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خبر کوتاه

تصادف مرگبار دو موتورسیکلت در نجف آباد

ســخنگوی مرکــز حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: برخــورد دو دســتگاه موتورســیکلت بــا یکدیگــر در 
اتوبــان ســردار کاظمــی نجف آبــاد، ۳ کشــته و دو مصــدوم برجاگذاشــت.

عبــاس عابــدی افــزود: ابــن حادثــه حوالــی ســاعت ۱۹ روز جمعــه بیســتم خــرداد۱۴۰۱، روبــه روی اســتخر کوهســتان رخ داد 
و ســه واحــد امــدادی اورژانــس ۱۱۵ بــه محــل اعــزام شــدند.

عابــدی ادامــه داد: در ایــن ســانحه ســه مــرد ۶۰، ۲۵ و ۲۳ ســاله جــان خــود را از دســت دادنــد و دو مــرد ۱۷ و ۲۶ ســاله نیــز 
مصــدوم شــدند کــه پــس از دریافــت خدمــات اولیــه درمانــی بــه بیمارســتان منتظــری نجــف آبــاد منتقــل شــدند.

بازرسی از نانوایی های حاجی آباد

ــت  ــان، کیفی ــای ن ــه ه ــا هــدف نظــارت و بررســی وزن چان ب
ــه  ــب نرخنام ــت، نص ــاعات پخ ــت س ــده، رعای ــه ش ــان ارائ ن
هــای مصــوب در معــرض دیــد عمــوم و دیگــر مــوارد 
ــاف شهرســتان نجــف  ــاق اصن ــروه اول بازرســی ات ــی، گ صنف
ــتای  ــای روس ــی ه ــاق از نانوای ــت ات ــراه سرپرس ــه هم ــاد ب آب
کردنــد. بازدیــد  آبــاد  نجــف  شهرســتان  آبــاد   حاجــی 

ــت  ــد و در نهای ــر داده ش ــوارد الزم تذک ــا م ــن بازدیده در ای
منجــر بــه صــدور چنــد اخطــار کتبــی وتنظیــم پرونــده تخلــف 

صنفــی بــرای نانوایــی هــای متخلــف  شــد.

پیشرفت 5۰ درصدی پروژه فرهنگسرای کوثر یزدانشهر
شــهردار نجــف آبــاد گفــت: مراحــل اجرایــی فرهنگســرای کوثر 
یزدانشــهر در منطقــه چهــار شــهرداری نجــف آبــاد، با مســاحت 
ــش از  ــه بی ــاص بودج ــا اختص ــع، ب ــزار و ۸۰۰ مترمرب یک ه
۹میلیــارد تومــان، نزدیــک بــه پنجــاه درصــد پیشــرفت فیزیکی 

داشــته اســت.
عبدالرســول امامــی افــزود: ایــن طــرح، در ســه طبقــه شــامل دو 
طبقــه زیرزمیــن و یــک طبقــه همکــف در دســت اجــرا اســت 
ــاب،  ــزن کت ــر، مخ ــد آمفی تئات ــی مانن ــش های ــرای آن بخ و ب
ــالن  ــش، س ــن نمای ــالن تمری ــه، س ــالن مطالع ــه، س موتورخان
ــتی، کالس و  ــرویس بهداش ــه اداری، س ــگاهی، مجموع نمایش
کارگاه هــای آموزشــی، کارگاه خالقیــت، نمازخانــه، آبدارخانــه و 

راهــروی خــروج اضطــراری پیــش بینــی شــده اســت.
ــری  ــت ۲۵۰نف ــی و ظرفی ــر مربع ــه مســاحت ۳۳۰مت اشــاره ب

ــود کــه  ــن مجموعــه، دیگــر مطلبــی ب ــر ای ســالن آمفــی تئات
ــن  ــرد: اســکلت ســازه ای ــان آن خاطــر نشــان ک ــا بی ــی ب امام
ــز، اجــرا شــده اســت. ــن و فل ــب بت ــه صــورت ترکی فرهنگســرا، ب

    مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان منصوب شد

بــا حکــم اتابــک جعفــری مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و 
فاضالب کشــور ، حســین اکبریــان تفاقی به عنــوان مدیرعامل 
ــد. ــوب ش ــان منص ــای اصفه ــره آبف ــت مدی ــس هیئ و رئی

برگزاری استاژ داوری کاراته بانوان
برگزاری مسابقه شطرنج

ــتای  ــت در روس ــه کرام ــبت ده ــه مناس ــطرنج ب ــابقه ش مس
ــاد ــف آب ــتان نج ــزی شهرس ــش مرک ــع بخ ــاد از تواب ــالل آب ج

 بــا شــرکت ۱۶ نفــر در رده ســنی ۱۸ تــا ۳۵ ســال در خانــه 
ــار، محســن  ــری دهی ــا حضــور ســعادت صف ــتا ب ورزش روس
ــی  ــط ورزش ــی راب ــن برات ــورا و محس ــس ش ــماعیلی ریی اس
روســتا برگــزار شــد.غالمرضا صادقــی، مقــام اول - امیرحســین 
پاینــده، مقــام دوم- حامــد عــوض زاده، مقــام ســوم و داوران 

مســابقات : حامــد جاللــی و محســن براتــی

اخذ اعتبار علمی فصلنامه انگلیسی  فرآیندهای نوین ساخت و تولید

 Journal of Modern Processes in فصلنامــه 
Manufacturing and Production )فرآیندهــای نویــن 
ــاد کــه  ســاخت و تولیــد( دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آب
بــه زبــان انگلیســی منتشــر می شــود، موفــق بــه اخــذ اعتبــار 
علمــی از کمســیون تأییــد اعتبــار نشــریات علمــی وزارت علوم، 

ــاوری شــد. ــات و فن تحقیق
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
ــار  ــاره اظه ــا در این ب ــگار آن ــا خبرن ــو ب ــاد در گفت وگ نجف آب
کــرد: براســاس بررســی های صــورت گرفتــه توســط کمســیون 
تأییــد اعتبــار نشــریات علمــی وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری 
ــه  ــور، فصلنام ــی کش ــریات علم ــه نش ــاس آیین نام ــر اس و ب
 Journal of Modern Processes in Manufacturing
ــد( در  ــاخت و تولی ــن س ــای نوی and Production )فرآینده
ــه کســب رتبــه »ب« شــده اســت. ــق ب ــی ســال ۱۴۰۰ موف ارزیاب

مهــدی رفیعــی افــزود: ایــن فصلنامــه علمــی کــه بــا مدیریــت 
علیرضــا شیرنشــان و صاحــب امتیــازی دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــالش  ــال ها ت ــس از س ــود پ ــر می ش ــاد منتش ــد نجف آب واح
ــه در راســتای کیفــی  مســتمر، پیگیــری دســت اندرکاران مجل
ــتانداردهای الزم از لحــاظ  ــه اس ــتیابی ب ــاالت و دس ــازی مق س

علمــی اعتبــار را دریافــت کــرده اســت.
ــک  ــده ای نزدی ــی در آین ــر بین الملل ــای معتب وی اخــذ نمایه ه
ــه دانســت و  ــن فصلنام ــن اهــداف و چشــم انداز ای را از مهم تری
تأکیــد کــرد: ایــن فصلنامــه آمــاده دریافــت و بررســی مقــاالت 
ارزنــده حاصــل از پژوهش هــای کیفــی و کمــی پژوهشــگران و 
اســتادان اســت. اســتادان و پژوهشــگران می تواننــد برای ارســال 
مقالــه یــا دسترســی بــه مقــاالت بــه ســامانه فصلنامه بــه آدرس 

mpmpjournal.iaun.ac.ir مراجعــه کننــد.

