد کمــک هــا و نذوراتــی را ب و جشــن هــای خیابانــی مقــدور نیســت، ل
ارائــه دهنــد پیشــنهاد مــی شــود کمــک هــای خــود را بــه دســتگاه هــای حمایتــی نظیــر کمیتــه امــداد، بهزیســتی، 

خیریــه هــا و ســتادهای مردمــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا اختصــاص دهنــد.

شــهردار نجــف آبــاد از انســداد ورودی هــای شــهر در بیســت و پنــج نقطــه و بســته شــدن 
ــرح  ــرای ط ــتای اج ــهر در راس ــف ش ــاط مختل ــزرگ در نق ــک و ب ــگ کوچ ــزده پارکین پان
فاصله گــذاری اجتماعــی خبــر داد و گفــت: ایــن وضعیــت طبــق مصوبه ســتادهای کشــوری، 
اســتانی و شهرســتانی مقابلــه بــا کرونــا انجــام گرفتــه و حداقــل تــا بیســتم فروردیــن مــاه 
ــری خواهــد  ــاره تصمیم گی ــن خصــوص دوب ــد از آن در ای ــه خواهــد داشــت و بع ــز ادام نی

شــد.
ــه  ــری کمیت ــت خب ــگاران در نشس ــانه و خبرن ــاب رس ــع اصح ــزی در جم ــدس مغ مهن
ــا شــروع  ــار داشــت : ب ــا اظه ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب ــتاد مب ــانی س ــی و اطــاع رس فرهنگ
ــا  ــر و رعایــت ســامت مــردم ت ــه جهــت نظافــت شــهر و تمیــزی معاب ــا و ب بیمــاری کرون
ــر  ــی از معاب ــرای گندزدای ــی ب ــاده ضدعفون ــر م ــزار لیت ــه هفتصــد ه ــک ب ــروز نزدی ــه ام ب
ــه  ــتارگاه، پایان ــد کش ــی مانن ــی و اماکن ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــه، ن ــق پنج گان مناط
ــه  ــرد ک ــه تشــریح ک ــتفاده شــده اســت. ایشــان در ادام ــف اس مســافربری و ادارات مختل
ــر  ــوء ب ــر س ــری از تاثی ــرای جلوگی ــی آن ب ــه تمام ــی ک ــات ضدعفون ــزان عملی ــن می ای
شــهروندان و ســامت شــهروندان و توجــه بــه نــکات بهداشــتی از نیمــه شــب تــا بامــداد 
انجــام می گیــرد، بــه غیــر از اقداماتــی اســت کــه توســط نیروهــای بســیج، لشــکر ۸نجــف 
ــق دســتورالعمل  ــز مطاب و دیگــر گروه هــای مردمــی انجــام شــده و در روزهــای آینــده نی

ــد داشــت. ــه خواه ســتاد شهرســتان ادام
شــهردار نجــف آبــاد در ادامــه از رفــع تدریجــی مشــکات شــهرداری در خصــوص کمبــود 
ــه  ــاش مجموع ــا ت ــی ب ــوات کرونای ــن ام ــژه کفــن و دف ــی و لباس هــای وی ــواد ضدعفون م
مدیریــت شــهری و همــکاری خیریــن خبــر داد و خاطــر نشــان ســاخت : : بــرای ضدعفونــی 
محیــط شــهر از چهــار دســتگاه توربــو، همیــن تعــداد ســمپاش موتــوری و دو اکیــپ دوازده 
نفــره از نیروهــای خدمــات شــهری اســتفاده شــده و بخشــی از تجهیــز و تامیــن تــدارکات 

ایســتگاه های غربالگــری ورودی شــهر نیــز توســط شــهرداری انجــام گرفتــه اســت.
ــه کادر  ــتان از جمل ــئوالن شهرس ــی مس ــای تمام ــکر از تاش ه ــن تش ــان ضم وی در پای
ــده  ــدار، نماین ــای شــبکه بهداشــت، فرمان ــی و بیمارســتان ها، نیروه ــز درمان ــی مراک درمان
مــردم در مجلــس، مجموعــه بســیج و لشــکر۸ نجــف و تمامــی نیروهــای مردمــی فعــال در 
عرصــه مقابلــه بــا شــیوع کرونــا، اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا تــوکل بــه خــدا و کمــک 

ــردم شــهر را ســرزنده و  ــاره م ــم و دوب ــق آئی ــن مشــکل دشــوار فائ ــر ای ــم ب ــردم بتوانی م
ــکات  ــت ن ــردم و رعای ــکاری م ــا هم ــر ب ــت مگ ــن نیس ــن ممک ــه ای ــم ک ــحال ببینی خوش

ــام شــود.  ــن بحــران تم ــز ای ــر نی ــر چــه زودت ــم ه ــه امیدواری بهداشــتی ک
ــکر از کادر  ــن تش ــاد ضم ــهر نجف آب ــامی ش ــورای اس ــس ش ــه ریی ــن جلس ــه ای در ادام
درمانــی، پزشــکان و پرســتاران، ضمــن اشــاره بــه کمبودهــا اظهــار داشــت : بــا مشــارکت 
ــی  ــه ای از هم دل ــروز حماس ــاهد ب ــئوالن ش ــردم و مس ــی، م ــی کادر درمان ــث طای مثل

ــم. ــده بگیری ــه را نادی ــورت گرفت ــای ص ــر تاش ه ــت اگ ــی اس ــتیم و بی انصاف هس
ــای  ــتگاه ه ــاش دس ــردم و ت ــی م ــا همراه ــزود : ب ــه اف ــی در ادام ــد طرق ــدی محم عی
مختلــف، روزهــای دوازدهــم و ســیزدهم فروردیــن امســال، بــا تدابیــر شــهرداری و ســازمان 
هــا و  ارگان هــای دیگــر از خلــوت تریــن روزهــای تاریــخ در نجــف آبــاد بودنــد و بســیار 
ــت  ــت رعای ــردم جه ــد و م ــته باش ــه داش ــز ادام ــده نی ــکاری در آین ــن هم ــدوارم ای امی

ــد. ــت کنن ــکات بهداشــتی را رعای ــواده شــان ن ســامت خــود و خان
 احمد شریعتی

استفاده از 7۰۰ هزار لیتر ماده ضدعفونی در نجف آباد

مهنــدس راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه نجــف آبــاد ، محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار ، دکتــر طرقــی ریاســت شــورای اســامی شــهر و تنــی چنــد از مســئولین 

شــهری ، شهرســتان و ســتادی شــهرداری، در حــوزه فاصلــه گــذاری اجتماعــی در جهــت مهــار کرونــا از ســطح شــهر، پــارک هــا، بوســتان هــا، مبــادی ورودی و خروجــی شــهر، امکانــات، 

تجهیــزات، نحــوه فعالیــت، رضایتمنــدی شــهروندی،  پرســنل و نیروهــای دخیــل در ایــن حــوزه  بازدیــدی بعمــل آورده و ضمــن خداقــوت بــه افــراد خــدوم ایــن حــوزه، بصــورت میدانــی  

نقــاط ضعــف وقــوت ایــن طــرح  را بررســی و دســتورات الزم در جهــت افزایــش تأثیــر ایــن طــرح  بــر ســامت اجتماعــی و شــهری و شــهروندی ابــاغ گردیــد.

بازدید از طرح فاصله گذاری اجتماعی
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                                                                                     کشف 79 دستگاه ماینرقاچاق در نجف آبادخبر کوتاه

ــدون  ــه ب ــردی را ک ــاد ف ــی شهرســتان نجــف آب ــوران انتظام ــان داشــت: مام ــی بی  ســرهنگ محمدحســین باباکان
داشــتن مجــوز اقــدام بــه اســتخراج ارز دیجیتــال بوســیله تعــدادی دســتگاه ماینــر قاچــاق در یــک کارگاه مــی کــرد 
را شناســایی و دســتگیر کردنــد.وی افــزود: در بازرســی از محــل 7۹ دســتگاه ماینــر کــه بــه صــورت غیــر مجــاز بــا 

تجهیــز کابــل هــای شــبکه بــرق شــهری در حــال اســتخراج ارز دیجیتــال بودنــد، کشــف شــد.
ســرهنگ باباکانــی ارزش ایــن دســتگاه هــا را برابــر اعــام نظــر کارشناســان مربوطــه 13 میلیــارد و 4۰۰ میلیــون 
ریــال اعــام کــرده و گفــت: در ایــن رابطــه یــک نفــر دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــرای اقدامــات قانونــی تحویــل 

مراجــع قضائــی شــد.

