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2
خبر کوتاه

7 هزار متر مربع لکه گیری در مناطق پنجگانه شهری نجف آباد انجام شد
طــی ســه مــاه گذشــته در مناطــق پنجگانــه شــهری نجــف آبــاد بــا ۷۶۵ تــن آســفالت حــدود ۷ هــزار متــر مربــع لکــه گیــری 

انجــام شــده اســت.
سیدرســول موســویان معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری شــهرداری نجــف آبــاد گفــت شــهرداری نجــف آبــاد اقــدام 

بــه ۷ هــزار متــر مربــع لکه گیــری در مناطــق پنجگانــه شــهری نمــوده اســت.
ــه  ــه مبلــغ ۱ میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون تومــان هزینــه ب ــرای ایــن مقــدار لکــه گیــری طــی دو اســتعالم ب  موســویان افــزود ب

مقــدار ۷۶۵ تــن آســفالت خریــداری و اجــرا شــد.
 وی ادامه داد این مقدار لکه گیری مربوط به سه ماه اخیر است و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

10 هزار هکتار از باغ های استان 
اصفهان در معرض تنش آبی قرار دارد

ــاد  ــازمان جه ــی س ــور باغبان ــر ام ــس زاده، مدی ــا ریی احمدرض
ــان ۸۵  ــتان اصفه ــای اس ــان: مســاحت باغ ه ــاورزی اصفه کش
هــزار و ۴۰۰ هکتــار اســت، ســال قبــل حــدود ۴۰ هــزار هکتــار 
ــن  ــا ای ــود ام ــه رو ب ــی روب ــا تنــش آب ــا ب ــادل نیمــی از آنه مع

چالــش امســال کاهــش یافتــه اســت.
در ســال ۱۴۰۰ وضعیــت خشکســالی تــا حــدی پیــش رفــت 
ــیار  ــاری س ــت آبی ــد نوب ــان، در چن ــات درخت ــرای نج ــه ب ک
ــرای  ــزی ب ــه برنامه ری ــا توجــه ب ــا امســال ب ــت، ام انجــام گرف
ــف،  ــده رود در نوبت هــای مختل ــه زاین تخصیــص آب از رودخان

ــت. ــش یاف ــا کاه ــودی باغ ه ــر ناب خط
۱۰ هــزار هکتــار از باغ هــای اســتان، امســال در معــرض تنــش 
ــری از  ــرای جلوگی ــا ب ــه آنه ــیدگی ب ــه رس ــرار دارد ک ــی ق آب

خشــک شــدن در اولویــت قــرار گرفتــه اســت.

رونمایی از کتب خریداری شده

عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد از کتب خریداری شــده 
توســط ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری نجف 
آبــاد جهــت تجهیــز کتابخانه هــای تحت پوشــش بازدیــد نمود.

 در ایــن رونمایــی امامــی بــه همــراه حیــدری مدیــر ارتباطــات 
و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد بــه میزبانــی علیرضــا 
خاکســار مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری نجــف آبــاد از کتــاب هــای خریــداری شــده در محل 
البــی ســالن شــهروند فرهنگســرای خــارون بازدیــد و در جریان 
تعــداد، موضوعــات و ســرفصل های منابــع جدید اضافه شــده به 
مجموعــه هــای فرهنگــی و کتابخانــه هــای عمومی قــرار گرفت.

شــایان ذکــر اســت ســی و ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی 
کتــاب تهــران در اردیبهشــت ۱۴۰۱ برگــزار و  نزدیــک بــه 
ــای  ــه ه ــاز کتابخان ــورد نی ــای م ــاب ه ــوان کت ــزار عن دو ه
ــف  ــهرداری نج ــی ش ــای فرهنگ ــه ه ــرا و مجموع فرهنگس
ــی،  ــتانی و نمایش ــات داس ــد ادبی ــی مانن ــا موضوعات ــاد ب آب
کــودک و تربیــت، داســتان کوتــاه و رمــان، فلســفی، 
سیاســی، تجــارت، هنرهــای تجســمی، ســواد رســانه، دفــاع 
ــر یــک میلیــارد و پانصــد  ــغ ب ــا هزینــه ای بال مقــدس و.. ب
میلیــون ریــال)۱۵۰ میلیــون تومــان( خریــداری و بــه منبــع 

ــه خواهــد شــد. ــای تحــت پوشــش اضاف ــه ه کتابخان

  چند توصیه درباره ویروس جدید

اســم ایــن ویــروس norovirus هســت، گــوارش رو مختــل 
مــی کنــد.

عالئــم اولیــه : بی حالی،بدن درد،اســهال و بــاال آوردن و 
ــب کمــه. ت

* ۱ تا ۳ روز طول می کشد .
*  بسیار راحت منتقل می شود.

* تا ۲ روز بعد از قطع عالئم باز هم ناقل هستید.
چیکار کنیم مبتال نشویم؟

* مثل کرونا دســتامونو بشــوریم و ســطوح رو ضدعفونی کنیم
* میوه و سبزی رو ضدعفونی کنیم
* غذای دریایی رو خیلی زیاد بپزیم

* ترجیحا غذای بیرون نخوریم
* به آدما دست نزنیم.

* دست تو چشم و گوش و دهانمان نکنیم
اگر مبتال شدیم چه کنیم؟
* نورو ویروس درمان ندارد.

* فقط استراحت زیاد الزم دارد 
*  مایعات زیاد مصرف کنید 

*  بــه هیــچ وجه آنتی بیوتیک نخورید کــه تاثیری روش ندارد
* مایعات نباید داشته باشد 

کاروان »زیرسایه خورشید« در نجف آباد
به مناسبت ایام دهه کرامت و میالد حضرت امام رضا)ع(
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                                                                            من امام رضایی ام
مدیــر ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد گفــت: برنامــه جشــن هــای »مــن امــام رضایــی ام « بــا 
رنــگ و بــوی دهــه کرامــت بــه مــدت ســه شــب در چهــار نقطــه از مناطــق مختلــف شــهر بــزرگ نجــف آبــاد برگــزار مــی شــود.

ــاد و ســپاه  ــه همــکاری ایــن ســازمان،کانون مرکــزی خادمیــاران رضــوی شهرســتان نجــف آب ــا اشــاره ب  علیرضــا خاکســار ب
ناحیــه شهرســتان در ایــن برنامــه هــا، افــزود: ایــن جشــن هــا روز دوشــنبه ۱۶ خــرداد ســاعت ۱۷ در ســالن گلــزار شــهدای 
یزدانشــهر و در ســاعت ۱۸ در میــدان امــام خمینی)بــاغ ملــی(، روز ســه شــنبه ۱۷ خــرداد ســاعت ۲۰ در پارکینــگ شــهرداری 
ــا حضــور خادمیــاران  ــاد و چهــار شــنبه ۱۸ خــرداد ســاعت ۲۰ در پــارک کبیــرزاده ویالشــهر ب واقــع در پــارک ملــت امیرآب

رضــوی و اقشــار مختلــف مــردم برگــزار مــی شــود.

معارفه فرمانده لشکر۸نجف اشرف برگزاری کرسی تالوت رضوی در 
دهه کرامت

 محفــل کرســی تــالوت رضــوی طــی چهــار شــب در ســطح 
ــاران  ــور خادمی ــا حض ــزرگ ب ــاد ب ــف آب ــف نج ــق مختل مناط
رضــوی و اقشــار مختلــف مــردم شــریف نجــف آبــاد و 

ــود. ــی ش ــزار م ــج برگ ــن الحج ــتداران ثام دوس
 علیرضــا خاکســار مدیــر ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد اعــالم کــرد بــه همــت ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد، کانــون 
ــاد و ســپاه  ــاران رضــوی شهرســتان نجــف آب ــزی خادمی مرک
ــا ۱۶ خــرداد بعــد از نمــاز مغــرب  ــاد از ۱۳ ت ناحیــه نجــف آب
و عشــا بــه ترتیــب در مســجد قبــای ویالشــهر، مســجد 
جامــع یزدانشــهر، یادمــان شــهدای غــواص امیرآبــاد و یادمــان 
شــهدای نجــف آبــاد محفــل کرســی تــالوت رضــوی بــا نشــانی 
از ارتحــال حضــرت امــام خمینــی رحمــة اهلل علیــه و قیــام ۱۵ 

خــرداد برگــزار مــی شــود.

تشکیل 7۰میلیارد پرونده احتکاری در نجف آباد

آزادسازی یکی از گلوگاه های 
جوزدان

مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه 
رویکــرد محله محــوری در ایــن دوره مدیریــت شــهری، محلــه 
جــوزدان در ســال جــاری به صــورت ویــژه مــورد توجــه قــرار 
ــن  ــم ای ــای مه ــی از گلوگاه ه ــتا یک ــن راس ــه در ای ــت ک گرف
محلــه در ماه هــای نخســت امســال آزادســازی و عبــور و مــرور 

شــهروندان از ایــن گــذر تســهیل شــد.
میثــم بکتاشــیان، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه رویکــرد 
محله محــوری کــه در ایــن دوره مدیریــت شــهری مــورد تاکیــد 
شــهردار اصفهــان قــرار دارد، محلــه »جــوزدان« به عنــوان یکی 
ــرار  ــژه ق ــه وی ــورد توج ــال ۱۴۰۱ م ــه در س ــی ک از محله های
گرفــت و آزادســازی گلوگاه هــا در ایــن محلــه آغاز شــده اســت.

مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در 
راســتای توجــه بــه محلــه جــوزدان در ســال جــاری، یکــی از 
گلوگاه هــای مهــم ایــن محلــه در ماه هــای نخســت آزادســازی 
شــد کــه بــا ایــن اقــدام عبــور و مــرور شــهروندان از ایــن گــذر، 

تســهیل شــد.
وی اضافــه کــرد: در ســال گذشــته جلســاتی در محلــه جوزدان 
ــه قول هــای مســاعد  ــن محل ــه شــهروندان ای برگــزار شــد و ب
بــرای رفــع مشــکالت دادیــم، بنابرایــن امســال نــگاه ویــژه ای 

بــرای حــل مســائل ایــن محلــه خواهیــم داشــت.
ــده،  ــام ش ــزی انج ــق برنامه ری ــرد: طب ــح ک ــیان تصری بکتاش
ــه  ــه از مناطــق پانزده گان ــر منطق ــر ســال در ه ــرر شــد ه مق
شــهرداری اصفهــان، دو محلــه بــه صــورت ویــژه مــورد توجــه 
قــرار گیــرد تــا بــه ایــن ترتیــب طــی چهــار ســال آینــده بــه 

ــود. ــیدگی ش ــه رس ــر منطق ــای ه ــب محله ه مشــکالت اغل

جانشــین رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 
نجــف آبــاد گفــت:۱۴ پرونــده احتــکار و عرضــه خارج از شــبکه 
انــواع کاالهــای اساســی بــا ارزش بیــش از ۷۰ میلیــارد و پانصد 
ــم  ــا هفت ــاه ت ــم اردیبهشــت م ــان طــی هجده ــون توم میلی
خردادماه ســال جاری در این شهرســتان تشــکیل شــده اســت.

امیــر عــرب  افــزود: ایــن پرونــده هــا در زمینــه احتــکار، عرضه 
خــارج از شــبکه و امتنــاع از فــروش شــکر، ماکارونــی و روغــن 
خوراکــی تشــکیل شــده اســت. ســه پرونــده در زمینــه عرضــه 
خــارج از شــبکه شــکر بــه مقــدار ســه میلیــون و ۵۱۱ هــزار و 
۲۱۱ کیلــو گــرم بــه ارزش بیــش از ۷۰ میلیــارد و ۲۴ میلیــون 

تومان تشــکیل شــد.
عــرب اظهــار داشــت: همچنیــن ســه پرونــده در زمینــه امتناع 
ــه ارزش  ــزار ۵۷۷ بســته ب ــدار ه ــه مق ــی ب ــروش ماکارون از ف

حــدود ۱۰ میلیــون تومــان تشــکیل شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع هشــت پرونــده نیــز در زمینــه 
ــن  ــی در ای ــن خوراک ــکار  روغ ــبکه، احت ــارج از ش ــه خ عرض

شهرســتان تشــکیل شــد اضافــه کــرد: از ایــن تعــداد ۶ پرونــده 
ــه  ــه مقــدار  هــزار و ۱۷۲ بطــری ب عرضــه خــارج از شــبکه ب
ارزش بیــش از ۱۳ میلیــون تومــان  و یــک پرونــده احتــکار  نیز 
بــه مقــدار ۳۸۱ بطــری بــه ارزش  تقریبــی ۲۰ میلیــون تومــان 
و  یــک پرونــده عرضــه خــارج از شــبکه بــه مقــدار ۱۵۸ هــزار 
و ۹۸۵ کیلــو گــرم بــه ارزش نزدیــک بــه ۳۱۷ میلیــون تومــان 

تشــکیل شــده اســت.

بهترین مکان برای ثبت نام دانش آموزان

معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــکونت  ــل س ــه مح ــه ب ــن مدرس ــا نزدیکتری ــان: یقین اصفه
بهتریــن مــکان بــرای ثبت نــام اســت چراکــه دغدغــه 
ســرویس رفــت و آمــد، حمایــت از مدرســه و بازبینــی 
ــه محــل  فضــای آموزشــی حتمــا در نزدیکتریــن مدرســه ب

ــد. ــدا کن ــش پی ــد و کاه ــر باش ــد موث ــکونت می توان س
ــان  ــتان اصفه ــی در اس ــه اول ــودک پای ــزار ک ــدود ۹۸ ه ح
ــان  ــر از آن ــزار نف ــدود ۱۰ ه ــداد ح ــن تع ــه از ای ــم ک داری
ــا  ــتانی م ــوزان ورودی پیش دبس ــده اند و نوآم ــنجش ش س

هــم حجمــی در حــدود ۶۰ هــزار نفــر را خواهنــد داشــت بــه 
ــد  ــد فرآین ــنجش می توان ــر س ــریع در ام ــل تس ــن دلی همی
ثبت نــام را بــه خوبــی پیــش ببــرد و ایــن می طلبــد مدیــران 

ســرعت عمــل داشــته باشــند.
 حتمــا در دوره تابســتان یــک دوره ۱۰۰ ســاعته بــرای 
ــتان  ــش از دبس ــه پی ــه تجرب ــی ک ــوزان اول ابتدای دانش آم
را نداشــته اند خواهیــم داشــت تــا بتوانیــم شــاهد نوآمــوزان 

ــا باشــیم. توان

طــی مراســمی بــا حضــور مقامــات ارشــد شهرســتان نجــف 
ــرتیپ  ــردار س ــی، س ــان نظام ــی از فرمانده ــاد و جمع آب
پاســدار مصطفــی محمــدی بــه عنــوان ششــمین فرمانــده 
ــیف اهلل  ــردار س ــه و س ــرف، معارف ــکر۸نجف اش ــخ لش تاری

ــع شــد. ــن مســئولیت تودی رشــید زاده از ای
ــد  ــی مانن ــئولیت های ــن مس ــش از ای ــه پی ــدی ک محم
ــر  ــتر را ب ــج( شبس ــام زمان)ع ــی ام ــپ زره ــی تی فرمانده
ــی  ــال فرمانده ــش س ــدود ش ــس از ح ــته، پ ــده داش عه
رشــید زاده بــر ایــن یــگان شــناخته شــده، عهــده دار ایــن 

ــت. ــده اس ــئولیت ش مس
ــون،  ــدای تشــکیل تیــپ و لشــکر۸نجف اشــرف تاکن از ابت
ــور، مهــدی  ــار محمــد پاکپ شــهید احمــد کاظمــی در کن
کلیشــادی و محمــد تقــی امینی و ســیف اهلل رشــید زاده در 

مقاطــع مختلــف  فرماندهــی  
لشــکر ۸ نجــف اشــرف را بــر عهــده داشــته انــد.

ــات مهــم حضــوری  لشــکر۸نجف اشــرف کــه در ۲۲ عملی
تعییــن کننــده داشــته، بیــش از ۹ هــزار شــهید از اســتان 
ــاط  ــر از نق ــن و برخــی دیگ ــان، زنجــان، قزوی ــای اصفه ه
کشــور دارد کــه از ایــن تعــداد، حــدود ۲۵۰۰ شــهید 

ــاد هســتند. ــه شهرســتان نجــف آب ــوط ب مرب

به مناسبت نزدیک شدن به ثبت نام های مدارس
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خبر کوتاه  سه مورد مشکوک آبله میمون در اصفهان شناسایی شد

ــان  ــون در اصفه ــه میم ــی از آبل ــورد مثبت ــوز م ــان: هن ــت اصفه ــز بهداش ــر مرک ــای واگی ــئول بیماری ه ــا فدایی، مس رض
شناســایی نشــده اســت، امــا ســه مــورد مشــکوک گــزارش شــد کــه نمونــه آزمایش هــای ایــن افــراد بــه تهــران فرســتاده شــد 

و هنــوز منتظــر جــواب بررســی آن هــا هســتیم.
عالمت هــای پوســتی نخســتین نشــانه آبلــه میمــون اســت و ماننــد بیمــاری ســرماخوردگی ممکــن اســت افــراد عالمت هــای 
نفســی و تــب، بــدن درد و کمــردرد نیــز داشــته باشــند و بــه دنبــال آن بثــورات یعنــی دانه هــای پوســتی روی صــورت، ســینه و 
دســت ها ایجــاد می شــود کــه می توانــد حتــی کــف دســت و پــا را بگیــرد همــه دانه هــا در یــک مرحلــه و همگــی شــبیه هــم 
یعنــی در مرحلــه دانــه آبکــی یــا چرکــی هســتند برخــالف آبلــه مرغــان کــه هــر یــک از دانه هــا در یــک مرحلــه قــرار ندارنــد.

انتقاد فرمانده سپاه اصفهان از 
بی انگیزگی مدیران دولتی

ســردار مجتبــی فــدا:  در بســیاری از مجموعه هــا هنــوز تغییــر 
مدیــر اتفــاق نیفتــاده و ایــن در حالــی اســت که برخــی مدیران 
ــا طرح هــای دولــت را ندارنــد. فعلــی هــم روحیــه همــکاری ب

ــه اصفهــان از چابهــار، طــی  ــن ذرت ارســالی ب  از ۲۰ هــزار ت
ــن  ــیده و همی ــتان نرس ــه اس ــم ب ــن ه ــک ت ــوز ی ۲۵ روز هن
کارشــکنی ها و بی توجهی هــا ســبب اعتــراض اقشــار مختلــف 

ــود. ــداران می ش ــه دام ــردم از جمل م
چندیــن ســازمان اســتانی از جملــه گاز، آب و فاصــالب هنــوز با 
سرپرســت اداره می شــوند کــه نــه خــود تصمیــم می گیرنــد و 
نــه زیرمجموعــه از آنهــا حــرف شــنوی دارد و همیــن مســئله 

مشــکالت زیــادی بــرای اســتان بــه وجــود مــی آورد.
امــور فرهنگــی شــهر بــه حــال خــود رهــا شــده و گویــا کســی 
ــاب و  ــف حج ــل کش ــی مث ــور حرام ــت، ام ــئول آن نیس مس
ــت  ــه عل ــگ گردانی، ب ــون س ــی همچ ــای غیرقانون فعالیت ه

ــه عــرف جامعــه شــده اســت. ــل ب ــی، تبدی فراوان
ســاماندهی فضــای مجــازی رهــا شــده و بــا بــروز هــر مشــکل 
کوچــک و بــزرگ در کشــور، افــراد بــه برگــزاری تجمــع 

اعتراضــی در فضــای عمومــی روی می آورنــد.

