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2
خبر کوتاه

ادامه از صفحه 1
در ســالن شــهروند فرهنگســرای خــارون بــا حضــور مدیــر کل و 
معاونیــن آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، معاونیــن آموزش 
و پــرورش و مدیــران مــدارس شهرســتان نجف آبــاد و مســئوالن 
شــهری شهرســتان نجف آبــاد مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس 

آمــوزش و پــرورش برگزارشــد.
ــی  ــر قبل ــوی مدی ــیدرضا موس ــات س ــم از زحم ــن مراس در ای
ــی  ــکر و قدردان ــاد تش ــتان نجف آب ــرورش شهرس ــوزش و پ آم

ــد.  ــه گردی ــدی معارف ــداهلل عاب شــد و ی
مدیــر جدیــد آمــوزش و پــرورش یــداهلل عابــدی گفــت: امــروز 
همــه مــا بــرای پاسداشــت زحمــات آقــای موســوی زاده مدیــر 
ــده در  ــده ایم و بن ــع ش ــا جم ــرورش اینج ــوزش و پ ــابق آم س
ــم از کارنامــه اجرایــی خــود  ــان دوره خدمــت خــود می توان پای
صحبت کنــم. وی گفــت مــن هــر چــه یادگرفتــه ام از زحمــات 
معلمــان و مربیــان بوده اســت و تمــام تالشــم را بــرای انجــام بــه 

بهتریــن وجــه مســئولیتم بــه کارمی بنــدم. 
احمد شریعتی

سرقت  های خرد در اصفهان افزایش یافت

ــتگاه های  ــه دس ــن زمین ــت.در ای ــش داشته اس ــال افزای ــاه س ــار م ــان در چه ــتان اصفه ــرد در اس ــرقت های خ ــد س 7/3 درص

مســئول ماننــد شــرکت مخابــرات، بــرق و... بایــد بــرای دفــاع از بیت المــال دقــت بیشــتری داشته باشــند. در زمینــه ســرقت ها 

در اســتان اصفهــان چهــار بانــد اصلــی دســتگیر شده اســت و نیــروی انتظامــی 51 درصــد کشــف وقــوع ســرقت های مســلحانه 

را داشته اســت کــه عملکــرد موفقــی بوده اســت. در زمینــه جعــل وکالهبــرداری 4/16 درصــد کاهــش داشته اســت و در زمینــه 

کالهبــرداری 4/8 درصــد افزایــش بوده اســت.

تجلیل از سمن های فعال جوانان 

و  تشــکل ها  ملــی  روز  بزرگداشــت  روز  مناســبت  بــه 
مشــارکت های اجتماعــی در محــل فرمانــداری شهرســتان 
ــا حضــور موســی  ــاد برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه ب نجف آب
مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجف آبــاد، نــوروزی 
رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان نجف آبــاد، میرزایــی 
بخشــدار مرکــزی، گــودرزی مســئول امــور جوانــان اداره ورزش 
ــازمان های  ــران س ــی از مدی ــای ادارات و جمع ــاْن روس و جوان
ســازمان های  از  شهرســتان  خیریه هــای  و  نهــد  مــردم 
ــاد  ــتان نجف آب ــان شهرس ــوزه جوان ــال در ح ــاد فع ــردم نه م
ــت  ــه مدیری ــون ب ــد ســمن ورزش گســتران جــوان دیارن مانن
ــه  ــار ب مهساســادات موســویان، ســمن ورزش دوســتان ذوالفق
مدیریــت ســعید کیانــی، ســمن تبســم مهربانــی بــه مدیریــت 

محمــود ابوترابــی تجلیــل به عمل آمــد. 

ستاد اقامه نماز شهرداری نجف آباد
جلســه ســتاد نمــاز شــهرداری نجف آبــاد در تــاالر فرزانــگان 
ــا حضــور مهنــدس امامــی شــهردار  فرهنگســرای خــارون ب
ــات و  ــر اداره ارتباط ــدری مدی ــی حی ــاد، مصطف ــف آب نج
ــر  ــار مدی ــا خاکس ــهرداری، علیرض ــل ش ــن المل ــور بی ام
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س عام
ــتاد  ــس س ــدی ریی ــلمین رضاون ــالم و المس ــت االس و حج
اقامــه نمــاز شــهرداری، برگزارشــد و در ایــن جلســه دربــاره 
مهمتریــن مــوارد و مســایل پیرامــون اهمیــت و لــزوم اقامــه 
نمــاز جماعــت در مناطــق و ســازمان هــای تحــت پوشــش 

ــاد تبــادل نظــر و گفتگــو شــد.  شــهرداری نجــف آب
ــتاد  ــئول س ــدی مس ــلمین رضاون ــالم و المس ــت االس حج
ــهری  ــق ش ــت مناط ــام جماع ــهرداری، ام ــاز ش ــه نم اقام
ــه  ــته ب ــز وابس ــا و مراک ــازمان ه ــاز س ــتاد نم ــا س و اعض
ــل  ــه دلی ــی ب ــدس امام ــود و از مهن ــهرداری را معرفی نم ش
ــهرداری  ــای ش ــن در فعالیت ه ــتون دی ــه س ــژه ب ــه وی توج
تقدیرنمــود. وی ســاماندهی امکانــات موجــود و تجهیــز 
نمازخانه هــا و همچنیــن انســجام همــه جانبــه امــور و 
مشــارکت مســئولین هــر مرکــز را الزمــه افزایــش کیفیــت 
ــگاه نمــاز جماعــت  ایــن فریضــه الهــی دانســت. تبیــن جای
ــویق  ــخص، تش ــی ش ــود زندگ ــل آن در بهب ــش بی بدی و نق
پرســنل هــز بخــش بــه مشــارکت و حضــور بیشــتر در نمــاز 
ــا نمازگــزاران از  ــد تعامــل ائمــه حماعــت ب جماعــت و فوای

ــرد.  ــه آن را تشــریح ک ــود ک ــواردی ب م
مهنــدس امامــی برقــراری پویایــی و نشــاط معنــوی در بیــن 
ــاز  ــه نم ــا روحی ــزاری منظــم و ب ــق برگ ــان را از طری کارکن
ــم  ــدف مه ــت ه ــن گف ــمرد و همچنی ــم برش ــت مه جماع
تشــکیل و تقویــت ســتاد اقامــه نمــاز شــهرداری پرداختــن 

بــه اصــول و مفاهیــم مهــم دیــن مبیــن اســالم بــه منظــور 
ــرد در محیــط  ــه دینــی و آرامــش باطنــی ف افزایــش روحی
ــورد  ــن م ــیدن ای ــه رس ــه نتیج ــد و ب ــنل می باش کار پرس
فقــط بــا مشــارکت و همراهــی مدیــران و مســئولین و 

ــنل میســر اســت. پرس
مهنــدس خاکســار مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد، از تشــکیل ســتاد و توجــه 
ســازنده بــه امــر نمــاز تشــکر کــرده و یکــی از دســتاوردهای 
ــز  ــر مرک ــام جماعــت ه ــل ام ــاز جماعــت را تبدی ــه نم اقام
ــی  ــائل اجتماع ــی و مس ــری، روح ــات فک ــز مراجع ــه مرک ب
دانســت و گفــت بــا حضــور در نمــاز جماعــت رابطــه معنوی 
بیــن پرســنل و امــام جماعــت تقویــت شــده و از طریــق ایــن 
ــور و  ــع ام ــی نقــش بســزایی در رف رابطــه دوســویه و تعامل
ــه  ــن مراجع ــود. همچنی ــراد ایجادمی ش ــره اف ــوارد روزم م
ــرعی را  ــی ش ــائل فقه ــت در مس ــام جماع ــش از ام و پرس
زمینــه ســاز اعتمــاد نمازگــزاران بــه آن نهــاد دینــی اســت و 
بــا تقویــت آن می تــوان بــه اصــالح بســیاری از مشــکالت و 

