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خبر کوتاه

رتبه سوم برای هندبال ساحلی نجف آباد در کشور

 در رقابــت هــای هندبــال ســاحلی بزرگســاالن قهرمانــی کشــور بــه میزبانــی اصفهــان، تیــم هندبــال نجــف آبــاد بــه مربیگــری 
حســین نظــری موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــد.

در این مسابقات اصفهان و آمل به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند.
در تیــم اعزامــی کــه سرپرســتی آن را جهانگیــر کالنتــری بــر عهده داشــت، ســروش قاســمی، محمدحســین خیری، امیرحســین 
ایوبــی پــور، امیــر کرمــی، محمــد یزدانــی، محمدحســن غالمــی، علــی حســینی، محمدرضــا صادقــی، مهــدی شــریفی و مســعود 

شــریفی بــه عنــوان بازیکــن حضور داشــتند.

ادامه از صفحه 1
ــن دوره از  ــاد در ای ــف آب ــهرداری نج ــعار ش ــاب ش ــه انتخ ــاره ب ــا اش ــی ب ــول امام عبدالرس
ــرای  ــن دوره ب ــاد در ای مدیریــت شــهری اظهــار داشــت: بســته خدمــات شــهرداری نجــف آب

ــت. ــده اس ــن ش ــت” تدوی ــان خدم ــعار “جری ــا ش ــهروندان ب ــه ش ــات ب ــه خدم ارائ
وی اضافــه کــرد: همــه فعالیت هــای عمرانــی، شهرســازی، خدمــات شــهری، فرهنگی شــهرداری 
نجــف آبــاد و ... با اســتفاده از شــعار “جریان خدمت” برنامه ریزی و سیاســت گذاری خواهد شــد.

شــهردار نجف آبــاد تصریــح کــرد: هــدف از انتخــاب ایــن شــعار، یکپارچه ســازی همــه 
فعالیت هــای جهــادی شــهرداری نجــف آبــاد بــه منزلــه یــک جریــان و یــک حرکــت منظــم و 

ــه شــهروندان اســت. ــت رســانی ب ــگ در خدم هماهن
وی ادامــه داد: اطــالع رســانی در زمینــه همــه اقدامــات شــهرداری نجــف آبــاد از ایــن پــس بــا 

کلیــدواژه “جریــان خدمــت” انجــام خواهــد شــد تــا بتــوان بــرای شــهر نجــف آبــاد نیــز از ایــن 
کلیــد واژه بــه برنــدی دائمــی رســید.

امامــی پــروژه فرهنگــی، مشــارکتی خانــه کتــاب را نخســتین پــروژه بــا شــعار “جریــان خدمت” 
اعــالم کــرد و افــزود: بــرای ایــن امــر ســعی داریــم بــا اقدامــات زیرســاختی کــه در دســتورکار 

داریــم نجــف آبــاد را بــه عنــوان پایتخــت کتــاب کشــور معرفــی کنیــم.
وی تصریــح کــرد: پــروژه خانــه کتــاب نجــف آبــاد بــا حضــور حامــد منیــری، مدیــرکل دفتــر 
ــالم  ــت االس ــالمی، حج ــاد اس ــگ وارش ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ــور ق ــج ام ــغ و تروی تبلی
ــالم  ــان، حجت االس ــتان اصفه ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــدی مدی ــی معتم رمضانعل
حســناتی امــام جمعــه نجــف آبــاد، قربانعلــی مومنــی رئیــس و اعضــاء شــورای اســالمی شــهر 

ــاد وتنــی چنــد از مســئوالن محلــی و اقشــار مختلــف مــردم افتتــاح شــد. نجــف آب

مراسم افتتاح دبستان شهید عباس مهرابی

ــاد در  ــه هفتــه بزرگداشــت ایثــار و حماســه نجــف آب ــه هــای پنجگان دومیــن جلســه دبیرخان
ــرج خــارون برگــزار شــد. مجموعــه تاریخــی گردشــگری هفــت ب

مصطفــی حیــدری مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد گفــت بعــد از 
برگــزاری دو جلســه پیرامــون بزرگداشــت ۵ اســفند روز نجف آبــاد و هفتــه بزرگداشــت ایثــار و 
حماســه نجــف آبــاد جهــت برنامــه ریــزی و تقســیم کار و نظــام منــد شــدن امــور ۵ دبیرخانــه، 
ثبــت و نامگــذاری - برنامــه هــا و رویدادهــای شــهری - تبلیغــات و رســانه - ایثــار و مقاومــت 

- ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت، تشــکیل و وارد فــاز عملیاتــی و اجرایــی شــدند.
حیــدری افــزود در ایــن جلســه دو ســاعته ابتــدا دبیــر هــای هــر دبیرخانــه بــه ارائــه گــزارش 
ــزی و  ــرای برنامه ری ــپس ب ــد و س ــود پرداختن ــای موج ــه ه ــر دبیرخان ــا دیگ ــی ب و هماهنگ

ــر برنامــه هــا و مراســم هــا وارد شــور و مشــورت شــدند. هماهنگــی جهــت برگــزاری بهت
ــی  ــگ تحمیل ــهید در جن ــم ۲۵۰۰ ش ــا تقدی ــاد ب ــتان نجف آب ــت شهیدس ــر اس ــایان ذک ش
ــفند 6۲، از  ــت و در ۵ اس ــرده اس ــن ک ــالم و میه ــم اس ــور تقدی ــهید را در کش ــترین ش بیش
ــده  ــدود ۲۰۰ رزمن ــر ح ــات خیب ــرف در عملی ــف اش ــکن ۸ نج ــط ش ــکر خ ــهید لش ۳۳۳ ش
نجف آبــادی بودنــد کــه پیکــر تمــام شــان در منطقــه تحــت تصــرف عراقــی هــا باقــی مانــد و 
ســال هــا بعــد، طــی تفحــص و در چندیــن مرحلــه بــه کشــور بازگردانــده شــد و خاکســپاری 
ــت  ــن شــهر ثب ــم ای ــاد در تقوی ــار نجــف آب ــوان روز حماســه و ایث ــه عن ــن روز ب ــد و ای گردی

شــده اســت.

 بزرگداشت ایثار و حماسه نجف آباد
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                                                                           دستگیری سارقین میلگرد در نجف آباد
در  زنــی  گشــت  حیــن  گذشــته  شــب  نیمــه  امــداد  یــگان  مامــوران  داشــت:  اظهــار  ابــدی  علــی  ســرهنگ 
ســطح حــوزه اســتحفاظی، متوجــه یــک دســتگاه خــودروی پرایــد شــده کــه ۳ سرنشــین آن در حــال ســرقت 
عمــل شــدند. وارد  ســارقان  دســتگیری  بــرای  بالفاصلــه  و  بودنــد  ســاخت  حــال  در  ســاختمان  یــک  از  میلگــرد 

وی افــزود: ســارقان بــا مشــاهده خــودروی پلیــس، قصــد فــرار از محــل را داشــتند کــه بــا هوشــیاری و ســرعت عمــل مامــوران 
دســتگیر شــدند. ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: در بازرســی از خــودروی ســارقان، مقادیــر زیــادی میلگــرد و آهــن آالت 
مســروقه کشــف شد.ســرهنگ ابــدی در ادامــه گفــت: متهمــان کــه پــس از انتقــال بــه کالنتــری چیــزی بــرای کتمــان حقیقــت 
نداشــتند بــه فعالیــت بزهکارانــه خــود اعتــراف و در ادامــه بــه 7 فقــره ســرقت میلگــرد از ســاختمان هــای در حــال ســاخت 

اعتــراف کردنــد.