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد ،  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان بــه همــراه معــاون عمرانــی فرمانــداری  شهرســتان  
و رئیــس اداره اماکــن عمومــی نجــف آبــاد =در آییــن گشــایش 

نمایشــگاه نقاشــی فرشــته مهدیــه حضــور یافــت .
در ایــن بازدیــد فرشــته مهدیــه  مســئول نمایشــگاه » بن بســت 
نقاشــی » گزارشــی از فعالیــت هــای هنــری  و جدیــد تریــن آثار 
خــود ارائــه داد. احمدرضــا جعفــرزاده معــاون عمرانــی فرمانداری 
ــدان از  ــادی از هنرمن ــت اقتص ــزوم حمای ــر ل ــدار ب ــن دی در ای

طریــق خریــد آثــار هنــری آنــان تاکیــد کــرد .
 گفتنــی اســت نمایشــگاه آثــار نقاشــی فرشــته مهدیــه شــامل 
نقاشــی روی مخمــل ، آبرنــگ و رنــگ و روغــن  شــامل ۴۰   اثــر 
در موضوعــات  طبیعــت و انســان از ۱۰ تــا ۲۴ خــرداد روزهــای 
شــنبه تــا ســه شــنبه  از ســاعت ۱۰ صبــح الــی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۰ 
در محــل آموزشــگاه هنــری  بن بســت نقاشــی  به نشــانی نجف 
آبــاد- چهــارراه شــهرداری،روبروی تاکســی های اصفهــان ، جنب 
عینــک دیــد گســتر  آمــاده پذیرایــی عالقــه منــدان می باشــد .

افتتاح نمایشگاه بن بست نقاشی

نشست اصحاب خبر و رسانه

 هوای اصفهان در وضعیت قرمز

 کیفیــت هــوا در کالن شــهر اصفهــان امــروز سه شــنبه، 
ــرار  ــا ق ــح ب ــه ۹ صب ــاه در ســاعت منتهــی ب هفدهــم خردادم
گرفتــن روی شــاخص ۱۸۸ در وضعیــت هــوای ناســالم بــرای 

ــت. ــده اس ــت ش ــز( ثب ــوم )قرم عم
 دســتگاه ســنجش کیفیــت هــوای کالن شــهر اصفهــان اکنــون 
در ایســتگاه احمدآبــاد بــا شــاخص ۱۷۵، اســتانداری اصفهان با 
شــاخص ۱۸۸، پرویــن بــا شــاخص ۱۹۵ و رودکــی بــا شــاخص 
ــرار دارد. ــز( ق ــوم )قرم ــرای عم ــالم ب ــت ناس ۱۹۵ در وضعی

 اجرای دوباره تغذیه رایگان دانش 
آموزان بعد از سال ها توقف 

صــادق ســتاری فــرد؛ معــاون تربیــت بدنــی و ســالمت وزارت 
آمــوزش و پــرورش:  تغذیــه رایــگان دانــش آمــوزان بــا پیگیــری 
وزیــر آمــوزش و پــرورش بعــد از ســال ها توقــف دوبــاره اجــرا 

مــی شــود.
یــک هــزار و ۱۵۰ میلیــارد تومــان بــرای ایــن منظــور اعتبــار 
در نظــر گرفتــه شــده کــه در ایــن مســیر روی همــکاری موثــر 

اســتان قــدس رضــوی و نــان رضــوی حســاب کــرده ایــم.
تغذیــه رایــگان دانــش آمــوزان در اســتان البــزر، حاشــیه شــهر 
ــرا  ــی اج ــورت آزمایش ــه ص ــتان ب ــتان و بلوچس ــرج و سیس ک
ــش  ــزار دان ــج ه ــز پن ــال نی ــاه امس ــر م ــت و از مه ــده اس ش
آمــوز در حاشــیه شــهرها تحــت پوشــش تغذیــه رایــگان قــرار 

خواهنــد گرفــت.

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــات  نخســتین  ــرو پیگیــری مصوب ــاد ، پی شهرســتان نجــف آب
نشســت فصلــی اهالــی خبــر و رســانه کــه چهــارم خــرداد مــاه 
بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد 
برگــزار شــد ؛ دومیــن جلســه نشســت  خبرنــگاران بــه منظــور 
انتخــاب نماینــده شهرســتان با حضور جمعــی از خبرنــگاران روز 

چهارشــنبه ۱۱ خــرداد مــاه برگــزار شــد.
در ابتــدای نشســت عبــاس چیوایــی نماینــده مطبوعــات 
شهرســتان بــر لــزوم پیگیــری مشــکالت موجــود  و همفکــری 
و همــکاری همــه ی اهالــی خبــر تاکیــد نمــود و هــدف از ایــن 
نشســت را انتخــاب نماینــده جدیــد مطبوعــات شهرســتان در 
راســتای رســیدن بــه اهــداف و تشــکیل شــعبه خانــه مطبوعات 

شهرســتان اعــالم نمــود.

در ایــن نشســت  هریــک از اعضــاء حاضــر پیشــنهادات خــود را 
جهــت اهــداف برنامــه اعــالم نمودنــد.

در ادامــه پــس از بحــث و تبــادل نظــر و توافــق جمعــی از بیــن 
اعضــای حاضــر در جلســه ، حســن دوســتان ، عبــاس چیوایــی 
و مصطفــی امینــی بــه عنــوان اعضــای  شــورا انتخــاب  و عبــاس 
ــگاران  ــر شــورای خبرن ــوان دبی ــه عن ــاردوم ب ــرای ب ــی  ب چیوای

شهرســتان تعییــن شــد .
ــه  ــن حیط ــام ، تعیی ــن ن ــوص تعیی ــت در خص ــن نشس در ای
ــات  ــه مطبوع ــعبه  خان ــکیل ش ــری تش ــورا ، پیگی ــف ش وظای
شهرســتان ، پیگیــری امــور رفاهــی خبرنــگاران ، پیگیــری ارتقاء 
ســطح آمــوزش ، نشســت هــای خبــری و جلســات اداری بحــث 

و تبــادل نظــر شــد .

شــهردار نجــف آبــاد گفــت: عملیــات اجرایــی زیرگــذر شــهدای 
ــی کاوه و  ــای صنعت ــهرک ه ــی ش ــوان دسترس ــه عن ــر ب کارگ
منتظریــه و شــهر ویالشــهر بــه کمربنــدی نجــف آبــاد خمینــی 
شــهر، بــا مجمــوع مســاحت بیش از هفــده هــزار متر مربــع و دو 
دهنــه پــل پیــش ســاخته ۸۰ متــری، نزدیــک بــه چهــل درصد 

پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
عبدالرســول امامــی افــزود: بــه دلیــل ناایمــن و غیر اصولــی بودن 
تقاطــع مــورد اســتفاده فعلــی کــه زمینــه ســاز بــروز مشــکالت 
مختلــف ترافیکــی شــده، اجــرای ایــن تقاطــع جدید در دســتور 
کار قــرار گرفتــه کــه طــی آن بــا اجــرای چهــار رمــپ ورودی و 
خروجــی و دو عــدد میــدان در شــمال و جنــوب، دسترســی های 

مــورد نیــاز تامیــن خواهــد شــد.
امامــی ادامــه داد: طــول رمــپ ویالشــهر ۱۱۰  و ســمت شــهرک 
صنعتــی ۱۴۵ متــر بــوده و هــر دو ســمت شــیب شــش درصدی 
ــر  ــز هفــت مت ــد. ورودی هــا و خروجــی هــای زیرگــذر نی دارن
عــرض داشــته و بــا یــک رفوژ یــک متر و بیســت ســانتیمتری از 
هــم جــدا مــی شــوند. در ســمت ویالشــهر نیــز میدانــی بــه قطر 
حــدود هفــده متــر و در طــرف شــهرک هــم میدانــی بــه قطــر 

بیست متر پیش بینی شده است.
ــه ســرعت مناســب  ــا اشــاره ب ــان ب ــاد در پای شــهردار نجــف آب
ــات از  ــن عملی ــدی ای ــهر و کن ــروژه از ســمت ویالش ــرای پ اج
ــر  ــزار مت ــرد: ۲۴ه ــان ک ــر نش ــی، خاط ــهرک صنعت ــرف ش ط
ــدول و  ــر ج ــزار مت ــه ه ــزی، س ــرداری و خاکری ــب خاکب مکع
کانیوگــذاری، هــزار متــر مکعــب اجرای بلوک، هشــت هــزار متر 
مکعــب اجــرای بیــس و نزدیــک بــه ســیصد متــر مکعــب مالون 
گــذاری از جملــه اقدامــات انجــام شــده در ایــن طــرح هســتند.

پیشرفت 4۰درصدی زیرگذر شهدای کارگر
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                                                                    نایب قهرمانی نجف آباد در مسابقات کونگ فو قهرمانی استان 

مســابقات کونــگ فــو قهرمانــی اســتان اصفهــان اســتایل آزاد بــه میزبانــی شهرســتان لنجــان برگــزار شــد کــه تیــم نجــف آبــاد بــه 

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

مقام های کسب شده :

رده سنی بزرگساالن: حسین عابدی  - مقام اول   

رده سنی جوانان:  مهدی داودی، عباس قائدی، حسین قائدی و سیدمحمدباقر موسوی-  مقام اول

 موج مهاجرت و محدودیت روستاها

گرانــی مســکن و اجاره بهــا در شــهرها مهاجــرت بــه روســتاها را 
 افزایــش داده، امــا اعتبــار الزم بــرای طرح های هادی محدود اســت

حــدود نیمی از ۶۲هزار روســتای کشــور یعنــی ۳۰هزار روســتا در 
ایــران خالــی از ســکنه هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه اوضــاع 
ســکونت در روســتاهای دارای ســکنه هــم چندان مســاعد نیســت.

اســماعیل حســین زهی نایب رئیــس اول کمیســیون عمــران 
ــد  مجلــس شــورای اســالمی: طرح هــای هــادی روســتایی را بای
ــت  ــرای دریاف ــم و ب ــی ببینی ــد طرح هــای نیمه تمــام عمران مانن
اعتبــار کافــی فهرســت واقعی طرح هــای نیمه تمــام را ارائــه کنیم.