ساخت دستگاه ضدعفونی کننده لباس  کادر درمانی
اســامی  آزاد  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
واحــد  ایــن  فناورانــه  محصــوالت  گفــت:  نجف آبــاد 
دانشــگاهی به منظــور مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در 
ــتان ها  ــی و بیمارس ــات درمان ــتگاه های خدم ــار دس اختی

می گیــرد. قــرار 
لــزوم  حمیــد منتظرقائــم در گفت وگــو در خصــوص 
ــای  ــژه واحده ــگاه ها و به وی ــارکت دانش ــکاری و مش هم
ــور  ــئله مح ــگاه مس ــک دانش ــوان ی ــه عن ــگاه آزاد ب دانش
ــا  در جهــت رفــع مشــکات جامعــه و مــردم در مقابلــه ب
ــای  ــی در حوزه ه ــرد: اقدامات ــار ک ــا اظه ــروس کرون وی
فنــاوری در واحــد نجــف آبــاد انجــام و در حــال پیگیــری 
ــتگاه  ــاخت دس ــه س ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک اس
و  طراحــی  درمانــی،  کادر  لبــاس   ضدعفونی کننــده 
ــرد. ــاره ک ــت اش ــده دس ــتگاه ضدعفونی کنن ــاخت دس س

ــی  ــاس در یک ــده لب ــی کنن ــتگاه ضدعفون ــزود: دس وی اف
از واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد ســاخت 
تجهیــزات پزشــکی ایــن دانشــگاه طراحــی و ســاخته 
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
ــا  ــتر و ابت ــار بیش ــگیری از انتش ــه پیش ــاز ب ــور و نی کش
بــه ایــن بیمــاری، ایــن طــرح در حــال پیگیــری از طریــق 
ــتان ها  ــا بیمارس ــی ب ــان و هماهنگ ــی اصفه ــاق بازرگان ات
ــب در  ــرا و نص ــت اج ــکی جه ــوم پزش ــای عل و نقاهتگاه ه

اســت. محل هــای الزم 
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی نجف آباد 
ــت و  ــت وزارت بهداش ــا حمای ــت ب ــد اس ــرد: امی ــان ک بی
دانشــگاه آزاد اســامی تولیــد انبــوه ایــن محصــول بــه زودی 
ــا  ــن زمــان ممکــن ب ــن دســتگاه در کمتری آغــاز شــود. ای
ــاز  ــدون نی ــی کننــده و ب ــن مــواد ضدعفون مصــرف کمتری
بــه تمــاس فیزیکــی فقــط بــا قرارگرفتــن مقابــل دســتگاه، 

قــادر بــه ضدعفونــی کــردن البســه اســت.
ــم در تشــریح ایــن دســتگاه ادامــه داد: عملکــرد  منتظرقائ
ســریع پاشــش مــواد ضدعفونــی و راحتــی اســتفاده از ایــن 
دســتگاه و عــاوه بــر آن، عملکــرد اتوماتیــک، بی صدابودن، 
مصــرف مناســب مــواد ضدعفونــی کننــده بــدون هیچگونــه 
ــه  ــول فناوران ــن محص ــای ای ــی از ویژگی ه ــاس فیزیک تم

اســت. دســتگاه حاضــر بــا اســتفاده از یــک سنســور 
تشــخیص مانــع، حضــور فــرد را تشــخیص داده و بافاصلــه 
شــروع بــه پاشــش مــواد ضدعفونی کننــده می کنــد و 
ــری  ــا ۹۰ ســانتی مت ــه ۵۰ ت ــراد در فاصل ــی اســت اف کاف
ــر روی  ــواد ب ــه م ــود ک ــد خ ــا ق ــب ب ــتگاه )متناس از دس
صــورت پاشــیده نشــود( بــه مــدت پنــج ثانیــه قــرار گیرنــد 
و یــک چرخــش 3۶۰ درجــه بــه دور خــود داشــته باشــند 
ــان از ذرات ریــز مــواد ضدعفونی کننــده  ــا تمــام بــدن آن ت
پوشــیده شــود )تــا ضمــن خیــس نشــدن البســه زیــر فــرد( 

کامــًا ضدعفونــی شــوند.
واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  فنــاوران  همــت  وی 
کرونــا  ویــروس  پدیــده  بــا  مواجهــه  در  را  نجف آبــاد 
ــور  ــه منظ ــه ب ــر ک ــرح دیگ ــت: ط ــد و گف ــتودنی خوان س
شــده،  ســاخته  و  طراحــی  دســت  ضدعفونی کــردن 
دســتگاه ضدعفونی  کننــده دســت بــا همــکاری مرکــز 
ــز  ــد و مرک ــاخت وتولی ــن س ــای نوی ــات فناوری ه تحقیق
تحقیقــات توســعه علــوم پرســتاری و مامایــی واحــد 
ــن دســتگاه  ــاد طراحــی و ســاخته شــده اســت، ای نجف آب
می توانــد در ورودی مکان هایــی کــه امــکان تعطیلــی آنهــا 
ــاد  ــراد زی ــردد اف ــی نیســت و از طرفــی ت در شــرایط کنون
اســت؛ ماننــد بانک هــا، فروشــگاه  های زنجیــره ای یــا 
ــرداری  ــب و بهره ب ــن نص ــپ بنزی ــای پم ــی جایگاه ه حت
ــی و  ــت عموم ــت بهداش ــزوم رعای ــر ل ــد ب ــا تأکی ــود. ب ش
ــیوع  ــگیری از ش ــرای پیش ــی ب ــرایط کنون ــردی در ش ف
ــا، دســتگاه ضدعفونی کننــده دســت  بیشــتر ویــروس کرون
عــاوه بــر اســتفاده در مکان هــای عمومــی در منــزل نیــز 

ــت. ــتفاده اس ــل اس قاب
اســامی  آزاد  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
ایــن  منحصربه فــرد  ویژگی هــای  دربــاره  نجف آبــاد 
ــتگاه  ــرد دس ــی عملک ــرد: از ویژگ ــان ک ــز بی ــول نی محص
ضدعفونی کننــده عــدم نیــاز بــه تمــاس فیزیکــی بــا 
ــر دســتگاه  ــن دســت زی ــا قرارگرفت ــه ب دســتگاه اســت ک
فعــال شــدن سنســور تشــخیص،  و  ضدعفونی کننــده 
دســتگاه پــس از اســپری کــردن دســت بــا جریــان 
هــوای گــرم موجــب تثبیــت مــاده ضدعفونــی روی دســت 

می شود.
وی افــزود: دســتگاه ضدعفونی کننــده دســت دارای دو 
ــیدن  ــد پاش ــه می توان ــوده ک ــری ب ــزن ۲۵۰ میلی لیت مخ
ــد  ــان انجــام ده ــه صــورت همزم ــر دو دســت را ب روی ه
ــل  ــادگی قاب ــه س ــض آن ب ــزن، تعوی ــام مخ ــس از اتم و پ
ــد  ــط می توان ــور متوس ــه ط ــزن ب ــر مخ ــت. ه ــام اس انج
ــد  ــام ده ــی را انج ــل ضدعفون ــه عم ــزار مرتب ــدود 3 ه ح
کــه بــرای محیط هــای شــلوغ و پررفت وآمــد ماننــد 
بانک هــا یــا فروشــگاه های زنجیــره ای بســیار مناســب 
پاییــن  بســیار  اســت. وزن دســتگاه ضدعفونی کننــده 
بــوده و بهتریــن مــکان بــرای نصــب آن بــه دیــوار ورودی 
ــرای آن نیــز  ــه ب ــا امــکان تعبیــه پای ســاختمان اســت، ام
وجــود دارد تــا در هــر قســمت از محــل موردنظــر کــه الزم 

ــود. ــرار داده ش اســت ق
منتظرقائــم تصریــح کــرد: از فعالیــت هــای دیگــر مربــوط 
ــا ایجــاد  ــروس کرون ــری از شــیوع و انتشــار وی ــه جلوگی ب
ســامانه مراقبــت از راه دور بــرای بیمــاران بهبــود یافتــه در 
دوران قرنطینــه اســت کــه ایــن طــرح بــه دانشــگاه علــوم 
ــروس  ــا وی ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــان و س ــکی اصفه پزش
ــامانه  ــن س ــت. ای ــی اس ــال بررس ــال و در ح ــا ارس کرون
ــز  ــوم پرســتاری و مرک ــی عل ــز تحقیقات ــکاری مرک ــا هم ب
ــی و  ــال طراح ــگاهی در ح ــد دانش ــن واح ــات ای تحقیق

انجــام اســت.