آیین معرفی نجف آباد شهر خالق کتابخوان

 در تــاالر فرزانــگان بــا حضــور دکتــر منیــری مدیــرکل دفتــر تبلیغــات و ترویــج امــور قــرآن و 
ــاد بــه  عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و مســیولین شهرســتانی و اســتان ، نجــف آب

عنــوان شــهر خــالق کتابخــوان کشــور معرفــی شــد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد آییــن معرفــی نجــف 
ــا حضــور دکتــر  ــه کتــاب ب ــه عنــوان شــهر خــالق کتابخــوان و مراســم افتتاحیــه خان ــاد ب آب

منیــری معــاون قرآنــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی برگــزار شــد.
ــن جلســه ضمــن خیرمقــدم  ــان ای ــوان میزب ــه عن ــاد ب عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آب
گویــی و تشــکر از مهمانــان و مدعویــن گفــت شــهر نجــف آبــاد شــهر علــم و ایمــان و ایثــار 
اســت و ۲۵۰۰ شــهید تقدیــم انقــالب کــرده اســت شــهدای شــاخص و زبانــزد بســیاری دارد 
ــا وجــود و بدنبــال علــم و معرفــت شــکل گرفتــه و ایــن شــهر  عنــوان شــهر ایثــار و ایمــان ب
خــالق کتابخــوان دارای ســابقه و ســابقه طوالنــی اســت و علمــای زیــادی را بــه خــود دیــده 

اســت و ایــن جریــان بــه خاطــر تــالش معرفتــی همــان علماســت.
ــهر  ــه را در ش ــگ مطالع ــم و فرهن ــد عل ــر و تولی ــث تفک ــم بح ــااهلل بتوانی ــزود انش ــی اف امام
ــن  ــار را نیــز خواهیــم داشــت ای ــوارد ایمــان و ایث ــه خــودی خــود م ــگاه ب نهادینــه کنیــم آن
ــی  ــاد زندگ ــف آب ــال در نج ــه قب ــت ک ــی اس ــل علم ــات اه ــالش و زحم ــه در ت ــوارد ریش م
ــون پیشــینیان هســتیم  ــرایط را مدی ــن ش ــا هســتیم و ای ــن علم ــون ای ــا مدی ــد و م می کردن

ــم. ــا بدهی ــا را ارتق ــم آنه ــم و بتوانی ــظ کنی ــرایط را حف ــن ش ــدوارم ای امی
شــهردار نجــف آبــاد افــزود شــهر نجــف آبــاد بــه نــام شــهر شــهید حججــی شــناخته می شــود 
ــالق  ــهر خ ــای ش ــاخص ه ــت و در ش ــوده اس ــه ب ــن مطالع ــودش از مروجی ــز خ ــن عزی و ای
کتابخــوان شــهید حججــی هــم یکــی از مــوارد شــاخص بــود امیدواریــم تمــام ادارات و ارگانها و 
رســانه ها بــه میــدان بیاینــد و ایفــای نقــش کننــد تــا بتوانیــم بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنیم.

حجت االســالم والمســلمین حســناتی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد در ادامــه 
ایــن آییــن گفــت تــالش مســئولین بــرای بــاال بــردن فرهنــگ کتابخوانــی ســتودنی اســت.

ــر  ــرورش و دیگ ــوزش و پ ــالمی و آم ــاد اس ــهرداری ها، اداره ارش ــه ش ــه ب ــن توصی وی ضم
دســتگاه هــا گفــت بــا انگیــزه باالتــر کمــک کار ایــن ماموریــت باشــیم چــرا کــه شــما ادامــه 

ــد. ــان گذشــته ای ــده راه خوب دهن
حســناتی ادامــه داد بــاور مــن بــر ایــن اســت کــه هــر چقــدر در زمینــه کتــاب و کتابخوانــی 

کار شــود بــاز هــم کــم اســت.
 مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد بــه عنــوان دیگــر ســخنران 
ــه در  ــندم ک ــیار خرس ــم بس ــی کن ــکر م ــاب تش ــتداران کت ــه دوس ــت از هم ــن گف ــن آیی ای

خدمــت اصحــاب علــم و فرهنــگ در ایــن جلســه هســتیم.

ــه هــا در حــال گــرد خــوردن هســتند امــا  کتــاب مظلــوم واقــع شــده کتــاب هــا در کتابخان
خوشــبختانه در نجف آباد شــهر خالق کتاب این داســتان به گونه ای دیگر نوشــته شــده اســت.

مباشــری افــزود در قدیم االیــام ایــن شــهر شــهر علــم و ایثــار و ایمــان بــوده اســت و امیــدوارم 
ــای  ــه ه ــی از دغدغ ــه یک ــحالم ک ــی خوش ــد خیل ــدا کن ــترش پی ــم گس ــن عل ــه روز ای روز ب
شــهرداری کتــاب و کتابخوانــی اســت و ایــن کــه شــهردار در ایــن زمینــه وقــت مــی گــذارد و 

ســرمایه گــذاری مــی کنــد بســیار جــای تشــکر دارد.
وی افــزود مطلــق موضــوع فرهنــگ، موضــوع مهمــی اســت و بــرای ورود بــه آن بایــد از کتــاب 
و کتابخوانــی شــروع کــرد. نکتــه اول مطالعــه اســت ایــن قبیــل کارهــا هزینــه نیســت اینهــا 

ســرمایه گــذاری اســت و نتیجــه آن ســال هــای بعــد معلــوم مــی شــود.
ــراد ســخن  ــه ای ــاد اســالمی ب ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون قرآن ــری مع ــر منی ــه دکت در ادام
پرداخــت و گفــت در جنــگ شــناختی یکــی از گزینه هــا کتابخوانــی اســت حساســیت زدایــی 
از اصــول انقــالب یکــی از ابزارهــای دشــمن اســت بایــد وظایــف خــود را بشناســیم چشــم انــداز 

هــا را مشــخص کنیــم و پــر قــدرت بــه ســوی آن حرکــت کنیــم.
دکتــر منیــری در خصــوص نجــف آبــاد و مبحــث ایثارگری گفــت شــهید حججی شــهر آبرومند 
نجــف آبــاد را در بیــن تمــام شــهرهای دنیــا آبــرو مندتــر کــرد، پاکــی اخــالص و ایمــان شــهدا 
ــاد هســتیم. ــه در نجف آب ــم ک ــار می کنی ــا افتخ ــروز م ــد ام ــه ای منجــر ش ــن روحی ــه چنی ب
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خبر کوتاه کشف و توقیف چهار تن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد

ــع  ــت اداره مناب ــگان حفاظ ــوران ی ــان مام ــتان اصفه ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــط عموم ــالم رواب بنابراع

ــد. ــدون مجــوز کشــف کردن ــوط ب ــن چــوب بل ــار ت ــز چه ــون بن ــاد در بازرســی از کامی ــی شهرســتان نجــف آب طبیع

راننده کامیون نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

عمــده ایــن چــوب هــا، از کــوه هــا و دشــت هــای زاگــرس بــه مقصــد چــاه هــای  ذغالــی محــدوده اصفهــان قاچــاق شــده و 

محیــط زیســت زاگــرس را بــه شــدت در معــرض خطــر قــرار داده انــد.