تاکید فرماندار بر پاسخگویی ادارات به مردم

جلســه شــورای اداری شهرســتان نجــف آبــاد در بیمارســتان 
ــتان  ــی بیمارس ــه میزبان ــهر  ب ــی ش ــهید رجای ــازان ش جانب

ــی و شــهرداری گلدشــت برگــزار شــد. شــهید رجای
در ایــن جلســه کــه مزیــن بــه حضــور خادمیــاران رضــوی از 
بــارگاه ملکوتــی ثامــن الحجــج شــده بــود حاضران و رؤســای 
ادارات نســبت بــه پرچــم متبــرک شــده حــرم مطهــر امــام 

رضــا علیــه الســالم ادای احتــرام کردنــد.
ــاره  ــا اش ــخنانی ب ــت در س ــهردار گلدش ــه ش ــن جلس در ای
بــه قانــون مجلــس خطــاب بــه ابوترابــی ، مهنــدس محمــد 
ــه مشــکالت اســناد و اراضــی  مهــدی فردوســی همچنیــن ب
گلدشــت بــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی »ره« اشــاره کــرد 
ــرم  ــه محت ــام جمع ــاق ام ــه اتف ــه ب ــن رابط ــزود: در ای و اف
ــه تهــران داشــتیم و موضــوع را از  شــهر گلدشــت ســفری ب
ــم  ــری کردی ــز پیگی ــری نی ــام معظــم رهب ــر مق ــق دفت طری

لــذا مــی طلبــد کــه بــا همــکاری همــه دســتگاه های ذیربــط 
و کمیتــه امــداد ایــن مشــکل چندیــن ســاله مرتفــع شــود.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه وضعیــت 
کــرد  اشــاره  گلدشــت  شــهر  مــدارس  نامطلــوب 
شــد. موضــوع  ایــن  بــه  جــدی  توجــه  خواســتار   و 

مــورد دیگــری کــه فردوســی بــه آن اشــاره کــرد مشــکالت 
ــود  ــات ب ــک باغ ــود و تفکی ــات ب ــه باغ ــانی ب ــت رس خدم
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــتورالعمل وزی ــازی دس ــی س ــه بوم ک

ــد. ــک کن ــکل کم ــن مش ــه ای ــد ب می توان
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد نیز 
ــه  ــا اشــاره ب ــان جلســه شــورای اداری در ســخنانی ب در پای
برگــزاری ایــن جلســه اظهــار داشــت: جلســه شــورای اداری 
امــروز بدلیــل حضــور خــدام امــام رضــا علیــه الســالم و در 
کنــار جانبــازان عزیــز کمــی متفــاوت بــود لــذا در جلســات 
آینــده مســائل و موضوعــات ادارات بیشــتر پیگیری می شــود.

موســی مباشــری افــزود: امــروز در خدمــت جانبــازان عزیــز 
هســتیم، اگــر امــروز مــا پشــت میزهــای اداری نشســته ایــن 

مدیــون ایــن جانبــازان عزیــز هســتیم.
ــه  ــه هم ــور وظیف ــی کش ــرایط فعل ــرد: در ش ــه ک وی اضاف
مســووالن اســت کــه پاســخگو باشــند، برخــی اوقــات 
ــی  ــداری ارجــاع م ــه فرمان ــردم را ب ــل م ــی دلی ــم ب می بینی
دهنــد لــذا انتظــار مــی رود دســتگاههای اداری بــا مدیریــت 
ــت بیشــتر هماهنــگ باشــند و همــه برنامه هــای  ارشــد دول

ــد. ــداری اطــالع دهن ــه فرمان ــود را ب خ

 جابه جایی تاسیسات آبی در 
زیرگذر شهدای دانشجوی 

ــات  ــی عملی ــل پایان ــت: مراح ــاد گف ــف آب ــای نج ــر آبف  مدی
ــه  ــهر ب ــاژ ویالش ــتگاه پمپ ــال آب ایس ــط انتق ــی خ جابه جای
مخــزن ۲۰ هــزار مترمکعبــی در زیرگــذر شــهدای دانشــجوی 

ــاد در حــال انجــام اســت. شــهر نجــف آب
ــال  ــن خــط انتق ــی ای ــان داشــت: جابه جای جــواد کاظمــی بی
ــا همــکاری گــروه مدیریــت بحــران شــرکت آب و فاضــالب  ب
اســتان اصفهــان بــه طــول ۶۴۰ متــر و قطــر یــک هــزار میلــی 
متــر بــا ۳ عبــور عرضــی از جاده نجــف آبــاد، از ۲۵ اردیبهشــت 
مــاه آغــاز شــده و پیــش بینــی مــی شــود تــا  ۲۵ خــرداد مــاه 

ادامــه یابــد.
کاظمــی افــزود: هــم اکنــون نجــف آبــاد تحــت پوشــش طــرح 
آبرســانی اصفهــان بــزرگ اســت و آب از شــیرخانه قهدریجــان 
ــه ایســتگاه پمپــاژ ویالشــهر منتقــل مــی شــود و ســپس از  ب
طریــق ایــن خــط بــه مخــزن ۲۰ هــزار مترمکعبــی منتقــل و 

بیــن مشــترکین توزیــع مــی شــود.
ــطح  ــر همس ــع غی ــی تقاط ــات اجرای ــوز: عملی ــاد نی ــف آب نج
شــهدای دانشــجو در نزدیکــی دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد، اوایــل 
ــان  ــان و زم ــارد توم ــه ۱۳۰ میلی ــرآورد هزین ــا ب ــان۱۴۰۰ ب آب
ــت. ــده اس ــروع ش ــاه ش ــت وچهار م ــا بیس ــده ت ــدی هج بن

 حضور مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در خانه شهید مرتضوی

همزمــان بــا میــالد حضــرت معصومــه و روز دختــر، 
مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــه همــراه مباشــری 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان و قناعــت کار رئیــس اداره 
ــوی  ــهید مرتض ــوان ش ــودک و نوج ــه ک ــتی در خان بهزیس

ــدند. ــر ش ــاد حاض ــف آب ــتان نج شهرس
ــه شــهید  ــا حضــور در خان ــه نصــر ب ــدار ولی ال ــن دی در ای
ــه، ضمــن  ــن خان ــم ای ــران مقی مرتضــوی و در جمــع دخت
تبریــک میــالد حضــرت معصومــه و روز دختــر، از ارزش هــا 
و کمــاالت حضــرت معصومــه گفــت و یــادآور شــد:  الگــوی 

ــم حضــرت معصومــه می باشــد. ــران عال تمــام دخت
مباشــری فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجف آبــاد نیــز ضمــن 
تبریــک ایــن روز، بــه گفــت و گــو بــا فرزنــدان پرداخــت و 
بــا اشــاره بــه حدیــث پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه 
ــد: » آنهــا باقیــات صالحــات  ــاره دختــران کــه فرمودن در ب

بشمار می آیند« از جایگاه با ارزش دختران گفت.
گفتنــی اســت در پایــان بــه مناســبت ایــن روز، بــه دختران 

مقیــم خانــه، هدایایــی تقدیم شــد.

هفته گرمی در انتظار اصفهان

ــه  ــان: هفت ــی اصفه ــی اداره کل هواشناس ــناس پیش بین کارش
ــرای اصفهــان در انتظــار  ــه ب ــان هفت ــژه در پای ــه وی گرمــی، ب
اســت؛ بــر ایــن اســاس وضعیــت جــوی در اکثــر مناطق اســتان 
ــی  ــر گاه ــد از ظه ــری در بع ــی اب ــا کم ــاف ت ــورت ص به ص
ــنبه در  ــنبه و دوش ــای یکش ــاد و روزه ــر و وزش ب ــش اب افزای
ــود. ــی می ش ــده پیش بین ــار پراکن ــال رگب ــی احتم ــه غرب نیم

دمــای هــوا طــی ۲۴ ســاعت آینــده در اکثــر مناطــق 
ــای  ــینه دم ــت؛ بیش ــد داش ــی نخواه ــر محسوس ــتان تغیی اس
ــه  ــح ۱۸ درج ــردا صب ــه ف ــان ۳۶ و کمیت ــهر اصفه ــوای ش ه
ســانتی گراد و کاشــان بــا ۴۰ و بوئیــن میاندشــت بــا ۸ درجــه 
بــه ترتیــب گرم تریــن و خنک تریــن نقــاط  ســانتی گراد 

می شــود. پیش بینــی  اســتان 

به مناسبت روز دختر
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دستگیری 13 نفر از اخاللگران نظام اقتصادی در اصفهان

ــج( اســتان  ــات ســپاه صاحب الزمان)ع ــی ســازمان اطالع ــات اطالعات ــا اقدام ــت: ب ــان گف رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفه
ــی در  ــه سوءاســتفاده از یارانه  هــای دولت ــادرت ب ــه به صــورت ســازمان یافته و شــبکه ای مب ــرادی ک ــه ای از اف ــان، مجموع اصفه
بخــش گنــدم و آرد در ســطح اســتان داشــتند، شناســایی و بــا دســتور مقــام قضایــی تــا کنون ۱۳ نفــر از آن ها دســتگیر شــده اند.

یــک نفــر از کارکنــان دولــت در ادارات دولتــی کــه متولــی ایــن امــر بــوده شناســایی و ارتبــاط او بــا ایــن شــبکه به صــورت غیــر 
قانونــی و تســهیل معاونــت او در صــدور مجوزهــا و سواســتفاده ها محــرز و دســتگیر شــده اســت.

کاهش چشمگیر آمار کرونا در 
استان اصفهان

ــالی  ــار ابت ــان، آم ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
ــان  ــد از پای ــته و بع ــال گذش ــاه س ــن م ــر بهم ــا از اواخ کرون
پیــک ششــم را در مرحلــه شــیب نزولــی ارزیابــی کــرد و گفت: 
از اواخــر بهمــن مــاه ســال گذشــته تاکنــون آمــار ابتال هــا ۷۰ 
ــژه ۸۰ درصــد  درصــد، بســتری های عــادی و مراقبت هــای وی
ــگاه  ــن دانش ــش ای ــت پوش ــتان های تح ــا در شهرس و فوتی ه

۹۵ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
پژمــان عقــدک بــا اشــاره بــه پوشــش ۸۶، ۷۷ و ۴۰ درصــدی 
نوبــت اول تــا ســوم واکسیناســیون کرونــا در اســتان اصفهــان 
افــزود: شــهروندان بــرای ریشــه کنــی ایــن ویــروس ضــروری 
اســت کــه بــه جــز رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی و فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی، واکسیناســیون خــود را نیــز تکمیــل کننــد.

