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ــه منظــور  ــع اســتان آذربایجــان شــرقی ب برخــی از مســئولین شهرســتان شبســتر از تواب
ــری از  ــناخت و الگوگی ــتان  و ش ــر اس ــگ و هن ــذر فرهن ــای گ ــکان ه ــی از م ــد میدان بازدی

ــد. ــن شهرســتان عزیمــت نمودن ــه ای ــر  ب ایجــاد  و تشــکیل گــذر فرهنــگ و هن
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی ریی ــاد، طرق ــف آب ــهردار نج ــزی ش ــد مغ ــت محم ــن نشس در ای
شــهر و حجتــی و آســیابانی از اعضــای شــورا، لــوح موســوی رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد  
اســامی، فردوســی مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی و رضایــی مدیــر 
روابــط عمومــی شــهرداری نجــف آبــاد میزبــان  معــاون توســعه و برنامــه ریــزی فرمانــداری 
و رییــس اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری شبســتر بودنــد. پــس از برقــراری جلســه هــم 
افزایــی و معرفــی مقدماتــی، میهمانــان از بخــش هــای مختلــف گــذر فرهنــگ و هنــر ماننــد 
ــهرداری،  ــای ش ــش ه ــالن همای ــگان و س ــارک فرهیخت ــارون، پ ــرج خ ــت ب ــه هف مجموع

ســالن شــهروند بازدیــد کردنــد.
ــامی،  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــط وزی ــذر توس ــه گ ــب افتتاحی ــای منتخ ــپ ه ــش کلی پخ
ارایــه خاصــه از رونــد شــکل گیــری، تعامــل و اهــداف و ویــژه برنامــه هــای گــذر توســط 
فردوســی و بازدیــد از بنــگاه میــوه و تــره بــار نحــف آبــاد، ســایر بخــش هــای فرهنگســرای 
خــارون ماننــد ســالن اندیشــه و رســتوران بــازی و کتــاب کنــدو از دیگــر بخــش هــای ایــن 

میزبانــی بــود.
ــی  ــه گزارش ــن ارائ ــامی ضم ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــت رئی ــن نسش ــدای ای در ابت
ــه دلیــل وجــود هنرمنــدان مســتعد  ــاد ب ــاد شــده گفــت : شهرســتان نجــف آب از طــرح ی
ــنده   ــش از 8۰۰ نویس ــتن بی ــری و داش ــی هن ــف  فرهنگ ــای مختل ــته ه ــته در رش و برجس

ــت . ــوده اس ــزد ب ــور زبان ــتان و کش ــطح اس ــواره در س هم
ــه رونــق اقتصــاد فرهنــگ و  ــا هــدف کمــک ب ــرزگ فرهنگــی ب وی افــزود  ایــن رویــداد ب
ــاه  ــهریور م ــارم ش ــامی در  چه ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــور وزی ــا حض ــتان  ب ــر شهرس هن

ســال جــاری افتتــاح شــد  .
در پایــان دیــدار میهمانــان بــه منظــور تجدیــد میثــاق بــا شــهدا ضمــن حضــور در یادمــان 
شــهدای نجــف آبــاد و قرائــت فاتحــه بــا اهــدای گل بــه مقــام شــامخ شــهید مدافــع حــرم 

محســن حججــی ادای احتــرام نمودنــد.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و هیــات همــراه از بیمارســتان 
ــاران و  ــا بیم ــد و ب ــدار کردن ــش CCU دی ــری و بخ ــد منتظ ــهید محم ش

ــد. ــه گفتگــو پرداختن ــای ایشــان ب ــواده ه خان
در ایــن دیــدار راعــی بــا تقدیــر از فعالیــت صبورانــه مســئولین و کادر 
زحمتکــش بیمارســتان خصوصــا پزشــکان، پرســتاران و کادر درمانــی 
مراقبتــی، فعالیــت ایــن عزیــزان را از جملــه ســتوده تریــن و بــا اجــر تریــن 
اعمــال برشــمردند. ایشــان مجموعــه اقدامــات صــورت گرفتــه توســط 
مدیریــت بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری را بــا عنایــت بــه محدودیــت 
ــی  ــرویس ده ــدف و س ــه ه ــترش جامع ــتای گس ــردی در راس ــای راهب ه
مطلــوب بــه بیمــاران و همراهــان ایشــان بســیار خــوب و مطلــوب ارزیابــی و 
اظهــار کردنــد: انشــاا... در آینــده نزدیــک بــا حضــور مدیــران اســتانی و ملــی 
ــای  ــه ه ــتر مجموع ــی بیش ــل و پویای ــر از قب ــای افزونت ــرفت ه ــاهد پیش ش

ــیم. ــز باش ــتان نی ــی شهرس درمان

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه، حجــت االســام 
والمســلمین حــاج محمدرضــا صالحیــان مســئول دفتــر نمایندگــی شــورای 
سیاســت گــذاری ائمــه جمعــه اســتان اصفهــان، نماینــده مــردم شهرســتان 
هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســامی، بخشــدار 
بخــش مهردشــت و دیگــر مدعویــن مراســم تکریــم و معارفــه امــام جمعــه 
شــهر دهــق در آییــن عبــادی سیاســی نمــاز جمعــه و بــا حضــور پرشــکوه 

نمازگــزاران برگــزار گردیــد.
ــام و  ــت االس ــر از حج ــن تقدی ــی ضم ــدس راع ــم مهن ــن مراس . در ای
ــرای بخــش  ــان را ب ــای ایشــان حضورش ــت ه المســلمین رزمجــو و فعالی
ــع برشــمردند و  ــم و ناف ــی مغتن مهردشــت و خصوصــا شــهر دهــق فرصت
بــرای ایشــان در ســمت هــای آتــی از درگاه الهــی بهــروزی و ســعادتمندی 
ــی حجــت  ــا معرف ــز ب ــه نی ــد. در ادام ــر از پیــش مســئلت نمودن ــزون ت اف
االســام و المســلمین افتخــاری بــه عنــوان فــردی فاضــل و خداجــو، وجــود 
ایشــان را بــرای آتیــه بخــش و شــهر دهــق منبــع خیــر و برکــت خواندنــد 
و آرزو نمودنــد ایشــان نیــز در ایــن ســمت بــه عنــوان پــدر معنــوی شــهر و 
همــراه شــفیق مظلومیــن و مســتضعفین در تعامــل بــا جامعــه و مســئوالن 
شــهر و شهرســتان تزایــد آفریننــده پیشــرفت و عامــل موثــر تعالــی باشــند 

و بــه برکــت حضــور عالمانــه و عابدانــه خــود و علمــاء اعــام در گســترش 
فرهنــگ و معــارف دینــی بــه نحــو مبرهــن و مبــرز در منطقــه بــه شــیوه 
ای موثــر و راهبــردی موفــق و منصــور باشــند و در انســجام و اتحــاد بیــش 

از پیــش منطقــه بــه شــیوه ای پویــا فعالیــت نماینــد.

