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خبر کوتاه

دستگیری سارقین سیم برق و دوربین در نجف آباد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: بــه دنبــال وقــوع چنــد فقــره ســرقت ســیم هــای بــرق هوایــی و بــا تــاش و 
اقدامــات تخصصــی کارآگاهــان پلیــس، دو ســارق در حیــن ســرقت همــراه بــا امــوال و ادوات جرم شــامل قیچی دســتگیر شــدند.

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بــا اشــاره بــه تشــکیل پرونــده بــرای متهمــان و تحویــل شــان بــه مقــام قضایــی ادامــه داد: 
ســارقان هنگامــی کــه بــا مســتندات علمــی پلیــس روبــرو شــدند بــه۳۹ فقــره ســرقت ســیم بــرق هوایــی در شهرســتان نجــف 

آبــاد اعتــراف کردنــد.
گوهــری خاطرنشــان کــرد: شــهروندان، در صــورت قطــع بــرق خصوصــا در ســاعات نیمــه شــب در اســرع وقــت موضــوع را بــه 

مرکــز فوریــت هــای پلیســی ۱۱۰ اطــاع دهنــد.

نمایشگاه خوشنویسی “ پرتو مهر “
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس 
ــداری  ــن فرمان ــدار و معاونی ــراه فرمان ــه هم ــتان ب ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
ــود . ــد نم ــی  بازدی ــا چترای ــی محمدرض ــار خوشنویس ــاد از آث ــف آب ــژه ی نج ــتان وی شهرس

 در ابتــدای ایــن بازدیــد ، مجتبــی راعــی فرمانــدار شهرســتان ، ضمــن قدردانــی از برگــزاری 
نمایشــگاه خوشنویســی و آرزوی موفقیــت بــرای ایــن هنرمنــد و همــه ی هنرمنــدان شهرســتان  

، هنــر خوشنویســی را یکــی از هنرهــای مقــدس عنــوان نمــود .
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ، ضمــن قدردانی 
ــزود : حضــور مســئولین شهرســتان در  ــن نمایشــگاه اف از حضــور مســئولین شهرســتان در ای

نمایشــگاه هــای هنــری مایــه ی دلگرمــی و تشــویق هنرمنــدان شهرســتان اســت .
ــد از  ــزود: هنرمنــدان ســرمایه هــای فرهنگــی هنــری هــر جامعــه ای هســتند کــه بای وی اف
ظرفیــت هنــری اصحــاب فرهنــگ و هنــر در راســتای ترویــج و زنــده نگــه داشــتن هنــر هــای 

اســامی و معنــوی بهــره بــرد
ــه همــت محمدرضــا  ــو مهرب ــوح موســوی گفــت : نمایشــگاه خوشنویســی پرت ســید حســن ل
چترایــی از هنرمنــدان خوشنویســی شهرســتان همزمــان بــا فرارســیدن شــب یلــدا از ۳۰ آذر 

لغایت ۳ دی ماه در محل خانه تاریخی کبیرزاده در حال برگزاری است.
عاقــه منــدان جهــت بازدیــد از ایــن نمایشــگاه مــی تواننــد بــه خانــه تاریخــی کبیــرزاده بــه 

نشــانی نجــف آبــاد خیابــان امــام خمینــی  -کوچــه شــهید باســتانی مراجعــه نماینــد .

هوشمندسازی شبکه توزیع آب در نجف آباد
ــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی را ســید  ــع آب ب طــرح پژوهشــی هوشمندســازی شــبکه توزی
پــدرام جزائــری فارســانی بــا نظــارت دفتــر انــرژی معاونــت بهره بــرداری و توســعه آب شــرکت 
ــای  ــا هــدف کاهــش هزینه ه ــان ب ــی اصفه ــان و دانشــگاه صنعت آب و فاضــاب اســتان اصفه
ــع  ــی شــبکه های توزی ــزان آب مصرف ــی می ــاژ آب و پیش بین ــی ایســتگاه های پمپ ــرق مصرف ب

آب شــهری در بــازه زمانــی مشــخص اجــرا کــرده اســت.
ایــن محقــق بــا بیــان ایــن کــه طــرح پژوهشــی هوشمندســازی شــبکه توزیــع آب بــا اســتفاده 
از روش هــای هــوش مصنوعــی از تیــر امســال در شــهر نجف آبــاد بــه صــورت آزمایشــی آغــاز 
ــی  ــتی و تجرب ــورت دس ــه ص ــاژ آب ب ــتگاه های پمپ ــرداری از ایس ــون بهره ب ــت: تاکن ــد گف ش
ــوش  ــن ه ــای نوی ــری از روش ه ــا بهره گی ــده ب ــعی ش ــرح س ــن ط ــا در ای ــد، ام ــرا می ش اج
ــه و کنتــرل شــبکه  ــرداری کاهــش یافت ــد بهره ب ــروی انســانی در فرآین ــت نی مصنوعــی، دخال

آب بــه صــورت هوشــمند و الکترونیکــی انجــام شــود.
ــا اشــاره بــه نارضایتــی مشــترکان شــرکت های آب و فاضــاب از کاهــش  جزائــری فارســانی ب
فشــار آب در نقــاط مختلــف افــزود: در ایــن طــرح فشــار شــبکه های توزیــع آب هــر منطقــه بــه 
صــورت مجــزا پایــش شــده تــا بتــوان بــا توزیــع عادالنــه آب، رضایــت حداکثــری شــهروندان 

حاصــل شــود.
ــوش  ــتفاده از ه ــا اس ــبکه آب ب ــازی ش ــرای هوشمندس ــه اج ــج اولی ــوان نتای ــق ج ــن محق ای
ــا  ــود ت ــی می ش ــت: پیش بین ــت و گف ــش دانس ــاد را رضایت بخ ــهر نجف آب ــی در ش مصنوع

ــاد  ــل در شــهر نجف آب ــه صــورت آزمایشــی و کام ــن طــرح ب ــده ای ــان تابســتان ســال آین پای
ــه اجــرا در آیــد. ب

همزمــان بــا جشــنواره پژوهــش و فنــاوری وزارت نیــرو ۱۴۰۰، طــرح »بررســی امــکان 
هوشمندســازی شــبکه آب بــا کمــک الگوریتــم یادگیــری عمیــق مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی« 

ــی شــد. رونمای

صدور سند تک برگ برای 135۶ هکتار از اراضی نجف آباد
 مرتضــی فــوالدی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک فقــره از ایــن اســناد در راســتای تامیــن اراضــی 
طــرح مســکن دولتــی پیگیــری شــد عنــوان کــرد: از آنجــا کــه جهــت اجــرای طــرح عظیــم 
نهضــت ملــی مســکن نیــاز بــه تامیــن اراضــی مــورد نظــر بــود پیگیری هــای الزم بعمــل آمــد 
و بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ۴۸۲ هکتــار از ایــن اراضــی همچنیــن داخــل حریــم بــودن 

