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خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی فیلــم “ دشــت خامــوش”، 
مســعود امینــی تیرانــی فیلمبــردار ایــن فیلــم، در پانزدهمیــن 
دوره جوایــز فیلــم آســیا، کــه در جریــان بیســت و ششــمین 
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم بوســان برگــزار شــد، موفــق بــه 

ــن فیلمبــردار ســال آســیا” شــد . کســب عنــوان “ بهتری
پیــش از ایــن فیلــم “ دشــت خامــوش” بــه کارگردانــی 
ــته  ــیری توانس ــعید بش ــی س ــه کنندگ ــی و تهی ــد بهرام احم
ــز متعــددی از جشــنواره هــای معتبــری همچــون  ــود جوای ب
ــا از فســتیوال  ــق ه ــم بخــش اف ــن فیل ــیر بهتری ــس ش تندی
ــم از فســتیوال  ــن فیل ونیــز در ســال 2020 و تندیــس بهتری

ــد . ــب کن ــال 2021 را کس ــگ در س ــگ کن هن
ــتان نجــف  ــد 1350 در شهرس ــی متول ــی تیران مســعود امین

آبــاد و فــارغ التحصیــل رشــته ســینما، گرایــش فیلمبــرداری 
ــازی را  ــت فیلمس ــت. وی فعالی ــران اس ــر ته ــگاه هن از دانش
ــا  ــاد ب در ســال 1365 در انجمــن ســینمای جــوان نجــف آب

ــاه آغــاز نمــود. ســاخت چنــد فیلــم کوت
از جملــه آثــار ایــن فیلمســاز نجــف آبــاد در مقــام کارگــردان 
و فیلمبــردار، مــی تــوان بــه فیلمهــای “ســه روز ســه قتــل”، 
“بیــداری بــرای ســه روز”، “ دشــت خامــوش”، “ابــر بارانــش 

ــازی” اشــاره نمــود . گرفتــه” و “گــرگ ب
هفتــه نامــه دیباگران این موفقیت بــزرگ را به جامعه ی هنری 
شهرســتان و ایــن هنرمنــد مطــرح، تبریــک عــرض مــی کنــد.
احمد شریعتی

مسابقات ناشنوایان شهرستان نجف آباد 
مســابقات گرامیداشــت هفتــه جهانــی ناشــنوایان در رشــته هــای دارت، طنــاب کشــی و داژبــال در محــل خانــه معلــم فیــروز 
ــازی  ــه همــت هیــات ناشــنوایان و همــکاری کمیتــه دارت هیــات انجمــن هــای ورزشــی، هیــات ورزش روســتایی و ب ــاد ب آب
هــای بومــی محلــی و هیــات همگانــی شهرســتان برگــزار شــد. ایــن بــا رعایــت کامــل شــیوه نامــه هــای بهداشــتی بــا حضــور 
قناعتــکار رییــس اداره بهزیســتی و هیــات ناشــنوایان، جوزقیــان نایــب رییــس هیــات، نــدا جوزقیــان و تنهــا رییــس و معــاون 
کانــون ناشــنوایان، محمدرضــا ســلیمان فــرد دبیــر هیــات ناشــنوایان شهرســتان برگــزار شــد کــه در پایــان هدایایــی بــه نفــرات 

برتــر اهــدا شــد.
ــات  ــاب کشــی ـ رییــس هی ــان )مســابقه طن ــی )مســابقات دارت( ، زمانی ــدا الهــی و قربان مســوولین برگــزاری مســابقات : وی

ــال( ــی )مســابقات داژب ــی ریای ورزش روســتایی( و ب

کارگردان نجف آبادی “ قصه های مجید” به کرونا مبتال شد 
ــه  ــه ب ــادی ک ــرث پوراحمــد فیلمســاز مطــرح نجــف آب کیوم
تازگــی پروانــه ســاخت فیلــم ســینمایی »پرونــده بــاز اســت« 
ــه  ــی قائم مقامــی را دریافــت کــرده، ب ــه تهیــه کنندگــی عل ب

ویــروس کرونــا مبتــا شــد.
خوشــبختانه ایــن هنرمنــد بافاصلــه درمان هــای الزم را آغــاز 

کــرده و حــال عمومــی ایشــان مســاعد اســت .
کیومرث پوراحمد در 25 آذر ســال 1328 در شهرســتان نجف 
آبــاد بــه دنیــا آمــد. وی کــه دانــش آموختــه رشــته کارگردانی 
ــه  ــتیاری در مجموع ــا دس ــال 1353 ب ــت، از س ــینما اس س
ــد . ــینما ش ــه س ــدون دود” وارد عرص ــش ب ــی “ آت تلویزیون

از جملــه جوایــز متعــدد ایــن فیلمســاز شــهرمان، مــی تــوان 
ــنواره  ــی جش ــن کارگردان ــن بهتری ــیمرغ بلوری ــب س ــه کس ب
ــن  ــب” و همچنی ــران غری ــم “ خواه ــرای فیل ــر ب ــم فج فیل

ــرای  ــینما ب ــه س ــم جشــن خان ــن فیل ــس بهتری کســب تندی
ــود . ــاره نم ــب”، اش ــوس ش ــم “ اتوب فیل

ــت  ــن دخ ــد “پروی ــد فرزن ــرث پوراحم ــت کیوم ــی س گفتن
ــت . ــورمان اس ــد کش ــد فقی ــان” هنرمن یزدانی

پرویــن دخــت یزدانیــان کــه بســیاری وی را بــا نقــش “بی بی” 
در مجموعــه تلویزیونــی قصــه هــای مجیــد بــه یــاد مــی آورند، 
ــران  ــود، همچون”خواه ــد خ ــار فرزن ــر از آث ــیاری دیگ در بس

غریــب” و “شــب یلــدا” نقــش آفرینــی کــرده اســت . 
ــرای تمامــی  هفتــه نامــه دیباگــران ضمــن آرزوی ســامتی ب
ــد  ــد 19،  امی ــروس کووی ــاران وی ــوص بیم ــه خص ــارن ب بیم
اســت کــه ایــن هنرمنــد مطــرح و شــناخته شــده شهرســتان، 
هــر چــه زودتــر بهبــودی و ســامتی خــود را بــه دســت آورد .
حامد بهلول

جایزه بهترین فیلمبردار سال آسیا به فیلمبردار نجف آبادی 

حضور فیلم “ یدو” در جشنواه بین المللی فیلم های کودک و نوجوان اصفهان

ــری و  ــدی جعف ــی مه ــه کارگردان ــدو” ب ــینمایی “ی ــم س فیل
تهیــه کنندگــی محمدرضــا مصبــاح در بخــش “مســابقه فیلــم 
ــی” ســی و چهارمیــن جشــنواره بین المللــی  هــای بلنــد ایران
ــه  ــر ب ــم دیگ ــا 17 فیل ــان،  ب ــودکان و نوجوان ــای ک فیلم ه

ــردازد. رقابــت مــی پ
ــه اوایــل جنــگ تحمیلــی  ــوط ب داســتان ایــن فیلــم کــه مرب
اســت، روایتگــر مــردم و خانــواده هــای شــهرهای خوزســتان 
اســت کــه مجبــور بــه تــرک خانــه و کاشــانه خــود و مهاجــرت 
ــرک  ــد ت ــدو قص ــادر ی ــا م ــتند. ام ــر هس ــهرهای دیگ ــه ش ب
خانــه و زندگــی خــود را نــدارد و تصمیــم بــه مانــدن و مبــارزه 
کــردن مــی گیــرد. ولــی یــدو در تــاش اســت کــه مــادرش را 

راضــی بــه تــرک آبــادان کنــد .
ایــن فیلــم در ســی و نهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر موفــق بــه 
کســب ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم، کارگردانی،صدابرداری، 

صــدا گــذاری، فیلمبــرداری و همچنیــن دیپلــم افتخــار 
ــود . بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن، شــده ب

ــودکان و  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــول کان ــه محص ــدو” ک “ی
ــد  ــیر از صم ــم ش ــتان زخ ــاس داس ــر اس ــت، ب ــان اس نوجوان
طاهــری، بــه قلــم مهیــن عبــاس زاده و مهــدی جعفــری بــه 