.

نخستین جلسه ستاد تسهیالت خدمات سفرهای نوروزی

ــی  ــزی و عمران ــه ری ــان برنام ــور معاون ــا حض ــژه و ب ــتان وی ــدار شهرس ــت فرمان ــه ریاس ب
ــن  ــر مدعوی ــاران و دیگ ــهرداران و دهی ــا، ش ــران، روس ــایر مدی ــداران و س ــدار، بخش فرمان
ــوروزی ســال ۱۳۹۹ شمســی شهرســتان  ــات ســفرهای ن نخســتین ســتاد تســهیات خدم

ــد. ــزار گردی برگ
ــدار  ــا تبییــن جایــگاه صنعــت گردشــگری در توســعه پای در ایــن جلســه مهنــدس راعــی ب
ــان  ــه میزب ــا جامع ــت ب ــی در محوری ــردی و جمع ــش ف ــه گســترش آرام ــزون بخــش ب و ف
ــی  ــات اجرای ــرورت اقدام ــتان از ض ــرد در شهرس ــاد خ ــق اقتص ــن رون ــان و همچنی و میهم
ــان نــوروزی شهرســتان گفتنــد و  ــرای میهمان ــه یادماندنــی ب در راســتای ایجــاد محیطــی ب
ــا تمهیــدات در نظرگرفتــه شــده و تجربیــات ادوار گذشــته پیــش بینــی حضــور  افزودنــد: ب
ــور در  ــل حض ــه دلی ــتان ب ــی شهرس ــت جغرافیای ــطه موقعی ــه واس ــگران ب ــترده گردش گس
کریــدور شــرق بــه غــرب و شــمال بــه جنــوب صــورت پذیرفتــه اســت. همچنیــن بــه دلیــل 
حضــور اعیــاد پــر خیــر و برکــت شــعبانیه و بــا عنایــت روز 2۷ رجــب مقــارن بــا مبعــث نبــی 
مکــرم اســام )ص( اهمیــت برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری برنامــه هــای ســنتی و مذهبــی 
مفــرح و نشــاط آور از ســوی دســتگاه هــای متولــی ماننــد: شــهرداری هــا، اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی، ســازمان تبلیغــات و ... بســیار درخــور توجــه اســت. در ادامــه جلســه اعضــاء 
ــر  ــد و ب ــه خــود پرداختن ــای در نظــر گرفت ــه ه ــان نقطــه نظــرات و برنام ــه بی ــک ب ــر ی ه

ضــرورت تشــکیل کمیتــه هــای ذیربــط و اتخــاذ تمهیــدات الزم تاکیــد گردیــد.

اختصاص 3۶ هکتار از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد به ریل باس

رییــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد گفــت: بــه دنبــال تفاهــم صــورت گرفتــه 
کــه متــن آن بــرای تاییــد نهایــی و اخــذ مجــوزات قانونــی بــه تهــران ارســال شــده، نزدیــک 
ــی و دو  ــوی اصل ــاد دپ ــا ایج ــه ب ــن مجموع ــای ای ــن ه ــار از زمی ــش هکت ــی و ش ــه س ب

ایســتگاه از پــروژه ریــل بــاس نجــف آبــاد بــه اصفهــان اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد.
امیررضــا نقــش از مســئولیت اجتماعــی ایــن دانشــگاه نســبت بــه شــهر نجــف آبــاد گفــت و 
اعــام کــرد: پیــش بینــی مــی شــود در صــورت عــدم بــروز مشــکل خاصــی، تــا پایــان ســال 
جــاری شــاهد کلنــگ زنــی ایــن طــرح بــزرگ باشــیم و در تفاهــم نامــه تنظیــم شــده نیــز 

قــرار اســت پــروژه حداکثــر ظــرف چهــار ســال بــه اتمــام برســد.
طــی شــش ســال اخیــر کــه موضــوع ریــل بــاس نجــف آبــاد بــه اصفهــان رســانه ای شــده، 
ــددی در  ــات متع ــده و جلس ــام ش ــیر انج ــازی مس ــد از آزادس ــش از ۸۰ درص ــون بی تاکن
ــهرداری  ــی و ش ــش خصوص ــارکت بخ ــات مش ــن جزئی ــط، تعیی ــن خ ــیر ای ــوص مس خص
هــای نجــف آبــاد، اصفهــان و شــهرهای واقــع در مســیر در مراحــل اجــرای پــروژه و دیگــر 

موضوعــات برگــزار شــده اســت.
طبــق طراحــی هــای اولیــه، ایــن مســیر بــا طــول تقریبــی ســی کیلومتــر، از دانشــگاه آزاد 
نجــف آبــاد شــروع شــده و بــا گــذر از میادیــن بســیج و شــیخ بهایــی بــه میــدان میــوه و 
تــره بــار ســابق نجــف آبــاد رســیده و از آن جــا مــوازی بــا کانــال آب بــه ســمت اصفهــان 

پیــش خواهــد رفــت.

هماهنگی کمیته های یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی

ــی  ــزز ول ــده مع ــژه و نماین ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــان  ــای پیرمرادی ــات همــراه از آق ــاد و هی ــه نجــف آب ــام جمع ــه و ام فقی
افســر وظیفــه شــناس نیــروی انتظامــی شهرســتان کــه چنــدی پیــش 
در حیــن انجــام ماموریــت مجــروح شــده بودنــد، دیــدار کردنــد و پــس 
ــواده وی از نزدیــک از وضعیــت جســمانی و  از دلجویــی و تجلیــل از خان
درمانــی او آگاهــی یافتنــد. مهنــدس راعــی در ایــن دیــدار ضمــن تقدیــر 
از فعالیــت کلیــه مامــوران نظامــی، انتظامــی و امنیتــی در جــای جــای 
ایــران اســامی خاصتــا در شهرســتان شــهید پــرور نجــف آبــاد، شــجاعت 

و جســارت آقــای پیرمرادیــان را ســتودند و بــا بیــان حدیــث »النعمتــان 
ــد: دو نعمــت اســت کــه مجهــول  ــان، الصحــه و االمان«گفتن مجهــول ت
ــت  ــری امنی ــامت و دیگ ــی س ــد، یک ــردم نمی آی ــم م ــه چش ــت و ب اس
ــی در  ــی و نظام ــی، انتظام ــئولین و کادر امنیت ــه مس ــه کلی ــذا وظیف و ل
برقــراری امنیــت بســیار حائــز اهمیــت اســت. معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
شهرســتان  ویــژه در ادامــه ابــراز امیــدواری کردنــد بــا عنایــت حضــرت 
ــه  ــور وظیف ــن مام ــی ای ــروی انتظام ــی نی ــت فرمانده ــی و حمای باریتعال

