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2
خبر کوتاه

همایش پیاده روی کمیته دفاع شخصی شهرستان

ــم  ــاج قاس ــردار ح ــهادت س ــالروز ش ــت س ــبت گرامیداش ــه مناس ــتان ب ــخصی شهرس ــاع ش ــه دف ــاده روی کمیت ــش پی همای
ــا حضــور مهــران ابراهیمــی مســوول کمیتــه دفــاع  ــا شــرکت ۸۰ نفــر از نونهــاالن دفــاع شــخصی شهرســتان و ب ســلیمانی ب
شــخصی هیــات جــودو شهرســتان، صالحــی و باقــری مربیــان و اعضــای کمیتــه دفــاع شــخصی از میــدان امــام )بــاغ ملــی( بــه 

ســمت پــارک کوهســتان برگــزار شــد.
کــه در پایــان همایــش پیــاده روی شــرحی از زندگــی نامــه ســردار بیــان شــد و ورزشــکاران نونهــال در ســالن رزمــی کانــون 

بســیج شهرســتان بــه تمریــن پرداختنــد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجف آباد نمایشــگاه  آثار نقاشــی 
مرضیــه غضنفری با عنوان “ لشــکر شــهداء” با همکاری بســیج هنرمنــدان و با نظــارت اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد در محــل یادمــان شــهدای نجــف آبــاد برگزار شــده اســت.

ــد  ــاد در بازدی ــف آب ــامی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــت  ــاب و  هش ــهدای انق ــره ش ــاد و خاط ــت  ی ــزوم بزرگداش ــه ل ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــن نمایش از ای
ــل  ــه نس ــدس ب ــاع مق ــای واالی  دف ــال ارزش ه ــزود:  انتق ــاد اف ــف آب ــدس نج ــاع مق ــال دف س
جــوان و ترویــج فرهنــگ جهــاد، ایثــار و فــداکاری وظیفــه همــه ی ماســت و هنرمنــدان 

شهرســتان بــه خوبــی توانســته انــد از ابــزار هنــر در اشــاعه ایــن فرهنــگ غنــی اســتفاده نماینــد.

در ایــن نمایشــگاه بیــش از 13اثــر  بــا تکنیــک  رنــگ و روغن روی چوب بــه نمایش در آمده  اســت.
این نمایشــگاه  که با هدف بزرگداشــت دالوری های شــهدای دوران دفاع مقدس برگزار شــده اســت 
از 13 لغایــت 17 دی مــاه  از ســاعت 9 صبــح الــی 12 ظهــر پذیــرای عمــوم عاقه مندان می باشــد.

دی   12 لغایــت   9 از   “ شــهدا  لشــگر   “ نقاشــی  نمایشــگاه  اســت  گفتنــی 
. بــود  شــده  گذاشــته  نمایــش  بــه  فرهنگیــان  دانشــگاه  محــل  در  مــاه  

برگزاری نمایشگاه نقاشی با عنوان » لشکر شهدا« در نجف آباد

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد در نشســت 
خبــری کــه در محــل دفتــر فرماندهــی لشــکر زرهــی ۸ نجــف اشــرف برگــزار شــد ؛ ســردار 
پاســدار رشــیدزاده ضمــن تســلیت ایــام شــهادت حضــرت زهــرا )س( و گرامیداشــت دومیــن 
ــردار   ــون س ــهید همچ ــان ش ــل از فرمانده ــلیمانی تجلی ــم س ــپهبد قاس ــهادت س ــالگرد ش س
ــود و  ــوان نم ــی عن ــه همگان ــک وظیف ــد کاظمــی را ی شــهید قاســم ســلیمانی و شــهید احم
گفــت : شــهید کاظمــی فرمانــده نخبــه و شــجاع و پــرورش یافتــه مکتــب اهــل بیــت)ع( بــود و 
چــه در دفــاع مقــدس و چــه در کمــک رســانی در حــوادث مهــم، همــه وجــودش بــرای امنیــت 

و آرامــش مــردم بــود.
ســردار رشــید زاده بــا اشــاره بــه  فرارســیدن 19 دی مــاه و گرامیداشــت شــانزدهمین ســالگرد 
شــهادت سرلشــکر حــاج احمــد کاظمــی و همرزمــان شــهیدش در ســانحه ســقوط هواپیمایــی  
گفــت: مراســم بزرگداشــت و تجلیــل از رشــادت هــای شــهید احمــد کاظمــی صبــح روز شــنبه 

1۸ دیمــاه در مســجد جامــع نجــف آبــاد برگــزار خواهــد شــد.
ــه نقــش محــوری لشــکر ۸ نجــف اشــرف و فرماندهــی شــهید  ــا اشــاره ب ســردار رشــیدزاده ب
احمــد کاظمــی در فتــح خرمشــهر بــه انتشــار کتــب ارزشــمند و پرمحتــوا و تدویــن مســتند 
عملیــات خیبــر، از رونمایــی چهــار کتــاب جدیــد در آســتانه ســالگرد شــهید کاظمــی  خبــر 
داد و افــزود :  کتــاب ورود بــه دروازه شــرق بصــره دربــاره عملیــات رمضــان و فــداکاری هــای 
ــات  ــاره عملی ــن درب ــات حمری ــح ارتفاع ــاب فت ــرف ، کت ــف اش ــکر نج ــی و لش ــهید کاظم ش
محــرم ، کتــاب کارنامــه عملیاتــی لشــکر ۸ نجــف اشــرف و فرماندهــی شــهید احمــد کاظمــی  

کتــاب هایــی اســت کــه رونمایــی خواهــد شــد.
ســردار رشــیدزاده بــا اشــاره بــه متــن دســت نوشــته ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی دربــاره 

همــرزم شــهیدش احمــد کاظمــی و توصیفــات واال و ارزشــمندی که شــهید ســلیمانی در وصف 
یــار دیرینــه اش نگاشــته اســت،گفت: ســردار دلهــا قاســم ســلیمانی، شــهید احمــد کاظمــی 
ــی شکســت . ــا را م ــن بســت ه ــه ب ــه هم ــده لشــکری دانســته ک ــح خرمشــهر و فرمان را فات

ســردار رشــید زاده  فعالیــت هــای فرهنگــی و عمرانــی  لشــکر در مناطــق محروم و روســتایی از 
تیــران و کــرون و چــادگان تــا مناطــق مــرزی سیســتان و بلوچســتان بــرای محرومیــت زدایــی 
، مشــارکت در شــش مرحلــه کمــک هــای  مومنانــه و راه انــدازی بخــش کلینیــک جراحــی و 
دی کلینیــک پیشــرفته در راســتای خدمــت رســانی بــه مــردم را از دیگــر اقدامــات مهــم لشــگر 

در ســالگرد شــهادت ســردار شــهید عنــوان نمــود .

 نشست خبری فرمانده لشکر زرهی 8 نجف اشرف با اهالی خبر و رسانه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آباد شــانزدهمین 
ســالگرد  شــهادت حــاج احمــد کاظمــی و شــهدای عرفــه بــا حضــور رئیــس ســازمان پدافنــد 
ــاه در  ــرور شهرســتان روز شــنبه 1۸ دی م ــر عامــل کشــور ، مســئولین و مــردم شــهید پ غی

محــل مســجد جامــع  نجــف آبــاد برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم ســردار ســرتیپ پاســدار دکتــر غامرضــا جالی رئیــس ســازمان پدافند 
غیرعامــل کشــور ، ضمــن اشــاره بــه مســئولیت حــاج احمدکاظمــی  کــه مدیریــت  قــرارگاه 
حمــزه را در راه مبــارزه بــا ضــد انقــاب بــه عهده داشــت ؛ گفــت: او بود کــه غائله ضــد انقاب و 
ناامنــی و بحــران در شــمال غــرب را مختومــه کــرد و ایــن افتخــارات از آن احمد کاظمی اســت.

