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2
خبر کوتاه

علــی کاظمــی، معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی فرمانداری 
فریدونشــهر گفت: فریدونشــهر شهرســتان تولیدکننده نیســت و 
کارخانه هــای تولیــدی و صنعتــی نــدارد و بیشــتر مصرف کننــده 
ــر وارد  ــهرهای دیگ ــود را از ش ــاز خ ــورد نی ــاس م ــت و اجن اس
ــتانی  ــای اس ــع قیمت ه ــهر تاب ــن ش ــا در ای ــد و قیمت ه می کن
و کشــوری اســت و در بســیاری از اقــام در مقایســه بــا مراکــز 
توزیــع ماننــد اصفهــان قیمت هــا بــه دلیــل حمــل و نقــل بــار 

کمــی بیشــتر اســت. 

ــای  ــات، نهاده ه ــز، لبنی ــا در گوشــت قرم ــتان تنه ــن شهرس ای
دامــی، شــیر و ماســت و مــرغ تولیدکننده اســت به همیــن دلیل 
ــا دیگــر شهرســتان ها  ایــن اقــام در فریدونشــهر در مقایســه ب

ارزان تــر اســت. 
بــرای حــذف ارز ترجیحــی و اجــرای بهتــر طــرح اصــاح 
ــاف را ســاماندهی  ــا از همــان روزهــای اول بســیج اصن قیمت ه
ــه  ــا هرگون ــه ب ــال شــد ک ــرده و بازرســی های منســجمی فع ک

ــف قیمــت برخــورد شــود.  تخل
قــوت اغلــب مــردم بــه دلیــل درآمــد کم نــان اســت و در اســتان 
ــتیم و  ــه هس ــکاری مواج ــرخ بی ــترین ن ــا بیش ــز ب ــان نی اصفه
ــاه 8  ــک م ــر در ی ــر نف ــه ازای ه ــرانه آرد ب ــر س ــال حاض در ح
کیلوگــرم اســت کــه بایــد بــه 12 تــا 15 کیلوگــرم افزایــش یابــد 

تــا بتوانــد پاســخگوی نیــاز مــردم باشــد.
60 روستای این شهرستان فاقد گاز شهری هستند و تنها مصرف 
ــا پیگیری هــای صورت گرفتــه  آن هــا نفــت ســفید اســت کــه ب
ذخیره ســازی نفــت ســفید آغــاز شــده و بــرای ســوخت مــورد 
ــم.  ــکلی نداری ــتاها مش ــن روس ــدارس در ای ــردم و م ــاز م نی
الهام شهریاری

قهرمانی در مسابقات شمشیربازی استعدادهای برتر کشور
ــمیرا  ــری س ــه مربیگ ــاد و ب ــف آب ــی از نج ــا برات ــور مین ــا حض ــه ب ــلحه اپ ــته اس ــان در رش ــتان اصفه ــیربازی اس ــم شمش تی
ــاد در مســابقات شمشــیربازی ســومین المپیــاد اســتعدادهای  سیدحســینی رییــس هیــات شمشــیربازی شهرســتان نجــف آب

ــی شــد. ــام قهرمان ــه کســب مق ــق ب ــر ورزش کشــور موف برت
ایــن رقابــت هــا در بخــش بانــوان بــه میزبانــی اســتان یــزد برگــزار شــد. در رقابــت هــای تیمــی اســلحه اپــه، تیــم شمشــیربازی 
اســتان اصفهــان بــا ترکیــب ریحانــه رضایی،یکتــا ایوبــی، مینــا براتی)نجــف آبــاد( و یگانــه فدایــی عنــوان قهرمانــی را کســب 

کردنــد، اســتان خراســان رضــوی نایــب قهرمــان و اســتان های یــزد و آذربایجــان غربــی مشــترکا ســوم شــدند. 
مربیان استان اصفهان:آیسان قمصری، سمیرا سیدحسینی)نجف آباد(، مرضیه رضایی

تصادف دو خودرو در محور 
فوالدشهر نجف آباد

فیلــور حادثــه  تقاطــع  در  فوالدشــهر-نجف آباد  در جــاده 
ــر  ــر مدی ــدی مدی ــه عبــاس عاب ــه گفت ــی رخ داد کــه ب تصادف
روابــط عمومــی اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی اصفهــان، 7 
نفــر مصــدوم شــامل 5 مــرد و 2 زن در پــی داشــت. یــک زن و 
یــک مــرد درمــان ســرپایی دریافــت کردنــد و 5 مصــدوم دیگــر 

ــل شــدند.  ــاد منتق ــه بیمارســتان منتظــری نجف آب ب

فعالیت کنسرسیوم هوش مصنوعی در دانشگاه نجف آباد
ــاد  ــگاه آزاد نجف آب ــی در دانش ــوش مصنوع ــیوم ه کنسرس
فعالیــت رســمی خــود را از بهمــن 1400 آغــاز کرده اســت و 
در طــول ایــن 6 مــاه توانسته اســت دســتاوردهای مختلفی از 
جملــه نمایشــگاه مدیریــت شــهری در محــل نمایشــگا های 
ــهر  ــگاه ش ــور در نمایش ــان، حض ــتان اصفه ــی اس بین الملل
هوشــمند در محــل مصلــی تهــران، حضــور در رویــداد گام 
ــی  ــز تحقیقات ــی مراک ــروه پژوهش ــوان گ ــد عن ــا چن دوم ب
ــایر  ــا س ــه ب ــدادی تفاهم نالم ــا تع ــود و امض ــا خ ــط ب مرتب
ــمی-تخصصی  ــن رس ــن انجم ــگاهی، اولی ــای دانش واحده
هــوش مصنوعــی کشــور بــا هــدف بهــره بــردن از ظرفیــت 
ــن دو شــیوه نامه برگــزاری دوره هــای  علمــی کشــور و تدوی

آموزشــی هــوش مصنوعــی محــور را حاصــل نمایــد. 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــوش مصنوع ــیوم ه ــع کنسرس ــه جام برنام

ــی،  ــوش مصنوع ــرو در ه ــورهای پیش ــه کش ــه برنام مطالع
ــاد و ســایر  ــع مســتقل نجــف آب توانمندی هــای واحــد جام
واحدهــا و مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاه آزاد، مطالعــه وضعیــت 
ــران و ســند نقشــه راه توســعه هــوش مصنوعــی  ــی ای کنون
ــامی و  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــول و تعال ــند تح ــور و س کش
کلیــه اســناد باالدســتی کشــوری مرتبــط بــا زمینــه هــوش 
ــد. ــوردار می باش ــت برخ ــده و از جامعی ــن ش ــی تدوی مصنوع

هــدف ایــن برنامــه تعییــن جایــگاه دانشــگاه آزاد اســامی در 
صنعــت هــوش مصنوعــی کشــور اســت و در همیــن راســتا 
قراردادهایــی بــا برخــی مراکــط منعقــد شــد کــه بــا تکیــه 
بــر تــوان مراکــز تحقیقاتــی عضــو در حــال انجــام هســتند.
سمیه شریعتی

سرانه آرد فریدونشهر، 4 کیلوگرم افزایش یابد

کالهبرداری میلیاردی در نجف آباد 
با برنامه رسیدساز جعلی

ــی  ــروی انتظام ــده نی ــی، فرمان ــم گوهری آران ــرهنگ میث س
شهرســتان نجف آبــاد گفــت: متهمــی بــا ارائــه رســید جعلــی 
ــه  ــدام ب ــود اق ــراه خ ــی هم ــی در گوش ــق درگاه بانک از طری
ــون  ــت میلی ــارد و دویس ــک میلی ــه ارزش ی ــرداری ب کاهب
تومــان از طریــق خریــد از فروشــگاه های مــواد غذایــی، لــوازم 
خانگــی و البســه در نجف آبــاد کرده بــود، دســتگیر شــد و بــه  
بــه چهــل فقــره کاهبــرداری از ایــن طریــق اعتــراف کــرد.