ــد. شــناس هرچــه زودتــر ســامتی خــود را بازیاب

عیادت فرماندار از افسر وظیفه شناس نیروی انتظامی

ســومین جلســه هماهنگــی کمیتــه هــای یازدهمیــن دوره انتخابــات 
مجلــس شــورای اســامی در شهرســتان بــه ریاســت معــاون اســتاندار 
و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور معاونیــن فرمانــدار، 

ــد. ــزار گردی ــا برگ ــه ه ــای کمیت بخشــداران و روس
در ایــن جلســه هــر یــک از اعضــاء بــه ارائــه گزارشــی جامــع از رونــد 
فعالیــت هــای در دســت اقــدام کمیتــه هــای مربوطــه خــود پرداختند 
ــازمانی  ــت س ــور ماموری ــا مح ــط ب ــرات مرتب ــه نظ ــائل و نقط و مس
خــود را جهــت اتخــاذ تمهیــدات الزم و راهبردهــای موثــر بــه بحــث و 
بررســی گذاردنــد.  در پایــان معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان 
ویــژه ضمــن عــرض تبریــک و تســلیت بــه مناســبت شــهادت ســپهبد 
پاســدار حــاج قاســم ســلیمانی از ایشــان بــه عنــوان مجاهــدی دلیــر 
و ســرداری خاکســار و نجیــب نــام بردنــد کــه بــه تمــام معنــا نمــاد 
ــد و تمــام هســتی خــود  ــاِر ُرَحمــاُء بَیَنُهــم« بودن ــی الُکّف ــّداُء َعلَ »أَِش
ــاص  ــق اخ ــن در طب ــه معصومی ــدا و ائم ــرای خ ــاد ب را در راه جه
گذاردنــد تــا بــه فیــض متعالــی شــهادت نائــل آمدنــد، ایشــان هرگــز 
ــای  ــود و رض ــگ ننم ــان درن ــای خطیرش ــت ه ــه ای در ماموری لحظ
خــود را در رضایــت خداونــد و اهــل بیــت جســتجو مــی نمودنــد. در 
ادامــه مهنــدس راعــی ضمــن جمــع بنــدی موضوعــات مطــرح شــده 
و تبییــن راهکارهــای اندیشــیده شــده در جهــت برگــزاری انتخابــات 
اســفندماه ســال جــاری بــه تذکــر نــکات ســتادی پرداختنــد و وظیفــه 
مــردم و مســئولین را در ایــن برحــه از زمــان بســیار خــاص و راهبردی 
ارزیابــی کردنــد و بــه حاضریــن تاکیــد نمودنــد ایــن دوره از انتخابــات 
ــفافیت  ــش و ش ــال آرام ــکل و در کم ــن ش ــه بهتری ــت ب ــی بایس م
صــورت پذیــرد، چراکــه دشــمن ســعی در ضربــه زدن دارد و از هیــچ 
کیــد و تغابنــی فروگــذار نیســت و از ســوی دیگــر مــا وظیفــه داریــم 
ــازان، آزادگان،  ــهدا، جانب ــای ش ــانی ه ــی از جانفش ــاس قدردان ــه پ ب
ــد  ــزت من ــهید ع ــا ش ــان خصوص ــم ایش ــواده معظ ــران و خان ایثارگ
»ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی« و دیگــر همرزمــان شــهید ایشــان 
ــی از  ــی بدیل ــای ب ــه ه ــان نمون ــردم قدرشــناس عزیزم ــه آحــاد م ک
آنــرا در مراســم تشــییع بــا شــکوه پیکــر ایــن اســوه حســنه و نمــاد 

مقاومــت و والیتمــداری در جــای جــای ایــران اســامی بــه نمایــش 
ــت از  ــی و صیان ــی همگان ــم افزای ــجام و ه ــط انس ــا بس ــد، ب گذاردن
ســرمایه هــای اجتماعــی ملــی و توســعه ظرفیــت هــای حــق طلبانــه 
مدنــی و بیــن المللــی همســو بــا تنویــر افــکار آزادی خواهــان جهــان 
بــه شــیوه ای مبــرز کوشــا باشــیم. مــردم فهیــم و غیــور شهرســتان 
نجــف آبــاد نیــز کــه آوازۀ ایثارگــری، انصــاف و ایمانشــان عالــم گیــر 
ــور  ــا حض ــان ب ــز و نجیبم ــان عزی ــم میهن ــایر ه ــون س ــت همچ اس
گســترده و همــه جانبــه خــود در یازدهمیــن دوره از انتخابــات 
مجلــس شــورای اســامی مشــتی محکــم بــر هیمنــه پوشــالی 
ــی را در  ــلطه جهان ــش س ــام ددمن ــی وارد آورده و نظ ــتکبار جهان اس
ــت خصوصــا  ــی مقاوم ــن الملل ــه شــهدا بی ــارات کلی ــاص لث ــو تق پرت
شــهید شــهیر »ســپهبد پاســدار حــاج قاســم ســلیمانی« بــه حضیــض 
ــنَّ  ــُد أَْن نَُم ــی » َو نُِری ــح اله ــده صری ــه وع ــر پای ــت رهنمــون و ب ذل
ــُم  ــه َو نَْجَعلَُه ــْم أَئِمَّ ــی اْلَْرِض َو نَْجَعلَُه ــُتْضِعُفوا فِ ــَن اْس َِّذی ــی ال َعلَ
الْواِرثِیــَن« مســتضعفین جهــان را نویــد تحقــق قطعــی نصــرت الهــی 

بخشــند.

دیدار فرماندار از بیمارستان شهید محمد منتظری

تکریم و معارفه امام جمعه شهر دهق 

ــض  ــر فی ــن پ ــژه در آیی ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
دعــای ندبــه صبــح جمعــه مهدیــه شــهر نجــف آبــاد حاضــر شــدند و بــا 
حاضــران در قرائــت دعــای ندبــه همنوایــی و پــس از اتمــام مراســم بــا 

ــد. ــه گفتگــو پرداختن ــن ب حاضری
در ایــن مراســم مهنــدس راعــی بــا بیــان خصایــل مومــن از زبــان پیامبــر 
اکــرم )ص( خطــاب بــه علــی )ع( گفتنــد: »حضــرت رســول )ص( مــی 
ــر  ــه فک ــه همیش ــت ک ــن اس ــن ای ــات مؤم ــی از صف ــا عل ــد: ی فرماین
ــه  ــر و حوصل ــم او کثی ــد، عل می کنــد و ذکــر خــدا را در آشــکار می گوی