 وی ضمــن یادبــود بزرگداشــت شــهادت ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی افــزود :  وقتــی 
ــر و اســتراتژی واحــد بحــث  ــرد و تفک ــک رویک ــه ی ــم راجــع ب ــت می کنی ــا از شــهدا صحب م
می کنیــم، وقتــی از شــهدا صحبــت مــی کنیــم از یــک تــوان، یــک قبیلــه، و یــک قشــر مــردان 

فاطمــی و علــوی صحبــت می کنیــم . شــهدا ســربازان خمینــی و خامنــه ای هســتند.
دکتــر جالــی گفــت : شــهدای مــا از قاســم تــا احمــد و غیــره همــه دارای یــک ویژگــی واحــد 
هســتند و همــه از یــک شــجره طیبــه هســتند و در یــک دانشــگاه درس خوانــده انــد و دارای 

یــک تفکــر واحــد و دارای یــک رویکــرد و اســتراتژی جهــادی و انقابــی هســتند.

دکتــر جالــی گفــت : شــهدا شناســنامه انقــاب اســامی هســتند و زندگــی شــهدا بخشــی از 
افتخــارات ایــن مملکــت اســت و نــگاه مــا بــه ایــن موضــوع یــک نــگاه تفکــری اســت. گفتنــی 

اســت مداحــان ایــن مراســم  حــاج مهــدی منصــوری و هوشــیار بودنــد .

شهدا شناسنامه انقالب اسالمی 

به مناسبت فرارسیدن 19 دی و گرامیداشت شهادت حاج احمد کاظمی

با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
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                                                                            افتخارآفرینی دانش آموزان در المپیاد بین المللی علوم کاربردی

ــوم  ــی عل ــاد بین الملل ــاد در المپی ــتان نجف آب ــوزان شهرس ــی، دانش آم ــن محنت ــی و متی ــا پورغام ــی، پوی ــا پورغام پارس

ــره شــدند. ــدال نق ــه کســب م ــق ب ــت اشــیا موف ــزی در محــور اینترن ــردی اندون کارب

ــن  ــا همچنی ــد. آن ه ــا بودن ــم از 1۴ کشــور دنی ــن ۴2۰ تی ــران در بی ــده از ای ــروه شــرکت کنن ــا گ ــوزان تنه ــش آم ــن دان ای

توانســته بودنــد در ســال جــاری بــا شــرکت در جشــنواره بین المللــی ابــن ســینا مــدال برنــز ایــن مســابقات را نیــز بــه خــود 

اختصــاص دهنــد.

فرمانده بی شکست

در  مــرداد ســال 133۸  دوم  در  کاظمــی  احمــد  شــهید 
خانــواده ای  در  ماصــدرا  کوچــه  در  اصفهــان  نجف آبــاد 
مذهبــی بــه دنیــا آمــد. دوران تحصیــل را در مدرســه دهقــان 
ــم ماشــین آالت  ــه اخــذ دیپل ــق ب ــد و ســال 13۵۸ موف گذران
کشــاورزی از هنرســتان دکتــر شــریعتی شــد. پــس از پیــروزی 
انقــاب اســامی بــه اتفــاق شــهید محمــد منتظــری، شــهید 
ــاه  ــی در دی م ــا یزدان ــهید غامرض ــی و ش ــا صالح غامرض
ــا حــوادث کردســتان او  ســال 13۵۰ راهــی ســوریه شــد، ام
ــتان و  ــرد. او در کردس ــه کشــور ک ــه بازگشــت ب ــور ب را مجب
ــار سرلشــکر رحیــم صفــوی، شــهید حســین خــرازی،  در کن
شــهید همــت و دیگــر بــرادران ســپاه موفــق بــه شکســت ضــد 

ــد. ــتان ش ــه کردس ــت ب ــدن امنی ــون و بازگردان انقابی
در ســال 13۶۰ و بــا توجــه بــه وضعیــت کردســتان و اصــرار 
برخــی فرماندهــان ســپاه بــه عضویــت ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی درآمــد و بــا شــروع جنــگ تحمیلــی بــا اصــرار زیــاد 
ــه  ــدی ب ــا محم ــهید غامرض ــروه ش ــراه گ ــه هم ــودش ب خ
ــک  ــا در نصــاره، نقطــه ای نزدی ــت ت ــواز رف ــف اه ــادگان گل پ

ــادان بــه دوســتانش بپیونــدد. آب
در ســوم آذرمــاه 13۶۰ بــا اســتفاده از دوســتان همــرزم 
ــات  ــمن در عملی ــده از دش ــت آم ــه دس ــات ب ــود و امکان خ
ــام تیــپ ۸ نجــف  ــه ن ــد را ب ــک تیــپ قدرتمن ثامن االئمــه، ی
ــا اســتقرار در شــهر شــوش، یکــی از  اشــرف تشــکیل داد و ب
ــی را عهــده دار شــد و مقدمــات  ــن محورهــای عملیات مهم تری
ــام )ره(  ــوی ام ــد از س ــه بع ــگ ک ــات جن ــن عملی مهم تری

ــرد. ــم ک ــت را فراه ــام گرف ــن ن فتح المبی
ــان  ــته ترین فرمانده ــی از برجس ــال 13۶۴ او یک ــاه س آذرم
شــناخته شــده جنــگ در ســطح کشــور بــود. در لشــکر 
بارهــا  کــه  طــوری  مــی زد  را  اول  حــرف  نظــم  احمــد 
نگهــداری  و  نظــم  شــیرازی  صیــاد  شــهید  ســپهبد 
تجهیــزات را در لشــکر ۸ نجــف بی نظیــر و بــه عنــوان 
بهمن مــاه  هفتــم  و  بیســت  در  و  الگــو مطــرح می کــرد 
آمــد. نائــل  تمامــی  ســرتیپ  درجــه  بــه   ۶9 ســال 

ــاده  ــاق افت ــگ اتف ــه در طــول جن ــی نیســت ک ــچ عملیات هی
ــه  ــد. او همیش ــروز نباش ــی در آن پی ــد کاظم ــد و احم باش

ــی داد ــام م ــکل انج ــن ش ــه بهتری ــش را ب نقش
پس از دفاع مقدس

ــدن دوره  ــه تحصیــل و گذران ــه ادام ــق ب پــس از جنــگ، موف
کارشناســی ارشــد در دانشــگاه تهــران شــد. در ســال 1379 
ــوان  ــه عن ــال ب ــدت ۵ س ــه م ــوا ب ــده کل ق ــم فرمان ــا حک ب
فرمانــده نیــروی هوایــی ســپاه منصــوب شــد. در ایــن مقطــع 
ــه  ــز ب ــپاه را مجه ــی س ــروی هوای ــار نی ــتین ب ــرای نخس ب
هواپیمــای جنگنــده ســوخ و 2۴ کــرد و ســازمان هلی کوپتــری 
ــرد و  ــازماندهی ک ــای ام. آی 17 س ــد هلی کوپتره ــا خری را ب
ــروز در  ــه ام ــد ک ــری ش ــاخت هلی کوپت ــه س ــق ب ــی موف حت

ســطح ملــی مــورد توجــه واقــع شــده اســت.