ــوم پزشــکی  وی، شهرســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه عل
ــت و  ــی دانس ــز و نارنج ــت قرم ــذر از وضعی ــان را در گ اصفه
ــتان  ــه شــده ۱۱ شهرس ــار ارائ ــن آم ــر اســاس آخری ــت: ب گف
خوانســار،  چــادگان،  میاندشــت،  و  بوئیــن  اردســتان، 
خوروبیابانــک، دهاقــان، ســمیرم، فریدونشــهر، مبارکــه، ناییــن 
ــوار،  ــان، برخ ــتان اصفه ــت زرد و ۱۱ شهرس ــز در وضعی و نطن
ــهرضا،  ــهر، ش ــاهین ش ــهر، ش ــی ش ــرون، خمین ــران و ک تی
فریــدن، فالوجــان، گلپایــگان، لنجــان و نجــف آبــاد در وضعیت 

ــد. ــرار دارن ــی ق آب

 ســالمت افــراد تابعــی از دســتیابی آن هــا بــه رژیــم غذایــی 
کافــی و مناســب اســت. یکــی از شــاخص های تعیین ســالمت 
جامعــه کمیــت و کیفیــت غــذای مصرفــی آن جامعــه اســت 
در ایــن راســتا یکــی از حلقه هــای مهــم در ســالمت تغذیــه 
ــت و  ــه پخ ــفره حلق ــا س ــه ت ــت آن از مزرع ــه و کیفی جامع

طریقــه طبــخ غــذا اســت. 
حتــی  و  حبوبــات  حیوانــی،  پروتئین هــای  گوشــت ها، 
ــری  ــم بهت ــد و طع ــای جدی ــت ه ــرز پخ ــا ط ــبزیجات ب س
ــفره  ــد در س ــاد می ش ــش ایج ــرارت آت ــه ی ح ــه درنتیج ک
ــروز  ــت ام ــای پخ ــرد. روش ه ــاز ک ــتری ب ــای بیش ــا ج آن ه
بــه ۴ دســته پخــت بــا حــرارت خشــک، پخــت بــا روغــن یــا 
همــان ســرخ کــردن و پخــت بــا حــرارت مرطــوب و ماکروویــو 
ــواع  ــک از ان ــر ی ــای ه ــا ویژگی ه ــدا ب ــود. ابت ــیم می ش تقس
پخــت و مزیت هــا و مضــرات آن بیشــتر آشــنا شــویم و بعــد 
از آن بــا توجــه بــه نــوع غــذای مصرفــی بهتریــن روش پخــت 

ــم. را انتخــاب کنی
روش های پخت مختلف غذا عبارتند از:

1. پختن با حرارت مرطوب
در ایــن روش حــرارت الزم بــرای پختــه شــدن از طریــق آب 
جــوش یــا بخــار حاصــل از آن تامیــن  شــود. روش هایــی مثــل 
ــن دســته  ــز کــردن و آرام پختــن در ای ــز کــردن، بخارپ آب پ

ــد. ــرار می گیرن ق
و چــون درجــه حــرارت نســبت بــه ســایر روش هــای پخــت، 
کم تــر اســت بنابرایــن تخریــب مــاده مغــذی توســط حــرارت، 
ــایر  ــر از س ــت طوالنی ت ــان پخ ــون زم ــا چ ــت ام ــاد نیس زی
روش هــا اســت، افــت کیفیــت مــاده غذایــی در اثــر تخریــب 
ــن  ــی و همچنی ــان پخــت طوالن ــل زم ــه دلی ــواد مغــذی ب م
ورود مــواد مغــذی بــه آب غــذا صــورت می گیــرد. تنهــا مــورد 
اســتثنا در ایــن گونــه روش هــا، اســتفاده از دیگ هــای زودپــز 
اســت کــه بــه دلیــل اســتفاده از بخــار تحــت فشــار و مــدت 
ــر، از دســت رفتــن مــواد مغــذی کمتــر اســت. زمــان کوتاه ت

ــردن،  ــز ک ــامل؛ آب پ ــوب ش ــرارت مرط ــا ح ــت ب ــواع پخ ان
ــت. ــن اس ــردن و آرام پخت ــز ک ــار پ بخ

ــرای اینکــه مــواد مغــذی کمتــری  ــز کــردن ب در روش آب پ
وارد آب غــذا شــوند و از بیــن برونــد بــرای پخــت میــزان اب 
کمتــری اســتفاده شــود. همچنیــن در اثــر خــرد کــردن زیــاد 
بــه دلیــل افزایــش ســطح تمــاس آب بــا مــاده  غذایــی مقــدار 

ــوند. ــت می ش ــذی وارد آب پخ ــاده مغ ــری از م بیش ت
ــواد  ــت دادن م ــز در از دس ــت نی ــل از پخ ــت گیری قب پوس

ــر دارد. ــذی تاثی مغ
ــاده ی  ــر م ــاس کم ت ــل تم ــه دلی ــردن ب ــار پزک در روش بخ
ــر اســت  ــا آب، از دســت رفتــن مــواد محلــول کم ت غذایــی ب
ــری  ــنC بیش ت ــی ویتامی ــرارت طوالن ــل ح ــه دلی ــی ب ول
توســط حــرارت از بیــن مــی رود. در روش آرام پختــن، مــاده ی 
غذایــی در آب داغ کــه درجــه حــرارت آن پایین تــر از نقطــه ی 
جــوش اســت نگهداشــته می شــود. در عمــل آرام پختــن نیــز 
بــه دلیــل ســرعت کــم و زمــان طوالنــی مــواد محلــول زیادی 

از دســت مــی رود.
امــا از طرفــی آرام پختــن مزایــای دیگــری نیــز دارد. در 
ایــن روش پروتئیــن موجــود در مــاده  غذایــی کمــی منعقــد 
می شــود و بــه همیــن دلیــل بهتریــن حالــت هضــم را پیــدا 
می کنــد و از ســویی دیگــر کالژن کــه یــک پروتئیــن ســفت 
ــه  ــا آب داغ ب ــی ب ــاس طوالن ــر تم ــت، در اث ــول اس و نامحل
ژالتیــن تبدیــل می شــود. در نتیجــه آرام پختــن روش 

ــرای پخــت گوشــت اســت. مناســبی ب
توصیــه می شــود مایعــی کــه در حیــن آرام پختــن، مــاده ی 
غذایــی در آن پختــه شــده ، بــرای تهیــه ی ســس یــا ســوپ 

مــورد اســتفاده  مجــدد قــرار گیــرد و دور ریختــه نشــود.
2. حرارت خشک

ــت  ــه پخ ــت ک ــی اس ــک، روش های ــرارت خش ــور از ح منظ
ــل  ــی مث ــرد روش های ــا داغ صــورت می گی ــا هــوای گــرم ی ب
کبــاب کــردن یــا تنــوری کــردن جــزء ایــن دســته محســوب 
می شــوند. در ایــن روش بــه دلیــل اســتفاده از درجــه 
حرارت هــای باالتــر نســبت بــه روش هــای مرطــوب، از 
دســت رفتــن ویتامین هــا کــه نســبت بــه دمــا حســاس ترند، 
ــرد.  ــورت می گی ــوب ص ــرارت مرط ــای ح ــتر از روش ه بیش
البتــه امــالح معدنــی کــه اصــوالً در برابــر حــرارت پایدارترنــد، 

ــد. ــیبی نمی بینن ــک آس ــرارت خش در ح
ــا تنــوری کــردن در آن اســت  تفــاوت روش کبــاب کــردن ب
کــه در کبــاب کــردن ســطح بیرونــی غــذا حــرارت بیشــتری 
می بینــد، در حالــی کــه در تنــوری کــردن درونی تریــن 
قســمت مــاده غذایــی حــرارت الزم را می بینــد. بــرای انتقــال 
حــرارت بــه درون مــاده  غذایــی در روش کبــاب کــردن، 
اســتفاده از ســیخ های فلــزی مناســب اســت همچنیــن 
ترجیحــاً مــاده  غذایــی بــه قطعــات کوچک تــر تبدیــل شــود 
ــد. ــذا برس ــمت غ ــن قس ــه درونی تری ــی ب ــه راحت ــرارت ب ــا ح ت

ــرارت  ــن ح ــاال رفت ــورت ب ــی، در ص ــاده غذای ــای م چربی ه
ــا بویــی تنــد و  و کبــاب کــردن، ترکیــب ســمی آکرولئیــن ب
ــت و  ــرطان زاس ــب س ــن ترکی ــد ای ــاد می کنن ــده ایج زنن
ــن  ــد ای ــد تولی ــتر باش ــی بیش ــت کباب ــی گوش ــه چرب هرچ

ــت. ــتر اس ــمی بیش ــب س ترکی
3. سرخ کردن

انــواع روش هــای ســرخ کــردن شــامل ســرخ کــردن ماهیتابه، 
ــرد مثــل جگــر و اســتیک هــا و  ــرای گوشــت هــای ت کــه ب

گوشــت هــای چــرخ کــرده و ســبزیجات مناســب هســتند.
ــک  ــای کوچ ــه ه ــرای تک ــه ب ــطحی، ک ــردن س ــرخ ک س
ســبزیجات ســفت مثــل ســیب زمینــی و تکــه هــای مــرغ و 

ــود. ــی ش ــتفاده م ــو اس ــی و میگ ماه
ــیار  ــه بس ــه ای ک ــن روش نکت ــق، در ای ــردن عمی ــرخ ک س
ــن اســت کــه روغنــی کــه اســتفاده  ــز اهمیــت اســت ای حائ
مــی شــود حتمــا مخصــوص ســرخ کــردن باشــد و نقطــه دود 
باالیــی داشــته باشــد. درصورتــی کــه روغــن بــه نقطــه ی دود 
برســد و حــرارت ســرخ کــردن بــاال باشــد روغــن کــف مــی 
ــن  ــد و آکرولئی ــدا مــی کن ــد و نامطبوعــی پی ــوی تن ــد ب کن
ــه میــزان فــراوان تشــکیل مــی شــود پــس الزم  هــا در آن ب
اســت کــه حتمــا ایــن روغــن دور ریختــه شــود چــون بــرای 

ســالمتی مضــر اســت.
چند نکته در مصرف روغن ها:

- ظروف روغن را در جای خشک و خنک نگه دارید.
- چند روغن را با هم مخلوط نکنید.