جشـن گل محمـدی
 علیرضــا خاکســار، مدیرعامــل ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری نجف آباد با اشــاره 
بــه برنامه هــای شــهرداری نجــف آبــاد بــرای گرامیداشــت دهــه فجــر   و همچنیــن در بــازه  زمانــی 
میــالد حضــرت فاطمــه )س( و حضــرت علــی )ع(  اظهــار داشــت: ایــن برنامه هــا با عنوان “جشـــن 
گل محمـــدی” و از دوم تــا ۲7 بهمــن 14۰۰ در تمامــی مناطــق نجــف آبــاد اجرایــی خواهــد شــد.

مهنــدس خاکســار افــزود: بــه مناســبت 44مین ســال پیــروزي انقــالب اســالمي 44برنامه بــزرگ و 
کوچــک بــا مشــارکت مردمــي و بخــش خصوصي توســط ســازمان فرهنگــي اجتماعي و ورزشــي در 
تمامــي نقــاط شــهر و مراکز فرهنگي و ورزشــي  با عنوان “ جشــن گل محمدی”  اجرا خواهند شــد.

مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد اجــرای برنامه هــای ویژه 
بانــوان همزمــان بــا میــالد حضــرت فاطمــه )س( گفــت: بــه این مناســبت تجلیــل از مادران شــهدا، 
ــان ادارات، برگــزاری فســتیوال  برگــزاری جنگ هــای شــاد خانوادگــی، مســابقات فوتســال کارکن

بــاران کاغــذی، مســابقات دارت و مــچ انــدازی ویــژه بانــوان از جملــه ایــن برنامه هــا بــوده اســت.
وی برگــزاری مســابقات دوچرخــه ســواری، مــچ انــدازی، دارت و شــطرنج ویــژه آقایــان و برنامــه 
ــی و  ــن های مردم ــار جش ــزود: در کن ــت و اف ــر دانس ــه فج ــاي ده ــه ه ــه ای را از برنام زورخان

ــم داشــت. ــز خواهی ــن نورافشــانی را نی ــی ۲۲ بهم راهپیمای

هم اندیشی پیرامون برگزاری جشنواره های هنری در نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نجف آباد ، نشســت هم اندیشــی جشــنواره 
هــای هنــری بــه میزبانــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهردای نجــف آبــاد  برگزار شــد .

ــاد ، مدیرعامــل  ــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آب در ایــن نشســت کــه ب
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری و کارشــناس هنــری اداره برگــزار شــد؛  مدیــران مســئول 
انجمــن هــای هنــری ســینمای جــوان ، خوشنویســان و هنرهــای نمایشــی  در خصــوص  برگــزاری 

طــرح هــای جشــنواره هنــری  نجــف آبــاد بحــث و تبــادل نظــر کردنــد .
در ایــن نشســت امیرجعفــری مســئول انجمــن خوشنویســان شهرســتان، فریبــا چوپان نژاد مســئول 
انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد  و امیرقیطاســی مدیــر انجمــن هنرهــای نمایشــی در خصــوص 
نحــوه برگــزاری  دومیــن جشــنواره اســتانی خوشنویســی مهــر و مــاه، هفتــه فیلــم و عکــس و  اولیــن 

جشــنواره تئاتــر تــک و دو نفــره  بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.
ــه شــده و پیشــنهادی جهــت   در ادامــه ضمــن موافقــت از طــرح هــا مقــرر شــد طــرح هــای ارائ
بررســی و اعــالم نظــر بــرای شــهرداری ارســال شــود و تصمیمــات بعــدی در جلســه  گرفتــه شــود

شاعر نجف آبادی برگزیده جشنواره دوساالنه غزل )حسین منزوی(
ــن  ــاد  در  آیی ــتان نجــف آب ــاد اســالمی شهرس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اختتامیــه  دوســاالنه غــزل حســین منــزوی  کــه با حضــور معــاون فرهنگــی وزارت فرهنگ و  ارشــاد 

اســالمی برگــزار شــد از برگزیــدگان ایــن دوســاالنه تقدیــر شــد.
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ضمــن اعــالم ایــن خبــر، کســب 
رتبــه برگزیــده در بخــش کتــاب فارســی توســط ســید علــی شــکرالهی را بــه ایــن شــاعر فرهیخته و 

جامعــه فرهنگــی و ادبــی شهرســتان نجــف آبــاد تبریــک گفت.

لــوح موســوی ضمــن آرزوی توفیــق روزافــزون بــرای ایــن شــاعر و همه فعــاالن عرصه فرهنــگ و ادب 
و هنــر، اظهــار امیــدواری کــرد بــا بــاری خداونــد  جوانــان ایــن شهرســتان بتوانند همــواره بــا گام های 

محکــم و اســتوار در مســیر موفقیــت گام بردارند .
گفتنــی اســت در نخســتین دوســاالنه جایــزه ملــی غــزل )حســین منــزوی( که به نــام و یاد حســین 
منــزوی برگــزار می شــود؛ در مجمــوع 466 نفــر از سراســر کشــور  و نیــز از چنــد کشــور بــا هــزارو 

۸۲7 اثــر در ایــن رویــداد ادبــی شــرکت کردنــد.  

نجف آبادی ها گل کاشتند
دادســتان عمومــی و انقــالب نجف آبــاد  حســین گرامــی در نجف آبــاد ضمــن تبریــک والدت حضــرت 
فاطمــه)س( و روز زن ابــراز داشــت: طــی نشســتی بــا حضــور بــزرگان و معتمدیــن با بخشــش اولیای 

دم، خانــم محکــوم بــه قصــاص از اجــرای حکــم نجــات یافت.
وی ضمــن تشــکر از بــزرگان شــهر اظهــار داشــت: بــا تالش هــای شــبانه روزی معتمدیــن، بــزرگان و 
گذشــت اولیــای دم از اجــرای قصــاص نفــس، در خجســته میــالد بانــوی دو عالــم حضــرت فاطمــه 
زهــرا )س( و روز مــادر، خانــم 4۵ ســاله، پــس از 1۳ ســال در روزهــای آخــر از اجــرای حکــم قصــاص 

نجــات یافــت و زندگــی دوبــاره ای بــه او بخشــیده شــد.
ــرای بدســت آوردن  ــال ها ب ــن س ــی ای ــش رخ داد و ط ــال پی ــل 1۳ س ــن قت ــه داد: ای ــی ادام گرام

رضایــت اولیــاء دم بارهــا تــالش شــد کــه امــروز بــه ثمــر نشســت.
دادســتان عمومــی و انقــالب نجف آبــاد در پایــان گفــت: با توجــه به الزام ســپری شــدن جنبه عمومی 
جــرم و پــس انجــام مراحــل قانونــی این بانــوی محتــرم از زنــدان آزاد و به کانــون خانــواده برمی گردد.

