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2
خبر کوتاه

مراسم بزرگداشت شهدای افغانستانی دفاع مقدس
فرمانــده لشــکر زرهــی ۸ نجــف اشــرف ضمــن تجلیــل از شــهدای جنــگ تحمیلــی، از  شــهدای مدافــع حــرم تیــپ فاطمیــون به 
عنــوان پیشــتازان عرصــه دفــاع از حریــم والیــت یاد کــرد و افزود کشــور ایــن آزادی و امنیت فعلــی را مدیون حضور و جانفشــانی 
ــت اهلل مــکارم  ــان و نماینــده  حضــرت آی ــن شــهدا اســت.حجت االســام والمســلمین حســینی مــزاری رییــس مرکــز تبی ای
شــیرازی در افغانســتان ســخنران بعــدی ایــن برنامــه بــود کــه در ســخنانی نقــش و جایــگاه شــهدای افغانســتانی را تبییــن نمود.

وی بــا اشــاره بــه آمــار شــهدای افغــان در دفــاع مقــدس و جنــگ بــا داعــش، از وظیفــه جوامــع و نهادهــای اســامی در معرفــی 
و شناســایی ایــن حماســه آفرینــان بــه نســل هــای بعــدی بــه عنــوان اصلــی تریــن هــدف حــال حاضــر یــاد کــرد.

تجلیــل از خانــواده هــای معظــم شــهدای جنــگ تحمیلــی و مدافعیــن حــرم، جانبــازان و ایثارگــران افغانســتانی بخــش آخــر 
ایــن گرامیداشــت بــود.

 روش مسدودسازی
 پیامک های مزاحم 

ــاط  ــا واحــد ارتب ــا تمــاس ب ــد #۸۰۰* ی ــا شــماره گیری ک ب
ــازی  ــا فعال س ــدود ی ــد مس ــا می توانی ــتریان اپراتوره ــا مش ب
ــی  ــماره های پیامک ــی را از سرش ــای تبلیغات ــت پیامک ه دریاف

درخواســت کنیــد.

تمدیدمحدودیت های کرونایی
ــا ســقف حداکثــر ۳۰  * جلســات اداری در اماکــن سربســته ب

نفــر و مــدت ۹۰ دقیقــه برگــزار شــود.
* روازهای مسافری نیز باید تا ۶۰ درصد ظرفیت برقرار باشند.

ــی  ــز یعن ــر از قرم ــا در شــهرهای غی ــکاف صرف * مراســم اعت
بــا ۲۰ درصــد ظرفیــت مســاجد و رعایــت مقــررات بهداشــتی 
ــزار  ــک برگ ــتفاده از ماس ــیون و اس ــام ۳ دز واکسیناس و انج

خواهــد شــد.

تجدید میثاق با الله های سرخ 

زنگ انقالب 1400
هشدارها را جدی بگیرید

ــد۱۹، از  ــه کووی ــا ب ــرپایی مبت ــت س ــوارد مثب ــودار م »نم
ــان هفتــه دوم بهمــن مــاه« در شهرســتان  ــا پای ابتــدای آذر ت

نجف آبــاد
* اُمیکرون سرماخوردگی نیست، کروناست.

* اُمیکرون به صورت انفجاری و به سرعت منتشر می شود .
* اُمیکــرون، ســن و ســال نمی شناســد؛ کــودکان را نیــز 

می کنــد . درگیــر 
 *توصیه ها* را جدی بگیرید ؛

* واکسیناسیون خود را کامل کنید.
* ماسک بزنید. )در جای شلوغ دو ماسک(

* از رفتن به مکان های شلوغ اجتناب کنید.
* فاصله دو متر از دیگران را رعایت کنید.

* در فضاهای بسته، تهویه مناسب برقرار کنید.
* بهداشت فردی را رعایت کنید )شستشوی مرتب دستها(

* هــر گونــه عامــت ســرماخوردگی را اُمیکــرون فــرض کــرده 
و خــود را قرنطینــه کنیــد.

با دریافت دوز یاد آور )سوم(
ایمنی قوی تری بر علیه امیکرون 

خواهید داشت . 

کشف 13 دستگاه ماینر قاچاق در نجف آباد
۱۳ دســتگاه ماینــر خارجــی قاچــاق بــه ارزش دویســت میلیون 

تومــان در شهرســتان نجــف آباد کشــف شــد.
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفــت: مأمــوران پلیــس آگاهی 
ــک  ــدازی ی ــی، از راه ان ــات اطاعات ــا اقدام ــتان ب ــن شهرس ای
مزرعــه اســتخراج ارز دیجیتــال در یکــی از شــهرک های صنعتی 
شهرســتان مطلــع و در بازدیــد از محــل، ۱۳ دســتگاه ماینــر که 
ــه و غیرمجــاز راه انــدازی شــده و در حــال  بــه صــورت مخفیان
تولیــد ارز دیجیتــال بــود را بــه ارزش دویســت میلیــون تومــان 

کشــف و متهــم را تحویــل مراجــع قضایــی دادنــد.
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                                                                            کشف 4 قبضه سالح شکاری غیرمجاز در نجف آباد
ــاد گفــت: در عملیــات مامــوران ایــن فرماندهــی ۴ قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز  ــده انتظامــی شهرســتان نجــف آب  فرمان
کشــف و ضبــط شــد. ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در شهرســتان نجــف 
آبــاد گفــت: در اجــرای ایــن طــرح مامــوران فرماندهــی انتظامــی شهرســتان ۴ متهــم کــه ســابقه حمــل و نگهــداری ســاح 
غیرمجــاز داشــتند بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی، دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه آنهــا، ۴ قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز 
و ۵۰ فشــنگ کشــف کردنــد. وی برخــورد بــا جرایــم خشــن را از اولویت هــای ایــن فرماندهــی اعــام کــرد و گفــت: نگهــداری 
ســاح غیرمجــاز عــاوه بــر اینکــه برابــر قانــون جــرم اســت، بــرای دارنــدگان آن نیــز مجــازات تعییــن شــده کــه پلیــس بــا 

ــد. ــه ســاح ها برخــورد می کن ــن گون ــدگان ای ــان و دارن حام

در ایــن جشــن کــه بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ــای شــهید حســن  ــاد، پایگاه ه و ورزشــی شــهرداری نجف آب
ــه  ــلیمانی ناحی ــهید س ــگان ش ــادق)ع( و ی ــام ص ــت، ام آی
مقاومــت ســپاه نجف آبــاد طراحــی شــده بــود پــس از 
ــرآن و اجــرای ســرود جمهــوری اســامی توســط  ــاوت ق ت
ــی  گــروه موزیــک لشــکر زرهــی ۸ نجــف اشــرف، بخش های

چــون گــروه ســرود ســمات، تئاتــر اندیشــه نــو و.. اجــرا شــد.
ــاب  ــتاوردهای انق ــون دس ــل پیرام ــر فاض ــخنرانی دکت س
اســامی و نقــش و وظیفــه بســیج و آحــاد مــردم در حفاظــت 
از ایــن شــجره طیبــه بخــش دیگــر ایــن ویــژه برنامــه بــود.

دکلمــه خوانی انقاب، مولــودی خوانی،بخش کودک و اجرای 
مســابقه حضــوری از دیگــر بخش هــای ایــن ویــژه برنامــه بود.

جشن میالد امام محمد باقر )ع(

معرفی کتاب صعود چهل ساله 

اســتاد حــوزه خواهــران، اکــرم گلشــادی، در نشســت علمــی 
بــا موضــوع: »معرفــی کتــاب صعــود چهــل ســاله« در مدرســه 
ــی نویســندگان  ــن معرف ــان، ضم ــه )س( اصفه ــه زهرائی علمی
ــف  ــای مختل ــان بخش ه ــه بی ــاله، ب ــل س ــود چه ــاب صع کت
کتــاب بــه طــور مختصــر پرداخــت، گفــت: ایــن کتــاب، کتــاب 
بســیار کاملــی اســت و نویســندگان آن بنــا بــر گفته خــود ،۱۷ 
ــن امــر  ــرای تألیــف آن وقــت گذاشــته اند و ای هــزار ســاعت ب
می طلبــد کــه هــر طلبــه، بلکــه هــر ایرانــی آن را مطالعــه کند.

ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــه داد: مؤلفی ــران ادام ــوزه خواه ــتاد ح اس
دســتاوردهای مهــم انقــاب در بخش هــای مختلــف اقتصــادی، 
سیاســی، فرهنگــی و نظامــی در طــی چهــل ســال گذشــته، 
ــور  ــاد تص ــمن را ایج ــه دش ــی ترین برنام ــن و اساس مهمتری
غلــط در اذهــان عمــوم مــردم نســبت بــه انقــاب بیــان کــرد 
کــه نتیجــه ایــن تصــور غلــط دیــد منفــی مــردم نســبت بــه 
جمهــوری اســامی اســت و یک دید خوب نســبت به پیشــرفت 
ــرب می شــوند. ــگ غ ــه فرهن ــل ب ــرده و متمای ــدا ک ــی پی غرب

وی ضمــن بیــان اینکــه وابســتگی شــاه و مملکــت بــه 
ــا پیــروزی  بیگانــگان در باالتریــن حــد قــرار داشــت، گفــت: ب
انقــاب، اســتقال در تمــام زمینه هــا مطــرح شــد و ایــن جــز 
دیدگاه هــا و نگــرش امــام خمینــی )ره( بــود و از امــوری اســت 

ــد. ــد می کنن ــر آن تاکی ــاب ب ــم انق ــر معظ ــه رهب ک
گلشــادی گفــت: مولفیــن در آخــر کتــاب، علــل تحقــق نیافتن 
کامــل اهــداف انقــاب اســامی را هم آســیب شناســی کرده اند.

معارفه سرپرست جدید سازمان 
صمت اصفهان

ــی  ــر صمــت امیــر حســین کمیل طــی حکمــی از ســوی وزی
مدیــر عامــل ســابق ســازمان پســماند شــهرداری اصفهــان، بــه 
ســمت رئیــس ســازمان صمــت اســتان اصفهــان منصوب شــد.

تکریم و معارفه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج 

ــزار  ــاد برگ ــف آب ــهدای نج ــان ش ــه در یادم ــم ک ــن مراس در ای
ــپاه  ــده س ــدا فرمان ــی ف ــرتیپ دوم مجتب ــط س ــد، توس گردی
ــی )پیــش از  صاحــب الزمــان، ســرهنگ پاســدار هوشــنگ نواب
ــر عهــده  ــن، مســئولیتی مشــابه در شهرســتان ســمیرم را ب ای
داشــت(بعنوان فرمانــده جدیــد ناحیــه مقاومــت بســیج نجــف 
آبــاد  معرفــی گردیــد  و از خدمــات  ســرهنگ  پاســدار حجت اهلل 

صفرپــور فرماندهــی ســابق فرماندهــی ناحیــه مقاومــت بســیج  

نجــف آبــاد کــه از تاریــخ ۲۶ فروردیــن مــاه ۱۳۹۸ در این ســمت 

بــود قدردانــی شــد ) وی از ایــن پس در جایگاه مســئول بازرســی 

ســپاه حضــرت صاحــب الزمــان اصفهــان، فعالیــت خواهــد کــرد(.

ثبت ۵0 هزار رویداد انقالبی در 
چاپخانه نجف آباد

حســنعلی رســتگاری کــه بیــش از ۶۰ ســال در حــوزه چــاپ 
ــه اش بیــش از ۵۰  ــه فعــال اســت گفــت: در چاپخان و چاپخان
ــدس را  ــاع مق ــامی ودف ــاب اس ــع انق ــداد و وقای ــزار روی ه

ــه چــاپ رســانده اســت. جمــع آوری و ب
وی افــزود: بیــش از ۱۰ هــزار شــب نامــه و روزنامــه، اعامیــه 
۲۵۰۰ شــهید شهرســتان نجــف آبــاد را در ۱۵ جلــد و بیــش 
از هــزاران عکــس از امــام خمینــی )ره( در چاپخانــه شــخصی 

خــود چــاپ و در سراســر کشــور توزیــع کــرده اســت.
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خبر کوتاه هم اندیشی ششمین هفته فیلم و عکس شهرستان نجف آباد

نشســت هــم اندیشــی ششــمین هفتــه فیلــم و عکــس شهرســتان بــا حضــور سرپرســت انجمــن ســینمای جــوان دفتــر نجــف 
 آبــاد، رئیــس بســیج هنرمنــدان،  مدیــر مســئول موسسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر، مســئول انجمــن هنرهای 
نمایشــی  و کارشــناس هنــری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی برگــزار شــد.رئیس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  
بــا اشــاره بــه اینکــه برگــزاری ایــن رویــداد هنــری بــرای اواخــر مــاه جــاری برنامــه ریــزی شــده اســت ؛ افــزود : ایــن نشســت 
بــه منظــور برنامــه ریــزی و سیاســتگذاری در مــورد برگــزاری هفتــه فیلــم وعکــس نجــف آبــاد برگــزار مــی شــود.لوح موســوی 
گفــت: افزایــش ســطح آگاهــی هنرمنــدان ، شناســایی  ظرفیــت هــا و توانایــی هــای فیلــم ســازان و عکاســان شهرســتان از 
دیگــر اهــداف ایــن جشــنواره اســت. گفتنــی اســت هفتــه فیلــم و عکــس شهرســتان قــرار اســت از دوم الــی ۵ اســفند مــاه 

ســال جــاری در نجــف آبــاد برگــزار شــود.

 رونمایی از کتاب شیدای نائینی از 
دکتر یداله عابدی

ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــه گــزارش رواب ب
شهرســتان نجــف آبــاد در اولیــن  روز از دهــه مبــارک فجــر ، 
آییــن رونمایــی از کتــاب نویســنده نجــف آبــادی دکتــر یدالــه 
ــف  ــامی نج ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــه میزبان ــدی ب عاب

ــون بســیج هنرمنــدان انجــام شــد. ــاد و همــکاری کان آب
ایــن مراســم  بــا حضــور رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان ، مدیــر موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان 
معاصــر و نویســنده کتــاب برگــزار شــد و از  کتــاب زندگــی و 

شــعر شــیدای نایینــی رونمایــی شــد.
 ایــن کتــاب تصحیحــی اســت از نســخه خطــی دیــوان شــاعر، 
ــیزدهم  ــرن س ــاعر ق ــی  ش ــیدای نایین ــان ش ــرزا احمدخ می
هجــری قمــری کــه بــرای نخســتین بــار و بــه کوشــش دکتــر 
ــری  ــی و هن ــه فرهنگ ــکاری موسس ــا هم ــدی و ب ــداهلل عاب ی

ــه چــاپ رســید.  ــگ ســازان معاصــر ب فرهن

دو کشته و یک مصدوم درحادثه 
رانندگی در نجف آباد

رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: تصــادف ســمند و پــژو آردی 
در نجــف آبــاد بلــوار خرمشــهر موجــب کشــته شــدن ۲ نفــر و 

مصدومیــت یــک نفــر شــد.
ــن ســانحه رانندگــی ســاعت ۱ و ۵۱ دقیقــه بامــداد امــروز  ای
ــه  ــدادی ب ــک واحــد ام ــام و ی ــس اع ــان اورژان ــاق فرم ــه ات ب

محــل اعــزام شــد.
عبــاس عابــدی افــزود: در ایــن تصــادف ۲ مــرد ۲۵ و ۲۶ ســاله 
در دم جــان باختنــد و یــک مــرد ۳۵ ســاله نیــز مصــدوم شــد.

وی بیــان کــرد: بــه دلیــل رضایــت نــدادن مصــدوم بــرای اعزام 
بــه بیمارســتان، وی بــه صــورت ســرپایی در محــل درمان شــد.

ــدی  ــال جدی ــای دیجیت ــاورس دنی ــف، مت ــاده ترین تعری در س
اســت کــه بــزودی بخش هــای بزرگــی از جهــان را فــرا 
ــیله  ــه وس ــود ب ــای خ ــا در دنی ــر م ــال حاض ــرد. در ح می گی
ــام  ــویم و تم ــل می ش ــت وص ــه اینترن ــتم ب ــا سیس ــی ی گوش
ارتبــاط مــا بــا اینترنــت از طریــق صفحــه نمایــش گوشــی یــا 
مانیتورمــان اســت. در متــاورس امــا کاربــران محــدود بــه یــک 
صفحــه نمایش نیســتند بلکــه تمــام ذهن آن هــا درگیــر زندگی 
در دنیــای جدیــد اســت )شــاید مثــل یــک خــواب متفــاوت(. 
ــذارد و  ــا می گ ــر پ ــا را زی ــه بســیاری از محدودیت ه ــی ک دنیای
ــرای مــا تغییــر دهــد. ممکــن اســت مفهــوم زمــان و مــکان را ب

