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تاثیرات فضای مجازی
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شرکت سایت در جهت تکمیل کادر خود از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

حسابدار خانم با سابقه کاری و آشنایی با سیستم 
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جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
خانم یا آقا آشنا با کامپیوتر و طراحی سایت با 
وردپرس به صورت پاره وقت با حقوق مکفی 
تلفن تماس: 09122268823 و 42646861
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اهدای 6 دستگاه دیالیز در نجف آباد
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دستگیری سارق مدرسه و کشف اموال سرقتیخبرکوتاه     

ــتان  ــن شهرس ــه ای در ای ــوال مدرس ــرقت ام ــر س ــوع خب ــی وق ــت: در پ ــی گف ــین باباکالن ــد حس ــرهنگ محم س
 عوامــل کالنتــری ۱۳ امیرآبــاد شناســایی ســارق و یــا ســارقان احتمالــی را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.

مامــوران دایــره تجســس کالنتــری بــا انجــام اقدامــات تخصصــی پلیســی ۲ متهــم در ایــن زمینــه را شناســایی و پــس از 
اخــذ مجــوز قانونــی هــر دو ســارق را دســتگیر کردنــد. ســرهنگ باباکالنــی تصریــح کــرد: عوامــل انتظامــی در بازرســی 
ــاپ ، مانیتــور ، دی وی آر دوربیــن هــای مداربســته ، دوربیــن  ــپ ت ــن ســارقان امــوال مســروقه شــامل ل از منــزل ای
ــا تشــکیل پرونــده بــه پلیــس  ــا بیــان اینکــه متهمــان ب ــد. ایــن مقــام انتظامــی ب دیجیتــال و دیتاشــو را کشــف کردن
آگاهــی انتقــال داده شــدند، از مراکــز آموزشــی خواســت: مراقبــت هــای الزم در خصــوص پیشــگیری از ســرقت را بــه 

عمــل آورده و هــر گونــه مــوارد مشــکوک را از طریــق شــماره ۱۱۰ بــه پلیــس اطــالع دهنــد.

بــه گــزارش  روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ســومین 
مرحلــه پویــش ایــران همــدل بــا حضــور مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی و جمعــی از 

مســئولین شهرســتان در محــل حســینیه فاطمــه زهــرا )س( نجــف آبــاد برگــزار شــد .
ســید حســن لــوح موســوی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود :  ایــن برنامــه بــه همــت کمیتــه امــداد 
ــا روز ارتــش جمهــوری اســالمی  امــام خمینــی و لشــگر ســرافزاز 8 نجــف اشــرف هنزمــان ب

ایــران برگــزار شــد .
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رزمایــش کمــک هــای مومنانــه 
در راســتای در راســتای تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری جهــت کمــک بــه نیازمنــدان و 
آســیب دیــدگان کرونــا، بــا شــعار ایــران همدلبرگــزار مــی شــود ؛گفــت : ایــن برنامــه همزمــان 
ــه  ــه ب ــی ک ــروی زمین ــران و نی ــوری اســالمی ای ــش جمه ــالروز ارت ــاه س ــن م ــا ۲9 فروردی ب
تعبیــر رهبــر معظــم انقــالب “یــک روز تاریخــی و پــر مضمــون و جــزو خاطره هــای مانـــدگار 
و معنــادار بــه حســاب می آیــد” بــا حضــور فرماندهــی لشــکر زرهــی 8 نجــف اشــرف ، مدیــر 
کل کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی )ره( ، فرمانــدار و جمعــی از مســئولین شهرســتان 

برگــزار شــد .

سومین مرحله پویش ایران همدل در نجف آباد

ــه  ــی جوانی«ب ــی »مهندس ــابقه کتابخوان مس
همــت ســتاد هماهنگی کانــون هــای فرهنگی 

ــود. ــزار می ش ــری مســاجد کشــور برگ هن
ــالم  ــت االس ــوی حج ــه از س ــاب ک ــن کت  ای
والمســلمین »حمیدرضــا مهــدوی ارفع« جمع 
بنــدی شــده اســت،ترجمه ای اســت از نامــه۳۱ 

ــن  ــرت امیرالمومنی ــه حض ــه ک ــج البالغ نه
علــی)ع( خطــاب بــه فرزنــد خــود امــام حســن 
مجتبــی)ع( نگاشــته و در بردارنــده توصیه هــای 

اخالقــی و تربیتــی اســت.
ــروز،  ــه ام ــودن جامع ــوان ب ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــل ب ــی کام ــور ذهن ــک منش ــر ی ــن اث ای
ــه منظــور تحقــق اهــداف گام  ــان ایــران ب جوان
دوم انقــالب اســالمی محســوب می شــود.