اولیــن اســتاژ داوری کاراتــه ویــژه بانــوان شهرســتان نجــف آبــاد 
در ســال ۱۴۰۱ بــا همــکاری ســبک شــوتوکان IKD با شــرکت 
ــه داوران  ــی مســوول کمیت ــا تدریــس فاطمــه گل ــر و ب ۲۲ نف

هیــات کاراتــه شهرســتان  در محــل خانــه کاراتــه نجــف آبــاد
 IKD بــا حضــور الهــام یوســفی نایــب رییــس ســبک شــوتوکان
اســتان، نجمــه طاهــری نایــب رییــس هیــات کاراته شهرســتان 

و جمعــی از داوران برگــزار شــد.
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                                                                            نایب قهرمانی نجف آباد در کونگ فو

 در مســابقات کونــگ فــو قهرمانــی اســتان اصفهــان کــه چنــدی پیــش بــه میزبانــی لنجــان برگــزار شــد، تیــم نجــف آبــاد بــه 

مربیگــری قربانعلــی قائــدی، بــا کســب ۴ مقــام اول انفــرادی موفــق بــه کســب مقــام دوم تیمــی در رده ســنی جوانــان شــد.

طــی ایــن دوره، در رده بزرگســاالن حســین عابــدی بــه عنــوان قهرمانــی رســید و در رده جوانــان نیــز مهــدی داودی، عبــاس 

قائــدی، حســین قائــدی و ســیدمحمدباقر موســوی بــه چهــار عنــوان اولــی دســت پیــدا کردنــد.

قهرمانی دانشگاه آزاد نجف آباد 
در نبرد ربات ها

رییــس مرکــز تحقیقــات پــردازش دیجیتــال و بینایــی ماشــین 
ــم رباتیــک  ــاد گفــت: تی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آب
ــز  ــکاری مرک ــا هم ــه ب ــگاهی ک ــد دانش ــن واح ــیس ای پارس
تحقیقــات پــردازش دیجیتــال و بینایی ماشــین واحــد نجف آباد 
و بــا حمایت باشــگاه پژوهشــگران جوان و نخبــگان در پنجمین 
دوره مســابقات ملــی نبــرد ربات هــا بــه میزبانی کرمان شــرکت 
ــرد. ــب ک ــابقات را کس ــن مس ــت ای ــام نخس ــود، مق ــرده ب ک

خوشــنام شــجاعی افــزود: در ایــن دوره،دانشــگاه آزاد نجف آبــاد 
بــا  دو تیــم پارســیس و ایمورتال به سرپرســتی عبــاس چترایی 
شــرکت داشــت کــه در پایــان تیــم پارســیس از بیــن ۱۸ تیــم 
لیــگ  اول   مختلف،عنــوان  اســتان های  از  شــرکت کننده 
ــی را کســب کــرد. ــزه پنجــاه میلیــون تومان ســبک وزن و جای

ــی،  ــایان جالل ــودی، سیدش ــد محم ــیس محم ــم پارس در تی
ســپهر پوریــان زاده، شــکیبا نریمانــی و پرنیــان فریــدون فــر و 
در تیــم ایمورتــال محمــد عطوفــی، روزبــه خانعلــی و ابوالفضــل 

عباســیان حضــور داشــتند.

وزارت بهداشت در انتظار صدور 
مجوز جذب 100 هزار نیرو

عبــادی، معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت: مــا منتظــر صــدور 
ــور اســتخدامی  ــرو از ســازمان ام مجــوز جــذب ۱۰۰ هــزار نی

کشــور و ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا هســتیم.
ــد  ــکاران طرحــی و تمدی ــتاران هم حــدود ۱۷ درصــد از پرس
ــا  ــتاران رســمی و ۴۷ درصــد از آن ه طــرح، ۵۴ درصــد پرس
ــل  ــت تبدی ــن درخواس ــتند؛ بنابرای ــرکتی هس ــی و ش طرح

ــت. ــده اس ــا داده ش ــتخدام آن ه ــا اس ــت ی وضعی

هزینه 22میلیاردی خیریه قمر بنی هاشم

مدیــر عامــل خیریــه قمــر بنــی هاشــم)ع(نجف آباد گفــت: این 
مجموعــه، ســاالنه بیــش از ۲۲ میلیــارد تومــان هزینــه )جــاری 
ــای  ــک ه ــرجمع کم ــی س ــدان( دارد ول ــه نیازمن ــک ب و کم
مردمــی و درآمدهــای پیــش بینــی شــده، حــدود ۲۰میلیــارد 
بــوده و کمبــود هزینــه هــا بــا فــروش ملــک شــخصی یکــی از 

خیریــن تامیــن شــده اســت.
علــی ســلیمان نــژاد، مجمــوع کمــک هزینــه هــای حمایتــی 
ــارد  ــار میلی ــدود چه ــه را ح ــن خیری ــه ای ــته ب ــال گذش س
تومــان عنــوان داشــت و اضافــه کرد:ایــن در حالــی اســت کــه 
ــوان  ــه عن ــی ب ــهید صدوق ــبانه روزی ش ــز توانبخشــی ش مرک
ــارد و  ــک میلی ــه بیــش از ی ــه، ماهیان ــن خیری ــه ای زیرمجموع
ــک  ــتی در ی ــه دارد و بهزیس ــان هزین ــون توم ــد میلی چهارص

ســال گذشــته در مجمــوع نزدیــک بــه ۴۶۰میلیــون تومــان بــه 
خیریــه کمــک کــرده و بــا وجــود تــورم شــدید، همچنــان یارانه 

ــد. ــی کن ــز م ســال۱۴۰۰ را واری
ــه  ــه توانخواهــان ایــن مرکــز ب ــه روزان ــه هزینــه تغذی اشــاره ب
میــزان حداقــل ۱۵۰هــزار تومــان در روز، دیگــر مطلبــی بود که 
ســلیمان نــژاد بــا بیــان آن ادامــه داد:این مرکــز در ســال ۱۳۶۹ 
توســط ســازمان مســکن و شــهر ســازی بنــا گردیــد و از بهمــن 
مــاه ۱۳۷۱ زیــر نظــر اداره بهزیســتی و در راســتای طرح کاهش 
ــه بخــش  تصــدی گــری دولــت واگــذاری ارگانهــای دولتــی ب
خصــوص واگــذار شــد کــه بــه علــت مخــارج ســنگین و عــدم 
توانایــی شــرکت مذکــور در مهرمــاه ســال ۱۳۸۰ بــه انجمــن 
خیریــه حضــرت قمــر بنــی هاشــم)ع( نجــف آبــاد واگــذار شــد.

مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه نیمــی از باغــات اســتان اصفهــان تحــت تنــش 
آبــی قــرار دارنــد، گفــت: بــا تــداوم تنــش آبــی در باغــات اســتان 
خودبه خــود کیفیــت و کمیــت محصــوالت کاهــش یابــد کــه در 

ایــن شــرایط موجــب گرانــی میوه هــا خواهــد شــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــس زاده در گفت وگ ــا رئی احمدرض
وضعیــت باغــات اســتان، اظهــار کــرد: متأســفانه باغــات اســتان 
ــد. ــی قــرار دارن ــا شــرایط فعلــی گرمــا تحــت تنــش آب اصفهــان ب

وی بــا بیــان اینکــه در منطقــه غــرب اســتان حــدود ۱۵ هــزار 
هکتــار محصــوالت باغــی اســت، گفــت: از ایــن میــزان حــدود 
نیمــی از باغــات تحــت آبیــاری شــبکه های آبرســانی و بقیــه این 

اراضــی متاثــر از آب زاینــده رود اســت.
مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
ــد،  ــاری باش ــه ج ــن رودخان ــه ای ــان ک ــر زم ــح داد: ه توضی
ــه  ــت و بقی ــر اس ــراف آن بهت ــی اط ــای حریم ــت چاه ه وضعی
باغــات کــه مســتقیماً از زاینــده رود بهــره می برنــد، اگــر رودخانه 
ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــه شــدت تحــت تنــش آب جــاری نباشــد، ب

شهرســتان های  باغــات  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  وی 
فالورجــان، نجف آبــاد، خمینی شــهر و مبارکــه بــه شــدت تحــت 
تنــش آبــی قــرار دارنــد کــه بیشــتر آنهــا محصــوالت هســته دار 
ــد. ــو و ... دارن ــادام، آل ــو و شــلیل و انگــور، ب ــو، هل همچــون زردآل

رئیــس زاده گفــت: پیش بینــی می کنیــم اگــر تنــش آبــی 
ــد، خودبه خــود کیفیــت و کمیــت  ــه یاب در باغــات اســتان ادام
محصــوالت کاهــش یابــد کــه در ایــن شــرایط موجــب گرانــی 

میوه ها خواهد شد.
ــا  ــتان را ب ــات اس ــته باغ ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
آبرســانی ســیار حفــظ کردیــم، افــزود: امیدواریــم امســال ایــن 
شــرایط نداشــته باشــیم کــه البتــه مشــروط بــه جریــان ماهیانه 

زاینــده رود اســت.
مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
دربــاره افزایــش قیمــت میوه هــا در بــازار، اظهــار کــرد: ازجملــه 
ــری و حــذف  ــای کارگ ــش هزینه ه ــوه، افزای ــی می ــل گران دالی

یارانــه کــود و ســم اســت.
وی تصریــح کــرد: اگــر قــدرت خریــد مــردم بــاز کاهــش یابــد، 
دیگــر بــاغ و باغــداری به صرفــه نخواهــد بــود کــه ایــن موجــب 
متضــرر شــدن باغــدار می شــود و اگــر ایــن شــرایط ادامــه یابــد، 

احتمــال رهــا شــدن باغــات وجــود دارد.

نیمی از باغات اصفهان تحت تنش آبی قرار دارند افزایش قیمت در بازار خودرو

ــه  ــا س ــک ت ــانی ی ــایپا  نوس ــروش س ــت محصــوالت پرف قیم
ــرد.  ــه ک ــی را تجرب ــون تومان میلی

ــه قیمــت ۲۰۵  ــش ب ــان افزای ــون توم ــا دو میلی ــد ۱۱۱ ب پرای
ــون  ــک میلی ــا ی ــز ب ــد ۱۳۱ نی ــید. پرای ــان رس ــون توم میلی

ــد.  ــه ش ــان فروخت ــون توم ــت ۱۸۴ میلی ــه قیم ــش ب افزای
ــت را  ــش قیم ــان افزای ــون توم ــک میلی ــالس، ی ــا دو پ تیب
تجربــه کــرد و بــه قیمــت ۲۱۱ میلیــون تومــان رســید. 
کوئیــک اتوماتیــک پــالس، امــا ســه میلیــون تومــان کاهــش 
قیمــت را تجربــه کــرد و بــه قیمــت ۳۲۰ میلیون تومان رســید.
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خبر کوتاه توضیحی درباره فوت یک بیمار مبتال به تب کریمه کنگو در خوزستان

دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور: مــوردی کــه اکنــون از آن صحبــت می شــود مربــوط بــه حــدود ۱۵ اردیبهشــت ماه 

ــس از  ــه پ ــزام شــد ک ــواز اع ــی)ره( اه ــام خمین ــه بیمارســتان ام ــاردار از شــادگان ب ــک زن ب ــی ی ــازه زمان ــن ب اســت.  در ای

ــه تــب کریمــه کنگــو مبتــال اســت. ــن بیمــار ب بررســی ها متوجــه شــدیم ای

 پــس از آن نیــز در غــرب اهــواز یــک فــرد مبتــال بــه کریمــه کنگــو شناســایی شــده اســت.  اگــر بیمــاری بــه موقــع تشــخیص 

داده شــود قابــل درمــان اســت امــا در مــوارد شــدید و حــاد، حــدود ۱۰ تــا ۱۵ درصــد کشــندگی دارد.

  دو کاری که آمریکا باید انجام 
دهد تا توافق وین حاصل شود

خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه:
آنچــه ایــران در کاهــش تعهــدات برجامــی خــود انجــام داده در 

پاســخ بــه اقدامــات طــرف مقابــل بــوده اســت. 
ــق  ــرده و تواف ــران کار نک ــرای ای ــام ب ــه برج ــت ک سال هاس

ــت. ــته اس ــران نداش ــردم ای ــرای م ــادی ب ــع اقتص مناف
تمــام اقدامــات ایــران برگشــت پذیــر اســت، اگــر توافــق فــردا 
ــی  ــاظ فن ــران از لح ــات ای ــام اقدام ــود تم ــی ش ــن نهای در وی

ــر اســت. برگشــت پذی
ــکا و  ــر اســت تروریســم اقتصــادی آمری آنچــه برگشــت ناپذی
آنهایــی کــه همراهــی بــا آمریــکا کردنــد، دردی کــه بــر مــردم 

ایــران اعمــال کردنــد، برگشــت ناپذیــر اســت.
بایــد تمرکــز خــود را بــرای بــه نتیجــه رســیدن توافــق انجــام 
دهنــد. توافــق در دســترس و ممکن اســت، اگــر آمریــکا دو کار 
کنــد، اول این کــه از ایــن توهــم اهــرم ســازی عبــور کنــد. توهم 
ــدارد و از آن عبــور کننــد. اهــرم ســازی یــک طرفــه وجــود ن

دوم این کــه بپذیرنــد بــه تعهــدات خــود ذیــل برجــام و 
ــن  ــه وی ــم ب ــردا می توانی ــد، همیــن ف قطعنامــه ۲۲۳۱ برگردن

ــم ــی کنی ــق را نهای ــم و تواف بروی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف 
ــع  ــون جام ــی آزم ــه عمل ــاد ،  مرحل آب
ــش در  ــی کار و دان ــتانداردهای مهارت اس
ســال ۱۴۰۱ روز چهارشــنبه ۱۸ خــرداد 
ــاد  ــکان آموزشــی نجــف آب ــاه  در ۷ م م
بــه همــت اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
نجــف آبــاد و بــا همــکاری دفتــر توســعه 
ــر  ــگ و هن ــی فرهن ــوزش و کارآفرین آم
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل 
ــط و  ــت  ضواب ــا رعای ــان ب ــتان اصفه اس
ــا حضــور  ــه گــذاری اجتماعــی  و ب فاصل
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی

ــاد برگــزار شــد. نجــف آب
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــاد و مســئول برگــزاری آزمــون  نجــف آب
بــا اشــاره بــه ۷ مــکان برگــزاری آزمــون 
افــزود: آموزشــگاه کمــال الدیــن بهــزاد ، 
فرهنــگ ســازان معاصــر، گلبــرگ یــاس 
ــاران  ــگ ب ــک ، رن ــا گرافی ــوان ، پوی ، ارغ
. صنیــع الملــک  از جملــه مــکان هــای 
برگــزای آزمــون عملــی کار و دانــش  
بودنــد کــه از ســاعت ۸ تــا ۱۱ ظهــر  بــا 
شــرکت ۱۰۹   نفــر هنرآمــوز آقــا و خانــم 

برگــزار شــد .
ســید حســن لــوح موســوی گفــت : 

آزمــون هــای مهارتــی شــامل : کامپیوتــر 
ــن ،  ــازی ، تدوی ــره س ــری ، چه ، نگارگ
ــود . ــه ای ب ــپ رایان ــرداری و تای ــر ب تصوی

گفتنــی اســت مرحله تئــوری ایــن آزمون 

قــرار اســت بــه صــورت مجــازی در تاریخ 

۲۶ و ۲۷  مــاه جــاری در مراکــز مجــری 

اســتاندارهای مهــارت آمــوزی شــود.