آن یــک فقــره ســند تــک بــرگ بــرای ایــن میــزان اراضــی بــه نــام دولــت صــادر شــد.
ــرح  ــرای ط ــور اج ــت: بمنظ ــان داش ــاد بی ــتان نجف آب ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
ــه اســناد تــک برگــی  کاداســتر اراضــی ملــی و دولتــی، همــواره تبدیــل اســناد دفترچــه ای ب
ــوده اســت. ــتور کار ب ــن اداره در دس ــف ای ــایر وظای ــار س ــت کاری در کن ــک اولوی ــوان ی ــه عن ب

وی ادامــه داد: برایــن اســاس و بــا سیاســت گذاری هــای معاونــت امــاک و حقوقــی اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان اصفهــان، ســند دفترچــه ای ۸۷۴ هکتــار از راضــی ملــی ایــن شهرســتان 

بــه ســند تــک بــرگ تبدیــل و تثبیــت مالکیــت شــد.
فــوالدی بــا بیــان اینکــه اجــرای کاداســتر و ســنددار شــدن اراضــی، بــروز اختافــات و دعــاوی 
ــی،  ــب حفاظت ــش ضری ــت: افزای ــد. گف ــع می کن ــی را رف ــتگاه های دولت ــردم و دس ــن م بی
کاهــش عوامــل تخریــب و جلوگیــری از تجــاوز و تعــدی بــه اراضــی ملــی، دسترســی آســان بــه 

اطاعــات مالکیــت دولــت و همــه مالــکان امــاک از نظــر محــل و موقعیــت آن، بــروز رســانی 
ــردم را  ــی م ــات حقوق ــش اختاف ــاک و کاه ــت ام ــامانه ثب ــه س ــات نقشــه ها و ورود ب اطاع

ــن طــرح عنــوان کــرد. ــوان از اهــداف مهــم اجــرای ای می ت

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت:
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                                                                         تصادف مرگبار در جاده نجف آباد به فوالدشهر
عبــاس عابــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایمنــا اظهــار کــرد: حادثــه تصــادف دو خــودروی پــژو پــارس و جــک s3 در ســاعت 

۱۸:۲۲ بــه مرکــز اورژانــس اصفهــان گــزارش شــد.
وی افزود: بافاصله دو آمبوالنس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد..

ــه ۴ مصــدوم شــامل دو مــرد و دو زن  ــح کــرد: ایــن حادث ســخنگوی مرکــز اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی اصفهــان تصری
داشــت کــه بــرای ادامــه اقدامــات درمانــی بــه بیمارســتان شــهدای لنجــان منتقــل شــدند.

ــه  ــن حادث ــد در ای ــژو کــه دو جــوان ۲۴ و ۲۷ ســاله بودن ــر از سرنشــینان خــودروی پ ــدی اظهــار کــرد: متأســفانه دو نف عاب
جــان باختنــد.

 نشست کمیته اطالع رسانی ستاد کرونا 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد،  دومیــن 
نشســت  کمیتــه اطــاع رســانی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــا حضوراکثریــت اعضــای کمیتــه 
اطــاع رســانی ســتاد مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا بــه میزبانــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد در محــل ســالن اجتماعــات اداره روز یک شــنبه ۵  آبان ماه  برگزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت پــس از تــاوت آیاتــی چنــد از کام اهلل مجیــد ، عبادالهی معــاون اداره 
ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه مدعویــن در خصــوص موضــوع و هــدف جلســه و نحــوه اطــاع 

رســانی تبلیغــات شــهری مطالبــی را عنــوان نمــود .
 در ایــن جلســه روح الــه نماینــده شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان گزارشــی از وضعیــت 
واکسیناســیون شهرســتان ارائــه داد و در خصــوص  میــزان دوز واکســن تزریــق شــده در ســطح 

شهرســتان  مطالبــی را ارائــه نمــود  .
در پایــان جلســه ســید حســن  لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  نقطــه 
نظــرات خــود را در خصــوص اطــاع رســانی ســویه جدیــد بیمــاری ) امیکــرون( مطــرح نمــود 
و از اعضــای کمیتــه خواســت تــا بــا پشــتکار و تــاش بیشــتری نســبت بــه پوشــش خبــری و  

اطــاع رســانی همــکاری الزم را انجــام دهنــد .

در ایــن جلســه در خصــوص تشــکیل گــروه فضــای مجــازی ، رصــد فعالیــت هــای کارگــروه ، 
تغییــر چهــره شــهر به ســمت هشــدار برای ســویه جدیــد بیمــاری ، تهیه بروشــورهای آموزشــی 
، برگــزاری جلســات توجیهــی بــرای ائمــه جماعــات مســاجد و..  بحــث و تبــادل نظــر شــد .

حجت االســام مســعود راعــی رئیــس دانشــکده حقــوق دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد 
در نشســت هم اندیشــی علمــی حــوزه و دانشــگاه گفــت: بــه تجربــه ثابــت شــده کــه در زمینــه 
فقــه و حقــوق گام هــای بلنــدی را می تــوان برداشــت و موفقیــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
نجف آبــاد در کمیســیون حکمــت و تعالــی فقــه و حقوق زمینه را بــرای برداشــتن گام دوم فراهم 
کــرده تــا بتوانیــم در دومیــن گام بــا تبدیــل کمیســیون بــه همایــش ملــی حکمــت اســامی و 
تعالــی فقــه و حقــوق برنامه ریــزی الزم را بــرای برگــزاری ایــن همایــش در آینــده انجــام دهیــم.

ــدازی  ــد راه ان ــت: بای ــی گف ــش مل ــن همای ــرکت در ای ــرای ش ــوزه ب ــوت از ح ــا دع وی ب
دبیرخانــه ای بــا عنــوان دبیرخانــه همایــش بــا همــکاری و همراهــی حوزویــان در ایــن دانشــگاه 
شــکل بگیــرد تــا بتوانیــم ظــرف مــدت کمتــر از یــک ســال همایــش ملــی حکمــت اســامی و 

ــم. ــزار کنی ــاد برگ ــد نجف آب ــوق را در دانشــگاه آزاد اســامی واح ــه و حق ــی فق تعال
رئیــس دانشــکده حقــوق دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد بــا تشــریح برگــزاری 
کمیســیون حکمــت و تعالــی فقــه و حقــوق همایــش ملــی علــوم انســانی و حکمــت اســامی 
در ایــن واحــد دانشــگاهی گفــت: کمیســیون واحــد نجف آبــاد در ایــن همایــش بســیار موفــق 
ــده  ــه ۲۰۰ چکی ــک ب ــه فقــه و حقــوق نزدی ــگاه تعالی بخــش ب ــا ن ــاط ب عمــل کــرد و در ارتب
ــرده و از ظرفیت هــای  ــه زبان شناســی بســیار پیشــرفت ک ــن زمین ــت شــد. در ای ــه دریاف مقال
ــا کمــک و همراهــی دانشــکده علــوم انســانی بتوانیــم  زبان شناســی بایــد اســتفاده شــود تــا ب

ــم. ــق کنی ــی را خل ــیار خوب ــای بس موقعیت ه

حجت االســام راعــی گفــت: مســئوالن ایــن واحــد دانشــگاهی همــواره بــه مســائل 
شــاهد  همــواره  و  هســتند  و  بــوده  دغدغه منــد  کارکنــان  و  دانشــجویان  فرهنگــی 
ــوزه  ــدت ح ــس وح ــتیم. جن ــتا هس ــن راس ــان در ای ــتمر آن ــای مس ــا و پیگیری ه تاش ه
ــی  ــل صالح ــات عم ــه جلس ــور در این گون ــت وحض ــه اس ــه طیب ــس کلم ــگاه از جن و دانش
محســوب می شــود کــه زمینــه تعالــی و ســعادت را فراهــم خواهــد کــرد. امیدواریــم 
کــه قدم هــای بعــدی در راســتای وحــدت حــوزه و دانشــگاه قوی تــر برداشــته شــود.