ــه  ــت کم ب ــا دس ــده ی ــده ش ــت زن ــه اینترن ــد ک ــور کنی تص
ــن صــورت یــک  ــه شــده اســت. در ای ــدی ارائ صــورت ســه بُع
»محیــط مجــازی« شــکل می گیــرد کــه می توانیــد بــه جــای 
تماشــای آن روی صفحــه نمایــش، وارد آن بشــوید. بدین ترتیب، 
بــا دنیایــی از بخش هــای مجــازی بی پایــان و بــه هــم پیوســته 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــراد می توانن ــه در آن اف ــوید ک ــه می ش مواج
ــزوده،  ــت اف ــای واقعی ــازی، عینک ه ــت مج ــت های واقعی هدس
برنامه هــای گوشــی های هوشــمند و یــا ســایر ابزارهــای 
مشــابه یکدیگــر را ماقــات کننــد، بــا هــم درس بخواننــد و کار 
و بــازی کننــد. ایــن دنیــای جدیــد همچنیــن جنبه هــای دیگــر 
زندگــی برخــط ) آنایــن( ماننــد خریــد و فعالیــت در رســانه های 

اجتماعی را نیز در بر می گیرد.
در واقــع بــا اتصــال و تجمیــع جنبه هــای برخــط در یــک جهــان 
ــود کــه زندگــی  ــادر خواهنــد ب یکپارچــه مجــازی، انســان ها ق
مجــازی خــود را بــه همــان شــیوه زندگــی فیزیکــی خــود ادامــه 
دهنــد، مثــا بــه یــک کنســرت مجــازی و یــک ســفر آنایــن 
برونــد، اثــر هنــری مجــازی خلــق کننــد، یــا از نمایشــگاه ایــن 
گونــه آثــار هنــری بازدیــد کننــد و در جریــان خریــد یــک لباس 

دیجیتــال آن را امتحــان کننــد.
بــرای درک بهتــر مفهــوم متــاورس نگاهــی بــه معنــای آن مــی 
 )Verse( و ورس )Meta( اندازیــم. متــاورس از دو واژه متــا
تشــکیل شــده اســت. کلمــه متــا بــه معنــی »برتــر« و ورس کــه 
ــه معنــی »جهانــی«  از کلمــه  »Universe« گرفتــه شــده ب
ــه ایــن ترتیــب عبــارت متــاورس را می تــوان »جهــان  اســت. ب

برتــر« یــا »برتــر از جهــان« تلقــی کــرد.
متــاورس بــه عنــوان یــک شــبکه  مجــازی عمــل کــرده کــه در 
آن کاربــران قــادر خواهنــد بــود بــا یکدیگــر و بــا دیگــر اجــزای 
محیــط اطــراف خــود تعامــل کنند. بــه عبارتــی دیگــر، در دنیای 
متــاورس افــراد بــه صــورت آنایــن و مجــازی بــه نقش آفرینــی 

ــه دارد... ــد. ادام می پردازن
سمیه طالب

متاورس چیست؟

قدردانی از پدران

امــام علــی )ع( در ســیزدهم رجــب ســال ۲۳ قبــل از هجــرت 
ــاد  ــیعیان و دام ــام ش ــن ام ــودند. اولی ــان گش ــه جه ــم ب چش
ــده از میــان مــردان،  حضــرت محمــد و نخســتین اســام آورن
نخســتین کســی بــود که بــه پیامبــر ایمــان آورد و جانشــین با 
فصــل رســول خــدا )ص( اســت. و میــاد او آغازگر و سرچشــمه 

پــر فیــض عدالــت و مردانگــی.
در ایران نیز هر ســاله روز ســیزدهم رجب را به دلیل زاد روز امیر 
مومنــان، نخســتین امــام شــیعیان روز پدر نامگــذاری کــرده اند. 

ــدران  ــت از پ ــی و بزرگداش ــرای قدردان ــت ب ــدر روزی اس روز پ
ــان. ــر مهــر و محبــت آن ســرزمینمان و بوســیدن دســتان پ

سرچشمه ی عشق با علی آمده است
گل کرده بهشت تا علی آمده است
شد کعبه حرمخانه میالد علی )ع(
کز کعبه صدای یا علی آمده است

سمیه شریعتی

جلسه مشورتی پیرامون مسائل 
فرهنگی اجتماعی منطقه یزدانشهر

مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
نجف آبــاد در مصاحبــه بــا پایــگاه خبــری شــهرداری نجف آبــاد 
از برگــزاری جلســه امــام جمعــه و جمعــی از طــاب یزدانشــهر 

داد. خبر 
مهنــدس خاکســار افــزود در ادامــه مجموعــه اقدامــات ســازمان 
ــاالن  ــرد فع ــیدن عملک ــجام بخش ــتای انس ــی در راس فرهنگ
طــاب  جلســه   ،۱۴۰۰ بهمــن   ۱۲ سه شــنبه  فرهنگــی، 
یزدانشــهر بــا محوریــت حجــت االســام و المســلمین لطفــی 

ــزار شــد. ــه یزدانشــهر برگ ــام جمع ام
علیرضــا خاکســار ضمــن اشــاره بــه تدویــن و تهیــه طرح هــای 
ــت  ــزوم تشــکیل و تقوی ــر ل ــی در یزدانشــهر، ب ــع فرهنگ جام
ــد  ــه تاکی ــن منطق ــی ای ــای فرهنگ ــتر قرارگاه ه ــه بیش هرچ

نمــود.
مهنــدس خاکســار در پایــان پــس از تشــریح برنامه هــای 
مجموعــه شــهری و ســازمان تحت مدیریــت خــود در محوریت 
ــگاه  ــزوم ن ــر ل قــرار گرفتــن فعالیت هــای فرهنگــی ســازنده، ب
ــات و تصمیمــات  ــی اقدام ــع در تمام ــر و جام فرهنگــی فراگی

اتخــاذ شــده تاکیــد کــرد.
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                                                                برگزاری اولین جشنواره سرود مساجد نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد نجــف 
آبــاد بــا همــکاری ســپاه ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری نجــف آبــاد جشــنواره ســرود 
مســاجد را برگــزار مــی نمایــد. مســئول کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد شهرســتان گفــت : بــه مناســبت فرارســیدن دهــه ی 
مبــارک فجــر  ، جشــنواره ســرود کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد شهرســتان  برگــزار مــی شــود. محمــد قانعی فــر افــزود: این 
جشــنواره ویــژه بــرادران مــی باشــد و گــروه هــا  بایــد حداقــل ۸ و حداکثــر ۱۵ نفــر باشــند. مســئول کانــون هــای فرهنگــی هنــری 
مســاجد بــا اشــاره بــه موضوعــات جشــنواره  از جملــه دهــه فجــر ، مناســبت هــای مذهبــی ، والدت اهــل بیــت و شــهدا گفــت: ایــن 

جشــنواره بــه مناســبت چهــل و ســومین ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی در محــل ســالن شــهروند گــزار مــی شــود.

بازدید بازرسان دادستانی از مراکز 
بهزیستی نجف آباد

هــم زمــان بــا ایــام دهــه فجــر، تیــم بازرســی دادســتانی اصفهــان 
از مرکــز اقامتــی تــرک اعتیــاد بانیــان جــوان و مرکــز توانبخشــی 
ــی  ــهید صدوق ــی ش ــن ذهن ــبانه روزی معلولی ــداری ش و نگه

شهرســتان نجــف آبــاد بازدیــد کردنــد.
طــی ایــن بازدیدهــا، ضمــن  بررســی میدانی بخش هــای مختلف 
ایــن مراکــز، بــا برخــی مددجویان نیــز به صــورت چهره بــه چهره 
صحبــت شــد و برخــی پرونــده ها نیــز مــورد مطالعه قــرار گرفت.

عابدینــی رئیــس دایــره ی سرپرســتی دادگســتری و عضــو تیــم 
بازرســی دادســتانی اصفهــان، احمــدی معــاون دادســتان نجــف 
ــکار رییــس بهزیســتی شهرســتان، جــزء  ــاد و علیرضــا قناعت آب

اعضــای ایــن گــروه بازدیــد کننــده بودنــد.

کسب درجه استادی توسط 
هنرمند خوشنویس نجف آباد

امیــر جعفــری خوشــنویس، طــراح و نقــاش وگرافیســت، 
ســال۵۷ در نجــف آبــاد بــه دنیــا آمــده و از ســال۷۳ فعالیــت 
ــت.  ــرده اس ــروع ک ــه ای ش ــورت حرف ــه ص ــود را ب ــری خ هن
ایــن عضــو هیئــت مدیــره انجمــن خوشنویســان نجــف آبــاد، 
ــگاه آزاد  ــان و آموزش ــن خوشنویس ــس در انجم ــابقه تدری س
هنری،پــرورش حــدود ۲۰هنرجــوی ممتــاز و۵هنرجــوی فــوق 

ــرادی را دارد. ــگاه انف ــن نمایش ــزاری چندی ــاز و برگ ممت
ــه  ــال ۸۵،  رتب ــم در س ــر اعظ ــنواره پیامب ــه اول در جش رتب
برگزیــده در جشــنواره بیــن المللــی البــرده در کشــور امــارات 
)ســال۸۹(،  رتبــه برگزیــده در دومیــن دوســاالنه خوشنویســی 
ــران، رتبــه اول جشــنواره اســتانی قــرآن کریــم )ســال۹۳(،  ای
کســب رتبــه اول مســابقات حجاب)ســال۹۳(، کســب رتبه دوم 
مســابقات اســتانی خوشنویســی بــا موضــوع آزاد و کســب رتبــه 
ــی رضــوی )۹۳-۹۴( از  ــری در جشــنواره مل ــر خــط تحری برت

جملــه عناویــن ایــن هنرمنــد هســتند.