برگزاری مرحله عملی آزمون جامع استانداردهای مهارتی کار و دانش

افزایش موارد ابتال بهعضویت رایگان در کتابخانه های عمومی
 اسهال ویروسی 

وزارت بهداشت:
ــه اســهال افزایــش یافتــه اســت. مــوردی  آمــار مــوارد ابتــال ب
ــه در  ــد آنچ ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــده اس ــزارش نش ــا گ از وب

ــردش اســت، اســهال ویروســی اســت. گ
ــدی وارد کشــور  ــروس جدی ــه وی ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب  ای
شــده اســت. اســهال های ناشــی از ویــروس در ســال های 

ــز وجــود داشــته اســت. ــی نی قبل
شــرایط  در  کرونــا  ایــام  در  کــودکان  به ویــژه  و   افــراد 
ایــن  و  می بردنــد  ســر  بــه  ایمن تــری  و  جداسازی شــده 
ــراد کاهــش پیــدا  احتمــال وجــود دارد کــه ســطح ایمنــی اف
ــه  ــال ب ــال ابت ــش احتم ــث افزای ــئله باع ــن مس ــرده و ای ک

اســت. شــده  ویروســی  بیماری هــای 
 اســهال ویروســی کــه در کشــور شــاهد طغیــان آن بوده ایم جزو 
بیماری هــای منتقــل شــده از آب و غــذا طبقه بنــدی می شــود.

 زمان واریز افزایش حقوق 
بازنشستگان مشخص شد 

ــاوت  ــت مابه التف ــرار اس ــی: ق ــن اجتماع ــازمان تامی ــر س مدی
افزایــش حقــوق ماه جــاری بازنشســتگان از روز ۲۵ و ۲۶ خرداد 
را بــه صــورت جداگانــه شــروع کنیــم. مابه التفــاوت فروردیــن 
ــد. ــد ش ــت خواه ــدی پرداخ ــاه بع ــم در ۲ م ــت ه و اردیبهش

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از  پایــگاه اطــالع رســانی نهــاد 
کتابخانــه هــای عمومــی کشــور، در ادامــه برنامه هــا و طرح هــای 
ــت  ــرح عضوی ــت، ط ــه کرام ــام ده ــده در ای ــده ش ــدارک دی ت
رایــگان در کتابخانه هــای عمومــی سراســر کشــور همزمــان بــا 

میــالد امــام رضــا علیــه الســالم اجــرا می شــود.

عالقه مندان با مراجعه به سامانه سامان به آدرس
 WWW.SAMANPL.IR و دریافــت کــد تخفیــف مــی تواننــد 

بــه شــبکه کتابخانــه هــای عمومــی کشــور بپیوندنــد.
گفتنــی اســت مهلــت اســتفاده از کــد تخفیــف تــا پایان خــرداد 

مــاه اســت.

همزمان با دهه کرامت و به مناسبت میالد امام رضا )ع(
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                                                                    امسال قطعی برق خانگی نخواهیم داشت
عباســپور ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی: وزیــر نیــرو امــروز بــا حضــور در جلســه کمیســیون 

ــه داد. ــه نماینــدگان ارائ ــاره شــرایط بــرق مصرفــی حوزه هــای مختلــف از جملــه صنعــت و کشــاورزی ب صنایــع توضیحاتــی درب
در حــوزه بــرق مصرفــی خانــوار بــه هیــچ عنــوان قطعــی بــرق نخواهیــم داشــت و در ایــن حــوزه نیــز اگــر مصــرف کننــدگان الگــوی 

مصرفــی خــود را کاهــش دهنــد شــامل تشــویق خواهنــد شــد بــه طــوری کــه هزینــه بــرق آنهــا رایــگان خواهــد بــود.
ســال گذشــته در ایــن موقــع از ســال مــا بــا خاموشــی متعــدد در حــوزه بــرق خانگــی مواجــه بودیــم. امــا امســال اصــاًل قطعــی بــرق 

خانگــی نخواهیم داشــت.

   رنگ بندی شهرها می تواند 
اساس استفاده از ماسک باشد

ــه  ــرادی ک ــا: اف ــه علمــی کشــوری کرون ــر کمیت ــی، دبی جماعت
بیمــاری هــای زمینــه ای، سیســتم ایمنــی ضعیــف و ســن بــاال 
ــی  ــده ایمن ــای ســرکوب کنن ــا داروه ــان ب ــد و تحــت درم ندارن
نیســتند در محیــط هــای بــاز الزامی به اســتفاده از ماســک ندارند.

در بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی کــه احتمــال مراجعــه بیماران 
مبتال به کووید۱۹ وجود دارد، اســتفاده از ماســک باید الزامی باشد.

رنگبندی شهرها می تواند اساس استفاده از ماسک باشد.
پاندمــی کرونــا هنــوز پایــان نیافتــه و هنــوز هــم مــواردی از ابتــال 

بــه ســویه دلتــا در جهــان وجــود دارد.
ــرای تکمیــل واکسیناســیون  ــد از فرصــت طالیــی موجــود ب بای
اســتفاده کنیــم و مــردم حتمــا واکسیناســیون خــود را بــه ویــژه 
تزریــق نوبــت ســوم و چهــارم انجام دهنــد تا بتوانیــم در آینــده از 
ایجــاد مــوج هــای جدیــد بــا ســویه هــا و زیرســویه هــای جدیــد، 

پیشــگیری کنیــم. رمدســیویر ســرپایی توصیــه نمــی شــود.

مراسم تکریم و معارفه مدیران شهری شهرداری

دهک بندی یارانه ها بر چه 
اساسی بود؟

داریــوش ابوحمــزه، معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار 
ــبی- ــای نس ــا، دهک بندی ه ــی: دهک بندی ه ــاه اجتماع و رف

جمعیتــی هســتند و ایــن طــور نیســت کــه بگوییــم افــرادی 
کــه باالتــر از رقــم خاصــی حقــوق می گیرنــد، دهــک دهمــی 

ــوند. ــاب می ش حس
طبــق اطالعــات درآمــدی و معیشــتی، ۱۰درصــد افــراد جامعــه 
کــه وضعیــت مالــی و معیشــتی بهتــری نســبت بــه بقیــه افــراد 
داشــتند، در دهــک دهــم قــرار گرفتنــد؛ اطالعاتــی کــه مبنــای 
ــد  ــی از درآم ــد ترکیب ــه ان ــرار گرفت ــدی ق ــای درآم ــک ه ده
ــی،  ــاب بانک ــردش حس ــامل گ ــه ش ــت ک ــراد اس ــی اف و دارای

تراکنــش هــای بانکــی، حقــوق، خــودرو و ... بــوده اســت.

جشن بزرگ زیر سایه خورشید

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
ــعادت  ــا س ــالد ب ــتانه می ــاد در آس ــف آب ــتان نج شهرس
هشــتمین امــام رئــوف  حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا 
ــن  ــوان  جش ــا عن ــت  ب ــه کرام ــزرگ ده ــن ب )ع( ،  جش
ــهرداری  ــت ش ــه هم ــید »  ب ــایه خورش ــر س ــزرگ » زی ب
ــاد ، آســتان قــدس رضــوی ،  ســازمان فرهنگــی  نجــف آب
ــف  ــی ۸ نج ــگر زره ــهرداری ، لش ــی ش ــی ورزش اجتماع
اشــرف ، اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد و  بــا 

ــزار شــد. ــاران رضــوی   برگ حضــور خادمی
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــاد ب ــف آب ــتان نج ــالمی شهرس اس
ــن  ــم تری ــی از مه ــت : یک ــت گف ــه کرام ــت ده بزرگداش
ــر ســایه خورشــید  ــزرگ زی ــزاری جشــنهای ب اهــداف برگ

تعمیــق فرهنــگ نــاب رضــوی و  پاسداشــت و تکریــم دهــه 
کرامــت و همچنیــن ایجــاد نشــاط اجتماعــی  اســت.