ــت . ــده اس ــر در آم ــته تحری رش
ــودکان و  ــای ک ــی فیلم ه ــنواره بین الملل ــی وچهارمین جش س
نوجوانــان، بــا مشــارکت ســازمان ســینمایی، بنیــاد ســینمایی 
فارابــی و شــهرداری اصفهــان، از 16 تــا 21 مهــر 1۴00 برابــر 
ــران و  ــابقه ای ــش مس ــر 2021 در دو بخ ــا 13 اکتب ــا 8 ت ب
ــزار  ــران، برگ ــان و ته ــان در اصفه ــل هم زم ــابقه بین المل مس

خواهــد شــد.
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                                                                         درخشش اسکیت بازهای نجف آباد 
تیــم هــای اســکیت فــری اســتایل ctp ، هیــوا تجــارت و آکادمــی اســکیت احســان نجــف آبــاد بــه مربیگــری احســان حبیــب 
آبــادی ســرمربی تیــم ملــی،  فرزانــه ایوبــی مربــی تیــم ملــی و نایــب رییــس هیــات اســکیت شهرســتان نجــف آبــاد،  آرش 
رســتمیان دبیــر کمیتــه فنــی و سرپرســت مســابقات هیــات اســتان و علیرضــا پورشــبان  در مرحلــه نخســت چهارمیــن دوره 
ــا ســوم ایــن رقابــت هــا  ــه کســب 10 مقــام از مجمــوع 12 مقــام اول ت ــر فــری اســتایل اســالوم کشــور موفــق ب لیــگ برت
شــدند. ایــن مســابقات در اســتان مرکــزی برگــزار شــد. مرحلــه دوم و نهایــی لیــگ برتــر اســکیت کشــور آبــان مــاه بــه میزبانــی 

شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار مــی شــود. مقــام هــای کســب شــده :
ترانــه احمــدی، امیرحســین ایمانیــان، امیرمحمــد ســواری و رومینــا ســالک-مقام اول، زهــرا باقــر زاده، امیرحســین اصانــی و 

رضــا لســانی- مقــام دوم،  لعیــا عربــی، ســبحان خســروانی و ســجاد خســروانی- مقــام ســوم

برگزاری کرسی ملی تالوت رضوی در نجف آباد
به مناسبت شهادت امام رضا)ع(

مسابقه کتابخوانی با عنوان “جاذبه حسینی”
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس 
ــات  ــه در بیان ــر  ک ــاه صف ــی م ــام پایان ــه ای ــاره ب ــا اش اداره ب
ــوان روزهــای زینــب  کبری)ســام اهلل علیها(  ــه عن ــری  ب رهب
ــای  ــر دارد در روزه ــن اداره در نظ ــت: ای ــده ؛ گف ــی ش معرف
ــرت  ــت حض ــالروز رحل ــا س ــان ب ــر و همزم ــاه صف ــی م پایان
رســول اکــرم )ص( و شــهادت مظلومانــه حضــرت امــام 
حســن مجتبــی و امــام رضــا ) علیهــم الســام ( و در راســتای 
ــواده  ــان و خان ــات جوان ــی و کمــی مطالع ــاء ســطح کیف ارتق
هــا در فضــای مجــازی از “بیانــات  مقــام معظــم رهبــری بــا 
عنــوان جاذبــه حســینی “  مســابقه ای بــا همــکاری ســازمان 
ــاد در  ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع فرهنگ

ــد. ــزار نمای ــتان برگ ســطح شهرس
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 
ــردن  ــه ک ــه نهادین ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاد ب نجــف آب
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و همچنین پاسداشــت 
فرهنــگ نــاب حســینی  از اهــداف مهــم ایــن 
مســابقه اســت ؛گفــت: مهلــت شــرکت در مســابقه 
و ارســال پاســخ نامــه هــا تــا 23 مهرمــاه همزمــان 
بــا آغــاز امامــت حضــرت ولیعصــر “عــج اهلل تعالــی 
فرجــه الشــریف” اســت و بــه شــرکت کننــدگان بــه 

قیــد قرعــه جوایزنفیســی اهــداء مــی شــود.
عاقــه منــدان مــی تواننــد پاســخ نامــه مســابقه را 

 najafabad_farhang@yahoo.comبــه نشــانی ایمیــل اداره ارســال فرماینــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد همزمــان 
بــا ســالروز شــهادت  ثامــن الحجــج حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا علیــه الســام و آخریــن 
روز از مــاه صفــر بــه همــت مرکــز قــرآن کریــم و ســازمان علمــی و فرهنگــی آســتان قــدس 
ــاوت  ــی ت ــان، کرس ــبکه اصفه ــیما و ش ــارف س ــرآن و مع ــبکه ق ــارکت ش ــا مش ــوی و ب رض

ــود. ــزار می ش ــاد برگ ــهدای نجف آب ــزار ش ــوی در گل رض
در  ایــن محفــل کــه بــا آییــن پرچم گردانــی حــرم مطهــر رضــوی همــراه خواهــد بــود، حامــد 
ــه  ــی ب ــواد توکل ــاری نوجــوان محمدج ــزاده، مســعود نیک دســتی، موســی معتمــدی و ق علی

ــد. ــرآن می پردازن ــاوت ق ت

ــت  ــا محوری ــی ب ــای قرآن ــج فعالیت ه ــغ و تروی ــدف تبلی ــا ه ــاوت رضــوی ب ــی ت کرســی مل
ــات  ــا ســایر اســتان ها در سراســر کشــور، تحقــق منوی ــوی ب ــد معن حضــرت رضــا )ع( و پیون
مقــام معظــم رهبــری دربــاره تشــکیل ایــن محافــل بــرای اســتماع قــرآن، ایجــاد شــور و نشــاط 
ــان و  ــه ویــژه جامعــه نوجوان ــا قــرآن ب ــه انــس ب معنــوی و همچنیــن تشــویق عاقه منــدان ب

ــان در مراکــز و مجموعه هــای دینــی و فرهنگــی ســطح کشــور برگــزار مــی گــردد. جوان
ــزار  ــاه ســاعت 16عصــر  در گل ــوی روز پنجشــنبه 15 مهرم ــن مراســم معن ــی اســت ای گفتن
شــهدای نجف آبــاد و در جــوار مــزار شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی برگــزار و به صــورت 

زنــده از شــبکه قــرآن ســیما و شــبکه اســتانی اصفهــان پخــش می شــود.

مــی دانــم آســمان آبــی اســت. ابــر ســفید اســت. کــوه قهــوه ایــی 
اســت. بــال هــای پروانــه هــا رنگارنــگ هســتند. ولــی از وقتــی بــه 
دنیــا آمــده ام رنگــی جــز ســیاهی ندیــده ام، آری مــن یــک نابینــا 

. هستم 
یعنــی جهانــی پــر از تاریکــی در مقابــل، کنــار و پشــت ســر مــن 
لســت، روشــنایی وز را نمــی بینیــم. جلــوه مهتــاب را نمــی بینــم. 

غــم پــدر  و اشــک هــای مــادر نمــی بینــم.
هرچنــد چشــمانم بــر روی رنــگ هــای دنیا بســته اســت، هرچند 
چشــمانم بــه لبخنــد صبــح و آســمان تیــره پلــک نمــی گشــاید. 
هرچنــد چشــمانم در روشــنایی رنگیــن کمان هــزار رنــگ خداوند 
خاموشــند، ولــی مگــر شــرط درک غایــت خلفــت فقــط چشــم 

ســر اســت. مــن حــس مــی کنــم، حــس مــی کنــم لطافت بــاران 
را، حــس مــی کنــم نازکــی گل را حســن مــی کنم رطوبت اشــک 
را بــر گونــه هــای مــادرم و حــس مــی کنــم دســت هــای پنبــه 

بســته پــدرم را . 
مــن مــی شــنوم بــا تمــام وجــود خنــده هــای بــرادر کوچکتــرم 
ــازی کــودکان را در کوچــه. ــاران را و صــدای ب ــارش ب را، صــدای ب

و لمــس مــی کنــم بــا ســر انگشــتانم در چوبــی اتاقــم را، زیبایــی 
صــورت خواهــرم را، نوشــته هــای حــک شــده در کتابــم را و تمــام 

چیزهــای قشــنگ و زشــت را.
آیــا تــو مــی دانــی کــه چــه تفــاوت فاحشــی اســت بیــن دیــدن و 
حــش کــردن، دیــدن و نشــیندن در عمــق وجــود، دیــدن و لمس 