وی رویکــرد جدیــد دانشــگاه آزاد اســامی را رویکــرد حکمــت اســامی دانســت و گفــت: ایــن 
رویکــرد نــه فلســفه صــرف و نــه کام صــرف بــوده؛ بلکــه حکمــت اســامی اســت کــه همــه 
ایــن ســاحت ها را پوشــش می دهــد. به منظــور رســیدن بــه چنیــن فضائــی طراحــی مباحــث 
ــوم  ــه عل ــم راجــع ب ــاید به جــرات نتوانی ــی ضــروری اســت. ش ــه المبان ــه حــوزه فق ــوط ب مرب
ــوم انســانی و حتــی پزشــکی  ــا حــوزه عل ــه و مهندســی صحبــت کنیــم؛ امــا در ارتبــاط ب پای
به راحتــی می توانیــم بحــث و صحبــت کنیــم. رویکــرد حکمــت اســامی بــه دنبــال آن بــوده 
کــه نــگاه تحول آفریــن در حــوزه علــوم انســانی را شــکل دهــد و مفهــوم کلــی اســامی بــودن 
و اســامی شــدن را ملموس تروعینی تــر کنــد و ایــن معنــا و حقیقــت بــا رویکــرد بــه حکمــت 
ــا  ــایر حوزه ه ــل و س ــط بین المل ــث رواب ــه در بح ــی ک ــد، حکمت ــد ش ــق خواه ــامی محق اس

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
سمیه شریعتی

همایش حکمت اسالمی در دانشگاه آزاد نجف آباد

نشست با اعضای انجمن کانون های آگهی و تبلیغات 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  شهرســتان نجــف آبــا ددر ابتــدای 
ایــن دیــدار ســلیمانی رئیــس هیــات مدیــره جدیــد انجمــن کانــون هــای اگهــی و تبلیغــات 
شهرســتان گزارشــی از جلســات برگــزار شــده در ۴ ماهــه ســال جــاری انجمــن را ارائــه نمــود 
و افــزود:  بــا توجــه بــه  لــزوم تخصصــی شــدن کانــون هــا و وجــود تکنولــوژی هــای جدیــد ، 
برنامــه ریــزی پیرامــون برگــزاری دوره هــای آموزشــی مدیــران و پرســنل کانــون هــا ضــروری 
ــه هــای  ــم تعرف اســت . وی در خصــوص  بررســی اساســنامه ، پیگیــری بازرســی هــا و تنظی

جدیــد مطالبــی را عنــوان نمــود .
در ادامــه رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ضمــن قدردانــی از حضــور اعضــای انجمــن 
در ســخنان کوتاهــی هــدف از برگــزاری نشســت را  همفکــری و همــکاری پیرامــون فعالیــت 

کانــون هــای آگهــی و تبلیغاتــی شهرســتان عنــوان نمــود .
ــا حضــور  ســید حســن لــوح موســوی در خصــوص ضــرورت برگــزاری دوره هــای آموزشــی ب
اســاتید مجــرب ، برگــزاری جلســه بــا شــهرداری و ســازمان هــا ، معرفــی یــک نمانیــده از کانون 
هــا در جلســات شــهرداری پیرامــون مزایــده هــا ، طراحــی شــهری ، تبلیغــات فضــای مجــازی 

و دیجیتالی بحث و تبادل نظر نمود .
در پایان این نشست از هیات مدیره انجمن با اهدای لوح تقدیر ، قدردانی شد .

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 
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ــا  ــاد ب ــف آب ــاک نج ــناد و ام ــت اس ــهرداری و اداره ثب ــان ش ــی کارشناس ــم اندیش ــه ه جلس
ــناد و  ــت اس ــس اداره ثب ــم زاده رئی ــاد و کاظ ــف آب ــهردار نج ــی ش ــول امام ــور عبدالرس حض
ــق  ــران مناط ــت و مدی ــان اداره ثب ــد از کارشناس ــی چن ــاد و تن ــف آب ــتان نج ــاک شهرس ام
ــه شــهرداری  ــاد در ســالن جلســات خزان ــران ســتادی و ســازمانی شــهرداری نجــف آب و مدی

ــزار شــد. برگ
ــه منظــور بررســی  ــاد ب ــل شــهرداری نجــف آب ــور بیــن المل ــه گــزارش اداره ارتباطــات و ام ب
ــن  ــه بی ــکاتی ک ــایل و مش ــدن مس ــرف ش ــت برط ــر جه ــی و موث ــای قانون ــه راهکاره و ارائ
شــهرداری و اداره ثبــت اســناد و امــاک نجــف آبــاد در مناطــق پنجگانــه ایــن شــهر بــود در 

ــه شــهرداری برگــزار شــد. ســالن جلســات خزان
مصطفــی حیــدری مدیــر اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد گفــت در 
ایــن جلســه کــه بــه ریاســت عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد برگــزار شــد بــه منظــور 
ــه متحــدی بیــن شــهرداری  ــه و تعریــف روی ــاع از حقــوق شــهروندی و بیــت المــال و ارائ دف

و اداره ثبــت در مســیر ارائــه خدمــات بهتــر بــه شــهروندان کارشناســان دو اداره بــه بحــث و 
گفتگــو نشســتند.