- در حیــن ســرخ کــردن ابتــدا روغــن بایــد تــا درجــه حــرارت 
ــا  ــذا در آن ســرخ شــود، ت ــرم شــود و ســپس غ مناســبی گ

غــذا حالــت روغنــی پیــدا نکنــد.
ــرخ  ــرای س ــوم ب ــی و آلومینی ــروف مس ــتفاده ظ ــدم اس - ع

ــن ــه داری روغ ــردن و نگ ک
- اســتفاده از روغــن مخصــوص ســرخ کــردن فقــط بــرای ۲تــا 

۳ بــار در ۲۴ســاعت
4. پخت در ماکروویو

ــظ  ــذی، حف ــواد مغ ــظ م ــت، حف ــان پخ ــش زم ــا: کاه مزای
کیفیــت پروتئیــن و رنــگ و طعــم غــذا، پخــت با روغــن کمتر

شما کدام روش پخت را انتخاب می کنید؟
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــه- ش ــود تغذی ــد بهب واح

ــاد ــف آب ــتان نج شهرس

تغذیه سالم از مدرسه تا سفره 

۵03 هزار خودرو در تعطیالت نیمه 
خرداد وارد اصفهان شد

محمدعلــی صلواتــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره 
بــه میــزان تــردد در جاده هــای اســتان اصفهــان در تعطیــالت 
نیمــه خــرداد اظهار داشــت: براین اســاس در بخــش خودروهای 
حمــل مســافر عمومــی شــاهد کاهــش هشــت درصــدی تعــداد 
ســفر و افزایــش ۵.۹ درصــدی تعــداد مســافر بوده ایــم.

وی ادامــه داد: آمارهــا بیانگــر افزایــش اشــغال صندلــی بــوده و 
بــا توجــه بــه کاهــش بیمــاری کرونــا تعــداد صندلــی تکمیــل 

شــده افزایــش داشــته اســت.
معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در مجمــوع در اســتان 
ــا پانزدهــم  اصفهــان در تعطیــالت نیمــه خــرداد از یازدهــم ت
خــرداد ۱۰ هــزار و ۱۸۸ ســفر بــا اســتفاده از وســایل حمــل و 
نقــل عمومــی انجــام شــده اســت، اضافــه کــرد: ۱۱۶ هــزار و 

۲۶۷ نفــر در ایــن ســفرها جابجــا شــده اســت.

 اخذ وجه اجباری برای ثبت نام 
مدارس ممنوع است

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان:فرآینــد ثبت نــام 
از اول خــرداد در برخــی مــدارس انجــام شــده اســت و برخــی 

ــد. ــز کار نام نویســی را انجــام داده ان نی
ــام اســت و البتــه مــا  ــرای ثبت ن خــط قرمــز مــا اخــذ وجــه ب
ــه امــور مدرســه  ــرای کمــک ب ــه اولیــا ب از مشــارکت داوطلبان
ــام  ــرای ثبت ن ــاری وجــه ب ــا اخــذ اجب ــم، ام اســتقبال می کنی

ممنــوع اســت.
فرآینــد ثبت نــام بــرای اولیــا تســهیل شــود و افــرادی کــه بــه 
مــدارس مراجعــه می کننــد در اســرع وقت تعیین تکلیف شــوند 
و حتمــا تأکیــد شــود کــه در محدوده هــای مشــخص ثبت نــام 
ــود. ــام ش ــر انج ــورت مؤث ــه ص ــی ها ب ــرد و بازرس ــورت گی ص
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                                                                    نشست هیات جودو شهرستان نجف آباد 

اولیــن جلســه هیــات جــودو شهرســتان نجــف آبــاد در ســال ۱۴۰۱ بــا موضــوع برگــزاری مســابقات جــودو و دفــاع شــخصی، 

همایــش بــزرگ هیــات جــودو، تشــکیل تیــم شهرســتان در رده هــای ســنی مختلــف در ســالن اجــالس حســینه اعظــم نجــف 

آبــاد بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، نصرالــه عربیــان و چهــارده معصومــی رییــس و نایــب رییس 

و دیگــر اعضــای هیــات جــودو شهرســتان، مســوولین و مربیــان جــودو شهرســتان برگــزار شــد.

 هشــتمین جلســه هــم اندیشــی مدیــران و مســئولین فنــی 
مراکــز توانبخشــی شــبانه روزی معلولیــن ذهنــی بــا حضــور  
ــر کل، معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان اصفهــان،  مدی
رئیــس بهزیســتی نجــف آبــاد و مدیــران عامــل و مســئولین 

فنــی مراکــز ســطح اســتان برگــزار شــد.
تبییــن  و  اهــداف  برشــمردن  نصــر ضمــن  الــه  ولــی 
ــا رویکــرد بهره گیــری از  سیاســت های ســازمان بهزیســتی ب
پتانســیل خیریــن و فلســفه وجــودی مراکــز تحــت نظــارت 
ــه  ــه هــدف بهزیســتی، ب ــه جامع ــت ب ــه خدم درجهــت ارائ
تشــریح اهــم وظایــف ایــن ســازمان در حوزه هــای مختلــف 

ــت. پرداخ
ــمرد  ــتی برش ــازمان بهزیس ــوی س ــازوان ق ــن را ب وی خیری
ــی موجــود، اســتفاده  ــه مشــکالت مال ــا توجــه ب ــزود: ب و اف
ــد  ــر، می توان ــکالت حاض ــع مش ــن در رف ــیل خیری از پتانس

ــد. ــا باش گره گش
ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــتان نی ــتی اس ــی بهزیس ــاون توانبخش مع
رعایــت مســائل ایمنــی و بهداشــتی در مراکــز گفــت: 
مســئولین مراکــز بایــد بــر ســالمت جســمی و روانــی 

توانخواهــان توجــه ویــژه ای داشــته باشــند.
ــت  ــوص پرداخ ــن در خص ــی همچنی ــال صدیق ــید کم س

ــر از  ــر نف ــرای ه ــت ب ــده جه ــام ش ــه تم ــا، هزین یارانه ه
ــز و ...  ــنل در مراک ــرد پرس ــر عملک ــارت ب ــان، نظ توانخواه

ــرد. ــان ک ــی را بی مطالب
ــا هــدف انتقــال تجربیــات، بررســی  در ایــن نشســت کــه ب
و  توانبخشــی  مراکــز  مشــکالت  و  مســائل  چالش هــا، 
ــه کوچــک یســنا  ــی خان ــه میزبان ــای الزم، ب ــه راهکاره ارائ
ــای  ــکالت و چالش ه ــده مش ــد، عم ــکیل ش ــاد تش نجف آب
ــداری  ــای نگه ــش هزینه ه ــل افزای ــز از قیب ــئولین مراک مس
ــی  ــای دریافت ــش هزینه ه ــال آن افزای ــه دنب ــن و ب معلولی
از خانواده هــا مطــرح شــد و مســئولین حاضــر نیــز در 

ــد. ــکار نمودن ــه راه ــود ارائ ــع موج ــع موان ــوص رف خص

از کنار جاده گوشت نخرید! هم اندیشی مدیران مراکز توانبخشی
ــا توجــه بــه شــیوع  آقامیــری رئیــس ســازمان دامپزشــکی: ب
ــار  ــد گوشــت کن ــراد از خری ــب کریمــه کنگــو، اف بیمــاری ت

ــح دام روســتایی اجتنــاب کننــد. ــا عنــوان ذب جــاده ب
ــز  ــا و مراک ــی ه ــر از قصاب ــت و جگ ــد گوش ــا خری ــردم ب  م
ــوص  ــی در خص ــکی نگران ــازمان دامپزش ــارت س ــت نظ تح

ــند. ــته باش ــرف نداش مص
ــال  ــو مبت ــه کنگ ــب کریم ــه ت ــر ب ــار ۹ نف ــن آم ــر آخری بناب
شــدند و خوشــبختانه طــی روزهــای اخیــر تعــداد مبتالیــان 

ــه نشــده اســت. اضاف

بهبود کیفیت هوا 

اســتان  هواشناســی  کل  اداره  پیش بینــی  کارشــناس 
اصفهــان، آســیه آقایــی اظهــار کــرد: نقشــه های هواشناســی 
نشــان دهنده تــداوم ناپایداری هــای همرفتــی تــا پایــان 
ــتان اســت و آســمان در بیشــتر مناطــق  ــر روی اس ــروز ب ام
اســتان بــه شــکل صــاف تــا کمــی ابــری، غبــار محلــی و در 

بعدازظهــر گاهــی افزایــش ابــر پیش بینــی می شــود.
وی وزش بــاد نســبتاً شــدید را گاهــی همــراه بــا گردوخــاک 
ــمالی و  ــه ش ــوا در نیم ــت ه ــد و کیفی ــش دی ــی، کاه محل
شــرق اســتان اصفهــان دانســت و افــزود: احتمــال رگبارهــای 
پراکنــده در ایــن منطقــه دور از انتظــار نیســت و دمــای هــوا 
ــر محسوســی  ــده در بیشــتر مناطــق تغیی در ۲۴ ســاعت آین

نخواهــد داشــت.
کارشــناس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان 
در  ویــژه  بــه  همرفتــی  ناپایداری هــای  تــداوم  دربــاره 
ســاعت های بعدازظهــر، گفــت: ایــن ناپایداری هــا همــراه 
ــود  ــد ب ــی خواه ــاک محل ــاد و گردوخ ــر، وزش ب ــد اب ــا رش ب
ــن  ــال دارد، ای ــه دنب ــوا را ب ــت ه ــد و کیفی ــش دی ــه کاه ک
پدیــده بــه دلیــل ناپایداری هــای همرفتــی شــب گذشــته در 