پیشرفت در سیستم موشکی سپاه

ــل توجــه او در پیشــرفت سیســتم موشــکی ســپاه  نقــش قاب

ــا بردهــای گوناگــون شــبانه  ــرای موشــک شــهاب 3 ب ــود. ب ب

ــت  ــدت مأموری ــید. م ــر رس ــه ثم ــا ب ــت ت ــت گذاش روز وق

ــید.  ــم رس ــال و نی ــش س ــه ش ــی ب ــروی هوای ــد در نی احم

احمــد کاظمــی بــه علــت جراحت هــای زیــاد در طــول 

ــد و  ــل ش ــازی نائ ــد جانب ــه ۵۵ درص ــدس ب ــاع مق دوران دف

دســت  از  خــود  توانمندی هــا  و  رشــادت ها  جهــت  بــه 

مقــام معظــم رهبــری 3 مــدال فتــح و شــجاعت را بــه 

ــا حکــم  ــزود. ســال 13۸۴ حــاج احمــد ب افتخــارات خــود اف

ــپاه شــد. ــی س ــروی زمین ــده نی ــری فرمان ــام معظــم رهب مق

فرماندهی نیروی زمینی

ــت در نیــروی زمینــی خدمــات  وی طــی ســه مــاه فعالی

بی شــائبه ای عرضــه داشــت.صبح نوزدهــم دی ماه ســال 13۸۴ 

احمــد بــرای همیشــه از خانــواده و بچه هــا خداحافظــی کــرد. 

11 ســتاره فــروزان انقــاب در یــک پــرواز بــه ســوی ارومیــه 

در ســرزمین خاطره هایشــان بــرای همیشــه مانــدگار و ثابــت 

قــدم در پیشــگاه حضــرت دوســت شــدند. او در کنــار دوســتان 

ــزار  ــور در گل ــی ردانی پ ــرازی و مصطف ــین خ ــهیدش حس ش

شــهدای اصفهــان جــای گرفــت. 

احمد شریعتی

ــژه  ــه وی ــکی، ب ــم روان پزش ــا عای ــد ب ــم کاری تیروئی ــد ک ــز مانن ــدد درون ری ــاالت غ اخت
ــود.  ــی ش ــده م ــان بیشــتر دی ــد در زن ــم کاری تیروئی ــاط دارد. ک ــراب و افســردگی ارتب اضط
ــارت  ــم عب ــن عای ــده اســت. ای ــای افســردگی عم ــد شــبیه دوره ه ــم کاری تیروئی ــم ک عای

ــد از: ان
* فقدان توجه 
* کندی فکر 

* بی حالی 
* ضعف حافظه 
* خلق افسرده 

* اضطراب 
* بی خوابی 

* روان پریشی 
خشــکی پوســت، نازکــی و خشــکی مــو، یبوســت، ســفتی عضانــی، کلفتــی صــدا، پــف کردگــی 
ــت. در  ــد اس ــال تیروئی ــی اخت ــم بدن ــه عای ــت از جمل ــچ دس ــل م ــانگان تون ــورت و نش ص
ــی عملکــرد  ــرای ارزیاب ــوان ب ــه اختــال تیروئیــد مشــکوک اســت مــی ت صورتــی کــه فــرد ب
غــده تیروئیــد از آزمایــش خــون اســتفاده کــرد. اگــر آزمایــش، کــم کاری تیروئیــد را تأییــد 
کــرد بــرای درمــان آن مــی تــوان از مکمــل هــا اســتفاده نمــود. در بیشــتر مــوارد افســردگی 

کاهــش مــی یابــد، امــا برخــی بیمــاران بــه درمــان هــای دیگــری نیــز نیــاز دارنــد. 
دکتر الهام شکرانه

آیا بین کم کاری تیروئید و افسردگی ارتباطی وجود دارد؟
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خبر کوتاه صعود کوهنوردان نجف آبادی به قله برف انبار

1۵ نفــر از کوهنــوردان باشــگاه نگیــن دماونــد نجــف آبــاد بــه سرپرســتی بهــرام امیــری بــه قلــه بــرف انبــار بلندتریــن قلــه 
اســتان قــم صعــود کردنــد.

افراد شرکت کننده :
بهــرام امیــری، فرزانــه جالیــان، زینــب وثوقیــان، وحیــد رشــیدی، محمــد ســیاوی، عبــداهلل جهانگیــری، ذمحمــد عســگری، 
محمدرضــا کیانپــور، مهــدی محمــدی، فاطمــه بیگــم معینــی، اصغــر منصــوری، امیــد شــیرازی، محــراب بــه پــرور، ســجاد 

جهــان بیــن، جلیــل نورمحمــدی

دیدار با فرماندار جدید شهرستان نجف آباد

محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان بــا همراهــی معاونیــن و کارکنــان اداره بــا موســی 
مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه جدیــد شهرســتان نجــف آبــاد دیــدار کردنــد و ضمــن 

عــرض تبریــک شــرح مختصــری از ورزش شهرســتان ارائــه شــد.

شناسایی شدن 40 فرد مبتال به امیکرون در اصفهان
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بیــان داشــت: در حــال حاضــر تعــداد مبتایــان 

بــه امیکــرون در اســتان اصفهــان ۴۰ نفــر شناســایی شــده اســت.
پژمــان عقــدک بــا اشــاره بــه ابتــای ۴۰ نفــر در اســتان بــه ســویه جدیــد امیکــرون بیــان کــرد: 

تــا کنــون ابتــا بــه امیکــرون در 1۰ شهرســتان اصفهــان گــزارش شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تــا عصــر ۴۰ نفــر در اســتان بــه امیکــرون مبتــا شــدند، گفــت: آمــار ابتــا 
بــه ســویه جدیــد امیکــرون بــه تفکیــک شهرســتان بدیــن صــورت اســت: در شــهر اصفهــان 23 
نفــر، در فاورجــان پنــج نفــر، خمینی شــهر 3 نفــر، مبارکــه 2 نفــر، شــاهین شــهر 2 نفــر، و در 
ــاد، نائیــن و شــهرضا نیــز هــر کــدام یــک  شهرســتان های بوییــن میاندشــت، نطنــز، نجــف آب

نفــر بــه اُمیکــرون مبتــا شــده اســت.
ــای  ــه صــورت ابت ــا ب ــت پروتکل ه ــدم رعای ــاری در صــورت ع ــن بیم ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــه از اواخ ــن اســت ک ــا ای ــی م ــش بین ــه داد: پی ــرد، ادام ــد ک ــی خواه ــی خودنمای خانوادگ
ــود. ــد ب ــان خواه ــا در اصفه ــاری کرون ــب بیم ــرون ســویه غال ــاه امیک ــل بهمــن م ــاه و اوای دی م

ــا  ــدن از کرون ــرای در امــان مان ــزوم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ب ــر ل ــا تاکیــد ب عقــدک ب
،  گفــت: همچنیــن تزریــق دز ســوم واکســن بــه شــدت توصیــه می شــود کــه عاملــی کمــک 

کننــده درجهــت عــدم ابتــا بــه بیمــاری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــر روز از یــک درصــد تســت های انجــام شــده کرونــا در اصفهــان تســت 

ــرون  ــه اُمیک ــای تشــخیص اولی ــداد کیت ه ــان داشــت: تع ــه می شــود، بی ــز گرفت ــرون نی اُمیک
در اصفهــان محــدود اســت و در حــال حاضــر تشــخیص نهایــی در تهــران انجــام می شــود.