گفتنــی اســت ایــن مســابقه کتابخوانــی ویــژه 
کانون هــای  اعضــای  جوانــان  و  نوجوانــان 
فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور بــوده و عالقه 
منــدان از ۲5 فروردیــن تــا پایــان خــرداد ۱4۰۰ 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه بچــه هــای 
ــه  ــن مســابقه شــرکت کننــد . ب مســجد در ای
ــه قیــد قرعــه  ــن مســابقه ب ــر در ای نفــرات برت

جوایــز نفیســی اهــدا خواهــد شــد 

مسابقه کتابخوانی »مهندسی جوانی« 

ادامه از صفحه 1
 مدیرعامــل انجمــن خیریــه قمــر بنــی هاشــم نجــف آبــاد گفــت: بــا همــت خیریــن شهرســتان، 
ــه فعالیتــش در  ــه ک ــن خیری ــدا شــد. ای ــه اه ــن مجموع ــه ای ــداری و ب ــز خری ۶دســتگاه دیالی
حــوزه دیالیــز را بــا شــش دســتگاه شــروع کــرده، در حــال حاضــر بــا ۲۶ دســتگاه دیالیــز، بــه 

۲4۰ بیمــار بــه صــورت یــک روز در میــان خدمــت رســانی مــی کنــد.
ــی محمــد منصــوری، حــاج ســید ابوالقاســم مرتضــوی،  ــژاد گفــت: حــاج عل ــی ســلیمان ن عل
ــر  ــد جعف ــاج محم ــواده مرحــوم ح ــی، خان ــاج مرتضــی بهجت ــی مرتضــوی، ح ــاج ســید عل ح
ــه  ــا را ب ــتگاه ه ــن دس ــه ای ــتند ک ــی هس ــمس خیران ــد ش ــهید احم ــواده ش ــدگاران و خان مان

ــد. ــه اهــدا کــرده ان خیری
ــه داد: در حــال  ــه از ســال ۷5 ادام ــن مجموع ــه شــروع فعالیــت ای ــا اشــاره ب ــژاد ب ســلیمان ن
حاضــر بیــش از 5 هــزار نفــر شــامل بیمــاران و خانــواده هایشــان از شهرســتان هــای مختلــف 
ــای دارو و  ــه ه ــد  هزین ــی مانن ــد و خدمات ــرار دارن ــه ق ــن مجموع ــش ای ــت پوش ــتان، تح اس

ــد. ــت مــی کنن ــان و کمــک هــای معیشــتی را دریاف درم
ســلیمان نــژاد خاطــر نشــان ســاخت: هــر ســاله طــی چندیــن نوبــت بســته هــای غذایــی در 
اختیــار بیمــاران نیازمنــد قــرار داده مــی شــود و در مــاه رمضــان ســال جــاری نیــز ۳ هزار بســته 
غذایــی شــامل برنــج، روغــن، خرمــا، الویــه، گوشــت و حبوبــات بــه ارزش تقریبــی هــر بســته  

4۰۰هــزار تومــان در حــال توزیــع اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و 
ــه  ــاد ب ــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب ارش
ــا  ــانه ای  فهم ــات رس ــتاد ارتباط ــل از  س نق
بــه مناســبت فــرا رســیدن مــاه مبــارک 
کانون هــای  هماهنگــی  ســتاد  رمضــان، 
ــه  ــدام ب فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور اق
برگــزاری مســابقه کتابخوانــی بــا محــور 
ــرده  ــا« ک ــت ه ــاه فرص ــان، م ــاب »رمض کت
اثــر، مجموعــه توصیه هــا و  ایــن  اســت. 
ــد  ــری )م ــم رهب ــام معظ ــای مق رهنموده
ظلــه العالــی( پیرامــون مــاه مبــارک رمضــان 
اســت کــه توســط »مصطفــی طاهــری» 