ــد«  ــورد می کن ــا برخ ــم زیب ــات ه ــت و در منازع ــاد اس ــش زی و تحّمل
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــه مع ــوار، ج ۶۴، ص ۳۱۰(. در ادام )بحاراالن
شهرســتان ویــژه بــا بیــان رخــداد هــای اخیــر منطقــه ای و بیــن المللــی 
یــاد شــهید پاســدار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و همرزمــان شــهید 
ــتان  ــردم شهرس ــکوه م ــور باش ــر حض ــتند و ب ــی داش ــان را گرام ایش
ــر  ــد و ب ــامی تاکی ــورای اس ــس ش ــات مجل ــن دوره انتخاب در یازدهمی
ضــرورت حفــظ اخــاق و قانــون مــداری همــه نامزدهــا تصریــح کردنــد 

ــن بهــره جســتند. و در خاتمــه از نقطــه نظــرات حاضری

حضور فرماندار در مراسم معنوی دعای ندبه

برگزاری پنجمین جلسه پایتختی کتاب

ــازمان  ــل س ــر عام ــا مدی ــدار ب ــتان در دی ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری نجــف آبــاد  بــه منظــور جمــع بنــدی طــرح هــای پایتختــی 
کتــاب شهرســتان و تعامــل بــا ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری بــا محمــد مهــدی 

فردوســی دیــدار و گفــت و گــو کــرد .
ــاد ضمــن ارائــه گزارشــی  در ایــن دیــدار رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب
از  برنامــه هــا و اهــداف  جــام باشــگاه هــای کتابخوانــی در کشــور  بــر لــزوم گســترش ایــن 

طــرح در شهرســتان تاکیــد کــرد .
ســید حســن لــوح موســوی در پنجمیــن نشســت پایتختــی کتــاب نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه 
اهــداف پایتختــی کتــاب شهرســتان  و لــزوم  بهــره منــدی کــودکان و نوجوانــان از کتــاب 
در ســخنان کوتاهــی  فعالیــت هــای انجــام شــده در راســتای پایتختــی کتــاب  نجــف آبــاد 

را عنــوان نمــود .
وی  بــا ارائــه طــرح هــای کتــاب و کتابخوانــی گفــت : طــرح پایتختــی کتــاب شهرســتان در 
ســه قســمت کلــی  برنامــه ریــزی شــده اســت کــه  پیگیــری  فعالیــت هــای  کلــی و مســتمر 
در بخــش اول  ، اعمــال رویدادهــای فرهنگــی بــه تفکیــک ادارات مختلــف  شهرســتان در 
ــا مناســبت هــای مختلــف    طــول ســال در بخــش دوم  و اجــرای رویدادهــای  متناســب ب
بــه صــورت ماهیانــه و رونمایــی بــه صــورت فصلــی از برخــی کارهــای شــاخص  در بخــش 

ســوم  پایتختــی کتــاب گنجانــده شــده اســت .
 در ادامــه اعضــای حاضــر در خصــوص برنامــه هــای اجرایــی در خصــوص پایتختــی  کتــاب 
بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد  و مقــرر شــد جمــع بنــدی نهایــی و تکمیــل طــرح هــا  

جهــت ارائــه بــه ارگان هــا انجــام شــود .
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجــف 
ــه ۸۰ مــورد  ــود و هشــت ب ــاد گفت:پرســنل ایــن ســازمان درآذر مــاه ن آب
آتــش ســوزی و حادثــه کــه ۳۱ مــورد آتــش ســوزی و  ۴۹ مــورد حادثــه  

بــوده اســت  رســیدگی کــرده انــد.
آتشــپاد اصغــر مهــدی پــور بیشــترین دلیــل بــروز آتــش ســوزی هــای ایــن 
مــدت را نشــت گاز ۱۳مــورد اتصالــی بــرق ۶مــورد اعــام و افــزود: ۶مــورد 
ــورد-  ســایر  ــی ۱م ــواد نفت ــی-  نشــت م ــع حرارت ــال حــرارت از منب انتق
۶ مــورد بــه عنــوان عامــل آتــش ســوزی شناســایی شــده کــه ۱۴ مــورد 
ــوزی   ــش س ــه آت ــاری و ۶ حادث ــکونی وتج ــازل مس ــوزی در من ــش س آت
خــودرو و موتورســیکلت ، چهــا رمــورد آتــش ســوزی در محــل جمــع آوری 
ضایعــات ،5 حریــق چــاه ذغالــی - بــاغ و مزرعــه ، ۱مــورد حریــق در تــاالر 
ــه(  ــی )کارگاه و کارخان ــای صنعت ــم درواحده ــورد ه ــک م ــی  و ی پذیرائ

بــوده کــه مــورد  رســیدگی در ایــن بــازه زمانــی قــرار گرفتــه انــد.
وی ازنجــات  ۳۰ نفــر از  شــهروندان در حــوادث مختلــف  آذر مــاه ســال 
ــر در  ــه ۱5 نف ــدت ب ــن م ــی ای ــت: ط ــار داش ــر داد و اظه ــاری  خب ج
حــوادث مربــوط بــه تصــادف و واژگونــی خــودرو- ۴ نفــر حبــس دراماکــن 
ــده ، ۳ نشــت  ــر اشــیاء برن ــر حبــس در آسانســور  -5 نف ــی - ۱ نف عموم
گاز منواکســید کربــن و2 نفــر کــه قصــد خودکشــی داشــتند امــداد رســانی 
شــده کــه متاســفانه  ۱ نفــر نیــز در تصــادف هــای خودرویــی جــان خــود 

ــد. را از دســت دادن
مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجــف 
آبــاد اعــام داشــت: بیشــترین نجــات یافتــگان در آذر مــاه ســال جــاری را  
حبــس شــدگان در اماکــن ، اشــیا ء برنــده و تصــادف واژگونــی خــودرو  بــا 
مجمــوع ۱2نفــر تشــکیل داده و در جایــگاه هــای بعــدی خطــر اقــدام بــه 
ــوده  ــن  ب خــود کشــی ، حســب درآسانســور ونشــت گاز مونواکســید کرب

کــه توســط پرســنل آتــش نشــانی نجــات یافتــه انــد
ــورد  ــه ۱۹ م ــوده ک ــورد ب ــوادث ۴۹ م ــار ح ــت: کل آم ــام داش وی اع
مزاحمــت حیوانــات وحشــی و مــوذی، ۱۰ مــورد واژگونــی خــودرو، ۶ مــورد 
ــورد  ــده  ۳ م ــورد اشــیاء برن حبــس در اماکــن -آسانســور و خــودرو، 5 م
ــورد  ــود کشــی ، 2م ــه خ ــدام ب ــورد اق ــودرو ، 2م نشــت گاز وســوخت خ
نشــت گاز و 2مــورد آب گرفتگــی وریــزش دهانــه چــاه  بــوده اســت کــه  