مــوارد دنیایــی پرداخــت.
سمیه طالب

کشف 3 کوزه سفالی دوران 
باستان از قاچاقچیان عتیقه 

ــان  ــتان فالورج ــی شهرس ــده انتظام ــان، فرمان ــی هادی مرتض
ــتان  ــی شهرس ــروی انتظام ــی نی ــوران فرمانده ــت: مام گف
فالورجــان بــا دریافــت گزارشــی مردمــی از فعالیــت 3 نفــر در 
ــن موضــوع را  ــه ای ــاری غیرمجــاز و قاچــاق عتیق ــه حف زمین
مــورد پیگیــری قراردادنــد. بعــد از انجــام تحقیقــات و بررســی 
ــا مرجــع  ــا هماهنگــی ب علمــی، قاچاقچیــان را شناســایی و ب
قضایــی وارد عمــل شــدند و در حیــن حفــاری چــاه بــا بیــل و 

ــد.  گلنــگ آن هــا را دســتگیر کردن
ــالم و 2  ــوزه س ــدد ک ــات 1 ع ــن عملی ــی ای ــزود: ط وی اف
ــه  ــر اســاس گفت ــا ب عــدد کــوزه شکســته کــه قدمــت آن ه
ــد  ــتان می رس ــه دوران باس ــی ب ــراث فرهنگ ــان می کارشناس
ــه اداره میــراث فرهنکــی شهرســتان انتقــال  کشــف شــد و ب
ــه مراجــع قضایــی تحویــل شــدند. یافــت. هــر ســه قاچاقچــی ب

تکریم و معارفه رئیس آموزش و پرورش نجف آباد
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 تزریق واکسن کرونا به 
دانش آموزان اجباری نیست

ــق  ــرورش: تزری ــوزش و پ ــخنگوی وزارت آم ــرد، س ــتاری ف س

واکســن کرونــا بــرای دانــش آمــوزان در تمامــی مقاطــع 

تحصیلــی اجبــاری نیســت؛ امــا توصیــه اکیــد مــا بــر تزریــق 

ــرای ســال  ــام دانــش آمــوزان ب واکســن اســت.  ســتاد ثبــت ن

ــودن تزریــق  ــرای اجبــاری ب ــه ای را ب تحصیلــی جدیــد، مصوب

ــب نکــرده اســت. ــوزان تصوی ــش آم ــان دان ــا در می واکســن کرون

در پــی شــکایت چنــد راننــده مســن در اداره آگاهــی 
دســتگیری  بــرای  تحقیقــات  نجف آبــاد  شهرســتان 
دو کالهبــردار کــه مشــخصات 2 مــرد جــوان را بیــان 

شــد.  آغــاز  می کردنــد، 
بــا بررســی اظهــارات شــاکیان نشــان داد کــه همگــی در دام 
2 کالهبــردار حرفه ایــی گرفتــار شــده اند کــه یکــی نقــش 
ــا  ــرد و ب ــازی می ک ــذر را ب ــش رهگ ــر نق ــدوم و دیگ مص
ــیدن  ــل از رس ــه بهتراســت قب ــه اینک ــا ب تشــویق راننده ه
ــه  ــد ک ــد  کاری می کردن ــه پیداکن ــرا فیصل ــس ماج پلی

ــه حســاب مصــدوم قالبــی واریزکننــد. مبلغــی ب
مشــخصات هــر دو متهــم دراختیــار تیم هــای گشــت 
ــرای دســتگیری  ــت و جســتجو ب ــان قرارگرف پلیــس اصفه
ــاد  ــی ایج ــل اصل ــایی عام ــد شناس ــد و بع ــا آغازش آن ه

ــد. ــادر ش ــت وی ص ــتور بازداش ــات دس تصاودف

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان، ســرهنگ حســین 
ترکیــان گفت: ایــن مــرد در حیــن ســوار شــدن بــه 
اتوبــوس بــرای رفتــن بــه یکــی از شــهرهای غربــی کشــور 
دستگیرشــد و بــا قــرار گرفتــن در مقابــل شــاکیان اعتــراف 
کــرد کــه بــا ایــن شــگرد از 5 راننــده مســن کالهبــرادری 
ــرد  ــرد و م ــود را فاش ک ــت همدســت خ کرده اســت و هوی

جــوان نیــز در یــک عملیــات ضربتــی دســتگیر شــد. 
ــا  ــدن ب ــرو ش ــا روب ــت: ب ــان گف ــین ترکی ــرهنگ حس س
چنیــن حوادثــی ابتــدا خونســردی خــود را حفــظ کنیــد و 
ــا پلیــس 110 تمــاس بگیریــد و تــا حضــور کارشناســان  ب
ــوه  ــت وج ــد و از پرداخ ــه بمانی ــور در صحن ــس راه پلی

ــد. ــودداری کنی ــدوم خ ــراد مص ــه اف ــارف ب غیرمتع
سمیه طالب

                                                                           واگذاری ۷6هکتار زمین دولتی در نجف آباد

مرتضــی فــوالدی، رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: امســال مجموعــا 1/76 هکتــار زمیــن دولتــی 
بــا کاربــری مختلــف در شهرســتان نجف آبــاد بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واگــذار شده اســت کــه 76 در قالــب اجــاره بــه 
منظــور احــداث مرغــداری بــه اشــخاص حقیقــی بوده اســت. شهرســتان نجف آبــاد دارای طــرح  تفصیلــی در شــهرهای گلدشــت 
ــی شــهرهای  ــرار دارد و بررســی طــرح تفصیل ــالغ ق ــی اب ــه نهای ــی شــهر علویجــه درمرحل و جــوزدان اســت و طــرح تفصیل
کهریزســنگ و نجف آبــاد در کمیته هــای کارشناســی مربوطــه در دســت بررســی اســت. پیشــنهاد 140 میلیــون تومــان اعتبــار 

ــول واقع شده اســت.  ــورد قب ــاد داده شــده و م ــداری نجف آب ــه فرمان ــتان ب ــی شهرس ــای تفصیل ــل طرح ه ــرای تکمی ب

رئیــس گــروه حفاظــت آب زیرزمینــی شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهــان، مینــا بگــی اظهارکــرد: در اســتان اصفهــان 21 هــزار و 
781 حلقــه چــاه آب غیرمجــاز وجــود دارد کــه 10 هــزار و 247 
حلقــه آن غیرفعــال و متروکــه و 11 هــزار و 552 حلقــه کمتــر 
ــه آبدهــی دارد و 75 درصــد از چاه هــای  ــر ثانی ــر ب از یــک لیت
غیرمجــاز کمتــر از 20 متــر عمــق دارنــد. برداشــت ســالیانه این 
چاه هــا بــه طــور متوســط 430 میلیــون مترمکعــب بــوده امــا با 
توجــه بــه شــرایط خشکســالی ایــن برداشــت ها بــه مــرور کمتر 
شــده زیــرا آبــی در آبخــوان باقــی نمانده اســت. مجــوز تخلیــه 
ایــن چاه هــا 3200 میلیــون مترمکعــب اســت امــا هــم اکنــون 
1800 میلیــون مترمکعــب برداشــت می شــود و ایــن بــه دلیــل 

ــالی است. خشکس
چاه های حریمی حوضه زاینده رود آبدهی الزم را ندارند

ــه  ــه شــدت ب ــه ب بگــی بیــان کــرد چاه هــای حریمــی رودخان
جریــان رودخانــه وابســته اند، گفــت: ایــن چــاه هــا وقتــی عمــق 
ــته  ــه وابس ــان روخان ــه جری ــد ب ــند صدردص ــی داشته باش کم
هســتند و در ســال های اخیــر کــه رودخانه ایــی وجودنداشــت 
ــان دائمــی نبــود، عمــق بســیاری از چاه هــای حریمــی  و جری
افزایــش یافتــه و از منابــع آب هــای زیرزمینــی اســتفاده 
ــی در ســال های متمــادی از  ــد. ســفره های آب زیرزمین می کنن
ــال ها  ــن س ــه در ای ــت ک ــه می شده اس ــه تغذی ــان رودخان جری
ــر چاه هــای  ــا حف ــی ب ــع آب هــای زیرزمین ــرداری از مناب بهره ب
ــدن  ــث خالی ش ــن باع ــه و ای ــاز افزایش یافت ــاز و غیرمج مج

ــت.  ــوان شده اس آبخ
وی گفــت: اکنــون بــا افــت شــدید آب هــای زیــر زمینــی روبــرو 
ــع در اســتان حــدود 13  ــن مناب هســتیم و کســری مخــزن ای
میلیــارد مترمکعــب اســت و افــت ســطح آب زیرزمینــی حــدود 
ــتان 35 محــدوده  ــال بوده اســت.در اس ــر در س ــانتی مت 39 س
مطالعاتــی دشــت وجــوددارد کــه 8 دشــت آزاد اســت و 
ــل  ــه دلی ــت ب ــی اس ــه بحران ــه و ممنوع ــت ممنوع 27 دش
ــا 2  ــی و تنه ــای زیرزمین ــع  آب ه ــه مناب ــت های بی روی برداش