ــاه در  ــرداد م ــه ۲۰ و ۲۱ خ ــوی  ک ــم معن ــن مراس در ای
محــل پــارک کوهســتان و بــا حضــور بیــش از ۲۰۰۰ نفــر از 
مــردم شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد  اجــرای ســرود 
ــر   ــرم مطه ــم ح ــی پرچ ــم گردان ــرایی  پرچ ــه س ، مدیح
ــور شــمس  ــارگاه من ــان ب حضــرت رضــا )ع( توســط خادم
طــوس ، اجــرای موســیقی  گــروه ناســوت  از جملــه برنامــه 

هــای ایــن جشــن بــزرگ بــود.
ــهرک  ــید در ش ــایه خورش ــر س ــن زی ــت جش ــی اس گفتن
ــاد ،  ــه گلدشــت، امیــر آب هــای اطــراف شهرســتان از جمل

ــد  ــزار ش ــز برگ ــهر نی یزدانشــهر و ویالش

اصناف چقدر مالیات می دهند؟ 

رئیــس ســازمان مالیاتــی: بــرای عملکــرد ســال ۱۴۰۰،  مالیات 
یــک میلیــون و ۱۰۰ هــزار مــؤدی اصنــاف صفــر، مالیــات ۸۰ 
ــات ۴۰۰  ــان، مالی ــون توم ــر ۵ میلی ــان حداکث درصــد از مؤدی
ــزار  ــات ۱۰۰ ه ــون و مالی ــا ۲۰ میلی ــن ۵ ت ــؤدی بی ــزار م ه

مــؤدی بیــش از ۲۰ میلیــون تومــان خواهــد بــود.
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ثبت نامی های جدید یارانه 3 مرحله را باید طی کنند 

ــت  ــازمان ثب ــرای س ــدا ب ــا ابت ــد یارانه ه ــای جدی ــه ثبت نامی ه ــوط ب ــات مرب ــه، اطالع ــورت گرفت ــای ص ــاس پیگیری ه براس
ــد شــد. ــاه انجــام خواه ــدی از ســوی وزارت رف ــوار دهک بن ــد خان ــن بع ــس از تعیی ــد شــد و پ احــوال ارســال خواه

پس از طی این مراحل یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. 
در صورتــی کــه ایــن افــراد مشــمول دریافــت یارانــه شــناخته شــوند، یارانــه مربــوط بــه ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد نیــز بــه 

حســاب آنهــا واریــز خواهــد شــد.

 قیمت مصوب قند و شکر برای 
مصرف کنندگان اعالم شد

دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایی کشــور: براســاس ابالغ 
ــه وزارت  ــیزدهم ب ــت س ــاورزی دول ــاد کش ــد وزارت جه جدی
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــاف، قیم ــارت و اصن ــدن و تج ــت، مع صنع
قنــد ۲۷ هــزار و ۱۰۰ تومــان و هــر کیلوگــرم شــکر ۲۳ هــزار 
ــت. ــده اس ــن ش ــدگان تعیی ــرای مصرف کنن ــان ب و ۲۳۰ توم

ایــن قیمت هــا روی محصــوالت مذکــور بــرای مصرف کننــدگان 
تعیین شــده و هرگونه افزایش قیمت تخلف محســوب می شــود.

ــی و  ــی مهندس ــس بین الملل ــن کنفران ــی دومی ــر علم دبی
علــوم کامپیوتــر از برگــزاری ایــن کنفرانــس و پذیــرش مقالــه 
در ۱۵ محــور تخصصــی رشــته کامپیوتــر و بیــش از ۱۰ محور 

بیــن رشــته ای خبــر داد.
شــروان فکــری ارشــاد  عنــوان کــرد کــه دومیــن کنفرانــس 
بین المللــی مهندســی و علــوم کامپیوتــر بــه میزبانــی 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آبــاد، آبــان ۱۴۰۱ برگــزار 

خواهــد شــد.
ــی و  ــی مهندس ــس بین الملل ــن کنفران ــی دومی ــر علم دبی
ــق  ــزاری موف ــال برگ ــه دنب ــرد: ب ــار ک ــر اظه ــوم کامپیوت عل
چنــد دوره کنفرانــس ملــی و نخســتین دوره کنفرانــس 
همــت  بــه  کامپیوتــر  علــوم  و  مهندســی  بین المللــی 
ــن  ــاد، دومی ــد نجف آب ــر واح ــی کامپیوت ــکده مهندس دانش
ــای ۲۴  ــازی، روزه ــورت مج ــه ص ــس ب ــن کنفران دوره ای
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــه میزبان ــان ۱۴۰۱ ب ــا ۲۶ آب ت

نجف آبــاد برگــزار خواهــد شــد.
در  نوآوری هــا  جدیدتریــن  بررســی  ارشــاد،  فکــری 
کامپیوتــر،  علــوم  و  مهندســی  بــا  مرتبــط  حوزه هــای 
اشــتراک دســتاوردهای محققــان و تعامــل علمــی بیــن 
ایــن  اصلــی  اهــداف  از  را  از سراســر جهــان  محققــان 
کنفرانــس بین المللــی برشــمرد و گفــت: ایــن کنفرانــس در 
۱۵ محــور تخصصــی رشــته کامپیوتــر و بیــش از ۱۰ محــور 
ــان فارســی و  ــه دو زب ــه ب ــرش مقال ــه پذی ــن رشــته ای ب بی

انگلیســی از سراســر جهــان اقــدام می کنــد
ــت  ــری، اینترن ــبکه های کامپیوت ــی، ش ــوش مصنوع وی، ه
ــر، داده  اشــیاء، امنیــت شــبکه و اطالعــات، بینایــی کامپیوت
کاوی، مخابــرات نــوری، بیوانفورماتیــک و معمــاری ســازمانی 

ــی  ــس بین الملل ــای کنفران ــاخص ترین محوره ــه ش را ازجمل
ــی  ــر برشــمرد و گفــت: پیش بین ــوم کامپیوت مهندســی و عل
ــای  ــورداری از ظرفیت ه ــا برخ ــاد ب ــد نجف آب ــود واح می ش
محققــان کشــور و جهــان در ایــن کنفرانــس و ایجــاد تعامــل 
مشــترک محققــان و صنعتگــران مدعــو بتوانــد نقــش 
ــی و  ــت گذاری های مل ــداف و سیاس ــبرد اه ــی در پیش مهم

منطقــه ای داشــته باشــد.

برگزاری دومین کنفرانس بین المللی 
مهندسی و علوم کامپیوتر

تخریب 15۰ ویالی غیرمجاز در حریم زاینده رود

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان گفــت: 
ــار از  ــاز، ۲۳ هکت ــالی غیرمج ــن ۱۵۰ می ــب ای ــا تخری ب

ــت. ــده اس ــده رود آزاد ش ــتر زاین ــی بس اراض
ــه  ــایی ۱۲ مجموع ــه شناس ــاره ب ــا اش ــانی ب ــن ساس حس
تفریحــی دولتــی در حاشــیه زاینــده رود افــزود: بیشــتر ایــن 
دســتگاه ها بــا هزینــه خــود مجموعــه هایشــان را تخریــب و 

بســتر رودخانــه را آزاد کــرده انــد.
وی بــا اشــاره بــه ضــرب االجــل شــرکت آب منطقــه ای تــا 
پایــان تابســتان بــرای آزادســازی کامــل حریــم زاینــده رود 
گفــت: چنانچــه اعتبارات ملــی در این زمینــه تخصیص یابد، 
ایــن شــرکت با حمایــت دســتگاه قضایــی و نیــروی انتظامی 
تــا موعــد مقــرر تمامــی حریــم زاینــده رود را آزاد می کنــد.