حیــدری افــزود اصانــی مدیــر امــاک شــهرداری نجــف آبــاد در خصــوص اختافــات ملکــی 
و تعییــن حــدود اربعــه در تعــدادی از پرونــده هــای امــاک و درخواســت اســناد اماکــی کــه 
مدتهاســت تکلیــف آنهــا معلــوم نیســت بــه ایــراد ســخن پرداخــت و در ادامــه مدیــران مناطــق 

و کارشناســان شــهرداری بــه فراخــور مســائل بــه ایــراد ســخن پرداختنــد.
حیــدری گفــت در ادامــه ایــن جلســه کاظــم زاده رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک نجــف 
ــه  ــه نام ــر پاســخگویی ب ــه ســواالت کارشناســان جــواب داد و خواســتار تســریع در ام ــاد ب آب

هــای اداره ثبــت شــد.
ــی در  ــه توضیحات ــه ارائ ــت ب ــان اداره ثب ــی از کارشناس ــان رحیم ــه داد در پای ــدری ادام حی

ــت. ــای آن پرداخ ــا و مزای ــراد ه ــهیل و ای ــون تس ــوص قان خص

بــه منظــور پاسداشــت تاش هــای پاکبــان هــای خــدوم شــهر در شــب یلــدا، بــرای نخســتین 
ــان  ــوان میزب ــاغ بان ــن شــب ســال ب ــد تری ــاه ۱۴۰۰ در بلن ــار شــامگاه ســه شــنبه ۳۰ آذرم ب

دورهمــی یلدایــی پاکبــان هــای شــهر بــا مجموعــه مدیــران شــهری بــود.
مصطفی حیدری مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نجف آباد گفت :

ــی و ورزشــی و  ــت، ســازمان فرهنگــی اجتماع ــن مدیری ــا مشــارکت ای ــه ب ــه ک ــن برنام در ای
مدیریــت پســماند  نجف آبــاد، ویــژه پاکبــان هــای شــیفت شــب و صبــح یلــدا، تــدارک دیــده 
ــرای  ــه گرمــای دل خادمیــن شــهر ب ــاز گــرد آتش هایــی ب ــود، حاضریــن در فضــای ب شــده ب

ــار دورهمــی یلدایــی متفاوتــی را تجربــه کردنــد. نخســتین ب
ــن  ــک ای ــاه ضمــن تبری ــس شــورای اســامی شــهر در ســخنانی کوت ــی ریی ــزود مومن وی اف

ــرد. ــر و تشــکر ک ــزان تقدی ــن عزی ــبانه روزی ای ــات ش مناســبت، از زحم

ــر از  ــک و تقدی ــز پــس از تبری ــاد نی ــه داد عبدالرســول  امامــی شــهردار نجف آب حیــدری ادام
مجموعــه خدمــات شــهری بــه ویــژه پاکبــان هــا در ســخنانی نظافــت و طــراوت فضــای شــهری 
ــه  ــزود مجموع ــای شــهر دانســت و اف ــان ه ــه پاکب ــای صادقان ــاش ه ــون و مرهــون ت را مدی
مدیــران شــهرداری امشــب فقــط دقایقــی در شــرایط کاری پاکبــان هــای شــهر قــرار گرفتنــد 

و بــا تمــام وجــود ســختی و مشــقت وضعیــت ایــن عزیــزان را لمــس کردنــد.
ایشــان اضافــه کــرد اجــرای برنامــه مفــرح، مســابقه حضــوری پاکبــان هــا و پذیرایــی یلدایــی از 

حاضریــن و .. از دیگــر بخــش هــای ایــن دورهمــی بــود.
ــن روز  ــی رغــم ســرمای ســوزان اولی ــرح و دوســتانه عل ــن دورهمــی مف ــر اســت ای ــل ذک قاب

ــه داشــت. ــداد ادام ــا ســاعت ۲ بام زمســتان ت

تشخیص هویت شهید گمنام مدفون در نجف آباد
معــاون فرهنگــی و آموزشــی بنیــاد شــهید بوشــهر از شناســایی هویــت شــهید مرتضــی غامــی )دشــتی نظــری( در میــان 

ــاد اصفهــان خبــر داد. شــهدای گمنــام نجــف آب
اصغــر جمــع آوری اظهــار کــرد: مرتضــی غامی)دشــتی نظــری( بــا جمعــی تیــپ ۵۵ هوابــرد شــیراز بــه منطقــه علمیاتــی 
ــه  ــالگی ب ــه( در بیســت س ــدر )شــرق دجل ــات ب ــخ ۲۶ اســفند ســال ۱۳۶۳ در عملی ــه در تاری ــود ک ــزام شــده ب ــوب اع جن

شــهادت رســید.
وی تصریــح کــرد: پیکــر پــاک ایــن شــهید در ســال ۱۳۸۸ بــه همــت گــروه تفحــس شــهیدان گمنــام شناســایی و در شــمال 
نجــف آبــاد در مقبــره شــهدای گمنــام دفــن و اکنــون پــس از ۱۲ ســال بــر اســاس آزمایــش DNA، شناســایی شــد. اکنــون بــا 

توجــه بــه فــوت پــدر و مــادر ایــن شــهید در انتظــار تصمیــم بــرادر و خواهــران ایــن شــهید بــرای انتقــال هســتیم.

هم اندیشی مدیران مدیریت شهری با اداره ثبت اسناد و امالک 

 پاسداشت یلدایی پاکبانان پر تالش شهر
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                                                                 بهبود شاخص های مخابراتی نجف آباد
ــا بررســی مســائل و  ــر و همــت همــکاران مــا در ســطح شهرســتان، ب ــا اقــدام موث ــرات اســتان اصفهــان گفــت: ب مدیــر مخاب
موضوعــات و رصــد و پایــش اطاعــات و انجــام راهکارهــای اصاحــی، وضعیــت شــاخص هــای مخابراتــی شهرســتان نجــف آبــاد 
در ارزیابــی اخیــر شهرســتان هــا، بیــش از پیــش بهبــود یافتــه است.اســماعیل قربانــی در دیــدار بــا ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده 
مــردم نجــف آبــاد، تیــران و کــرون در مجلــس گفــت: آخریــن گــزارش واصلــه از شهرســتان نجــف آبــاد بیانگــر بهبــود کیفیــت 
ســرویس هــای مخابراتــی، تحقــق کامــل برنامــه ســالیانه در بحــث شــاخص هــا و قرارگرفتــن در وضعیــت مطلــوب شــاخص 
هــای نگهــداری شــبکه است.بررســی راهکارهــای الزم بــرای توســعه شــبکه و ســرویس دهــی مطلــوب تــر، بحــث و تبــادل نظــر 
در مــورد هزینــه هــای نگهــداری تلفــن ثابــت و روش هــای بهبــود ســرویس دهــی و لــزوم بازنگــری در تعرفــه تلفــن ثابــت در 

راســتای تحقــق بســتر شــبکه ملــی اطاعــات، از دیگــر محورهــای ایــن نشســت صمیمــی بــود.

