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خبر کوتاه

پانزدهمین دوره از مسابقات قرآنی »مدهاّمتان« 
پانزدهمیــن دوره ایــن مســابقات بــا اســتفاده از نقطــه نظــرات ارزشــمند فعــاالن قرآنــی در سراســر ایــران اســامی طــرح ریــزی 
شــده و از جملــه ویژگی هــای ایــن دوره از مســابقات می تــوان بــه اضافــه شــدن بخــش اســتعدادیابی ویــژه کــودکان زیــر ۷ ســال 
و نوجوانــان و همچنیــن ایجــاد پیونــد میــان جلســات ســنتی قــرآن کریــم مســاجد و مســابقات قرآنــی مدهاّمتــان اشــاره کــرد.

ــدی،  ــت تقلی ــق، قرائ ــت تحقی ــته های قرائ ــان در رش ــی مدهاّمت ــابقات قرآن ــن دوره از مس ــزارش پانزدهمی ــن گ ــه ای ــر پای  ب
مفاهیــم، اذان، قرائــت ترتیــل، حفــظ کل، حفــظ جــزء 30، مکبــری، قرائــت نمــاز،  اســتعدادیابی، در گــروه هــای ســنی زیــر 
ــا 30 برگــزار مــی شــود. عاقه منــدان جهــت شــرکت در پانزدهمیــن دوره از مســابقات  ــا 16 ســال، 16 ت ۷ ســال، ۷ ســال ت
ــه ایــن نشــانی https://bachehayemasjed.ir/group/panel/modhamatan مراجعــه کننــد.  ــی مدهاّمتــان ب قرآن

گفتنــی اســت مهلــت شــرکت و  ارســال آثــار  تــا 30 آذر  1400 اعــام شــده اســت.

مهــدی و جــال عباســی بیــش از یــک دهــه از عمــر خــود را بــا کتــاب و انتشــارات ســپری 
ــد. ــه میوه فروشــی آورده ان ــاب را ب ــاال کت ــد و ح کردن

ایــن میو ه فــروش نجف آبــادی تنهــا دغدغــه اش را گرانــی کتــاب و حــذف آن از خانه هــا بیــان 
کــرد و ابــراز داشــت: حــدود 11 ســال اســت کــه بــا تاســیس یــک انتشــاراتی از همــان ابتــدا بــا 
کمــک خیریــن و مــردم فهمیــم شهرســتان توانســتیم کتاب هــا را بــا قیمــت بســیار مناســب 

در اختیــار کتاب خوانــان قــرار دهیــم.
ــک  ــا کم ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــود اع ــاراتی خ ــوت انتش ــه ق ــی را نقط ــف دائم ــی تخفی عباس

ــدادی  ــه تع ــا ک ــی در شــرایط کرون ــم و حت ــف بدهی ــا ۷۵ درصــد تخفی ــن توانســتیم ت خیری
ــم. ــه دهی ــود ادام ــه کار خ ــدند، ب ــه ش ــد مواج ــود 100 درص ــا رک ــاراتی ها ب انتش

ــزار  ــد ۲00ه ــا خری ــد ب ــون می توانن ــوده چ ــوب ب ــردم خ ــتقبال م ــت: اس ــان گف وی در پای
تومــان میــوه ۵0 هــزار تومــان کتــاب هدیــه بگیرنــد ضمنــا آن هــا می تواننــد هدایــای خــود 
ــد از  ــاب می توانن ــتداران کت ــد. دوس ــت کنن ــاب دریاف ــن کت ــه چندی ــرده و ماهیان ــع ک را جم

ــد. ــدن نماین ــاز دی ــاب ب ــرای کت میوه س

کاهش آسیب های اجتماعی
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس 
ــدار و  ــا ایشــان دی ــاد ب ــر دادســتان نجــف آب ــا حضــور در دفت ــاون اداره ب ــه همــراه مع اداره ب

گفــت و گــو کــرد.
ــک  ــن تبری ــاد ضم ــاد اســامی نجــف آب ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــدار رئی ــن دی ــدای ای در ابت
انتصــاب ایشــان بــه عنــوان دادســتان نجــف آبــاد در ســخنان کوتاهــی در خصــوص  ظرفیــت 
هــا و فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری از جملــه طــرح گــذر فرهنــگ و هنــر ، پایتختــی ایثــار 
ــون   ــواردی چ ــورد م ــود و در م ــه نم ــی ارائ ــتان گزارش ــاب شهرس ــی کت ــهادت و پایتخت و ش
ــگاران ، نشــریات شهرســتان و شــورای فرهنــگ عمومــی مطالبــی را عنــوان نمــود . بحــث خبرن

ــا اشــاره بــه گســتردگی ایــن فعالیــت هــا در حــوزه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری،  وی ب
خواســتار همــکاری و تعامــل هــر دو دســتگاه شــد.

حســین گرامــی دادســتان نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه گســتردگی فعالیــت هــای فرهنگــی هنــری 
ــا موضــوع  ــوای فرهنگــی  ب ــه محت ــزود : تهی خواســتار تعامــات فرهنگــی دو نهــاد شــد و اف
آســیب هــای اجتماعــی موجــود در جامعــه  مــی توانــد در کاهــش آســیب هــا موثــر باشــد و 

ایــن اداره آمادگــی خــود را جهــت انتشــار محتــوا در فضــای مجــازی اعــام مــی نمایــد.

در دیدار سید حسن لوح موسوی  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی با حسین گرامی  دادستان نجف آباد، تاکید بر تولید محتوای فرهنگی جهت 

ترویج کتابخوانی در میوه فروشی نجف آباد

برداشت شانزده هزار تن ذرت علوفه ایی
ــتان،  ــه ای شهرس ــر کشــت ذرت علوف ــار اراضــی زی ــاری، از 3۲0 هکت ــی ج ــال زراع طــی س

ــد. ــام ۷03 و ۷04 برداشــت ش ــن محصــول از ارق ــزار ت ــدود 16 ه ح
برداشــت ایــن میــزان محصــول، توســط شــانزده چاپــر کششــی و خودگــردان از دهــم مــه تــا 

اوایــل آبــان 1400 ادامــه داشــت.
ایــن پایــگاه اطــاع رســانی، در مطلــب دیگــری نیــز از کشــف و عــودت 40 تــن ذرت دامــی 
آلــوده در برخــی گاوداری هــای شهرســتان، طــی بازدیــد مشــترک حراســت جهــاد و نمایندگان 

شــرکت تعاونــی گاوداران خبــر داده اســت.
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                                                                          این داستان را اولین بار آسیابان پیری شنیده بود 
ــار  ــاد نمایــش  » ایــن داســتان را اولیــن ب ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ب
آســیابان پیــری شــنیده بــود « نوشــته رضــا گشتاســب و بــه  کارگردانــی احمــد شــکرانه شــب در محــل  “تماشــاخانه نــگاه “ 

ــه اجــرا گذاشــته شــد . ــاد ب نجف آب
 این نمایش توسط گروه نمایش “ ترنم خیال  “و با نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان برگزاری گردید .