درصد از منابع آبی استان در دشت آزاد قراردارد.
وی ادامــه داد: از ســال 1384 بــا اجــرای طــرح احیــا و 
تعــادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی بــه منظــور جلوگیــری از 
ــان ســال 1400، 7990 حلقــه  ــا پای ــه و ت برداشــت های بی روی
چــاه غیرمجــاز در اســتان اصفهــان پــر شــده و 225 میلیــون 
مترمکعــب آب از منابــع زیرزمینــی را صرفه جویــی نموده اســت. 
تمرکــز مــا صرفــا بــر چاه هــای غیرمجــاز نیســت و ملــزم بــه 
ــان  ــا پای ــال 1396 ت ــتیم. از س ــاز هس ــای مج ــرل چاه ه کنت
ســال 1400ف 3459 کنتور حجمی هوشــمند الکترومغناطیس 
ــت  ــم برداش ــا بتوانی ــده ت ــاز نصب ش ــای مج ــر روی چاه ه ب
چاه هــای مجــاز را کنترل کنیــم و بــرای افزایــش نصــب 

کنتورهــای هوشــمند مصصــم هســتیم. 
ــرح  ــای ط ــی از پروژه ه ــران یک ــکیل آب ب ــه داد: تش وی ادام
ــرای  ــت و ب ــی اس ــع آب زیرزمین ــی مناب ــادل بخش ــا و تع احی
حفــظ منابــع آب چاره ایــی بــه جــز ســهیم کــردن و مشــارکت 

ــع آب نیســت.   ــت مناب ــان در بخشــی از مدیری ذی نفع
رئیــس گــروه حفاظــت آب زیرزمینــی شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهــان، در انتهــا اشــاره کــرد:  بــرای جلوگیــری از تخلفــات 
حــدود 44 گــروه گشــت و بازرســی داریــم که در ســطح اســتان 

ــتند. فعالیت هس
الهام شهریاری

ُافت 3۹ سانتی متری آب های زیرزمینی در سال  مسدود شدن کسری چک های 
برگشتی درکلیه حساب ها

ــردن  ــرای مســدود ک ــزی ب ــک مرک ــه بان ــی ک ســامانه  جامع
ــی  ــاب های بانک ــه حس ــتی در کلی ــای برگش ــری چک ه کس
ــمی  ــور رس ــه ط ــردا ب ــرده، ف ــی ک ــک طراح ــان چ صاحب

راه انــدازی می شــود. 

   راننده های مسن طعمه بودند
 شباهت آبله میمونی و آبله مرغان 

ــدند  ــش ش ــه آزمای ــانی ک ــد کس ــت: 40 درص وزارت بهداش
ــد. ــان بودن ــه مرغ ــه آبل ــال ب ــوارد مبت م

ــم  ــه دارای عالئ ــت ک ــانی اس ــامل کس ــکوک ش ــوارد مش  م
ــردرد،  ــی، کم ــای عضالن ــدید، درده ــردرد ش ــب، س ــی ت بالین

ــد. ــتی باش ــورات پوس ــاوی و بث ــدد لنف ــورم غ ــف، ت ضع
ــز ســالمت کــه  ــی همــان مراک ــه میمون ــرای تشــخیص آبل  ب
در تشــخیص کرونــا فعــال بودنــد، اقدامــات تشــخیصی رایــگان 

ــود. ــام می ش انج
ــرد  ــی ف ــورات پوســتی ایجــاد نشــده باشــد ول ــوز بث ــر هن اگ
عالئــم عمومــی ماننــد تــب،  بــدن درد یــا تــورم غــدد لنفــاوی 
ــی  ــق و بین ــا از حل ــابه کرون ــری مش ــد،  نمونه گی ــته باش داش
ــورات پوســتی ایجــاد شــود از  ــه بث ــی ک ــود. از زمان ــد ب خواه

محــل زخــم نمونه گیــری می شــود
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خبر کوتاه احتمال بروز اختالالت مغزی در مبتالیان کووید تا دو سال

ــی و  ــه بیماری هــای عصب ــالء ب ــا خطــر ابت ــت ب ــس از عفون ــا دو ســال پ ــد 19 ت ــه کووی ــال ب ــراد مبت اف
روانــی ماننــد مــه مغــزی، روان پریشــی، تشــنج و زوال عقــل مواجــه هســتند. بــر اســاس مطالعــه جدیــد 
ــد  ــه کووی ــالء ب ــس از ابت ــردگی پ ــراب و افس ــد اضط ــخص ش ــفورد مش ــگاه آکس ــده در دانش ــام ش انج
ــار  ــان اظه ــود. متخصص ــرف می ش ــالء برط ــس از ابت ــاه پ ــی دو م ــوالً ط ــه معم ــت، اگرچ ــایع تر اس ش
ــرای بیمــاران و بخــش درمانــی دارد؛ زیــرا نشــان  ــه دســت آمــده پیامدهــای مهمــی ب ــد: نتایــج ب کردن
ــرای مــدت  ــا عفونــت کوویــد 19 احتمــاالً ب می دهــد کــه مــوارد جدیــد بیماری هــای عصبــی مرتبــط ب

ــود. ــزارش می ش ــری گ ــردن همه گی ــش ک ــس از فروک ــی پ ــل توجه قاب

خوردن انگور از زوال عقل 
جلوگیری می کند

ــور  ــوردن انگ ــه خ ــت ک ــان داده اس ــد نش ــه ای جدی مطالع
می توانــد احتمــال ابتــال بــه دمانــس )زوال عقــل( را بعدهــا در 

ــد. ــی کاهــش ده زندگ
ــانی  ــرای کس ــژه ب ــوه به وی ــن می ــگران، ای ــه پژوهش ــه گفت ب
ــی  ــرب غرب ــی پرچ ــای غذای ــه برنامه ه ــه ب ــت ک ــد اس مفی
ــیمیایی  ــواد ش ــار از م ــوه سرش ــن می ــرا ای ــد، زی ــادت دارن ع
اســت کــه باکتری هــای ســالم روده را تقویــت می کنــد و 

کلســترول را کاهــش می دهــد.
ــه  ــه ب ــت ک ــیدان اس ــار از آنتی اکس ــن سرش ــور همچنی انگ
بهبــود ســالمت و پیشــگیری از بیمــاری و ســرطان در انســان 

ــروف اســت. مع
آنتی اکســیدان ها از ســلول های شــما در برابــر آســیب های 
ناشــی از رادیکال هــای آزاد چــه در داخــل بــدن – بــرای مثــال 
التهــاب – چــه خــارج از آن ماننــد آلودگــی، اشــعه ماوراءبنفش 

یــا دود ســیگار محافظــت می کننــد.

حســینعلی نریمانــی،  معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری اصفهــان گفــت: بیشــتر ایــن گیاهــان دارویــی 
ــفید و زرد  ــرای س ــه و کتی ــون، باریج ــای گ ــامل گونه ه ش
تیــران  فریدونشــهر،  شهرســتان های  در  و  بوده اســت 
ایــن  اســت.  نجف آبــاد  و  کاشــان  ســمیرم،  کــرون،  و 
ــود  ــان س ــارد توم ــه میلی ــتر از س ــت بیش ــزان از برداش می
ــب  ــد آن را در قال ــد 20 درص ــه بای ــت ک ــص داشته اس خال
ــاس  ــر اس ــد و ب ــت واریزکنن ــه دول ــه خزان ــه ب ــره مالکان به
ــدی  ــا دوره بع ــه ت ــده اند ک ــد ش ــده متعه ــرارداد منعقدش ق
بهره بــرداری حــدود 700 هکتــار فعالیت هــای احیایــی 

بایــد درمراتــع انجام شــود. 
وی ادامــه داد: منظــور از فعالیت هــای احیایــی کاشــت 
ــذر ایــن گیاهــان دارویــی در ســطح مراتــع اســت کــه در  ب
ــا  ــم بوته ه ــش تراک ــاره و افزای ــش دوب ــث روی ــتان باع زمس