در گفتگو با علیرضا خاکسار برای گرامی داشت دهه فجر و جشن میالد حضرت فاطمه)س( و حضرت علی)ع(:

در میالد بانوی دو عالم حضرت فاطمه )س( و روز مادر:
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                                                                 کالس بازآموزی داوری درجه 3 بدمینتون

کالس بازآمــوزی داوری درجــه ۳ بدمینتــون بــه مدرســی فاطمــه توکلــی داور درجــه 1 بدمینتــون و مســوول کمیتــه داوران 

هیــات بدمینتــون شهرســتان  و بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، ســجاد معینــی مســوول بازرســی 

ــه شــکایات اداره، الهــه دهقــان نایــب رییــس هیــات بدمینتــون و محمــد چاوشــی رییــس هیــات کوهنــوردی  و رســیدگی ب

شهرســتان  در ســالن همایــش مجموعــه ورزشــی آزادی بــا شــرکت ۸ نفــر از داوران شهرســتان برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجف آباد،  ســومین نشســت 
کمیتــه اطــالع رســانی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ، 
بخشــدار منطقــه مهردشــت و اکثریــت اعضــای کمیتــه اطالع رســانی ســتاد مبــارزه با بیمــاری کرونا 
بــه میزبانــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد در محــل ســالن اجتماعــات اداره 

روز ســه شــنبه ۲۸ دی مــاه  برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت پــس از تــالوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد ، ســید حســن لــوح موســوی  
رئیــس  اداره ضمــن خیــر مقــدم بــه مدعویــن در خصــوص موضــوع  جلســه مطالبــی را عنــوان نمود.

 در ایــن نشســت ایوبیــان بخشــدار مهردشــت ضمــن تشــکر از برگــزاری ایــن جلســه، گزارشــی از 
ــا توجــه بــه  وضعیــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی در منطقــه مهردشــت بیــان نمــود و افــزود : ب
فرارســیدن اعیــاد دهــه مبــارک فجــر و و عیــد نــوروز بایــد تمهیــدات الزم را جهــت رعایــت شــیوه 

نامــه هــای بهداشــتی در شهرســتان اعمــال نماییــم.
در ادامــه روح الــه نماینــده شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان گزارشــی از وضعیت واکسیناســیون 

شهرســتان و همچنیــن مناطــق روســتایی شهرســتان  کــه پوشــش واکسیناســیون کمتــری داشــته 
انــد؛ ارائــه داد.

روح الــه بــا اشــاره بــه  میــران  ۸۲ درصــدی دوز واکســن تزریــق شــده در شهرســتان در نوبــت اول و 
همچنین میزان  69 درصدی نوبت دوم ، افزود : تمرکز ما با باید بر نوبت ســوم واکسیناســیون باشــد.

و  از نماینــدگان کمیتــه اطــالع رســانی کرونــا خواســت تــا ضمــن اطــالع رســانی در خصــوص رعایت 
شــیوه نامــه هــای بهداشــتی  و تاکیــد بــر بــر تزریــق نوبــت ســوم کرونــا برنامــه ریــزی هــای الزم را 

ــال نمایند. اعم
در پایــان جلســه لــوح موســوی  نقطــه نظــرات خــود را در خصــوص اطــالع رســانی تزریــق نوبــت 
ســوم واکسیناســیون مطــرح نمــود و از اعضــای کمیتــه خواســت تــا بــا پشــتکار و تــالش بیشــتری 
ــد. ــام دهن ــکاری الزم را انج ــاری  هم ــن بیم ــانی ای ــالع رس ــری و  اط ــش خب ــه پوش ــبت ب نس

در ایــن جلســه در خصــوص  تهیــه بروشــورهای آموزشــی  ، نحــوه توزیــع  بروشــورها ، تهیــه محتوا و 
بارگــذاری در فضــای مجــازی  و پوشــش اطــالع رســانی به صــورت گســترده  بحث و تبادل نظر شــد.

 نشست کمیته اطالع رسانی ستاد کرونا 

توسعه و ترویج برنامه های قرآنی
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان  حامــد منیــری، مدیــر 
کل تبلیــغ و ترویــج معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ وارشاداســالمی درســفر یــک روزه  
بــه شهرســتان نجــف آبــاد  بــا فعــاالن قــرآن و مســجد ایــن شهرســتان دیــدار و از ظرفیت هــا 

ــع شــد. ــن شهرســتان مطل ــی ای ــا و طرح هــای قرآن ، برنامه ه
ــور  ــدت حض ــن م ــی ای ــه ط ــت ک ــتان اس ــومین اس ــان س ــتان اصفه ــت: اس ــدا گف وی در ابت
داشــته ام ، و دغدغــه هــا مطــرح شــده ازســوی شــما عزیــزان نشــان از ارادت و عالقمندی تــان 

بــه ســاحت مقــدس قــرآن کریــم و اهــل بیــت علهــم الســالم اســت.
حامــد منیــری در ادامــه ایــن نشســت صمیمــی ضمــن قدردانــی از اقدامــات انجــام گرفتــه در 
ایــن شهرســتان خواســتار اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای موجــود درجهــت توســعه و ترویــج 

ــد. ــی ش ــای قرآن برنامه ه
وی همچنیــن از تالش هــای صادقانــه همــه مســئوالن بــه ویــژه حجــت االســالم والمســلمین 
معتمــدی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان قدردانــی کــرد و گفت: قــرآن در 
اســتان اصفهــان  حضــور قــوی دارد و الزم اســت  کــه بــرای ترویــج و اثرگــذاری فعالیت هــای 
قرآنــی در شهرســتان ، برنامــه هایــی بــا خالقیت هــای جدیــد نــوآوری وهمچنیــن ایــده هــای 

تــازه در حــوزه تبلیــغ و ترویــج در اولویــت قــرار گرفتــه شــود.
حجــت االســالم والمســلمین معتمــدی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان 
نیــز درایــن جلســه بــا تشــکر از حضــور مدیــرکل تبلیــغ و ترویــج معاونــت قــرآن وعتــرت وزارت 
ــاد در  ــدی از ظرفیــت هــای شهرســتان نجــف آب ــره من فرهنــگ وارشاداســالمی خواســتار به

جهــت توســعه و ترویــج فعالیــت هــای قرآنــی در شهرســتان شــد.
وی گفــت : امیدواریــم بتوانیــم از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم و در حــوزه قــرآن وعتــرت در 
شهرســتان نجــف آبــاد بــه ســمت مردمــی بــودن حرکــت نمــوده زیــرا کــه اصــل فعایــت هــا 
ــوان تســهیل   ــه عن ــا ب ــازمان ه ــا وس ــای و نهاده ــتگاه ه ــند و دس ــی باش ــردم م ــه م درجامع

ــود. کننــده و پشــتیبان خواهنــد ب
حجــت االســالم معتمــدی بــا اشــاره بــه ترویــج وگســترش ایــن تفکــر بــه ویــژه از زمــان  دولت 
ــه  سیاســتگذاری و  ــن زمین ــرد:در ای ــد ک ــگ وارشــاد اســالمی تاکی ســیزدهم در وزارت فرهن
رویکــرد وزارت فرهنــگ وارشــاد اســالمی بــر مبنــا ارائــه بســته هــای حمایتــی بــه خصــوص 

درحــوزه هــای ماننــد قــرآن وعتــرت مــی باشــد.
ــد  ــا حام ــاد ب ــف آب ــتان نج ــرت شهرس ــرآن وعت ــاالن ق ــدار فع ــود در دی ــی ش ــان م خاطرنش

منیــری مدیــرکل تبلیــغ و ترویــج معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
کــه عصــر چهارشــنبه۲9 دی 14۰۰برگزارشــد ، حاضریــن پــس از بیــان دغدغــه هــا و مســائل  
حــوزه قــرآن وعتــرت در شهرســتان خواســتار حمایــت هــا و همــکاری هــای بیشــتر و موثــر تــر 

در حــوزه قــرآن و عتــرت شــدند.