ای عزیز سفر کرده! ای سرور! ای مولود!
به مناسبت 21 فروردین والدت حضرت مهدی )عج( در نیمه شعبان

دوباره همه از تو می گویند و می شــنوند
شــیرینی نام تو و شهد یادت به کام ها می نشیند

دوبــاره طاق ها برای نصرت تو قد علم می کنند
کاغذهای رنگی به شــاد باش تو در باد می رقصند

دوباره همه دیوارهای شــهر با سرانگشتاِن احساس چراغان می شود.
اما،

ــه  ــت هم ــد و یادآوری ــا باش ــه ثانیه ه ــهم هم ــو س ــنودن از ت ــن و ش کاش گفت
ــود! ــا ش ــه حرکت ه ــزه هم ــو انگی ــه ت ــت ب ــد و خدم ــر کن ــق را پ دقای

کاش ســینه مان صندوق صدقه ای شــود و قلبمان سکه ای نذر سامتت!
ــا  ــه دع ــز ب ــتمان ج ــرد و دس ــو آرام گی ــه ت ــل ب ــا توس ــه ب ــان همیش کاش دردم

ــرود، ــه آســمان ن ــو ب ــرای ت ب
کاش انتظار تو زنگی باشــد که از نافرمانیت بازمان دارد!

کاش حال و هوای همیشــه دلمان به رنگ نیمه شــعبان باشد...!



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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خبر کوتاه

   ثبت نام 3۶ درصد نجف آبادی ها در سامانه غربالگری
ــا  گفــت: از  ــرورش شهرســتان و مســئول کمیتــه اطاع رســانی ســتاد کرون ســید رضــا موســوی زاده رییــس آمــوزش و پ
مجمــوع جمعیــت 3۵۰ هــزار نفــری شهرســتان تاکنــون تنهــا 3۶ درصــد در ســامانه غربالگــری وزارت بهداشــت ثبت نــام 
کرده انــد و بــرای تکمیــل ایــن نیــاز بــه همــکاری بیشــتر رســانه ها و مــردم نیــاز داریم.موســوی زاده از آماده ســازی یکــی 
از هنرســتان های شــهر بــا یــک ســایت اینترنتــی مجهــز بــرای کمــک بــه رونــد ثبت نــام بــا مشــارکت  بســیج خبــر داد 
ــا هشــتاد و پنــج و نقاطــی ماننــد  ــاد ب ــا نــود و ســه، جال آب و گفــت: در بیــن شــهرهای مختلــف شهرســتان، جــوزدان ب
قلعه ســفید، دهــق، گلدشــت و امیرآبــاد بــا حــدود شــصت درصــد بیشــترین مشــارکت را در ایــن خصــوص داشــته اند ولــی 

نقــاط مرکــزی شــهر بــه نســبت همــکاری کمتــری در ایــن خصــوص نشــان داده انــد.

.
کاهش 9۰درصدی ترددهای

 سیزده به در  نجف آباد
رییــس اداره راه و شهرســازی نجف آبــاد در نشســت خبــری کمیتــه 
فرهنگــی و اطــاع رســانی ســتاد مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا گفــت: 
ــه  ــرح  فاصل ــه ط ــوط ب ــای مرب ــال محدودیت ه ــال اعم ــه دنب ب
گــذاری اجتماعــی و همراهــی شــهروندان، حجــم ترددهــای شــهر 
نجف آبــاد طــی روزهــای دوازدهــم و ســیزدهم فروردیــن بــه 

ــود درصــد کاهــش پیــدا کــرد. ترتیــب هشــتاد و پنــج و ن
محســن مقدســی اعــام داشــت: محدودیت هــای ایجــاد شــده در 
ورودی هــای شــهر شــامل ممنوعیــت ورود خودروهــای غیربومــی 
ــا بیســتم  ــل ت ــا، حداق ــر خــروج خودروه ــت ب ــال  محدودی و اعم
فروردیــن ادامــه خواهــد داشــت و بعــد از آن نیــز مطابــق شــرایط 

ــود. ــری می ش ــئوالن تصمیم گی ــم مس و تصمی
ــور، بســیج، شــبکه  ــس راه مقدســی از مشــارکت شــهرداری، پلی
بهداشــت، میــراث فرهنگــی و پلیــس راه در کمیتــه حمــل و نقــل 
ــتای  ــده در راس ــام ش ــات انج ــه اقدام ــه داد: از جمل ــت و ادام گف
ــزام تمامــی شــرکت های  ــه ال ــوان ب ــا می ت ــا شــیوع کرون ــه ب مقابل
ــط  ــه محی ــی روزان ــرای ضدعفون ــافر ب ــار و مس ــل ب ــل و نق حم
ــه  ــه از پایان ــی روزان ــورد اســتفاده و گندزدای ــاوگان م ــت و ن فعالی

ــرد. ــا همــکاری شــهرداری اشــاره ک مســافربری ب
ــافربری  ــه مس ــل پایان ــت در مح ــبکه بهداش ــده ش ــتقرار نماین اس
بــه منظــور نظــارت بــر غربالگــری مســافران و نصــب بروشــورهای 
ــا  ــی ب ــه مقدس ــود ک ــواردی ب ــر م ــل دیگ ــن مح ــی در ای آموزش
ــات  ــوری خدم ــه غیرحض ــرد: ارائ ــان ک ــر نش ــا خاط ــریح آن ه تش
کارت هوشــمند راننــدگان و صــدور اینترنتــی حوالــه الســتیک از 

ــن خصــوص هســتند. ــده در ای ــام ش ــات انج ــر اقدام دیگ

ــد ــای یکدیگرن ــی آدم اعض بن
کــه در آفرینش ز یــک گوهرند
چو عضــوی بــه درد آوَرد روزگار
ــرار ــد ق ــا را نمان ــر عضوه دگ

با سام واحترام 
ازانجاییکــه وضعیــت اســتان درحالــت قرمــز اســت 
ــا ســعادت  ــه قرارگرفتــن درآســتانه میــاد ب وباتوجــه ب
حضــرت صاحــب الزمــان مهــدی موعــود )عــج( ضمــن 
ــا مشــارکت در  ــور آن حضــرت ب ــل در ظه آرزوی تعجی
ــام  ــده ام ــاد فرخن ــور، می ــذر ظه طــرح خداپســندانه ن
ــکی در  ــام پزش ــع اق ــه و توزی ــا تهی ــان را ب ــان م زم
ــان  ــات  ج ــا و نج ــان کرون ــگیری و درم ــتای پیش راس
. بگیریــم  ، جشــن  عزیزمــان  هــای  اســتانی   هــم 

هرچــه  شــما  خیــر  بانیــت  انشــااهلل 
. گردیــم  فائــق  بیمــاری  برایــن   زودتــر 

ــک و  ــه کم ــل ب ــی تمای ــر میزان ــه ه ــه ب ــی ک  عزیزان
ــماره: ــه ش ــد ب ــی را دارن همراه

5894-6370-0002-0336
نزد”بانک رفاه کارگران 

 شماره حساب
227948026

ــبکه  ــب ش ــی طال ــن اب ــی ب ــامت عل ــن س ــام خیری بن
بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آبــاد واریــز 

فرماینــد.

محمــد مغــزی شــهردار شهرســتان نجــف آبــاد 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 

ــا درقســمت هزینــه هــای  اســامی شــهر تشــریح نمــود و از هزینــه هــای اجرایــی و تبعــات بعــد گــذر ازکرون

جــاری و عمرانــی مــواردی را بیــان داشــت.

ــا حضــور معاونیــن و مدیــران مناطــق انجــام  وی عنــوان داشــت از روزهــای اول ســال جلســات متعــددی را ب

ــری مشــخص  ــی مســئول رســیدگی و پیگی ــای عمران ــروژه ه ــردی پ ــه راهب ــا در کمیت ــروژه ه ــرای پ داده و ب

شــده اســت.