ــان واحدهــای صنفــی حتمــا ســامانه پیامکــی بانــک  متصدی
ــد و از انجــام تراکنش هــای بانکــی خــود  خــود را فعــال کنن
مطلــع شــوند و قبــل از تحویــل کاال از پیامــک بــا سرشــماره 
بانــک و بــا شــماره حســاب خــود اطمینــان حاصــل نماینــد.
زهرا طاهری

افتتاح مدرسه خیرساز مهندس پور سپاسی

ــه همــت  ــو حمصیــان ب مدرســه مهنــدس پورسپاســی و بان
در شهرســتان  پورسپاســی  عزیــزاهلل  مدرسه ســاز  خیــر 
نجف آبــاد در ویاشــهر بــا حضــور موســی مباشــری معــاون 
ــاد، معــاون  ــژه شهرســتان نجــف آب ــدار وی اســتاندار و فرمان
آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان، 
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان، حجــت االســام و 
المســلمین محمــدی امــام جمعــه ویاشــهر، جمعــی 
از مســئولین و مهنــدس پــور سپاســی خیــر مدرســه 
ایــن مدرســه  آموزشــی  زیربنــای  افتتــاح شــد.  ســاز 
ــراژ  ــع و مت ــن 3200 مترمرب ــراژ زمی ــع، مت 1164 مترمرب
ــی آن 116  ــع و متراژدیوارکش ــازی 2620 مترمرب محوطه س

ــت.  ــداث شده اس ــی اح ــکلت بتن ــازه اس ــا س ــت و ب ــر اس مت
اداری،  اتــاق   2 درس،  کاس   9 شــامل  مدرســه  ایــن 
آزمایشــگاه، کتابخانــه، کارگاه و ســالن چندمنظــوره اســت. 
اســتان  مــدارس  نوســازی  مدیــرکل  نســیمی،  مجیــد 
اصفهــان گفــت: در نجف آبــاد 21 پــروژه بــا 169 کاس 
ــدام  ــت اق ــا در دس ــع زیربن ــزار و623 مترمرب درس و 35 ه
اســت کــه 11 پــروژه بــا 110 کاس درس فعــال اســت و در 
ــه  ــا همــت خیریــن و اعتبــارات دولتــی ب تــاش هســتیم ب

ــود.  ــل ش ــرعت تکمی س
سمیه طالب
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                                                                             تولید آنتی بادی ویروس کرونا از تخم مرغ

ــارس-کوو2 از  ــروس س ــاج وی ــن ت ــن پروتئی ــد پادت ــه تولی ــق ب ــد موف ــکا می گوین ــای آمری ــگاه کالیفرنی ــگران دانش پژوهش
ــا  ــن آنتی بادی ه ــه ویروســز منتشــر شــده اســت از ای ــی در مجل ــه به تازگ ــق ک ــن تحقی ــق نتیجــه ای ــرغ شــده اند. طب تخم م

ــرد. ــد 19 اســتفاده ک ــه کووی ــای ب ــری از ابت ــه جلوگی ــا کمــک ب ــان ی ــوان در درم می ت
رودریگــو گاالردو، اســتاد مدرســه پزشــکی دیویــس دانشــگاه کالیفرنیــا بــر ایــن بــاور اســت کــه پرنــدگان از نظــر تولید ســریع و 
ارزان بســیاری از آنتی بادی هــا گزینــه مناســبی هســتند. او می گویــد: »مزیــت ایــن اســت کــه امــکان تولیــد آنتی بادی هــای 
متعــددی در پرنــدگان وجــود دارد و عــاوه بــر کم هزینــه کــم بــودن ایــن کار در مرغ هــا، امــکان بــه روز رســانی آنتی بادی هــا 

و ایمن ســازی حداکثــری مرغ هــا وجــود دارد کــه امــکان محافظــت در برابــر ســویه های فعلــی را نیــز فراهــم می کنــد.«

ــال  ــوت در ح ــا ق ــاد ب ــاخص نجف آب ــای ش ــات پروژه ه عملی
پیشــرفت اســت و عملیــات عمرانــی جریــان خدمــت در حــال 
ــت و در  ــهروندان اس ــه ش ــانی ب ــهر و خدمات رس ــعه ش توس
ــی در  طــی یــک ســال تغییــر مدیریــت شــهر، اتفاقــات خوب

ــت. ــاده اس ــانی افت ــوزه خدمات رس ح
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری نجف آبــاد بــا اشــاره بــه انجــام 
پروژه هــای شــاخص در ایــن منطقــه، گفــت: عملیــات عمرانــی 
ــوت در  ــا ق ــهرداری ب ــک ش ــه ی ــاخص منطق ــای ش پروژه ه

حــال پیشــرفت اســت.
در همــه مناطــق شــهرداری، پروژه هــای شــاخصی وجــود دارد 
کــه بــا تــاش نیروهــای جهــادی شــهرداری شــاهد پیشــرفت 

خــوب ایــن پروژه هــا هســتیم. 
بوســتان زندگــی از پــل زندگــی تــا بوســتان خدمــت در دو فاز 
در دســت اجــرا اســت و فــاز یــک از پــل زندگــی تــا ســرداب 
ــا  ــرداب ت ــاز دوم از س ــت و ف ــرفت داشته اس ــد پیش 80 درص
ــه  ــال در مرحل ــارد ری ــا ارزش 100 میلی ــت ب ــتان خدم بوس

ــد.  ــه می باش مناقص
تقاطــع غیرهمســطح شــهدای دانشــجو 12 درصــد پیشــرفت 
داشــته و بــا مســاحت 185 هزارمترمربع و بیــش ار 20 میلیارد 
ــر و  ــای موث ــی از پروژه ه ــت و یک ــرا اس ــال اج ــال در ح ری

ــد.  ــهردای می باش ــاخص ش ش
فــاز یــک نورپــردازی پــل زندگــی بــه طــول 2500 مترمربــع 
و هزینــه 40 میلیــارد ریالــی بــا 35 درصــد پیشــرفت داشــته 
اســت و تکمیــل عملیــات اجرایــی فــاز یــک ســاختمان بــاغ 
بهشــت بــا هزینــه 35 میلیــارد و 1300 مترمربــع 80 درصــد 
پیشــرفت داشــته اســت. همچنیــن عملیــات اجرایــی فــاز یک 
ســاختمان بــاغ ایرانــی بــا مســاحت 1000 مترمربــع و هزینــه 
ــاخص  ــای ش ــال از پروژه ه ــون ری ــارد و 500 میلی 34 میلی

ــد. ــهرداری می باش ش
ــتان  ــی آرامس ــی جنوب ــک دسترس ــاز ی ــی ف ــات اجرای عملی

جدیــد بــا مســاحت 25 هــزار مترمربــع و هزینه ایــی بالــغ بــر 
32 میلیــارد ریــال بــا تــاش شــبانه روزی مدیریت شــهری 70 

ــت. ــرفت داشته اس ــد پیش درص
ــازی  ــهرداری ایمن س ــاخص ش ــای ش ــر از پروژه ه ــی دیگ یک
نرده هــای عرشــه پــل زندگــی اســت کــه مرحلــه طراحــی آن 
انجام شــده و مناقصــه ایــن طــرح بــا اعتبــار 5 میلیــارد ریــال 

در حــال برگــزاری اســت. 
محــوری  محلــه  پروژه هــای  پروژه هــا  ایــن  بــر  عــاوه 
ــان فرخــی و فرعی هــا،  ــر انتهــای خیاب ماننــد زیرســازی معاب
ــب،  ــزان 25 هزارمترمکع ــه می ــزی ب ــرداری و خاک ری خاک ب
ــاحت 5000  ــه مس ــی ب ــت اهلل حجج ــان آی ــای خیاب فرعی ه
مترمربــع بــه میــزان 25 هــزار مترمکعــب، آســفالت 15 هــزار 
مترمربــع از معابــر خاکــی، روکــش آســفالت 74 هــزار مترمربع 
از معابــر، لکه گیــری بــه میــزان 400 تــن و اجــرای پــروژه ضلع 
ــاغ زندگــی از دیگــر پروژه هــا اســت. شــرقی مســیر کوچــه ب
احمد شریعتی