ــت. ــه اس ــتقرار یافت ــان اس اصفه
ــمالی  ــه ش ــرایط در نیم ــن ش ــدید ای ــه تش ــاره ب ــا اش وی ب
احتمــال  کــرد:  تاکیــد  اصفهــان،  اســتان  شــرقی  و 
ــود دارد و  ــز وج ــق نی ــی مناط ــده در برخ ــای پراکن بارش ه
ــه ۳۷  ــان ب ــن زم ــروز در گرم تری ــان ام ــوای اصفه ــای ه دم
ــه  ــز ۲۲ درج ــح نی ــردا صب ــه ف ــانتی گراد و کمین ــه س درج

می رســد. ســانتی گراد 
ــای  ــا دم ــک ب ــتان را خوروبیابان ــه اس ــن نقط ــی گرم تری آقای
ــن  ــت: خنک تری ــرد و گف ــالم ک ــانتی گراد اع ــه س ۴۲ درج
شهرســتان نیــز بوئین ومیاندشــت بــا دمــای ۱۰ درجــه 
دو  حــدود  گذشــته  روز  همچنیــن  اســت  ســانتی گراد 
ــی  ــرایط همرفت ــد و ش ــت ش ــز ثب ــارش در نطن ــر ب میلی مت
در علویجــه و فریدون شــهر نیــز وجــود داشــت امــا بــارش در 

ــود. ــر ب ــق کمت ــن مناط ای
ــتان های  ــردا در شهرس ــا ف ــاک ت ــاد و گردوخ ــداوم ب وی از ت
روز سه شــنبه  از  افــزود:  و  داد  نائیــن خبــر  و  اردســتان 
ناپایداری هــای همرفتــی در اســتان ضعیــف خواهــد شــد.

لبخنــد زدن، یــک عمــل اجتماعــی اســت. مــا بــرای ســازش 
بــا دیگــر انســان هــا ،هــر روزه بــه لبخنــد زدن نیازمندیــم.

ــی  ــا و مفهوم ــی معن ــه تنهای ــد ب ــوارد، لبخن ــر م در اکث
نــدارد. وقتــی مــا، در جمعــی بــه کســی تنــه مــی زنیــم و 
طــرف مقابــل نیــز آن را مــی پذیــردد. مــا، از روی شــادی، 
ــتپاچگی،  ــا دس ــرس ی ــت، ت ــی، خجال ــج بین ــخر، ک تمس

لبخنــد مــی زنیــم.
خنــده واقعــی : در یــک خنــده واقعــی، لــب هــا به شــکل 
U پهــن مــی شــود و بــه طــرف بــاال کشــیده مــی شــوند، 
گونــه هــا نیــز بــه طــرف بــاال مــی رونــد، بــه طــوری کــه 
اغلــب چروکــی در اطــراف چشــم هــا ایجــاد مــی شــود. در 
لبخنــد واقعــی ابروهــا بــاال کشــیده مــی شــوند، چشــم هــا 
کوچــک مــی شــوند، و موقــع لبخنــد زدن، لــب هــا کشــیده 
ــه نظــر مــی رســند. در  مــی شــوند و ماننــد خــط افقــی ب
لبخندهــا و خنــده هــای واقعــی، چشــم نیــز مــی خندنــد.

ــی  ــی پهــن م ــا ناراحت ــا ب ــب ه ــی: ل ــر واقع ــده غی خن
ــز  ــا نی ــی رود و چشــم ه ــاال نم ــا ب ــب ه ــه ل ــوند، گوش ش

ــد. ــی خندن نم
خنــده شرمســاری: لــب هــا تــا حــدی پهــن مــی شــود، 

ولــی گوشــه لــب بــه پاییــن متمایــل مــی شــود.
خنــده دردنــاک: لــب بــاال روی دنــدان پیشــین قــرار مــی 

گیــرد و غالبــا ســر بــه یــک ســو خــم مــی شــود.
ــال بســته اســت و گوشــه  ــا پهــن و کام ــب ه ــد: ل پوزخن

ــل اســت.  ــه طــرف پاییــن متمای ــب کامــال ب ل
خنــده اســتهزاء آمیــز: لــب هــا پهــن و تقریبــا بســته 

ــه پاییــن متمایــل اســت. ــب ب اســت و گوشــه ل
خنــده تــرس: لــب هــا خیلــی پهــن مــی شــود. گوشــه 
لــب بــه بــاال، یــا بــه آســانی بــه پاییــن متمایــل مــی شــود. 

ابروهــا بــه بــاال مــی رود و بــا هــم کشــیده مــی شــود.
ــبیه     ــی ش ــراض، صدای ــگام اعت ــا هن ــراض: م ــده اعت خن
ــر   ــده بلندت ــه خن ــم. هرچ ــی آوری ــود در م ــو « از خ » ه

ــت.  ــتر اس ــراض بیش ــدت اعت ــد، ش باش
مســیر نــگاه: بــه محــض ایــن کــه فــردی پاســخ نادرســت 

ــگاه او تغییــر مــی کنــد. البتــه مــا اجــازه  بدهــد، مســیر ن
نداریــم فــوراً حــدس بزنیــم کــه فــرد دروغ گفته اســت. زیرا 
خــود مــا گاهــی کــه مــی خواهیــم بــه مســاله ای بــا توجــه 
کامــل فکــر کنیــم، هنــگام صحبــت کــردن، بــه زمیــن، یــا 
ــه  ــه البت ــم ک ــگاه مــی کنی ــاق ن ــا گوشــه ای از ات ــوار ی دی
ــچ کــس را  ــه هی ــن اســت ک ــا ای ــت، قصــد م ــن حال در ای
نبینیــم و فقــط بــه آن مســاله توجــه داشــته باشــیم. بــرای 
تشــخیص صحــت مطالــب عنــوان شــده بهتــر اســت بحــث 
ــم  ــه موضــوع اول بازگردی ــد ب ــی بع ــم و کم ــوض کنی را ع
ــاره تغییــر مــی  ــا حــرکات فــرد دوب و دقــت کنیــم کــه آی
کنــد یــا خیــر؟ توجــه داشــته باشــید کــه ایــن نــوع تغییــر 

حالــت هــای افــراد، مشــکوک اســت.
ــان  ــا هدفت ــما ی ــه ش ــی ب ــر کس ــمی: اگ ــاس چش تم
عالقمنــد اســت، توجــه کنیــد کــه هــر چــه تمــاس چشــمی 
فــرد بــا شــما بیشــتر و شدیدتراســت. عالقــه منــدی و توجه 

ــب مــورد بحــث بیشــتر و شــدیدتر اســت. ــه مطال ــرد ب ف
ــا،  ــورد بحــث م ــب م ــا،  مطال ــه م ــه ب ــس: کســی ک تنف
عالقــه منــد اســت، همــواره بــا مــا هــم نفــس اســت. وقتــی 
بــه طــور ناهماهنــگ نفــس مــی کشــیم و نفســمان را بــرای 
ــه  ــه ب ــا عالق ــه ب ــردی ک ــم، ف ــی کنی ــس م ــی حب لحظات
ســخنان مــا گــوش مــی دهــد، چشــم هایــی بــاز، و حتــی 

ــاز دارد. شــاید دهانــی نیمــه ب
الهام شهریاری

تشخیص واقعی یا غیر واقعی بودن احساسات
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قصه دنباله دار 
پرواز لیال

مامــان گفــت:” ایــن ســاعت خیلــی قیمــت داره پــدرت میگفــت ارثیــه ی پــدرش بــوده کــه 
اون هــم از پــدرش بهــش رســیده بــوده. بــه نظــرم نگهــش دار حیفــه خیلــی عتیقــه اســت 

ســاعت  اصــل ســوییس اســت.”
ســاعت را کنــار گذاشــتم و از تــوی جــا ســیگاری یــه دونــه جــا کلیــدی بیــرون آوردم. عکــس 
ســِر بــدون حجــاب یــه خانــم روش بــود گفتــم:” یادمه یــه روز نشســتم عکــس ایــن را از روی 
جلــد صابــون چیــدم و بــا زور کردمــش داخــل ایــن جاکلیــدی . اون زمــان بــا ایــن جاکلیــدی 
و عکــس روش چقــدر حــس روی مــد بــودن بهــم دســت مــی داد.” بعــد نوبــت یــک انگشــتر 
شــد. زیــر ان یــک باطــری کوچــک ســاعت میخــورد کــه بــا تابیــدن روی انگشــتر نــور میــداد. 
البتــه حــاال مدتهــا بــود کــه نــور نمیــداد. چقــدر بــرای جمــع کــردن ایــن مجموعــه تــالش 
کــرده بــودم . بــرای بعضــی گریــه کــرده بــودم بعضــی را عیــدی گرفتــه بــودم و بعضــی هدیــه 
ی رفتــه هــا بــود. تقویــم هایــی کــه روزهــای عمــرم را در آنهــا بایگانــی کــرده بــودم و حــاال 
چیــز زیــادی  از آن روزهــا بــه یــاد نداشــتم  .  تقویــم هــا را در یــک دســت گرفتــم کل روز 
هــای زندگیــم نیــم کیلــو هــم نمــی شــد. ســبک و بــی وزن.ورق میــزدم و مــرور میکــردم. 
ــه مامــان گفتــم:”  و اینطــوری ده ســال از عمــرم مــرور شــد. آن هــا  را زمیــن گذاشــتم. ب

اقاجــون چــرا ســیگار میکشــید؟”
مامــان گفــت:” نمــی دونــم ولــی زیــاد میکشــید.مخصوصا وقتــی تنهــا مــی شــد. تــوی بــاغ 
هــم زیــاد مــی کشــید. مدتهــا مینشســت خیــره بــه شــعله ی آتــش تــوی بــاغ میشــد و فقــط 