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد رســیدگی وامدارســانی ق م
ــاده در  ــاق افت ــوادث اتف ــق وح ــورد حری ــت:  از ۸۰  م ــور گف ــدی پ مه
ــک / ۷  ــه ی ــه درمنطق ــق ۸ حادث ــهری : 5حری ــق ش ــاه و در مناط آذرم
ــه ســه/  ۸  ــه منطق ــق و۸ حادث ــه دو / ۳ حری ــه درمنطق ــق و۱۸حادث حری
حریــق و ۹  حادثــه منطقــه چهــار و  ۸ حریــق و ۶ حادثــه درمنطقــه پنــج  
بــوده کــه توســط واحدهــای آتــش نشــانی مناطــق پنجگانــه امــداد رســانی 

شــده اســت.
آتشــپاد اصغــر مهــدی پــور بابیــان اینکــه درایــن مــدت بــه ۱۱۱۰ هــزار 
نفــر آمــوزش هــای مرتبــط بــا امــداد و نجــات ارائــه گردیــده گفــت:2۸۸ از 
نونهــاالن مهدکــوک هــای منــا طــق پنجگانــه ۶5۰ نفــر از دانــش  آمــوزان 
ــه هــای بهداشــت وبیمارســتان ۸۰  دبســتانی ودبیرســتانی ۷۰نفــر در خان
نفــر از اصنــاف و ۴2 نفــر ار نیروهــای مراکــز صنعتــی آمــوزش هــای الزم  

امــدادو نجــات درحــوادث را دیــده انــد .
 وی اعــام داشــت :۱۷ مــورد بازدیــد ایمنــی جهــت صــدور گواهــی عــدم 
ــدور  ــاری، ص ــای معم ــه ه ــی نقش ــورد بررس ــان کار، ۱۴ م ــاف وپای خ
۱5مــورد جوابیــه عــدم خــاف ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه ،۱۰ مــورد 
صــدور پایــان کار و تشــکیل پرونــده جدیــد بــرای ســاختمان هــای بلنــد 
ــنل  ــتفاده پرس ــت اس ــی جه ــدد کاه عملیات ــداد ۷ ع ــد تع ــه ، خری مرتب
ســازمان درزمــان حریــق وحادثــه  از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن 

مــدت مــی باشــد .
ــگان از  ــد رای ــس از فراخــوان طــرح بازدی ــوان داشــت پ ــن عن وی همچنی
وســائل گاز ســوز و دودکــش هــای منــازل مســکونی توســط ایــن ســازمان 
و بــا توجــه اســتقبال شــهروندان از ایــن طــرح ،  کارشناســان ایــن ســازمان 

در ایــن بازدیــد هــا نــکات ایمنــی جهــت اســتفاده صحیــح از وســائل گاز 
ســوز و همچنیــن رفــع مــوارد ناایمــن را بــه شــهروندان اعــام نمودنــد .

الزم بــه ذکراســت شــهروندان گرامــی در فصــل زمســتان نــکات ایمنــی را 
در خصــوص وســائل گاز ســوز رعایــت نماینــد تــا شــاهد حــوادث ناگــورا 

نباشــیم .  

گازگرفتگی زن 4۸ ساله بازدیدشهردار از خانه کبیرزاده؛ موزه تاریخ و مفاخر نجف آباد

ســخنگوی مرکــز اورژانــس اســتان اصفهــان از نجــات یــک زن چهــل 
ــر گاز  ــتان از خط ــاد شهرس ــت آب ــتای هم ــاله در روس ــت س و هش

گرفتگــی خبــر داد.
ــج  ــی ســاعت پن ــه حوال ــه ک ــن حادث ــدی افزود:طــی ای ــاس عاب عب
عصــر چهارشــنبه هجدهــم دی مــاه ۹۸ روی داد، نیروهــای اورژانــس 
۱۱5 بافاصلــه در محــل حضــور پیــدا کــرده و ضمــن انجــام اقدامات 
ــه بیمارســتان فاطمــه الزهــرا  ــرد مصــدوم را ب ــاز، ف اولیــه مــورد نی

تامیــن اجتماعــی در یزدانشــهر انتقــال دادنــد.

در ایــن بازدیــد کــه مهنــدس احمــدی معــاون شهرســازی و معمــاری، بیگدلــی 
ــران و  ــل ســازمان عم ــدس محمــودی مدیرعام ــات شــهری، مهن ــاون خدم مع
ــل  ــن المل ــور بی ــات و ام ــر ارتباط ــی مدی ــهری، رضای ــای ش ــی فضاه بازآفرین
ــی  ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــر عام ــی مدی ــهرداری، فردوس ش
ــاد از مراحــل  ــهردار نجــف آب ــتند ش ــز حضــور داش ــاد نی ــهرداری نجــف آب ش
ــه  ــل آن ب ــه تاریخــی کبیــرزاده و تبدی ــا خان ــه ســازی و احی ــد ب مرمــت و رون
ــت  ــرایط و کیفی ــل و از ش ــه عم ــد ب ــاد بازدی ــر نجــف آب ــخ و مفاخ ــوزه تاری م

ــوارد موجــود اطــاع حاصــل شــد. م
شــایان ذکــر اســت خانــه تاریخــی کبیــرزاده بــه نشــانی خیابــان امــام 
ــه تاریخــی مهرپــرور  ــا خان خمینــی)ره(، کوچــه شــهید کارشــناس، همجــوار ب
توســط شــهرداری نجــف آبــاد خریــداری شــده و کاربــری مــوزه تاریــخ و مفاخــر 

ــف شــده اســت. ــرای آن تعری ــاد ب نجــف آب

آتش نشانی و حوادث آذر ماه 

پشتیبانی و خدمات شهری شورای پدافند غیرعامل شهرستان

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه عنــوان رییــس کارگــروه 
ــتان ، در  ــل شهرس ــد غیرعام ــورای پدافن ــهری ش ــات ش ــتیبانی و خدم پش

دفتــر خویــش میزبــان ایــن کارگــروه بــود.
در ایــن جلســه مهنــدس پزشــکی ریاســت شــورای اســامی شهرســتان و دبیر 
ــامی  ــورای اس ــه داری ش ــی خزان ــدس حجت ــهر و مهن ــامی ش ــورای اس ش
شــهر، شــهرداران شهرســتان )گلدشــت، کهریزســنگ، جــوزدان، علویجــه و 
دهــق( ،فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان، نمایندگانــی از ناحیــه مقاومــت 
بســیج، اداره راه و شهرســازی ، فرمانــدری ویــژه شهرســتان، معــاون خدمــات 
شــهری شــهرداری و جمعــی از مدیــران ســتادی شــهرداری حضــور داشــتند.