گزارشی از طرح های عمرانی منطقه یک نجف آباد میزخدمت در هفته دفاع مقدس

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
ــهروندان  ــر از ش ــی نف ــش از س ــا بی ــداری ب ــل فرمان در مح
شهرســتان نجف آبــاد دیــدار و گفتگــو کــرد. در ایــن دیــدار به 
ــه مســائل و مشــکات ایشــان  ســخنان مراجعه کننــدگان و ب
گــوش دادنــد و ســپس بــه صــورت انفــرادی دســتورات الزم را 
بــرای پیگیــری درخواســت ها ارائــه دادنــد و بــه صــورت تلفنی 
ــرده و  ــره ک ــی مذاک ــران ادارات و دســتگاه های اجرای ــا مدی ب
خواســتار همــکاری در حــل مســائل و مشــکات مــردم شــد.
زهرا طاهری

معارفه رئیس جدید زندان نجف آباد

بــا حضــور موســی مباشــری معالــون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان نجــف آبــاد و مهتری معــاون اداره کل زنــدان اوقاف، 
شــریفی بــه عنــوان رئیس جدیــد اداره زنــدان نجف آبــاد معرفی 
شــد و از تــاش قائمــی سرپرســت اداره مذکــور تجلیــل شــد. 
ــدان  ــاص زن ــت خ ــه اهمی ــن جلس ــری در ای ــی مباش موس
نجف آبــاد را بیــان کــرد و بــه رئیــس جدیــد در مــورد تعامــل 
ــکات  ــع مش ــرای رف ــادی ب ــتان و کار جه ــئولین شهرس مس
ــد  ــد بتوانن ــدان بای ــس اداره زن ــود. رئی ــه نم ــود توصی موج
ــر داتشــن  مشــکات موجــود را مدیریــت کنــد و همچنیــن ب
ــود. ــد نم ــز تاکی ــادی نی ــی و کار جه ــت علم ــه و مدیری برنام
 سمیه شریعتی

بــه مناســبت شــهادت حضــرت امــام رضــا)ع( کرســی تــاوت 
رضــوی بــا حضــور قاریــان بین المللــی اســاتید مقدمــی و 
ــاد  معتمــدی در مــزار شــهید حججــی، یادمــان شــهدا نجف آب
بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری، 
دفتــر مرکــزی خادمیــاران رضــوی نجف آبــاد  و یادمــان شــهدای 
نجف آبــاد برگــزار شــد. در ابتــدا قــاری علــی زمانــی بــه تــاوت 
قــرآن پرداخــت و بعــد از آن اســتاد معتمــدی بــه اجــرای بخــش 
ــابقه و  ــن و مس ــا حاضری ــی ب ــورت تعامل ــه ص ــرآن ب ــظ ق حف

ــد از آن  بخــش  ــد پرداخــت. بع ــی از کام اهلل مجی ــت آیات قرائ
ترکیبــی عــرض ارادت بــه محضر امــام رضــا)ع( و مراســم احترام 
ــارگاه  ــارک ب ــم مب ــور پرچ ــرت در حض ــه حض ــوت خاص و صل

رضــوی اجــرا شــد. 
ــی از ســوره مبارکــه طــه توســط اســتاد  ــاوت آیات ــان ت در پای
ــال  ــور و ابته ــی کش ــان بین الملل ــی از قاری ــم مقدم حاج قاس

ــی ایشــان انجــام شــد. خوان
الهام شهریاری

کرسی تالوت رضوی

اعزام سه بانوی بدمینتون نجف آباد 
به مسابقات المپیاد استعدادیابی کشور

مســابقات بدمینتــون المپیــاد اســتعدادیابی کشــور در ســاری 
برگــزار مــی شــود و  تیــم 4 نفــره منتخــب اســتان اصفهــان در 
ایــن رقابــت بــا حضــور 2 بازیکــن نجــف آبــاد ســارا ایمانیــان و 
فاطمــه معینــی بــه مربیگــری مرضیــه انتشــاری از نجــف آبــاد 
بــه ایــن مســابقات اعــزام مــی شــوند. تمرینــات آمــاده ســازی 
تیــم بدمینتــون اســتان در شهرســتان نجــف آبــاد و زیــر نظــر 

انتشــاری انجــام مــی شــود
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خبر کوتاه افزایش قیمت خودرو شدت گرفت

ــد افزایــش قیمت هــا در ایــن  ــازار خــودرو حاکــی از شــدت گرفتــن رون  بررســی نوســانات قیمتــی در ب
بــازار اســت.

ــه  ــازار خــودرو نیــز صعــودی شــد ب ــد قیمت هــا در ب ــا جهــش قیمــت ارز در 24 ســاعت گذشــته رون ب
طــوری کــه در بیــن خودروهــای پرایــد مــدل 131 آن از 183 میلیــون تومــان در روز گذشــته امــروز بــه 

184 میلیــون تومــان رســیده اســت.
در بیــن خودروهــای پــژو نیــز ایــن جهــش قیمت هــا اتفــاق افتاده اســت بــه طــوری کــه پــژو 206 تیــپ 

2 مــدل 1400 از 288 میلیــون تومــان در روز گذشــته امــروز بــه 292 میلیــون تومــان رســیده اســت.

دیدار با نمایندگان کانون 
ناشنوایان نجف آباد

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
نجف آبــاد، همــراه بــا علیرضــا قناعتــکار رئیســاداره بهزیســتی 
حضــور  ناشــنوایان  انجمــن  در  نجف آبــاد  شهرســتان 
ــون  ــدار و پیرام ــن دی ــن انجم ــدگان ای ــا نماین ــد و ب پیداکردن
ــد.  ــو کردن ــون گفتگ ــن کان ــای ای ــکات اعض ــائل و مش مس
موســی مباشــری بعــد از شــنیدن مــوارد مطــرح شــده دســتور 
رســیدگی و مســاعدت الزم را صــادر کــرد و علیرضــا قناعتــکار 

ــزان را داد.  ــن عزی ــکات ای ــری مش ــول پیگی ق

ــر  ــتاد مه ــس س ــاد رئی ــهردار نجف آب ــی ش ــدس امام مهن
شــهرداری نجف آبــاد بــا تبریــک شــروع مــاه مهربانــی 
ــات  ــدارس اقدام ــران م ــن و مدی ــوزان و معلمی ــه دانش آم ب
ــر مــاه مهــر  ــا شــعار ســام ب ــاد ب مجموعــه شــهری نجف آب
ــن  ــرد ای ــدواری ک ــزار امی ــود و اب ــریح نم ــی را تش و مهربان
ــگ و  ــن فرهن ــن جش ــر ای ــه بهت ــر چ ــاز ه ــات در آغ اقدام

ــد باشــد.  ــد فای ــم مفی عل
ــدارس  ــک م ــای نزدی ــکاری بلواره ــر، گل ــازی معاب ایمن س
آســفالت  لکه گیــری  مناطــق،  ســبز  فضــای  احیــاء  و 
نزدیــک مــدارس، فضاســازی و نصــب المان هــای ویــژه 
مهــر،، اقدامــات فرهنگــی ماننــد پوســترهای آموزشــی 
ــاس  ــت و لب ــوی ایس ــدگان، تابل ــوزان و رانن ــژه دانش آم وی
دسترســی های  و  معابــر  عرضــی  خط کشــی  پلیس یــار، 
ــازی  ــن س ــه، ایم ــق پنج گان ــع در مناط ــدارس واق ــای م ه
ــی  ــامان بخش ــی، س ــز علم ــه مراک ــی ب ــیرهای منته مس
تابلوهــای ترافیکــی، ســرویس دهی مطلــوب و حمــل و نقــل 
ــی در  ــای فصل ــه پارکینگ ه ــوزان، تعبی ــته دانش آم شایس
ــتاد  ــوارد س ــده م ــام و .. از عم ــر ازدح ــدارس پ ــی م نزدیک

مهــر شــهرداری نجف آبــاد اســت. 
همچنیــن در حــوزه اقدامــات فرهنگــی در ســطح شــهر در 
ــتندهایی  ــدارس اس ــک م ــردد زدی ــای پرت ــل چهاراره ه مح
ــک شــهر مدرســه طراحــی و اجــرا شده اســت. ــا شــعار ی ب