ــا اشــاره باینکــه ویــروس امیکــرون صددرصــد  ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ب
کشــنده و واکســن گریز نیســت و این تصورات اشــتباه اســت، گفت: افرادی که ســه دوز واکســن 
ــروس ایمنــی پیــدا می کننــد. ــر ایــن وی ــا را تزریــق می کننــد حــدود ۸۰ درصــد در براب کرون

دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان با فرماندار ویژه شهرستان 

ســیدمحمد طباطبایــی مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان  بــا همراهــی محمدامیــن موحد 
رییــس اداره ورزش و جوانــان، ســیدمحمد حســنی و مهــدی معیــن  از پیشکســوتان ورزش و عضــو 

هیئــت رییســه مجمــع خیرین ورزشــیار شهرســتان بــا موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرماندار 
ویــژه جدیــد شهرســتان نجــف آبــاد دیــدار کــرد.
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ادامه از صفحه 1
معاونــت مســکن و ســاختمان در ســایت ثبــت نــام متقاضیــان مســکن مهــر اســامی شــهرهایی کــه 
امــکان ثبــت نــام در انهــا همچنــان وجــود دارد و متقاضیــان مــی تواننــد ثبــت نــام خــود را انجــام 

دهنــد را اعــام کــرد.
ــام از متقاضیــان   معاونــت مســکن و ســاختمان پیــرو اطاعیــه هــای قبلــی در خصــوص ثبــت ن
ــام از  ــه اطــاع مــی رســاند از ســاعت 12 روز 2۰ دی مــاه 1۴۰۰ ثبــت ن نهضــت ملــی مســکن، ب
متقاضیــان مســکن در شــهرهای کشــور امــکان پذیــر مــی گــردد. شــایان توجــه اســت کــه تامیــن 
مســکن متقاضیــان در شــهر مــورد تقاضــا و یــا در نزدیــک تریــن شــهر مجــاور کــه امــکان تامیــن 

زمیــن در آن فراهــم باشــد، صــورت مــی پذیــرد..
ــهرهای  ــاد، ش ــتان  نجف آب ــهرهای شهرس ــتان  لنجان،ش ــهرهای شهرس ــان ش ــتان اصفه در اس
ــان  ــتان اصفه ــهرهای اس ــه ش ــهر وکلی ــتان  خمینی ش ــهرهای شهرس ــتان  فاورجان،ش شهرس
ــد فوالدشــهر  مــی باشــد. همگــی شــهر مجــاور )محــل تامیــن مســکن( آن هــا شــهر جدی

                                                                   قهرمانی تیم نجف آباد در مسابقات جودو نونهاالن استان

مســابقات جــودو قهرمانــی نونهــاالن دختــر اســتان گرامیداشــت شــهادت حضــرت فاطمــه)س( بــا حضــور 132 جــودو کار از 
شهرســتان هــای اصفهــان، مبارکــه، لنجــان و نجــف آبــاد و جشــنواره ای در بخــش خردســاالن در خانــه جــودو اصفهــان برگــزار 
شــد کــه در پایــان تیــم نجــف آبــاد بــه مربیگــری فــروغ رضایــی  بــا کســب ۵ مــدال طــا ، 3 نقــره و 2 برنــز موفــق بــه کســب 
مقــام اول شــد و و تیــم هــای مبارکــه و اصفهــان مقــام دوم و ســوم را بدســت آوردنــد. ذدر پایــان ایــن رقابــت هــا بــه مقــام 

آوران بخــش نونهــاالن حکــم و مــدال اهــدا شــد و بــه خردســاالن جشــنواره گواهــی شــرکت اعطــا شــد.

انیمیشــن کوتــاه »پیکــره« ســاخته محســن صالحی فــرد و بــه  تهیه کنندگــی انجمــن ســینمای 
جوانــان نجف آبــاد موفــق بــه کســب جایــزه ویــژه، از دهمیــن جشــنواره veracruz مکزیــک 

)ســپتامبر 2۰21( شــد.
»پیکــره« داســتان مجسمه ســازی را روایــت می کنــد کــه بــرای ســاخت مجســمه هایش دچــار 

مشــکل شــده است.
تصویــر و تدویــن ایــن کار را ســعید قندهــاری بــر عهــده داشــته، دکــورش را  ناصرکبیــرزاده و 
فاطمــه پوالدچنــگ اجــرا کــرده انــد و اصــاح کامپیوتــری اثــر بــر عهــده فاطمــه پوالدچنــگ و 

محمــد حســین پورملــک بــوده اســت.
مهــرداد مهــدی نیــز بــه عنــوان اجــرای موســیقی، پویــا زمانیــان مشــاور کارگــردان و فرشــته 
ــا ــت فریب ــا حمای ــه ب ــر ک ــن اث ــد ای ــورد در تولی ــتوری ب ــری اس ــوان مج ــه عن ــور ب ــادی پ  ه

چوپان نژاد تولید شده، همکاری داشته اند.
مجموعــه انیمیشــن هــای »چــی چــی خبــر« یکــی از شــناخته شــده تریــن کارهــای محســن 

صالحــی فــرد کارگــردان ایــن اثــر محســوب مــی شــود.

جایزه ویژه مکزیکی ها به »پیکره« از نجف آباد

بررسی روند اجرای 114 طرح و پروژه در سطح استان اصفهان
ــازی  ــرکل راه و شهرس ــور مدی ــا حض ــتان ب ــروژه در 9 شهرس ــرح و پ ــرای 11۴  ط ــد اج رون
ــورد  ــاری م ــال ج ــی س ــتان ها، در ط ــئولین آن شهرس ــد از مس ــی چن ــان و تن ــتان اصفه اس

ــت. ــرار گرف بررســی ق
 در نشســت های مشــترک علیرضــا قاری قــرآن مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا 
فرمانــداران و دیگــر مســئولین شهرســتانی، کــه در طــی ســفر بــه شهرســتان های تابعــه و یــا 
بــه میزبانــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در ســال جــاری انجــام پذیرفتــه اســت 

حــدود 11۴ طــرح و پــروژه مــورد بررســی قــرار گرفــت.  
در ایــن جلســات عــاوه بر بررســی مســائل و مشــکات فــرا روی توســعه پایــدار شهرســتان های 
اســتان و  پیگیــری طرح هــای حــوزه راه و شهرســازی، جهــت تســریع در رونــد اجــرای آنهــا و 

رفــع موانــع تدابیــری اتخاذ شــد.  
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان هــدف از ایــن جلســات هــم اندیشــی را تعامــل و 
ــع مشــکات راه و شهرســازی عنــوان کــرد و گفــت: ایجــاد توســعه  همــکاری در راســتای رف
ــزی دقیــق و  ــژه شهرســتان های تابعــه مســتلزم برنامه ری ــدار و اســتفاده از ظرفیت هــای وی پای

همــکاری همــه نهادهــای ذیربــط اســت.     
ــی  ــف اصل ــردم را از وظای ــت م ــب رضای ــائل و کس ــه مس ــیدگی ب ــی، رس  وی اولویت بخش
برشــمرد و گفــت: ســفرهای شهرســتانی و حضــور مســئولین در شهرســتان هــا موجــب تســهیل 

در ارائــه خدمــات مطلــوب بــه جامعــه و فتــح بابــی جهــت رفــع مشــکات اســت.  
قاری قــرآن در دیــدار بــا مســئولین شهرســتان های تیــران و کــرون، مبارکــه، برخــوار، لنجــان، 
شــاهین شــهر و میمــه، نجــف آبــاد، فریدونشــهر، ورزنــه و جرقویــه ضمــن تشــریح فعالیت هــا 
و اقدامــات در حــال انجــام، رونــد اعتبــاری طرح هــای در دســت اجــرا را مــورد بررســی قــرار 
داد و تاکیــد کــرد: جهــت تســریع در رونــد پروژه هــا، عــزم جــدی نیــاز اســت کــه ایــن موضــوع 

نیز تعامل و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط را می طلبد.  
 وی بــا اشــاره بــه محدودیت هــا و چالش هــای موجــود در رونــد پروژه هــای راهســازی مبحــث 
ــی را یکــی از دالیــل اصلــی افزایــش مــدت اجــرای پروژه هــا عنــوان  ــع مال عــدم تامیــن مناب
ــی  ــا اجــرای پروژه های ــا سیاســت گذاری هــای بعمــل آمــده هــدف م ــق ب کــرد و گفــت: مطاب
بــا کیفیــت و بــه ســرانجام رســاندن آن اســت لــذا ضــروری اســت پیــش از آغــاز پــروژه ابتــدا 

موضــوع اعتبــار آن تعییــن تکلیــف شــود.  