در ایــن جلســه درخصــوص آمادگــی ارگان هــای خدمــات رســان در وقایــع 
و حــوادث غیــر مترقبــه و همچنیــن حــوادث و رخدادهــای اجتماعــی بحــث 
و تبــادل نظــر شــد و ضمــن بحــث در خصــوص اهمیــت موضوعــات پدافنــد 
غیرعامــل آمادگــی الزم کلیــه ادارات و زیــر مجموعــه هــای آن مــورد تاکیــد 

قــرار گرفــت.
آمادگــی تیــم هــای اضطــراری  و لــوازم و تجهیــزات ، تجهیــز ادارات خدمــات 
رســان و زیرمجموعــه هــا بــه بــرق و آب اضطــراری، شناســایی نقــاط حادثــه 

ــی،  ــور عمران ــا و ام ــروژه ه ــل در پ ــر عام ــد غی ــوارد پدافن ــاظ م ــز، لح خی
لــزوم ارتبــاط بیــن ادارات، تعییــن محــل اســکان اضطــراری ، لــزوم آمــوزش 
ــورد  ــات م ــر موضوع ــل و .. دیگ ــد غیرعام ــا بحــث پدافن ــط ب ــای مرتب نیروه

ــد. ــه بودن ــن جلس ــی در ای بررس

پلمپ خط آالینده یک واحد صنعتی

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان نجــف آبــاد 
ــر داد. ــاد خب ــک واحــد صنعتــی در نجــف آب ــده ی ازپلمــب خــط آالین

ــی در  ــد صنعت ــک واح ــده ی ــط آالین ــت: خ ــدی گف ــد محم محم
ــوی  ــث ایجــاد ب ــه باع ــاد ک ــه ویاشــهر شهرســتان نجــف آب منطق
ــد. ــپ ش ــی پلم ــم قضای ــا حک ــود ب ــده ب ــوا ش ــی ه ــوع و آلودگ نامطب

وی اضافــه کــرد: از فعالیــت خــط آالینــده واحــد مذکــور بــا توجــه 
ــرر زیســت  ــای مک ــی و صــدور اخطاره ــدد مردم ــه شــکایات متع ب

محیطــی، و عــدم برطــرف شــدن آالیندگــی پلمــپ شــد.

مهر و موم آرایشگاه زنانه متخلف

ــت:  ــاد گف ــتان نجــف آب ــان شهرس ــبکه بهداشــت و درم ــس ش ریی
ــک واحــد  ــن شــبکه ، ی ــط ای در بازرســی بازرســان بهداشــت محی
ــردن  ــت نک ــتی و رعای ــات بهداش ــل تخلف ــه دلی ــه ب ــگاه زنان آرایش

ــد. ــوم ش ــر و م ــتی مه ــن بهداش موازی
علیرضــا غیــور افــزود: متصــدی متخلــف بــه مراجــع قضایــی معرفــی 

. شد

تولید 15 درصد محصوالت گلخانه ای 
کشور در اصفهان

مدیرامورباغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان ســطح زیرکشــت 
گلخانــه هــای اســتان رابیــش از2 هــزار هکتــار بیــان کــرد و گفــت: 
ــه ای درشهرســتان هــای اصفهــان  ــدازی ۷ شــهرک گلخان ــا راه ان ب
،دهاقان،فاورجان،خمینــی شــهر،نجف ابــاد وتیــران وکــرون ســاالنه 
ــه ای همچــون خیار،گوجه،بادمجــان  ــن محصــول گلخان ۳۰۰ هزارت
،فلفــل دلمــه در ایــن شهرســتان هــا تولیــد و نیــاز ۱5 درصــد کشــور 

بــه ایــن محصــوالت تامیــن مــی شــود.
ــن  ــد هزارت ــادرات ص ــه ص ــان اینک ــا بی ــس زاده ب ــا رئی احمدرض
ــون دالری ارز  ــته 2۰۰ میلی ــال گذش ــه ای درس ــوالت گلخان محص
اوری بــرای کشــور داشــته افــزود: بــا ایجــاد ایــن گلخانــه هــا زمینــه 

ــت. ــده اس ــر ش ــش از۴۰ هزارنف ــتغال بی اش
وی مکانیــزه بــودن ســامانه هــا وتولیــد محصــول ارگانیــک راعلــت 
اصلــی افزایــش تولیــد وعملکــرد گلخانــه هــا دانســت وگفــت: ۴هــزار 
ــه ۱2۰  ــردار اســتان ۶۰ درصــد محصــوالت خــود راب و5۰۰ بهــره ب
ــی  ــارات صادرم ــیه وام ــادا روس ــده کان ــت متح ــورهمچون ایال کش
ــومین  ــزد س ــران و ی ــتانهای ته ــد از اس ــان بع ــتان اصفه کنند.اس
اســتان پیشــرو در تولیــد محصــوالت گلخانــه ای و توســعه شــهرک 

ــه ای در کشــور اســت. هــای گلخان
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ما که میترسیم از هجرت دوست
کاش میدانستیم روزگاری که بهم نزدیکیم
چه بهایی دارد
و سفر یعنی چه ؟
و چرا مرغ مهاجر وقت پرواز
این چنین سخت به خود می لرزد؟

مقارن شــدن میاد حضرت زینب )س( با روز پرســتار نشانگر اهمیت و اعتبار این حرفه است، مردان و زنانی است 
که با صبر، شــکیبایی و سختی شــغل به کار و فعالیت خود ادامه می دهند. صحبت از افرادی است که مانند حضرت 

زینب )س( با شــکیبایی مثال زدنی خود به مراقبت از بیماران می پردازند و با وجود ســختی ها و نامایمات کاری، 
 لحظه ای از فعالیت خود دســت نمی کشند و به کار خود ادامه می دهند.

از این رو و به مناســبت میاد حضرت زینب )س( و روز پرســتار مصاحبه ای با پری حقیقی یکی از پرستاران نمونه 
شهرســتان نجف آباد انجام دادیم و با او به گفت و گو نشستیم.

۱- در ابتدا به عنوان اولین ســوال خودتان را معرفی کنید و کمی از ســوابق و مسئولیت های شغلی خود را بفرمایید.
ضمــن عــرض ســام خدمــت شــما و خواننــدگان هفتــه نامــه دیباگــران، بنــده پــری حقیقــی مربــی پرســتاری، دارای مــدرک 
کارشناســی ارشــد و 2۷ ســال ســابقه شــغلی، کــه در ایــن دوران ســابقه ۱۳ســال تدریــس دردانشــکده پرســتاری و مامایــی 
اصفهــان بــا پســت ســازمانی مربــی پرســتاری و ۱۴ ســال نیــز بــه عنــوان مربــی پرســتاری و مبــارزه بــا بیمــاری هــا در واحــد 

بهــورزی شــبکه بهداشــت و درمــان نجــف آبــاد مشــغول بــه انجــام وظیفــه هســتم .
2- چرا این رشــته تحصیلی و این حرفه را انتخاب کردید؟