ــا ادارات  ــا، تعامــات ب ــی، آزادســازی ه ــروژه هــای عمران ــری پ شــهردار از افزایــش ســرانه فضــای ســبز ، زمانب

خدمــات رســان ، کشــتارگاه بزرگتریــن کشــتارگاه غــرب اســتان اصفهــان و کشــتار صنعتــی و بهداشــتی ، مســیر 

ــداد مــی  ــر امت ــه طــول 7 کیلومت ــاغ گلهــا ب ــا ب ــاغ زندگــی) کــه  از هفــت لتــی شــروع و ت زندگــی و کوچــه ب

یایــد و شــامل خیابــان ســاحل، بهارســتان، بوســتان زندگــی، بیشــه، پــل خیابــان شــهید حجتــی  کــه بوســتان 

غربــی را بــه شــرقی ارتبــاط مــی دهــد ( ، المــان نجــف اشــرف در ورودی غــرب )و تشــرح المــان و قســمت ســازه 

ــاماندهی و  ــا وس ــازی ، تاسیســات و َآبنماه ــازک کاری، محوطــه س ــه اســت، ن ــد رصدخان ــه همانن ــری ک 3۵ مت

زیباســازی ورودی هــای شــهر در ایــن چنــد ســال (، فرهنگســرای صالــح آبــاد ، فرهنگســرای کوثــر منطقــه 4، 

ــوان)  ــاغ بان ــاغ بهشــت و ب ــاز اول در حــال آزادســازی اســت(، ب ــوار کشــاور ) ف ســالنهای ســینمایی خــارون ، بل

ــاز در مناطــق  طراحــی زیبــا و اســتفاده شــبانه روزی و خانوادگــی و بیشــتر از آن(، مجموعــه ورزشــی هــای روب

۵ گانــه شــهری، شــهربازی سرپوشــیده پــارک کوهســتان، برجهــای دوقلــو صفــا ) براســاس لوایــح شــورای شــهر 

توافقاتــی یکســری انجــام شــده و درصــدد هســتیم عملیاتــی شــده و نگرانــی شــهروندان پاســخ داده شــود( ، خانــه 

کبیــرزاده )در حــال کار اســت و 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.

ــراز داشــت  ــه عمــل آورد و اب ــش را ب ــان خوی ــت شــهری کمــال تشــکر و امتن ــه مدیری ــان از مجموع وی در پای

همیشــه مجموعــه هــای فعــال و کاری مــورد هجمــه هــای متعــددی واقــع مــی شــوند ولــی مجموعــه های 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 تشــکر نمــود و خواســتار برگــزاری جلســه ای بــا حضــور مدیــران عامــل ســازمان هــای وابســته و ارایــه 

گزارشــات ایشــان شــد.

گزارش ساالنه مدیریت شهری در صحن شورای اسالمی شهر نجف آباد 
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شماره 55 7
                                                                           در چه صورتی باید به پزشــک مراجعه کنیم؟توصیه پزشکی

کرونــا عایمــی مشــابه ســرماخوردگی دارد و بــدون انجــام آزمایــش تشــخیص آن مشــکل اســت. اگــر دچــار ســرفه، 
تــب و یــا تنگــی نفــس هســتید و عایــم شــما شــدید اســت، بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنیــد. کســانی کــه مشــکوک 
ــه ایــن بیمــاری هســتند بایــد ترجیحــا بــه مــدت ۲ هفتــه از حضــور در اماکــن عمومــی خــودداری کننــد البتــه  ب
دوران نهفتگــی را هــم بایــد جــدی بگیریــم. منظــور از »دوره نهفتگــی« از زمــان ابتــا بــه ویــروس تــا آغــاز عایــم 
بیمــاری اســت. بیشــترین تخمیــن بــرای دوره نهفتگــی ایــن بیمــاری 14 روز اســت، بــه همیــن دلیــل در صورتــی 
کــه بــا فــرد مبتــا بــه ویــروس ارتبــاط مســتقیم داشــتید بایــد 14 روز را بــرای قرنطینــه خانگــی در نظــر بگیریــد.

برخورد با تجمع های غیر قانونی نیمه شعبان
رییــس اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان گفــت: مطابــق دســتور 
ســتاد مقابلــه بــا کرونــا شهرســتان، اگــر هیــات هــای مذهبــی و 
مســاجد شهرســتان ویــژه برنامــه ای بــا محوریــت نیمــه شــعبان 
ــا  ــود، ب ــهروندان ش ــع ش ــه تجم ــر ب ــه منج ــد ک ــزار کنن برگ

ــد شــد. ــروی انتظامــی مواجــه خواهن برخــورد قاطــع نی
حجــت الســام یزدانبخــش قاســمی اضافــه کــرد: در ایــن 
ــده  ــا داده ش ــات ه ــئوالن هی ــه مس ــرات الزم ب ــوص تذک خص
ــی  ــدارد ول ــن بنــدی ســطح شــهر مشــکلی ن ــه   آذی اســت. البت
ــه  ــک نقطــه کــه منجــر ب ــذورات در ی ــز ن ــکان پخــش متمرک ام

ــت. ــد داش ــود نخواه ــود، وج ــراد ش ــع اف تجم
قاســمی از پیشــنهاد تهیــه بســته هــای معیشــتی بــرای خانــواده 
ــت و  ــخن گف ــداول س ــذورات مت ــای ن ــه ج ــدان ب ــای نیازمن ه
ادامــه داد: زنــده کــردن مراســم احیــای نیمــه شــعبان و برگــزاری 
ــر  ــعبان در بســتر فضــای مجــازی از دیگ ــه ش ــای نیم جشــن ه

ــن خصــوص هســتند. پیشــنهادات مطــرح شــده در ای
حجــت االســام یزدانبخــش قاســمی بــا اشــاره بــه حضــور فعــال 
درخواســتی  گفــت:  مجــازی،  فضــا  در  مذهبــی  هیئت هــای 
ــه  ــت ک ــن اس ــان دارم ای ــا و مداح ــات، خطب ــه جماع ــه از ائم ک
ــد  ــرا کنن ــاه اج ــای کوت ــه صــورت کلیپ ه ــای خــود را ب برنامه ه
و بــا انتشــار در فضــای مجــازی بــه افزایــش شــور نیمــه شــعبانی 

ــد. ــوا در فضــای مجــازی کمــک کنن ــی شــدن محت و غن
در  نجف آبــاد  شهرســتان  اســامی  تبلیغــات  اداره  رئیــس 
خصــوص برنامه هــای منــزل محــور بــرای گرامــی داشــت میــاد 
ــه  ــد در خان ــواده می توان ــر خان ــرد: ه ــان ک ــج( بی ــام زمان)ع ام
ــد و  ــدازی کن ــدوی راه ان ــینیه مه ــه و حس ــک مهدی ــودش ی خ
ــزار  ــد برگ ــواده جشــن تول ــرای اعضــای خان ــه ب ــه ک ــان گون هم

ــد. ــزار کن ــم برگ ــدوی ه ــد مه ــن تول ــد، جش می کن
ــا  ــه ب ــدن اشــعار مهــدوی، نقاشــی کودکان وی اظهــار کــرد: خوان
موضــوع مهدویــت، حفــظ شــعر امــام زمانــی، ســاخت کاردســتی، 
ــج(،  ــام زمان)ع ــا موضــوع ام ــدان ب ــش توســط فرزن اجــرای نمای
دل  خوانــدن  و  نوشــتن  روم،  شــاهزاده  انیمیشــن  پخــش 
ــت  ــا محوری ــی ب ــد خانگ ــک تول ــدوی، پخــت کی ــته های مه نوش
تولــد امــام زمان)عــج( و ... از جملــه فعالیــت هــای مهــدوی اســت 
کــه مــی تــوان بــدون نیــاز بــه خــروج از منــزل، لحظــات شــاد و 

ــرد. ــاد ک ــی را ایج ــه یادماندن ب

تولید روزانه 5هزار ماسک در 
دانشکده سمیه نجف آباد

ــتان،  ــی شهرس ــای مردم ــه ه ــن و مجموع ــارکت خیری ــا مش ب
روزانــه نزدیــک بــه پنــج هــزار ماســک در دانشــکده فنــی و حرفــه 
ــع مــی  ــگان توزی ــه صــورت رای ــد و ب ــاد تولی ای ســمیه نجــف آب
ــتان  ــع شهرس ــن کار را صنای ــاز ای ــورد نی ــای م ــه ه ــود. پارچ ش

ــد. ــد کــرده ان تولی
ماســک هــای تولیــدی و کارگاه ایــن دانشــکده بــه صــورت منظــم 

ضدعفونــی مــی شــود.