ادامه از صفحه 1
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد، نشســت 
ــگاران و  ــا خبرن ــاد ب ــر شــبکه بهداشــت و درمــان نجــف آب خبــری دکتــر علیرضــا غیــور مدی
ــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و  ــا حضــور ســید حســن ل اصحــاب رســانه شهرســتان و ب
ارشــاد اســامی  بــه میزبانــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان روز چهارشــنبه یکــم دی 

مــاه در ســالن شــهدای هــادی نجــف آبــاد برگزارگردیــد.
ــرح ــه ط ــاره ب ــا اش ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش ــدار رئی ــن دی ــدای ای در ابت

 » شــهدای ســامت « که در راســتای  افزایش پوشــش واکسیناســیون در شهرســتان و به  منظور 
ــن تســهیل دسترســی  ــا و همچنی ــق واکســن کرون ــرای تزری ــردم ب ــازی م ــوزش و اقناع س آم
ــه نمــود . ــد، اجــرا شــد ؛ مطالبــی را ارائ ــت نکرده ان ــا دریاف ــرادی کــه واکســن کرون ــرای اف ب

ــام “امیکــرون “ افــزود :  ــه ن ــا ب ــه ورود  ســویه جدیــد کرون ــا اشــاره ب دکتــر علیرضــا غیــور ب
ــه ســویه جدیــد ویــروس ،  پوشــش واکسیناســیون  تنهــا راه مقابلــه جــدی بیمــاری و هرگون
اســت و دنیــا بــه ایــن اصــل رســیده اســت  کــه هرچقــدر پوشــش واکسیناســیون را کامــل تــر 
ــه شــاخص  کنیــم آســیب کمتــری در نظــام ســامت مــی بینیــم و نظــام ســامت مبتنــی ب
هــای بهداشــتی ، درمانــی ، پیشــگیری و بهداشــت و درمــان اســت و  تنهــا راه نجــات از ایــن 

بیمــاری تزریــق دز ســوم واکســن اســت .
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان نجــف آباد افزود : ُحســن بســیار بزرگ طرح شــهدای ســامت 
ایــن بــود کــه مــا توانســتیم خاهایی را کــه در ســاختار آمــاری و پرونده های ســامت داشــتیم 
ــده ســامت و .. را اصــاح نماییــم. ــه نوعــی اعــم از پرون ــر نماییــم و ســاختارهای آمــاری ب پ

وی بــا اشــاره بــه آخریــن آمــار پوشــش واکسیناســیون در شهرســتان و ضمــن ابــراز خرســندی 
ــد  ــم ۸۱ درص ــه  رق ــون ب ــتان تاکن ــیون شهرس ــش واکسیناس ــزود: پوش ــوع ، اف ــن موض از ای

رســیده اســت و قابــل تقدیــر اســت .
دکتــر غیــور ضمــن تقدیــر و قدردانــی از کادر درمــان شهرســتان ،  مراجعیــن ســامت پایــگاه 
هــای شهرســتان ، مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون ، تیــم هــای ســتادی و میدانــی و همچنیــن 
ــوزش  ــازی و آم ــاع س ــب ، اقن ــتای  ترغی ــتان در راس ــیج شهرس ــای بس ــگاه هه ــی پای همراه
ــد تعــداد بســتری هــا و  ــا ایــن رون ــه امــر  واکسیناســیون ، اظهــار امیــدواری کــرد ب مــردم ب

مــرگ و میــر در شهرســتان کاهــش پیــدا کنــد .
وی در بخشــی از ســخنان خــود  بــه بحــث واکسیناســیون در روســتاها اشــاره نمــود و افــزود 
همــت بهــورز و تیــم درمانــی مــا در مناطــق روســتایی از جملــه رحمــت آبــاد کــه نســبت بــه 
واکســن مقــاوم بودنــد ســتودنی اســت  و در برخــی از روســتا هــا نظیــر روســتای  گلــدره از 

بخــش مهردشــت ایــن  آمــار بــه  ۹۵ درصــد هــم رســیده اســت .

دکتــر غیــور در ادامــه از اهالــی خبــر و رســانه خواســت تــا بــا اطــاع رســانی هــای بــه موقــع 
در امــر پوشــش واکســن باالخــص دز ســوم واکسیناســیون از انتشــار ســویه جدیــد بیمــاری “ 

اومیکــرون “  جلوگیــری نماینــد.
در ادامــه ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ضمــن 
ــکاران ایشــان  ــه هم ــان شهرســتان و کلی ــس شــبکه بهداشــت و درم ــر و تشــکر از  رئی تقدی
در کادر درمــان ،  در ســخنان کوتاهــی آمادگــی خــود را در راســتای ترغیــب مــردم بــه امــر 
واکســن اعــام نمــود و از اهالــی خبــر و رســانه خواســت تــا بــا پوشــش حداکثــری تبلیغــات  و 
در راســتای اهــداف شــهروندی نســبت بــه اطــاع رســانی و ترغیــب و تشــویق مــردم بــه انجــام 

واکسیناســیون اقــدام نماینــد .
 در پایان این نشست خبرنگاران به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند .

عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آباد بــه همراه دو نفر از اعضای شــورای اســامی شــهر، معاونین و 
تنی چند از مدیران شــهرداری از پروژه های در دســت اجرای مدیریت شــهری نجف آباد بازدید کرد.

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد پــروژه هــای شــهرک آپادانــا، 
پمــپ بنزیــن ویاشــهر، شــهر کتــاب، خانــه علــم، زیرگــذر منطقه صنعتــی کاوه، بــاغ بهشــت و باغ 

ایرانــی در بوســتان زندگــی مــورد بازدیــد شــهردار و تیــم همــراه قــرار گرفت.

مصطفــی حیــدری مدیــر اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد گفــت در ایــن 
بازدیــد ۴ ســاعته شــهردار را آســیابانی و حجتــی از شــورای اســامی شــهر و همه معاونیــن، مدیران 

مناطــق یــک، ســه و ۲ همراهــی می کردنــد.
فراخــور  بــه  میدانــی  صــورت  بــه  آبــاد  نجــف  شــهردار  بازدیــد  ایــن  در  افــزود  وی 
کــرد. صــادر  پــروژه  هــر  پیشــرفت  در  تســریع  را جهــت  الزم  دســتورات  پــروژه  هــر 

بازدید شهردار از پروژه های جاری نجف آباد
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امیکــرون )Omicron(، نــوع جدیــدی از ویــروس کرونــا در آفریقای جنوبی شناســایی شــده اســت و 
باعــث نگرانــی بســیاری از کشــورها شــده اســت.  همچــون گذشــته و ماننــد واریانت هــای قبلــی، این 
نگرانــی وجــود دارد کــه ایــن نــوع کرونــا می توانــد بــه شــیوع بیمــاری در بســیاری از کشــورها دامــن 

بزنــد و سیســتم های بهداشــتی را تحــت فشــار قــرار دهــد و احتمــاالً ایمنــی واکســن را دور بزند.
این سویه ویروس چه تفاوتی دارد؟

ویــروس کرونــا بــه کمــک پروتئینــی بــه نــام اســپایک، وارد ســلول های بــدن شــده و باعــث بیمــاری 
کوویــد-۱۹ می شــود. حــدود ۳۰ تغییــر یــا بیشــتر در پروتئین اســپایک در نــوع اومیکرون مشــخص 
شــده اســت کــه دو برابــر جهش هــای نــوع دلتــا اســت. نیمــی از ایــن جهش هــا در ناحیــه ای اســت 
کــه ویــروس کرونــا بــه کمــک آن بــه ســلول بــدن انســان متصــل شــده، وارد آن می شــود و باعــث 

عفونــت می شــود.
جهش هــا در ایــن ناحیــه ویــروس می توانــد باعــث شــود تــا دســتگاه ایمنــی )یعنــی آنتی بادی هــای 
ســاخته شــده بعــد از واکسیناســیون یــا عفونــت قبلــی( ویــروس را کمتــر از قبــل تشــخیص دهــد و 

خطــر عفونــت بــا اومیکــرون افزایــش یابد.
ــط  ــدن توس ــایی ش ــرار از شناس ــرای ف ــروس ب ــه وی ــرون، ب ــوع اومیک ــش در ن ــه جه ــل س حداق
آنتی بــادی  دســتگاه ایمنــی کمــک می کنــد. ظاهــراً جهــش دیگــری هــم توانایــی آن را بــرای ورود 

ــود. ــتر آن می ش ــال بیش ــث انتق ــد و باع ــش می ده ــان افزای ــلول های انس ــه س ب
منشاء این نوع ویروس از کجاست؟

ــاور یکــی از  ــه ب ــرون مطــرح اســت. ب ــاره منشــاء اومیک ــی درب ــط حــدس و گمان های ــون فق تاکن
دانشــمندان مؤسســه ژنتیــک UCL لنــدن، احتمــاالً نــوع اومیکرون در طــول عفونت مزمــن در فردی 
بــا نقــص سیســتم ایمنــی )احتمــاال مبتــای بــه HIV/AIDS درمــان نشــده( تکامــل یافتــه اســت.