ــد. ــده خواهدش ــت آین ــل برداش ــرای فص ب
و  تولیــد  از اصلی تریــن رویکردهــای  اشــتغالزایی یکــی 
برداشــت گیاهــان دارویــی اســت و میــزان اشــتغال امســال 
در ایــن بخــش قالــب 24 قــرارداد منعقدشــده در شهرســتا ن 

ــت. ــر بوده اس ــزار نف ــا و 35 ه ه
ــا  ــی ب ــع، مراتع ــار مرات ــار از 10/7 هکت ــون هکت 6/3 میلی

ــت  ــی اس ــی و صنعت ــان داروی ــواع گیاه ــش ان ــت روی قابلی
ــات الزم  ــع مطالع ــن مرات ــار از ای ــون هکت ــک میلی و در ی
دربــاره کشــت و برداشــت دارویــی انجام شده اســت. بــر 
مبنــای مطالعــات مشــخص می شــود کــه در کــدام منطقــه 
ــت کشــت و  ــد  اســت و ضعی ــل رش ــی قاب ــاه داروی ــه گی چ

برداشــت آن  چگونــه می باشــد. 
سمیه شریعتی

برداشت ۷۵ تن گیاهان دارویی از مراتع استان اصفهان

سال تحصیلی جدید مهرماه به 
صورت حضوری آغاز می شود

فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا: ســال 
تحصیلــی جدیــد دانشــگاه ها، مــدارس و مراکــز آمــوزش عالــی 
در موعــد مقــرر؛ مهرمــاه بــه صــورت حضــوری آغــاز می شــود.

نیــازی بــه دســتورالعمل جدیــد نیســت، دانشــگاه هــا و مدارس 
بایــد در موعــد مقــرر )مهرماه( بازگشــایی شــوند.

ــوزش  ــز آم ــد توســط مراک ــر الزم اســت بای ــم اگ ــری ه تدابی
ــی  ــش بین ــادآور و پی ــق دز ی ــه تزری ــدارس از جمل ــی و م عال

ــه مناســب اتخــاذ شــود. تهوی
یکــی از شــرایط حضــور در کالس هــای درس، تزریــق دز 

ــت.  ــا اس ــب کالس ه ــه مناس ــادآور و تهوی ی

خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند
ــاد  ــگ و ارش ــت اداره فرهن ــا هم ــهر و ب ــاالر ش ــل ت در مح
اســالمی مراســم تجلیــل از اهالــی خبــر و رســانه بــا 
حضــور موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
ــت  ــوی ریاس ــن لوح موس ــید حس ــاد، س ــتان نجف آب شهرس
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجف آبــاد، 
ســعید ایوبیــان بخشــدار مهردشــت، احمــد رضــا جعفــر زاده 
معــاون عمرانــی فرمانــداری و جمعــی از فعــاالن حــوزه خبــر 

ــد.  ــانه برگزارش و رس
 رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی گــزارش را از فعالیت 
اصحــاب رســانه در ایــام کرونــا ارائــه نمــودو گفــت: مــا ایــام 
کرونــا را بــه ســختی گذارندیــم و اگــر در ایــن دوره ســخت 
ــانی و  ــطه اطالع رس ــه واس ــدند ب ــراه ش ــا هم ــا م ــردم ب م
ــت و  ــانه بوده اس ــر و رس ــاب خب ــه اصح ــی وقف ــالش ب ت
ایــن قشــر مظلــوم در راســتای رســالت خــود بــدون هیــچ 
ــن  ــا ای ــارزه ب چشضم داشــتی نهایــت تــالش خــود را در مب
ویــروس منحســو انجام دادنــد و ایــن جــای تقدیــر و تشــکر 
دارد. تــالش اداره فرهنــگ و اراشــاد اســالمی بــر ایــن اســت 
کــه خبرنــگاران بــه حــق و حقــوق واقعــی خــود برســند و 

شرایط فعالیت برای آنان ایده آل و مناسب شود.
در ادامــه موســی مباشــری گفــت : خــط اول جهــاد، 
ــکالت  ــائل و مش ــانی مس ــتند و اطالع رس ــگاران هس خبرن
ــه  ــای جامع ــم بین ــگاران چش ــت و خبرن ــه الزم اس جامع
ــران  ــر از دیگ ــکالت را دقیق ت ــائل و مش ــرا مس ــتند زی هس
ــه  ــال آن ب ــا انتق ــد ب ــعی می کنن ــد و س ــی می کنن بررس
مســئوالن مشــکل مــردم را حــل کننــد و ایــن کار در 
ــاب  ــن کار اصح ــت بنابرای ــمند اس ــی ارزش ــای دین آموزه ه

ــد.  ــمند می باش ــز ارزش ــانه نی ــر و رس خب
ــگاران مســائل و مشــکالت صنفــی خــود را  ــان خبرن در پای

ــد.  ــرح نمودن ــاد مط ــتان نجف آب ــران شهرس ــا مدی ب
احمد شریعتی

ــه  ــر شــهری ب ــای معاب ــرد: تابلوه ــار ک علیرضــا خاکســار اظه
ــع حــرم همچــون ســردار  تمثال هــای شــهدای شــاخص مداف
ــردار  ــاطری، س ــن ش ــردار حاج حس ــلیمانی، س ــم س حاج قاس
حاج حســین همدانــی، ســردار حاج عبداهلل اســکندری و شــهدای 
مدافــع حرم ازجمله محســن حججــی، روح اهلل کافی زاده، شــهید 
علیرضــا نــوری، کمیــل قربانــی، موســی جمشــیدیان، موســی 
کاظمــی، علیرضــا نــوری، پویــا ایــزدی مزیــن شــده اســت. وی 
ــای  ــه تمثال ه ــاد ب ــهری نجف آب ــر ش ــای معاب ــزود: تابلوه اف
شــهدای تیــپ فاطمیــون همچون اســحاق ســاداتی، ســیدقربان 
موســوی، ادریــس بیاتــی، سیدیاســین حســینی، قاســم قربانی، 
شیرحســین حســنی، محمدعیســی عارفــی و دیگــر شــهدای 

ــن شــده اســت. ــز مزی ــدر نی گران ق

معابر نجف آباد به تمثال شهدا مزین شد
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                                                                   والیبالیست های نجف آباد قهرمان والیبال ایران شدند
 تیــم منتخــب والیبــال اســتان اصفهــان در رقابــت هــای قهرمانــی نوجوانــان کشــور  بــا حضــور ســه بازیکــن از نجــف آبــاد علــی 

ســلیمانی، آرمــان اســالمی و متیــن انتشــاری و مربیگــری علــی نصیــری موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی شــد.
 دیــدار پایانــی ایــن مســابقات  بــه میزبانــی شــیراز برگــزار شــد کــه تیــم اصفهــان بــا غلبــه بــر مرکــزی توانســت طــالی نوجوانــان 

1401 را از آن خــود کنــد. والیبالیســت هــای نجــف آبــاد حاضــر در تیــم منتخــب اســتان اصفهــان و قهرمــان مســابقات :
علی سلیمانی )دریافت کننده قدرتی( از تیم کانون ایده آل

آرمان اسالمی )پشت خط( از تیم کانون آریامن
متین انتشاری )سرعتی( از تیم کانون آریامن

دستگیری باند سارقان مغازه های 
مس فروشی

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: در 
پــی ســرقت از یــک مغــازه صنایــع مســی  در ایــن شهرســتان 
ــارق  ــتگیری س ــایی و دس ــور شناس ــه منظ ــوع ب ــی موض بررس
یــا ســارقان در دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهــی فرماندهــی 

ــاد قــرار گرفــت. انتظامــی شهرســتان نجــف آب
ــات  ــه اقدام ــام مجموع ــا انج ــرو  ب ــن نی ــوران ای ــزود: مام وی اف
هوشــمندانه و پلیســی موفــق بــه شناســایی یــک ســارق ســابقه 
ــک  ــی و در ی ــا مرجــع قضای ــی ب ــه طــی هماهنگ دار شــدند ک
عملیــات غافلگیرانــه متهــم را بــه همــراه 2 هــم دســت خــود در 

مخفیگاهشــان دســتگیر نمودنــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد با بیــان اینکــه متهمان 
ــن  ــرقت در ای ــره س ــه 8 فق ــده ب ــام ش ــای انج ــی ه در بازجوی
شهرســتان اعتــراف کردنــد، گفــت: ارزش امــوال مســروقه کشــف 
ــه 3  ــان مربوط ــوی کارشناس ــان از س ــگاه متهم ــده از مخفی ش

میلیــارد ریــال تعییــن شــده اســت.
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه مرجــع 
قضایــی بیــان کــرد: شــهروندان ضریــب ایمنــی مغــازه هــای خود 
را باالتــر بــرده و بــرای ایمنــی بیــش تــر از تجهیزاتــی همچــون 
دزگیــر، دوربیــن مداربســته و درب هــای ضــد ســرقت اســتفاده 
کننــد و در صــورت مشــاهده تــردد افــراد مشــکوک و ناشــناس 

ســریعا بــا 110 تمــاس و موضــوع را بــه پلیــس اطــالع دهنــد.