22 شهرستان استان اصفهان در وضعیت آبی کرونا
وزارت بهداشــت وضعیــت شهرســتان های اســتان اصفهــان در زمینــه شــیوع کرونــا را از امــروز چهارم 
بهمــن مــاه اعــالم کــرد. بــر اســاس ایــن گــزارش رونــد شــیوع ایــن بیمــاری در اســتان اصفهــان 
رو بــه بهبــود اســت بــه گونــه ای کــه شهرســتان های وضعیــت آبــی کرونــا در اســتان اصفهــان بــه 
۲۲ شهرســتان افزایــش یافتــه اســت. از ایــن رو از امــروز شهرســتان های اصفهــان، اردســتان، آران 
و بیــدگل، خمینی شــهر، شــهرضا، مبارکــه، فالورجــان، گلپایــگان، ســمیرم، نائیــن، خــور و بیابانــک، 
چــادگان، فریــدن، فریدونشــهر، دهاقــان، بوئیــن میاندشــت، تیــران و کــرون، شاهین شــهر و میمــه، 

برخــوار، خوانســار، نجــف آبــاد و لنجــان در وضعیــت آبــی و کــم خطــر کرونــا قــرار گرفته انــد.
همچنیــن شهرســتان های کاشــان و نطنــز در اســتان اصفهــان در وضعیــت زرد و خطــر متوســط 
کرونــا ثبــت شــده اند. خوشــبختانه از امــروز هیچیــک از شهرســتان های اســتان اصفهــان در وضعیت 
نارنجــی و پرخطــر و قرمــز و خیلــی پرخطــر در زمینــه شــیوع کرونــا قــرار نــدارد و آمار هــا بیــان گــر 

شــرایط رو بــه بهبــود بیمــاری کرونــا در اســتان اســت.

مدیر کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با فعاالن قرآن و مسجد 
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امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی امــکان هــک شــدن گوشــی هــای موبایــل بســیار بــاال خواهــد 
بــود ، مــا در ایــن مطلــب 4 نشــانه هــک شــدن گوشــی هــای موبایــل را معرفــی خواهیــم کــرد 
. بــا مطالعــه ایــن مطلــب مــی توانیــد از هــک شــدن موبایــل خــود جلوگیــری کــرده و امنیــت 

تلفــن هوشــمند خــود را افزایــش دهیــد.
 دریافت و ارسال انواع پیام ها به صورت خودکار

یکــی از نشــانه هــای هــک شــدن گوشــی موبایــل خــود مــی توانــد دریافــت یــا ارســال انــواع 
اس ام اس بــه صــورت خــودکار باشــد. در واقــع ارســال پیــام مــی بایســت بــا اجــازه کاربــر و بــه 
صــورت دســتی انجــام شــود امــا وقتــی یــک پیامک بــه صــورت خــودکار و بــدون دخالت ارســال 
مــی شــود رونــد عــادی ای محســوب نشــده و بایــد بــه هــک شــدن موبایــل خــود شــک کنیــد.

نگــران نباشــید هــر پیامکــی کــه بــرای شــما ارســال مــی شــود نشــانه هک شــدن موبایل شــما 
نیســت ، بلکــه یکســری پیامــک هــای تبلیغاتــی خــاص مــی باشــند کــه بــه خــط شــما ارســال 
مــی شــوند و اصــال جــای نگرانــی نیســت . ) پیامــک هایــی بــرای شــما ارســال خواهــد شــد 
کــه بســیار مشــکوک بــوده و محتواهــای عجیــب و غریبــی را بــه شــما نمایــش مــی دهنــد. (

 نصب خودکار برنامه در موبایل
ــس ،  ــد ) عک ــما مانن ــخصی ش ــات ش ــت آوردن اطالع ــرای بدس ــا ، ب ــر ه ــیاری از هک بس
ــا شــما  ــد ت ــی کنن ــت پخــش م ــی را در ســطح اینترن ــزار های ــرم اف ــم ، اســناد و … ( ن فیل
ــد.  ــال کنی ــود فع ــات خ ــرقت اطالع ــرای س ــا را ب ــی آنه ــا دسترس ــه ه ــن برنام ــب ای ــا نص ب
ــزار  ــرم اف ــت ن ــد و از اصال ــتجو کنی ــت جس ــدا در اینترن ــنی ابت ــر اپلیکیش ــب ه ــل از نص قب
خاطــر جمــع شــوید ، بــرای جلوگیــری از دانلــود و نصــب خــودکار ایــن نــرم افــزار 
ــای  ــزار ه ــد اف ــا ب ــد ت ــتفاده کنی ــروس اس ــی وی ــای آنت ــه ه ــی ، از برنام ــای جاسوس ه
موجــود را شناســایی کــرده و از هــک شــدن گوشــی موبایــل خــود جلوگیــری کنیــد.

 باز شدن خودکار صفحات وب
امــروزه بــازار داغ تبلیغــات بــالی جــان گوشــی هــای هوشــمند شــده اســت ، تــا حــاال شــده 
موبایــل شــما بــه صــورت خــودکار وارد یــک صفحــه وب ســایت شــود؟ اگــر جــواب خیــر اســت 
؛ بســیار خــوش شــانس هســتید کــه هنــوز بــه دام ایــن روش از تبلیغــات نیوفتــاده ایــد و اگــر 

جــواب آری اســت ، مــی بایســت خیلــی ســریع بــه رفــع ایــن مشــکل اقــدام کنیــد.
وقتــی موبایــل شــما بــه صــورت خــودکار وارد یــک صفحــه وب مــی شــود یعنــی یــک نــرم 
ــزار کار  ــرم اف ــن ن ــدا کــردن ای ــزار مخــرب در تلفــن همــراه شــما نصــب شــده اســت ، پی اف
چنــدان آســانی نخواهــد بــود و وقتــی بــه ایــن مشــکل دچــار مــی شــوید مــی بایســت موبایــل 

ــد. و اگــر  ــزار نمایی ــرم اف ــن ن ــه پیــدا کــردن و حــذف ای ــدام ب ــا اق خــود را فلــش کــرده و ی
هیــچ اقدامــی بــرای غیــر فعــال کــردن ایــن نــرم افــزار نکنیــد اطالعــات خــود را بــه هکــر هــا 
هدیــه داده ایــد و بعــد از هــک شــدن گوشــی موبایــل خــود کاری از دســتتان بــر نمــی آیــد.