کردن.
در ایــن میــان تــو تنهــا بــه زیبایــی رنــگ هایــی کــه مــی بینــی 
ــدرت حــس  ــه خاطــر ق شــاد و خوشــحال مــی شــوی و مــن ب

کــردن، لمــس کــردن، شــنیدن و ... شــکرگزارم.
آری چه زیبا گفت صادق هدایت:

نابینا غصه نخور در دنیا چیز قشنگی وجود ندارد
ما هم که می بینیم خود را به کوری زده ایم باور کن 
ماهی ها گریه شان دیده نمی شود، گرگ خوابیدنشان 

عقاب ها سقوطشان و انسان ها درونشان 

درد و دل های یک نابینا
به مناسبت 23 مهر ماه روز جهانی نابینایان)عصای سفید(
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4
خبر کوتاه تفاهم نامه خدمات درمانی ورزشکاران شهرستان نجف آباد

طبق تفاهم نامه اداره ورزش و جوانان و هیات پزشکی ورزشی شهرستان نجف آباد مقرر شد :
ویزیــت ورزشــکاران دارای کارت بیمــه ورزشــی بــا 50 درصــد تخفیــف  بــه مبلــغ 350 هــزار ریــال )معــادل 35 هــزار تومــان( 
در ســال 1۴01-1۴00، ویزیــت ورزشــکاران آســیب دیــده ورزشــی دارنــده کارت بیمــه ورزشــی بــا 70 درصــد تخفیــف بــه 
مبلــغ 200 هــزار ریــال )معــادل 20 هــزار تومــان( در ســال 1۴01-1۴00، ویزیــت ورزشــکاران مــدال آور و قهرمانــان ملــی 

)بــرون مــرزی آســیایی، جهانــی و بیــن المللــی( دارنــده کارت بیمــه ورزشــی بــه صــورت رایــگان.
آدرس : خیابــان امــام ـ بعــد از چهــارراه شــهرداری ـ کوچــه دکتــر پــورآذر )کــوی روشــن( ـ پشــت ســاختمان ســرای ســامت 

ـ پــاک 10 ـ دکتــر مریــم قنبرنســب )متخصــص پزشــکی ورزشــی(

ــاد را شــهر طالیــی در حــوزه ورزش مــی نامنــد، جوانــان بســیاری دارد  نجــف آب
کــه در ورزش بــا تــالش و پشــتکار و البتــه حمایــت مســوولین حائــز رتبــه هــای 
ــن  ــی از ای ــا یک ــد ب ــم ش ــی فراه ــد، فرصت ــده ان ــور و... ش ــطح کش ــر در س برت
ــوان و ورزش  ــورد ورزش، بان ــه در م ــا او صمیمان ــه گفتگــو بنشــینم و ب ــزان ب عزی

ــاد صحبــت کوتاهــی داشــته باشــم. نجــف آب
* خودتان را معرفی کنید و از چه سنی وارد ورزش شدید؟

فهیمــه ســلمانی زاده هســتم، متولــد شهرســتان نجــف آبــاد از ســال 1379در ســن 7 ســالگی 
تکوانــدو را شــروع کــردم.

* از چــه زمــان وارد رشــته تکوانــدو شــدید و چــه عاملــی باعــث شــد ایــن رشــته 
را انتخــاب کنیــد و بــه ایــن رشــته عالقــه مند شــدید؟

در خانــواده فرزنــدی فعــال و بازیگــوش بــودم و روحیــه جنگنــده ایــی داشــتم بــرای همیــن 
ــه  ــی ب ــه ای ــد و پیــش زمین ــای ورزشــی ببرن ــه کاس ه ــن را ب ــد م ــم گرفتن ــواده تصمی خان
وجــود آمــد کــه در کاس تکوانــدو ثبــت نــام کننــد و چــون روحیــه جنگنــده ایــی داشــتم در 

شــروع کار مبــارزه را آغــاز کــردم و خیلــی عاقــه منــد شــدم.
* در مــورد رشــته تکوانــدو مختصری توضیــح دهید زیر شــاخه هــای آن را توضیح 
دهیــد و بگوئیــد شــما در چــه زیــر شــاخه ایــی از ایــن رشــته فعالیــت مــی کنید؟

رشــته تکوانــدو یــک رشــته المپیکــی هســت و المپیکــی بــودن آن باعــث شــده یــک رشــته 
ورزشــی پــر اعتبــار باشــد. بعضــی از رشــته هــا ســبکی برگــزار مــی شــود یعنــی اینکــه ســبکی 
ــا ســبکی کــه در کشــور هــای دیگــر برگــزار مــی  ــران برگــزار مــی شــود ب کــه در داخــل ای
شــود متفــاوت هســت ولــی در رشــته تکوانــدو ایــن رشــته در همــه جــای جهــان بــه صــورت 
یــک ســبک مشــترک کار مــی شــود. زیــر شــاخه هــای تکوانــدو شــمال کیورگــی ) مبــارزه( 
پــوم ســه )حــرکات نمایشــی( و هانمادانــگ )مجموعــه مبــارزه و حــرکات نمایشــی و حــرکات 

رکــوردی و شکســتن اجســام اســت(.
مــن در شــروع تکوانــدو کیورگــی کار مــی کــردم ولــی بــا گذشــت ســال هــای متمــادی عاقــه 
مــن بــه ســبک پومســه بیشــتر شــد و در ایــن ســبک بیشــتر کار کــردم و توانســتم عناویــن 
مختلفــی را کســب کنــم و در حــال حاضــر بــه عنــوان مربــی داخــل تیــم هــای پومســه فعالیت 
دارم چــه در لیــگ هــای اســتان بــه عنــوان ســرمربی و چــه در لیــگ هــای کشــوری دســته 
یــک لیــگ برتــر و قهرمانــی کشــور کــه آنجــا ســمت هایمــان متفــاوت اســت یعنــی در داخــل 
یــک مســابقه ســرمربی هســتم و داخــل یــک مســابقه بــه عنــوان مربــی همــکاری مــی کنــم.  
* مــدال هــا و مقاماتــی کــه در رشــته تکوانــدو به دســت آورده یــد را بیــان کنید؟

ــه رشــته مبــارزه داشــتم توانســتم در همــان ســال هــای  ــه عاقــه فروانــی کــه ب ــا توجــه ب ب
نخســت، ســال 1381 در قالــب تیــم اســتان بــه مســابقات کشــوری اعــزام شــوم و عنــوان نائــب 
قهرمانــی در رده ســنی نونهــاالن را کســب کنــم و بعــد از آن مســابقات شهرســتانی و اســتانی 
زیــادی در رشــته مبــارزه کار کــردم ولــی از ســن 15 ســالگی بــه بعــد گرایــش پیــدا کــردم بــه 
ســمت پومســه و هــم در غالــب بازیکنــی توانســتم عناویــن مختلــف شهرســتانی و اســتانی و 
حتــی حــدود 20 مقــام کشــوری را کســب کنــم و در حــال حاضــر در حــدود 5 ســال هســت 
ــای  ــال ه ــتان در س ــی اس ــن مرب ــن برتری ــم و عناوی ــی کن ــت م ــی فعالی ــمت مرب ــه در س ک

متنــاوب کســب کنــم هــم در اســتان و هــم در کشــور.
* آیا شما در روند ورزشی خود الگو داشته اید و چه کسانی بوده اند؟

مســلما هــر فــردی کــه موفــق شــود افــراد موفــق رشــته خــود را الگــو قــرار مــی دهــد و مــن 
هــم مســلما الگــوی ورزشــی داشــته ام کــه قهرمــان هــای جهــان رشــته ورزشــی خودمــان 

بــوده کــه همیــن باعــث میشــد کــه بتوانــم در ایــن رشــته بیشــتر موفــق شــوم 
* لطفا در مورد موقعیت تحصیلی و شغلی خود صحبت کنید؟

بــا توجــه بــه اینکــه در ورزش بســیار فعــال بــودم و رشــته هــای ورزشــی دیگــر هــم در زمــان 
مــدارس و مســابقات دانشــگاهی شــرکت مــی کــردم رشــته دانشــگاهی خــود را نیــز مرتبــط بــا 
ورزش انتخــاب کــردم و رشــته تربیــت بدنــی را بــرای ادامــه تحصیــل انتخــاب کــردم و در حــال 
حاضــر کارشــناس ارشــد تغذیــه ورزشــی هســتم وعــاوه بــر اینکــه مربــی تکوانــدو در ســطح 
شهرســتان و اســتان هســتم در هنرســتان هــای تربیــت بدنــی هــم آمــوزش و فعالیت مــی کنم.
ــن  ــده، زیباتری ــود آم ــه وج ــی ب ــای زیبای ــه ه ــلما لحظ ــدو مس * در ورزش تکوان