قهرمانی ورزشکار زورخانه ای 
ــه ای  ــای زورخان ــردی ورزش ه ــای ف ــارت ه ــابقات مه در مس
قهرمانــی بزرگســاالن کشــور، تیــم اصفهــان بــا حضــور بــرادران 
درســتی از نجــف آباد، به عنوان قهرمانی کشــور دســت پیــدا کرد.

در ایــن رقابــت هــا کــه بــه مناســبت چهــل و ســومین ســالگرد 
پیــروزی انقــاب اســامی ایــران، بــه میزبانــی آبــادان برگزار شــد، 
ــه کســب مــدال نقــره در رشــته  ــق ب عبدالرحیــم درســتی موف

میــل گیــری ســنگین شــد.
در ایــن دوره، بیــش از ۳۰۰ ورزشــکار، سرپرســت و مربــی از 
۲۵ اســتان کشــور در۶ رشــته و ۳ وزن رقابــت کردنــد کــه تیــم 
اصفهــان بــا ۱۱۹ امتیــاز و کســب ۳ مــدال طــا، ۳ نقــره و ۵ برنز، 
باالتــر از فــارس و تهــران بــه عنــوان قهرمانــی دســت پیــدا کــرد.

در شــرایط شــیوع بحرانــی کرونــا در کشــور و افزایــش احتمــال 
ابتــا، در صــورت ابتــا بــه ایــن بیمــاری، رعایــت برخــی نــکات 
ــه مناســب  ــا تغذی ــه ب ــرا ک ــم اســت؛ چ ــه ای بســیار مه تغذی

می توانیــد سیســتم ایمنــی خــود را تقویــت کنیــد.
۲۰ نکته تغذیه ای مهم در زمان ابتا به کرونا به شــرح زیر اســت:

* مصــرف آب را فرامــوش نکنیــد. حتمــا روزی ۶ لیــوان آب را 
مصــرف کنیــد.

ــت،  ــو، کتل ــواع کوک ــل ان ــده مث ــرخ ش ــای س ــرف غذاه * مص
ــت. ــوع اس ــده و ... ممن ــاب کوبی ــت ها، کب خورش
* فقط غذاهای آبپز شده در این دوران مصرف کنید.

* دریافــت غذاهــای پروتئینــی مثــل حبوبــات، تخــم مــرغ، انواع 
گوشــت و کــره بــادام زمینــی بــدون شــکر را افزایــش دهیــد.

* هــر روز یــک عــدد تخــم مــرغ آبپــز شــده کــه کامــا پخــت 
شــده اســت مصــرف کنیــد.

* مصرف شکر و قند را محدود کنید.
ــت  ــده و فس ــرآوری ش ــت های ف ــروی، گوش ــای کنس * غذاه

ــوع اســت. فودهــا ممن
* مصرف میوه و سبزیجات را در طول روز فراموش نکنید.

* مــواد غذایــی صنعتــی حــاوی شــکر مثــل بیســکویت، کیــک، 
مربــا، نوشــابه، ماءالشــعیر و آبمیوه هــای صنعتــی، انواع شــیرینی 

و آبنبــات و شــکات  ممنــوع اســت.
* لبنیــات مثــل ماســت پروبیوتیــک هــر روز در کنــار وعده هــای 

غذایــی مصــرف کنید.
ــل  ــد مث ــای تن ــی ادویه ه ــد برخ ــرک )مانن ــی مح * موادغذای

ــد. ــود حــذف کنی ــای خ ــل(   را در غذاه فلف
* صبحانــه متنــوع شــامل عســل،  عدســی،  فرنــی،  تخــم مــرغ،  

پنیــر و گــردو و ارده مصــرف کنیــد.
* دانه هــای آجیلــی مثــل بــادام درختــی، فنــدق، پســته و گــردو 
ــده در  ــیاب ش ــورت آس ــه ص ــر روز ب ــد ه ــد را می توانی و کنج

ماســت، ســوپ و فرنــی ریختــه و مصــرف کنیــد.
* مکمل هــای ویتامیــن D، ویتامیــن C و روی را در ایــن دوران 
فرامــوش نکنیــد. هفتــه ای یــک مکمــل ویتامیــن دی ۵۰ هــزار 
واحــدی از زمــان شــروع عائــم تــا یک مــاه بعــد از اتمــام عائم، 

مکمــل روی ۷۵ تــا ۱۰۰ میلــی گــرم و مکمل ویتامیــن C با دوز 
۱۰۰۰ میلــی گــرم بــه صــورت روزانــه تــا دو هفتــه بعــد از اتمــام 

عائــم مصرف شــود.
* از پــودر جوانه هــا مثــل جوانــه گنــدم، مــاش، عــدس و ... در 

ســوپ، آش و ماســت بــه صــورت روزانــه مصــرف کنیــد.
- از مصــرف غذاهــای دیــر هضــم حــاوی پنیــر پیتــزا، ماکارونــی 

و قــارچ خــودداری کنیــد.
* در صــورت اســهال مصــرف مکمــل ویتامیــن C تــا برطــرف 
شــدن ایــن مشــکل ممنــوع اســت. در صــورت اســهال از کتــه 
هویــج بــا کمــی روغــن و نمــک بــه انــدازه بــه همــراه ماســت 

پروبیوتیــک مصــرف کنیــد.
* از میوه هــای حــاوی ویتامیــن A مثــل مــوز، انبــه، طالبــی  و 

ســبزیجاتی همچــون هویــج مصــرف کنیــد.
* در کنار غذاهای خود از لیموترش استفاده کنید.

ــخ   ــا شــکات تل * مصــرف  قهــوه، چــای غلیــظ، نســکافه و ی
ــوع اســت. ممن

الهام شهریاری
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اجرای دو پروژه »باند دوم«   
مرتضــی فوالدی رئیس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجف آباد 
اظهــار کــرد: در حــوزه ســاخت و توســعه راه هــا ایــن شهرســتان 
دو پــروژه حائــز اهمیــت شــامل بانــد دوم ســه راهــی مهردشــت 
)ســایت اداری( بــه حســین آبــاد و افجــان و پــروژه بانــد دوم دهق- 

گلپایگان در دســتور کار اســت.  
ــن  ــه رخ در ای ــات رخ ب ــود تصادف ــه وج ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
محورهــا، احــداث بانــد دوم بهتریــن راهــکار بــوده تا زیان ناشــی از 

تصادفــات بــه حداقــل کاهــش یابــد.  
ــاد در خصــوص  رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجف آب
پــروژه بانــد دوم ســه راهــی مهردشــت )ســایت اداری( بــه 
حســین آباد و افجــان توضیــح داد: طــول ایــن محــور۳۱ کیلومتــر 
اســت کــه ۱۲ کیلومتــر آن در حــوزه شهرســتان نجف آبــاد 
قــراردارد و بــه دلیــل پرحادثــه بــودن هشــت کیلومتــر اول پــروژه 

ــرار گرفتــه اســت.   در دســتور کار ایــن شهرســتان ق
 وی بــا بیــان اینکــه احــداث ســه کیلومتــر ابتــدای پــروژه توســط 
خیــر راهســاز پذیرفتــه شــد اذعــان داشــت: ادامــه مســیر )بعــد از 
ســه کیلومتــر(، بــا اعتبــار ۱.۲ میلیــارد تومــان توســط معاونــت 
مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در 

دســت بــرآورد و انتخــاب پیمانــکار قــرار گرفت همچنیــن مطالعه 
کِل ۸ کیلومتــر انجــام و بــه پیمانــکار ابــاغ شــده اســت.  