 کم شدن سریع باتری موبایل
 خالــی شــدن باتــری موبایــل را نمــی تــوان فقــط بــه علــت هــک شــدن گوشــی دانســت زیــرا 
مشــکالت دیگــری نیــز باعــث کاهــش باتــری خواهنــد شــد. در یــک بهــره زمانــی اگــر متوجــه 
باتــری موبایــل خــود شــوید مــی بینیــد کــه بــه ســرعت کــم شــده اســت ، ایــن کــم شــدن 
باتــری مــی توانــد توســط یــک بــد افــزار کــه در حــال انتقــال اطالعــات یــا اســتفاده از موبایــل 
ــت متوجــه شــدید  ــر وق ــد. ه ــاق بیوفت ــن و … اســت اتف ــت کوی شــما جهــت اســتخراج بی
باتــری بــه ســرعت در حــال کــم شــدن اســت ابتــدا موبایــل خــود را فرمــت کــرده و ســپس 
اقدامــات دیگــری را انجــام دهیــد ) اگــر ایــن اتفــاق بــرای شــما پیــش آمــد ، بهتــر اســت بــه 
متخصصیــن موبایــل مراجعــه نماییــد و از هــک شــدن گوشــی موبایــل خــود جلوگیــری کنید.(
سمیه طالب

کسب 7 مقام آزادکاران نجف آباد در مسابقات کشتی قهرمانی

مســابقات کشــتی آزاد قهرمانــی نوجوانــان اســتان اصفهــان در ســالن پوریــای ولــی اصفهــان برگــزار شــد کــه تیــم نجــف آبــاد بــه 
مربیگــری رســول قربانــی و مهــرداد یزدانــی موفــق بــه کســب یــک مقــام دوم و 6 مقــام ســوم شــد و کســب مقــام چهــارم تیمــی شــد.

مقام های کسب شده :
محمدصالــح قلندرلکــی وزن 71 کیلــو - مقــام دوم، ابوالفضــل قربانــی وزن 4۵ کیلــو  - مقــام ســوم ، ســلمان گیشــنیزی وزن ۵1 
کیلــو- مقــام ســوم، مهــدی قربانــی وزن ۵۵ کیلــو - مقــام ســوم، جــالل قربانــی وزن 6۵ کیلو- مقــام ســوم،  محمدجواد هاشــمی وزن 

71 کیلــو- مقــام ســوم، ســجاد رمضانــی وزن 9۲ کیلــو-  مقــام ســوم

چطور بدانیم گوشی مان هک شده است؟

»اومیکرون« چه عوارضی در کودکان ایجاد می کند؟

ــا تحقیقــات  ــا در بیــن کــودکان شــدت کمتــری دارد، ام ــروس کرون عفونت هــای ناشــی از وی
ــا افزایــش شــیوع ســویه بســیار مســری آن یعنــی اومیکــرون، خطــر ابتــالء  نشــان می دهــد ب
ــژه آنکــه کــودکان هنــوز  ــه وی ــه کوویــد در میــان کــودکان نیــز در حــال افزایــش اســت، ب ب

ــده اند. ــینه نش واکس
بــه هــر حــال ایــن ویــروس بســیار ســریع در آفریقــا، اروپــا و حتــی کشــورهای همســایه شــیوع 
پیــدا کــرد و بــه ایــران هــم وارد شــد. افــراد بایــد هــر چــه ســریع تر دوزهــای واکســن خــود را 
تزریــق کننــد چــرا کــه کســانی کــه ســه دوز واکســن را تزریــق کرده انــد، در برابــر اومیکــرون 

مصونیــت بیشــتری دارنــد.
اطالعــات و آمــار ارائــه شــده نشــان می دهــد کــه میــزان بــروز بیمــاری کوویــد 19- ناشــی از 
گونــه اومیکــرون پــس از افــراد بــاالی 6۰ ســال، کــودکان زیــر پنــج ســال را هــدف قــرار داده 
ــا بــا ســرعت بــاال در حــال گســترش بــوده و باعــث شــده  اســت. گونــه جدیــد ویــروس کرون
ــل توجهــی  ــه میــزان قاب ــر پنــج ســال در بیمارســتان ها ب اســت میــزان پذیــرش کــودکان زی
افزایــش پیــدا کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه کارشناســان هنــدی بــا رد ایــن نگرانــی تاکیــد 
دارنــد کــه بــا وجــود افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا در میــان کــودکان، عالئــم ابتــالء بــه 

آن خفیــف اســت.
ســویه جدیــد اومیکــرون هــم اکنــون در 11۰ کشــور جهــان شــیوع پیــدا کــرده و در کشــور مــا 
هــم شناســایی شــده اســت. بــه نظــر می رســد کــه گونــه اومیکــرون شــدت کمتــری نســبت 
بــه گونــه دلتــا دارد، امــا بــا گســترش ســویه جدیــد در سراســر دنیــا، شــاهد افزایــش تعــداد 
ــزا و  ــروز آنفلوان ــه دلیــل ب کــودکان بســتری شــده در بیمارســتان ها هســتیم. امــا همچنــان ب
کرونــا مــوارد بســتری وجــود دارد. عالئــم شــاخص ابتــالی کــودکان بــه کرونــا آبریــزش بینــی، 
ــه  ــه نســبت ب ــودکان شــایع اســت ک ــو درد، اســهال و اســتفراغ در ک ــرز، گل ــب و ل ســرفه، ت
ــرون در  ــی اومیک ــرای شــدت بیماری زای ــوز ب ــات هن ــته اســت. مطالع ــری نداش ــته تغیی گذش
کــودکان کامــل نیســت و بایــد ایــن مطالعــات کامل تــر شــود. البتــه عــده ای از متخصصــان در 
مــورد عالئــم مربــوط بــه اومیکــرون گفته انــد در کودکانــی کــه بــه اومیکــرون مبتــال شــده اند، 
ــدن درد و  ــودرد، ب ــی ماننــد تــب، آبریــزش بینــی، گل ــت دســتگاه تنفســی فوقان ــاً عفون عمدت

ســرفه خشــک مشــاهده شــده اســت.. 
سمیه شریعتی
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                                                                   دور دوم مسابقه تشویقی تنیس روی میز بانوان
  دور دوم مســابقه تشــویقی تنیــس روی میــز بانــوان شهرســتان بــه مناســبت والدت حضــرت فاطمــه )س(، روز زن و روز مــادر بــا 
حضــور  6 بازیکــن )مــادران(  در ســالن اختصاصــی تنیــس روی میــز شــهید حملــه داری برگــزار شــد.  کــه در پایــان ایــن مســابقه بــا 

اهــدای هدایایــی از مــادران قدردانــی بــه عمــل آمــد.
نتیجه مسابقه :

فاطمــه ژالــه -  مقــام اول، شــکوه فاضــل - مقــام دوم، ســمیه نصیــران- مقــام ســوم،  مســوول برگــزاری : فــروغ احمدی)نایــب رییــس 
هیــات تنیــس روی میــز نجــف آباد( 

ــه  ــد و دریچ ــما را بزدای ــریان های ش ــی در ش ــای چرب ــد پالک ه ــیقی نمی توان ــه موس گرچ
معیــوب قلــب را شــما را ترمیــم کنــد. امــا می توانــد بــه بهبودی تــان پــس از عمــل جراحــی 
قلــب کمــک کنــد، پــس از حملــه قلبــی یــا ســکته مغــزی شــما را زودتــر بــه زندگــی طبیعــی 

بازگرداند،اســترس شــما را بکاهــد و فشــارخون شــما را پاییــن بیــاورد.
ــراد از  ــان اف ــد در درم ــیقی می توان ــه موس ــد ک ــان داده ان ــا نش ــر پژوهش ه ــای اخی در دهه ه

بیمــاری آلزایمــر تــا درد مزمــن و مشــکالت ســوءمصرف مــواد روان گــردان ســودمند باشــد.
ازجمله این پژوهش ها می توان به این موارد اشاره کرد:

ــیقی  ــه در روز موس ــرای ۳۰ دقیق ــه ب ــتری ک ــی بس ــاران قلب ــان داد بیم ــی نش ــک بررس - ی
گــوش می کننــد، فشــارخون کمتــر، ســرعت ضربــان قلــب پایین تــر و ناراحتــی کمتــر نســبت 