آبله میمونی چیست؟
ــروس  ــط وی ــه توس ــت ک ــاری اس ــک بیم ــی ی ــه میمون آبل
ــن انســان  ــاری بی ــن بیم ــی ایجــاد می شــود. ای ــه میمون آبل
ــد از  ــه ایــن معنــی کــه می توان و حیــوان مشــترک اســت، ب
ــه  ــه انســان ســرایت کند و همچنیــن از فــردی ب ــات ب حیوان

ــود. ــر منتقل ش ــرد دیگ ف
چرا به این بیماری آبله میمونی می گویند؟

علــت انتخــاب نــام آبلــه میمونــی بــرای ایــن بیمــاری ایــن 
اســت کــه اولیــن بــار در ســال 1985 در میــان میمون هایــی 
کــه بــرای تحقیــق وپژوهــش نگهــداری می ِشــدند شناســایی 
ــال 1970 در  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــاری ب ــن بیم ــد. ای ش

انســان شناســایی گردیــد.
بیماری آبله میمونی چگونه به انسان انتقال می یابد؟

1.انتقال از انسان به انسان
ــی  ــا ضایعــات پوســتی عفون ــق تمــاس مســتقیم ب * از طری
یــا مخاطــی: تمــاس نزدیــک پوســتی بیــن افــراد، از جملــه 
در حیــن رابطــه جنســی، تمــاس دهــان بــه دهــان یــا دهــان 

بــه پوســت
احتمــاال  و  تنفســی  تشــحات  و  قطــرات  طریــق  از   *
ــک  ــاس نزدی ــه تم ــاز ب ــه نی ــرد ک ــاه ب ــل های کوت آئروس

طوالنــی مــدت دارنــد.
ــا  ــن ی ــه جنی ــادر ب ــت از م ــق جف ــارداری از طری ــن ب * حی
ــان از  ــس از زایم ــک پ ــاس نزدی ــا تم ــا ب ــان و ی ــن زایم حی

ــوزاد ــه ن مــادر ب
2. انتقال از محیط آلوده به انسان 

ــا ترشــحات  ــاس ب ــه در تم ــیایی ک ــا اش ــواد ی ــا م ــاس ب تم
عفونــی بیمــاران آلــوده بــه ویــروس شده اســت نظیــر لبــاس 
یــا مالفه هــای آلــوده، بانــداژ وپانســمان آلــوده و ظــروف آلوده 
ــق تمــاس مســتقیم  ــه انســان: از طری ــوان ب 3.انتقــال از حی

ــتقیم و غیرمس
ــات  ــا ضایع ــدن، ی ــات ب ــا خــون، مایع * تمــاس مســتقیم ب

ــوده  ــات آل ــا مخاطــی حیوان پوســتی ی
ــایر  ــده و س ــال پخته نش ــا کام ــام ی ــت خ ــوردن گوش * خ

ــوده  ــات آل ــی و حیوان ــوالت حیوان محص
* گازگرفتــن یــا چنــگ زدن و ایجــاد خــراش توســط 

آلــوده  حیوانــات 
* استفاده از محصوالت ساخته شده از حیوانات آلوده 

* لمس و یا حمل حیوانات آلوده یا مرده 
عوارض موارد شدید آبله میمونی

ــاب مغــزی  ــه، الهت ــت ری شــامل عفونت هــای پوســتی، عفون
ــه از  ــر ب ــد منج ــه می توان ــت ک ــمی اس ــای چش و عفونت ه

دســت دادن بینایــی شــود
عالئم آبله میمونی چیست؟

عالئم آبله میمونی معموال شامل:
* تب

* سردرد شدید
* دردهای عضالنی

* کمردرد
* ضعف

* تورم غدد لنفاوی
* بثورات پوستی

بثــورات پوســتی معمــوال در عــرض یــک تــا ســه روز پــس از 
شــروع تــب آشــکار می شــوند. تاول هــا ممکــن اســت صــاف 
یــا کمــی برجســته باشــند، بــا مایــع شــفاف یــا زرد پرشــده و 
ســپس پوســته و خشــک شــده و بریزنــد. تعــداد تاول هــا در 
ــر باشــد.  ــد هــزار متغی ــا چن ــد ت ــد از چن ــرد می توان ــک ف ی
ــان،  ــا، ده ــف  پ ــت ها وک ــف دس ــورت، ک ــورات روی ص بث

اندام تناسلی و چشم بروز نماید.

بهبــودی عالئــم معمــوال بیــن دو تــا چهارهفتــه طــول 
ــه خــود  ــان خــود ب ــدون درم ــوارد ب ــر م می کشــد و در اکث

از بیــن می رونــد.
آیا افراد ممکن است از آبله میمونی بمیرند؟

در بیشــتر مــوارد، عالئــم آبلــه میمونــی بــه خــودی خــد در 
ــراد  ــا در برخــی اف ــی رود، ام ــن م ــه از بی ــد هفت ــرض چن ع
ــرگ شــود.  ــی م ــوارض جــدی و حت ــه ع ــد منجــر ب می توان
نــوزادان، کــودکان وافــراد مبتــال بــه نقــص ایمنــی زمینــه ای 
ــرگ  ــر و م ــم جدی ت ــر عالئ ــرض خط ــت در مع ــن اس ممک
ناشــی از آبلــه میمونــی باشــند. در کشــورهای بومــی ) 
ــرگ  ــد م ــا 6 درص ــدود 3 ت ــی( ح ــزی و غرب ــای مرک آفریق
ــا  ــودکان ی ــب در ک ــه اغل ــت ک ــان گزارش شده اس در مبتالی
افــرادی بوده اســت کــه دچــار بیماری هــای زمینــه ای دیگــر 

بوده انــد.
ــر  ــران در براب ــود و دیگ ــم از خ ــه می توانی چگون

ــم؟ ــت کنی ــی محافظ ــه میمون آبل
ــا افــرادی کــه مشــکوک بــه  ــا محــدود کــردن تمــاس ب * ب
آبلــه میمونــی هســتند یــا ابتــالی آن هــا تائیــد شــده، خطــر 

ابتــالی خــود را کاهــش دهیــد.
ــا شــخص بیمــار زندگــی می کنیــد، فــرد مبتــال را  * اگــر ب
تشــویق تــا خــود را ایزولــه کنــد و هرگونــه ضایعــه پوســتی 

را پوشــش مناســب) نشــیر گاز اســتریل( بپوشــاند.
ــا بیمــاران آن هــا بایــد از ماســک  * درهنــگام تمــاس ب
ــا  ــد ی ــد، بخصــوص اگــر ســرفه می کنن طبــی اســتفاده کنن

ــد. ــود دارن ــان خ ــی در ده ضایعات
* شــما هــم بایــد ماســک بزنیــد، تــا حــد امــکان از تمــاس 
پوســت بــا پوســت خــودداری کــرده و بــرای تمــاس مســتقیم 

بــا ضایعــات دســتکش یکبــار مصــرف بپوشــید.
اگــر شــک کنــم کــه ممکن اســت بــه آبلــه میمونــی 

مبتــال باشــم چــه بایــد بکنم؟
ــک  ــا در تمــاس نزدی ــد ی ــد عالئمــی داری اگــر فکــر می کنی
بــا فــردی مبتــال بــه آبلــه میمونــی بــود بایــد، بــرای 
بــا پزشــک  مشــاوره، آزمایــش ومراقبت هــای پزشــکی 
ــه  ــالمت مراجع ــع س ــات جام ــز خدم ــن مرک ــا نزدیک تری ی
نماییــد. در صــورت امــکان، خــود را ایزولــه کنیــد و از تمــاس 
ــب  ــور مرت ــه ط ــد. ب ــودداری نمایی ــران خ ــا دیگ ــک ب نزدی
ــا  محلول هــای  ــا آب و صابــون بشــویید و یــا ب دســت ها را ب