فــوالدی بــه تشــریح پــروژه بانــد دوم دهــق- گلپایــگان پرداخــت 
ــه صــورت  ــه اینکــه در ســنوات گذشــته ب ــا توجــه ب و گفــت: ب
ــکار  ــداب طرحــی تهیــه و پیمان ــرای کمربنــدی خون مقطعــی ب
ــود، بررســی هــای الزم  بخشــی از زیرســازی آن را اجــرا کــرده ب
انجــام پذیرفــت و اجــرای کل محــور و تهیــه طــرح آن در دســتور 
کار قــرار گرفــت تــا بــه تبــع آن هــر گونــه هزینــه ای در پــروژه بــر 

اســاس طــرح بــاال دســتی انجــام شــود.  
 وی ادامــه داد: برایــن اســاس بــا اخــذ اعتبــارات تملــک دارائــی از 
فرمانــداری ایــن شهرســتان، مطالعــه بانــد دوم دهق-گلپایــگان به 

طــول ۳۱ کیلومتــردر دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.  
ــاره  ــا اش ــاد ب ــتان نجف آب ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
ــت:  ــان داش ــاد بی ــجو نجف آب ــهدای دانش ــدان ش ــروژه می ــه پ ب
پیگیری هــای الزم از طریــق شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای 
حمــل و نقــل کشــور جهــت اجرایــی شــدن ایــن پــروژه انجــام 
ــه آن شــرکت تخصیــص  شــده اســت کــه اعتبــار مــورد نظــر ب

ــروژه در دســت اجــرا اســت.   یافتــه و ایــن پ

قهرمانی کمانداران نجف آباد 
امیــن پیرعلــی عضــو تیــم دانشــگاه آزاد و رویــا نوریــان  عضــو 
تیــم ســهند تبریــز کمانــداران نجــف آبــاد همــراه بــا ایــن دو 
ــا کمــان کشــور در  ــدازی ب ــگ تیران ــای لی ــت ه ــم در رقاب تی
ســال ۱۴۰۰ در رشــته ریکــرو موفــق بــه کســب مقــام هــای 

ــدند. اول و دوم ش
نتایــج مســابقات ریکــرو  مــردان: دانشــگاه آزاد بــا ۵۲ امتیــاز- 
مقــام اول،  آکادمــی راد بــا ۵۰ امتیــاز - مقــام دوم، ناجــا بــا ۴۰ 

امتیــاز- مقــام ســوم
ــهند  ــام اول،   س ــاز- مق ــا ۱۶ امتی ــی راد ب ــان: آکادم ریکروزن
ــا ۱۲  ــا ۱۲ امتیــاز - مقــام دوم، ســنگ آهــن بافــق ب ــز ب تبری

امتیــاز-  مقــام ســوم
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خبر کوتاه تئاتر سیاوش در نجف آباد 

بــی شــک کــه ایرانیــان در ثبــت و نشــر داســتان و قصــه در جهــان و در طــول تاریــخ ســرآمد بــوده انــد و ســیاوش یکــی از 
ایــن داســتان هاییســت کــه فردوســی بــزرگ بــه قلــم شــعر ایــن اثــر را جــاودان کــرده اســت تــا بمانــد در رگ و خــون ایرانیــان. 
از زمانــی کــه تولیــد اثــر نمایشــی را آغــاز کــردم، همیشــه در ذهنــم بــود کــه یکــی از داســتان هــای شــاهنامه را بــه شــکل 
ــزه طاهــری، ایــن اتفــاق افتــاد و  ــم فائ ــه لطــف خــدا و همــکاری خان اثــر نمایشــی در فــرم مــدرن پیــاده ســازی کنــم کــه ب
ســیاوش نگاشــته شــد البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ســیاوش در طــی تمریــن و بــا همراهــی همــه  بچــه هــای گــروه نمایشــی)آن( 
ــی  ــری، امیدصالح ــزه طاه ــندگی فائ ــه نویس ــه ب ــت ک ــقانه ی حماسیس ــک درام عاش ــیاوش ی ــید. س ــرا رس ــی اج ــه پختگ ب
ــور ــادی پ ــان، آرزو ن ــد کرمی ــی، مجی ــاد چ ــد آب ــان، امی ــارا احمدی ــی، س ــه گل ــازی فاطم ــی و ب ــد صالح ــی امی و :کارگردان

از از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۱ بهمن ماه در تماشاخانه نگاه ساعت ۱۷:۳۰ به اجرا می رود.

     سرما نخورده اید،
 این »امیکرون« است!

ــان  ــه واری ــای ب ــه ابت ــم اولی ــودن عائ ــف ب ــت خفی ــه عل ب
اُمیکــرون ،بســیاری از افــراد مبتــا یــا آن را بــا ســرماخوردگی 
ــم  ــودن عائ ــف ب ــت خفی ــه عل ــا ب ــد ی ــی گیرن ــتباه م اش
ــر  ــای موث ــرف داروه ــت PCR ، ازمص ــودن تس ــی ب ــا منف ی
ــر  ــکار خط ــا این ــودداری میکنند.ب ــد  خ ــاری کووی ــر  بیم ب
ــم  ــدن عائ ــی ش ــا طوالن ــرگ ی ــاری و م ــدن بیم ــدید ش ش
ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــش میدهند.ب ــد( را افزای ــگ کووی )الن
ــان اُمیکــرون در ایــران ،وجــود  ــه واری ــاالی ابتــای ب بســیار ب
ــم؟  ــد بگذاری ــه کووی ــا ب ــاب ابت ــه حس ــی را ب ــه عائم  چ

* گلودرد یا سوزش گلو 
* خشونت صدا،خش گلو یا خشکی 

* گلو وصاف کردن های مکرر گلو
* آبریزش بینی

* سینوزیت
* عطسه

* درد عضات،بدن درد،کمر درد یا گردن درد
* ضعف و خستگی

* گرفتگی بینی
* سردرد

* سرگیجه
* سرفه

* گیجی
 * تهــوع و اســتفراغ و عائــم گوارشــی اســهال و مدفــوع شــل

* بی اشتهایی
*  تب

* تعریق شبانه
* کنژکتویت یا عفونت و التهاب ملتحمه چشم

* راش پوستی
*  از دست رفتن حس بویایی یا چشایی

 فوتی ها ۳ رقمی شد

بنابــر اعــام وزارت بهداشــت، از ۱۷ بهمــن تــا ۱۸ بهمــن مــاه 
۱۴۰۰ و بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی، ۳۹ هــزار و 
۸۱۹ بیمــار جدیــد مبتــا بــه کوویــد۱۹ در کشــور شناســایی 

شــد کــه دو هــزار و ۷۰۶ نفــر از آنهــا بســتری شــدند.
ــه ۶ میلیــون و ۶۱۹  مجمــوع بیمــاران کوویــد۱۹ در کشــور ب

هــزار و ۸۵ نفــر رســید.
متاســفانه در طــول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۱۰۴ بیمــار کووید۱۹ 
جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن 

بیمــاری بــه ۱۳۲ هــزار و ۹۳۴ نفــر رســید.
ــر از  ــزار و ۵۸۷ نف ــون ۱۷۱ ه ــون ۶ میلی ــا کن خوشــبختانه ت
ــد. ــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده ان بیمــاران، بهبــود یافتــه و ی

دو هــزار و ۶۱۵ نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد۱۹ در بخــش 
هــای مراقبــت هــای ویــژه بیمارســتانها تحــت مراقبــت قــرار 

دارنــد.
تــا کنــون ۴۵ میلیــون و ۵۰۵ هــزار و ۸۳۵ آزمایــش تشــخیص 

کوویــد۱۹ در کشــور انجــام شــده اســت.
ــز، ۱۵۳  ــت قرم ــتان در وضعی ــر ۱۲۰ شهرس ــال حاض در ح
شهرســتان در وضعیــت نارنجــی، ۱۶۷ شهرســتان در وضعیــت 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــت آب ــتان در وضعی زرد و ۸ شهرس

مدیــر عامــل ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
نجف آبــاد ؛ مهنــدس علیرضــا خاکســار از برگــزاری جشــنواره 
ســرود شهرســتان بــه مناســبت و گرامیداشــت دهــه مبــارک 
ــرای  ــهروند فرهنگس ــالن ش ــزود س ــر داد. وی  اف ــر خب فج

خــارون میزبــان جشــنواره ســرود شهرســتان بــود.
ــکاری  ــا هم ــه ب ــنواره ک ــن جش ــار: در ای ــدس خاکس مهن
ــپاه  ــهرداری، س ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ س
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــیج و اداره فرهن ــت بس ــه مقاوم ناحی
شهرســتان نجف آبــاد و موضوعاتــی چــون دهــه فجــر، والدت 
اهــل بیــت علیهــم الســام، پنجــم اســفند و شــهدای دفــاع 
مقــدس و مدافعیــن حــرم طــرح ریــزی شــده بــود بیــش از 
بیســت و پنــج گــروه ســرود از مناطــق مختلــف شهرســتان 

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــرده و ب ــام ک ــاد ثبت ن نجف آب
وی افــزود در ایــن جشــنواره گروه هــای ســرود از پایگاه هــای 

بســیج مناطــق مختلــف، مــدارس، فرهنگســراها، مســاجد و 
مراکــز فرهنگــی هنــری در رقابــت حضــوری شــرکت کردنــد 
و داوران بــه ســنجش گروه هــای شــرکت کننــده پرداختنــد.