ــد. ــد کــه موســیقی گــوش نمی دهن ــی دارن ــه بیماران ب
ــر  ــی را از س ــه قلب ــه حمل ــی ک ــه بیماران ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــر ب ــی دیگ ــک بررس - ی
ــه موســیقی آرامش بخــش  ــاکت ب ــه در روز در محیطــی س ــرای ۲۰ دقیق ــط ب ــد فق گذرانده ان
ــیقی  ــدون موس ــاکت ب ــی س ــه در اتاق ــابهی ک ــاران مش ــه بیم ــبت ب ــد، نس ــوش می دهن گ

ــد. ــری دارن ــویش کمت ــراب و تش ــد، اضط ــتراحت می کنن اس
ــه  ــب ب ــی قل ــس از جراح ــی پ ــدت کوتاه ــه م ــی ک ــردان و زنان ــر م ــی دیگ ــک بررس - در ی
موســیقی گــوش داده بودنــد، نســبت بــه افــرادی کــه پــس از جراحــی در اتــاق ســاکتی قــرار 

ــد. ــزارش کردن ــری را گ ــری داشــتند و در کمت ــد، اضطــراب کمت ــه بودن گرفت
- در یــک بررســی دیگــر اندازه گیــری جریــان خــون در ســاعد گروهــی از داوطلبــان ســالم را 
ــد، انجــام شــد.  ــا نوارهــای آرامش بخشــی )ریلکسیشــن( گــوش می کردن ــه موســیقی ی کــه ب
ــا نوارهــای آرامش بخشــی گــوش  ــه موســیقی شــادی بخش ی ــان ب ــن داوطلب هنگامــی کــه ای
ــه موســیقی  ــان خــون به طــور عمــده ای افزایــش می یافــت و هنگامــی کــه ب ــد، جری می کردن

ــت. ــان خــون کاهــش می یاف ــد، جری ــده اضطــراب گــوش می کردن برانگیزانن
- در یــک بررســی دیگــر داوطلبــان ســالمندی کــه بــرای ۲۵ دقیقــه در روز بــرای چهــار هفتــه 
ــا  ــا فشــار حداکثرشــان ت ــد، فشــار سیســتولی ی ــوش می کردن ــه موســیقی آرامش بخــش گ ب
ــه در  ــت، درحالی ک ــش می یاف ــره کاه ــا ۵ نم ــان ت ــا حداقلش ــتولی ی ــار دیاس ــره و فش 1۲ نم

یــک گــروه کــه بــه موســیقی گــوش نمی کردنــد، تغییــری در فشــارخون رخ نــداد.
ــن نتایجــی  ــه چنی ــب ب ــان موســیقی و ســالمت قل ــاره رابطــه می ــه همــه بررســی ها درب البت

نرســیده اند. چندیــن بررســی دیگــر هــم هســتند کــه هیــچ اثــری بــر معیارهــای فیزیولوژیکــی 
ماننــد ضربــان قلــب یــا فشــارخون یــا بهبــودی پــس از اعمــال روی قلــب نشــان ندادنــد.

ــر  ــاره تأثی ــع درب ــن موان ــی از بزرگ تری ــرت آور نیســت. یک ــدان حی ــض چن ــج متناق ــن نتای ای
موســیقی بــر قلــب خــود موســیقی اســت. درمــان بــا موســیقی ماننــد درمــان بــا یــک چیــز 
واحــد تکرارپذیــر ماننــد داروی کاهنــده چربــی خــون از نــوع اســتاتین یــا تمرین هــای تنفســی 
ــرات  ــاالً تأثی ــه احتم ــد ک ــی از موســیقی وجــود دارن ــواع متفاوت ــده اســترس نیســت. ان کاهن

ــد. ــدن می گذارن ــب و ب ــر قل ــی ب متفاوت
ــرای شــما  ــه ممکــن اســت ب ــک موســیقی ک ــن بســیار شــخصی اســت، ی موســیقی همچنی

ــازارد. ــیار بی ــر را بس ــخصی دیگ ــت ش ــن اس ــد، ممک ــش باش ــیار آرامش بخ بس
احمد شریعتی

موسیقی می تواند قلب شما را آرام کند

پنج عالمت منحصر به فرد ابتال به سویه امیکرون را بشناسید
پنــج عالمــت منحصــر بــه فــرد ابتــال بــه ســویه امیکــرون را بشناســید. محققــان می گوینــد ســویه 

جدیــد ویــروس کرونــا عالئــم متفاوتــی در بیمــاران ایجــاد می کنــد.
هــم اینــک ظهــور ســویه جدیــد کوویــد 19 موســوم بــه امیکــرون بــه یکــی از بزرگتریــن چالش های 
بهداشــتی جهــان تبدیــل شــده اســت. از نگرانــی دربــاره ناتوانــی واکســن های موجــود در مقابلــه بــا 
ایــن ســویه تــا تبعــات اقتصــادی ایــن موضــوع همگــی باعــث خســتگی عمومــی مــردم پــس از دو 

ســال مقابلــه بــا یــک همــه گیــری مرگبــار شــده اســت.
متخصصــان تاکیــد دارنــد از آنجــا کــه شــواهد اولیــه حاکــی از مقاومــت ســویه جدیــد نســبت بــه 
واکســن های موجــود اســت، در مقابلــه بــا همــه گیــری بــه نقطــه آغازین بازگشــته ایــم و مــردم باید 

از دســتورالعمل های بهداشــتی بــه طــور جــدی تبعیــت کننــد.
ــن  ــب دســت ها از اصلی تری ــی و شســتن مرت ــذاری اجتماع ــه گ ــظ فاصل ــتفاده از ماســک، حف اس
شــیوه نامه هــای بهداشــتی محســوب می شــود. همچنیــن بــرای قطــع زنجیــره بیمــاری، شناســایی 
افــراد مبتــال و قرنطینــه آن هــا ضــروری اســت. مرکز ســرویس ســالمت همگانــی بریتانیا تاکیــد دارد 
افــرادی کــه ســه عالمــت رایــج تــب بــاال، ســرفه مــداوم، و از دســت دادن حــس بویایــی و چشــایی را 

دارنــد بایــد در اســرع وقــت تســت کرونــا بدهنــد.
بــا ایــن حــال، در کنــار عالئمــی کــه پیشــتر بــرای ابتــال بــه کوویــد 19 مطــرح می شــود، بــه تازگــی 
دانشــمندان کشــف کردنــد کــه ســویه امیکــرون باعــث بــروز عالئــم منحصــر بــه فــرد دیگــری در 

افــراد شــده اســت. ایــن عالئــم شــامل مــوارد ذیــل می شــود:
1- خارش گلو

۲- سرفه خشک
۳- خستگی شدید

4- درد عضالنی مالیم
۵- تعریق شبانه

دکتــر آنجلیــک کوتــز، یکــی از مدیــران مرکــز پزشــکی آفریقــای جنوبــی کــه بــرای نخســتین بــار 
ســویه جدیــد را کشــف کــرد، در ایــن رابطــه می گویــد: مــن در مطــب خــود شــاهد مراجعــه افــراد 

بیمــاری بــودم کــه عالئــم متفاوتــی نســبت بــه ســویه دلتــا داشــتند. عالئــم آن هــا بیشــتر شــبیه به 
یــک عفونــت ویروســی طبیعــی بــود، امــا آزمایش هــای تکمیلــی از ابتــالی آن هــا بــه ســویه جهــش 

یافتــه جدیــد کرونــا حکایت داشــت.
ــی و چشــایی در  ــن حــس بویای ــن رفت ــه باعــث از بی ــد 19 ک برخــالف ســویه های پیشــین کووی
بیمــاران می شــود، امیکــرون باعــث ایــن عالئــم نمی شــود. در عــوض، بســیاری از ایــن بیمــاران از 
تعریــق شــبانه رنــج می برنــد. مقامــات انگلیســی می گوینــد در صورتــی کــه ایــن ســویه مهــار نشــود 

می توانــد روزانــه ۲۰۰ هــزار نفــر را در ایــن کشــور مبتــال کنــد.
الهام شهریاری
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد

سال آبی 13۹۹-14۰۰، خشک ترین سال آبی در 53 سال گذشته

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران

اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره های هّمت جوشیده خون غیرت

بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

مادر/ پدر عشق و حرف های از این دست ... 