ــتا  ــی رس ــش آفرین ــا نق ــود« ب ــنیده ب ــری ش ــیابان پی ــار آس ــن ب ــتان را اولی ــن داس ــش »ای ــکرانه نمای ــد ش ــه احم ــه گفت ب
فرهمنــدی، مهدیــه خورشــید، علــی عامــی ، آوا مومــن و فرشــاد فدایــی فــرد اجــرا مــی شــود و روایــت زنــی اســت کــه  تنهــا 

ــی مهــری مــردم سنگســتان اســت . دغدغــه اش نجــات فرزنــدش از گیــر و داد قحطــی و طاعــون و ب

بــا حضــور حجت االســام فرهنــگ مســؤول شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعــه اســتان اصفهــان  و 
جمعــی از مســئولین شــهری و شهرســتان و مــردم نمازگــزار، مراســم تکریــم و معارفه ائمــه جماعات 
یزدانشــهردر مصــای امــام جعفــر صــادق علیــه الســام یزدانشــهر برگــزار شــد.در ایــن مراســم از 

ــر و حجــت  ــام جمعــه یزدانشــهر، حجــت االســام و المســلمین صفــری تقدی زحمــات اولیــن ام

االســام والمســلمین لطفــی بــه امــام جمعــه یزدانشــهر منصــوب گردیدنــد.

مراسم تکریم و معارفه ائمه جماعات یزدانشهر

 

 برنامه های هفته کتاب در نجف آباد

ــا  ــه ب ــاد در مصاحب ــهرداری نجف آب ــی و ورزشــی ش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــر عام مدی
پایــگاه خبــری شــهرداری نجــف آبــاد گفــت: بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی 1400، 
ــازمان  ــای س ــی و زیرمجموعه ه ــز فرهنگ ــوع در مراک ــای متن ــژه برنامه ه ــه ای از وی مجموع

طراحــی و پیــش بینــی شــده اســت.
ــی  ــا را در دو بخــش حضــوری و  تعامل ــن برنامه ه ــی ای ــدی کل ــار تقســیم بن ــا خاکس علیرض
مجــازی دانســت و افــزود: تجدیــد میثــاق و غبارروبــی مــزار شــهدا، گفتگــو و نشســت ادبــی 
پیرامــون کتــاب بــا حضــور نویســندگان، پژوهشــگران و فعــاالن حــوزه کتــاب، عضویــت رایــگان 
عاقه منــدان در کتابخانه هــای ســازمان، مســابقه کتابخوانــی ادبیــات کاســیک ویــژه پرســنل 
ــاب  ــی از کت ــان، مســابقه کتابخوان ــار مهرب ــور و نمایــش  شــهری ی ــواده هــا، اجــرای مان و خان
ــوع از  ــی متن ــای تعامل ــال و رقابت ه ــای دیجیت ــواع محتواه ــد ان ــم«، تولی ــر ابراهی ــام ب »س

جملــه ایــن اقدامــات هســتند.
ــوزه  ــی در م ــاهنامه خوان ــت ش ــی و نشس ــاب خط ــخ و کت ــگاه نس ــی نمایش ــار از برپای خاکس
مــردم شناســی نجــف آبــاد، نشســت ادبــی در خانــه تاریخــی کبیــرزاده، برنامــه نــون و پنیــر 
قصــه ویــژه کــودکان در هفــت بــرج خــارون و.. خبــر داد و از معرفــی مجموعــه هــای فرهنگــی 
و برتریــن هــای کتابخــوان، مســابقه عکــس ســلفی بــا کتابخانــه، قصــه گــوی و خوانــش کتــاب 
صوتــی و.. در فضــای صفحــه مجــازی kharoon.ir و دیگــر بخــش هــای تعاملــی ویــژه برنامــه 

هــای ایــن هفتــه نــام بــرد.
ــا  ــک روز خوشــمزه ب ــه فرهنــگ(، ی ــاب و نشــانگر )مجموع ــه داد: کارگاه ســاخت کت وی ادام
ــن  ــاالن ای ــل از فع ــوان و تجلی ــت کتابخ ــری(، نشس ــهید منتظ ــرای ش ــم کتاب)فرهنگس طع
ــار  ــن ی ــدا(، جش ــه دهخ ــی کتاب)مجموع ــن دورهم ــی(، جش ــهید امام ــه ش حوزه)مجموع
مهربــان )مجموعــه شــهیدان فتــاح الجنــان( در فرهنگســراها و مجموعــه هــای فرهنگــی تحــت 

پوشــش برگــزار مــی گــردد.
خاکســار از اجــرای بــازی هــای کودکانــه )قلعــه بــازی(، هــم آوایــی و کافــه کتــاب )رســتوارن 
ــازی،  ــک ب ــاب ی ــک کت ــوان(، ی ــه کــودک ارغ ــاب )خان ــازی و کت ــه ســبد ب ــدو(، ی ــاب کن کت
کافــه نقــد و جشــنواره صحــاف کوچولو)خانــه کــودک شــکوفه( در مراکــز خاقیــت ســازمان 
خبــر داد و افــزود تهیــه و پخــش کلیپ هــای خوانــش کتــاب، برنامــه بازدیــد مدیریــت شــهری 
ــی،  ــای صوت ــه کتاب ه ــاب، عرض ــی کت ــای معرف ــه کلیپ ه ــازمان، تهی ــای س از کتابخانه ه
ــا موضــوع  فضاســازی ســطح شــهر توســط پنجاهمیــن نوبــت از رســانه فرهنــگ شــهروندی ب
کتــاب، نصــب بنرهــای کتابخوانــی و معرفــی مجموعــه هــای فرهنگــی و کتابخانــه هــا و بازدیــد 
مدیــران و مســیولین شــهری از مراکــز فرهنگــی حــوزه کتــاب فعــال در نجــف آبــاد از دیگــر 

ــن هفتــه هســتند. ــرای ای برنامه هــای در نظــر گرفتــه شــده ب
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در مســابقات ووشــو انتخابــی تیــم ســاندا بزرگســاالن اســتان اصفهــان بــه میزبانــی خانــه ووشــو اصفهــان برگــزار شــد، تیــم 
ــا کســب دو  ــی رییــس هیــات ووشــو شهرســتان، ب ــان پ ــه مربیگــری محمدجــواد کاوی ــاد ب ــه ورزش پارســیان نجــف آب خان

ــز، در جایــگاه دوم اســتان ایســتاد. نشــان طــا، دو  نقــره و دو گــردن آویــز برن
در ایــن رقابــت هــا، جمــال مهرابــی در ۷۵ کیلوگــرم و امیــن نــوری در ۹0 کیلوگــرم، بــه عنــوان قهرمانــی دســت پیــدا کــرده، 
ــو و  ــی و امیــر حســین علــی عســگری در اوزان ۷0 و ۸۵ کیلوگــرم در ســکوی دوم ایســتاده و عبدالمجیــد بهارل امیــر هارون

محمــود شــفیعی بــا کســب برنــز، روی ســکوی ســوم ایســتادند.
سرپرستی تیم اعزامی را فرزاد محمودی بر عهده داشت.

ــع انســانی شــهرداری   ــا حضــور مهنــدس کشــاورز راد معــاون برنامــه ریــزی و توســعه مناب  ب
ــران ســتادی ، مســئولین فضــای  ــی از مدی ــات شــهری جمع ــاون خدم ــی مع ــدس ایوب ، مهن
ســبز مناطــق پنــج گانــه و جمعــی از مدیــران خدمــات شــهری جلســه تکریــم و معارفــه مدیــر 

فضــای ســبز شــهرداری در دفتــر معاونــت خدمــات شــهری برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه مهنــدس خاکســار بــه عنــوان مدیــر جدیــد فضــای ســبز شــهرداری جایگزیــن 

مهنــدس ایوبــی کــه از تاریــخ 13۹6 در ایــن ســمت بودنــد گردیــد.
مهنــدس خاکســار از ســال ۸۷ وارد مجموعــه مدیریــت شــهری گردیــد و ســمت هایــی ماننــد 
مســئول فضــای ســبز مســئول خدمــات شــهر مســئول انبــار مســئول پارکهــا و فضــای ســبز 
و سرپرســت شــهرداری جــوزدان را در کارنامــه خویــش دارد وی ســال ۹۸ بــه عنــوان معــاون 
منطقــه 4 )یزدانشــهر( و در ســال ۹۹ بــه عنــوان معــاون منطقه 3 )ویاشــهر( فعالیــت می نمود.