ــگ ورزش،  ــد زن ــی مانن ــا عنوان های ــهری ب ــای ش اعان ه
جغرافیــا، ریاضــی و ... از مهمتریــن مــوارد، آموزه هــای شــهر 
و شــهروندی و نــکات مهــم از طریــق ارتبــاط تصویــر وکام 
ــهروندان  ــد ش ــرض دی ــوزان در مع ــت دانش آم ــا محوری ب
قــرار گرفته اســت. مــواردی ماننــد دویــدن در خیابــان، 
ــزوم  ــی و رانندگــی، ل ــاد، چــراغ راهنمای عواقــب ســرعت زی
رعایــت احتیــاط و توجــه بــه تابلــو و عائــم هشــدار دهنــده 
ــوای آموزشــی اســت. ــن محت ــکات ای ترافیکــی و رانندگــی از ن

زیباســازی معابــر، تهیــه پوســترهای آموزشــی بــا موضوعــات 
ــورهای  ــن بروش ــه و تدوی ــوزان، تهی ــژه دانش آم ــهری وی ش
ــهرداری  ــر ش ــتاد مه ــات س ــر اقدام ــبت از دیگ ــن مناس ای

ــود.  ــاد ب نجف آب
احمد شریعتی

سالم بر ماه مهر و مهربانی

تجلیل از آتش نشانان و خدمات ایمنی شهرداری

برای استاندارد سازی محصوالت؛

نانو نماد به زودی به بهره برداری می رسد
مهــدی اســام پنــاه رئیــس ســازمان ملی اســتاندارد امــروز در 
حاشــیه ســیزدهمین نمایشــگاه ایــران نانــو گفــت: ســتاد ویژه 
ــاوری ریاســت  ــی و فن ــت علم ــو و معاون ــاوری نان ــعه فن توس
ــات بســیار مهمــی را  ــر اقدام جمهــوری طــی ســال های اخی

انجــام داده انــد.
ــا بیــان اینکــه وقتــی محصــوالت نانویــی را از  اســام پنــاه ب
ــم،  ــدا می کنی ــد پی ــده کشــور امی ــه آین ــم ب ــک می بینی نزدی
گفــت: در ســازمان تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه بــا برقــراری 
ارتبــاط نزدیــک بــا صاحبــان خــرد و دانــش و نخبــگان برتــر 
ــی  ــز تحول ــر مرک ــور دیگ ــوم نوظه ــو و عل ــاوری نان حــوزه فن

جدیــدی را بــرای گشــایش اقتصــادی شــکل بدهیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بهــره بــرداری از نانــو نمــاد یکــی از 
ــزود:  ــه شــمار مــی رود، اف ــی در ایــن حــوزه ب اقدامــات تحول
ایــن نمــاد کــه بــه زودی و شــاید کمتــر از یــک مــاه دیگــر 
ــه  ــوان تاییدی ــه عن ــد ب ــد می توان ــرداری می رس ــره ب ــه به ب

ــی باشــد. محصــوالت نانوی
ــعه  ــروش و توس ــه ف ــاد ب ــن نم ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــازار محصــوالت نانــو کمــک می کنــد، بیــان کــرد: معاونــت 
ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد اقدامــات ویــژه ای 
ــرای محصوالت هــای تــک و دانــش بنیــان در حوزه هــای  را ب
نوظهــور علــم اســتارت زده کــه امیدواریــم بــا کمــک بخــش 

ــد آن ســرعت بگیــرد. خصــوص رون
اســام پنــاه افــزود: ایــن نمــاد تاییدیــه اســتاندارد کاالی نانــو 
ــو تجــاری ســازی  ــاوری نان ــی کــه در حــوزه فن اســت. کاالی

ــد. ــروش می رس ــه ف شــده و ب
بــه گفتــه وی نانــو نمــاد مزیت هــای بســیاری بــرای فــروش 
داخــل و صــادرات محصــوالت بــه ارمغــان مــی آورد. همچنیــن 
ایــن نمــاد بــه معنــای ثبــت پتنــت در داخــل کشــور اســت 

و قابلیــت پتنــت شــدن در ســطح بیــن الملــل را نیــز دارد.
ــی  ــازمان مل ــای س ــا حمایت ه ــم ب ــه داد: امیدواری وی ادام
اســتاندارد و تاش زیســت بوم دانش بنیان و های تک، حرکت 
رو بــه جلــوی حــوزه نانــو بــا ســرعت بیشــتری انجــام گیــرد.
احمد شریعتی
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                                                                  ثبت »سابقه کار« برای سربازانی که مهارت یاد می گیرند
معــاون هماهنگ کننــده ســتاد کل نیروهــای مســلح ، عبداللهــی بــا اشــاره بــه مســئله ســربازی و تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری، 
گفــت: ســرباز نبایــد تحقیــر شــود و بایــد دوره خدمــت وی دوره آموزشــی باشــد. مــا در ســه چهــار ســال گذشــته بیــش از 300 هزار 
نفــر از ســربازان را تحــت دوره هــای مهــارت آمــوزی قــرار دادیــم و بــه آن هــا گواهینامــه فنــی حرفــه ای دادیــم کــه ایــن گواهینامــه 
بین المللــی اســت. تمــام ســربازانی کــه مهــارت داشــتند نیــز برخــی دروس تئــوری را گذراندنــد و آزمونــی دادنــد و مــدرک خــود را 
دریافــت کردند.بــه گفتــه معــاون هماهنگ کننــده ســتاد کل نیروهــای مســلح، از یــک ســال گذشــته مقــرر شــد که بــرای ســربازانی 

کــه در طــول خدمــت مهارتــی را یــاد می گیرنــد »ســابقه کار« ثبــت شــود و ایــن ســابقه بــرای اســتخدام نیــز محســوب شــود.
وی ایــن را هــم گفــت: بــرای عادالنــه شــدن خدمــت ســربازی، شــرایط آن نیــز تعدیــل شــده و از 17 تــا 24 مــاه متغیــر اســت و قــرار 

اســت دوبــاره نیــز  اصاح شــود.

تعداد کشورهای اروپایی با موارد 
ابتال به آبله میمون رو به افزایش است

بــا گســترش شــیوع آبلــه میمــون در اروپــا یــک مرد 35 ســاله 
در ویــن، پایتخــت اتریــش شــنبه شــب بــا عائــم معمــول ایــن 

بیمــاری راهی بیمارســتان شــد.
ــه  ــده آبل ــد ش ــوارد تایی ــه م ــی ک ــورهای اروپای ــداد کش تع
میمــون را گــزارش کرده انــد رو بــه افزایــش اســت و نشــانه ها 
حاکــی از آن اســت کــه مقامــات بهداشــت و درمــان در ایــن 
ــورد  ــتری برخ ــت بیش ــا جدی ــاری ب ــن بیم ــا ای ــورها ب کش
می کننــد، مخصوصــا بــا تجربــه همه گیــری کرونــا کــه 
ــرد . ــداد ک ــته قلم ــر گذاش ــت س ــوان آن را پش ــان نمی ت همچن

ــه  ــه آبلــه میمــون موظــف ب ــی ب ــان احتمال در بلژیــک مبتای
قرنطینــه 21 روزه هســتند امــا افــرادی کــه بــا ایــن مبتایــان 
ــد  ــد و تنهــا بای ــه قرنطینــه ندارن ــد نیــازی ب در تمــاس بوده ان
ــروز  ــب ب ــود مراق ــمی خ ــرایط جس ــن ش ــر گرفت ــر نظ ــا زی ب
نشــانه های احتمالــی بیمــاری باشــند و تنهــا در صــورت بــروز 

ــد. ــه برون ــه قرنطین ــن نشــانه ها ب ای
در بریتانیــا نیــز از مبتایــان درخواســت شــده تــا 21 روز خــود 
را قرنطینــه کننــد و بــه ایــن مبتایــان واکســن آبلــه تجویــز 
ــی  شــده اســت. گزارش هــا حاکــی از غافلگیــری مراکــز درمان

بریتانیــا در پــی شــیوع ایــن بیمــاری اســت.
ــده  ــه جــا مان ــار ب ــا و آث ــه ادامــه همه  گیــری کرون ــا توجــه ب ب
ــون فشــار  ــه میم ــه آبل ــا ب ــری، ابت ــن همه گی از دوران اوج ای

ــد. ــان کشــورها وارد می کن ــر شــبکه درم ــی را ب مضاعف

دست کم نگیر

علیرضــا خاکســار، مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــوم از  ــری س ــت: س ــاد گف ــف آب ــهرداری نج ــی ش و ورزش
پنچــاه و دومیــن نوبــت از تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی بــه 
ــا  ــای اساســی شــهری ب ــن بعضــی نیازه ــم تامی ــاله مه مس