ــوی  ــه از س ــا« ک ــا و راهکاره ــان؛ چالش ه ــن در اصفه ــت زمی ــی »فرونشس ــت تخصص نشس
کنسرســیوم مراکــز علمی-پژوهشــی اســتان اصفهــان در حــوزه محیــط زیســت و بــه میزبانــی 

ــزار شــد. ــان برگ ــی اصفه دانشــگاه صنعت
بــه منابــع زیرزمینــی وابســته اســت برداشــت های کشــور   55 درصــد 

جهانگیــر عابــدی کوپایــی، عضــو هیئــت علمــی گــروه مهندســی آب دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
ــاردم  ــران در رده چه ــی، ای ــای جهان ــاس آمار ه ــه براس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت، ب ــن نشس در ای
کشــور های دارای بحــران آب قــرار دارد، گفــت: اگــر نتوانیــم تــا ســه ســال آینــده 11۲ درصــد 
ــل اســتحصال در کشــور اضافــه کنیــم، بحــران آب در کشــور تشــدید می شــود. ــع آب قاب ــه مناب ب

عابــدی کوپایــی بــا بیــان اینکــه در ایــران ۵۵ درصــد برداشــت های کشــور بــه منابــع زیرزمینــی 
وابســته اســت، گفــت: آب هــای زیرزمینــی ۳6 درصــد آب آشــامیدنی و 4۲ درصــد آب کشــاورزی 

را در جهــان تأمیــن می کننــد و اصلی تریــن منبــع بــرای آب شــیرین هســتند.
 وی دلیــل فشــار بــر منابــع آبــی زیرزمینــی در ایــران را کاهــش ۲۰ درصــدی بارش هــا در ۲۰ 
ــی در  ــال آب ــی 14۰۰-1۳99، خشــک ترین س ــال آب ــت« س ــرد و گف ــوان ک ــته عن ــال گذش س
۵۳ ســال گذشــته بــوده اســت. عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان گفــت: تعــداد 
چاه هــای کشــور از 47 هــزار حلقــه بــه 76۳ هــزار حلقــه رســیده و میــزان برداشــت ســاالنه آب 
از ســفره های زیرزمینــی از 9 میلیــارد مترمکعــب در ســال بــه 47 میلیــارد متــر مکعــب رســیده 
اســت؛ تعــداد چاه هــا 16 برابــر شــده و میــزان برداشــت ۵ برابــر. وی ابــراز کــرد: در 1۵ ســال 

اخیــر هیچــگاه مخــازن ســد ها در کشــور بــه طــور کامــل پــر نبــوده اســت.

فرونشست زمین به صورت پله ای است
در ادامــه ایــن کنفرانــس، میثــم تدین، عضــو هیئت علمــی گروه زمین شناســی دانشــگاه اصفهان 
گفت: فرونشســت در اثر برداشــت بی رویه آب و شــارژ نشدن آبخوان و ســاختار های منطقه صورت 
می گیــرد. براســاس مطالعــات انجــام شــده گســل مارنان و انحراف مادی ها مشــخص شــده اســت.

ــش  ــه ای افزای ــورت پل ــرق به ص ــمال ش ــمت ش ــه س ــان ب ــل مارن ــح داد: از گس ــن توضی تدی
فرونشســت دیــده و در بخــش شــمال شــرقی نیــز فرونشســت تکــرار می شــود کــه نشــان می دهد 
گســل های پــی ســنگی در منطقــه وجــود دارد کــه کنتــرل کننــده الگــوی فرونشســت هســتند.

منظــور  بــه  میدانــی  تکتونیکــی  دقیــق  مطالعــات  انجــام  را  مفیــد  راهکار هــای  وی   
بــه  »اینســار«  و  دقیــق  میدانــی  مطالعــه  و  اصفهــان  شــهر  گســل های  تقشــه  تهیــه 
در  آب  برداشــت  از  حاصــل  فرونشســت  پهنه بنــدی  و  دقیــق  الگــوی  تهیــه  منظــور 
بینــی  پیــش  می تــوان  راهکار هــا  کمــک  بــه  گفــت:  و  کــرد  اعــالم  اصفهــان  شــهر 
کــرد. کــم  را  صنعتــی  فعالیت هــای  بتــوان  تــا  کجاســت  بعــدی  فیشــر های  کــرد 

مرگ آبخوان در اصفهان
ــد  ــا تأکی ــی ب ــن شناس ــرات زمی ــی مخاط ــر بررس ــرکل دفت ــهبازی، مدی ــا ش ــن رض همچنی
براینکــه حــذف زاینــده رود موجــب تشــدید فرونشســت زمیــن شــده اســت، گفــت: 
زیرزمینــی،  آب هــای  منابــع  کاهــش  و  آب  منابــع  ســوءمدیریت  پیامد هــای  از  یکــی 
فرونشســت زمیــن اســت کــه اثــرات آن ســال ها بعــد روی زمیــن ظاهــر می شــود. وی 
ــده،  ــام ش ــان انج ــت های اصفه ــام دش ــن در تم ــت زمی ــات فرونشس ــه مطالع ــان اینک ــا بی ب

در آســتانه میــالد حضــرت زهــرا )س( و حضرت علی )ع(، از پنجاهمین ســری ویژه تابلوهای مناســبتی 
فرهنــگ شــهروندی بــا عنــوان “مــادر/ پــدر عشــق و حــرف هــای از ایــن دســت ... “رونمایــی شــد.

در ایــن نوبــت در مجموعــه رســانه  ای شــهروندی، کمیتــه فرهنــگ شــهروندی و ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری نجف آبــاد بــا ترکیــب شــعار “ مادر/پــدر، عشــق 
و حــرف هایــی از ایــن دســت... “ و نمایــی بســته از دســت  ایــن دو عنایــت بــزرگ الهــی، 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــت و بی ــورد پاسداش ــان م ــق  ورزی آن ــران عش ــای بیک ــه ای از دری گوش
 تصویــر دســت مــادر در حــال دعــای خیــر، پرســتاری، تغذیــه و تعلیــم و دســت پــدر در 
حــال آمــوزش مهارت هــای زندگــی، بــازی و .. از عمــده مــوارد ترکیــب شــده بــا ایــن 
شــعار اســت کــه همگــی بــه بزرگداشــت مقــام ایــن فرشــتگان آســمانی مــی پردازنــد.