ــد. ــی کنی ــکل ضدعفون ــاوی ال ح
احمد شریعتی

کارگاه آموزشی شمشیربازی

کارگاه آموزشــی شمشــیربازی ویــژه نونهــاالن و نوجوانــان 
شهرســتان نجــف آبــاد بــا تدریــس امیــد زمانــی مربــی بیــن 
المللــی اســتان اصفهــان و شــرکت 15 نفــر در ســالن والیــت 

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــهر،آکادمی شمشــیربازی نجــف آب ویالش
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صعود کوهنوردان باشگاه نجف آبادی به بام ایران
تعــداد 19 نفــر از کوهنــوردان باشــگاه نگیــن دماونــد نجــف آبــاد بــه سرپرســتی عبدالــه جهانگیــری در یــک برنامــه ســه روزه از  

موفــق بــه صعــود بــه بــام ایــران قلــه 5610 متــری دماونــد شــدند.
اسامی شرکت کنندگان :

فاطمــه معینــی، مســعود محمــودی، حمیــد صفــر نورالــه، علــی رضاییــان، محمدرضــا کیانپــور، مائــده پــوراذر، حامــد هادیــان، 
احســان کریمــی، عبدالــه جهانگیــری، مهــدی ســبحانی، ناهیــد کاظمــی، محمــد ســیالوی، احســان محمــدی، مرتضــی نقــدی، 

علــی اکبــر بهارلــو، آرش منوچهــری، مهــدی محمــدی، طیبــه رحیمــی، رســول دقیقــی
مربی و سرپرست تیم : عبداله جهانگیری

پزشک تیم : دکتر مسعود محمودی   

قلع و قمع سه ویالی غیر مجاز 
بنا شده در اراضی کشاورزی 

حکــم تخریب ســه ویــالی لوکس غیرمجــاز بنا شــده در اراضی 
ــا حمایــت  ــاد، ب کشــاورزی و باغــات شــهر گلدشــت نجــف آب
قاطــع دادســتانی نجــف آبــاد، منطبــق بــا قانــون، اجــرا شــد. 
پیشــتر نیــز رئیــس دســتگاه قضایــی در جلســه شــورای عالــی 
قــوه قضاییــه بــه موضــوع چالش برانگیــز تصــرف اراضــی ملــی 
و منابــع طبیعــی و تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی و کشــاورزی 
ورود کــرده بود و در این راســتا دســتورات مهمی را در راســتای 
ــا  مقابلــه همه جانبــه، بــدون اغمــاض و هرگونــه خــط قرمــز ب
ــی و  ــع طبیع ــی و مناب ــی مل ــه اراض ــان ب ــاوزان و متعدی متج
ــری اراضــی زراعــی  ــه تغییــر کارب ســوداگرانی کــه مبــادرت ب
ــه  ــدون مالحظ ــب ب ــع و تخری ــن قلع وقم ــد و همچنی می کنن
ــی  ــادی و برخ ــراد ع ــوی اف ــه از س ــتحدثاتی ک ــا و مس بنا ه
ــادر  ــوند، ص ــداث می ش ــی اح ــی و دولت ــتگاه های حکومت دس
کــرد. مــاه هــا ســت کــه دور تــازه مقابلــه بــا تغییــر کاربــری 
اراضــی کشــاورزی و بــاغ هــا و صیانــت از حریــم رودخانــه هــا 
و دریاهــا و اراضــی ملــی، در دســتور کار جــدی قــوه قضائیــه 
ــددی در  ــای متع ــات ه ــور، عملی ــر کش ــرار دارد و در سراس ق
ــت.  ــام اس ــال انج ــاورزی، در ح ــی کش ــای اراض ــتای احی راس
پدیــده زمین خــواری و تغییــر کابــری اراضــی کشــاورزی، 
کاری بســیار پرســود اســت و ارتــکاب بــه آن در غالــب مــوارد 
بــا سوء اســتفاده از قــدرت، رانــت، فســاد مالــی و اداری صــورت 

می گیــرد.

دیدار ریاست اداره ورزش و جوانان با شهردار نجف آباد

1۵ طرح بازآفرینی در حوزه راه وشهرسازی
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه در زمان 
حاضــر حــدود 15 پــروژه فعــال بازآفرینــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
50 میلیــارد تومــان در ایــن اســتان در حــال انجــام اســت اظهــار 
داشــت: ایــن طرح هــا شــامل احــداث مســاجد، روکــش آســفالت، 
احــداث مدرســه، مرمــت بناهــای تاریخــی، احداث ســراهای محله 

و تحقیقات اســت.
علیرضــا قــاری قــرآن افــزود: اصفهــان حــدود 10 درصــد بافــت 
فرســوده کشــور را داراســت و بــر ایــن مبنــا طــرح بازآفرینی محله 
»همــت آبــاد« در بافــت فرســوده ایــن خطــه در دســت اجراســت.

وی افــزود : حــدود 75 هکتــار از بافــت فرســوده  در محدوده محله 
همــت آبــاد ایــن کالنشــهر اســت و پــروژه  بازآفرینــی ایــن محلــه 
مدل و برنامه ای از بازآفرینی در وســعت بزرگ اســت که نخســتین 
بلــوک آن بــا ظرفیــت 24 واحــد بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان  اظهار داشت: مبحث
وی خاطرنشــان کــرد: مهمتریــن موضــوع در اجــرای ایــن مــدل 
پروژه هــا حمایــت و اعتمــاد مــردم اســت و در صورت اجــرای دقیق 
طــرح، هــر ســه گــروه از منافــع حاصــل از آن بهره مند می شــوند.

قــاری قــرآن بــا اشــاره بــه اینکــه این طــرح تســهیل امــور از محل 
خــودش بــدون صــرف هزینه اســت، بیــان کــرد: زمانی کــه عرصه 
تحــت اختیــار ســاکنان ایــن منطقــه بصــورت گروهــی تجمیع و 
بــه بلوک هــای 4 تــا 3 طبقــه تبدیــل می شــود، در ایــن صــورت 

اراضــی باقیمانــده نیــز بــرای خدمــات شــهری بــکار می روند.
وی همچنیــن گفــت : بیــش از 40 میلیــارد تومــان ســهمیه قیــر 
اســتان اصفهــان در ســال جــاری بــوده اســت کــه ایــن میــزان قیر 

از شــرکت بازآفرینــی بــه صــورت 100 درصــدی جــذب شــد.

وی ادامــه داد: ایــن مقــدار قیــر براســاس نیــاز شــهرهای اســتان به 
صــورت عادالنــه بیــن 70 شــهر اســتان اصفهان تقســیم شــد تا بر 
اســاس اولویــت گذرهــای خاکــی کوچه هــای بافت هــای فرســوده 

را آســفالت کنند. 
 بــر پایــه گزارش هــای موجــود، 14 هــزار هکتــار بافــت ناکارآمــد و 
فرســوده شــهری در اســتان وجــود دارد و بیشــترین حجــم بافــت 
فرســوده مربــوط بــه شــهرهای اصفهــان، کاشــان، خمینــی شــهر 

ــت.   ــاد اس و نجف آب
اســتان اصفهــان بیــش از پنــج میلیــون نفر جمعیــت دارد کــه در 

24 شهرســتان و 105 شــهر ســاکن هستند.
ــار  ــار بافــت فرســوده، ســه هــزار هکت هشــت هــزار و 100 هکت
بافــت تاریخــی و ســه هــزار و 780 هکتــار ســکونتگاه غیر رســمی 

در اســتان اصفهــان وجــود دارد.  
شــهر اصفهــان 2 هــزار و 304 هکتــار بافــت فرســوده دارد کــه 20 

درصــد مجمــوع مســاحت شــهر را شــامل می شــود. 

خواص کدو سبز برای تقویت 
استخوان و دندان

ــم،  ــن کا، منیزی ــنتین، ویتامی ــن، زاکس ــوه لوتئی ــن می در ای
فــوالت و بتاکاروتــن وجــود دارد

از  و  شــده  دندان هــا  و  اســتخوان  تقویــت  باعــث  کــه   
می کنــد، جلوگیــری  عضالنــی  گرفتگی هــای 

 چــرا کــه منیزیــم موجــود در ایــن میــوه می توانــد بــه همــراه 
کلســیم باعــث ســالمت بــدن شــود.