ــان  ــتان اصفه ــه ای اس ــرکت آب منطق ــی ش ــاور حقوق مش
ــم  ــز در حری ــر مجــاز نی ــای غی ــک بن ــه تازگــی ی گفــت: ب
ــه  ــده رود در محــدوده روســتای کرچــگان ب ــه زاین رودخان
ــع  ــای ۳۰۰ مترمرب ــع و زیربن ــزار ۲۰۰ مترمرب ــاحت ه مس

ــد. ــازی ش ــه آزادس ــم رودخان ــب و حری تخری
مهــدی جعفــری بــا اشــاره بــه مهلــت ۶ ماهــه بــرای عقــب 
نشــینی مجموعــه فرهنگــی تفریحــی دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــک  ــگاه ی ــن دانش ــزود: ای ــتا اف ــن روس ــاد در ای ــف آب نج
مهلــت ۶ ماهــه درخواســت کــرد کــه پایــان شــهریور مــاه 
ســال جــاری بایــد از حریــم و بســتر رودخانــه طبــق خــط 

پــروژه تعییــن شــده عقــب نشــینی کنــد.

قیمت نهضت ملی مسکن
 افزایش می یابد

وزیــر راه و شهرســازی: بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت مصالــح 
ســاختمانی، قیمــت نهضــت ملی مســکن افزایش خواهــد یافت.

ــی  ــیون عال ــزارش کمیس ــس از گ ــده و پ ــد روز آین ــا چن ت
ســوانح، در خصــوص عــزل یــا اســتعفای مدیــر عامــل راه آهــن 

ــرد ــم ک ــری خواهی تصمیم گی

عربستان  واکسن های ایرانی  را 
نپذیرفت

ــن های  ــرش واکس ــرای پذی ــران ب ــای ای ــود پیگیری ه ــا وج ب
کشــورمان،  تمتــع  حــج  زائــران  بــرای  کرونــا  ایرانــی 
ــه  ــل هم ــن دلی ــه همی ــت. ب ــر را نپذیرف ــن ام ــتان ای عربس
تأییــد ســعودی ها  زائــران حداقــل ۲ ُدز واکســن مــورد 
زیــارت  و  حــج  ســازمان  طرفــی  از  کردنــد.  تزریــق  را 
به دلیــل احتمــال تغییــر رویکــرد ســعودی ها در واپســین 
واکســن  ُدز  زائــران خواســته کــه ۳  از  اعــزام،  روزهــای 
بزننــد تــا مشــکلی در رونــد اعــزام آن هــا ایجــاد نشــود.

تصفیه خون

ســه عــدد ســنجد + ســه عــدد عنــاب + ســه عــدد آلوبخــارا؛ 
شــب در آب جوشــانده ســرد شــده بخیســانید و صبــح ناشــتا 
میــل کنیــد. )عنــاب و ســنجدها را بــا چاقــو زخمــی کنیــد تــا 
خــوب خیــس بخــورد.( از دانه هــای لعــاب دار مثــل خاکشــیر، 
اســفرزه، تخــم شــربتی، تخم ریحــان، قدومــه، بالنگــو، بارهنگ 
و… بعــد از اینکــه یــک شــب تــا صبــح در آب خیــس خــورد، 

صبــح ناشــتا مصــرف کنیــد.
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                                                                     کسب مقام دختران نجف آباد در مسابقات کونگ فو مجازی استان
مســابقات مجــازی اوســیمای و ممــای هیــات کونــگ فــو اســتان اصفهــان بــرای انتخابــی مســابقات کشــوری ویــژه رده هــای 
ســنی خردســال، نونهــال و نوجــوان برگــزار شــد کــه ورزشــکاران نجــف آبــاد  موفــق بــه کســب ۱ مقــام اول، ۱ مقــام دوم و 

۲ مقــام ســوم شــدند.
ــه مربیگــری  ــا کیتــو( ب مقــام هــای کســب شــده : بخــش ممــای -  رده ســنی نونهــال - زینــب براتــی ـ فــرم پنــج )مایان
امینــی، مقــام اول - نگیــن عظیمــا ـ  فــرم شــش)اوم( بــه مربیگــری شــریعتی، مقــام دوم - رده ســنی نوجــوان- شــیال قاســمی 
ـ فــرم شــش )اوم( بــه مربیگــری امینــی، مقــام ســوم -  بخــش اوســیما ،  رده ســنی نوجــوان - کــژال حشــمتیان ـ بخــش 

نانچیکــو تــک بــه مربیگــری مانــدگاران، مقــام ســوم

ــا حضــور ائمــه جمعــه  دومیــن شــورای اداری شهرســتان ب
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــتان، نماین شهرس
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان بــه 
ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف 
آبــاد و ســایر روســا و اعضــای شــورا در محــل بیمارســتان و 
مرکــز توانبخشــی شــهید رجایــی گلدشــت برگــزار گردیــد. 
در ایــن جلســه پــس از ارائــه نقطــه نظــرات مدعویــن 
خــاص، جنــاب مباشــری نــکات مهــم و کلیــدی را در نحــوه 
برگــزاری جلســه، ارائــه گزارشــات دســتگاه هــا و همــکاری و 
تعامــل جهــت پیشــبرد اهــداف مجموعــه بیــان داشــته و در 
پایــان جلســه بــه اتفــاق اعضــا، بازدیــدی از مرکــز مذکــور و 

ــد. ــه عمــل آوردن ــازان و ایثارگــران ب جانب

جلسه شورای اداری شهرستان در گلدشت قیمت آب معدنی اعالم شد
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان آب هــای 
ــش  ــای بســته بندی افزای ــی و آشــامیدنی: امســال، آب ه معدن
قیمــت داشــتند، امــا افزایــش قیمــت در قیمــت تمــام شــده 
تولیــد اعمــال شــده و مصــرف کننــده در حــال حاضــر باید آب 
ــر از ۶۰۰۰  ــب کمت ــه ترتی ــری را ب بســته بندی ۱.۵ و ۰.۵ لیت
و ۴۰۰۰ تومــان، یعنــی کمتــر از قیمــت مصــرف کننــده ســال 

گذشــته، بخــرد.