ــردازد.  ــه می پ ــع آوری زبال ــای جم ــش هزینه ه کاه
ــای  ــوص در فض ــه خص ــت ب ــن نوب ــته ای ــری گذش در دو س
ــش  ــد. کاه ــاهده ش ــت مش ــورد مثب ــج و بازخ ــازی نتای مج
هزینــه جمــع آوری زبالــه از جنبــه مالــی و در نهایــت 
ــره  ــی روزم ــا زندگ ــط ب ــی مرتب ــی و فرهنگ ــی عمران اقدامات

ــت.  ــری اس ــن س ــی ای ــور اصل ــهروندان مح ش
ــات  ــه خدم ــورت گرفت ــی ص ــرآورد مال ــار و ب ــق آم ــر طب ب
شــهری شــهرداری نجف آبــاد، جمــع آوری زبالــه ماهانــه 
ــق  ــرای مناط ــان ب ــون توم ــارد و 800 میلی ــش از 6 میلی بی

پنج گانــه بــرای شــهرداری هزینــه بــه دنبــال دارد کــه 
ــر  ــوان در دیگ ــه می ت ــل توج ــه قاب ــن هزین ــش ای ــا کاه ب

ــود.  ــات نم ــه خدم ــهری ارائ ــای ش بخش ه
در ایــن ســری تــاش شــد بــا بیــان صریــح و تاکیــد تصویری 
بــر دو فاکتــور هزینــه جمــع آوری زبالــه و اقدامــات جایگزیــن 
ــز و نوســازی  ــد تجهی ــواردی مانن ــب م ــن خدمــات در قال ای
ــارک  ــتان و پ ــاخت بوس ــهری، س ــل ش ــل و نق ــاوگان حم ن
هــای شــهری، ســاخت خیابــان و عملیــات روکــش آســفالت 
و ســاخت مراکــز فرهنگــی ماننــد فرهنگســرا و کتابخانــه بــه 
صــورت عائــم بصــری تأثیرگــذار، اهمیــت ایــن موضــوع در 

معــرض دیــد عمــوم قــرار گیــرد.
احمد شریعتی

در مسیر جاودانگی، با سردادان شهید نجف آباد

فرهنگــی  ســازمان  عامــل  مدیــر  خاکســار،  علیرضــا 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد گفــت در 
ــه  ــهری و ب ــانه ش ــن رس ــازی ای ــت و فرهنگ س ــه فعالی ادام
مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و پاسداشــت مقــام شــهدای 
ــر تعــدادی از ســرداران شــهید دفــاع  ــاد، تصوی شــهر نجف آب
ــر ســطح تابلوهــای شــهری نقــش بســته اســت.  مقــدس ب

ــی،  ســرداران پرافتخــاری همچــون احمــد و ابوالقاســم حجت
غامرضا صالحی، حســن ســرباز، احمد محمــدی، محمدعلی 
عباســیان، مصطفــی تقی جــراح، حســین پارســا، عباســعلی 
ــادآور دوران پرافتخــار  ــرای شــهروندان ی ــه ب ســالمی و .... ک
ــد.  ــر درآمده ان ــه تصوی ــامی ب ــن اس ــه از مهی ــاع جانان دف
سمیه طالب

برگزاری مسابقات جشنواره تنیس 
روی میز پسر شهرستان نجف آباد

مســابقات جشــنواره تنیــس روی میــز تــرم تابســتانه پســران 
ــالن  ــن در س ــرکت 55 بازیک ــا ش ــاد ب ــف آب ــتان نج شهرس

ــد. ــزار ش ــه داری برگ ــز حمل ــس روی می ــی تنی تخصص
نتیجه مسابقات :

مهــدی فرقانیــان- مقــام اول و علــی ســلطانیان - مقــام دوم و  
محمدعــارف احمــدی و حامــد حــری-  مقــام ســوم مشــترک 

مسوولین برگزاری : احسان امید و عباس کاظمی
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 ثبت  11 شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونایی
ــتان  ــتان در اس ــر 11 شهرس ــا درحال حاض ــیوع کرون ــه ش ــدی در زمین ــن رنگ بن ــت در آخری ــام وزارت بهداش ــاس اع ــر اس ب
ــت شهرســتان های اســتان  ــی شــد. وضعی ــت نارنجــی و 12 شهرســتان آب ــت زرد ، دو شهرســتان در وضعی ــان در وضعی اصفه
اصفهــان در زمینــه شــیوع کرونــا بــه شــرح ذیــل اســت: بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت شهرســتان شهرســتان های نطنــز و 
دهاقــان در وضعیــت نارنجــی و پرخطــر کرونــا ثبــت شــده اســت. بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت شهرســتان های  اردســتان، 
ــت  ــرون در وضعی ــران و ک ــن و تی ــگان، نائی ــان، گلپای ــهر، فاورج ــدن، فریدونش ــمیرم، فری ــار، س ــادگان، خوانس ــان، چ اصفه
ــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت شهرســتان هــای آران و بیــدگل، برخــوار، بوئیــن  ــا قــرار دارنــد. ب زرد و خطــر متوســط کرون
میاندشــت، خمینــی شــهر، خــور و بیابانــک، شــهرضا، کاشــان، لنجــان، مبارکــه، نجــف آبــاد، نطنــز و میمــه در وضعیــت آبــی 

کرونــا ثبــت شــده اســت. گفتنــی اســت؛ هیــچ شــهری در اســتان اصفهــان در وضعیــت قرمــز کرونــا ثبــت نشــده اســت.

شناسایی کودکان کار از طریق 
اسکن عنبیه چشم

ــدگان اجتماعــی ســازمان  ــور آســیب دی ــر ام سرپرســت دفت
ــی از  ــودکان کار و خیابان ــایی ک ــور از شناس ــتی کش بهزیس
ــده  ــرای تشــکیل پرون ــه چشــم ب ــق طــرح اســکن عنبی طری

ــر داد. ــی خب حمایت
ــاره طرح هــای حمایتــی ســازمان  محمدرضــا حیدرهایــی درب
بهزیســتی از کــودکان کار اظهــار کــرد: طــی ســالهای گذشــته 
ــف انجــام شــده اســت و  ــای مختل ــت در بخش ه ــن حمای ای
ــازمان در خصــوص اثربخشــی  ــزی س ــه برنامه ری ــه ب ــا توج ب
ــورت  ــا ص ــری در طرح ه ــا، بازنگ ــن طرح ه ــذاری ای و تاثیرگ

گرفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد: در همیــن ارتبــاط در قالــب »طــرح اقــدام 
ــودکان کار  ــت از ک ــتای حمای ــی در راس ــل » برنامه های و عم
پیش بینــی شــده اســت به طوری کــه در فاز اول، ایــن کودکان 
شناســایی و در صورتــی کــه فاقــد سرپرســت یــا بدسرپرســت 
می پذیــرد. صــورت  آنهــا  از  الزم  حمایت هــای  بشــند، 

ــازمان  ــی س ــیب دیدگان اجتماع ــور آس ــر ام ــت دفت سرپرس
ــودکان  ــایی ک ــرح شناس ــه ط ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش بهزیس
ــرد: در حــال  ــه چشــم خاطرنشــان ک ــق اســکن عنبی از طری
ــه تهیــه 12 دســتگاه، ایــن طــرح در 12  ــا توجــه ب حاضــر ب
اســتان در حــال انجــام اســت همچنیــن بنــا داریــم بــا توجــه 
بــه برنامه ریــزی انجــام شــده و قــول مســاعد ســازمان برنامــه 
و بودجــه، تعــداد دیگــری دســتگاه خریــداری خواهــد شــد تــا 

ایــن طــرح در تمامــی اســتانها اجــرا شــود.
حیدرهایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ظــرف دو تــا ســه مــاه آینــده 
در تمامــی اســتانها طــرح شناســایی کــودکان کار و خیابانــی 
ــت: در  ــد، گف ــد ش ــی خواه ــه عملیات ــق اســکن عنبی از طری
صورتــی کــه ایــن کــودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت 
باشــند در ســازمان بهزیســتی نگهــداری و مــورد حمایــت قرار 
ــا شناســایی کــودکان از طریــق  می گیرنــد و در ایــن طــرح ب
اســکن عنبیــه، بــرای آنهــا پرونــده حمایتی تشــکیل می شــود.