ــت. ــده اس ــن ش ــه و تدوی تهی
ایــن مســابقه کتابخوانــی ویــژه اعضــای 
مســاجد  هنــری  فرهنگــی  کانون هــای 
کشــور طراحــی شــده و عالقــه منــدان از ۲5 

فروردیــن تــا پایــان خــرداد ۱4۰۰ می تواننــد 
بــا مراجعــه بــه ســامانه بچه هــای مســجد در 

ایــن مســابقه شــرکت کنند.
ــد  ــه قی ــن مســابقه ب ــر در ای ــرات برت ــه نف ب

ــود. ــی ش ــدا م ــز نفیســی اه ــه جوای قرع

مسابقه کتابخوانی »رمضان، ماه فرصت ها« 
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خبر کوتاه

بــا توجــه بــه اوج گیــری بیمــاری کرونــا و بســتری شــدن تعــداد قابل توجهــی از آنهــا در بیمارســتان 
شــهید محمــد منتظــری ایــن شــهر و منــع داشــتن همــراه طبــق شــیوه نامه های ابالغــی، روابــط 
عمومــی بیمارســتان طــی اطالعیــه ای از نیروهــای جهــادی و داوطلــب جهــت خدمــت بــه بیمــاران 

مبتــال بــه کرونــا بــا توجــه بــه نــکات زیــر دعــوت بــه همــکاری کــرد. 
ــان و  ــه هالل احمــر ) امــور جوان ــا مراجعــه ب ــب ب ــه آمــده اســت: نیروهــای داوطل ــن اطالعی در ای
ــر پرســتاری بیمارســتان شــهید محمــد  ــه دفت ــه ب ــی نام ــا اخــذ معرف ــام و ب ــان( ثبــت ن داوطلب

منتظــری مراجعــه کننــد.
حضــور نیروهــای داوطلــب صرفــا بــه عنــوان همــراه بیمــار و انجــام امورخدماتــی )نــه پرســتاری( 
طبــق قوانیــن بیمارســتان و زیــر نظــر مســئوولین مربوطــه خواهــد بــود و حــق دخالــت در امــور 
پرســتاری را تحــت هیــچ شــرایطی ندارنــدو حضــور نیروهــای داوطلــب در بیمارســتان بــا توجــه بــه 

شــرایط داوطلــب و براســاس برنامــه تنظیمــی از طــرف بیمارســتان خواهــد بــود.

سارق حین اوراق کردن پراید سرقتی دستگیر شد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد  ســرهنگ محمــد حســین باباکالنــی اظهــار داشــت: در پــی خبــری مبنی بر ســرقت 
یــک دســتگاه ســواری پرایــد ، موضــوع در دســتور کار مامــوران کالنتــری ۱۷ ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت. وی افــزود: مامــوران 
 پــس از انجــام یکســری کارهــای تخصصــی موفــق شــدند ســارق را شناســایی و پــس از هماهنگــی قضایــی وارد عمــل شــدند.

ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: مامــوران هنگامــی کــه بــه مخفیــگاه ســارق اعــزام شــدند وی را حیــن اوراق کــردن پرایــد 
مســروقه دســتگیر کردنــد. فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از معرفــی متهــم دســتگیر شــده بــه مرجــع قضایــی خبر 
داد و در پایــان بــا تاکیــد بــر رعایــت نــکات ایمنــی و حفاظتــی از ســوی مالکان وســایل نقلیه، در خصوص پیشــگیری از ســرقت 
خاطرنشــان کــرد: توجــه بــه توصیــه هــای پلیــس باعــث کاهــش وقــوع ســرقت و جرایــم در ســطح جامعــه شــده و زمینــه را 

بــرای پیشــگیری از ســوء اســتفاده افــراد ســودجو فراهــم خواهــد کــرد.