در نشست مشترک مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان با فرمانداران
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اینترنــت اشــیا یکــی از مهم ترین فنــاوری های زندگــی تکنولوژی 
محــور امــروزه اســت . اینترنــت اشــیا از دو کلمــه اینترنــت و اشــیا 
تشــکیل شــده اســت کــه اینترنــت تمــام افــراد جهــان را بهــم 
متصــل کــرده اســت و اینترنــت اشــیا )IOT ( نیــز همانطــور که از 
نامــش پیداســت تمــام اشــیا را بــه هــم متصل مــی کنــد بنابراین 
اینترنــت اشــیا اشــاره دارد بــه اشــیا و تجهیــزات پیرامــون مــا کــه 
بــه شــبکه اینترنــت متصــل هســتند و توســط اپلیکیشــن هــای 
موجــود در تلفــن هــای هوشــمند قابــل مدیریــت و کنتــرل انــد.

ایــن اشــیا مــی تواننــد بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و بــرای 
هــم داده ارســال کننــد.

یکــی از کاربــرد هــای اینترنــت اشــیا،خانه هوشــمند اســت کــه 
بســیاری از اشــیا خانــه از طریــق یــک شــبکه بهــم متصــل مــی 
شــوند. بــه طــور مثــال هنگامــی کــه شــما خانــه خــود را تــرک 
ــه طــور خــودکار خامــوش مــی شــوند  مــی کنیــد المــپ هــا ب
و درب هــا قفــل مــی شــوند. همچنیــن یخچــال خانــه بــه طــور 
اتوماتیــک مــواد غذایــی موجــود را بررســی مــی کنــد و درصــورت 
ــر  ــورد نظ ــگاه م ــا فروش ــما ی ــرای ش ــی ب ــواد غذای ــود م کمب

شــما پیامــی ارســال مــی کنــد و محصــوالت مــورد نیــاز شــما 
را ســفارش مــی دهــد و زمانــی کــه شــما در حــال برگشــت بــه 
خانــه هســتید تلفــن همــراه تــان موقعیــت شــما را بــرای شــبکه 
خانگــی ارســال مــی کنــد و بــا نزدیــک شــدن شــما بــه خانــه ، 
سیســتم سرمایشــی یــا گرمایشــی فعــال شــده و محیــط خانــه را 

بــرای شــما مناســب و آمــاده مــی کنــد.
 بــه جــای آنکــه پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــا را بــه خانــه ی 
ســالمندان ببریــد، خانــه هوشــمند  تقریبــا ماننــد یــک پرســتار 
ــرد  ــه ایــن صــورت کــه اگــر ف از آنهــا مراقبــت خواهــد کــرد  ب
ســالخورده ای در خانــه داریــد و بایــد بــه او یــادآوری کنیــد کــه 
داروهایــش را در زمانــی خــاص مصرف نماید،خانه هوشــمند طبق 
برنامــه ی زمانــی کــه بــه او مــی دهیــد بــا پخــش زنــگ هشــدار 
و آالرم کمــک مــی کنــد کــه از راه دور هــم بتوانیــد از عزیزانتــان 

مراقبــت نماییــد.
از کاربــرد هــای دیگــر اینترنــت اشــیا، شــهر هوشــمند اســت کــه 
ــه هــای جمــع آوری پسماند،روشــنایی  ــه کاهــش هزین در زمین
هوشــمند بــرای کنتــرل اتوماتیــک روشــنایی و کــم و زیاد شــدن 

نــور چــراغ هــا بــه صــورت اتوماتیــک بــر اســاس وضعیــت آب و 
هــوا و وجــود افــراد در خیابــان و همچنیــن پارکینــگ هوشــمند 
بــرای اطــاع رســانی بــه راننــدگان در مــورد فضــای پــارک خالی،  

پرداخــت آنایــن در پارکینــگ اســت.
زهرا طاهری

تصادف تریلی و پراید در جاده نجف آباد به فوالدشهر

ــه اورژانــس پیــش  ــط عمومــی مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت ایــن ســانحه رانندگــی ب ــر رواب مدی
بیمارســتانی و اعــام و دو واحــد امــدادی از اورژانــس و یــک واحــد از هــال احمــر بــه محــل اعــزام شــدند. عبــاس عابــدی افــزود: در 
ایــن حادثــه خانــم 1۸ ســاله و مــرد ۵۴ ســاله در دم جــان باختنــد و پنــج نفــر شــامل 2 زن 1۸ و ۴۵ ســاله، 2 کــودک 2 و 11 ســاله 

و مــرد ۵۰ ســاله مصــدوم شــدند.
ــه بیمارســتان منتظــری و فاطمــه الزهــرا)س(  ــی ب ــه پــس از دریافــت خدمــات اولیــه درمان ــن حادث ــان ای  وی ادامــه داد: مصدوم

ــدند. ــل ش ــاد منتق نجف آب

اینترنت اشیا

فابینگ چیست و چگونه روابط اجتماعی و شخصی ما را تهدید می کند؟
ــا  ــا ســفره شــام همســر ی ــد و ســر میــز ی ــر مــی گردی ــه منــزل ب وقتــی از ســرکار خســته ب
فرزنــد شــما ســرش را در گوشــی تلفــن همراهــش کــرده و بــا کلمــات مبهــم بــه شــما پاســخ 
ــا  ــای دوســتانه ی ــا و دورهمــی ه ــی ه ــی در مهمان ــار فابینــگ هســتید. وقت ــی دهــد گرفت م
فامیلــی بعــد از ســام و احوالپرســی اولیــه هــر کــس بــه گوشــی همراهــش مشــغول مــی شــود 
گرفتــار فابینــگ هســتید. وقتــی کــه در روابــط عاطفــی و زناشــویی بــا شــریک یــا همســر خــود 
بــه کافــه ای رفتــه ایــد یــا در منــزل نشســته ایــد و یکــی از شــما مــدام گوشــی تلفنــش را چک 

مــی کنــد گرفتــار “فابینــگ” شــده ایــد.
ــار در روز در حضــور  ــار ب ــل چه ــراد حداق ــک مطالعــه نشــان داد کــه بیــش از 17 درصد اف ی
ــاً 32  ــد. تقریب ــک می کنن ــان را چ ــی تلفن ش ــا دزدک ــا آنه ــت ب ــگام صحب ــه هن ــران و ب دیگ

ــد. ــگ می کنن ــار در روز فابین ــا ســه ب ــز  دو ت ــراد نی درصــد اف
ــه  ــد ک ــان می ده ــد، اما تحقیقات نش ــر نرس ــه نظ ــی ب ــز مهم ــار چی ــن رفت ــاید ای ــه ش گرچ

ــاند. ــما آســیب برس ــط و ســامت روان ش ــه رواب ــد ب ــگ می توان فابین
فابینگ )Phubbing( چیست؟

ــه  ــگاه کــردن ب ــا توجــه و ن ــا شــما صحبــت مــی کنــد ب ــده گرفتــن کســی کــه ب عمــل نادی
ــه  ــگاه کــردن ب ــا ن ــه دیگــران ب ــی ب ــر: بی اعتنای ــارت ســاده ت ــه عب ــا ب تلفــن همــراه خــود ی