ــن آ  ــه ویتامی ــدن ب ــوه در ب ــن می ــود در ای ــن موج  بتاکاروت
ــت.. ــد اس ــتخوان ها مفی ــد اس ــرای رش ــده و ب ــل ش تبدی

ــان  ــا بی ــارت ب ــازمان حــج و زی ــات س ــات عالی ــاون عتب مع
ــده،  ــاز ش ــماح آغ ــامانه س ــی در س ــام قطع ــت ن ــه ثب اینک
گفــت: نام نویســی در ســامانه ســماح بــرای همــه متقاضیــان 

الزامــی اســت.
ــه  ــت ب ــر بــرای عزیم ــب اعزام هــا از دهــم مــاه صف غال

راهپیمایــی اربعیــن حســینی آغــاز می شــود.
البتــه موکــب داران کــه قصــد برپایــی ایســتگاه های صلواتــی 
ــن شــده در  ــد از طــی مراحــل تعیی ــد بع ــد می توانن را دارن
خصــوص بیمــه و ....، زودتــر بــه ایــن ســفر مبــادرت کننــد.

افــرادی کــه در مرحلــه پیــش ثبت نام شــرکت کرده انــد باید 
در ســامانه ســماح از قســمت پیگیــری وضعیــت و ویرایــش و 
فقــط بــا وارد کــردن کدملــی و شــماره شناســنامه ســرگروه 
ــام خــود را قطعــی کننــد. ــا پرداخــت حــق بیمــه ثبــت ن ب

آخرین جزییات ثبت نام قطعی اربعین
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ــت  ــا اس ــر دنی ــایع در سرتاس ــاری ای ش ــروزه بیم ــت ام دیاب
ــعه  ــا درحال توس ــعه یافته ی ــورهای توس ــا در کش و مخصوص
ــی  ــل مختلف ــت. دالی ــتر اس ــیار بیش ــیوع آن بس ــزان ش می
ــر  ــاً به خاط ــد  و صرف ــود دارن ــاری وج ــن بیم ــروز ای ــرای ب ب
ــود  ــه وج ــدی ب ــای قن ــا و خوراکی ه ــرط غذاه ــرف مف مص
ــت ریشــه در ژنتیــک  ــردم، دیاب ــرای برخــی از م ــد. ب نمی آی
ــوند.  ــار آن می ش ــل دچ ــن دلی ــان دارد و به همی ــت آن و وراث
ــه در آن  ــالم ک ــی ناس ــم غذای ــل رژی ــه دلی ــز ب ــی نی برخ
ــه  ــود ب ــرف می ش ــرب مص ــیرین و چ ــی ش ــای خیل غذاه
ایــن بیمــاری مبتــال می شــوند و برخــی افــراد نیــز اصــال در 

ــد. ــرار ندارن ــت ق ــن دو حال ــک از ای هیچ ی
دیابــت یــا بیمــاری قنــد نوعــی بیمــاری اختــالل متابولیــک 
ــه  ــدن فــرد مبتــال ب و ســوخت و ســازی اســت کــه در آن ب
ــه  ــد، ب ــرف کن ــون مص ــد خ ــه قن ــت ک ــادر نیس ــاری ق بیم
ایــن دلیــل کــه لوزالمعــده یــا همــان پانکــراس دیگــر قــادر 
ــدن  ــا ســلول هایی کــه در ب ــد انســولین نیســت و ی ــه تولی ب
وظیفــه جــذب انســولین را دارنــد دیگــر کار نمی کننــد. 
ــد  ــن می باش ــاری مزم ــی بیم ــه نوع ــاری ک ــن بیم ــانه ای نش
بــاال بــودن قنــد خــون از میــزان 120 گــرم در دســی لیتــر 

ــه صــورت مــداوم اســت. ب
در بیمــاری دیابــت، ســرعت و قــدرت بــدن در اســتفاده کامل 
از ســوخت و ســاز گلوکــز کاهــش پیــدا می کنــد و بــه همیــن 
ــای  ــه در دنی ــه ک ــش یافت ــون افزای ــد خ ــزان قن ــل می دلی
پزشــکی بــه  آن هیپرگلیســمی می گوینــد. هنگامــی کــه ایــن 
میــزان بــاال قنــد خــون بــرای مــدت زیــادی ادامــه پیــدا کند 
ســبب تخریــب رگ هــای بســیار ریــز در بــدن می شــود کــه 
ــه،  ــه کلی ــدن از جمل ــف ب ــد اعضــای مختل ــر می توان ــن ام ای
چشــم و اعصــاب را درگیــر نمایــد. همچنیــن دیابــت ریســک 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی را بــاال می بــرد پــس بــه 
همیــن دلیــل غربالگــری و تشــخیص زودرس ایــن بیمــاری 

در افــرادی کــه مبتــال بــه بیماری هــای پیش زمینــه ای 
هســتند مــی توانــد تــا میــزان زیــادی در پیشــگیری از ایــن 
عــوارض مؤثــر واقــع شــود. تشــخیص و همچنیــن غربالگــری 

ــرد. ــد خــون صــورت می گی ــش قن ــا انجــام آزمای ــت ب دیاب
عالئم دیابت

ــا  ــه صــورت پزشــکی و ب ــد ب ــت بای ــد تشــخیص دیاب هرچن
انجــام آزمایــش قنــد خــون صــورت گیــرد امــا برخــی عالئــم 
ــاری  ــن بیم ــروز ای ــانه ب ــد نش ــه می توانن ــد ک ــود دارن وج
ــش از  ــنگی بی ــاس تش ــم؛ احس ــن عالئ ــه ای ــند، از جمل باش
ــان،  ــکی ده ــد، خش ــش از ح ــنگی بی ــاس گرس ــد، احس ح
ــد،  ــاری دی ــتگی، ت ــل، خس ــش وزن بی دلی ــرر ادرار، کاه تک
تحریک پذیــری، بی حســی یــا گزگــز نــوک انگشــتان دســت 
ــتی و  ــای پوس ــل عفونت ه ــرر مث ــای مک ــا، عفونت ه ــا پ ی

ــتند. ــا هس ــته زخم ه ــم آهس ترمی
زهرا طاهری

                                                                    کشف چهار قبضه سالح
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از کشــف یــک قبضــه ســالح جنگــی و 3 قبضــه ســالح شــکاری در ایــن شهرســتان 
خبــر داد.ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی افــزود: در پــی اخبــار واصلــه مبنــی بــر اینکــه افــرادی در یکــی از محــالت ایــن 
شهرســتان اقــدام بــه نگهــداری ســالح غیرمجــاز مــی کنــد، رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار مأمــوران فرماندهــی 
انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد قــرار گرفــت.وی افــزود: مأمــوران ایــن شهرســتان پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی و 
اطمینــان از صحــت و ســقم موضــوع محــل هــای مــورد نظــر را مــورد بازرســی قــرار داده و در نهایــت یــک قبضــه ســالح 
جنگــی و 3 قبضــه ســالح شــکاری غیــر مجــاز بــه همــراه 150 عــدد فشــنگ شــکاری کشــف کردنــد. ایــن مقــام انتظامــی 
تصریــح کــرد : در ایــن عملیــات چهــار متهــم دســتگیر کــه پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع 

قضایــی معرفــی شــدند.

ــه  ــی ســینا، ب ــا زادروز بوعل روز اول شــهریورماه، هم زمــان ب
ــت  ــرای بزرگداش ــکی ب ــوم پزش ــه عل ــات وی ب ــاس خدم پ
پزشــکان، کشــور روز پزشــک نام گــذاری شده اســت. ابوعلــی 
ســینا، معــروف بــه شــیخ الرئیــس از پزشــکان و فیلســوفان 
معــروف متولــد شــهر بخــارا اســت و مدفــن او در همــدان، 
ــران اســت و از مشــهورترین  یکــی از شــهرهای تاریخــی ای
ــارش در  ــه آث ــران اســت ک ــِن دانشــمندان ای و تاثیرگذارتری
ــت بســیار دارد. ــه فلســفه ارســطویی و پزشــکی اهمی زمین

 در تاریــخ و فرهنــگ و بــاور عمومــی و اجتماعــی ســرزمین 
ــژه  ــگاه وی ــران همیشــه طبیــب و طبابــت قداســت و جای ای
ای داشــته اســت و طبیــب را مظهــر احیاگــری نامیــده انــد 
کــه درد و رنــج را از جســم و روان دردمنــدان مــی زدایــد.