ــد؟ ــان کنی ــن ورزش را بی ــه در ای لحظ
خــوب مســلما هــر ورزشــکاری لحظــات زیبایــی در رشــته ورزشــی خــود داشــته، موقعــی کــه 
اول شــده و روی ســکو رفتــه اســت و ســرود کشــورش در آن لحظــه برایــش اجــرا شــده و یــا 
در زمــان هــای طایــی برنــده شــده ، بهتریــن لحظــه هــای ورزشــکار اســت. مــن هــم مســلما 
ــت  ــت و رقاب ــادی داش ــش زی ــه تن ــابقات ک ــی از مس ــل یک ــتم، داخ ــی را داش ــات زیبای لحظ
ــا اختــاف بســیار کــم تیــم مــی توانســت قهرمــان شــود و یــا  خیلــی حســاس بــود یعنــی ب
اصــا روی ســکو نیایــد و بیشــتر کادر مــی گفتنــد کــه مــا نمــی توانیــم قهرمــان شــویم امــا 
بــه لطــف خداونــد متعــال و بــا تــاش هایمــان لحظــه ای کــه امتیــاز تیــم اعــام شــد بهتریــن 

لحظــه ورزشــی بــرای مــن بــود.

* آیــا زمانــی پیــش آمده بود که شــما انگیــزه خــود را در روند ورزش خود از دســت 
داده باشــید و اگــر ایــن اتفــاق افتــاده چــه عاملــی باعث حرکت مجدد شــما شــد؟

همــه مــا ورزشــکاران لحظــه هایــی پیــش مــی آیــد کــه فشــار روانــی بــر روی مــا زیــاد مــی 
شــود، کــه ایــن فشــار روانــی ممکــن اســت در اثــر شــرایط محیطــی ســخت باشــد یعنــی در 
زمــان طوالنــی مســیری را طــی کنــی تــا بــه مکانــی کــه بتوانــی تمریــن خــود را انجــام دهــی 
ــو نمــی  ــه بازیکــن وارد مــی شــود، کــه ت ــا جــو روانــی کــه از ســمت اطرافیــان ب برســی و ی
توانــی انجــام دهــی و یــا ادامــه دهــی شکســت مــی خــوری و یــا حتــی بعــد از یــک تمریــن 
طوالنــی در مســابقه بــا شــرایط ســخت نتوانــی نتیجــه بگیــری و یــا نتیجــه گرفتــه شــده مــورد 
رضایــت ورزشــکار نبــوده همــه اینهــا باعــث مــی شــود ورزشــکار مــدت زمانــی انگیــزه خــود 
را از دســت بدهــد و مســلما ایــن شــرایط بــرای مــن هــم پیــش آمــده و افــرادی کــه بــه مــن 
انگیــزه مــی دادنــد از جملــه، خانــواده ام کــه همیشــه مشــوق اصلــی مــن بودنــد، در لحظــه 
ای کــه شــرایط برایــم ســخت بــود و دیگــر نمــی توانســتم تشــویق و روحیــه دادن آنهــا باعــث 
ادامــه مســیر مــن مــی شــد و صحبــت هــای مربــی خــودم کــه تجربــه هــای خــودش را برایــم 
بیــان مــی کــرد و بــا صحبــت هایــش باعــث آرامــش مــن مــی شــد، کــه مجــدد راه قهرمانــی 

خــودم را ادامــه دهــم. 
* چه مقدار از زمان روزانه خود را اختصاص به تمرین کردن می دادید؟

ــش رو  ــه در پی ــر اســاس مســابقه ای ک ــق شــدن داشــته باشــد ب ــر ورزشــکار قصــد موف  اگ
دارد زمــان خــودش را برنامــه ریــزی مــی کنــد و مقــدار زمانــی کــه یــک ورزشــکار مــی توانــد 
بگــذارد تــا موفــق شــود روزانــه 6 الــی 7 ســاعت مــی باشــد و مســلما زمــان اســتراحت آن نیــز 
ــی  ــا آســیب نبینــد. در حــال حاضــر چــون در ســمت مرب ــد برنامــه ریــزی شــده باشــد ت بای
بیشــتر فعالیــت دارم زمــان بــرای تمریــن خــودم شــاید کمتــر باشــد امــا بیشــترین زمــان را 
بــرای شــاگردان خــودم در جهــت ارتقــا و پیشــرفت آنهــا مــی گــذارم کــه بتواننــد بــه عناویــن 

آســیایی و جهانــی دســت پیــدا کننــد.
* نظرتان را پیرامون مدیران شهرستان نجف آباد بفرمایید؟

از زمانــی کــه در ســمت مربــی فعالیــت کــرده ام مدیــران بســیار پیگیــری داشــته ام کــه بــه 
ورزش اهمیــت مــی دهنــد و تمــام تــاش آنهــا ایــن اســت کــه ورزشــکاران بتواننــد نتیجــه 
بگیرنــد و موفــق شــوند و از جملــه افــراد ریاســت هیئــت تکوانــدو شهرســتان نجــف آبــاد آقــای 
ــم  ــرکار خان ــوان اداره س ــور بان ــد و ام ــر موح ــای دکت ــان آق ــت ورزش و جوان ــمی، ریاس هاش

براتــی و دیگــر عزیــزان.
* انتظار شما از مسئولین ورزش شهرستان نجف آباد چیست؟

اینکه همچون قبل  از مربی و ورزشــکاران حمایت کنند و باعث دلگرمی هرچه بیشــتر ما باشــند 
و بــا توجــه بــه شــرایط مســابقات از نظــر ســالن تمریــن و بحث اسپانســرینگ مــا را یــاری کنند.

* پیام شما به عنوان یک بانوی موفق به بانوان و دختران نجف آباد چیست؟
نجــف آبــاد و دخترانــش پتانســیل بســیار زیــادی دارنــد هــم در بحــث ورزش و هــم تحصیــل.

کــه بــا تــاش و پشــتکار از تمــام اســتعدادهایی کــه خداونــد در وجــود آنهــا قــرار داده اســتفاده 
کننــد و باعــث افتخــار بیشــتر خانــواده و شــهرمان باشــند. 

* و در آخر
ــه  ــم ب ــد تشــکر کن ــه مــن کمــک کردن ــن مســیر ب ــرادی کــه در ای ــک اف ــک ت جــا دارد از ت
ــرای  ــان ب ــام وجودش ــا تم ــد و ب ــن بودن ــراه م ــا هم ــه ج ــه هم ــزم ک ــواده عزی ــوص خان خص

ــد . ــاش کردن ــم ت موفقیت
ــات  ــت هی ــاد و کادر و ریاس ــف آب ــتان نج ــان شهرس ــت اداره ورزش جوان ــن ریاس  همچنی
ــران  ــن و همــه دخت ــی م ــن مراحــل حام ــی ای ــه در تمام ــاد ک ــدو شهرســتان نجــف آب تکوان

ــد. ــهرم بودن ــدو کار ش تکوان
سمیه شریعتی

مسوولین، ورزش و ورزشکاران را حمایت کنند
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                                                                 دعوت دو بانوی نجف آبادی به اردوی تیم ملی کوراش 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد دومیــن اردوی تیــم ملــی بزرگســاالن بانــوان کــوراش 
بــرای حضــور در مســابقات قهرمانــی آســیا  در اســتان خراســان شــمالی شهرســتان بجنــورد برگــزار مــی شــود.

کــه طبــق دعــوت نامــه فدراســیون ووشــو نســرین محمدصالحــی و پردیــس عیــدی ونــدی  دو بانــوی نجــف آبــادی بــه ایــن 
اردو دعــوت شــده انــد.

با آرزوی موفقیت های این دو بانوی شایسته شهرستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد بســیج ورزشــکاران 
بــا همراهــی ســازمان مــردم نهــاد ورزش دوســتان ذوالفقــار بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس

ویــژه برنامــه هایــی را بــه مــدت 5 شــب بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار کــرد، کــه 
در شــب پایانــی از اعضــای شــورای بســیج ورزشــکاران تجلیــل شــد.