در ایــن جلســه حاضریــن مــواردی در خصــوص ســرانه فضــای ســبز نجــف آبــاد و افزایــش آن 
از 11 بــه 1۲ متــر بــرای هــر نفــر) ۲۸ هکتــار( صحبــت نمودنــد.

ــای ســبز شــهری  ــاری فضــای ســبز ، کمربنده ــرای آبی ــر اســتفاده از پســاب ب ــواردی نظی م
ــر ،  ــان مثم ــت درخت ــره آب ، کاش ــتخرهای ذخی ــداث اس ــی اح ــای محل ــارک ه ــداث پ ، اح
ــورد  ــه م ــن جلس ــنلی و... در ای ــای پرس ــه ه ــث هزین ــر ، مباح ــزان پذی ــان خ ــت درخت کاش

ــع شــدند ــت واق صحب
ــات  ــه خدم ــانی از مجموع ــع انس ــعه مناب ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــه مع ــن جلس ــس از ای پ
ــاختمان  ــه در س ــهری ک ــای ش ــا ه ــی فض ــران و بازآفرین ــازمان عم ــن س ــهری و همچنی ش

ــود. ــد نم ــز بازدی ــت نی ــتقر اس ــی مس تجمع

جلسه تکریم و معارفه مدیر فضای سبز شهرداری نجف آباد

اختــاالت هورمونــي )ماننــد پــرکاري یــا کــم کاري تیروئیــد(، بیمــاري هــاي قلبــي، ســرطان 
هــا، کمبــود ویتامیــن مشــکات عصــب شــناختي )ســکته مغــزي، پارکینســون( و مــوارد دیگــر 
ــه  ــرد پای ــر در افســردگي هســتند تشــخیص اینکــه افســردگي ف ــه عوامــل طبــي موث از جمل
فیزیولوژیکــي دارد و یــا اینکــه همزمــان بــا یــک بیمــاري طبــي ایجــاد شــده مشــکل اســت بــا 
ایــن حــال درمــان اختــال پزشــکي ممکــن اســت منجــر بــه رفــع مشــکل افســردگي شــود. 
ــي  ــم جســمي م ــروز عای ــث ب ــا باع ــرده و ی ــي را تشــدید ک ــاالت طب ــاً افســردگي اخت غالب
شــود. فــرد مبتــا بــه افســردگي ممکــن اســت بــراي یافتــن علــت بدنــي عایــم خــود، مکــرراً 
بــه پزشــک مراجعــه کنــد هرچنــد غالــب اوقــات دیــده شــده کــه مشــکات طبــي ایــن افــراد 

از طریــق مصــرف داروهــاي ضــد افســردگي یــا روان درمانــي بهبــود مــي یابــد. 
دکتر الهام شکرانه 

آیا بیماري هاي طبي مي تواند موجب افسردگي شود؟

بــه دنبــال وقــوع دو مــورد تیرانــدازی در محــدوده مرکــزی نجــف آبــاد در شــامگاه چهارشــنبه 
نوزدهــم آبــان1400، فرماندهــی انتظامــی شهرســتان از دســتگیری عوامــل ایــن تیرانــدازی هــا 
و کشــف پنــج قبضــه ســاح جنگــی و بیش از 160 فشــنگ طــی دو عملیــات جداگانــه خبر داد.

ــدازی هــا کــه در  ــوع ایــن تیران ــه پــس از وق ــی گفــت: بافاصل ســرهنگ میثــم گوهــری آران
یــک مــورد بــا زخمــی شــدن یــک کــودک از ناحیــه پــا و در مــورد دیگــر بــا ایــراد خســارت 
بــه ورودی منــزل مســکونی و یــک خــودرو همــراه بــود، مامــوران انتظامــی و پلیــس امنیــت 
ــن رابطــه  ــر را در ای ــات تخصصــی، ســه نف ــا انجــام اقدام ــر موضــوع شــده و ب ــی پیگی عموم

ــد. ــا حکــم قضایــی دســتگیر کردن ــه، آن هــا را ب شناســایی و طــی دو عملیــات جداگان
بــه گفتــه گوهــری، متهمــان کــه در حــال حاضــر تحویــل مراجــع قضایــی شــده انــد، انگیــزه 

خــود از ایــن تیرانــدازی هــا را اختافــات شــخصی عنــوان کــرده انــد.

دستگیری عامالن تیراندازی در نجف آباد
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بــه دنبــال تودیــع مســئول قبلــی یادمــان شــهدای نجــف آبــاد در ششــم آبــان ســال جــاری، 
دیــروز طــی جلســه هیــات امنــای ایــن مجموعــه کــه بــا حضــور امــام جمعه نجــف آبــاد و دیگر 
اعضــا تشــکیل شــد، محمــد حســن  آســیابانی بــه عنــوان مســئول جدیــد یادمــان معارفــه شــد.

آســیابانی پنجــاه و چهــار ســاله کــه ســومین دوره حضــور متوالــی در شــورای شــهر را تجربــه 
مــی کنــد، مســئولیت هایــی ماننــد معاونــت آمــوزش و پــرورش و مدیریــت بنیــاد آیــت اهلل 

خامنــه ای را تجربــه کــرده اســت.
مســئول جدیــد یادمــان، پنجــم اســفند 6۲ طــی عملیــات خیبــر در جزایــر مجنــون و طــی 
ماموریــت چهــار گــردان از لشــکرهای ۸ نجــف اشــرف و 31عاشــورا کــه بــا شــهادت بیــش از 
ششــصد رزمنــده همــراه بــود، در کنــار نزدیــک بــه ششــصد نفــر دیگــر بــه اســارت نیروهــای 

بعثــی درآمــد و ســال هــا بعــد همــراه بــا دیگــر آزادگان، بــه کشــور بازگشــت.
یادمــان شــهدای نجــف آبــاد کــه ســال هــا پیــش ســاخته شــده و بــه نوعــی بــدون اســتفاده 
مانــده بــود، مهــر۹6 هــم زمــان بــا خاکســپاری تاریخــی شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی 
در ایــن مجموعــه، بــه نوعــی احیــا شــد و از آن زمــان تــا چنــد هفتــه پیــش، توســط ابراهیــم 

والیتــی مدیریــت مــی شــد.

                                                                کارآفرینی جوان بسیجی نجف آباد با سرمایه کم
جــواد عــرب جــوان بســیجی نجــف آبــادی، بــه همــراه تعــدادی از دوســتانش، بــا ســرمایه کــم و در قالــب پــرورش قرقــاول، 

بــرای بســیاری از شــهروندان و ســاکنان یکــی از روســتاهای شهرســتان، ایجــاد اشــتغال کــرده انــد.
عــرب معتقــد اســت: ایــن کار صددرصــد ســود دارد. اگــر پــرورش هــر قرقــاول بالــغ حــدود 110 هــزار تومــان هزینــه داشــته 
باشــد، بــازار فــروش آن بــه قیمــت ۲۲0 هــزار تومــان وجــود دارد. قیمــت جهانــی ایــن پرنــده نیــز حــدود ۲۲ دالر اســت. عــرب، 
بــا اشــاره بــه فراهــم بــودن شــرایط برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در محــل ایــن تولیــدی و کامــل بــودن زنجیــره تولیــد، از 
ارزآوری ایــن کار و امــکان جــذب گردشــگر بــه روســتا ســخن گفتــه و اضافــه مــی کنــد: حــدود 4۷ خانــه روســتایی بــا پنجــاه 

تــا ســیصد پرنــده مشــغول همــکاری بــا مــا هســتند و ســالیانه بیــن 10 تــا ۲0 میلیــون تومــان درآمــد دارنــد.