گرامیداشت هفته صنایع دستی 
شهرستان تیران و کرون

ــگاه  ــتان در نمایش ــدار شهرس ــی فرمان ــاون عمران ــور مع حض
ــرون. ــران وک ــع دســتی شهرســتان تی ــه صنای گرامیداشــت هفت
نمایشــگاه گرامیداشــت هفتــه صنایــع دســتی از تاریــخ 
۲۰ خــرداد الــی ۲۲خــرداد در محــل اداره میــراث فرهنگــی 
شهرســتان برپــا گردیــد .معــاون فرمانــدار در بازدیــد خــود از 
ــه  ــی ب ــوت گوی ــدا ق ــن خ ــع دســتی ضم ــای صنای ــه ه غرف
هنرمنــدان صنایــع دســتی بــا اهــداء لــوح ســپاس بــا امضــاء 
فرمانــدار شهرســتان ومدیــر میــراث فرهنگــی بــه هنرمنــدان 

ــد نمــود. ــدان تاکی ــن هنرمن ــی از زحمــات ای ــر قدردان ب

آزاد سازی مسیر احداث جاده 
روستای قلعه حوض

ــه  ــا علی ــی الرض ــن موس ــی ب ــالد حضــرت عل ــالروز می در س
امــام جمعــه  بــه همــراه  فرمانــدار شهرســتان  الســالم 
شهرســتان ضمــن حضــور در جمــع صمیمــی جشــن مــردم 
ــری  ــی ۱۲ کیلومت ــیر دسترس ــوض مس ــه ح ــتای قلع روس

ورودی روســتای قلعــه حــوض را افتتــاح نمودنــد

 جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان 
ــژه  ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ــاد ب ــف آب نج
ــعه  ــزی و توس ــه ری ــان برنام ــاد ،مع ــف آب ــتان نج شهرس
ــع  ــرق توزی ــرکت ب ــرداری ش ــره ب ــاون به ــداری، مع فرمان
دفتــر  ،نماینــده  شهرســتان  ادارات  ،روســای  اســتان 
نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی ،اعضــای 
شــورای اســالمی شهرســتان و نماینــدگان صنعــت گــران و 

ــد. ــزار گردی ــداری برگ ــل فرمان ــگاران در مح خبرن
در ایــن جلســه مباحــث مربــوط بــه قطعــی هــای احتمالــی 
ــهر  ــم ش ــدوده و حری ــرق در مح ــات اداره ب ــع ،خدم صنای
،چاهــای کشــاورزی و … مطــرح گشــته و بحــث و تبــادل 

نظــر صــورت گرفــت.

رفع موانع تولید شهرستان
با حضور معاون بهره برداری شرکت برق توزیع استان

رییــس اداره بیماری هــای قابــل انتقــال بیــن انســان و 
حیــوان وزارت بهداشــت:

 تاکنــون در کشــور هیــچ مــورد قطعــی و محتمــل از ابتــال 
ــم. ــی را شناســایی نکرده ای ــه میمون ــه آبل ب

 بنابرایــن ضرورتــی بــر مطــرح شــدن واکسیناســیون 
عمومــی در ایــن ارتبــاط وجــود نــدارد.

 دوره کمون ویروس آبله میمونی ۵ تا ۲۱ روز است.
 بیشــترین راه انتقــال بیمــاری آبلــه میمونــی، تمــاس 

نزدیــک از جملــه تمــاس پوســت بــه پوســت اســت.

 ابتــال بــه آبلــه مرغــان باعــث ایمنــی در برابــر ابتــال بــه آبلــه 
ــی نمی شــود. میمون

 فــرد دارای عالئــم بایــد بــه یــک مرکــز بهداشــتی، درمانــی 
مراجعــه کنــد.

ــا هماهنگــی کــه بیــن آزمایشــگاه انســتیتو   خوشــبختانه ب
پاســتور و قطب هــای دانشــگاهی در سراســر کشــور انجــام 
شــده، امــکان انجــام تســت آزمایشــگاهی ایــن بیمــاری در 

کشــور میســر اســت.
 ماسک در عدم ابتال به آبله میمونی موثر است.

در صورتی که مشکوک به آبله میمونی شدیم چکار کنیم؟
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد

قصه دنباله دار 
پرواز لیال

دســتهام را کــردم زیــر خــاک . یــه گــودال عمیــق کنــدم و آهــی عمیــق کشــیدم.  ایــن 
ــود. مــی خواســتم غصــه هامــو دفــن کنــم .  عمیــق  باغچــه و خــاک نقطــه ی آرامشــم ب
ــر خــاک کــردم و آنوقــت چشــمهامو  بســتم .  ــر از مــچ زی ــا باالت ــر کنــدم . دســتهام  ت ت
ــار حســش کــردم .”وقتــی بچــه  ــه ب ــر ایــن خــاک چــه آرامشــی داشــت . ی خوابیــدن زی
بــودم وتــوی بــاغ  بودیــم .  مــن و زهــره رفتیــم کنــار گودالــی کــه بابــا کنــده بــود بــرای 
ــه  ــرد ب ــروع ک ــت و ش ــا را برداش ــل باب ــره بی ــودال زه ــل گ ــم داخ ــن رفت ــاش  م درخته
ریختــن خــاک روی مــن . چــه آرامشــی داشــت خوابیــدن زیــر ایــن خــاک وقتــی مطمیــن 
بــودی یکــی از عزیزانــت درســت بــاالی ســرت ایســتاده و بقیــه شــون چنــد متــر آن طــرف 
ترنــد. کــه وقتــی صداشــون میکنــی یکــی هســت جــواب بــده .  مثــل وقتــی کــه ســرم را 
مــی ذاشــتم روی زانــوی مامــان و دســت تــو موهــام میکشــید تــا خوابــم ببــره. االن هــم 
ــه خــواب  ــی حســی داشتم.داشــتم ب ــت ب ــه حال ــوازش میکــرد . ی ــن را ن یکــی داشــت م
میرفتــم ولــی ســردم شــد. دســتم را از زیــر خــاک آوردم بیــرون و بــه زهــره گفتــم مــن را 
بکــش بیــرون . دســتهای زهــره گــرم بــود. بــا دوتــا دســتش مــن را گرفــت و کشــید بــاال.” 
دســتم را عمیــق تــر در خــاک کــردم و عمیــق تــر نــوازش شــدم. هــر چــی بیشــتر فــرو مــی 
رفتــم بــی وزن ترمــی شــدم داشــتم تمــام بــاِر منفــی ام را  در اعمــاق خــاک مــی ریختــم 
و خنــک میشــدم.  دســتهام  را بــاالآوردم و بعــد حــس کــردم “ چقــدر ســبک شــده ام.”

 رو بــه زهــره کــردم و گفتــم :”انتخــاب مــن درســته هــر چنــد دیــر هــم شــده . ایــن راهــی 
اســت کــه بــرای همــه مــون مونــده . زهــره چــاره ای نداشــتم.اینجا آینــده ای نــدارم!”

ــاور کــن بهتریــن کار را  مریــم از راه رســید و وارد بحــث مــا شــد:”لیال باهــات موافقــم . ب
کــردی. تــا چنــد ســال دیگــه اینجــا هــوا هــم بــرای نفــس کشــیدن نداریــم. آبــی بــرای 
خــوردن نســل بعــد از مــا نمونــده اینجــا متروکــه میشــه . مــا همــه مجبوریــم بریــم یــه 
جــای جدیــد. بــه هــر حــال ایــن ســختی هــا را یــه نســل از مــا بایــد تحمــل کنــه تــا نســل 
بعدمــون راحــت زندگــی کننــد . اگــه آقاجــون مهاجــرت کــرده بــود االن همــه ی مــا در 
راحتــی و آســایش زندگــی مــی کردیــم. یکــی مــون بایــد داوطلــب بشــه ایــن ســختی  را 
تحمــل کنــه. مــن قــول مــی دم بهــت ملحــق بشــم. تــو االن شــبیه ققنــوس شــدی کــه 
خــودش مــی ســوزه ولــی از خاکســترش یــه ققنــوس کوچولــو و خوشــبخت متولــد میشــه.”