علیرضــا خاکســار گفــت پــس از اجــرای گروه هــای ســرود، 
داوری و جمع بنــدی امتیاز هــای کســب شــده اجراهــای 
۱- حلقــه صالحیــن شــهید ابراهیــم هادی)بــا ســرود آتــش 
بــه اختیــار(،۲- حــوزه پنــج امــام جعفــر صادق)ع()بــا ســرود 
ــان ایــران(،۳- گــروه شــهید بهنــام محمــدی پایــگاه  نوجوان
شــهداء)با ســرود ســرزمین خــدا( بــه ترتیــب مقــام اول تــا 
ســوم و گــروه رویــش انقــاب بــا ســرود قــرار چهــل ســاله، 
ــا ســرود ســرفراز  مقــام چهــارم و پایــگاه علمــی ابوفاضــل ب
باشــی میهــن مــن و پایــگاه بســیج صیــاد شــیرازی مجموعــه 
فرهنگــی مســجد مهدیــه بــا ســرود انقابــی مانده ایــم، نیــز 

بطــور مشــترک مقــام پنجــم را کســب نمودنــد.

جشنواره سرود شهرستان

جشن های گل محمدی
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                                                                   پذیرفته شدن اثر خوشنویس نجف آبادی در جشنواره فجر
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد در پــی راهیابــی اثــر اســتاد امیــر جعفــری 
از خوشنویســان فعــال شهرســتان بــه چهاردهمیــن  جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس 
ــتان  ــری شهرس ــه هن ــد و جامع ــن هنرمن ــه ای ــت را ب ــن موفقی ــی ای ــتان در پیام ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
تبریــک گفــت. گفتنــی اســت جشــنواره چهاردهــم هنرهــای تجســمی فجــر همزمــان در تهــران و ۳۰ اســتان کشــور روز 
جمعــه ۱۵ بهمن مــاه ســاعت ۱۷ بــا حضــور هنرمنــدان در بخــش هــای طوبــای زریــن )مســابقه هنرهــای تجســمی( بخــش 
کیوریتوریــال بــا عنــوان کاتــب و بخــش نظامــی گنجــوی گشــایش می یابــد.در مجمــوع ۳۹۹ اثــر از ۳۶۸ هنرمنــد در بخــش 
طوبــای زریــن و ۷۰ اثــر از ۶۷ هنرمنــد در بخــش ایثــار و فــداکاری از روز جمعــه ۱۵ بهمــن روی دیــوار مؤسســه فرهنگــی 

ــرد. ــرار می گی ــدان ق ــد عاقه من ــرض دی ــا در مع ــری صب هن

۱. بــا اینکــه واتســاپ تنهــا یــک برنامــه پیام رســان موبایلــی 
اســت، امــا بیشــتر از برخــی از بزرگتریــن شــرکت های 

ــان ارزش دارد.  جه
ــور هایی  ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــاپ از تولی ۲. ارزش واتس

ــره شــمالی بیشــتر اســت! ــکا، ایســلند و ک ــد جامائی مانن
ــر  ــارد کارب ــش از ۱.۵ میلی ــان بی ــرم پیام رس ــن پلتف ۴. ای

ــه دارد. ــال ماهان فع
۵. از ۱.۵ میلیــارد نفــر کاربــر ماهانــه واتســاپ، ۴۵۰ میلیــون 
نفــر آن هــا از ویژگــی »وضعیــت« کــه در ســال ۲۰۱۷ 

ــد. ــتفاده می کنن ــد، اس ــدازی ش راه ان
۶. هــر دو بنیان گــذار واتســاپ یعنــی برایــان اکتــون و جــان 

کــوم قبــًا بــرای یاهــو کار می کردنــد!
ــه ۴.۵ میلیــارد عکــس، ۵۵ میلیــارد پیــام متنــی و  ۸. روزان
۱ میلیــارد ویدیــو از طریــق واتســاپ بــه اشــتراک گذاشــته 

می شــود.
۹. بیــش از ۷۰ درصــد از کاربــران ماهانــه واتســاپ بــه 
پیام رســان اســتفاده می کننــد. ایــن  از  صــورت روزانــه 

۱۰. تــا چنــد ســال پیــش ارزش ایــن شــرکت بیــش از کل 
بودجــه ســاالنه ناســا )در حــدود ۱۷ میلیــارد دالر( بــود!

۱۱.  در ســال ۲۰۱۵، واتســاپ موفــق شــد از مــرز ۱ میلیــارد 
دانلــود بــرای نســخه اندرویــد بگذرد.

ــرکتی  ــه ش ــدن ب ــل ش ــس از تبدی ــی پ ــاپ حت ۱۲. واتس
ــچ  ــون هی ــرده و تاکن ــول نک ــات قب ــز تبلیغ ــزرگ، هرگ ب

ــت.  ــده اس ــده نش ــه دی ــن برنام ــی در ای تبلیغ
۱۳. خیلــی از افــراد از واتســاپ بــه زبــان انگلیســی اســتفاده 
ــه در  ــن برنام ــه ای ــد ک ــت بدانی ــد نیس ــا ب ــد، ام می کنن

ــد. ــتیبانی می کن ــا پش ــده دنی ــان زن ــوع از ۶۰ زب مجم
ــان،  ــاالی واتســاپ در جه ــت بســیار ب ــم محبوبی ۱۴. علیرغ
ایــن برنامــه پیام رســان در بیــش از ۶ کشــور دنیــا از جملــه 

چیــن و کــره شــمالی ممنــوع اســت.
ــال  ــک س ــتفاده ی ــرای اس ــا ب ــاپ تنه ــدا، واتس ۱۵. در ابت
اول رایــگان بــود و بعــد از آن بایــد ۰.۹۹ دالر پرداخــت 
می شــد. امــا پــس از اینکــه فیســبوک آن را در ســال ۲۰۱۴ 

ــد. ــگان ش ــًا رای ــرد، کام ــداری ک خری
۱۶. آیــا می دانســتید کــه واتســاپ می توانــد تصاویــر و 
ــرای  ــان ب ــه پیام رس ــن برنام ــد؟ ای ــرده کن ــا را فش فیلم ه
اینکــه در مصــرف اینترنــت و حافظــه گوشــی کاربــران 
ــال  ــن ارس ــا را در حی ــر و فیلم ه ــود، تصاوی ــی ش صرفه جوی
ــر را  ــوان تصاوی ــورت می ت ــه، در ص ــد. البت ــرده می کن فش

ــرد. ــال ک ــز ارس ــت نی ــت کیفی ــدون اف ب
۱۷. واتســاپ داده هــای کاربــران خــود را ذخیــره نمی کنــد. 
در واقــع، ســرور ایــن برنامــه فقــط پیام هایــی را کــه تحویــل 
داده نشــده اند در خــود نگــه مــی دارد و پــس از ارســال پیــام 

بــه کاربــر، آن هــا را پــاک می کنــد.
احمد شریعتی

حقایقی درباره واتساپ که نمی دانستید! دیدار با حجت االسالم حسینی مزاری
در ایــن جلســه کــه صادقــی مشــاور عالــی شــهردار و جمعــی 
از مهاجریــن افغانــی نیــز حضــور داشــتند، پیرامــون مســائل 
و مجموعــه  مهاجریــن  تعامــات  و  هنــری   و  فرهنگــی 
مدیریــت شــهری نجــف آبــاد صحبــت شــد. حجــت االســام 
ــه  ــران ک ــم ای ــی مقی ــزاری روحان ــینی م ــلمین حس والمس
ــان،  ــی تبی ــی اجتماع ــای فرهنگ ــز فعالیت ه ــس کل مرک رئی
خبرگــزاری صــدای افغــان )آوا( ، عضــو مجمــع جهانــی اهــل 
بیــت)ع(  و نماینــده  حضــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در 
ــن مراســم بزرگداشــت  ــوان ســخنران در اولی افغانســتان بعن
شــهدای افغانســتانی دفــاع مقــدس ) شــنبه ۱۶ بهمــن ۱۴۰۰ 
ــه اســت. ســالن شــهروند فرهنگســرای خــارون (حضــور یافت

حســیني مــزاري تحلیل گــر برجســتة مســایل سیاســي، 
مقالــه،   ۱۰۰۰ از  بیــش  و  بــوده  اجتماعــي  و  فرهنگــي 
ســخنراني، گفتگــو و میزگــرد دارد کــه در رســانه هــاي 

داخلــي و خارجــي انعــکاس وســیعي داشــته اســت. 