ادامه از صفحه 1
ــف  ــت وق ــه ثب ــاره ب ــا اش ــی ب ــا صادق ــام رض ــت االس حج
جدیــد در شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: بنیــاد موقوفــات عــام 
ــن ۲0 واحــد مســکونی را در شــمال  نیکــوکاری شــادی آفری
شــهر نجــف آبــاد در دو بلــوک 10 واحــدی بــه نــام اوقــاف بــه 

ثبــت رســانده اســت.
ــرا  ــری، زه ــی طاه ــط مصطف ــه توس ــن موقوف ــزود: ای او اف
ــری و  ــره طاه ــری، مطه ــر طاه ــری، اطه ــد طاه ــی، وحی نبات

ــت. ــیده اس ــف رس ــه وق ــری ب ــده طاه وحی
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نجف آبــاد 
ــا  ــام رض ــاد ام ــا می ــان ب ــف همزم ــن وق ــه ای ــان اینک ــا بی ب
ــروز  ــه ام ــن وقف نام ــح کــرد: ای )ع( وقــف شــده اســت، تصری
رســما ثبــت ســامانه اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نجــف 

ــاد شــده اســت. آب
ــی و  ــرد: تعال ــح ک ــه تصری ــن موقوف ــت ای ــوص نی او در خص
رشــد ایتــام در ابعــاد مختلــف زندگــی مــادی، معنــوی، 
فرهنگــی و اجتماعــی، تعالــی و رشــد دانــش آمــوزان مســتعد 
و کــم برخــوردار، کمــک بــه بهداشــت و درمــان جامعــه، ایجاد 
ــغلی  ــای ش ــعه فرصت ه ــرای توس ــب ب ــتر مناس ــه و بس زمین
ــه ازدواج  ــوالن، کمــک ب ــازان و معل ــه جانب ــان، کمــک ب جوان
زوج هــای جــوان از طریــق پرداخــت وام هــای مناســب، کمــک 
ــه  ــرای تهیــه مســکن نیازمنــدان، تــاش ب ــزی ب و برنامــه ری
منظــور پیشــرفت جامعــه و ایجــاد زندگــی بهتــر بــرای مــردم 
بــه ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد، کمــک بــه موسســاتی کــه در 
ــر  ــد، آنچــه ب ــت دارن ــه فعالی ــن وقف نام چارچــوب اهــداف ای
اســاس نیــاز روز جامعــه بــه تشــخیص متولیــان وقــت بــرای 
کمــک بــه رفــاه اجتماعــی از نیــات موقوفــه ۲0 واحــدی بنیــاد 

موقوفــات عــام نیکــوکاری شــادی آفریــن اســت.
ــرای  ــی ب ــه 11 متول ــان اینک ــا بی ــی ب حجــت االســام صادق
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــی ش ــد معرف ــه جدی ــن موقوف ای

ناظریــن ایــن موقوفــه هــم آقایــان ســعید قاهــری و مصطفــی 
ــی شــده اند. ــری معرف طاه

ــادی  ــوکاری ش ــام نیک ــات ع ــاد موقوف ــه بنی ــان اینک ــا بی او ب
آفریــن بــه صــورت هیئــت مدیــره و مدیرعاملی اداره می شــود، 
گفــت: نشــانی دفتــر مرکــزی ایــن بنیــاد نجــف آبــاد، خیابــان 
معرفــت، کوچــه ملکــی، پــاک یــک طبقــه دوم اســت.

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نجــف آبــاد بــا 
ــات  ــاد موقوف ــه ۲0 واحــد مســکونی بنی ــان اینکــه وقف نام بی
عــام نیکــوکاری شــادی آفریــن بــه روز رســانی شــدن داشــته 
باشــد، گفــت: ایــن وقــف نامــه توســط اداره اوقــاف شهرســتان 

ــه روز رســانی  ــف ب ــا همــکاری کارشناســان وق ــاد ب نجــف آب
شــده اســت.

ــه را  ــف نام ــن وق ــه ای ای ــه گون ــان ب ــرد: واقف ــح ک او تصری
ــات  ــات و رقب ــوان موقوف ــده بت ــه در آین ــد ک ــم کرده ان تنظی

ــرد. ــه ک ــه اضاف ــن موقوف ــه ای ــری را ب دیگ
ــد  ــه ۲0 واح ــی موقوف ــی ارزش ریال ــام صادق ــت االس حج
مســکونی بنیــاد موقوفــات عــام نیکــوکاری شــادی آفریــن را 
40 میلیــارد تومــان اعــام کــرد و ابــراز داشــت: ایــن موقوفــه 

ــا شــده اســت. ــای 600 متــری بن ــا زیربن ــوک ب در دو بل

تعیین مسئول جدید یادمان شهدای نجف آباد

در پایــان رقابــت هــای قهرمانــی جــودوی دانــش آمــوزان اســتان کــه روز جمعــه چهاردهــم 
ــا مربیگــری مهــدی الهــی و  آبــان 1400 بــه کار خــود پایــان داد، تیــم اعزامــی شهرســتان ب

کســب هفــده نشــان طــا، نقــره و برنــز بــه عنــوان قهرمانــی دســت پیــدا کــرد.
ــم  ــود، تی ــراه ب ــاد هم ــت آب ــتای نهض ــکار روس ــار ورزش ــور چه ــا حض ــه ب ــن دوره ک در ای
شهرســتان در اوزان مختلــف موفــق بــه کســب پنــج عنــوان قهرمانــی، شــش نایــب قهرمانــی و 

ــام ســومی شــد. همیــن تعــداد مق

طــی ایــن رقابــت هــا، نیمــا شــیرازی، امیرعلــی صالحــی، رضــا حیــدری، ابولفضــل اصانــی و 
امیرعلــی احمــدی بــه مقــام اول و امیرحســین عابــدی در کنــار رضــا کریمــی، علــی احمــدی، 
امیرحســین خانــی، مهــدی حیــدری و ژوبیــن عیدیونــدی بــه مقــام دوم دســت پیــدا کردنــد.

محمدمهــدی هلیلــی، ابوالفضــل آخونــدی، امیررضــا دادخــواه، ابوالفضل ســورانی، محمدحســین 
جدیــدی احســان بابایــی دانــش آموزانــی بودنــد کــه در ایــن دوره بــه عنوان ســوم رســیدند.

قهرمانی جودوی دانش آموزی نجف آباد
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نخســتین و بزرگتریــن تولیدکننــده و صادرکننــده زعفــران اســت، امــا در حــال حاضــر و بــا وجــود 
چنیــن ظرفیتــی در کشــور، متاســفانه نتوانســته اســت بخــش عظیمــی از صــادرات غیر نفتــی مــا در 

راســتای اقتصــاد مقاومتــی را شــامل شــود.
بــرای حفــظ جایــگاه ایــران در تولیــد و فــروش ایــن محصول، قیمت گــذاری و تســهیل روند صــادرات 
بایــد مدنظــر دولــت قــرار گیــرد تــا دســت واســطه از خــروج ایــن طــای ســرخ بــه صــورت فلــه ای از 
کشــور کوتــاه و بــا توســعه فرآیند هــای تجاری ســازی و فــروش و فــرآوری ایــن محصــول پــرارزش، 

از خــام فروشــی ایــن محصــول جلوگیــری کنیم.
احمدرضا رئیس زاده مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با اشــاره به برداشــت 
زعفــران در اســتان اظهــار کــرد: عملیات برداشــت و فرآوری زعفــران از اواخر مهرماه امســال در مناطق 
سردســیر اســتان آغــاز شــده و به مرور به شهرســتان های معتدل و گرمســیر گســترش خواهــد یافت.

وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان حائــز رتبــه چهــارم کشــور در تولیــد محصــول زعفــران اســت، 
افــزود: ســطح زیرکشــت زعفــران بالــغ بــر 1600 هکتــار و بــا تولیــد بیــش از ۹000 کیلوگــرم بــوده 
کــه نســبت بــه ســال گذشــته 1۵0 هکتــار در ســطح و ۲00 کیلوگــرم در وزن افزایــش داشــته اســت.

مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان بیــان کــرد: متوســط عملکــرد مزارع 
زعفــران اســتان 6/۵ کیلوگــرم در هکتــار بــوده کــه در مقایســه بــا میانگیــن کشــور کــه 3/۵ کیلوگرم 

اســت، بســیار قابــل ماحظه اســت.
او بــا اشــاره بــه ســطح زیکشــت زعفــران در هــر شهرســتان تصریــح کــرد: شهرســتان های تیــران 
و کــرون بــا ۲4۵ هکتــار، نطنــز ۲40 هکتــار، نجــف آبــاد 160 هکتــار، آران و بیــدگل 100 هکتــار، 
شــاهین شــهر و میمــه ۹۵ هکتــار، اردســتان ۹۵ هکتــار و کاشــان ۹4 هکتــار بــه ترتیــب بیشــترین 

ســطح زیرکشــت را نســبت بــه ســایر شهرســتان ها بــه خــود اختصــاص داده انــد.
رئیــس زاده گفــت: مدیریــت باغبانی ســازمان در راســتای حمایت از توســعه کشــت و فــرآوری زعفران 
همــه ســاله اقــدام بــه برگــزاری کاس هــا، کارگاه هــا و بازدید هــای علمــی و آموزشــی و پرداخــت 
تســهیات کــم بهــره و یارانــه بــه متقاضیــان کشــت زعفــران می نماید. همچنیــن به منظــور تکمیل 
زنجیــره ارزش زعفــران، بــرای اولیــن بــار در اســتان، کارگاه خریــد و بســته بندی محصــول زعفــران از 

زعفــران کاران اســتان راه انــدازی شــده اســت.
زعفران جزو کاال های اولویت دار قرار ندارد

حســین تــوکل بــا اشــاره بــه اینکــه زعفــران جــزو ۲۲ قلــم کاالی اولویــت دار نیســت، اظهــار داشــت: 
ســه نــوع قیمت گــذاری ارســالی، متعــارف و مصــوب وجــود دارد. قیمت گــذاری ارســالی مربــوط بــه 

اقامــی ماننــد تــن ماهــی، رب گوجــه و .. اســت کــه کارخانــه بــا آنالیــز تعییــن می کنــد.
ــاس  ــارف براس ــت متع ــزود: قیم ــارت اف ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــط عموم مســئول رواب

هزینه هــای کشــاورز و حمــل و نقــل وهزینه هــای جانبــی بــرای میــوه و ... تعییــن می شــود و قیمــت 
مصــوب نیــز ماننــد قنــد و شــکر و بنزیــن را دولــت تعییــن می کند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای زعفــران قیمت گــذاری صــورت نمی گیــرد، بیان کــرد: زعفران براســاس 
عرضــه و تقاضــا در بــازار قیمت گــذاری می شــود و ســازمان صمــت در قیمت گــذاری دخالتــی نــدارد.

تــوکل گفــت: اگــر مــواردی از گــران فروشــی بــه ســامانه 1۲4 از ســوی شــهروندان اطاع داده شــود، 
براســاس شــکایت تنظیــم شــده، ســازمان بــه تخلــف صــورت گرفتــه رســیدگی می کند.

هــر چنــد اســتان اصفهان را نمی تــوان به عنوان قطب تولید زعفران در کشــور محســوب کــرد، اما این 
موضــوع دلیلــی بــر بی ارزش بودن این محصول نیســت و ضرورت دارد با هم افزایی مســئوالن اســتانی 
و شهرســتان هایی کــه در آن طــای ســرخ کشــت می شــود، کشــاورزان، جهــاد کشــاورزی منطقــه و 
فعــاالن ایــن حــوزه موضــوع قیمت گــذاری و تعیین بهــا و هدایت بــازار این محصــول را پیگیری کنند.

همچنیــن بــا شناســایی ظرفیت هــا، بســتری بــرای ایجــاد نشــان تجــاری مختــص ایــن اســتان و 
ــن محصــول  ــزوده، از خــام فروشــی ای ــا ایجــاد ارزش اف ــا ب ــرد ت بســته بندی شایســته صــورت گی
جلوگیــری شــود؛ چراکــه ممکــن اســت محصــول مــا بــه نــام و کام دیگــر کشــور ها بــه دنیــا عرضــه 
ــهیل گری هایی  ــادرات تس ــع و ص ــا توزی ــد ت ــره تولی ــی، زنجی ــه بازاریاب ــن در عرص ــود. همچنی ش
ــه بازار هــای  صــورت گیــرد، چراکــه ایــن محصــول مهــم از طریــق مرز هــای مختلــف کشــور روان
خارجــی می شــود، در صورتــی کــه صادرکننــده در رویارویــی بــا چالش هایــی، چــون پاســخگویی بــه 

ــد. ــا عقب نشــینی می کن ــزی و ســامانه نیم ــک مرک بان
احمد شریعتی

مشارکت بیشتر زنان برای اهدای خون
علــی فتوحــی اظهــار کــرد: ذخیــره خــون اســتان اصفهــان بــه چهــار روز رســیده اســت؛ بــا توجــه بــه ورود بــه فصل ســرما از شــهروندان 
درخواســت مــی کنیــم نســبت بــه اهــداء خــون اقــدام کننــد.وی افــزود: وضعیــت خون اســتان اصفهــان شــکننده اســت و به تمــام گروه 
هــای خونــی بــرای اهــداء نیازمندیــم؛ انتظــار مــی رود کــه زنــان جامعــه ماننــد ســایر فعالیــت هــای اجتماعــی کــه پیشــتاز هســتند در 

اهــداء خــون هــم فعالتر باشــند
.وی اضافــه کــرد: ســه درصــد اهداکننــدگان خــون در اصفهــان، زنــان هســتند کــه کمتــر از متوســط کشــوری اســت و نیــاز اســت بانوان 
بــه عنــوان نیمــی از افــراد جامعــه در ایــن زمینــه مشــارکت بیشــتری داشــته باشــند.فتوحی اعــام کــرد: شهرســتانهایی ماننــد خمینی 

شــهر، نجــف آبــاد و شــهرضا در اهــداء خــون پیشــتاز هســتند.

گزارش کودک و همسر آزاری در صدر تماس با اورژانس
عبدالرضــا اســماعیلی معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان  گفــت: بــه علت شــیوع 

کرونــا و کاهــش آســتانه تحمــل مــردم میــزان فعالیــت ایــن نهــاد اجتماعــی افزایش داشــته اســت.
   او گفــت: در حــوزه کــودک آزاری، همســر آزاری و خشــونت های خانگــی خدمــات به صــورت 

ــت. ــده اس ــی ارائه ش تخصص
  معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان کــودک آزاری، همســر آزاری، افکار خودکشــی 
ــس  ــا اورژان ــردم ب ــای م ــزان تماس ه ــن و بیشــترین می ــی را از مهم تری ــاالت حــاد خانوادگ و اخت

اجتماعــی در اســتان اصفهــان بیــان کــرد.
  اســماعیلی بــا اشــاره بــه تاثیــرات فــراوان کرونــا بــر وضعیــت روحــی و روانــی جامعــه، تصریــح کــرد: 

ــش  ــی در کاه ــاد اجتماع ــن نه ــات تخصصــی ای ــه خدم ــا ارائ ــردم ب ــازی م ــانی و آگاه س اطاع رس
نابســمانی و ایجــاد آرامــش نقــش داشــته اســت.