راهکارها و اقدامات صورت گرفته با ویروس کرونا

از آغازیــن روزهــای شــیوع ویــروس کرونــا، متولیــان 
ــای  ــی در ج ــای درمان ــان و تیم ه ــت و درم بهداش
جــای ایــران اســامی، بی وقفــه در صــف اول مبــارزه 
بــا ویــروس کرونــا، ایثــار و فــداکاری را ســرلوحه کار 
خــود قــرار دادنــد و در ایــن راه بشردوســتانه از جــان 
روی برگرداندنــد و دل در گــروی صیانــت و حراســت 
از جســم و جــان بی شــمار انســان های مبتــا و 
ــاران و  ــر درد بیم ــی ب ــا التیام ــتند، ت ــد بس دردمن

خانــواده آنــان باشــد. 
ــف  ــتان نج ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش کادر ش
ــا تــاش  ــاد نیــز در کنــار پزشــکان و پرســتاران ب آب
ــا ایــن  شــبانه روزی خــود در خــط مقــدم مبــارزه ب
بیمــاری در شهرســتان جانانــه ایســتادند و بــا توجــه 
ــار  ــه در کن ــام گرفت ــای انج ــات و راهکاره ــه اقدام ب
ــی در  ــات مثبت ــد اقدام ــا توانســته ان ــر ارگان ه دیگ

ــد.  ــی انجــام دهن ــود وضعیــت کنون جهــت بهب
دکتــر غیــور رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان 
ــا  ــه اختصاصــی ب ــاد در مصاحب ــتان نجــف آب شهرس
هفتــه نامــه دیباگــران در خصــوص راهکارهــا و 
اقدامــات انجــام گرفتــه بــا بیمــاری فراگیــر ویــروس 
کرونــا اظهــار داشــت : بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری 
کرونــا، شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف 
ــرل  ــه کنت ــدام ب ــی اق ــکیل کارگروه های ــا تش ــاد ب آب
و پیشــگیری از شــیوع ایــن بیمــاری کــرد، فعالیــت 
ــاری  ــیوع بیم ــا ش ــان ب ــبکه همزم ــن ش ــای ای ه
ــا  ــته ب ــال گذش ــاه س ــن م ــم بهم ــن،  ازهفت در چی
ارســال دســتورالعمل هــای کرونــا و متــون آموزشــی 
مربــوط بــه کرونــا ویــروس بــه مراکــز و بیمارســتان 

ــد. ــاز گردی هــا آغ
ــام  ــات انج ــر اقدام ــزود : از دیگ ــه اف ــان در ادام ایش
شــده در خصــوص کنتــرل بیمــاری مــی تــوان 
ــگاه  ــه درمان ــا و کلی ــتان ه ــا بیمارس ــه ب ــه مکاتب ب
ــورد  ــی برخ ــوص چگونگ ــهر درخص ــطح ش ــای س ه
بــا مــوارد احتمالــی، برگــزاری جلســه آموزشــی 
ــبکه  ــاغل در ش ــنل ش ــه پرس ــا کلی ــی ب و هماهنگ
بهداشــت و درمــان ، برگــزاری جلســه بــا کلیــه 
و  شهرســتان  ســطح  جماعــات  و  جمعــه  ائمــه 
توزیــع بســته آموزشــی بــرای کلیــه مســاجد، تهیــه 
بســته آموزشــی شــامل پمفلــت ، تراکــت و مطالــب 
آموزشــی و توزیــع آنهــا در مــدارس، مســاجد ، بانــک 
هــا ، اجــرای برنامــه بازدیــد و آمــوزش بــرای زنــدان 
ــه  ــدان در منطق ــه زن ــوط ب ــاد و کارگاه مرب نجــف آب
ویاشــهر و بــرای مســئولین کمــپ هــای تــرک 
ــع بیــش از ۲۰۰۰۰  ــاد ســطح شهرســتان، توزی اعتی
ــتان  ــه  از بیمارس ــد روزان ــی ، بازدی ــتر آموزش پوس
منتظــری  شــهید  بیمارســتان  و  الزهــر  فاطمــه 
ــل  ــری بیمــاران و تحوی ــل دارو و  پیگی جهــت تحوی
نمونــه هــای مشــکوک بــه کرونــا جهــت ارســال بــه 
معاونــت، پیگیــری روزانــه  اطرافیــان مــوارد مثبــت و 

ــک،  ــت پزش ــت ویزی ــکوک جه ــوارد مش ــاع م ارج
ــیج  ــکاری بس ــانی باهم ــاع رس ــادر اط ــی چ برپای
ــری و  ــتان و پیگی ــطح شهرس ــر در س ــال احم و ه
چــاپ محتــوای آموزشــی جهــت توزیــع بیــن عمــوم 
مــردم، تشــکیل تیــم هــای اجرایــی متشــکل از 
مراقــب ســامت، بهداشــت محیــط و بســیج جهــت 
ــروس در  ــا وی ــاری کرون ــرل بیم ــگیری و کنت پیش
ســطح شهرســتان و فروشــندگاه هــا، پیگیــری افــراد 

ــر : ــامانه زی ــق س ــه از طری ــداری ک عامت
ــوان  ــی ت ــد، م ــده ان ــال ش  salamat.gov.ir غرب

ــرد.  اشــاره ک
ــری  ــه پیگی ــاخت ک ــر نشــان س ــن خاط وی همچنی
تلفنــی  افــراد پرخطــر عامــت دار از جملــه مــادران 
ــارخون  ــی و فش ــاران دیابت ــالمندان، بیم ــاردار، س ب
ــدازی  ــا، راه ان ــاری کرون ــری بیم ــت غربالگ و... جه
، تشــخیص و  مرکــز 1۶ ســاعته جهــت غربــال 
درمــان بیمــاران کرونایــی ســرپایی ، غربالگــری 
جمعیــت شهرســتان بــا  مشــارکت نیروهــای  بســیج 
در طــرح  محلــه محــور ، اســتقرار مراقبیــن ســامت 
ــراد  ــری اف ــت غربالگ ــهر جه ــادی ورودی ش در مب
ــبکه  ــن ش ــات ای ــز اقدام ــهر از دیگ وارد شــده در ش

ــت. ــان اس ــت و درم بهداش
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف 
آبــاد ضمــن تبریــک روز هجدهــم فروردیــن )7 
ــی  ــا تشــکر از تمام ــی بهداشــت ب ــل( روز جهان آوری
پرســنل کادر درمانــی مراکــز درمانــی و بیمارســتان 
ــال  ــل س ــه چه ــحالیم ک ــیار خوش ــت : بس ــا گف ه
ــان  ــورزان، کاردان و کارشناس ــه به ــی وقف ــاش ب ت
بهداشــت و درمــان، امــروز منجــر بــه پوشــش 
ــران  ــن بح ــت و در ای ــده اس ــی ش ــت همگان بهداش
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــرات م ــه ج ــا ب ــروس کرون وی
ــورزان،  ــه ی به ــی وقف ــای ب ــاش ه ــات و ت خدم
ــه هــای بهداشــت وپایــگاه  مراقبــان ســامت در خان
ــن  ــدام در ای ــن اق ــم گیرتری ــامت از چش ــای س ه
ــز مــی  زمینــه و ایــن موضــوع اســت . از مــردم عزی
خواهــم مــن و همکارانــم را در ایــن ایــام معنــوی و 
ــد. ــروم نکنن ــان مح ــا خیرش ــته از دع ــاد خجس اعی

ــکر  ــامتی و تش ــن آرزوی س ــان ضم ــان در پای ایش
ــم  ــی و ک ــه خانگ ــت قرنطین ــت رعای ــردم جه از م
شــدن تــردد در شــهر، اظهــار داشــت: کــه مــردم در 
ــود و  ــامتی خ ــب س ــتر مراق ــد بیش ــدت بای ــن م ای
ــریع  ــکوک س ــرادی مش ــند و اف ــود باش ــواده خ خان
بــه مراکــز درمانــی جهــت ویزیــت مراجعــه کننــد و 
ــا کمــک مــردم از ایــن بحــران نیــز عبــور  انشــاهلل ب