ــل  ــیجی، تجلی ــکاران بس ــط ورزش ــدس توس ــاع مق ــال دف ــهدای 8 س ــور ش ــی قب ــار روب  غب
از نوجوانــان ورزشــکار بســیجی در تعــدادی از کاس هــای ورزشــی، حضــور در برنامــه 
کوهپیمایــی خانوادگــی و همگانــی، برگــزاری روضــه هــای محلــه ای ویــژه شــهدای 

ــی  ــور در راهپیمای ــی، حض ــف فرهنگ ــای مختل ــه ه ــا برنام ــراه ب ــکار هم ــرم ورزش ــع ح مداف
ــور در  ــی، حض ــای همگان ــات ورزش ه ــی هی ــا همراه ــهدا ب ــاد ش ــه ی ــن ب ــدگان اربعی جامان
ــور ســواران در پیســت شهرســتان  فســتیوال مــدارس فوتبــال شهرســتان، حضــور در رژه موت
ــژه  ــی وی ــی و محل ــای بوم ــابقات ورزش ه ــزاری کارگاه و مس ــهدا،  برگ ــاک ش ــال پ ــا تمث ب
ــه ــپاه ناحی ــی س ــت بدن ــتایی و تربی ــات ورزش روس ــکاری هی ــا هم ــیجی،  ب ــران بس  خواه

،  اجرای برنامه های ورزشی در برنامه رزمی فرهنگی در مسیر جاودانگی

اجرای ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس به همت بسیج ورزشکاران

خادمان خانواده شهدا و ایثارگران
شــریعتی نیــا رییــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: جامعــه 
ــان اســت  ــاد آن ــه ی ــواره ب ــران هم ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــه بنی ــد ک ــد بدانن ــری بای ایثارگ
بنابرایــن ضــرورت دارد کــه برنامه هــای سرکشــی بــه خانــواده شــهدا، جانبــازان و آزادگان بــه 

ــوش شــده اند. ــه فرام ــد ک ــا احســاس نکنن ــا آن ه ــود ت صــورت گســترده تری انجــام ش
 وی افــزود: هــدف شــکل گیری معتمدیــن معیــن اســتفاده از خــود ایثارگــران بــرای رســیدگی 
بــه بخشــی از مســائل ایــن جامعــه بــود و امــروز ایــن مجموعــه بــه صــورت ســاختاری غیــر 

رســمی در کنــار  بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران مشــغول بــه ایفــای نقــش اســت.
شــریعتی نیــا بــا تاکیــد بــر اینکــه معتمدیــن معیــن در کنــار همــکاران بنیــاد شــهید و امــور 
ــی را  ــر و خوب ــای مؤث ــران گام ه ــهدا و ایثارگ ــای ش ــان خانواده ه ــوان خادم ــران به عن ایثارگ
ــه  ــا ب ــیب ه ــن، آس ــن معی ــی معتمدی ــت اجرای ــری هیئ ــکل گی ــا ش ــت: ب ــد گف بر می دارن
حداقــل مــی رســد و جامعــه هــدف نســبت بــه برخــی آســیب هــا ایمــن مــی شــوند و ایــن امر 
محقــق نخواهــد شــد مگــر بــه همــراه داشــتن درایــت و تفکــر کــه در مراحــل مختلــف ایــن 

مهــم را نشــان داده انــد.
شــریعتی نیــا  تصریــح کــرد: جلســه هایــی متعــدد بــرای بررســی و رفــع مشــکات خانــواده 
ــا  ــت و م ــده اس ــادی برگزارش ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــوزه ه ــازان در ح ــهدا، جانب ش

ــرای کــم نمــودن آســیب هــا هســتیم. ــز  ب ــن عزی ــاری  معتمدی نیازمنــد مشــورت و ی

بزرگداشت شهید محمد آقالر
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خبر کوتاه دیدارهایی به رنگ تبریک مردم و مسئولین

ــژه شهرســتان، امــام جمعــه  ــدار وی ــان: فرمان ــاد در دفتــر خویــش میزب ــا برنامــه ریــزی صــورت پذیرفتــه  شــهردار نجــف آب ب
ــک و  ــی ی ــهرک صنعت ــره ش ــت مدی ــرو، هیئ ــن نی ــان ای ــی از فرمانده ــیج و جمع ــت بس ــه مقاوم ــی ناحی ــهر، فرمانده ویاش
ــه هــای عمومــی و مدیــران دفتــر آســتان  دو، مســئول دفتــر نماینــده، ریاســت دادگســتری و دادســتان ،مســئول امورکتابخان
قــدس رضــوی و تنــی چنــد از خادمیــاران، نهــاد علمــی آموزشــی جامعــه المصطفــی)ص(، ریاســت امورمالــی شــورای شــهر 
اصفهــان، مدیــر امورآبفــا منطقــه، مســئول یادمــان شــهدای نجــف آبــاد، شــهردار جــوزدان و جمعــی از مدیــران، نظــام مهندســی 
ــده انتظامــی  ــی هاشــم، فرمان ــه قمــر بن ــان، ریاســت بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری، مســئولین خیری ســاختمان اصفه
شهرســتان و جمعــی از فرماندهــان ایــن نیــرو، مجمــع طــاب امیرآبــاد و، مســئولین شــهری بــود کــه مراتــب تبریــک انتصــاب و  

توفیــق و ســربلندی شــهردارنجف آبــاد در جهــت خدمــت رســانی بــه شــهروندان را بــه ایشــان اعــام  نمودنــد.

ــنیم در  ــگار  تس ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــل ابوتراب ابوالفض
ــا  ــاد ب ــتان نجف آب ــاخت های شهرس ــون زیرس ــان، پیرام اصفه
ــن شهرســتان اظهــار داشــت: پــس از  ــه فاضــاب ای اشــاره ب
اینکــه در ســال 91 مــن بــه عنــوان نماینــده مــردم نجف آبــاد 
و تیــران و کــرون در مجلــس انتخــاب شــدم، متوجــه شــدم 
ــاالنه  ــاد س ــی بودجــه فاضــاب شهرســتان نجف آب ــف مل ردی
1.5 کیلومتــر اســت و بــا ایــن ردیــف، در طــی 18 ســال، تنهــا 
ــاد  ــاب نجف آب ــری فاض ــروژه 570 کیلومت ــر از پ 27 کیلومت
ــا  ــن نتیجــه رســیدم کــه ب ــه ای ــن ب ــود بنابرای انجــام شــده ب
ــری  ــد تدبی ــرد و نیازمن ــش ب ــوان کار را پی ــن روش نمی ت ای

اساســی هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه در پــروژه فاضــاب نجف آبــاد از ظرفیــت 
ــا  ــه داد: ب ــد، ادام ــتفاده ش ــی اس ــارکت مردم ــره 3 مش تبص
ــاد  ــاب نجف آب ــه فاض ــی بودج ــف مل ــه ردی ــه اینک ــه ب توج
پاســخگوی پــروژه فاضــاب نجف آبــاد نبــود، بــرای نخســتین 
ــا  ــی ب ــارکت مردم ــره 3 مش ــت تبص ــور از ظرفی ــار در کش ب
ــگ  ــال 95 کلن ــم و در س ــتفاده کردی ــکاری اس ــک کار ابت ی
کار ابتــکاری اســتفاده از ظرفیــت پســاب فاضــاب تبصــره 3 

ــه زمیــن خــورد. مشــارکت مردمــی ب
نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس شــورای اســامی 
ــتان  ــن شهرس ــاب ای ــروژه فاض ــرفت پ ــه پیش ــاره ب ــا اش ب

ــره 3  ــت تبص ــتفاده از ظرفی ــس از اس ــرد: پ ــان ک خاطرنش
مشــارکت مردمــی بــرای اولیــن بــار در کشــور، در طــی ایــن 
5 ســال 270 کیلومتــر فاضــاب کشــیده شــده اســت یعنــی 
ــه ســالی  ــر ب ــن شــیوه توانســتیم از ســالی 1.5 کیلومت ــا ای ب
ــاد  ــر فاضاب کشــی در شهرســتان نجف آب حــدودا ۴0 کیلومت