  او دربــاره فعالیــت واحــد اورژانــس اجتماعــی در اســتان اصفهــان، گفــت: مرکــز فوریــت اجتماعــی 
ــهر،  ــهرضا، خمینی ش ــه، ش ــهر، مبارک ــدگل، شاهین ش ــان، آران و بی ــتان، کاش ــان، بهارس در اصفه
ــران  ــگان، فاورجــان وتی ــن، فریدون شــهر، گلپای ــاد، اردســتان، نایی زرین شــهر، فوالدشــهر، نجف آب

راه انــدازی شــده اســت.
  معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفــت: توســعه اورژانــس اجتماعــی و تقویت و 
راه انــدازی ایــن مراکــز در شهرســتان های فاقــد ایــن نهــاد از سیاســت های ســازمان بهزیســتی اســت.

خام فروشی،بالی جان زعفران ایرانی

نجف آباد در میان برترین های مسابقات کشوری طرح قدس
ســمای دانشــگاه آزاد نجف آبــاد بــا اعــام نتایــج چهاردهمیــن دوره مســابقات کشــوری قرآن در ســما 

)طــرح قــدس(،در چهــار بخــش رتبه هــای برتــر را از آن خــود کــرد.
در قســمت دانش آمــوزی متوســطه دوره دوم و در بخــش حفــظ خواهــران، فاطمــه محمــودی رتبــه 

دوم، طاهــر ســپاهی در بخــش نهج الباغــه کارکنــان رتبــه اول و در بخــش پژوهــش کارکنــان،
فاطمه هادیان رتبه دوم را به دست آوردند.

در بخــش عوامــل اجرایــی برتــر مــدارس نیــز، متوســطه دوره اول دخترانــه ســمای نجف آبــاد موفــق 

شــد رتبــه اول را در بیــن مــدارس ســمای کشــور کســب کنــد.
مســابقات کشــوری قــرآن در ســما )طــرح قــدس( بــا حضــور ۷0۵ نفــر شــرکت کننده در دو بخــش 

شــفاهی، کتبــی و در رشــته های قرائــت بــه روش ترتیــل،
قرائــت بــه روش تحقیــق، حفــظ قــرآن کریــم، مداحــی و دعاخوانــی، تدبــر در آیــات، نهج الباغــه 
ــجویان و  ــوزان، دانش ــژه دانش آم ــی( وی ــش )مقاله نویس ــاز و پژوه ــای نم ــجادیه، انش ــه س و صحفی

کارکنــان برگــزار شــد.
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                                                                   دستگیری 3 فروشنده داروهای غیر مجاز در فضای مجازی
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: در راســتای برخــورد بــا فروشــندگان دارو 
در بســتر فضــای مجــازی، کارشناســان پلیــس فتــای شهرســتان در تحقیقــات خــود متوجــه شــدند3 نفــر بــا راه انــدازی دو 
صفحــه اینســتاگرامی در فضــای مجــازی اقــدام بــه فــروش داروهــای غیــر مجــاز مــی کننــد. وی افــزود: بــا بــه دســت آمــدن 
اطاعــات هویتــی متهمــان و پــس از هماهنگــی هــای قضایــی، در نهایــت 3 متهــم در عملیــات پلیســی دســتگیر و مقــداری 
داروی غیــر مجــاز از ایــن افــراد کشــف شــد. فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از معرفــی متهمــان بــه مراجــع قضایــی 
خبــر داد و در پایــان بــه شــهروندان توصیــه کــرد: بایــد توجــه داشــت کــه خریــد و فــروش هرگونــه دارو در فضــای مجــازی 
ممنــوع اســت همچنیــن شــهروندان در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی مــی تواننــد مراتــب 

را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس یــا شــماره تمــاس 110 بــه اطــاع پلیــس برســانند.

ــری  ــه ام ــی ب ــواد غذای ــش م ــش از پی ــد بی ــت، تولی ــزون جمعی ــش روزاف ــه افزای ــا توجــه ب ب
ــان، در  ــای موجــود در گیاه ــات و بیماری ه ــوع آف ــی تن ــل شــده  اســت. از طرف ــی تبدی حیات
ــع، باعــث می شــود محصــوالت کشــاورزی تولیــدی،  ــه موق ــه درســت و ب صــورت عــدم مقابل
ــتفاده از  ــن اس ــاورزی و همچنی ــن کش ــک متخصصی ــا کم ــد. ب ــدا کنن ــمگیر پی ــش چش کاه
ــه داد. در  ــکات ارائ ــن مش ــل ای ــرای ح ــن ب ــای نوی ــوان راه حل ه ــای روز، می ت تکنولوژی ه
ــش  ــه افزای ــد ب ــه دارن ــی ک ــه مزایای ــا توجــه ب ــا ب ــر، پهپاده ــد ســال اخی ــان، در چن ــن می ای
بهــره وری صنعــت کشــاورزی کمــک نموده انــد. از مزایــای سم پاشــی بــا پهپادهــای کشــاورزی 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
1( افزایش سرعت محلول پاشی

ــد.  ــی باش ــی م ــام سمپاش ــرعت انج ــی س ــد سمپاش ــم در فرآین ــای مه ــی از پارامتره یک
ــه  ــکلی ک ــه ش ــد ب ــمگیر آن می باش ــرعت چش ــاد، س ــا پهپ ــی ب ــی سمپاش ــای اصل از مزای
ــردد.  ــام گ ــی انج ــم پاش ــار را س ــی ۷ هکت ــوان 6 ال ــاعت می ت ــر س ــاد در ه ــک پهپ ــه کم ب
ــار از زمیــن کشــاورزی  ــن امــکان را می دهــد کــه هــر هکت ــاد ای ــاالی حرکــت پهپ ســرعت ب
ــه  ــاال، موجــب می شــود ک ــن ســرعت ب ــردد. ای ــه محلول پاشــی گ ــی 1۲ دقیق ــدت ۸ ال در م
ــک  ــا ی ــوالً آفت ه ــرد. معم ــی ک ــار را محلول پاش ــی ۵0 هکت ــن ۲۵ ال ــر روز بی ــوان در ه بت
ــادی  ــارات زی ــود خس ــی نش ــه در آن دوره سمپاش ــی ک ــته و در صورت ــی داش ــم پاش دوره س
ــت دارد. ــه اهمی ــه ســرعت مقابل ــی ک ــن مســئله در زمان ــد. ای ــی کنن ــه محصــوالت وارد م ب

2( حفظ سالمت کاربران
ــدن انســان  ــرای ب ــا ب ــد شــده اند، غالب ــواد شــیمیایی تولی ــز چــون از م ســموم کشــاورزی نی
مضــر هســتند. بــه صــورت تجربــی دیــده شــده اســت کــه پــس از سم پاشــی فــرد ســم پاش، 
تــا یــک هفتــه دچــار عائمــی چــون خــارش، قرمــزی چشــم و اســهال می باشــد. در سم پاشــی 
ــدون حضــور فــرد درون مزرعــه انجــام می گیــرد  بوســیله پهپــاد، از آنجایــی کــه سم پاشــی ب
و حتــی خلبــان نیــز در کنــار مزرعــه حضــور دارد، چنیــن آســیب هایی بــه حداقــل می رســد. 