واریانت امیکرون چقدر گسترده شده است؟
مــوارد ابتــا بــه امیکــرون در کشــورهای بســیاری از جمله آفریقــای جنوبی، بوتســوانا، هلنــد، پرتغال، 
بریتانیــا )انگلســتان و اســکاتلند(، اســترالیا، هنــگ کنــگ، کانــادا، دانمــارک، اتریــش، ایتالیــا، بلژیک، 

جمهــوری چــک، فرانســه، ســوئد، اســپانیا، آمریــکا و آلمــان تایید شــده اســت.
شــواهد فعلــی در مــورد میــزان انتقــال، شــدت و توانایــی فــرار از ایمنــی بــرای اومیکــرون بســیار 
غیرقطعــی اســت. بــا ایــن حــال، اطاعــات اولیــه از آفریقــای جنوبــی نشــان مــی دهــد کــه ممکــن 
اســت کرونــای اومیکــرون نســبت بــه نــوع دلتــا توانایــی رشــد قابل توجهــی داشــته باشــد. بــا توجــه 
بــه مدل هــای ریاضــی، انتظــار مــی رود اومیکــرون در چنــد مــاه آینــده باعــث بیــش از نصــف کل 

ــا شــود. ــا در اتحادیــه اروپ عفونت هــای کرون
امیکرون چقدر نگران کننده است؟

هنــوز بــرای پاســخ گفتــن بــه ایــن پرســش، زود اســت. ویروس هــا همیشــه جهــش می یابنــد، بــا 
ــا و  ــرار از آنتی بادی ه ــی آن را در ف ــا گاه ــد ی ــر می کن ــروس را ضعیف ت ــی وی ــه گاه ــی ک تغییرات
بیماری زایــی ماهرتــر می کنــد. واکســن های کرونا نشــان داده اند کــه در برابر انواع قبلی مؤثر هســتند.

اولیــن گزارش هــا از کرونــای امیکــرون از افــراد جــوان بــوده کــه بــه دلیــل ســن پایین تــر معمــوالً 
عائــم خفیــف بــا کرونــا نشــان می دهنــد. بــا ایــن حــال، امــکان بیمــاری شــدید با همــه انــواع قبلی 
ویــروس ماننــد نــوع دلتــا وجــود داشــته اســت. مــوارد شــدیدتر بیمــاری کرونا و میــزان بســتری ها با 

تاخیــر چنــد هفتــه ای مشــخص خواهد شــد.

طبــق گزارش هــا از Gauteng آفریقــای جنوبــی، تعــداد پذیرش در بیمارســتان به خاطــر کووید-۱۹ 
ــت. ــش یاف ــاه افزای ــر م ــر در روز در اواخ ــه ۶۱ نف ــر ب ــل نوامب ــورد در روز در اوای ــن ۱۸ م از میانگی

اومیکرون و تزریق دوز سوم واکسن کرونا
بــه گفتــه کارشناســان، هنــوز مهم تریــن و بهتریــن راه حــل، افزایــش واکسیناســیون و تزریــق دوز 
ــاالی آنتــی بادی هــای خنثــی کننــده  تقویتــی اســت. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه میــزان ب
ویــروس اصلــی کرونــا بــا محافظــت در برابــر کرونــای ناشــی از انــواع )واریانت هــای( جدیدتــر ارتبــاط 
دارد. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تزریــق دوز تقویتــی از واکســن های موجــود و افزایــش ســطح 

آنتی بــادی بعــد از آن، محافظــت کافــی و ســد مناســبی در برابــر اومیکــرون ایجــاد کنــد.
فواید تزریق دوز سوم واکسن کرونا را بشناسید!

بــا گذشــت چندیــن مــاه از تزریــق واکســن کرونــا در اولیــن گــروه  از افــراد در بســیاری از کشــورهای 
جهــان، پرســش ها دربــاره نیــاز بــه تزریــق دوز ســوم یــا دوز تقویتــی واکســن کرونــا در کشــورهای 

مختلــف همــواره رو بــه افزایــش بــوده اســت.
تحقیقــات در بعضــی کشــورها دربــاره اثربخشــی واکســن ها و میزان ایمنــی در بــدن دریافت کنندگان 
واکســن بعــد از گذشــت چنــد مــاه از واکسیناســیون قبلــی نشــان می دهــد کــه تزریــق دوز ســوم 
واکســن کرونــا بــه خصــوص در جمعیت هــای خــاص ماننــد ســالمندان و افــراد بــا ضعــف و ســرکوب 

سیســتم ایمنــی بــرای حفــظ ایمنــی جامعــه موردنیاز اســت.
دالیــل مختلفــی بــرای تزریــق دوز تقویتــی واکســن کرونــا مطرح شــده اســت کــه نتیجه بررســی ها 

و تحقیقــات اســت و مــورد توجــه نهادهــای بهداشــت و ســامت کشــورها قرار گرفته اســت.
احمد شریعتی

ضرورت همکاری حوزه و دانشگاه در اردوهای جهادی
حجت االســام مصطفــی حســناتی در نشســت هم اندیشــی علمــی حــوزه و دانشــگاه بــا تأکیــد بر مســئولیت حوزویــان و دانشــگاهیان 
در برابــر کل انقــاب اظهــار کــرد: همــکاری حــوزه و دانشــگاه در موضــوع اردوهای جهــادی و فرهنگی و مشــاوره امری ضروری اســت و 
تعامــل ایــن دو مجموعــه می توانــد بســیار کارســاز باشــد. امیدواریــم در همین راســتا و ارتباطــات طاب جوان و اســتادان شــاهد تعامل 
هــر چــه بیشــتر حــوزه بــا دانشــگاه باشــیم. وی افــزود: وحدت بین حــوزه و دانشــگاه بســیار با ارزش اســت؛ چراکــه دو مجموعه بســیار 
تأثیرگــذار هســتند کــه طبعــاً هــدف مشــترک و دشــمن مشــترک دارنــد. کــه بســیار جدی تــاش می کنــد ایــن وحــدت و همدلی در 
میــدان عمــل اتفــاق نیفتــد و تکلیــف داریــم تا بــرای تقویت این وحــدت برنامه ریــزی کنیم.حجت االســام حســناتی با ابراز خرســندی 
ــاد در زمینــه پذیــرش دانشــجو در عرصه هــای بین المللــی عنــوان کــرد: ایــن واحــد  از تــاش دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب
دانشــگاهی بــا امکانــات ارزشــمند همــواره بــا نگاه به آینــده برنامه ریــزی کرده و خــود را در زمــان حال و گذشــته محصور نکرده اســت.