برســیم.
ــه داد:  ــران ادام ــهر تی ــاب ش ــبکه فاض ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
همیــن شــیوه اســتفاده از ظرفیــت تبصــره 3 را در شهرســتان 
ــن  ــه فاضــاب ای ــا وجــود اینک ــم و ب ــز اجــرا کردی ــران نی تی
شــهر حتــی یــک ردیــف بودجــه هــم نــدارد، اکنــون شــبکه 
ــان  ــا پای ــده و ت ــام ش ــد انج ــهر 80 درص ــن ش ــاب ای فاض
ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــه آن ب ــز تصفیه خان ــال نی امس

ــان  ــق و علویجــه بی ــاره فاضــاب شــهرهای ده ــی درب ابوتراب
کــرد: در شــهر دهــق نیــز بــا همیــن شــیوه و ایجــاد مشــارکت 
ــاز  ــن شــهر آغ ــت، کار شــبکه فاضــاب ای ــردم و دول ــن م بی
ــرای  ــن ب ــت؛ همچنی ــته اس ــز داش ــرفت هایی نی ــده و پیش ش
ــزودی کار  ــده و و ب ــم ش ــات کار فراه ــه، مقدم ــهر علویج ش
اجــرای آن آغــاز خواهــد شــد و پــس از آن در شــهرهای 
ــاب  ــبکه فاض ــروژه ش ــهر پ ــکران و رضوان ش ــوزدان، عس ج

اجــرا می شــود.
ــره 3  ــت تبص ــکاری از ظرفی ــتفاده ابت ــر اس ــد ب ــا تاکی وی ب

ــاد،  ــروژه فاضــاب شهرســتان نجف آب مشــارکت مردمــی در پ
ــرای  ــال، ب ــری در س ــه 1.5 کیلومت ــف بودج ــا ردی ــت: ب گف
کار  فاضــاب نجف آبــاد،  پــروژه 570 کیلومتــری شــبکه 
ــا  ــید ام ــول می کش ــال ط ــه 500 س ــک ب ــروژه نزدی ــن پ ای
خوشــبختانه بــا ایــن حرکــت ابتــکاری کــه انجــام شــد، ظــرف 
مــدت 5 ســال نزدیــک بــه نیمــی از ایــن پــروژه انجــام شــده 
و پــروژه همچنــان فعــال اســت و امــروز 750 نقطــه از کشــور، 
از ایــن حرکتــی کــه در نجف آبــاد انجــام شــد الگــو گرفتــه و 

ایــن طــرح در ایــن نقــاط کشــور نیــز اجــرا شــده اســت.

الگوگیری 75۰ نقطه کشور از طرح فاضالب نجف آباد

ادامه از صفحه 1
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در دیــدار بــا اصحــاب 
ــس  ــوان پلی ــا  عن ــا ب ــه ناج ــعار هفت ــن ش ــن تبیی ــانه ضم رس
هوشــمند ، امنیــت پایــدار بــه تشــریح عملکــرد این نیرو در شــش 

ماهــه گذشــته پرداخــت.
هــم ســخنان ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی فرمانــده انتظامــی 
ــمت  ــه س ــم ب ــترین جرائ ــاد:  بیش ــف آب ــژه نج ــتان وی شهرس
ــرفته  ــوژی پیش ــه تکنول ــان ک ــه و همچن ــازی رفت ــای مج فض
ــت.حدود  ــده اس ــده ش ــز پیچی ــفیات آن نی ــم و کش ــده جرای ش
75 درصــد تماس هــای تلفنــی بــا نیــروی انتظامــی  شهرســتان 
عملیاتــی و مابقــی مشــاوره ای بــوده اســت. در نظــر ســنجی های 
ــه پلیــس 8 درصــد  ــز ب صــورت گرفتــه اعتمــاد شــهروندان عزی
افزایــش یافتــه اســت. آمــوزش همگانــی شــهروندان در خصــوص 
ــرار دارد. اقدامــات  ــم در دســتور کار پلیــس ق پیشــگیری از جرائ
ــب اجــرای طــرح  ــون شــکنان در قال ــا قان ــه ای ب ســلبی و مقابل
ــرار دارد. ــس ق ــتور کار پلی ــور در دس ــه مح ــت محل ــای امنی  ه

برخــورد بــا اراذل و اوبــاش و خــرده فروشــان مــواد مخــدر، کشــف 
امــوال مســروقه از دیگــر اقدامــات نیــروی انتظامــی شهرســتان 

اســت. در حــوزه سرکشــی از اصنــاف متخلــف بــا همــکاری ســایر 
ادارات مربوطــه افزایــش داشــتیم و برخــورد هــای قانونــی و 

مناســب صــورت گرفتــه اســت.
رصــد فضــای مجــازی بــا جدیــت تمــام توســط پلیس فتــا صورت 
مــی گیــرد و در ایــن خصــوص فعالیــت هــای خوبــی انجــام شــده 
بطــوری کــه بــا افزایــش 68 درصــدی پرونــده هــا و 29 درصــدی 
افزایــش کشــف و دســتگیری متهمیــن مربــوط بــه آن بــوده ایم .

ــکایت  ــش ش ــد کاه ــادات و 100 درص ــش انتق ــد کاه 30 درص
ــه عنــف و  ــد متجــاوزان ب ــم. دســتگیری بان از پلیــس داشــته ای

ــد. ــراف کردن ــره ســرقت اعت ــه  1۴ فق ــه ب مســلحانه  ک
دســتگیری بانــد ســارقین ماینــر بــه ارزش تقریبی شــش میلیارد 
تومــان  دســتگیری بانــد ســارقین باغــات بــا 53 فقــره کشــف 33 
درصــد افزایــش کشــفیات مــواد مخــدر داشــته ایــم و در 6 مــاه 
گذشــته 5۴ درصــد افزایــش دســتگیری ســارقین احشــام بــوده 
اســت.   همچنیــن در خصــوص کشــف ســاح و مهمــات جنگــی 
نســبت به ســال گذشــته 8درصد افزایش کشــف و ســاح شکاری 
ــم ســرهنگ  ــش کشــف داشــته ای ــر مجــاز 13 درصــد افزای غی
ــان  ــا بی ــه ناج ــعار هفت ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب ــری آران ــم گوه میث

داشــت رویکــرد هوشــمند ســازی کشــف جــرم و ارائــه خدمــات 
انتظامــی و راهــور بصــورت هوشــمند در دســتور کار جــدی پلیس 
مــی باشــد ایــن مقــام انتظامــی در پایــان ضمــن تقدیــر و تشــکر 
از مــردم عزیــز و والیــت مــدار و شــهید پــرور نجــف آبــاد  و ســایر 
ادارات و اعضــای شــورای تامیــن بــه جهــت همــکاری هــای خوب 
آنــان بــا خادمیــن خــود در پلیــس و ارتقــای امنیــت اجتماعــی 
ــی را  ــام بخش ــی در انتظ ــارکت مردم ــتان مش ــطح شهرس در س
ــد. ــم گردی ــن مه ــان اســتمرار ای ــم برشــمرد و خواه بســیار مه

ــای  ــت ه ــن اولوی ــم تری ــاد، مه ــف آب ــد نج ــهردار جدی  ش
پروژه هــای  تکمیــل  را  مدیریــت خــود  تحــت  مجموعــه 
در  هــای  پــروژه  برخــی  مجــدد  بررســی  تمــام،  نیمــه 
مــورد  در  اصاحــات  برخــی  انجــام  و  اجــرا  دســت 
دانســت. جدیــد  شــرایط  بــا  انطبــاق  جهــت  هــا  آن 

عبدالرســول امامــی گفــت: کاهــش هزینه هــای جــاری و 
ــف  ــی در تعری ــع بین ــی، واق ــتانی و مل ــارات اس ــب اعتب جل
پروژه هــای جدیــد، تمرکــز بــر جلــب مشــارکت بخــش 

خصوصــی و ایجــاد درآمــد پایــدار و عدالــت محــوری و تــوازن 
اجــرای پروژه هــا در ســطح مناطــق مختلــف، از دیگــر اولویــت 

ــتند. ــهرداری هس ــت ش ــد مدیری ــای دوره جدی ه
ــم  ــک و تکری ــات الکترونی ــعه خدم ــرد: توس ــه ک ــی اضاف امام
اربــاب رجــوع، حفــظ محیــط زیســت، اولویــت دادن بــه 
ــت فعالیت هــای فرهنگــی،  حفــظ ســامت شــهروندان و تقوی
ــه  ــورد توج ــم م ــائل مه ــر مس ــی از دیگ ــی و ورزش اجتماع