16 مدال توسط بازیکنان اسکیت
رقابــت هــای دســتجات آزاد اســکیت فــری اســتایل نونهــاالن 
شــاخه اســپید اســالوم کشــور بــه مناســبت دهــه مبــارک فجر 
در دو بخش دختران و پســران در چهار رده ســنی ۷-۹ ســال ، 
۹-۱۱ ســال ، ۱۱-۱۳ و ۱۳-۱۵ ســال با شــرکت ۱۳۵ ورزشکار 
از اســتان هــای اصفهــان، همــدان، البــرز، مرکــزی، خراســان 
رضــوی و ســمنان ۱۴۰۰ بــه میزبانــی اســتان ســمنان برگــزار 
شــد.  تیــم هــای پســران و دختــران نونهــال آکادمــی اســکیت 
ــه  ــادی، فرزان ــب آب ــان حبی ــری احس ــه مربیگ ــاد ب ــف آب نج
ــی، آرش رســتمیان و علیرضــا پوریشــبان در ایــن رقابــت  ایوب
هــا موفــق بــه کســب ۶ مــدال طــا، ۵ نقــره و ۵ برنــز شــدند.

عوامل خطر میزان ابتال به افسردگي
ــي  ــر و برخ ــل تغیی ــر قاب ــل خط ــي از عوام ــد برخ هرچن
ــرد از عوامــل خطــر  ــر هســتند اطــاع ف ــل تغیی ــر قاب غی
قابــل تغییــر و برخــي غیــر قابــل تغییــر هســتند. عوامــل 

ــد از:  ــردگي عبارتن ــر افس خط
* جنســیت : ابتــا بــه افســردگی در زنــان دوبرابــر بیشــتر 

از مــردان اســت.
ــردگی  ــه افس ــا ب ــالگی ابت ــا ۴۰ س ــن ۲۰ ت ــن: بی *  س

ــد.  ــی ده ــتر رخ م بیش
*  ســوابق خانوادگــی: داشــتن ســابقه اختــاالت خلقــی 
در خانــواده خطــر ابتــا بــه افســردگی را یــک و نیــم تــا 

ــر افزایــش مــی دهــد.  دو براب
ــردگی  ــزان افس ــاق می ــی و ط ــت ازدواج: جدای *  وضعی
را افزایــش مــی دهــد. مــردان متأهــل نســبت بــه مــردان 
مجــرد کمتــر افســرده مــی شــوند و زنــان متأهــل بیشــتر 

از زنــان مجــرد دچــار ایــن اختــال مــی شــوند.
* پــس از زایمــان : خطــر ابتــا بــه افســردگی در ۶ مــاه 

پــس از زایمــان افزایــش مــی یابــد.

ــردگی  ــا افس ــاالً ب ــی، احتم ــی زندگ ــای منف * رخداده
ــد.  ــه دارن رابط

ــا  ــد ب ــی توان ــرد، م ــل زندگــی ف ــن در اوای ــرگ والدی * م
افســردگی رابطــه داشــته باشــد. 

* شــخصیت پیــش مرضــی رابطــه احتمالــی بــا ابتــا بــه 
افســردگی دارد.

ــه  ــا ابتــا ب ــه اختــاالت روان پزشــکی دیگــر ب * ابتــا ب
ــه دارد.  ــردگی رابط افس

ــه  ــا ابتــا ب ــکل ب ــه ال ــا اعتیــاد ب * ســوء مصــرف مــواد ی
ــه دارد. ــردگی رابط افس

ــا افســردگی  * وضعیــت اقتصــادی- اجتماعــی احتمــاالً ب
رابطــه دارد.

* اختــال ســلوکی و رفتــاری در کودکــی تــا ۲۰ درصــد 
احتمــال افســردگی را در ۲۱ ســالگی افزایــش مــی دهــد.

.
دکترالهام شکرانه

 800 گزارش سرقت اینترنتی در 
یک روز، فقط در اصفهان

ــان: ــات اصفه ــادل اطاع ــد و تب ــای تولی ــس فض ــس پلی  رئی
کاهبــرداری اینترنتــی بــا شــگرد ارســال پیام هــای جعلــی و 
لینک هــای آلــوده در ایــن اســتان افزایش یافتــه اســت. افــراد 
ــر  ــوده و بدافــزار ب ــا ارســال پیامــک لینک هــای آل ســودجو ب
ــب  ــت در نص ــردم و هدای ــراه م ــای هم ــی تلفن ه روی گوش
ــدا  ــی پی ــردی دسترس ــات ف ــه اطاع ــی، ب ــزار جعل آن نرم اف
می کننــد.  اینگونــه تلفــن همــراه افــراد هــک شــده و 
ــه اطاعــات فــردی، حســاب بانکــی را  به واســطه دســتیابی ب
ــز  ــراه، رم ــن هم ــای تلف ــا هــک پیامک ه ــد. ب ــه کرده ان تخلی
ــه و  ــن قرارگرفت ــار مجرمی ــا حســاب های بانکــی در اختی پوی
تخلیــه حســاب انجــام می شــود و اینگونــه کارکــرد رمــز پویــا 

ــد. ــش می یاب کاه

کشف 12 هزار لیتر سوخت قاچاق 
ســرهنگ حمیدرضــا اکبــری گفــت: در اجــرای طــرح تشــدید 
ــا قاچــاق کاال و ارز و جلوگیــری از قاچــاق ســوخت،  مبــارزه ب
پایــگاه اطاعــات شهرســتان اصفهــان هنــگام  مامــوران 
کنتــرل خودرو هــای عبــوری در محور هــای مواصاتــی حــوزه 
اســتحفاظی به یک دســتگاه کامیون کشــنده تانکردار مشکوک 
ــی  ــردن و بررس ــف ک ــس از متوق ــی پ ــدند.ماموران انتظام ش
ــل قاچــاق  ــر گازوئی ــزار لیت ــار خــودرو، ۱۲ ه مجــوز حمــل ب
ــه  ــد. او از شــهروندان خواســت هرگون از خــودرو کشــف کردن
ــژه فرآورد هــای نفتــی را  ــه قاچــاق کاال بوی مــوارد مشــکوک ب
ــد. ــزارش کنن ــی ۱۱۰ گ ــای پلیس ــز فوریت ه ــق مرک از طری
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد

ویــروس کرونــا بســیار انتقال پذیــر اســت و بــا گــذر زمــان جهش هــای متنوعــی داشــته اســت. 
در صورتــی کــه افــراد اقدامــات پیشــگیرانه را بــه درســتی رعایــت نکننــد احتمــال بــروز عفونــت 
ــه  ــت ها از جمل ــردن دس ــی ک ــتن و ضدعفون ــک و شس ــتفاده از ماس ــود دارد. اس ــدد وج مج
اقدامــات پیشــگیرانه اســت کــه خطــر انتقــال بیمــاری کوویــد ۱۹- را بــه میــزان قابــل توجهــی 
کاهــش می دهــد. عفونــت مجــدد زمانــی رخ می دهــد کــه فــرد بــه بیمــاری کوویــد ۱۹- مبتــا 
ــوده شــده اســت.  ــا آل ــروس کرون ــه وی ــاره ب ــا گــذر زمــان بهبــود یافتــه و ســپس دوب شــده، ب
اگرچــه بهبــودی از بیمــاری کوویــد ۱۹- خطــر بــروز عفونت هــای مجــدد را کاهــش می دهــد، 

احتمــال بــروز مجــدد بیمــاری وجــود دارد.
فاصله زمانی بین دو بیماری کووید 19- چقدر است؟

اگرچــه پاســخ قطعــی بــرای فاصلــه زمانــی بیــن دو بیمــاری کوویــد ۱۹- وجــود نــدارد، مرکــز 
ــام تســت  ــه انج ــرده اســت ک ــام ک ــکا )CDC( اع ــا در آمری ــرل و پیشــگیری از بیماری ه کنت
ــه عفونــت اولیــه ضــروری نیســت؛ مگــر اینکــه فــرد  مجــدد در ســه مــاه اول پــس از ابتــاء ب
درگیــر عائــم بیمــاری کوویــد ۱۹- باشــد و ایــن عائــم بــه دلیــل ابتــاء بــه بیماری هــای دیگــر 
بــروز پیــدا نکــرده اســت. در بــدن بیشــتر افــرادی کــه بــه بیمــاری کوویــد ۱۹- مبتــا می شــوند 
آنتی بــادی و ســلول های مبــارزه کننــده بــا عامــل بیمــاری تولیــد می شــود؛ بنابرایــن بــه نظــر 
ــه بســیار  ــت اولی ــس از عفون ــاه اول پ ــاری مجــدد در ســه م ــروز بیم ــال ب ــه احتم می رســد ک
کــم اســت. بــه گفتــه متخصصــان در صورتــی کــه بــه نــوع خفیــف بیمــاری کوویــد ۱۹- مبتــا 