اعالم نیاز بیمارستان نجف آباد به نیروهای جهادی

اســتاندار اصفهــان گفــت: امــروز عــالوه بــر جنــگ اقتصــادی بــا بحــران کرونــا مواجــه هســتیم و 
ــرار دارد. ــژه و حــاد ق ــن اســتان در شــرایط وی ــت بیمارســتان های ای وضعی

دکتــر عبــاس رضایــی در جلســه شــورای اداری اســتان کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس در ســالن 
جلســات اســتانداری برگــزار شــد، افــزود: وظیفــه داریــم از جــان انســان ها بــه هــر طریــق و بــا تمــام 

تــوان و تــالش حراســت کنیــم.
ــد دیگــر  ــا مانن اســتاندار اصفهــان اظهــار داشــت: در اســتان اصفهــان وضعیــت شــیوع کرون
ــگاه های  ــان در دانش ــت و درم ــالش بهداش ــطه ت ــه واس ــه ب ــت البت ــب نیس ــتان ها مناس اس
ــر  ــر اســتان ها کمت ــه دیگ ــر نســبت ب ــرگ و می ــداد م ــان تع ــوم پزشــکی کاشــان و اصفه عل

اســت.
رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس مصوبــه ســتاد ملــی موظــف بــه اجــرای تمــام شــرایط و 
ضوابــط هســتیم، بیــان کــرد: برخــی نهادهــا و ادارات شــرایط قرمــز بــودن را رعایــت نکردنــد 

و بــه دســتورالعمل هایی کــه بــرای شــهرهای قرمــز در نظــر گرفتــه شــد عمــل نکردنــد.
ــوم  ــک س ــور ی ــتورالعمل حض ــتان دس ــی از ادارات اس ــفانه برخ ــرد: متاس ــان ک وی خاطرنش

ــد. ــت نکردن ــتی را رعای ــای بهداش ــر پروتکل ه ــی دیگ ــان را و برخ کارکن
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه نبایــد تنهــا بــه واکسیناســیون امیــدوار باشــیم، گفــت: در 
دنیــا حتــی در کشــورهای پیشــرفته رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از جملــه شســت و شــوی 
مکــرر دســت ها، اســتفاده از ماســک و فاصلــه گــذاری اجتماعــی راه ســالمت و حفــظ جــان 

مــردم و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا شــناخته شــده اســت.
وی اظهــار کــرد: تاکنــون ۱4 واکســن در دنیــا بــرای مقابلــه بــا کرونــا ســاخته شــد کــه هیــچ 

یــک بــه صــورت قطعــی ایمنــی ایجــاد نمی کنــد.
رضایــی افــزود: نمی دانیــم ایمنــی واکســن ها بــرای چــه مــدت زمانــی اســت و ایــن 

ــود. ــی نش ــت ژنتیک ــر ماهی ــث تغیی ــروس باع ــه وی ــت ک درحالیس
ــا بیــان اینکــه سیاســی شــدن واکســن اقدامــی نادرســت اســت، اظهــار  اســتاندار اصفهــان ب
داشــت: بایــد بــا هماهنگــی، بــدون حاشــیه ســازی و پیــروی از دســتورات و مصوبــات ســتاد 

ملــی در راســتای مبــارزه بــا کرونــا گام برداریــم.
ــرار  ــور ق ــتی را در راس ام ــتورالعمل های بهداش ــت دس ــت رعای ــتان خواس ــران اس وی از مدی

دهنــد زیــرا در برابــر جامعــه و مــردم مســئولیت داریــم.
ــم نظــام و انقــالب  ــی گفــت: در اســتانی زندگــی می کنیــم کــه ۲۳ هــزار شــهید تقدی رضای
کــرد بایــد فرهنــگ مــداری، اخــالق مــداری و متمــدن بــودن خــود را بــا عمــل نشــان دهیــم.