ــرد.  ــم ک خواهی
حامد بهلول

دکتر غیور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه دیباگران:
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مجلس و دولت براي ورود جوانان به عرصه ها برنامه تنظیم کنند

۶
خبر کوتاه         ماندگاری 9 روزه ویروس کرونا روی ســطوح

ــطوح  ــا ۹ روز روی س ــد ت ــا می توان ــروس کرون ــا وی ــد، ام ــه می میرن ــد دقیق ــر از چن ــا در کمت ــی از ویروس ه برخ
ــن توصیــه اســت. ــن اســاس شستشــوی دســت بعــد از هــر کاری بهتری ــر ای ــد، ب بمان

ــه  ــان شــده و پزشــکان ضمــن توصی ــزا و حتــی ســرماخوردگی بی ــر از آنفلوآن ــب کمت ــه مرات ــن بیمــاری ب خطــر ای
مــردم بــه رعایــت نــکات بهداشــتی فــردی و اجتماعــی از مــردم خواســتند نگــران نباشــند؛ آنچــه از طریــق تحقیقــات 
پزشــکی تاکنــون در خصــوص شناســایی و راه هــای انتقــال ویــروس کرونــا بــه افــراد مشــخص شــده ایــن اســت کــه 
ایــن ویــروس رفتــاری مشــابه بیمــاری آنفلوانــزا دارد و خطــر مــرگ و میــر آن نیــز بســیار پایین تــر از آنفلوانــزا اســت

ــه گام دوم  ــم بیانی ــات مه ــي از موضوع ــت: یک ــاد گف ــف آب ــتان نج ــه شهرس ــام جمع ام
انقــاب تاکیــد بــر جــوان گرایــي اســت بنابرایــن مجلــس و دولــت بــراي ورود جوانــان بــه 

ــد. ــم کنن ــداز تنظی ــه و چشــم ان ــي و اجتماعــي برنام عرصــه هــاي مدیریت
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــه در گف ــناتي روز جمع ــي حس ــلمین مصطف ــام و المس ــت االس حج
افــزود: بایــد بــراي تحقــق ایــن مولفــه همــه تــاش و برنامــه ریــزي داشــته باشــند و در 
ــراي حضــور  ــي و بسترســازي ب ــراي جــوان گرای ــار خاصــي ب ــه بودجــه کشــور اعتب برنام

ــد. ــن قشــر اختصــاص دهن ای
وي بیــان کــرد: دولــت بــراي دســتگاه هــاي اداري و خدماتــي مشــروط بــه جوانگرایــي و 

ایجــاد بســتر بــراي جوانــان، اعتباربخشــي و تخصیــص اعتبــار داشــته باشــد.
ــان  ــاع مقــدس جوان ــان اینکــه در دوران هشــت ســال دف ــا بی ــاد ب ــه نجــف آب ــام جمع ام
نقــش آفرینــي داشــتند، تصریــح کــرد: در زمــان حاضــر بایــد مثــل دوران جنــگ جوانــان 
ــا اعتمــاد بــه آن هــا فرصــت بــراي پیشــرفت کشــور را فراهــم کننــد. بــه صحنــه بیاینــد و ب

ــا در  ــور آن ه ــراي حض ــي ب ــد مانع ــان را نبای ــودن جوان ــه ب ــي تجرب ــه داد: ب وي ادام
ــرفت  ــگ و در پیش ــر در دوران جن ــن قش ــرا همی ــم زی ــي بدانی ــاي اجتماع ــئولیت ه مس
علمــي و فنــاوري بــا نداشــتن تجربــه امــا افتخــارات زیــادي را بــه وجــود آورده انــد و بایــد 

ــد. ــاش کنن ــه ت ــن زمین در ای
ــوان و  ــد از ت ــا بای ــود ام ــته ش ــار گذاش ــد کن ــزرگان نبای ــه ب ــناتي تجرب ــد حس ــه تاکی ی

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــه ه ــا تجرب ــار ب ــي در کن ــروي جوان نی
ــاب اســامي  ــه گام دوم انق ــل بیانی ــراي تحلی ــوان ب ــاي ج ــه از نیروه ــان اینک ــا بی وي ب
اســتفاده شــود، گفــت: رهبــر معظــم انقــاب منصفانــه و امیدوارانــه در ایــن بیانیــه آینــده 
ــه  ــل ب ــد تبدی ــه ارزشــمند بای ــن مجموع ــرد و ای ــه را مشــخص ک ــف هم ــده و تکلی را دی

ــراي حــوزه هــاي علمیــه و دانشــگاه هــا بشــود. متــون درســي ب
وي اضافــه کــرد : افــراد متخصــص هــر یــک از موضــوع هــاي مــورد تاکیــد در ایــن بیانیــه 
را بررســي و رســانه هــا، معلمــان، مــردم و روحانیــون ایــن تحلیــل هــا را منتشــر و تشــریح 

. کنند
بــه مناســبت چهلمیــن ســالروز پیــروزي انقــاب اســامي و ورود جمهــوري اســامي بــه 
فصــل جدیــدي از زندگــي، حضــرت آیــت  اهلل  خامنــه  اي رهبــر فرزانــه انقــاب در بیانیــه  اي 

مهــم و راهبــردي بــه تبییــن ویژگــي  هــاي مســیر پرافتخــار پیمــوده  شــده در چهــل ســال 
ــگاه  ــه جای ــز ب ــران عزی ــاندن ای ــامي در رس ــاب اس ــده انق ــرکات خیره کنن ــته و ب گذش
شایســته ملــت پرداختــه و بــا تأکیــد بــر امیــد واقــع  بینانــه بــه آینــده و نقــش بــي  بدیــل 
ــان و آینــده   ــه جوان ــه ســمت آرمان هــا، خطــاب ب ــزرگ دوم ب ــان در برداشــتن گام ب جوان
ــان  ــت ســرفصل اساســي بی ــزرگ را در هف ــاد ب ــن جه ــات ای ــدر، الزام ــران مقت ســازان ای

کردنــد.
رهبــر معظــم انقــاب در ایــن پیــام راهبــردي بــا اشــاره بــه سرگذشــت 4۰ ســاله انقــاب 
ــاي  ــه ظرفیت ه ــتکبران ب ــا مس ــاب ب ــروز انق ــروز و ام ــاي دی ــاوت چالش ه ــامي، تف اس
ــد و  ــتعد و کارآم ــاني مس ــروي انس ــه نی ــاب« از جمل ــراي »گام دوم انق ــور ب ــم کش مه
فرصت هــاي مــادي کشــور پرداختــه و توصیه هایــي را بــراي ایجــاد تمــدن نویــن اســامي 
ــد  ــراي طلــوع خورشــید والیــت عظمــي حضــرت مهــدي عــج( مطــرح کردن و آمادگــي ب

کــه ایرنــا مطالعــه آنــرا بــه همــگان توصیــه مــي کنــد.

تعطیلی اصناف غیر ضروری همچنان ادامه دارد
فرمانــدار نجــف آبــاد گفــت: طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی تــا تاریــخ بیســتم فروردیــن مــاه 

امســال اجــرا مــی شــود.
مجتبــی راعــی اظهــار کــرد: دســتور العمــل اجرایــی قطــع زنجیــره انتقــال کرونــا و محدودیــت 
هایــی کــه از ســوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ابــاغ شــده بود تــا تاریــخ بیســتم فروردیــن ماه 

پــا برجاســت و در صــورت نیــاز، تمدیــد خواهــد شــد.
وی افــزود: در مبــادی ورودی نجــف آبــاد بــا محوریــت نیــروی انتظامــی همچنــان از ورود خودروها 
بــا پــاک غیــر بومــی جلوگیــری مــی شــود، همچنیــن پــارک هــا و مراکــز فرهنگــی تــا ابــاغ 