وی بــا اشــاره بــه تشــکیل بانــک اطاعــات کــودکان کار یادآور 
شــد: بــا توجــه بــه محدودیت هــای پذیــرش اداره کل اتبــاع و 
همچنیــن عــدم اجــرای رد مــرز ایــن کــودکان، ایــن افــراد تــا 
تعییــن تکلیــف، در ســازمان بهزیســتی نگهــداری می شــوند.

بازدید از دایره امانی

ــام  ــم شــیعیان، ام ــام یازده ــع االول روز شــهادت ام هشــتم ربی
حســن عســکری)ع( اســت کــه ایــن امــام مظلــوم کــه در عمــر 
ــرد  ــل ک ــیاری را تحم ــکنجه های بس ــا و ش ــود رنج ه ــاه خ کوت
ــه دســت مــزدوران معتمــد  و بعــد از هشــت روز مســمومیت ب
ــالگی در  ــری در ســن 28 س عباســی در ســال 26 هجــری قم
ــدرش در  ــاک پ ــد پ ــار مرق ــه شــهادت رســید و در کن ســامرا ب

ســامرا بــه خــاک ســپرده شــد.
معرفی امام حسن عسکری)ع(

نــام ایشــان حســن وکنیــه معروفشــان ابومحمــد و معروف تریــن 
لقــب ایشــان عســکری اســت زیــرا ایشــان و پدرشــان را در محله 
بــه نــام عســکر کــه یــک منطقــه نظامــی بــود بــرای تحــت نظر 
بــودن نگه می داشــتند تــا کامــا زیــر نظــر باشــند، بــه همیــن 

دلیــل ایشــان و پدرشــان بــه عســکریین شــهرت یافتنــد. 
ــن و  ــه، سوس ــث، حدیث ــکری)ع( حدی ــن عس ــام حس ــادر ام م
ســلیل نامیده انــد و از زنــان پرهیــزکار و پاک دامــن زمــان 
خویــش بــود. ابومحمــد در هشــتم یــا دهــم ربیع الثانــی ســال 
323 در مدینــه بــه دنیــا آمــد و در 22 ســالگی بــه امامت رســید 

ــود.  و مــدت امامــت ایشــان 6 ســال ب

فعالیت های سیاسی امام حسن عسکری)ع(
بااینکــه ایشــان در محاصــر دشــمنان بودنــد و تمــام حرکاتــش 
ــو  ــا ایــن خفقــان شــدید توانســت جل ــر نظــر داشــتند ام را زی
ــکار  ــا اف ــه ب ــرای مقابل ــرد. وی ب ــان را بگی ــای ایش فعالیت ه
ضداســامی و ترویــج اســام واقعــی تاش هــای فراوانــی کــرد. 
کوشــش های علمــی، تبیــن اندیشــه های نــاب اســامی، 
ایجــاد شــبکه ارتباطــی بــا مســلمین جهــان در دورتریــن نقــاط 
ــام  ــت ام ــرای دوران غیب ــن آماده ســازی مســلمانان ب و همچنی

ــود.  ــان ب ــم ایش ــای مه ــم از فعالیت ه دوازه
شهادت امام حسن عسکری)ع(

معتمــد عباســی بــا مســموم کــردن ایشــان را در هشــتم 
ربیــع االون ســال 260 هجــری قمــری بــه شــهادت رســانید. از 
ــو،  آنجــا کــه وی یــک چهــره کامــا شناخته شــده در ســامرا ب
ــت. در  ــرو رف ــی ف ــم و بهت زدگ ــامرا در غ ــهادتش س ــع ش موق
روایــات آمــده اســت کــه صــدای شــیون و فریــاد همــه جــا را 
فراگرفــت و مــردم فریــاد می زننــد ابن الرضــا رحلــت کــرد. بــازار 

تعطیــل شــد و در ســامرا قیامتــی برپاشــد. 
زهرا طاهری

همچنان مظلوم 
به مناسبت شهادت امام حسن عسگری
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                                                                     ۹ فوتی و 435 ابتالی جدید
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، آمــار جدیــد ابتــاء بــه ویــروس کرونــا را بــه شــرح زیــر اعــام کــرد: در ایــن بازه 
زمانــی بــر پایــه جدیدتریــن نتایــج آزمایش هــای کرونــا در کشــور 435 نفــر مبتــای جدیــد شناســایی شــد کــه بــا احتســاب 
ــه هفــت میلیــون و 550 هــزار و 21 نفــر رســیده اســت. ــا امــروز ب ــا در کشــور ت ــه کرون ــان ب ایــن تعــداد، مجمــوع مبتای
از تعداد بیماران بســتری در کشــور تاکنون هفت میلیون و 326 هزار و 508 نفر بهبودیافته و از بیمارســتان ترخیص شــده اند.

در 24 ســاعت گذشــته 9 بیمــار مبتــا بــه کرونــا جــان خــود را از دســت دادنــد و بــا احتســاب ایــن آمــار از ابتــدا تاکنــون 
ــا جــان باخته انــد. ــر اثــر بیمــاری کرون 144 هــزار و 448 نفــر در کشــور ب

ــا  ــان کرون ــد و 144 نفــر از مبتای ــه شــمار می رون ــان شناســایی شــده، 90 نفــر بســتری های بیمارســتان ب از شــمار مبتای
ــژه بســتری هســتند. در بخــش مراقبت هــای وی

ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــی رئی ــر قناعت دکت
ــل  ــه دلی ــر ب ــرن اخی ــالمندی در دو ق ــده س ــت: پدی گف
مــدرن  تکنیک هــای  رشــد  و  بهداشــتی  پیشــرفت های 
ــت  ــت و جمعی ــاد شده اس ــب ایج ــه مناس ــکی و تغذی پزش
ــه  ــد ب ــرن 21 امی ــی رود. در ق ــدن م ــه پیرش ــان رو ب جه
زندگــی در جهــان از 66 ســال عبــور کرده اســت. هــر ســال 
7/1 درصــد جمعیــت جهــان افزایــش می یابــد در حالی کــه 
جمعیــت افــراد بــاالی 65 ســال و باالتــر 5/2 درصــد اســت. 
ایــن فاصلــه در ترکیــب ســنی جهــان را بــه ســوی ســالمند 
شــدن ســوق می دهــد کــه ایــران هــم از ایــن تغیــر 

ــد.  ــد مان ــب نخواه ــی بی نصی جمعیت
ــور  ــالمندی در کش ــد س ــاز رون ــا از آغ ــاخص ها و آماره ش
خبرمی دهــد و اگــر بــه همیــن وضعیــت پیــش بــرود 
حــدود ســال 1410 در کشــور بــا انفجــار ســالمندی روبــرو 
ــور  ــت کش ــد جمعی ــا 35 درص ــن 25 ت ــود و بی ــم ب خواهی
ــود و در ســال 1430  ــاال خواهــد ب ــه ب در ســن 50 ســال ب
جمعیــت بــاالی 70 بــه بــاال بــه 30 درصــد خواهــد رســید 
ــورهای  ــن کش ــی از پیرتری ــز یک ــورت ج ــن ص ــه در ای ک

ــود. ــم ب ــان خواهی جه
ــا 90  ــال و بریتانی ــه 80 س ــال، فرانس ــی 75 س ــان ط آلم
ســال رونــد ســالمندی جمعیــت را طــی کردنــد امــا ایــران 
در 30 ســال بــه مرحلــه ســالمندی می رســد کــه نشــان از 

ــران اســت.  ــاد ســالمندی جمعیــت در ای ســرعت زی
ــا و  ــوژی بدن شــان و بیماری ه ــل فیزیول ــه دلی ســالمندان ب
صدمــات نیــاز بــه خدمــات بیشــتر و همچنیــن متفاوت تــری 
دارنــد. همچنیــن مــدت زمــان درمــان آن هــا بیشــتر بــوده و 
کمتــر می تواننــد بــه ســطح عملکــرد قبلــی خــود بازگردنــد. 
در عیــن حــال بیمارهــای قلبی-عروقــی، بیمارهــای ریــوی، 
ســرطان و ... در ســالمندان بیشــتر اســت و تقریبــا 86 
درصــد ســالمندان از یکــی از شــرایط مزمــن رنــج می برنــد. 
ــز دارو در  تقریبــا میــزان بیمــاری و میــزان مصــرف و تجوی
ــالمند  ــه س ــت ک ــا اس ــر جوان تره ــالمند دو براب ــراد س اف

شــدن جمعیــت فشــار مضاعفــی بــر نظــام ســامت جامعــه 
وارد می کنــد. 