3( کاهش مصرف آب )10 لیتر در هکتار(
ــاز  ــر آب نی ــی ۵00 لیت ــن ۲00 ال ــار، بی ــر هکت ــرای محلول پاشــی ه ــای ســنتی، ب در روش ه
اســت. در پهپادهــا بــه دلیــل محلــول پاشــی هوشــمند، و نیــز مخلــوط شــدن ســم یــا ریزمغذی 
در حجــم بســیار کمتــر آب، عــاوه بــر کاهــش مصــرف آب، ســم یــا ریزمغــذی نیــز بــه طــور 

کامــل در حجــم مــورد نظــر مخلــوط مــی گــردد.
4( کاهش مصرف سم

از دیگــر مزایــای سم پاشــی بــا پهپادهــای کشــاورزی، کاهــش مصــرف ســم می باشــد. 
ــز  ــار تجوی ــر هکت ــر ب ــزان لیت ــورت می ــه ص ــاورزی ب ــموم در کش ــر س ــه اکث ــم اینک علی رغ
ــه صــورت میــزان دوز، مصــرف می شــوند. در ایــن مــوارد،  می شــوند، بعضــی از ســموم نیــز ب

ــد. ــش می یاب ــی کاه ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــار ب ــم در هکت ــرف س ــزان مص می
نکتــه دیگــر اینکــه در مــواردی کــه میــزان ســم بــه صــورت میــزان لیتــر بــر هکتــار اســت، 
معمــوال در روش هــای ســنتی، کاربــران بــا یــک ضریــب اطمینــان، بــرای اینکــه از میــزان ســم 

ریختــه شــده بــر گیــاه مطمئــن شــوند، از ســم بیشــتری اســتفاده می کننــد. 
5( پوشش کامل زمین

ــام  ــه برداری انج ــدا نقش ــود. ابت ــام می ش ــمند انج ــور هوش ــاد به ط ــیله پهپ ــی بوس محلول پاش
ــون کل  ــد. چ ــی می کن ــه محلول پاش ــدام ب ــه اق ــتفاده از نقش ــا اس ــاد ب ــپس پهپ ــده و س ش
ــی  ــول، خال ــه مخــزن محل ــی ک ــرد، زمان ــامانه GPS انجــام می گی ــتفاده از س ــا اس ــات ب عملی

شــود و یــا بــه هــر دلیلــی عملیــات متوقــف شــود، پهپــاد بــا ذخیــره نقطــه توقــف، در پــرواز 
ــث  ــر باع ــن ام ــرد. ای ــر می گی ــات را از س ــته و عملی ــه بازگش ــان نقط ــه هم ــا ب ــد، دقیق بع

ــود. ــش داده ش ــل پوش ــور کام ــن به ط ــاحت زمی ــام مس ــه تم ــود ک می ش
۶( یکنواختی در عملیات محلول پاشی

ــیله  ــول بوس ــودن پاشــش محل ــک ب ــن اتوماتی ــر و همچنی ــا از همدیگ ــه یکســان نازل ه فاصل
ــرد.  ــام گی ــت انج ــکل یکنواخ ــه ش ــی ب ــات محلول پاش ــه عملی ــت ک ــده اس ــث ش ــاد باع پهپ
ــد. ــر کمــک می کن ــن ام ــه ای ــز ب ــاع نی ــاد بوســیله سنســور ســنجش ارتف ــاع در پهپ ــظ ارتف حف

۷( امکان اجرای عملیات محلول پاشی در زمین های گلی
ــکان ورود  ــن، ام ــل گل شــدن زمی ــه دلی ــروز ســیاب، ب ــگام ب ــاران و در هن ــارش ب ــس از ب پ
ــات  ــن عملی ــه زمی ــدون ورود ب ــد ب ــه می توان ــتگاهی ک ــا دس ــدارد. تنه ــود ن ــه وج ــه مزرع ب

ــت. ــاد اس ــد، پهپ ــام ده ــی را انج محلول پاش
8( امکان اجرای عملیات محلول  پاشی در شب

۹( آغشته شدن کامل گیاه به محلول
یکــی از مزایــای محلول پاشــی مــزارع بــا پهپــاد ایــن اســت کــه، به دلیــل عمــود پــرواز بــودن 
پرنــده و جریــان هوایــی کــه در نزدیکــی زمیــن ایجــاد می کنــد، محلول بــه تمام ســطوح گیاه و 
همچنیــن زیــر ســطح برگ هــا می رســد. این امــر، باعــث بهبــود کارایــی محلول پاشــی می گردد.

10( عدم لهیدگی گیاه و زمین
ــاه و فشــردگی  ــی گی ــری از لهیدگ ــاد در سمپاشــی، جلوگی ــتفاده از پهپ ــای اس ــی از مزای یک
ــد ماشــین های کشــاورزی فشــردگی  ــت و آم ــر رف خــاک اســت. در روش هــای ســنتی، در اث
ــکل  ــاقه آن ش ــه س ــی ک ــاه در صورت ــی گی ــد. لهیدگ ــاق می افت ــاه اتف ــی گی ــاک و لهیدیگ خ
گرفتــه باشــد یــا محصــول زیــر چــرخ هــای تراکتــور رود، باعــث خســارات زیــادی بــه مزرعــه 

ــد زد. خواه
11( عدم انتقال بیماری در اثر ورود شخص به زمین کشاورزی

در بســیار از مــوارد، بــه علــت ورود کشــاورز بــه زمیــن در هنگامــی کــه زمیــن دچــار بیمــاری 
ــوند.  ــی ش ــل م ــز منتق ــن نی ــر زمی ــاط دیگ ــه نق ــاری ب ــات و بیم ــت، آف ــده اس ــت ش ــا آف ی
محلــول پاشــی بــا پهپــاد ایــن روش و تکثیــر بیمــاری در زمیــن را از بیــن بــرده و نیــازی بــه 
ــه صــورت کامــا  ــات ســمپاش ب ــه زمیــن کشــاورزی نیســت و رب ورود کشــاورز و ســمپاش ب
ــا آفــت را انجــام مــی دهــد. خــودکار و بــدون ورود بــه زمیــن، عملیــات ســم پاشــی و مبــارزه ب

مزایای سم پاشی با پهپادهای کشاورزی

یــک متخصــص بیمــاری هــای مغــز و اعصــاب گفــت : فراموشــی در حافظــه نزدیــک، معمــوالً 
ــق  ــد. طب ــخص باش ــی و نامش ــد جزئ ــی توان ــدا م ــه در ابت ــت ک ــر اس ــت آلزایم ــن عام اولی
ــد از 6۵  ــوال بع ــر معم ــاری آلزایم ــاب  بیم ــز و اعص ــای مغ ــاری ه ــص بیم ــارات متخص اظه
ــر مــی رود میــزان شــیوع آن بیشــتر مــی  ســالگی شــروع مــی شــود، هــر چقــدر ســن باالت
ــوای  ــی ق ــل تدریج ــت. زوال: تحلی ــل اس ــاری زوال عق ــی از بیم ــر یک ــاری آلزایم ــود. بیم ش
ــی شــخص  ــی و کارای ــت اجتماع ــن موقعی ــن رفت ــاری آلزایمــر ســبب از بی ــل اســت، بیم عق
مــی شــود لــذا عوامــل مختلفــی از جملــه مســومیت بــا ســرب، کمبــود برخــی از مــواد ماننــد 
ــد  ــت هــا مــی توان ــت و برخــی از عفون ــد، دیاب ــا کــم کاری تیروئی ــرکاری ی ویتامیــن B1۲، پ
ــرا ایــن  ســبب زوال عقــل شــود. بایــد پیامدهــای منفــی بیمــاری آلزایمــر را درک کنیــم، زی
ــچ  ــی دارد. هی ــاز م ــی ب ــی و خانوادگ ــای اجتماع ــت ه ــرکت در فعالی ــراد را از ش ــاری اف بیم
ــد در  ــرای پیشــگیری از آلزایمــر مــردم بای ــر نیســت، ب ــرای پیشــگیری از آلزایمــر دی وقــت ب