وی بیــان کــرد: متاســفانه ســرعت انتقــال ویــروس کرونــا در پیــک چهارم بیشــتر اســت و هفته 
جــاری نســبت بــه قبــل بســیار ســخت تر اســت بنابرایــن مراعــات بیشــتر دســتورالعمل های 

بهداشــتی امــری ضروری اســت.
ــن  ــرای تبیی ــرد: ب ــان ک ــذاری ســال جــاری بی ــام گ ــه ن ــا اشــاره ب ــری ب وی در بخــش دیگ
شــعار ســال، تغییــر نگــرش و نــگاه بــا جهــت حــل مشــکالت بایــد صــورت بگیــرد ، نگاه هــای 
محــدود بایــد کنــار گذاشــته شــود و دیــد اجرایــی کــردن دیدگاه هــای مقــام معظــم رهبــری 

مدنظــر قــرار بگیــرد.
اســتاندار اصفهــان اضافــه کــرد: تمــام دســتگاه ها، بانک هــا و متولیــان اصلــی بایــد همــکاری 

الزم بــا ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد داشــته باشــند.

ــون  ــه قان ــا توجــه ب ــازمان ها و دســتگاه ها ب ــی س ــرد: تمام ــان خاطرنشــان ک ــتاندار اصفه اس
همــکاری و مشــارکت صددرصــدی بــا ســتاد انتخابــات اســتان و شهرســتان ها بــرای برگــزاری 

باشــکوه انتخابــات در حــوزه پشــتیبانی و فنــاوری همــکاری الزم داشــته باشــند.
ــزود: اطــالع  ــرای کشــور دانســت و اف ــات را مســاله ای مهــم و ضــروری ب ــی امــر انتخاب رضای
ــرد. ــرار گی ــات انجــام شــده در دســتور کار مســئوالن مربوطــه ق رســانی از اقدامــات و خدم

ــل آب  ــن دلی ــه همی ــوده ب ــی جــاری نامناســب ب ــت بارندگــی در ســال آب وی گفــت: وضعی
پشــت ســد زاینــده رود بســیار انــدک اســت از ایــن رو بــا توجــه بــه خشکســالی شــدید الزم 
ــرف  ــازی در مص ــی و فرهنگ س ــه جوی ــتای صرف ــدی در راس ــکاری ج ــتگاه ها هم ــت دس اس

ــند. ــته باش ــف داش ــای مختل آب در بخش ه

وضعیت بیمارستان های کرونایی اصفهان در شرایط ویژه قرار دارد
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شــهردار نجف آبــاد گفــت: مجموعــه شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر نجف آبــاد، توجــه ویــژه ای 
ــهر  ــده، ش ــام ش ــات انج ــه اقدام ــته اند و مجموع ــهر داش ــای تاریخــی ش ــاء بناه ــظ و احی ــه حف ب
نجف آبــاد را بــه عنــوان شــهری شــاخص در موضــوع جاذبه هــای گردشــگری تبدیــل کــرده اســت.

محمــد مغــزی نجف آبــادی بــا گرامــی داشــت ۲9فروردیــن روز جهانــی بناهــا و محوطه هــای تاریخی 
اعالم داشــت: یکی از اقدامات شــاخص صورت گرفته در این بخش، خرید و تملک بخشــی از برج های 
تاریخــی صفــا محســوب می شــود کــه در حــال حاضــر نیــز هم زمــان بــا ادامــه تالش هــا بــرای خرید 

بخش هــای باقیمانــده اثــر، طــرح مرمــت نیــز پــس از انجــام مطالعــات گســترده در حال تهیه اســت.
ــاغ  ــه و بازســازی آب انبــار کله مرغــی در محــور تفریحــی کوچه ب ــرج کبوترخان مغــزی از ســاخت ب
زندگــی بــه عنــوان دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن حــوزه یــاد کــرد و اظهــار داشــت: تملــک و 
بهســازی خانــه  تاریخــی شــهیدان حجتــی بــه عنــوان خانــه ایثــار و خانــه آیــت اهلل آیــت بــه عنــوان 
خانــه علــم نجف آبــاد از دیگــر نمودهــای توجــه ویــژه شــهرداری بــه موضــوع آثــار تاریخــی هســتند.