کرونای امیکرون چیست؟

کشف و توقیف 2500 کیلو برنج خارجی قاچاق در نجف آباد
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفــت: در بازرســی از یــک دســتگاه وانــت نیســان حامــل ۲ 
ــال کشــف و توقیــف شــد. ــارد ری ــه ارزش ۵میلی ــج خارجــی قاچــاق ب ــو برن هــزار و ۵۰۰ کیل

ــت  ــن گش ــاد حی ــف آب ــی نج ــی انتظام ــداد فرمانده ــگان ام ــوران ی ــت: مام ــان داش وی بی
نیســان  وانــت  خــودروی  دســتگاه  یــک  بــه  شهرســتان  مواصاتــی  محــور  در  زنــی 
کردنــد. متوقــف  بیشــتر  هــای  بررســی  بــرای  را  آن  و  مشــکوک  برنــج  بــار  حامــل 

ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در بررســی هــای صــورت گرفتــه مشــخص شــد راننــده 
خــودرو فاقــد هرگونــه مــدارک گمرکــی و بارنامــه بــرای بــار خود اســت، گفــت: در ایــن عملیات 
۲ هــزار و ۵۰۰ کیلــو برنــج خارجــی کــه بــه صــورت قاچــاق تهیــه شــده بودنــد، کشــف شــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد ارزش محمولــه مکشــوفه را برابــر اعــام کارشناســان 
ــودرو  ــده خ ــه رانن ــن رابط ــت: در ای ــار داش ــرد و اظه ــام ک ــال اع ــارد ری ــه ۵ میلی مربوط
ــی شــد. ــل مرجــع قضائ ــی تحوی ــات قانون ــرای انجــام اقدام ــده ب ــراه پرون ــه هم دســتگیر و ب
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                                                                   درخشش تکوندوکاران نجف آباد در رقابت های پومسه قهرمانی جهان
مرحلــه فینــال برتریــن هــای مســابقات تکوانــدو قهرمانــی جهــان در دو بخــش ملــی و آزاد به میزبانــی کره جنوبــی و به صورت 
آنایــن برگــزار شــد. کــه علــی نادعلــی همــراه بــا تیــم ملــی کشــور موفق به کســب مــدال طــا در رقابت هــای پومســه جهانی 
۲۰۲۱ و فاطمــه ســلمانی زاده موفــق بــه کســب مــدال طای پومســه اوپــن)آزاد( جهانــی ۲۰۲۱ شــد. همچنین ســعید خانیان 
و زهــرا خانیــان در بخــش خانــواده)دو نفــره( در رقابــت هــای پومســه اوپــن جهانــی ۲۰۲۱ موفــق به کســب مدال نقره شــدند. 

علی نادعلی : مدال طا و مقام قهرمانی مسابقات قهرمانی تکواندو-پومسه جهان ۲۰۲۱
فاطمه سلمانی زاده، مدال طا و مقام قهرمانی مسابقات تکواندو-پومسه اوپن جهانی ۲۰۲۱

سعید خانیان و زهرا خانیان: مدال نقره و مقام نایب قهرمانی مسابقات تکواندو-پومسه اوپن جهان ۲۰۲۱
تبریک و خداقوت به این ورزشکاران شایسته و آرزوی موفقیت های بیشتر

ــی  ــای جزئ ــت. تفاوت ه ــرماخوردگی اس ــه س ــبیه ب ــدودی ش ــا ح ــرون ت ــه امیک ــم گون  عائ
بیــن ســرماخوردگی و بیمــاری ناشــی از گونــه امیکــرون وجــود دارد، بنابرایــن تشــخیص ایــن 
ــک  ــه امیکــرون و ســرماخوردگی ی ــم مشــابه گون ــر دشــوار اســت. عائ ــاری از یکدیگ دو بیم
ــه  ــان ب ــون تعــداد مبتای ــی ایجــاد کــرده اســت، هــم اکن ــان کنون ســردرگمی واقعــی در زم
ــه امیکــرون ویــروس در سراســر دنیــا افزایــش یافتــه اســت، در حالــی کــه کاهــش دمــا  گون
ــه ســرماخوردگی را افزایــش می دهــد. متخصصــان  ــان ب ــار مبتای ــز آم در فصــل زمســتان نی
معتقــد هســتند کــه شــناخت عائــم ایــن دو بیمــاری بــه صــورت دقیــق می توانــد بــه درمــان 

ــد. ــک می کن ــا کم ــه بیماری ه ــاء ب ــر ابت ــش خط ــگام و کاه زودهن
عالئم غیر عادی گونه امیکرون

ــه امیکــرون نشــان می دهــد کــه  نتایــج مطالعــات اولیــه انجــام شــده در زمینــه ماهیــت گون
عائــم آن شــباهتی بــا گونه هــای اصلــی ویــروس کرونــا نــدارد. بــه نظــر می رســد کــه عائــم 
ــد  ــی مانن ــا عائم ــت، ام ــرماخوردگی اس ــاری س ــم بیم ــبیه عائ ــیار ش ــرون بس ــه امیک گون
ســردرد و خســتگی جــز عائــم گونــه امیکــرون ویــروس کرونــا اســت کــه معمــوالً در بیمــاری 

ــود. ــاهده نمی ش ــرماخوردگی مش س
عالئم رایج گونه امیکرون

ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO( اعــام کــرده اســت کــه گونــه امیکــرون ویــروس کرونــا 
ــر بیشــتر از  ــری آن ســه براب ــرار می دهــد و قــدرت انتقال پذی ــادی را تحــت تأثیــر ق ــراد زی اف
گونه هــای دیگــر اســت. نتایــج بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد کــه گونــه امیکــرون 
ــاری  ــه بیم ــاء ب ــا و ابت ــت واکســن کرون ــر دریاف ــر اث ــی ایجــاد شــده ب ــا ایمن ــروس کرون وی
ــه  ــا ماننــد گون ــه امیکــرون ویــروس کرون ــا ایــن وجــود، گون کوویــد ۱۹ را خنثــی می کنــد. ب
ــروز عائــم شــدید نمی شــود و خطــر بســتری شــدن در بیمارســتان و مــرگ و  دلتــا باعــث ب
ــه امیکــرون شــامل خســتگی، خــارش  میــر را افزایــش نمی دهــد. بعضــی از عائــم رایــج گون
گلــو و بــدن درد زیــاد می شــود، گزارش هــای ارائــه شــده نشــان می دهــد کــه گونــه امیکــرون 
ــا باعــث از دســت دادن حــس بویایــی و چشــایی نمی شــود. متخصصــان هنــوز  ویــروس کرون
موفــق نشــده اند کــه بیــن عائــم گونــه امیکــرون و دلتــا تفــاوت قائــل شــوند. اطاعــات جمــع 
آوری شــده نشــان می دهــد کــه فقــط ۵۰ درصــد افــراد مبتــا بــه بیمــاری کوویــد ۱۹ ســه 

مــورد از عائــم کاســیک کرونــا ماننــد تــب، ســرفه یــا از دســت دادن حــس بویایــی و چشــایی 
را احســاس می کننــد.