ــک اشــتباه  ــی ی ــود ول ــری شــیمی ب ــل در دانشــگاه در رشــته دبی ــه تحصی ــه درســی ام ادام ــم کــه عاق ــد بگوی ــدا بای در ابت
ــی موجــب شــد کــه در ســال۶۴ در رشــته پرســتاری دانشــگاه  ــت هــای انتخاب ــان ثبــت کــد رشــته در اولوی کوچــک در زم
شــیراز قبــول شــوم. در زمــان کارآمــوزی هــا بــا دیــدن مجروحیــن عاقــه ام بــه ایــن رشــته بیشــتر و غیرمســتقیم بــه انگیــزه 
وعاقــه خــود دســت یافتــم ولــی ایــن نکتــه را بایــد بگویــم کــه بــرای رســیدن بــه اهدافــم در زمینــه شــغلی زحمــات زیــادی 

کشــیدم و هیــچ وقــت در ایــن ســال هــا از انتخــاب خــود پشــیمان نشــدم.
3- معیارهای پرســتار نمونه را چه می دانید ؟ مهم ترین ویژگی پرســتار از دیدگاه شما چیست؟

اخــاق و عملکــرد حرفــه ای،گســترش دانــش پرســتاری، انجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی و توجــه بــه کیفیــت ارائــه خدمــات از 
جملــه معیارهــای پرســتار نمونــه اســت. در کنــار ایــن هــا مــی تــوان بــه ویژگــی هایــی مثــل احتــرام بــه شــان و وقــار بیمــار، 
برخــورد مناســب بــا بیمــار، داشــتن مهــارت هــای ارتباطــی بــا بیمــار و خانــواده آنــان و همچنیــن بــا همــکاران و مســئولین ، 
محــرم و همــراز بــودن بــا بیمــار، ســودمندی خدمــات، داشــتن عدالــت اشــاره کــرد کــه از دیگــر خصوصیــات پرســتار نمونــه 

 . ست ا
البتــه در آخــر بایــد اضافــه کنــم کــه مهــم تریــن معیــار پرســتار نمونــه، تکریــم اربــاب رجــوع اســت کــه امیــدوارم پرســتاران 

عزیــز بــه ایــن نــکات توجــه کننــد تــا در کارشــان موفــق باشــند و بــه مشــکلی در زمینــه شــغلی برنخورنــد.
4-توصیه شــما به کسانی که می خواهند این حرفه را انتخاب کنند چیست ؟ 

توصیــه ام بــه تمامــی پرســتاران صبــر، مهربانــی و برخــورد محترمانــه بــا بیمــاران اســت. در کنــار ایــن مــوارد توصیــه دیگــرم 
ــل  ــی مث ــه رشــته های ــد و ب ــه ندارن ــن حرف ــه ای ــه ای ب ــه نگذاشــته و عاق ــن حرف ــدم در ای ــوز ق ــه هن ــه کســانی اســت ک ب
پزشــکی، داروســازی یــا دندانپزشــکی عاقــه دارنــد امــا وقتــی در ایــن رشــته هــا قبــول نمــی شــوند، از ســرناچاری پرســتاری 
را انتخــاب مــی کننــد ایــن اســت کــه چنیــن اشــتباهی نکننــد و مطمئــن باشــند در صــورت انجــام چنیــن کاری درتــرم 2 
ــرا پرســتاران در موقعیــت هــای بســیار ســخت و  پرســتاری متوجــه اشــتباه خــود خواهنــد شــد و پشــیمان مــی شــوند،  زی
حیاتــی قــرار مــی گیرنــد کــه در کمــک بــه مــردم بایــد پیــش قــدم شــوند بنابرایــن ایــن افــراد نمــی تواننــد خدماتــی را کــه 

شایســته مــردم اســت بــه آنــان ارائــه دهنــد. 
5- مهمترین مشکات پرستاران را چه می دانید؟

ــه خاطــر همیــن  مهــم تریــن مشــکات پرســتاران، کمبــود نیــروی کار اســتاندارد در بیمارســتان هــا اســت کــه متاســفانه ب
مشــکل پرســتاران بــا مشــکات بســیاری مواجــه مــی شــوند و ســختی هــای بســیاری متحمــل مــی شــوند. امیــدوارم بــا کمــک 

مســئولین و ورود عاقمنــدان بــه ایــن حرفــه بســیاری از ایــن مشــکات حــل شــوند. 
6- انتظار شما از مسئولین چیست ؟

اولیــن انتظــار مــن از مســئولین انتخــاب یــک خانــم بــه عنــوان وزیــر بهداشــت و درمــان اســت بــه دلیــل ایــن کــه  حرفــه 
پرســتاری بیشــتر بــا روحیــه خانــم هــا ســازگار اســت، بــه نظــرم انتخــاب مناســبی مــی توانــد باشــد. انتظــار دیگــرم انتخــاب 

یــک پرســتار بــه عنــوان نماینــده در مجلــس شــورای اســامی اســت کــه از حــق و حقــوق پرســتاران دفــاع کنــد.
از دیگر انتظارات من حفظ شــخصیت، شــان و منزلت پرســتاران است و به نیکی از پرستاران نام برده شود.

البتــه ایــن نکتــه را نیــز بایــد بگویــم کــه بــه دلیــل حجــم کار زیــاد و ســخت، کمبــود نیــروی پرســتار و ســاعات فشــرده کاری 
و پــر طاقــت در بعضــی مواقــع پرســتاران نمــی تواننــد خدماتــی کــه شایســته مــردم اســت را ارائــه دهنــد و همراهــان بیمــار 
ــا پرســتاران همــکاری و همراهــی کننــد و درخواســتم از مــردم ایــن اســت کــه ایــن کاســتی هــا رادرک کننــد و بــه  بایــد ب

پرســتاران بهــا و ارزش دهنــد.
7- شــیرین ترین خاطره  دوران خدمت خود را بفرمایید؟

ــت  ــه خدم ــدم ک ــتان سیدالشــهداء انتخــاب شــدم، فهمی ــه در بیمارس ــتار نمون ــوان پرس ــه عن ــار ب ــن ب ــه اولی ــال ۷۱ ک درس
ــه در  ــتاری نمون ــی پرس ــوان مرب ــه عن ــه ب ــر ک ــار دیگ ــم. ب ــام برس ــه و مق ــن درج ــه ای ــد ب ــث ش ــاران باع ــه بیم ــه ب صادقان
ــر  ــه در ام ــی اســت ک ــاش های ــه خاطــر ت ــن انتخــاب ب ــدم ای ــان انتخــاب شــدم فهمی ــی اصفه دانشــکده پرســتاری - مامای
ــن  ــات دوران کاری ام ای ــن لحظ ــیرین تری ــیده ام و از ش ــی ام رس ــداف آموزش ــه اه ــته ام و ب ــجویان داش ــه دانش ــوزش ب آم

ــوده اســت. لحظــات ب
ــان از  ــراز تشکرش ــار و اب ــان بیم ــار و همراه ــت بیم ــه، رضای ــت صادقان ــه خدم ــم ک ــه کن ــه را اضاف ــن نکت ــد ای ــان بای  در پای
ــردم  ــال م ــاه ح ــک و رف ــت کم ــی در جه ــم قدم ــته باش ــدوارم توانس ــت و امی ــم اس ــرات دوران خدمت ــن خاط ــیرین تری ش

ــم. ــته باش برداش
8-پرســتاری شــغلی اســت کــه تــوام بــا ســختی و خطرهــای بســیاری اســت، مهــم تریــن دلیــل صبــر شــما 

در ایــن ســال هــا چیســت؟
ــواده  ــی خان ــه حت ــردی اســت ک ــن ف ــوان تری ــار نات ــه بیم ــن موضــوع اســت ک ــه ای ــه ب ــن توج ــر م ــل صب ــن دلی ــم تری مه
قــدرت نگهــداری آن را نداشــته و او پنــاه بــه پرســتار در بیمارســتان مــی آورد کــه از او نگهــداری کنــد. در منابــع انگلیســی 
صبورتریــن افــراد را پرســتاران معرفــی مــی کننــد و صبورتریــن پرســتاران، پرســتارانی اســت کــه در بخــش ســرطان انجــام 

وظیفــه مــی کننــد. 