ــز خــود را  ــد مغ ــا بتوانن ــا آن ه ــه ب ــی داشــته باشــند ک ــه های هــر ســنی کــه هســتند برنام
ــا ســمت اســتفاده از  ــه ســبک زندگــی خــود را ب ــن الزم اســت ک ــد همچنی ــال نگــه دارن فع
ــد. در  ــر دهن ــر اشــباع، گوشــت ســفید وحــذف شــیرینی تغیی ســبزیجات و روغــن هــای غی
ــد،  ــی مان ــی م ــه اش باق ــوت اولی ــان ق ــه هم ــدت ب ــد م ــوالً حافظــه بلن ــر معم شــروع آلزایم
ــاه مــدت فــرد اســت کــه دچــار اختــال مــی شــود. آلزایمــر بیمــاری  امــا ایــن حافظــه کوت
اســت کــه ســلول هــای مغــز را بــه ســرعت تخریــب مــی کنــد و قابــل برگشــت نیســت. ســن 
ــراد  ــر اف ــر 10 نف ــه از ه ــوری ک ــه ط ــاری اســت، ب ــن بیم ــه ای ــا ب ــل ابت ــایعترین عوام از ش
بــاالی 6۵ ســال یــک نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا مــی شــوند، مشــکات بســیاری در لبــاس 
پوشــیدن دارنــد و اختــال در خــواب و رفتــار پیــدا مــی کننــد و عفونــت هــای مکــرر دارنــد.
 الهام شهریاری

اولین عالمت آلزایمر
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 0۹1۲۲۲6۸۸۲3 - 4۲646۸61    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت وفات حضرت معصومه )س(

خاک این شهر به چشمان تو عادت دارد 

خــوش بحــــال نفس قـــم که لیاقت دارد 

چــون تو یک روز از این کوچه گذشتی 

عمری زندگی در دل این شهر سعادت دارد 

روز وفات حضرت معصومه )س( تسلیت باد

جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم

10 شــهید گمنــام از طریــق انجــام آزمایــش DNA شناســایی شــدند. ایــن شــهدا در ســال های 
ــهید  ــوان ش ــده( به عن ــام ش ــای انج ــم تاش ه ــایی )علی رغ ــدم شناس ــس از ع ــته، پ گذش

ــد. ــن شــده بودن ــام در شــهرها و دانشــگاه ها دف گمن
اسامی این شهدا عبارتند از:

1- شــهید محمــود جانثــاری نــام پــدر آقاجــان ل 14 بیــت المقــدس شــلمچه تاریــخ شــهادت 
61 ســال ۸۹ در دانشــگاه آزاد اردســتان

۲- شــهید محمدرضــا شــفیعی نــام پــدر نعمــت اهلل متولــد فاورجــان از ل ۸ در مــرداد مــاه 
ــه شــهادت رســیدند و در ســال 13۹۹ در بهــداری شــهدای  ســال 6۷ در عملیــات رمضــان ب

نیــروی زمینــی تدفیــن شــدند
ــی  ــد شــهرضا از تیــپ 44 قمربن ــداهلل متول ــد عب ــی فرزن 3-  شــهید مهــدی ســلطانی قمبوان

ــن شــدند ــان شهرســتان چابکســر تدفی هاشــم در ســال 13۹۲ در گی
4- شــهید حســین حاجــی زادگان بیگدلــی فرزنــد قــدرت اهلل از لشــکر 41 امــام حســین )ع( 
کا در فروردیــن ســال 6۷ در منطقــه عملیاتــی فــاو بــه شــهادت رســید و در ســال 13۹3 در 

هندیجــان خوزســتان بــه خــاک ســپرده شــد
۵- شــهید محســن اســماعیل پــژوه فرزنــد کریــم از شــهر اصفهــان کــه در تیــر مــاه ســال 61 

در عملیــات رمضــان بــه شــهادت رســید ودر ســال 13۹۷ در اســتان مازنــدران در شهرســتان 
قائــم شــهر بــه خــاک ســپرده شــد

ــد محمــد از شــهر اصفهــان و لشــکر 14 امــام حســین  6-  شــهید خلیــل ملــک رفعــت فرزن
ــه خــاک  ــه شــهادت رســید و در دانشــگاه بجنــورد ب )ع( در ســال 61 در عملیــات رمضــان ب

ســپرده شــد.
۷-  شــهید محمــد خیامیــان پــا قلعــه فرزنــد مهــدی از شــهر اصفهــان و یــگان لشــکر 14 امــام 
ــه شــهادت رســید ود ســال ۹۷ در تویســرکان همــدان  ــن ســال 6۷ ب حســین )ع( در فروردی

بــه خــاک ســپرده شــد
۸-  شــهید خســرو اصانــی فرزنــد حیــدر از شــهر اصفهــان در ســال 66 در عملیــات کربــای 

۵ بــه شــهادت رســید و در مســجد اهلبیــت قــم بــه خــاک ســپرده شــد
۹-  شــهید رســول قاســمی فرزنــد غامعلــی از شــهر نجــف آبــاد و لشــکر ۸ نجــف اشــرف در 
ســال 6۷ بــه شــهادت رســید و در ســال ۹3 در ماســوله اســتان گیــان بــه خــاک ســپرده شــد

ــن ســال 6۷  ــد حبیــب اهلل از شهرســتان کاشــان در فروردی 10- شــهید محمــد بدیعــی فرزن
و در منطقــه عملیاتــی فــاو بــه شــهادت رســید و در ســال ۹۵ در زهکلــود کرمــان بــه خــاک 

ســپرده شــد

اتــاق فکــر کمیتــه فرهنــگ شــهروندی در ایــن نوبــت بــا توجــه بــه شــعار ایــن دوره از هفتــه  
کتــاب »جــای خالــی را بــا کتــاب خــوب پـُـر کنیــم«، عــاوه بــر پرداختــی گرافیکــی بــه ارتبــاط 
ــاوت  ــنایی روح، ح ــه و روش ــی، مطالع ــی و میهمان ــای بزرگ ــاب و نماده ــن کت ــری بی تصوی
خوانــدن، خوانــدن و نمــاد پــرواز و.. بــا کمــک بیانــی اســتعاری ســعی در تبییــن و تشــریح ایــن 
شــعار نمــوده اســت. بــا کمــک از ابــزار بصــری در ایــن نوبــت بــه مخاطــب توصیــه مــی شــود 
جــای خالــی ای کــه حــدود دو ســال اخیــر بــه دلیــل شــیوع کرونــا بیــش از پیــش احســاس شــد 
مثــل جــای خالــی مهمانی رفتــن، ســفر، مدرســه و بســیار جــای خالــی دیگــر کــه تمنــای آن را 

در دل داریــم را بــا کتــاب خــوب پــر کنیــم.
کلیــد واژه “بــا خوانــدن کتــاب” در ایــن مجموعــه بــا بخــش دوم تکمیلــی چــون بزرگــی تــون 
رو مــی رســونید، چشــم و دلتــون روشــن مــی شــه، شــیرین کام مــی شــید، عاقبــت بــه خیــر 

مــی شــید، بــه زندگــی تــون صفــا میاریــد و..
ــه  ــن هفت ــن شــده بیســت و نهمی ــق شــعار تعیی ــذار در راســتای تحق ــی جــذاب و تاثیرگ پیام

ــی اســت. ــه کتابخوان ــب شــهروندان ب ــران و ترغی ــوری اســامی ای ــاب جمه کت

همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی، پنجاهمین نوبت از رسانه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد 

شناسایی 1۰ شهید مفقوداالثر استان اصفهان