اقدامات الزم جهت پیشگیری از شیوع گونه امیکرون
ــا در دســترس  ــه اثربخشــی واکســن کرون ــق و واضحــی در زمین ــات دقی ــچ اطاع اگرچــه هی
نیســت، واکسیناســیون تنهــا راه مؤثــر پیشــگیری از بــروز بیمــاری کوویــد ۱۹ اســت. بــا نزدیک 
شــدن بــه کریســمس و ســال نــو میــادی، خطــر ابتــاء بــه بیمــاری کوویــد ۱۹ در سراســر 
دنیــا افزایــش پیــدا می کننــد. حتــی اگــر دو دز واکســن کرونــا را دریافــت کرده ایــد نیــز بهتــر 
اســت در منــزل بمانیــد، از حضــور در محیط هــای شــلوغ دوری کنیــد، از ماســک اســتفاده و 
بهداشــت را رعایــت کنیــد همچنیــن در صــورت مشــاهده عائــم بــه پزشــک مراجعــه کننــد.
سمیه طالب

عالئمی از امیکرون که با سرماخوردگی متفاوت است

سفتی و خشکی گردن، از علت ها تا درمان 
آرتــروز گــردن و شــانه ســبب  خشــکی و ســفتی عضــو مــی شــود . در آرتــروز گــردن ، شــخص در 
چرخانــدن ســر و خــم شــدن مشــکل پیــدا مــی کنــد یــا حتــی ممکــن اســت در حــرکات بازوهــا 
دچــار محدودیــت  شــود. اگــر شــخصی دچــار آرتــروز شــانه باشــد ، ممکــن اســت در فعالیــت هــای 
روزانــه خــود مثــل پوشــیدن لبــاس، شــانه کــردن مــو یــا حمــام کــردن دچــار مشــکل شــود. اگــر 
ایــن شــخص تحــت درمــان آرتــروز گــردن قــرار نگیــرد، ایــن خشــکی  و ســفتی بدتــر مــی شــود و 
محــدوده  حرکــت او بــه مــرور زمــان کاهــش مــی یایــد . آرتــروز گــردن و شــانه مــی توانــد منجــر به 
ضعــف یابــی حســی یــا احســاس گزگــز در بازوهــا، دســت هــا و انگشــتان شــود. بــه دلیــل تغییراتــی 
کــه آرتــروز    ایجــاد مــی کنــد، ممکــن اســت  اعصــاب گــردن تحــت فشــار باشــد. اگــر اعصــاب 
تحــت فشــار باشــد، پیــام هــای عصبــی بــه بازوهــا و دســت هــا نمــی رســد، در نتیجــه ماهیچــه هــا 
بــه طــور مناســب منقبــض نمــی شــود و فــرد مبتــا، توانایــی گرفتــن اشــیا را نخواهــد داشــت. در 
مــوارد شــدید، ضعــف عضــات و احســاس گزگــز تــا پاهــا هــم پیــش  مــی رود و فــرد در راه رفتــن 
و حفــظ تعــادل بــدن و کنتــرل ادرار خــود مشــکل پیــدا مــی کنــد و دچــار تکــرر ادرار مــی شــود. در 
آرتــروز گــردن بســته به شــدت آســیب مفاصــل ، اســتفاده از گرما، یــخ، اســتراحت و فیزیوتراپــی، ازن 
تراپــی و.... مــی توانــد  بــه کاهــش عایــم  کمــک زیــادی کنــد. انجــام حــرکات کششــی آرام، کمــک 
زیــادی بــه بازگردانــدن قــدرت عضــات و از بیــن رفتــن خشــکی عضــات مــی کنــد. تجویــز برخــی 
داروهــا توســط پزشــک بــرای انجــام فعالــت هــای روزمــره و خــواب مناســب صــورت مــی گیــرد. اگــر 
دردههــای شــدیدی وجــود داشــته باشــد یــا اعصاب تحــت فشــار باشــد، جراحی آرتــروز گــردن برای 
بهبــود آن توصیــه مــی شــود. از مهــم تریــن اقدامــات بــرای درمــان آرتــروز گــردن کــه شــاید بتــوان 
گفــت مهــم تریــن قســمت درمــان دردهــای ناحیــه گــردن اســت مــی تــوان بــه انجــام نرمــش هــای  
طبــی خاصــی بــه منظــور تقویــت عضــات گــردن و افزایــش قابلیــت انعطاف عضــات گردن اســت. 
زندگــی شــهری جدیــد موجــب دورتــر شــدن انســان هــا از فعالیــت هــای بدنی شــده اســت و شــغل 
هــای پشــت میــز نشــینی نــه تنهــا موجــب ضعیــف شــدن عضــات مختلف انســان مــی شــود بلکه 
بــه علــت وضعیــت بــد نشســتن پشــت میــز فشــار زیــادی بــه مفاصــل وارد مــی شــود. ایــن عوامــل 

در دراز مــدت موجــب بــروز گــردن درد و کمــردرد و زانــو درد مــی شــود. نرمــش هــای گــردن بــا 
تقویــت عضــات گردنــی و افزایــش قابلیــت انعطــاف لیگامــان هــا و عضــات گــردن موجــب کاهــش 
فشــار روی مهــره دیســک گــردن مــی شــود و تاثیــر قابــل توجهــی در کاهــش و حتــی حــذف کامــل 

دردهــای گردنــی دارد.  
الهام شهریاری
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
فرا رسیدن سال روز والدت با سعادت پیامبر بزرگ الهی

حضرت روح اهلل، عیسی بن مریم علیه السالم

نویدبخش و بشارت دهنده ظهور آخرین

 نبی خدا صلی اهلل علیه و آله

بر اهالی توحید و ایمان گرامی باد.

لحظــه ای غفلــت کافیســت تــا بــرای همیشــه با ســامت جســم و جــان تــان خداحافظی کنیــد. اما 
گویــی ایــن موضــوع اصــا بــرای شــما مهــم نیســت، اکنــون تنها چیــزی کــه برایتــان اهمیــت دارد، 

رســاندن کمــک هــای بهداشــتی و سامتیســت. چــه قلــب بزرگــی مــی خواهــد ایــن کار. مدافعــان 
ســامت، بــه خاطــر داشــتن چنیــن قلبــی بــه شــما تبریک گفتــه و از شــما متشــکریم.

ایثار، جهاد عاشقانه،دفاع از سالمت
 به پاس قدردانی از تالش های شبانه روزی کادر بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد 