ایــن نکتــه را نیــز بایــد اضافــه کنــم کــه عاقــه و انگیــزه در کار پرســتاران باعــث افزایــش درجــه صبرمــی شــود و ایــن عاقــه 
پرســتاران را صبورتــر و در کارشــان مصمــم تــر مــی کنــد.

9- بــا توجــه بــه اینکــه شــما یــک مــادر هســتید وظایــف کاری تداخلــی بــا وظایــف شــما بــه عنــوان یــک 
مــادر و همســر نــدارد؟

در اینجــا بایــد از خانــواده ام بــه خاطــر صبــر، تحمــل و همراهــی در ایــن ســال هــا تشــکر کنــم و بگویــم کــه همیشــه قــدردان 
زحماتشــان هســتم و از ایــن کــه همیشــه و در همــه مراحــل زندگــی تکیــه گاه و همــراه مــن بــوده انــد بســیار سپاســگزارم. 

بــا توجــه بــه اینکــه اینجانــب مــادر هســتم، خــدا را شــکر تاکنــون شــغلم تداخلــی در وظایــف کاری و زندگــی ام نداشــته و 
تمــام وظایفــم را بــه عنــوان یــک مــادر نمونــه انجــام داده ام و امیــدوارم توانســته باشــم کمــی از محبــت هــای خانــواده ام را 

جبــران کــرده باشــم.
1۰- در پایان اگر صحبت و یا ســخنی ناگفته ای دارید بفرمائید؟

ــردم، کــه  ــک تقاضــا از م ــه، صحبــت خاصــی نیســت جــز ی ــن مصاحب ــه خــوب شــما و انجــام ای ــه نام ضمــن تشــکر از هفت
پرســتاران را درک کــرده و بــا آنــان همــکاری کننــد، چــون ایــن امــر بــه نفــع بیمــار خودشــان نیــز هســت و بــرای شــما نیــز 

ــت دارم. آرزوی موفقی

مهم ترین معیار پرستار نمونه تکریم ارباب رجوع است 

انتخاب استاد دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان پژوهشگر برتر

ــی دانشــگاه آزاد اســامی  ــت علم ــکار عضــو هیئ ــر گندم امی
ــاد در بیســتمین جشــنواره پژوهــش و فنــاوران  واحــد نجف آب
اســتان اصفهــان بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر اســتانی در شــاخه 

علــوم انســانی معرفــی شــد.
ــتان  ــر اس ــاور برت ــگر و فن ــنواره از 2۰ پژوهش ــن جش در ای
ــوم  ــه، عل ــوم پای ــکی، عل ــوم پزش ــاوری، عل ــای فن در بخش ه
ــی  ــاری، فن ــر و معم ــکی، هن ــاورزی و دامپزش ــانی، کش انس
و مهندســی و دســتگاه های اجرایــی و چهــار دانش آمــوز 

ــد. ــل ش ــده تجلی برگزی
ــی ۹2  ــرای بررس ــف ب ــز مختل ــگاه ها و مراک ۳۹ داور از دانش
پرونــده رســیده بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد 
ــران  ــر از پژوهگش ــاً 2۰ نف ــی ها نهایت ــام بررس ــس از انج و پ
ــد  ــوب مانن ــای مص ــاس معیاره ــر اس ــوز ب ــار دانش آم و چه
غیــره،  و   h-index شــاخص  اختــراع،  ثبــت  اکتشــاف، 

ــدند. ــده ش برگزی

مجمع خیران سالمت 
مجمــع خیــران ســامت شهرســتان بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان ویــژه نجــف آبــاد و ســایر اعضــا 
تشــکیل جلســه داد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه 
ــن امیــد اجتماعــی  ــر بنیادی ــن حــوزه ســامت و درمــان شهرســتان، ایشــان را ذخای توســط خیری
و رکــن مبــرز ســرمایه اجتماعــی شهرســتان برشــمردند و خواســتار حمایــت گســترده تــر خیــران 
ــامتی در  ــان و س ــا درم ــط ب ــای مرتب ــوزه ه ــور در ح ــارکت و حض ــه در مش ــتان و منطق شهرس
ــر  ــر ب ــا تبییــن آمــار هــا و نیازمندهــای بنیادیــن مولفــه هــای موث ــد. ایشــان ب شهرســتان گردیدن
ســامت فــردی و جامعــه بــر ضــرورت پرهیــز از تعریــف پــروژه هــای ناکارآمــد تصریــح و خواســتار 
تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام یــا راکــد تعریــف شــده گردیدنــد. فرمانــدار شهرســتان ویــژه در 
ادامــه افزودنــد: تجلیــل از خیریــن حــوزه ســامت شهرســتان در مقابــل فعــل ممــدوح  و روحیــه 
ــز  ــر پســندیده اســت ولیکــن ناچی ــک ام ــوع دوســتی ایشــان گرچــه ی ــاالی خدمــت گــزاری و ن ب
ــت  ــوع، همی ــم ن ــه ه ــت ب ــتی، محب ــوع دوس ــس ن ــی، ح ــادات قلب ــی، اعتق ــای دین ــت. باوره اس
ــان  ــران عرصــه ســامت و درم ــد خصوصــا خی ــن ارجمن ــردی و ... خیری ــد ف جمعــی، تعهــد و تقی
امــری مبــرز اســت کــه حقیقتــا زبــان در بیــان آن قاصــر اســت. فرمانــدار شهرســتان ویــژه در ادامــه 
بــر ضــرورت زمــان بنــدی مناســب جهــت اجــرای پــروژه هــای عمرانــی، خدماتــی و خصوصــا پــروژه 
هــای بــا محوریــت ســامتی و درمانــی شــدند، در ادامــه جلســه هریــک از اعضــاء بــه تبییــن دیــدگاه 

هــا و نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد.

در گفتگو با پری حقیقی پرستار نمونه شهرستان نجف آباد 