ــد  ــد لبخن ــواب داد و بع ــا ج ــم و باب ــالم کردی ــه  س ــر س ــا ه ــید. م ــی از راه رس ــا عل باب
همیشــگی را زد. همــان موقــع بــود کــه   ســبیلش روی صورتــش بــاز  شــد و چشــمهاش ، 
مثــل شــکاف باریکــی روی صورتــش ادامــه پیــدا کــرد ، ســر تــکان داد و خســته  بــه ســمت 

ایــوان رفــت. چقــدر ســبیل قیافــه ی پــدرم را مردانــه تــر کــرده بــود.
ــرای  ــاغ را گذاشــتم ب ــت:” ب ــی گف ــا عل ــد . باب ــع بودن ــواده جم ــه ی خان ــع شــب هم موق
ــا  ــا از امالکــی هــا ســپردم ب ــد ت ــه چن ــردم قیمــت کــرد و ب ــر را ب ــه نف ــروز ی ــروش. ام ف

ــد.” ــدا کنن ــرام مشــتری پی ــانت خــوب ب پورس
مامــان مهــری گفــت:” نمــی شــد از جایــی دیگــه جــور کنیــم؟ مثــال وام یــا قــرض ؟” مــن 
ــا علــی هــر موقــع دلــش  ــا علــی خیــره شــدم. بعــد از فــوت آقاجــون باب بــه دســتهای باب
میگرفــت یــا بیــکار میشــد مــی رفــت گوشــه ی ایــن قطعــه از زمیــن. انــگار مونســش شــده  
ــون  ــا و مهمونیهام ــت م ــی وق ــت و ب ــاغ ، تفریحــگاه خانوادگــی وق ــن ،ب ــه جــز ای ــود . ب ب
ــه درهــا محفــل  ــر ســیزده ب ــود. جمعــه هــا ، روزهــای تعطیــل و از همــه باحــال ت هــم ب

مــون بــود. 
 مــن بــا ابروهــای در هــم گفتــم:”  بابــا بــرای چــی مــی خواهــی  بــاغ را بفروشــی؟فکر مــی 

کــردم ایــن بــاغ آخریــن چیــزی باشــه کــه مــی فروشــی؟”
بابــا علــی گفــت:” دلــم مــی خواســت تــوی ایــن بــاغ براتــون جشــن عروســی بگیــرم ولــی 

حــاال کــه مــی خواهــی بــری خــرج داری. فعــال بــه پولــش بیشــتر نیــاز داریــم . “
 گفتم:” کاش میشد از یه نفر قرض بگیرید .”

ــم  ــه دل ــم اینک ــد ه ــده بع ــا وام می ــرض ی ــا ق ــه م ــی ب ــول را ک ــن همــه پ ــی:” ای ــا عل باب
میخــواد تــا زنــده ام  خوشــبختی شــماها را ببینــم . پــول فــروش ایــن بــاغ کاری اســت کــه 
مــن مــی تونــم در جهــت پیشــرفت شــما و بــه حقیقــت پیوســتن آرزوی خــودم انجــام بــدم. 
دلــم میخــواد پیشــرفت کنیــد و بــرای خودتــون کســی باشــید. یــه کاره ای بشــید و روی 

پاهــای خودتــون بایســتید مــن و مــادرت هــم اینطــوری خوشــحال تریــم.”
مامان مهری گفت:”سرگرمی  خودت چی علی؟”

مریم بدیهی

امام رضا )ع(

مؤمن  ، مؤمن  واقعی  نیست  ، مگر آن  که  سه  خصلت  در او 

باشد : سنتی  از پروردگارش  و سنتی  از پیامبرش  و سنتی  از 

امامش  . اما سنت  پروردگارش  ، پوشاندن  راز خود است  ، اما 

سنت  پیغمبرش  ، مدارا و نرم  رفتاری  با مردم  است  ، اما سنت  

امامش  صبر کردن  در زمان  تنگدستی  و پریشان  حالی  است 

10 آبمیوه طبیعی برای تقویت سیستم ایمنی بدن  
* سیب، هویج و پرتقال

* پرتقال و گریپ فروت 
*  آب گوجه فرنگی خانگی

* کلم کالی، گوجه فرنگی و کرفس
*  تربچه، هویج، زنجبیل و زردچوبه 

* توت فرنگی و انبه
* هندوانه 

* توت فرنگی، کیوی و نعناع
*تخم کدو تنبل )با شیر مخلوط کنید(

* اسفناج، کاهو و کلم کالی
نوشــیدنی های  و  اســموتی  آبمیــوه،  تهیــه  

اســت! ســالمتی  حفــظ  روش هــای  خوشــمزه ترین  از  یکــی  مغــذی 

مرگ آرام مغزی کودکان با موبایل 
علــی زینلــی محقــق و مختــرع در زمینــه عــوارض امــواج الکترومغناطیــس و شــیوه هــای ایمــن 
ــان اینکــه اشــعه تلفــن همــراه خطــر  ــا بی ــگاران جــوان ب ــا باشــگاه خبرن ســازی در گفتگــو ب
تومــور مغــزی را در کــودکان افزایــش میدهــد، گفــت: بافــت مغــزی کــودکان بــه خاطــر داشــتن 
رطوبــت بیشــتر یــک رســانای عالــی بــرای اشــعه تلفــن همــراه بــوده و بــه نســبت مغــز افــراد 

بزرگســال در مواجهــه بــا ایــن اشــعه بســیار گرمتــر میشــود.
وی در ادامــه بــه علــل حساســیت بیشــتر کــودکان در مواجــه بــا تلفــن همــراه اشــاره و اعــالم 
کــرد: مغــز کوچــک، رطوبــت بیشــتر در مغــز کــودکان، افزایــش آســیب هــای بافــت مغــز بــه 
علــت رطوبــت بــاال، عــدم توجــه کــودکان در هنــگام اســتفاده از ایــن وســیله بــه عالئمــی مثــل 

گــرم شــدن گــوش و گــرم شــدن ســر و کاهــش اشــتها منجــر میشــود
همچنیــن از اثــرات دیگــر ایــن دســتگاهها و گوشــی روی کــودکان مــی تــوان بــه نابــاروری ، 
اوتیســم، کاهــش رطوبــت مغــز و آلزایمــر – اختــالل عملکــرد سیســتم ایمنــی و ... اشــاره کــرد.

گیاه ترخون چه خواصی دارد؟
تاثیر گیاه ترخون بر عملکرد قلب و مغز

ترخــون دارای خــواص ضــد التهابــی و آنتی اکســیدانی اســت. همچنیــن برگ هــای ایــن گیــاه 
سرشــار از پتاســیم اســت کــه نقــش مؤثــری در بهبــود عملکــرد کلیه هــا، کبــد و قلــب دارد. 
پتاســیم بــه انقباضــات قلبــی کمــک، رگ هــای قلبــی را از آســیب حفــظ کــرده و بدیــن ترتیــب 

ــای  ــه بیماری ه ــال ب از ابت
قلبی عروقی پیشگیری می کند. 

تاثیر مصرف گیاه ترخون بر دستگاه گوارش
ویتامین هــای A و C، نیاســین، پیریدوکســین، فــوالت، ریبوفالویــن موجــود در ترخــون، 
ــر  ــرا موث ــح صف ــدن و ترش ــاز ب ــوخت و س ــود س ــته و در بهب ــیدان داش ــت آنتی اکس خاصی
اســت؛ بنابرایــن رونــد طبیعــی هاضمــه را بهبــود می بخشــد و ناراحتی هــای معــده، مشــکالت 

ــد.  ــع می کن ــوءهاضمه را رف ــی و س ــتگاه گوارش دس
تاثیر گیاه ترخون در درمان سرطان و دیابت

ــش  ــد و نق ــای آزاد محافظــت می کن ــی رادیکال ه ــرات منف ــر اث ــدن در براب ــاه ترخــون از ب گی
ــک و  ــی فنولی ــات پل ــود ترکیب ــرطانی دارد. وج ــلول های س ــد س ــری از رش ــری در جلوگی مؤث
فیبرهــای رژیمــی فــراوان در برگ هــای ترخــون، در ایــن زمینــه موثــر بــوده و در نتیجــه باعــث 

پاییــن آمــدن ســطح قنــد خــون در بیمــاران دیابتــی می شــود.