حــوزه ســامت بــا توجــه بــه اهمیــت اهدافــش و گســتردگی 
خدماتــش، بــرای رســیدن بــه عدالــت اجتماعی و دسترســی 
هــر چــه بیشــتر آحــاد جمعیــت، نیازمنــد تربیــت و توزیــع 
مناســب نیــروی انســانی در تمــام گســتره زمانــی و مکانــی 

مــورد نیــاز جامعــه اســت. 
ــال  ــن در ح ــعه یافته و همچنی ــورهای توس ــیاری از کش بس
توســعه بــا افزایــش نیــاز بــه خدمــات ســامت بــا افزایــش 
هزینــه نیــز مواجــه هســتند امــا بــا توجــه بــه محــدود بودن 
منابــع بخــش دولتــی نیــاز بــه روش هــای کارا و مناســب در 

حــوزه ســالمندی اســت. 
در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران رشــته طــب ســالمندی 
ــه نیــاز در آینــده ایــن رشــته  ــا توجــه ب داریــم کــه بایــد ب
ــای  ــم نیازه ــدف تنظی ــا ه ــته ب ــن رش ــود و ای ــت ش تقوی

ــت.  ــم شده اس ــالمند تنظی ــراد س ــتی اف بهداش
همچنیــن در حــال حاضــر 110 مرکــز بهداشــتی تحــت نظر 
ــی  ــه مراقبت های ــت ک ــران اس ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
ماننــد کنتــرل فشــار و قنــد خــون در ســالمندان به صــورت 

ــن انجــام می شــود. روتی
سمیه طالب

هشدار انفجار سالمندی در ایران
پوست این میوه جوش سر سیاه را رفع، دندان، 

آرنج و زانو را سفید می کند

شــاید شــما لیمــو تــرش تــازه را دوســت داشــته باشــید، ولــی 
ــواص  ــد. خ ــت دارن ــتر آن را دوس ــما بیش ــوی ش ــت و م پوس

ــد از: ــرش عبارتن ــت لیموت پوس
مرطــوب کننــده و روشــن کننــده: چنــد قطــره آب نارگیل 
ــد. آب  ــب کنی ــازه ترکی ــرش ت ــو ت ــره آب لیم ــد قط ــا چن را ب
نارگیــل موجــب آبرســانی بــه پوســت و آب لیمــو تــرش موجــب 

تمیــزی و درخشــش پوســت مــی شــوند.
ســفید کننــده آرنــج و زانــو: گــر زانــو و یــا آرنــج شــما بــه 
تیرگــی مــی زنــد، یــک لیمــو تــرش را از وســط بریــده، و نصــف 

آن را روی قســمت هــای تیــره بمالیــد.
درمــان کننــده جــوش ســر ســیاه: لیمــو تــرش مــاده ای 
آنتــی باکتــری اســت، از ایــن جهــت در درمــان جــوش و آکنــه 
موثــر اســت. فقــط کافیســت مقــداری آب لیمــو تــرش تــازه را 

بــه قســمت هــای مــورد نظــر بمالیــد.
ــا  ــیرین را ب ــوش ش ــداری ج ــدان: مق ــده دن ــفید کنن س
ــا  ــدان ه ــرده و روی دن ــب ک ــرش ترکی ــو ت ــداری آب لیم مق
ــود آن را از روی  ــا مســواک خ ــاعت ب ــم س ــس از نی ــد، پ بمالی
دنــدان پــاک کنیــد. دقــت کنیــد کــه تکــرار مکــرر ایــن عمــل 
ــث  ــیدی باع ــرش و اس ــی ت ــواد غذای ــرا م ــت، زی ــز نیس جای

ــوند. ــی ش ــدان م ــای دن ــب مین تخری
پــاک کننــده صــورت: چنــد قطــره آب لیمــو تــرش، چــای 
ســبز و مقــداری آب مقطــر را ترکیــب کــرده و یــک دســتمال یا 
حولــه را بــه آن آغشــته کــرده و صــورت خــود را شستشــو دهید.

ــفاف و  ــث ش ــرش باع ــو ت ــت: لیم ــده پوس ــن کنن روش
درخشــان شــدن پوســت مــی شــود. ویتامیــن C آنتــی 
اکســیدانی قــوی اســت و رادیــکال هــای آزاد پوســت را خنثــی 
مــی کنــد، از کاژن محافظــت  و از پیــری پوســت جلوگیــری 
مــی کنــد. پــس از اســتفاده از لیمــو تــرش روی پوســت، ضــد 
آفتــاب را فرامــوش نکنیــد، چــون لیمــو تــرش موجــب حســاس 

ــه اشــعه هــای خورشــید مــی شــود. ــر شــدن پوســت ب ت
ــت: اگــر پوســتتان همــواره  ــی پوس ــده چرب ــش دهن کاه
چــرب اســت و بــرق مــی زنــد، مــی توانیــد از آب لیمــو تــرش 

ــرای آن اســتفاده کنیــد. ــازه ب ت
روشــن کننــده مــو:  مقــداری آب لیمــو تــرش تــازه را روی 
برخــی قســمت هــای مــو مالیــده و مــو هــا را در معــرض نــور 
خورشــید قــرار دهیــد. بــا ایــن عمــل، هایایــت هــای طایــی 

رنــگ روی مــو هایتــان ایجــاد مــی شــوند.
الیــه بــردار لــب: قبــل از خــواب مقــداری آب لیمو تــرش تازه 
را بــه لــب هــای خــود بمالیــد، و صبــح روز بعــد آن را شستشــو 
دهیــد. ایــن کار باعــث پاک شــدن ســلول هــای مرده می شــود.

ــورده  ــرک خ ــای ت ــب ه ــه دارای ل ــرادی ک ــم: اف ــه ی مه نکت
ــد. ــام ندهن ــل را انج ــن عم ــتند، ای هس

 اســتحکام دهنــده ناخــن: ترکیــب آب لیمــو تــرش تــازه بــا 
روغــن زیتــون یــک مــاده ی عالــی جهت تقویــت ناخن هاســت.

برطــرف کننده خشــکی مــو: آغشــته کــردن موها بــه مقدار 
کمــی آب لیمــو تــرش تــازه، موجــب نرمــی مــو هــا مــی شــود. 
مــی توانیــد از روغــن زیتــون نیز بــه این منظــور اســتفاده کنید.

برطــرف کننــده شــوره ســر: آب لیمــو تــرش تــازه موجــب 
رفــع شــوره ســر مــی شــود. یــک عــدد لیمــو تــرش را نصــف 

کــرده و روی پوســت ســر بمالیــد..

دیدار با جانبازان بیمارستان شهید رجایی

به مناسبت روز جهانی سالمندی
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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
چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی

چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی 
خلیل آتشین سخن؛ تبر به دوش بت شکن 
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی 

برای ما که خسته ایم نه؛ ولی
برای عده ای چه خوب شد نیامدی 
تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام 

دوباره صبح؛ ظهر؛ نه غروب شد نیامدی
نهم ربیع االول، عید منتظران مبارک

مراقبت از قلب

ــت مــرگ در جهــان  ــی اولیــن عل آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه بیمــاری هــای قلبــی عروق
هســتند. یکــی از مطمئــن تریــن راه هــای تشــخیص یــک مشــکل قلبــی گرفتــن نــوار قلــب از 
بیمــار اســت؛ امــا شــناختن عائــم و نشــانه های ظاهــری، اولیــن گام از تشــخیص یک مشــکل 
قلبــی اســت. شــما ممکــن اســت هــر کــدام یــا همــه عائــم زیــر را در بیمــار مشــاهده کنیــد:

* احساس درد یا سنگینی له کننده در قفسه سینه
* انتشار درد به گردن، فک و دندان ها، کتف یا بازوی چپ