دســتور العمــل بعــدی تعطیل هســتند.
ــر داد و  ــاد خب ــف آب ــتان نج ــروری شهرس ــر ض ــاف غی ــی اصن ــودن تعطیل ــا ب ــی، از پابرج راع
خاطرنشــان کــرد: در آخریــن جلســه ســتاد شهرســتانی مقابلــه بــا کرونــا مقــرر شــد بــه منظــور 
اقنــاع اصنــاف در خصــوص اســتمرار تعطیلــی، جلســه ای بــا روســای اتحادیــه هــا برگــزار شــود. 
تمــام اصنــاف غیــر ضــروری در شهرســتان نجــف آبــاد بایــد تــا تاریــخ اباغی از ســوی ســتاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا غیــر فعــال باشــند، اتــاق اصنــاف و اداره صمــت نیــز در صــورت مشــاهده تخلــف 

بــر اســاس ضوابــط موجــود اقــدام مــی کننــد.
فرمانــدار شهرســتان نجــف آبــاد دربــاره تمدیــد احتمالــی طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی تصریح 
کــرد: بررســی طــرح جدیــد فاصلــه گــذاری هوشــمند در وزارت بهداشــت در حــال انجام اســت. در 
ایــن طــرح بســیاری از اصنــاف مــی تواننــد بــا رعایــت مقــررات و دســتور العمــل هــای بهداشــتی 

فعالیــت صنفــی خــود را آغــاز کننــد، بــا ایــن حــال بایــد منتظــر دســتورالعمل بعــدی ماند.
 راعــی مشــارکت مــردم در ثبــت اطاعــات در ســامانه ســامت را پاییــن دانســت و تاکیــد کــرد: 
بــا وجــود اینکــه برخــی از مناطــق و روســتاهای شهرســتان نجــف آبــاد ثبــت نــام صــد درصــدی 
داشــته انــد، امــا آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه کمتــر از 4۰ درصــد از مــردم شهرســتان در ایــن 
ــاد بایــد در نظــر داشــته باشــند کــه  ــام کــرده انــد. مــردم شهرســتان نجــف آب ســامانه ثبــت ن
ــا در ســامانه ســامت  ــات آنه ــت اطاع ــده ثب ــه وجــود آم ــت بحــران ب ــرل و مدیری ــرای کنت ب
ضــروری اســت، در همیــن راســتا اســتفاده از تمــام ظرفیــت های دســتگاه هــا و نهادهــای اجرایی 

شهرســتان در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

راعــی بــا تقدیــر از مشــارکت و همــکاری مردم نجــف آبــاد در روزهــای دوازده و ســیزدهم فروردین 
مــاه، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه بررســی هــای میدانــی کــه انجــام دادیــم تــردد مــردم شهرســتان 
در روزهــای دوازدهــم و ســیزدهم فروردیــن، بــه کمتریــن تعــداد ممکــن رســیده بــود و روزهــای 

خلــوت و کــم تــرددی را شــاهد بودیــم.
فرمانــدار شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن توصیــه مــردم بــه حضــور در خانــه هــای خــود، گفــت: 
مــردم بایــد در نظــر داشــته باشــند کــه هنــوز در مرحلــه کنتــرل و مدیریــت ایــن ویــروس قــرار 
داریــم و نمــی تــوان گفــت کــه ویــروس کرونــا مهــار شــده اســت. شــهروندان بایــد تنهــا بــرای 
انجــام امــور ضــروری از خانــه خــارج شــده و مایحتــاج خــود را بــا روش هــای غیــر حضــوری و 

برخــط تامیــن کننــد.
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه قرار گرفتن در آســتانه جشــن هــای میاد حضــرت ولــی عصر)عج( 
و ممنوعیــت سراســری برگــزاری ایــن جشــن هــا، پیشــنهاد مــی کنــم کــه مــردم و خیریــن بــا 
حضــور در خیریــه هــا، ســتادهای مردمــی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، نذوراتــی کــه بــرای 
ایــن جشــن هــا صــرف مــی کردنــد را صــرف تهیــه و توزیــع بســته هــای کمــک معیشــتی بــرای 

افــراد نیازمنــد و آســیب دیــده ناشــی از تعطیلــی اصنــاف و مراکــز تجــاری  کننــد.

براي تحقق اهداف گام دوم انقالب:
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                              ابوســعید خدری از پیامبر اکرم )ص( روایت کرد که فرمود :سخنی با خوانندگان

مهــدی )عــج( از میــان امــت مــن برخاســته شــود مــدت ســلطنت او هفــت یــا هشــت یــا نــه ســال 

مــی باشــد،همه طبقــات امــت مــن در زمــان ظهــور او چنــان در رفــاه زندگــی نماینــد کــه قبــل از 

وی هیــچ بــر و فاجــری بــدان نرســیده باشند،آســمان بــاران رحمــت خــود را بــر آنــان مــی بــارد و 

زمیــن از روئیدنــی هــای خــود چیــزی فــرو گــذار نمــی کنــد.

اقدامات ستاد مردمی مقابله با کرونا
توزیع 400هزار لیتر مایع ضدعفونی

ــن  ــه کار ای ــاد گفــت: از ابتــدای شــروع ب ــا در نجف آب ــا کرون ــه ب دبیــر ســتاد مردمــی مقابل
ســتاد مردمــی تاکنــون نزدیــک بــه چهارصــد هــزار لیتــر انــواع مایــع ضدعفونــی بــا کمــک 
خیریــن و دســتگاه های اجرایــی تهیــه و توزیــع شــده و بالــغ بــر ســی و پنــج هــزار ماســک 

نیــز بــا محوریــت ایــن مجموعــه تولیــد شــده اســت.
محمدمهــدی حســن پور رییــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: 
ــک  ــا کم ــت ب ــی دس ــع ضدعفون ــر مای ــزار لیت ــصت ه ــیصد و ش ــش از س ــروز بی ــه ام ــا ب ت
خیریــن تهیــه، بســته بندی و توزیــع شــده و پاالیشــگاه اصفهــان نیــز بالــغ بــر ســی و ســه 
هــزار لیتــر مایــع ضدعفونــی محیــط را بــه صــورت رایــگان در اختیــار ســتاد مردمــی قــرار 

داده اســت.
ــه  ــی دامپزشــکی اســتان ب ــع ضدعفون ــوی مای ــر از دپ ــزار لیت حســن پور از اختصــاص ده ه
ــا  ــتان ب ــک شهرس ــد ماس ــی تولی ــور اصل ــه داد: مح ــر داد و ادام ــاد خب ــهرداری نجف آب ش
ــت و  ــش از بیس ــون بی ــه تاکن ــن مجموع ــه ای ــت ک ــمیه اس ــه ای س ــی و حرف ــکده فن دانش
ــژه  ــتگاه های وی ــک دس ــا کم ــه و ب ــان مربوط ــر کارشناس ــر نظ ــه زی ــک ک ــزار ماس ــج ه پن
ــا  ــام ب ــن اق ــه ای ــرده ک ــد ک ــود را تولی ــته بندی می ش ــی و بس ــل ضدعفون ــور کام ــه ط ب
اولویــت مناطــق محــروم و پرخطــر در کنــار افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد، بهزیســتی 

ــع اســت. ــازان در حــال توزی و جانب
ــاز ماســک در هفته هــای  ــورد نی ــری قیمــت کــش م ــش بیــش از ســه براب ــه افزای اشــاره ب
اخیــر و تامیــن ایــن قلــم از تبریــز دیگــر مــوردی بــود کــه حســن پور بــه آن اشــاره داشــت 
و اعــام کــرد: در روســتای جال آبــاد و گلدشــت نیــز بخــش خصوصــی تحــت نظــر شــبکه 
بهداشــت تولیــد ماســک را شــروع کرده انــد کــه هــر کــدام از ایــن واحدهــا تاکنــون بیــش از 

ــد. ــه تولیــد کرده ان پنــج هــزار نمون
ــاد  ــوق ح ــزای ف ــار آنفلوآن ــه مه ــه تجرب ــتان ک ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــوان ش ــس ج ریی
ــد  ــر تولی ــام خب ــن اع ــد، ضم ــم می آی ــه چش ــه اش ب ــاد در کارنام ــدگان در نجف آب پرن
ماســک در یزدانشــهر طــی روزهــای اخیــر خاطــر نشــان کــرد: در خصــوص تامیــن ماســک 
۹۵ کــه ویــژه اســتفاده پرســنل درمانــی اســت بــا محدودیت هــای خاصــی مواجــه هســتیم 
ولــی بــا ایــن وجــود از امــروز توزیــع دو هــزار ماســک تهیــه شــده از کارخانــه ای در شــمال 
ــن  ــان از ای ــون توم ــاه میلی ــه ارزش پنج ــه ای ب ــان محمول ــده و هم زم ــروع ش ــور ش کش
ــت. ــتان اس ــه شهرس ــال ب ــال انتق ــده و در ح ــم وارد ش ــدر دیل ــیر بن ــز از مس ــک ها نی ماس