ــود. ــد ب ــده خواهن ــال آین ــار س چه

تشریح مهم ترین اولویت های مدیریت شهری نجف آباد
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                                                                  1۰ شهرستان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا
بــر اســاس جدیدتریــن رنــگ بنــدی اعــام شــده از ســوی وزارت بهداشــت در زمینــه شــیوع کرونــا در شهرســتان های اســتان 

اصفهــان، رنگبندی هــا بیانگــر رونــد نزولــی ابتــاء بــه ایــن بیمــاری در اســتان اصفهــان اســت.
ــدن،  ــاد، فری ــان، کاشــان، خمینی شــهر، شــهرضا، لنجــان، نجــف آب ــن اســاس در حــال حاضــر شهرســتان های اصفه ــر ای ب

فاورجــان، شــاهین شــهر و میمــه و نطنــز در وضعیــت نارنجــی کرونــا ثبــت شــده اســت.
ــگان نائیــن، خــور و بیایانــک،  همچنیــن شهرســتان های اردســتان، مبارکــه، فریــدون شــهر، آران و بیــدگل، ســمیرم، گلپای

تیــران و کــرون، خوانســار، دهاقــان، چــادگان در وضعیــت زرد کرونــا ثبــت شــده اســت.
شهرســتان بوئیــن میاندشــت و برخــوار تنهــا شهرســتان های اســتان اصفهــان اســت کــه در وضعیــت آبــی ثبــت شــده امــا 

همچنــان هیــچ شهرســتانی در وضعیــت ســفید کرونــا نیســت.

هنگامــی کــه دریافــت انــرژی از طریــق رژیــم غذایــی بیشــتر از مصــرف انرژی توســط بدن می شــود، 
ســلول هــای چربــی و تــا حــدودی هــم ســلول هــای ماهیچــه ای و کبــدی انــرژی اضافی را به شــکل 
چربــی انبــار مــی کننــد. بنابرایــن وقتــی فــردی بیشــتر از نیــاز کالــری روزانــه خــود غــذا می خــورد، 

مقــدار زیــادی چربــی در بــدن خــود ذخیــره مــی کنــد کــه بــه ایــن وضعیت چاقــی مــی گویند. 
راهی آسان برای بررسی چاقی 

یکــی از راه هــای متــداول پــی بــردن بــه ســامت وزن، اســتفاده از شــاخص تــوده بــدن اســت کــه 
بــا فرمــول ســاده زیــر محاســبه مــی شــود: وزن خــود را تقســیم بــر قــد متــری خــود تقســیم بکنید. 
عــدد حاصلــه را دوبــاره بــه قــد متــری خــود تقســیم کنیــد تــا شــاخص تــوده بدنــی خــود را بــه 

دســت بیاوریــد. عــدد بدســت آمــده اگــر:
3۴/9 -30 یعنی چاقی درجه اول کمتراز 18/5 یعنی کمبود وزن  
39/9-35  یعنی چاقی درجه دو 2۴/9- 18/5 یعنی وزن طبیعی  

بیشتر از ۴0 یعنی چاقی شدید 
آیا بدن طبیعی و سالم هم باید چربی داشته باشد؟

بلــه. بــدن ســالم نیازمنــد چربــی مــی باشــد. میــزان چربــی طبیعــی در بــدن آقایــان و خانــم هــا 
متفــاوت اســت. بــه طــور طبیعــی 15 تــا 20 درصــد وزن آقایــان ســالم چربــی مــی باشــد، در حالــی 

کــه در خانــم هــای ســالم ایــن میــزان 25 تــا 27 درصــد مــی باشــد. 
انواع چاقی

مســئله ای کــه عــاوه بــر تعریــف متــداول چاقــی بــه ویــژه از نظــر تاثیــر بــر ســامتی فــرد مهم می 
باشــد، نحــوه تجمــع چربــی اضافــی در بــدن مــی باشــد. بــه طــور کلــی معمــوال بــا ســه نــوع چاقــی 

ــرو می باشــیم: روب
1( چاقــی ســیبی شــکل ) اندروئیــد ( یــا مردانــه: تجمــع بافــت چربــی در ناحیــه مرکــزی یــا شــکم 
و پهلــو همــان چیــزی اســت کــه اصطاحــا بــه چاقــی ســیبی شــکل یــاد مــی شــود. چاقــی ســیبی 

شــکل اتبــاط مســتقیم بــا خطــر بیمــاری هــای قلبــی عروقــی و دیابــت و... دارد. 
2( چاقــی گابــی شــکل )گاینوئیــد ( یــا زنانــه: در چاقــی گابی شــکل، قســمت پایینی بــدن چاق تر 
اســت. بــه خاطر وزن ســنگین باســن و ران، ســتون فقــرات تقریبا هیچــگاه در این افراد صاف نیســت.

3( چاقی شــکمی: مطالعات بر روی افراد دچار چاقی شــکمی نشــان داده اســت که دور کمر بیش از 9۴ 
سانتیمتر در آقایان و بیش از 80 سانتیمتر در خانم ها شرو نقطه خطر بوده و نیاز به کنترل را می طلبد.

آیا چاقی ارثی است؟
البتــه کــه نــه. اولیــن فکــر اشــتباه ایــن اســت کــه چاقــی مــن ارثــی اســت. در پــی ایــن جــواب، 
فکرهایــی دیگــری بــه ذهــن وارد مــی شــود. مــن اکــه هیــچ چیــز نخــورم، بــاز هــم چــاق می شــوم. 
مطمئنــا چاقــی مــن مربــوط بــه غــذا نیســت، مــن فقــط ا ارثی چــاق می شــوم. مــن اســتعداد چاقی 

دارم و رژیــم غذایــی و ورزش برایــم فایــده نــدارد و.... هرچنــد چاقــی و الغــری ارثــی نیســتند ولــی 
رفتارهــای تغذیــه ای و میــزان متابولیســم افــراد ارثــی هســتند. رفتارهــای تغذیــه ای افــراد را بــه 
ســمت پرخــوری هدایــت کــرده و ســبب مــی شــوند افــراد چــاق از بقیــه غــذای بیشــتری مصــرف 

کننــد. در حقیقــت هیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه انســان بــدون خــوردن چــاق شــود.
علت شناسی چاقی

بــه طــور کلــی هــر دو نوع مســیر چاق شــدن در بــدن را می تــوان ترکیبــی از چند علت زیر دانســت:
* کم تحرکی و بی تحرکی * پرخوری و مصرف غذاهای سرشار از انرژی 

* پایین بودن متابولیسم بدن که دالیل عمده آن عبارتند از:
* رژیم های غذایی کم کالری طوالنی مدت * گرسنگی کشیدن   

* کم کاری تیروئید   * عدم تحرک کافی و ورزش نکردن  
* استعداد ژنتیکی  * مصرف زیاد شیرینیجات، کیک، نوشابه و.... 

* حاالت روحی و روانی * بیماری های زمینه   
* تاثیر بعضی داروها مانند بعضی داروهای ضد افسردگی

* استرس * خواب ناکافی   
بیماری هایی که در نتیجه چاقی شکل می گیرد

ــا بیمــاری ریفاکــس، آســم و  ــده ی ــاال، بیمــاری هــای اســتخوانی، ســوزش ســر مع فشــارخون ب
برونشــیت، بیمــاری کیســه صفــرا، بیمــاری قلبــی عروقــی، دیابــت، نقــرس، کبــد چــرب، کاهــش 
اعتمــاد بــه نفــس، ناتوانــی جنســی، بیمــاری مفصلــی و آرتــروز، تنگــی نفــس، کاهش متوســط عمر، 

ســکته قلبــی و مغــزی، بیمــاری عاطفــی روانــی و........
الهام شهریاری 

چاقی بیماری عصر امروز

ــاد در حیــن بررســی  ســخنگوی اورژانــس اصفهــان گفــت:  یکــی از مأمــوران اورژانــس نجــف آب
ــه آسانســور، دچــار آســیب شــد. مصــدوم در یــک حادث