تلفــن همــراه.
نیروی محرک این احساسات چیست؟

ــد از: ــی عبارتن ــای اصل ــن نیازه ــد ای ــی کن ــد م ــان را تهدی ــی انس ــاز اساس ــگ ۴ نی  فابین
1-  احساس تعلق داشتن 

2- اعتماد به نفس 
3-  زندگی معنا دار 

 ۴- احساس کنترل داشتن 
ــاس  ــت احس ــن اس ــما ممک ــود، ش ــغول می ش ــش مش ــا تلفن ــما ب ــش ش ــی پی ــی کس وقت
طردشــدن و محــروم شــدن از مصاحبــت او را بکنیــد. ایــن می توانــد تأثیــر قابــل توجهــی بــر 

ســامت روان شــما داشــته باشــد.
ــادی  ــل زی ــتند تمای ــگ هس ــار فابین ــه دچ ــرادی ک ــد اف ــی ده ــان م ــن نش تحقیقات همچنی
ــاط  ــانه های اجتماعی ارتب ــا شبکه رس ــا ب ــد ت ــان همیشــه در دســترس باش ــا تلفن ش ــد ت دارن
برقــرار کننــد و بــه ایــن وســیله خــاء ارتبــاط حضــوری یــا رودررو را پــر کننــد. ایــن شــروع 

یــک چرخــه معیــوب اســت.
سه نشانه دچار بودن به فابینگ به این شرح است:

شــخص  بــا  یکــی  و  و  تلفــن  طریــق  از  یکــی  داریــد،  مکالمــه  دو  همزمــان   -1
موفقیــت  بــا  را  مکالمــه  دو  ایــن  از  هیچکــدام  زیــاد  احتمــال  بــه  روبرویتان. شــما 
هســتید. فابینــگ(  )دچــار   ”Phub“ فیــوب  مطمئنــاً  و  دهیــد  نمــی   انجــام 

ــغول  ــود مش ــن خ ــا تلف ــی ب ــای اجتماع ــر موقعیت ه ــا دیگ ــذا ی ــفره غ ــا س ــرمیز ی 2- س
می شــوید. قرار دادن تلفــن کنــار بشــقاب غــذا عامــت هشــداری اســت کــه نشــان مــی دهــد 

ــال خواهــد شــد. ــان دچــار اخت ــه زودی ارتباطــات خانوادگــی ت ب
3- یادتــان باشــد، حتــی الزم نیســت تلفــن خــود را در حیــن مکالمــه لمــس کنیــد تــا روی 

رابطــه شــما تأثیــر منفــی بگــذارد.
 یک مطالعه نشــان داده اســت کــه تنهــا وجــود تلفــن در دســتان یــا کنــار شــما باعــث می شــود 
ــد.  ــرار کنن ــاط برق ــا شــما ارتب ــر ب ــان کمت ــا دوســتان و همکارانت ــواده ی ــد، خان همســر، فرزن

ــن  ــام کنید. ای ــان را تم ــه ت ــا صبحان ــار ی ــام، نه ــد ش ــی توانی ــن نم ــردن تلف ــدون چــک ک ب
نشــانه ای از دلهــره و ترســی واقعــی در شماســت.  تــرِس از دســت دادن تمــاس، پیــام یــا پســت 

جدیــدی در شــبکه هــای اجتماعــی. 
سه راه برای جلوگیری از فابینگ شدن:

1- غذایتان را بدون تلفن بخورید.
2- تلفن را از دسترس خود دور کنید.

3- خود را به چالش بکشید.
سمیه شریعتی
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                                                                   کسب مقام بانوان کونگ فوکار نجف آباد در مسابقات کشوری اوسیما 

مســابقات کشــوری اوســیما برگــزار شــد.  کــه بانــوان کونــگ فــوکار نجــف آبــاد موفــق بــه کســب مقــام یــک مقــام دوم و یــک مقــام 

ــدند. سوم ش

نسترن محمدباقریـ  رده سنی بزرگسال  -  مقام سوم چوب بلند  

نفیسه ماندگارانـ  رده سنی پیشکسوتان   -   مقام دوم نانچیکو تک  

طبــق گفتــه پزشــکان و متخصصــان توانبخشــی ، گفتاردرمانــی هــر چــه بیمــار کرونایی بیشــتر 
اینتوبــه شــود و بیشــتر در آی ســی یــو بمانــد احتمــال آســیب بــه حنجــره او بیشــتر اســت.

بیــش از نیمــی از افــرادی کــه بــه کرونــا مبتــا و در بیمارســتان بســتری می شــوند بــه همــان 
ــدازه کــه سیســتم تنفســی آن درگیــر اســت ، حنجــره نیــز تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد  ان
و بیمــاران انــواع مختلــف مشــکات صــدا و حنجــره را ممکــن اســت تجربــه کننــد. بیمــاری 
کرونــا بعــد و حیــن بیمــاری عائــم و عــوارض دارد و معمــوال افــرادی کــه کرونــا متوســط رو 
ــار در آی  ــه بیم ــواردی ک ــوند، در م ــتری می ش ــتان بس ــد و در بیمارس ــدید می گیرن ــه ش ب
ســی یــو بســتری می شــود و زمانــی کــه لوله هــای تنفســی در آی ســی یــو از نــای بیمــار رد 
ــره  ــی وغی ــار صوت ــی ت ــل فلج ــیب هایی مث ــدن آس ــود آم ــه وج ــث ب ــد باع ــود، می توان می ش
ــد از مســیر طبیعــی  ــی کــه بتوان ــزود زمان ــد، اف ــی بمان شــود و ممکــن اســت عواقــب آن باق
تنفســی اســتفاده کنــد و مــا مجبــور باشــیم اکســیژن بیشــتری بــه ریه هــا برســانیم مجبــور 

هســتیم فــرد را اینتوبــه کنیــم.
ــال  ــد احتم ــو بمان ــی ی ــود و بیشــتر در آی س ــه ش ــی بیشــتر اینتوب ــار کرونای ــه بیم ــر چ  ه

ــره او بیشــتر اســت. ــه حنج ــیب ب آس
 زمانــی کــه فــرد دچــار مشــکل تنفســی می شــود، حجــم هــوای زیــر حنجــره کــم می شــود 
ــا مشــکاتی مواجــه می شــود. ــه هــم نزدیــک کنــد و ب ــد تار هــای صوتــی خــود را ب و نمی توان

ــردن  ــه ک ــه اینتوب ــد ک ــوان می کن ــی از آن عن ــه یک ــود دارد ک ــا وج ــاره کرون ــه درب دو نظری
بیمــار می توانــد باعــث مشــکاتی در حنجــره شــود و دیگــری عنــوان می کنــد ویــروس کرونــا 
ــر  ــدن را درگی ــد و تمامــی اعصــاب ب ــدن وارد می کن ــه اعصــاب ب ــی ب آســیب حســی- حرکت
می کنــد و ایــن آســیب عضاتــی باعــث اختــال حســی حرکتــی تار هــای صوتــی می شــود و 
ــه هــم نزدیــک نشــوند و فــرد دچــار مشــکل شــود. ایــن باعــث می شــود چین هــای صوتــی ب

ــس  ــار تنف ــد دچ ــای بع ــتان در هفته ه ــص از بیمارس ــس از ترخی ــرد پ ــود ف ــاهده می ش مش
ــا از  ــد. کرون آلودگــی، صــدای گرفتــه وغیــره شــود و حتــی مشــکات تنفســی آن باقــی بمان
ــا  ــرد ب ــده شــده ف ــواردی دی ــد. در م ــی می مان ــم گرفتگــی صــدا باق ــا عائ ــی رود، ام ــن م بی

صــدای خــوب از بیمارســتان ترخیــص شــده، امــا بعــد از چنــد هفتــه فلجــی تــار صوتــی در 
او نمایــان شــده اســت. 