* تنفس سریع و احساس تنگی نفس
* نبض سریع یا نامنظم )گاهی اوقات نبض، آرام تر از حد معمول است(

* تغییر رنگ پوست به آبی و رنگ پریده
* احساس سبکی سر یا غش کردن

* تعریق سرد
* تهوع

* احساس اضطراب
 برای اینکه یک قلب سالم داشته باشید 7 توصیه را رعایت کنید:

1-  عوامــل مخاطــره آمیــز را بشناســید: رژیــم غذایــی ناســالم، فشــار خــون بــاال، اضافــه وزن 
و چاقــی، تحــرک ناکافــی، ســیگار ، دیابــت، آلودگــی هــوا، کلســترول بــاال، اســترس، مواجهــات 

شــغلی، مصــرف مــواد مخــدر
2- رژیــم غذایــی ســالم داشــته باشــید: غذاهــای ســالم ماننــد میــوه هــا، ســبزیجات، غــات 
ســبوس دار، گوشــت بدونــی چربــی و محصــوالت لبنــی کــم چــرب را بیشــتر مصــرف کنیــد 

و مصــرف نمــک و چربــی و شــکر را بــه حداقــل برســانید. 
3- بیشــتر تحــرک داشــته باشــید و کمتــر بنشــینید: حداقــل 5 روز در هفتــه بــه مــدت 30 

دقیقــه فعالیــت بدنــی داشــته باشــید حتــی درحــد یــک پیــاده روی 
ــرگ  ــدد ســیگار، خطــر م ــد:  در ازای کشــیدن 10 ع ــرک کنی 4- ســیگار نکشــید و آن را ت
ــاال مــی رود. احتمــال  در اثــر بیمــاری قلبــی، در مــردان 18 درصــد و در زنــان 31 درصــد ب
بــروز بیمــاری قلبــی تــا 70 درصــد بیشــتر از یــک فــرد غیرســیگاری اســت. همچنیــن قــرار 
ــد  ــا 30 درص ــی را ت ــی عروق ــاری قلب ــال بیم ــران احتم ــیگار دیگ ــرض دود س ــن در م گرفت

افزایــش مــی دهــد. 
ــاال،  ــرای درمــان کلســترول ب 5-  داروهــای خــود را دقیــق و درســت مصــرف کنیــد:  اگــر ب
فشــار خــون بــاال یــا دیابــت دارویــی مصــرف کنیــد، دســتورالعمل هــای پزشــک خــود را بــه 
دقــت دنبــال کنیــد. هرگــز بــدون مشــورت بــا پزشــک و مراقــب ســامت مصــرف دارو را قطــع 

نکنیــد و دوز دارو را تغییــر ندهیــد. 
ــری  ــزان کال ــش می ــرای کاه ــد: ب ــاب نمایی ــمندانه انتخ ــود را هوش ــای خ ــیدنی ه 6- نوش
مصرفــی، آب را جایگزیــن دیگــر نوشــیدنی هــای شــیرین کنیــد. از مصــرف نوشــیدنی هــای 

ــد.  ــی خــودداری کنی الکل
7-  فشــارخون خــود را کنتــرل کنیــد:  فشــارخون بــاال از عوامــل اصلــی بــروز بیماریهــای قلبی 
اســت . فشــارخون بــاال قاتــل خامــوش نامیــده مــی شــود. زیــرا معمــوالً هیــچ عامتــی نــدارد، 
تنهــا راه بــرای تشــخیص فشــار خــون بــاال انــدازه گیــری فشــارخون اســت. تقریبــاً از هــر 3 
فــرد بــاالی 18 ســال، یــک نفــر فشــارخون بــاال دارد همچنیــن تقریبــاً نیمــی از افــراد مبتــا 

بــه بیمــاری فشــارخون بــاال، از بیمــاری خــود اطاعــی ندارنــد. 
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مدیریت استرس در سالمندان

ــن  ــه ای ــد ک ــه وجــود مــی آی ــدن ب ــی در ب ــش ســن و در دوران ســالمندی، تغییرات ــا افزای ب
تغییــرات، فــرد ســالمند را مســتعد انــواع آســیب هــا و کاهــش کیفیــت زندگــی مــی کنــد. 
ــد باعــث  ــی توان ــادی م ــا حــد بســیار زی ــه کیفیــت آن ت اصــاح الگــوی زندگــی و توجــه ب
ــا  ــط ب ــوارض مرتب ــرل ع ــا را در کنت ــود و آن ه ــالمندان ش ــتقال س ــی و اس ــش کارآی افزای
ــالم در دوران  ــی س ــیوه زندگ ــوزش ش ــا آم ــد. ب ــک نمای ــای آن کم ــان ه ــالمندی و درم س
ــودداری از  ــترس و خ ــش اس ــرل وزن، کاه ــم، کنت ــب، ورزش منظ ــه مناس ــالمندی، تغذی س
مصــرف خودســرانه داروهــا و ... بهبــود وضعیــت زندگــی و ارتقــای ســامت ســالمندان امــکان 
پذیــر خواهــد بــود. از جملــه مــواردی کــه ســالمندان بــا آن درگیر هســتند اســترس می باشــد. 

مدیریت استرس در سالمندان:
در طــول زندگــی همــواره در کنــار خوشــی و شــادی، ســختی و ناراحتــی وجــود دارد. بســیاری 
از اوقــات ایــن مســایل ناراحــت کننــده، خــارج از اختیــار شــما هســتند و نمــی توانیــد جلــوی 
آنهــا را بگیریــد؛ امــا مــی توانیــد توانایــی خــود را در برخــورد بــا ایــن مســائل افزایــش دهیــد 
و از عواقــب بعــدی آن، ماننــد اضطــراب، دلشــوره، حــواس پرتــی، عصبانیــت، بــی خوابــی، بــی 

اشــتهایی، زود رنجــی و ... جلوگیــری کنیــد. 
روش های مدیریت استرس در دوران سالمندی:

* زمانی که به کمک نیاز دارید، از درخواست آن کوتاهی نکنید. 
* خود را به کاری در خانه مشــغول کنید. مثا وســایل خود را مرتب کنید، آشــپزی کنید و ...

* بــه کاری کــه مورد عاقه تان اســت، بپردازید. مثا به موســیقی مــورد عاقه خود گوش دهید 
* با یک نفر دوست یا اقوام نزدیک صحبت کنید. 

* از خانه خارج شوید،به دیدن مغازه ها بروید یا در پارک قدم بزنید. 
* بــه طــور منظــم ورزش کنیــد. ورزش منظــم ســامت ذهــن را نیــز افزایــش مــی دهــد و در 

کاهــش فشــارهای زندگــی مؤثــر اســت. 
* تمرین آرام سازی را انجام دهید. 

تمرین آرام سازی:
1- در ایــن تمریــن، عضــات بــه ترتیــب از ســر بــه طــرف پــا یــا برعکــس ســفت مــی شــود. 

10 تــا 15 ثانیــه در ایــن حالــت نگــه داشــته مــی شــود و بعــد بــه آرامــی شــل مــی شــود. 
2- ابتــدا بــه یــک مــکان خلــوت برویــد. روی صندلــی بنشــینید. پشــت خــود را صــاف نگــه 

داریــد. کــف پاهــا را روی زمیــن بگذاریــد و دســت هــا را روی ران قــرار دهیــد . 
3- ابروهــا را تــا جایــی کــه مــی توانیــد بــه طــرف بــاال بکشــید و در ایــن حالــت نگــه داریــد. 

ســپس بــه آهســتگی رهــا کنیــد. 
4- چشــم هایتــان را محکــم ببندیــد و پلــک هــا را روی هــم فشــار دهیــد در ایــن حالــت نگــه 

داریــد ســپس بــه آهســتگی چشــم هــا را بــاز کنیــد. 
ــه  ــد ســپس ب ــه هــم فشــار دهیــد و چــروک کنیــد فشــار را نگــه داری ــان را ب ــب هایت 5- ل

ــد.  آهســتگی رهــا کنی
6- شانه های خود را باال بکشید و سفت نگه دارید سپس به آهستگی رها کنید. 

7- دســت را مشــت کنیــد و ســاعد را روی بــازو خــم کنیــد و محکــم فشــار دهیــد در ایــن 
حالــت نگــه داریــد ســپس بــه آهســتگی رهــا کنیــد
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