غفــور راســتین اضافــه کــرد: در ایــن مأموریــت کــه بــرای امدادرســانی ســقوط کودکــی در چالــه 
آسانســور بود،حســین زاده یکــی از مأمــوران امــداد بــا توجــه بــه حضــور عوامــل آتش نشــانی و اعام 
امــن بــودن صحنــه حادثــه بــرای معاینــه کــودک وارد چالــه آسانســور شــد کــه در این زمــان اتاقک 

آسانســور رهــا و ایــن مأمــور اورژانــس دچــار ترومــای ســر و شکســتگی دســت و گونــه شــد.
ــون در  ــم اکن ــان ه ــس اصفه ــز اورژان ــور مرک ــن مأم ــه داد: ای ــان ادام ــس اصفه ســخنگوی اورژان

ــان اســت. بیمارســتان بســتری و تحــت درم

مصدومیت نیروی اورژانس نجف آباد در زمان ماموریت
 فرمانــده لشــکر8 نجــف اشــرف گفــت: ایــن لشــکر، بزرگتریــن مرکــز واکسیناســیون تجمیعــی 
اســتان اصفهــان و دومیــن مرکــز مشــابه کشــور را در حســینیه فاطمــه الزهــرا بــه زیربنــای بیش از 

هفــت هــزار متــر مربــع، راه انــدازی کــرده اســت.
ســیف اهلل رشــید زاده گفت:ایــن لشــکر در 23 عملیــات آفنــدی در دفــاع مقــدس نقــش به ســزایی 
ایفــا کــرد. وی بــا بیــان اینکــه ایــن لشــکر از ســال 1360، بــه دســتور فرمانــده کل ســپاه، جــزِو 
ســازماِن رزِم نیــروی زمینــی ســپاه شــد گفــت: لشــکر زرهــی 8 نجــف اشــرف، 9 هــزار شــهید در 

دفــاع مقــدس و 11 شــهید مدافــع حــرم تقدیــم انقــاب اســامی کــرده اســت.
ایــن لشــکر هــم چنیــن در راســتای اجــرای رزمایــش کمــک مومنانــه و طــی پنــج مرحلــه، نزدیک 

بــه هــزار و هشــتصد بســته معیشــتی را بیــن نیازمنــدان جامعــه توزیــع کرده اســت.

راه اندازی دومین مرکز واکسیناسیون بزرگ کشور

خلــق فقــط یــک احســاس یــا عاطفــه نیســت بلکــه حالــت هیجانــي و مســلط و فاقــد   اســت 
کــه بــر عملکــرد هــاي مختلفــي اثــر مــي گــذارد ازجملــه )جســم و بــدن، احســاس شــادي یــا 
غــم، خــواب، تغذیــه، انگیــزه، تفکــر، توجــه، عــزت نفــس، عاقــه و لــذت، تحــرک و فعالیــت، 

ذهنیــت فــرد از زندگــي و مــرگ(
ــه  ــت در هم ــن اس ــد ممک ــي کن ــدا م ــش پی ــردگي گرای ــه افس ــان ب ــق انس ــه خل ــي ک زمان
ایــن مــوارد دچــار مشــکل شــود و زمانــي کــه خلــق بــه صــورت غیــر عــادي بــه طــرف بــاال 
ــه صــورت  حرکــت مــي کنــد و حالــت شــادي غیــر طبیعــي ایجــاد مــي شــود ایــن مــوارد ب
دیگــري دچــار اشــکال مــي شــوند. اختــاالت افســردگي و اختــاالت قطبــي در بخــش عمــده 

اختــاالت خلقــي را شــامل مــي شــوند. 
دکتر الهام شکرانه 

اختالل خلقي چیست؟
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 09122268823 - ۴26۴6861    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت فرا رسیدن ماه ربیع االول

خدایا؛ تو را به مناسبت های عزیز این ماه گرامی قسم می دهیم؛

این ماه را بر تمام شیعیان جهان، مبارک و پر خیر و برکت قرار بده،

و در ظهور ارباب و موالی ما؛ امام زمان)عج( تعجیل بفرما،

و به ما توفیق بهره بردن از فضایل این ماه عنایت فرما،

و تمام مریضها را به حرمت این ماه شفا بده،

و مشکالت و گرفتاری تمام شیعیان را برطرف بفرما.

آمین رّب العالمین.

گام های امنیت ساز؛گام ششم : مسافرتی ایمن
با هوشیاری از مسافرت لذت ببری

* از نگهداری اموال با ارزش خود در منزل خودداری کنید.
* از چراغ های تایمر داغر و تجهیزات ضد سرقت و دوربین و آژیر استفاده کنید.

* اگــر از یــک کوچــه چندیــن خانــواده بــه مســافرت عزیمــت مــی نماینــد از نگهبــان محلــه 
اســتفاده کنیــد.

* هنگام مسافرت منازل خود را به اشخاص ایمن بسپارید.
* از حمــل طاجــات و پــول نقد خــودداری و حتی المــکان از کارت های اعتباری اســتفاده کنید.

ــا یــک جیــب قــرار ندهیــد. در امــکان  ــا وجــوه خــود را داخــل یــک کیــف ی * تمــام کارت ی
ــوی هــا و متــرو ، مراقــب کیــف و جیــب خــود باشــید. ــازار هــا و اتوب شــلوغ و ب

* خرید های خودرا در صندلی های خودرو رها نکنید.
* همواره در مسافرت مراقب محیط اطراف خود باشید.

* از رها کردن اموال خود در داخل چادر خودداری کنید.
* به غریبه ها اجازه ندهید که در حمل وسایل کمکتان کنند.

* هیچگاه وسیله کسی را که نمی شناسید به خصوص در فرودگاه حمل نکنید.
* از غریبه ها نوشیدنی ، غذا و.... قبول نکنید.

* از سوار نمودن افراد غریبه به اتومبیل تان خودداری کنید.
* فهرستی از وسایل داخل چمدان هایتان تهیه کنید.

* از خودرو های مسافر بر غیر مجاز استفاده نکنید.
* از افرادی که ادعا میکنند مامور دولتی هستند کارت شناسایی بخواهید.

* در هنگام تردد در خیابان مراقب کیف و ساک خود باشید.
* اگرگروهی مسافرت می کنید  وظایف هر یک را مشخص و کنار گروه بمانید.

* در مکان هایی که غیر قانونی اجاره داده می شوند اقامت نکنید.
* در مســافرت مراقــب کــودکان خردســال خــود باشــید و شــماره تلفــن خــود را در جیــب آن 

هــا قــرار دهیــد.
* در مسافرت از خرید کاالهای قاچاق و حمل و نقل ان جلوگیری کنید.

معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد - ادامه دارد

بتن ریزی سقف شرقی باغ بهشت

ــای  ــه برنامه ه ــن ک ــان ای ــا بی ــا ب ــه ناج ــک هفت ــن تبری ــدی ضم ــا محم ــرهنگ محمدرض س
متنوعــی در هفتــه ناجــا برگــزار خواهــد شــد، اظهــار کــرد: همایــش هم رکابــی پلیــس راهنمایــی 
و رانندگــی اســتان اصفهــان بــا مشــارکت هیــأت دوچرخه ســواری روز جمعــه هفتــه گذشــته بــا 
شــعار »در مســیر شــهدا« برگــزار شــد؛ دوچرخه ســواران در همایــش مذکــور از گلســتان شــهدا 

تــا مــزار شــهید واالمقــام محســن حججــی در شهرســتان نجف آبــاد را رکاب زدنــد.
وی از اجــرای برنامه هــای تشــویقی در حــوزه ترافیــک خبــر داد و افــزود: شــرایط ویــژه ای بــرای 
آزادســازی موتورســیکلت های رســوبی و خودروهــای توقیف شــده  فراهــم شــده کــه شــهروندان 

می تواننــد از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد.
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان اصفهــان تأکیــد کــرد: در 6 مــاه گذشــته بــا کاهــش 
3 درصــدی جان باختــگان و مجروحــان تصادفــات جــاده ای در اســتان اصفهــان مواجــه بودیــم و 

19 هــزار موتورســیکلت رســوبی و همچنیــن دو هــزار خــودرو توقیفــی آزادســازی شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: کمــاکان طــرح زوج وفــرد در رینــگ اصلــی و طــرح منــع تــردد شــبانه 
در کان شــهر اصفهــان ملغــی اســت و منتظــر تصمیــم ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در ایــن 

خصــوص هســتیم.

اجرای ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس به همت بسیج ورزشکاران
 به مناسبت هفته ناجا