ســیگار مــی کشــید.آخرش هــم بیمــاری قلبــی گرفــت و مــرد.”
پاشــدم و رفتــم تــوی اشــپزخانه. یــه فنــدک برداشــتم و اومــدم تــوی ایــوان. تقویــم هــا را 
برداشــتم. رفتــم همــه شــون را گذاشــت تــوی باغچــه ی روبــرو . اون قســمتی که گل نکاشــته 
بــودم. همــه ی روزهــای عمــرم  را آتــش زم. و نشســتم و بــه شــعله ی ابــی روزهــای گذشــته 
ــه آتــش آرامــم میکــرد. خاطــره هــام را ســوزاندم . تصویــر  ــگاه کــردن ب ــگاه کــردم . ن ام  ن
ــروی مشــکی ســاندویچی تــوی  ــا صــورت اســتخوانی و چشــم و اب دختــر بچــه ای را کــه ب
دســتش بــود و در بیــن شــعله ی آبــی میدویــد و فریــاد مــی زد کمــک . و پیرمــردی کــه بــا 
جعبــه ی فلــزی ســیگار آن طــرف تــر تکیــه بــه دیــوار داده بــود و ســیگار میکشــید. ســاندو 
ــن پــک ســیگار را محکــم زد و دودش را  ــاد وپیرمــرد اخری ــچ دختــر بچــه از دســتش افت ی
فرســتاد تــوی آتــش و رفــت ســمت دختــر بچــه او را بغــل کــرد . صــورت دختــر بچــه تغییــر 

کــرد.  بــا صــدای زهــره برگشــتم بــه طرفــش. زهــره گفــت:” داری خودکشــی میکنــی؟”
 گفتــم:” دارم یــه آدم دیگــه میشــم . مــی خواهم ســعی کنــم وقتی شــما ها می خوابیــد بیدار 
بشــم و بــا  بیــدار شــدنتون بخوابــم. باید فرامــوش کنم کــه روز اول ســال نــو روز اول فروردین 
بــود یــا اول ژانویه؟مــن دیگــه بــا فروردیــن و مهر کاری نــدارم از االن بــا مارس و ســپتامبر کار 
میکنم.ایــن تقویــم هــا فقــط یــادم مــی اورد کــی بــودم . بایــد فرامــوش کنــم کــه کی بــودم.”

ــا لیــال . هنــوز  ــرای زندگــی کــردن  ب ــه نظــرم تــو هنــوز وقــت داری ب زهــره گفت:”ولــی ب
موقــع خودکشــی نرســیده چــرا داری زودتــر خــودت را میکشــی ؟ تــو هنــوز میتونــی کنــار 
ــک خــاک  ــن موزایی ــوز روی ای ــازه بخــوری. هن ــان داغ و ریحــون ت باغچــه ات بشــینی و ن
ــرات آشناســت.داری  ــان هــا ب ــه ای .کوچــه و خیاب ــوی ایــن خون ــو هنــوز ت نگرفتــه پــس ت
بــا  زبــون مــادری ات صحبــت مــی کنــی و حرفهــات را همــه مــی فهمنــد وتــو هنــوز داری  
دســت تــوی ایــن خــاک میکنی.هنــوز مــی تونــی بــا همــون گواهینامــه کــه دو ســال قبــل 
گرفتــی رانندگــی کنــی . بــه کارت بانکــی جدیــد نیــاز نــداری شناســنامه ات را هنــوز میتونی 
بــه عنــوان کارت شناســایی اســتفاده کنــی . روز و شــبت هنــوز مثــل روز و شــب ماســت و 
جاشــون عــوض نشــده. هنــوز خیلــی مونــده تــا بفهمــی کــه مــردی. صبرکــن خواهــر جــان. 

هنــوز نمــی فهمــی!”
گفتــم:” مــن  همیــن االن هــم  تــوی برزخــم . یــه مــرزی بیــن شــماها و آینــده ام. زهــره 
مــن وقتــی رفتــم دیگــه حتــی بــه آینــه هــم نمــی تونــم خیــره بشــم ! چــون اون هــم داره 
مــن را ســرزنش میکنــه . چــون آینــه چشــمهای مامــان را بــه رخ مــن میکشــه ومــن نگــران 
میشــم کــه مبــادا مامــان دوبــاره صبــح کــه از خــواب بیــدار شــده بــه جــای راه رفتــن روی 
دوتــا پــاش مجبــور شــده روی چهــار دســت و پــا راه بــره چــون ســرگیجه گرفتــه. شــب هــای 
یلــدا کــه شــما بــا همــه ی خانــواده دور هــم جمــع شــدید و نشســتید انارهــای بــاغ بابــا علــی 
را مــی خوریــد مــن یــه گوشــه ای تنهــا نشســتم و دارم بــا فکــر اینکــه شــماها داریــد مــی 
خندیــد ، شــاد میشــم . اول زمســتون شــما عیــد منــه ! مــن اونجــا ســرگردون دنبــال کوچــه 
بــاغ میگــردم و نمــی تونــم زیــاد از خونــه ام دور بشــم چــون خیابانهــای شــهر را نمیشناســم 
چــون ۲۵ ســال از زندگیــم را بــا یــه کوچــه و خیابــان دیگــه اُخــت گرفتــه بــودم . زهــره مــن 
دارم فکــر میکنــم دیگــه  حتــی جنــازه ی مــن هــم از ایــن خــاک ســهمی  نــداره. میفهمــی 
!تــوی اون گورســتان خانوادگــی کــه شــماها همگــی دور هــم جمــع میشــید مــن فرســنگها 

راه دورتــر از شــما یــه گوشــه ای تنهــا مانــده ام .”
مریم بدیهی

به مناسبت روز جهانی محیط زیست

با مادر زمین و تمام موجودات و گیاهانش که خالقشون خدای 

مهربونه مهربان باشیم

نه گناهی دارن نه زبانی برای آزار

اشرف مخلوقات بودن وظیفه سنگینی است که باید از آن 

سربلند پیش خدا برگشت

گردو و سرطان سینه
محققــان دریافتــه انــد چــون ویتامیــن E موجــود در گــردو در مبــارزه بــدن بــا ســرطان کمــک مــی 
ــزرگ و کلیــه  کنــد. مصــرف گــردو در پیشــگیری از ســرطان هــای دیگــر نظیــر پروســتات، روده ب

کمــک شــایانی مــی کنــد.
گردو و بهبود عملکرد مغز

مغــز گــردو بــه مانند مغز انســان اســت و در علم، گردو را غــذای مغز می دانند. روغن هــای امگا ۳ برای 
تقویت حافظه، یادگیری، و جلوگیری از افســردگی، محافظت در برابر آســیب های مغزی موثر هســتند.

گردو و سیاهی زیر چشم
روغن موجود در گردو در جهت روشــن کردن ســیاهی زیر چشــم و کاهش پف زیر چشــم موثر اســت.

گردو و افراد دیابتی
گردو به دلیل وجود امالح معدنی موجود در آن برای افراد دیابتی بسیار مفید است.

گردو و جلوگیری از ریزش مو و تقویت مو
گــردو منبــع بســیار خوبــی از بیوتیــن اســت کــه در جلوگیــری از ریــزش بیــش از حــد مــو بســیار 
مفیــد اســت و ســلنیوم و کراتیــن موجــود در آن مــاده مفیــد بــرای موهــا مــی باشــد وجــود مــواد 
دیگــری چــون پتاســیم، امــگا ۳، امــگا ۶، و اســید چــرب امــگا ۹ باعــث قــدرت مــو مــی شــود و روغن 
موجــود در گــردو پوســت ســر را هیدراتــه مــی کنــد و در پیشــگیری و درمــان شــوره موثــر اســت.

گردو و تاثیر آن بر روی پوست
گــردو از آســیب هــای پوســتی ناشــی از آلودگــی، گــرد و غبــار، پرتوهــای مضــر آفتــاب جلوگیــری 
مــی کنــد. چربــی هــای امــگا ۳ در گــردو غشــاهای ســلول هــای پوســت را تقویــت کــرده، رطوبــت 

پوســت را حفــظ مــی کنــد. 
گردو و یبوست

فیبــر موجــود در گــردو  بهبــود عملکــرد روده هــا را افزایــش مــی دهــد، مــی توانیــد از گــردو و انجیــر 
کوبیــده اســتفاده کنیــد بــه دلیــل ضــد ســم و آنتــی اکســیدان بــودن ایــن ترکیب.

گردو و مس
ــه دلیــل داشــتن منبــع مــس در تقویــت و ســالمت قلــب و اعصــاب بســیار مفیــد اســت.  گــردو ب

ــی در آن اســت. ــواد معدن ــن و بیشــترین مقــدار م ــوان مهمتری ــه عن ــز موجــود در گــردو ب منگن
گردو و پیش فعالی

مغــز گــردو بــا داشــتن اســید چــرب امــگا ۳ در درمــان اختــالالت رفتــاری و پیــش فعالــی کــودکان 
بســیار کمــک کننــده مــی باشــد.

گردو و سیستم ایمنی بدن
آنتــی اکســیدان هــا و ویتامیــن C موجــود در مغــز گــردو بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن بســیار 

کمــک مــی کنــد و ســرما خوردگــی را کاهــش مــی دهــد.
گردو و کلسترول خون

ــی دارد و در  ــت ضــد التهاب ــگا ۳ موجــود در آن خاصی ــای چــرب ام ــه اســید ه ــا توجــه ب ــردو ب گ
کاهــش چربــی و کلســترول خــون بــاال کمــک کننــده اســت .ترکیــب گــردو و عســل بــرای کاهــش 

کلســترول خــون مفیــد اســت.
گردو و پوکی استخوان

گــردو بــه دلیــل داشــتنن مــس، منیزیــم، منگنــز موجــب تقویــت اســتخوان هــا مــی شــود و خطــر 
شکســتگی و پوکــی اســتخوان را کاهــش مــی دهــد.

گردو در بارداری
گــردو بــا توجــه بــه داشــتن مــواد ضــروری نظیــر پروتئیــن، فیبــر، کلســیم، منیزیــم، فســفر، منگنــز 
و پتاســیم در جهــت رشــد جنیــن در دوران بــارداری بســیار مفیــد اســت و منگنــز موجــود در آن در 
جهــت رشــد مغــز ، بافــت هــا ،و عضــالت جنیــن تاثیــر گــذار اســت و اســید فولیــک موجــود در آن 
کــه بــه نــام فــوالت و ویتامیــن B۹ مــی باشــد نقــش بســیار مهمــی در بــارداری دارد کــه عــدم ایــن 

مــاده موجــب تولــد نــوزاد ناقــص مــی شــود.
سمیه شریعتی

خواص گردو در طب سنتی