 کمک 300 میلیونی شــهرک صنعتی شماره دو نجف آباد
ــای  ــری از صحبت ه ــش دیگ ــتان در بخ ــا شهرس ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مردم ــر س دبی
ــران  ــدادی از صنعتگ ــان داشــت: تع ــت و بی ــه ســتاد رف ــی ب ــای مردم خــود ســراغ کمک ه
ــن  ــوع تامی ــی در موض ــورت اختصاص ــه ص ــاد، ب ــماره دو نجف آب ــی ش ــهرک صنعت ــر ش خی
ــرا  ــه زه ــد منتظــری و فاطم ــی بیمارســتان های شــهید محم ــاز کادر درمان ــورد نی ــام م اق
ــدی و  ــورت نق ــه ص ــان ب ــون توم ــیصد میلی ــر س ــغ ب ــون بال ــه تاکن ــد ک ــدا کرده ان ورود پی

ــد. ــک کرده ان ــدی کم غیرنق
ــی  ــهر را کمک ــف و یزدانش ــای نج ــبانه روزی موکب ه ــادی و ش ــای جه ــن پور فعالیت ه حس
بســیار موثــر در مهــار بیمــاری برشــمرد و بیــان کــرد: موکــب نجــف مســتقر در مجموعــه 
ــانی  ــور اطاع رس ــزار بروش ــت ه ــی، بیس ــد کاظم ــهید احم ــردار ش ــی س ــی تفریح فرهنگ
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــط خان ــده توس ــداری ش ــری خری ــزار بط ــج ه ــی و پن و س
ــر کــردن بطری هــا بــا هــزاران لیتــر مایــع ضدعفونــی  شهرســتان را تحویــل گرفتــه و کار پُ

ــد. ــام می ده ــتی را انج ــته های بهداش ــل بس ــده و تکمی ــه ش تهی
وی ادامــه داد: ایــن موکــب مردمــی تاکنــون بیســت هــزار بســته آمــاده شــده را بــه منظــور 
ــزار  ــتان داده، دو ه ــیج شهرس ــت بس ــه مقاوم ــل ناحی ــراف تحوی ــتاهای اط ــع در روس توزی
ــادی  ــای جه ــار گروه ه ــدن در اختی ــع در مناطــق محــروم پشــت کوه فری ــرای توزی ــورد ب م
گذاشــته و بــه هــر کــدام از مجموعه هــای بنیــاد شــهید، کمیتــه امــداد، حــوزه دو مقاومــت 
ــی  ــع ضدعفون ــری مای ــزار بط ــز دو ه ــنگ نی ــت و کهریزس ــهرداری های گلدش ــیج و ش بس

تحویــل داده اســت.
ــا نجف آبــاد خاطــر نشــان کــرد: موکــب یزدانشــهر نیــز  دبیــر ســتاد مرمــی مقابلــه بــا کرون
تــا بــه امــروز بالــغ بــر بیســت و هشــت هــزار لیتــر مایــع ضدعفونــی تهیــه کــرده و عــاوه 
ــب  ــه ترتی ــر ب ــزار لیت ــل توجهــی از آن، شــش و دو ه ــر قاب ــع مقادی ــر بســته بندی و توزی ب
تحویــل شــهرهای کــرون و فریــدن داده و هم زمــان توزیــع رایــگان دوازده هــزار ماســک را 

عملیاتــی کــرده اســت.
ــژه  ــد و اجــرای وی ــی بیــن خانواده هــای نیازمن ــع بیــش از یکصــد و چهــل ســبد غذای توزی
ــه دیگــر  ــدن در خان ــه مان برنامه هــای فرهنگــی و هنــری در راســتای تشــویق شــهروندان ب

مطالبــی بــود کــه حســن پور بــا اشــاره بــه آن هــا اعــام کــرد: موکــب یزدانشــهر بــه موضــوع 
ــاوه  ــرده و ع ــدا ک ــز ورود پی ــری نی ــامانه غربالگ ــام در س ــه ثبت ن ــهروندان ب ــب ش ترغی
ــاکنان  ــدی س ــت درص ــصت و هش ــارکت ش ــه مش ــک، زمین ــزار پیام ــزده ه ــال پان ــر ارس ب

ــن موضــوع مهــم را هــم فراهــم کــرده اســت. یزدانشــهر در ای
استقبال ملی و استانی از کروناچی نجف آباد

ــازی  ــای مج ــه فض ــت: کمیت ــام داش ــاد اع ــا نجف آب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مردم ــر س دبی
ســتاد بــا فعالیــت مســتقیم ســی و پنــج نفــر از نیروهــای داوطلــب، انجــام کارهــای مختلفــی 
را در دســتور کار قــرار داده کــه از شــاخص ترین آن هــا بایســتی بــه ضبــط ویــژه برنامه هــای 
»کروناچــی« بــا همــکاری جمعــی از هنرمنــدان متعهــد شهرســتان اشــاره کــرد کــه عــاوه 
بــر اســتقبال بســیار خــوب شــهروندان، در ســطح اســتان و حتــی کشــور نیــز بازخوردهــای 

بســیار خوبــی داشــته و پخــش آن از ســیما چنــدان دور از ذهــن نخواهــد بــود.
ــت:  ــازی گف ــای مج ــتا در فض ــای س ــر فعالیت ه ــوص دیگ ــن پور در خص ــدی حس محمد مه
ــا خیریــن  ــه امــروز بیســت و پنــج مصاحبــه در موضوعــات مختلــف، ســی مصاحبــه ب ــا ب ت
ــت و  ــهر، بیس ــده ش ــناخته ش ــخصیت های ش ــا ش ــو ب ــی گفت وگ ــی، س ــاالن اجتماع و فع
پنــج گــزارش مردمــی و ده کلیــپ اجتماعــی و طنــز تولیــد و در فضــای مجــازی بارگــزاری 

شــده اســت.
ــز شــاهد  ــن بخــش نی ــوان ســتاد هــم اعــام داشــت: در ای ــه بان ــون کمیت حســن پور پیرام
ــه  ــوط ب ــتی مرب ــاخص ترین آن را بایس ــه ش ــتیم ک ــبانه روزی هس ــادی و ش ــای جه تاش ه
ــت دانشــکده فنــی و  ــه محوری ــد ماســک ب ــب در موضــوع تولی ســاماندهی نیروهــای داوطل

حرفــه ای ســمیه و دیگــر واحدهــا دانســت.
کمک 35 میلیون تومانی خیرین به ســتاد مردمی کرونا

دبیــر ســتاد مردمــی مقابلــه بــا کرونــا در پایــان نشســت مطبوعاتــی خــود کــه بــه میزبانــی 
ــر  ــغ ب ــون بال ــتان تاکن ــن شهرس ــرد: خیری ــام ک ــد، اع ــزار ش ــتان برگ ــر شهرس هال احم
ــد و در یــک مــورد  ــه صــورت نقــدی ســتاد را یــاری کرده ان ســی و پنــج میلیــون تومــان ب
نیــز یکــی از خیریــن بیــش از پانــزده میلیــون تومــان مایــع ضدعفونــی بــه ایــن مجموعــه 

اهــدا کــرده اســت.
حســن پور از تهیــه و توزیــع بیــش از پنــج هــزار میــان وعــده در بیمارســتان فاطمــه زهــرا 
ــر داد و اعــام کــرد: چــاپ حداقــل 3۲هــزار  و کارگاه تولیــد ماســک دانشــکده ســمیه خب
ــه  ــور تهی ــزار بروش ــاه ه ــع پنج ــار آزادی، توزی ــه به ــکاری چاپخان ــا هم ــگان ب ــور رای بروش
شــده توســط شــهرداری و دیگــر ارگان هــا بــه همــراه تهیــه و توزیــع مایــع دستشــویی بــه 
ــن بیســت لیتــری در مناطــق محــروم شهرســتان از دیگــر فعالیت هــای  ــزان هشــت گال می

ــوند. ــوب می ش ــر محس ــای اخی ــا و هفته ه ــی در روزه ــتاد مردم ــر س ــل ذک قاب