هــدف از نامگــذاری روز پزشــک، قدردانــی و تجلیــل از 
زحمــات پزشــکان عرصــه پزشــکی و همچنیــن گرامیداشــت 
ــکی  ــم پزش ــرفت عل ــتای پیش ــینا در راس ــن س ــات اب خدم
ــه  ــظ ســالمت جامع ــرای حف اســت. پزشــکان شــبانه روز ب
بشــری تــالش می کننــد و پزشــکی علمــی اســت کــه 
ــگاه  ــن از جای ــد، بنابرای ــاز دارن ــه آن نی انســان ها همیشــه ب
مهمــی برخــوردار اســت. پزشــکان ضامــن ســالمت جامعــه، 
امنیـــت روحــی بیمــاران و فرشــتگان نجاتــی هســتند کــه 
درد جســم را بــا روح بلندشــان در ســایه لطــف الهــی 
التیــام مــی بخشــند ایــن روز بــر جامعــه پزشــکی و تمامــی 

ــاد. ــارک ب ــد کشــور، مب پزشــکان متعه
زهرا طاهری

روز پزشک مبارک برگزاری جلسات شورای 
اداری روستاها

برگــزاری جلســات شــورای اداری روســتاها و تعهــدات ادارات 
در مصوبــات بــر مبنــای شــفافیت و صداقــت وعــده هــا بایــد 
باشــد دکتــر محمــدی کیــا در جلســه شــورای اداری کــه در 
روســتای هومــان برگــزار گردیــد پــس از اخــذ نظــرات اهالــی 
و معتمدیــن و شــورای روســتای هومــان و توضیحــات روســای 
ادارات در خصــوص نحــوه انجــام امــور مربــوط بــه عمــران و 
مســائل جــاری روســتا بــا گرامیداشــت 26 مردادمــاه ســالروز 
ورود آزادگان ســرافراز بــه میهــن اســالمی بــا بیــان سیاســت 
ــزوم صــدق در گفتــار و اقدامــات  ــر ل هــای دولــت مردمــی ب
روســای دســتگاه های اداری تاکیــد نمودنــد . ایشــان بــا 
اذعــان بــه تــالش مســئولین ادارات بــر حــل مشــکالت مــردم 
ــع مشــکالت  ــا حصــول نتیجــه و رف ــر دقــت نظــر ادارات ت ب

تاکیــد نمودنــد

دیابت

مدیریت بهینه آب در حوزه 
کشاورزی

ــش  ــکار افزای ــاورزی راه ــوزه کش ــه آب در ح ــت بهین مدیری
ــت ــز اس ــاورزان عزی ــت کش ــاد رضای ــره وری و ایج به

محمــدی کیــا در نشســت صمیمانــه بــا جمعــی از کشــاورزان 
شــهر تیــران ضمــن اخــذ نظــرات آنهــا در خصــوص احــداث 
ــه مصــرف  ــت بهین ــای مدیری ــره آب و راهکاره ــتخر ذخی اس
ــمگیر  ــش چش ــه افزای ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــش کش آب در بخ
اعتبــارات ایــن بخــش در ســال 1401 بــر لزوم فرهنگ ســازی 
ــش  ــرف آب و افزای ــه مص ــت بهین ــت مدیری ــاورزان جه کش
بهــره وری تاکیــد نمودنــد. در پایــان بــا توجــه بــه درخواســت 
هــای کشــاورزان فرمانــدار بــا دســتور پیگیــری بــه روســتای 
آب منطقــه ای و جهــاد کشــاورزی خواســتار ارائــه نتیجــه تــا 

یــک مــاه آینــده شــدند.
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 09122268823 - 42646861    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد
ای ناب ترین قصیده ی غم
سّجاد! صحیفه ی محرم
تو کوکب چارمین خاکی

یا سّید عابدین عالم
ای نای تو نینوای فریاد

جان سوخت به بانگ نایت از غم
هر صفحه ای از صحیفه ی تو
بر زخم عمیق شیعه، مرهم

شهادت امام عابدان و عارفان تسلیت باد

  آبله میمون مانند کرونا همه گیر نمی شود 

ــه  ــه وضعیــت ابتــالی بیمــاری آبل ــا اشــاره ب ــوم پزشــکی اصفهــان ب  ســخنگوی دانشــگاه عل
ــران  ــال در ای ــورد ابت ــک م ــا ی ــون تنه ــه تاکن ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــور، گف ــون در کش میم
ــاد  ــا ح ــور م ــون در کش ــاری تاکن ــن بیم ــت ای ــه وضعی ــت ک ــوان گف ــده، می ت ــایی ش شناس

نشــده اســت.
آبلــه میمــون نیــز ماننــد ســایر بیماری هــای واگیــردار، یــک بیمــاری ویروســی اســت کــه راه 
انتقــال آن از طریــق ترشــحات دهــان و بینــی و بثــورات پوســتی ماننــد آبلــه مرغــان، ســرخک 
و ســرخچه اســت؛ بنابرایــن تمــاس مســتقیم بــا ایــن ترشــحات و بثــورات پوســتی و لبــاس فــرد 

آلــوده می توانــد عامــل انتقــال باشــد.
 برای آبله میمون نیازی به واکسیناسیون نیست.

ــدرت  ــه ق ــدارد. ن ــوان وجــود ن ــچ عن ــه هی ــا ب ــد کرون ــروس مانن ــن وی ــری ای ــکان همه گی  ام
ــد  ــدارد و بعی ــه میمــون وجــود ن ــرای آبل ــا ب ــر در حــد کرون ــه مــرگ و می ســرایت پذیری و ن

ــی رخ دهــد ــن اتفاق اســت کــه چنی

مالیات کارت به کارت هم از پزشکان دریافت می شود 
ــون  ــه در قان ــه ک ــف هســتند آن گون ــکان مکل ــی: پزش ــور مالیات ــازمان ام ــس س ــور، رئی منظ
بودجــه تاکیــد شــده، بــه دســتگاه پــوز مجهــز شــوند و از آن اســتفاده کننــد. اینکــه پزشــکی 
ــه  ــوارد شناســایی می شــود و کارت ب ــام م ــدارد. تم ــه ن ــد دســتگاه خــراب اســت توجی بگوی

ــود.  ــد می ش ــم رص ــا ه کارت ه
مالیــات پزشــکان براســاس کارت بــه کارت دریافــت می شــود. اگــر پزشــکی درخواســت کارت 
بــه کارت کــرد، شــماره کارت را گــزارش کنیــد تــا بــه آن حســاب ماننــد دســتگاه پــوز برخورد 

شــود و مالیــات دریافــت کنیــم.

خنک تر شدن هوای اصفهان در شهریور ماه

ــی  ــرات دمای ــان : تغیی ــتان اصفه ــی اس ــی اداره کل هواشناس ــش بین ــعه و پی ــاون توس مع
اســتان اصفهــان طــی مــاه شــهریور در حــد نرمــال )عــادی( خواهــد بــود و هــوا بــه ویــژه در 
ســاعات اولیــه روز خنک تــر خواهــد شــد. دما هــا طــی یــک مــاه گذشــته یــک تــا 2 درجــه 
ســانتیگراد باالتــر از نرمــال در مــدت مشــابه بــود، امــا در شــهریورماه بــه حالــت طبیعــی بــر 

ــت.  ــم داش ــتان نخواهی ــانتیگراد در اس ــه س ــای 40 درج ــردد و دما ه می گ
پدیــده قابــل توجهــی تــا 10 روز آینــده در ســطح اســتان اصفهــان نخواهیــم داشــت. بــارش 

قابــل توجهــی در ایــن مــاه انتظــار نمــی رود. 
شــهریورماه در حالــت طبیعــی مــاه بارشــی اســتان اصفهــان نیســت ضمــن اینکــه ســامانه های 
مونســونی و بارش هــای ســیالبی تابســتانی در مــاه پیــش رو نخواهیــم داشــت و ایــن پدیــده 

مناطــق جنــوب شــرق ماننــد اســتان سیســتان بلوچســتان را در بــر می گیــرد