بیــش از نیمــی از افــرادی کــه بــه کرونــا مبتــا و در بیمارســتان بســتری مــی شــوند، انــواع 
مختلــف مشــکات صــدا و حنجــره  را ممکــن اســت تجربــه کننــد، تصریــح  کــرد: در صورتــی 
کــه فلــج صوتــی ایجــاد شــده فــرد بایــد حتمــا تحــت ویزیــت پزشــک گــوش و حلــق و بینــی 
قــرار گیــرد و اگــر مداخلــه زود هنــگام صــورت گیــرد معمــوال آثــار فلجــی ســه تــا 12 مــاه از 

بیــن مــی رود و اگــر از بیــن نرفــت احتمــال مانــدگاری آن بســیار زیــاد اســت. 
 الهام شهریاری

 احتمال فلجی تار صوتی  بیماران کرونایی بعد از بهبودی 

بهترین جایگزین قند در طب سنتی ایران 
ــرف  ــه مص ــژه ای ب ــه وی ــدن توج ــامت ب ــا س ــظ و ارتق ــوص حف ــنتی در خص ــب س در ط
ــه ســامت  ــان آوری هســتند ک ــات زی ــد و شــکر ترکیب ــی شــود. قن ــک م محصــوالت ارگانی
ــه قصــد داریــم بهتریــن جایگزیــن هــای  ــد. مــا در ایــن مقال ــه مخاطــره مــی اندازن بــدن را ب

ــم.  ــان کنی ــنتی را بی ــد در طــب س قن
 بهترین جایگزین های قند در طب سنتی 

ــی  ــواد معدن ــن و م ــی اکســیدان، ویتامی ــی آنت ــع غن ــی منب ــی : عســل طبیع ــل طبیع عس
ــد وجــود دارد. ــرم قن ــر ۸۰ گ ــغ ب ــی بال ــرم عســل طبیع ــر 1۰۰ گ اســت. در ه

 انجیــر خشــک : در هــر 1۰۰ گــرم انجیــر خشــک حــدود ۴۵ گــرم قنــد طبیعــی وجــود دارد.  
مهــم تریــن مزیــت هــای انجیــر خشــک بــرای بــدن شــامل خاصیــت ضــد ســرطانی، تقویــت 
ــی اکســیدانی و  ــت آنت ــو، خاصی ــت ریشــه م ــری، تقوی ــان الغ ــر در درم ــده حافظــه، مؤث کنن

تأمیــن کننــده ویتامیــن هــای مفیــد مــی شــود. 
 کشمش:کشــمش جایگزیــن قنــد کشــمش در تقویــت بــدن مؤثــر اســت و جایگزیــن خوبــی 
بــرای قنــد مــی باشــد. کشــمش در تقویــت بــدن، ارتقــا سیســتم ایمنــی و تنظیــم قنــد خــون 
مفیــد واقــع اســت. در هــر 1۰۰ گــرم کشــمش، حــدود ۵۸ گــرم قنــد طبیعــی وجــود دارد. 

بنابرایــن کشــمش یــک جایگزیــن مناســب بــرای قنــد تلقــی مــی شــود. 
خرمــا : مقــوی تریــن میــوه در خصــوص تقویــت عملکــرد مغــز، ارتقــا سیســتم ایمنــی بــدن 
ــن  ــد جایگزی ــی قن ــع طبیع ــوان منب ــه عن ــا ب ــا اســت. خرم ــم کلســترول خــون، خرم و تنظی
ــاکارز و ۵۰%  ــامل %2۵ س ــوه ش ــن می ــود. ای ــی ش ــکر محســوب م ــد و ش ــرای قن ــبی ب مناس

گلوکــز اســت. 
شــکر ســرخ : شــکر ســرخ بــه صــورت طبیعــی و ســنتی تهیــه مــی گــردد. در شــکر ســرخ 
ترکیباتــی نظیــر منگنــز، آهــن، مــس، کلســیم، پتاســیم، ویتامیــن B6، ســلنیوم، منیزیــم یافــت 
مــی شــود. ایــن شــکر از طبــع گــرم و تــر بهــره منــد اســت.این نــوع شــکر کامــا ارگانیــک 

اســت و مصــرف متعــادل آن آســیبی بــه بــدن وارد نمــی کنــد.
مویــز: مویــز یــک میــوه خشــک اســت کــه از انگــور شــاهانی تهیــه مــی گــردد. ایــن میــوه 
خشــک بــه موجــب برخــورداری از ویتامیــن هــای گــروه E- B-A- فســفر و کلســیم در افزایــش 

ــری در  ــد باکت ــرژی و ض ــد آل ــت ض ــا خاصی ــز ب ــمگیری دارد.  موی ــش چش ــدن نق ــرژی ب ان
تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن کمــک شــایانی مــی کنــد. قنــد موجــود در میــوه خشــک شــده 
مویــز، یــک قنــد طبیعــی اســت کــه در راســتای جــذب شــدن در بــدن بــه انســولین نیــازی 
نــدارد.  مویــز بــه دلیــل اثــر گــذاری مثبــت در درمــان دیابــت، کاهــش قنــد خــون، ســردرد 
هــای میگرنــی، پیــری زودرس و تقویــت دســتگاه گــوارش جایگزیــن مناســبی بــرای قنــد بــه 

شــمار مــی رود. 
توت خشک : 

 بهتریــن قنــد طبیعــی، تــوت خشــک اســت. تــوت یــک میــوه بومــی کشــور چیــن اســت کــه 
بــه موجــب مزیــت هــای گســترده در اقصــی نقــاط جهــان کشــت مــی شــود. در حالــت طبیعی 
تــوت در درمــان روماتیســم، کــم خونــی، ســرفه، آســم، فشــار خــون بــاال و فقــر آهــن مؤثــر 
ــد خــون اســت و خاصیــت ضــد اســترس،  اســت. تــوت خشــک کاهــش دهنــده کلســترول ب
ضــد ســرطانی دارد. عــاوه بــر ایــن، تــوت خشــک ســبب بهبــود عملکــرد قلــب مــی گــردد. 

شیره افرا 
ــا شــربت افــرا مــاده ای کامــا ارگانیــک اســت کــه از صمــغ کهربایــی درخــت افــرا  شــیره ی
تهیــه مــی شــود. ایــن مــاده محبــوب تریــن شــیرین کننــده در جهــان تلقــی مــی شــود کــه بــه 
موجــب طبیعــی بــودن، جایگزیــن مناســب قنــد اســت. شــیره افــرا از منظــر طعــم بــه مثابــه 
ی عســل طبیعــی مــی مانــد. ایــن شــیره متشــکل از پتاســیم، کلســیم، اســید مالیــک، اســید 

هــای ارگانیــک، روی، منگنــز و آمینــو اســید اســت. 
شکر نارگیل

شــکر نارگیــل سرشــار از مــواد مغــذی اســتو اعــم از پتاســیم، کلســیم و آهــن اســت. ایــن شــکر 
طبیعــی از طریــق شــیره نخــل نارگیــل تهیــه مــی گــردد و نســبت بــه شــکر معمولــی مزیــت 

هــای مختلفــی بــرای ســامت بــدن دارد.  
بهتــر اســت بدانیــد شــکر نارگیــل در راســتای تولیــد تصفیــه مــی شــود و از کالــری باالیــی 

برخــوردار اســت. 
سمیه طالب



  نشانی دفتر : نجف آباد ، بلوار آیت ، پالک 88    

 سه شنبه 21 دی ماه 1400* 11 ژانویه 2022* 8 جمادی الثانی 1443

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیه طالب    سردبیر: احمد شریعتی

 ۸ صفحه * قیمت : ۵۰۰۰ تومان * چاپخانه رنگین کمان 

هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : ۰91222۶۸۸23 - ۴2۶۴۶۸۶1    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
قال الصادق علیه  السالم :

هر کس برای خدا دانش بیاموزد و به آن عمل کند و به 

دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمانها به بزرگی یاد شود 

و گویند: برای خدا آموخت و برای خدا عمل کرد و برای خدا 

آموزش داد.