شــده اید احتمــال بــروز عفونــت مجــدد بیشــتر اســت.
چگونه افراد در معرض ابتالء به بیماری کووید 19- قرار می گیرند؟

ــرد.  ــرار بگی ــا ق ــروس کرون ــرض وی ــرد در مع ــه ف ــد ک ــی رخ می ده ــد ۱۹- زمان ــاری کووی بیم
ویــروس کرونــا معمــوالً از طریــق قطــرات تنفســی ناشــی از ســرفه، عطســه یــا صحبــت کــردن 
ــردن  ــی ک ــی و ضدعفون ــان و بین ــاندن ده ــل پوش ــن دلی ــه همی ــود. ب ــر می ش ــار منتش بیم
دســت ها از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. بیمــاری کوویــد ۱۹- می توانــد از طریــق قطــرات 
کوچــک تنفســی از فــرد بیمــار بــه دیگــران منتقــل شــود؛ ایــن قطــرات ممکــن اســت روی اشــیا 

یــا ســطوح اطــراف فــرد نیــز قــرار بگیــرد و باعــث بیمــار شــدن دیگــر افــراد شــود. زمانــی کــه 
ــا ایــن ســطوح یــا اشــیای آلــوده در تمــاس باشــند ســپس چشــم ها، دهــان یــا  افــراد ســالم ب
ــراد ســالم  ــوده می شــوند. ممکــن اســت اف ــا آل ــروس کرون ــه وی ــد ب بینــی خــود را لمــس کنن
بــا استنشــاق کــردن هــوای شــامل قطــرات تنفســی بیمــار کرونایــی بــه ویــروس کرونــا آلــوده 

شــود. بــه همیــن دلیــل الزم اســت افــراد بیــش از یــک متــر از فــرد بیمــار فاصلــه بگیرنــد.
چرا احتمال بروز عفونت مجدد وجود دارد؟

ــه  ــا ب ــراد مبت ــرض اف ــن در مع ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــوالً ب ــدد معم ــت مج ــروز عفون ــر ب خط
کرونــای بــدون عامــت افزایــش پیــدا می کنــد. افــراد مبتــا بــه کرونــای بــدون عامــت حامــل 
ویــروس کرونــا هســتند، امــا هیــچ عائمــی از بیمــاری کوویــد ۱۹- را تجربــه نمی کننــد. نتایــج 
ــه  ــه ســویه اومیکــرون ب ــا ب ــراد مبت بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد کــه بیشــتر اف
دلیــل قــرار گرفتــن در معــرض افــراد مبتــا بــه کرونــای بــدون عامــت درگیــر بیماری شــده اند.

قصه دنباله دار 
پرواز لیال

بــه نظــرم آمــد حــاال لحظــه ی اهــدای جوایــز اســت. تصویــر یــه ســالن پــر از حضــار جلــوم 
نقــش بســت کــه همــه دارنــد بــه افتخــارم دســت مــی زننــد و هــورا مــی کشــند.چند نفــر از 
هــم کاســی هــام وقتــی اســم مــن از تریبــون مجــری روی صحنــه پخــش میشــد بهــم تبریــک 
گفتنــد . ایمیلــم را بســتم و سیســتم را خامــوش کــردم . صــدای دســت و ســوت قطــع شــده بود 
امــا مــن داشــتم از خــودم مــی گفتــم. از لحظــات ســختی کــه تــوی زیــر زمیــن خونــه شــب 
تــا صبــح درس مــی خونــدم گفتــم. از اینکــه پــدر و مــادر مــن ســواد چندانــی نداشــتند کــه 
بتوننــد در درس خونــدن کمکــم کننــد امــا هیــچ وقــت جلــوی آرزوهــای مــن نایســتادند. گفتــم 
کــه روزهــا دانشــگاه و کاس زبــان بــود و شــبها بخاطــر اتــاق مشــترکمان بــا لیــا مجبــور بــودم 

تــوی زیــر زمیــن درس هــای فــردا را مــرور کنــم.
 از اینکــه همزمــان بخواهــی زبــان آلمانــی را هــم یــاد بگیــری در کنــار درس هــای دانشــگاهی. 
ــه عنــوان جملــه ی آخــر ایــن ســخن از تومــاس ادیســون را  ــد. ب ــاره همــه تشــویقم کردن دوب
گفتم:”موفقیــت ۱درصــد نبــوغ و ۹۹ درصــد عــرق ریختن اســت.” و بــه یاد حرف هــای مادرم که 
همیشــه مــی گفــت:” آدم هــا توی شــب های بلند زمســتون مــی تونند به آرزوهاشــون برســند. “ 
مامــان مهــری در شــب هــای زمســتان آرزوهــاش را مــی بافــت و بــه تــن مــا مــی کــرد. گاهــی 
آرزوهــاش را ترمــه دوزی مــی کــرد.  طــرح یــک بتــه جقــه ی ســر کــج. مثــل مــن کــه بعضــی 
شــب هــای زمســتان پاهــام را بغــل مــی کــردم و ســرم را کــج مــی کــردم بــه طــرف ســینه ام 
و مــی خوابیــدم.  همــش فکــر مــی کــردم مامــان مهــری مــن را روی ترمــه هــاش ترمــه دوزی 
ــود. تزییناتــش مثــل رویاهــای مــن بــود کــه وقتــی  کــرده . دورش پــر از تزیینــات  طایــی ب
شــکل بتــه جقــه مــی شــدم  اگــر یــه نفــر از راه میرســید و مــن را مــی دیــد ،یکراســت مــی 

فهمیــد کــه دارم خوابــم را بارنــگ طایــی رویاهــام تزییــن مــی کنــم.
ــه یــک گل مــی کــرد کــه  مامــان مهــری روی همــه ی ترمــه هــاش ،بتــه هــاش را تبدیــل ب
بــرگ و ریشــه داشــت. مثــل مــن کــه ریشــه داشــتم. مثــل همــه ی شــب هــای ســردی کــه 
شــکل یــه بتــه جقــه ســرم را کــج کــرده بــودم روی کتــاب هــام و پاهــام را جمــع کــرده بــودم 
ــی حرکــت  ــرگ مــی کــردم. هیــچ زمســتانی ب ــودم، داشــتم ریشــه و ب ــم خــواب نب ــوی بغل ت
ــرگ کننــد. مــن ریشــه هــام را  ــد ریشــه مــی کننــد کــه در بهــار ب نیســت. همــه شــون دارن

زمســتان کــرده بــودم و حــاال وقــت جوانــه زدم شــده بــود.
ــم نقــش بســت. حــس رضایــت خاطــر از   از جــام بلنــد شــدم . لبخنــد محــوی روی لب های

ــم  ــان و زهــره و مری ــی و مام ــم کــه واکنــش باباعل خــودم داشــتم . مــی تونســتم حــدس بزن
در قبــال شــنیدن ایــن خبــر چــه جوریه.زهــره دلــش نمــی خواســت مــن از پیشــش بــرم. اون 
نمونــه ی مــادر نشــده ی مامــان مهــری بــود. بــا محبــت و دوســت داشــتنی .ناراحــت مــی شــد 
. مامــان و بابــا بیــن دو راهــی مــن و خودشــون مــی موندنــد و همزمــان دوتــا حــس خــوب و 
بــد را در کنــار هــم تجربــه مــی کردنــد. درد از دســت دادن مــن و بدســت آوردن یــک لیــای 
جدیــد . لیــای ناشــناخته کــه دیگــه بیشــتر ســهم غربــت مــی شــد تــا آنهــا  ولــی آنهــا آدم 
مخالفــت کــردن نبودنــد. مریــم خوشــحال مــی شــد از ایــن بایــت کــه راه بــرای خــودش بــاز 
ــه تخــت زهــره  ــان باشــه.  نگاهــی ب مــی شــد و مــی تونســت تنهــا دغدغــه اش یادگیــری زب
انداختــم. هنــوز خــواب بــود . بعــد رفتــم کنــار پنجــرة اتاقمــون کــه رو بــه حیــاط بــود. گوشــة 
پنجــره از داخــل اتــاق یــه چــراغ مرکبــی گذاشــته بودیــم . یــادگار آقاجــون بــود کــه باباعلــی 
بــه مــن و زهــره بخشــیده بــود. گفتــه بــود” مــی خــوام هــر وقــت نگاهــش مــی کنیــد بــه یــاد 
آقاجــون بیفتیــد و اگــر تونســتید بــراش فاتحــه ای بفرســتید. یــا همیــن قــدر کــه بــه خوبــی 
از ش یــاد کنیــد کافیــه.”  پشــت چــراغ ،کتــاب کوچکــی از حافــظ بــه دیــوار تکیــه داده بــود.
مریم بدیهی

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 پهن دشت باور، خالی است جای یاران
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