اهتمام شهردار به سرعت بخشیدن به پروژه های نیمه تمام

ــت ریاســت و اعضــای شــورای اســامی شــهر از  ــاد در معی ــی شــهردار نجــف آب  عبدالرســول امام
ــرد. ــد ک ــروژه هــای نیمــه تمــام شــهرداری بازدی ــدادی از پ تع

 مصطفــی حیــدری مدیــر اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد گفــت شــهردار 
نجــف آبــاد بــه اتفــاق قربانعلــی مومنی ریاســت شــورای اســامی شــهر و اعضــای شــورا و تنــی چند از 
معاونیــن و مدیــران شــهرداری از تعــدادی از پــروژه هــای نیمــه تمــام شــهر بازدیــد و به جهت ســرعت 

بخشــیدن بــه عملیــات عمرانــی آنهــا بــه صــورت میدانــی دســتورات الزم را صــادر کرد.

 حیــدری افــزود پــروژه هــای پردیــس ســینمایی واقــع در فرهنگســرای خــارون، فرهنگســرای باهنــر 
ــر  ــاد، فرهنگســرای کوث ــر امیرآب ــروژه زیرســازی و آســفالت معاب ــوار آیــت اهلل امینــی، پ ــاد، بل امیرآب
یزدانشــهر، المــان ورودی غــرب واقــع در میــدان نجــف اشــرف و کشــتارگاه صنعتــی از جملــه پــروژه 
هــای نیمــه تمامــی بودنــد کــه در ایــن برنامــه ســه ســاعته مــورد بازدیــد و برســی میدانــی شــهردار و 

مســئولین و کارشناســان مربوطــه قــرار گرفتنــد.

ــه منظــور  ــف آموزشــی ب ــه اینکــه برگــزاری دوره هــای مختل ــا اشــاره ب ــی محمدهاشــمی ب عل
ارتقــاء ســطح آمادگــی جامعــه در برابــر مخاطــرات و بایــا و نیــز افزایــش آمادگــی امــداد رســانی 
در حــوادث و بحران هــا از جملــه مهــم تریــن ماموریــت هــای جمعیــت هــال احمــر بــه شــمار 
مــی رود ، گفــت : از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون یــک هــزار و 7۸9 دوره آموزشــی امــداد و 
نجــات برگــزار شــده اســت و در طــی ایــن مــدت ۵۰ هــزار نفــر در ایــن دورها شــرکت کــرده اند.

وی تصریــح کــرد : از ابتــدای ســال تــا کنــون۵۸۶ دوره آمــوزش امــداد و کمــک هــای 
ــی  ــی و 2۸۵ دوره آموزش ــه داوطلب ــای پای ــی مهارت ه ــه ، 172 دوره آموزش ــای اولی کمک ه

ــت . ــده اس ــزار ش ــتان برگ ــطح اس ــرات در س ــر مخاط ــی در براب آمادگ
 محمدهاشــمی افــزود : در ایــن مــدت ۵ هــزار و 1۰۰ فراگیــر از نجاتگــران جمعیــت اســتان در 
1۸۶ دوره آمــوزش  تخصصــی امــداد و نجــات بــه منظــور تربیــت اعضــای تیم هــای تخصصــی و 
ارتقــاء مهــارت هــای علمــی و عملیاتــی نیروهــای پایگاه هــای امــداد و نجــات شــرکت کرده انــد.

مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود عنــوان کــرد : 
3۰۰۰ فراگیــر در 2۸۰ دوره آمــوزش همگانــی ویــژه خانه هــای هــال و نیــز در همیــن مــدت 
ــای  ــژه پادگان ه ــلح وی ــای مس ــه نیروه ــان وظیف ــوزش کارکن ــر در 2۵۰ دوره آم ــزار نف ده ه

ــته اند. ــرکت داش ــتان ش ــی اس آموزش
 محمدهاشــمی برگــزاری 3۰ دوره ضمــن خدمــت ویــژه کارکنــان جمعیــت هــال احمــر اســتان 
ــران در  ــی فراگی ــت دسترس ــا قابلی ــی ب ــوزش همگان ــال آم ــدرک دیجیت ــزار م ــدور 3۵ ه و ص
فضــای مجــازی را از دیگــر فعالیــت هــای حــوزه معاونــت آمــوزش و پژوهــش جمعیــت اســتان 

عنــوان کــرد .
ــر ایــن ۸2۰ هــزار نفــر در ایــن مــدت از آموزش هــای  ــه گفتــه ایــن مقــام مســئول عــاوه ب ب
ــای  ــال پیام ه ــاز و انتق ــر نی ــی ب ــای مبتن ــه ، دوره ه ــازی جامع ــدف آگاه س ــا ه ــی ب همگان

ــده اند. ــد ش ــره من ــه به ــاد جامع ــازی آح ــاس س ــرای حس ــی ب آموزش
وی برگــزاری دوره کشــوری تربیــت مربــی جســتجو و نجــات در حــوادث حمــل و نقــل )جــاده 
( بــا حضــور فراگیــران 9 اســتان و برگــزاری دوره آموزشــی کشــوری اســتمداد بیــن المللــی بــا 
حضــور 1۰ اســتان بــه میزبانــی مرکــز آمــوزش هــای تخصصــی امــداد و نجــات اســتان اصفهــان 

را از دیگر برنامه ها و فعالیت های آموزشی این جمعیت اعام کرد .
محمدهاشــمی در ادامــه خاطرنشــان کــرد : ســاماندهی ۶۵۰ نفــر مربــی امــداد و نجــات توســط 
ــان  ــای اصفه ــا دانشــگاه ه ــه آموزشــی- پژوهشــی ب ــم نام ــد تفاه ــان اســتان ، عق واحــد مربی
،آزاد خوراســگان ، نجــف آبــاد ، خمینــی شــهر ، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ،آموزشــکده 
پــرواز و ... ،چــاپ دیجیتــال دو جلــد کتــاب عمومــی امــداد و عمومــی نجــات ، شــرکت فعــال در 
برنامــه هــای کشــوری ماننــد آمــوزش هــای خــاص کرونــا ،کمپیــن آموزشــی خانــه هــای هــال 
ــن و CPR از دیگــر فعالیــت هــای آموزشــی جمعیــت هــال  ــا منواکســید کرب ، مســمومیت ب

احمــر اســتان اصفهــان بــوده اســت .
 مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای 
شــیوع بیمــاری کرونــا تــا کنــون دوره هــای آمــوزش هــال احمــر بــا توجــه بــه شــرایط موجــود 
بــه شــکل حضــوری یــا مجــازی برگــزار شــده اند گفــت : تــاش بــر ایــن بــوده اســت کــه در ایــن 
راســتا فعالیــت هــای آموزشــی در بســتر فضــای مجــازی به نحــوی مطلــوب و موثر شــکل گیرد .

شرکت 50 هزار اصفهانی در دوره های آموزشی جمعیت هالل احمر