توجه ویژه شهرداری نجف آباد به بناهای تاریخی

                    حریق یک دستگاه خودرو سواری
یــک مــورد انفجــار و حریــق یــک دســتگاه خــودرو ســواری در نزدیکــی بــاغ بانــوان بــه ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش 

نشــانی  اعــالم کــه  دو دســتگاه خــودرو اطفائیــه از ایســتگاه هــای ۱ و۲  بــه محــل اعــزام گردیدنــد.
خودرو مذکور در حین سوختگیری با گاز مایع دچار حادثه شد و موجب مصدومیت دو نفر گردید.

ــرد:  ــح ک ــاد تصری ــف آب ــهرداري نج ــي ش ــات ایمن ــاني وخدم ــش نش ــازمان آت ــل س ــر عام ــر کاوه مدی ــنعلی امی حس
متاســفانه عــده اي ازشــهروندان اقــدام بــه نصــب غیراستانداردسیســتم گازمایــع درخودروهــای خــود مــي نماینــد کــه 

ــن زمینــه شــده اســت . ــن امرموجــب حــوادث ناگــواري درای ای
 امیــرکاوه توصیــه کــرد : شــهروندان ازنصــب کیــت LPG بــرروي خودروهــاي خودجــداً خــودداري نمــوده وجــان ومــال 

خودودیگــران رابــه خطرنیندازنــد.
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طرح تجهیز کتابخانه زندان نجف آباد
ــاد    گــروه جهــادی شــهید ســردار ســلیمانی حــوزه حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا ناحیــه مقاومــت بســیج نجــف آب
ــدان و  ــی در زن ــاد فضــای فرهنگ ــز  ایج ــی و نی ــی اجتماع ــای فرهنگ ــش ه ــکالت و چال ــودن مش ــع نم ــت مرتف جه
همچنیــن بــاال بــردن ســطح ســواد و  پــر کــردن اوقــات آنهــا و بــا توجــه و تاکیــد بــر ایــن نکتــه بســیار مهــم کــه تعــداد 
زیــادی از زندانیــان ناخواســته گرفتــار زنــدان می شــوند و بایــد فضایــی فراهــم شــود کــه آنهــا بــا وجــود محدودیــت 
ــدان  ــد از آزادی از زن ــد و بع ــدی نکنن ــاس و ناامی ــاس ی ــدان احس ــارج از زن ــی خ ــای اجتماع ــت ه ــتفاده از فعالی اس
ــا قیمــت  ــا کمــک خیریــن تعــداد ۲۰۰ جلــد کتــاب ب بــه زندگــی عــادی خــود برگردنــد، در اقدامــی خودجــوش و ب
تقریبــی 5۰ میلیــون ریــال در موضوعــات و عناویــن مختلــف )اخالقــی، فرهنگــی، زندگینامــه و ســبک زندگــی شــهدا( 

خریــداری و در اختیــار عقیدتــی فرهنگــی زنــدان ایــن شهرســتان قــرار داد.

مهــر ۱۳۳۳ در خانــواده ای متوســط در نجــف آبــاد متولــد شــد. از همــان کودکــی، هر موقــع فراغتی 
از درس پیــدا می شــد، کار می کــرد تــا هــم هزینــه تحصیلــش را در بیــاورد و هــم کمک خــرج پــدر 
کارگــرش باشــد. مشــکالت اقتصادی باعث شــد یک بار در ششــم ابتدایــی و یک بار در دوم دبیرســتان 
ــار نگذاشــت. ــت کن ــی را هیچ وق ــای علمــی و مذهب ــه کتاب ه ــی مطالع ــد ول ــل کن ــرک تحصی ت

حیدرعلــی کــه دوســتان زیــادی داشــت و همــه او را بــه صداقــت و انــرژی زیــاد می شــناختند، عالقه 
زیــادی بــه مســافرت داشــت و بیشــتر شــهرهای ایــران را از نزدیک دیــده بود.

ــتکار  ــتعداد و پش ــا اس ــازی. ب ــغل در و پنجره س ــراغ ش ــت س ــد، رف ــام ش ــه تم ــربازی اش ک س
همیشــگی اش، بــه ســرعت در ایــن کار پیشــرفت کــرد و بــا ادامــه مطالعات آثــار مختلف، در مســائل 

سیاســی و موضوعــات روز، صاحــب بینشــی قــوی شــد.
ــراف  ــای اط ــبانه در باغ ه ــه و ش ــه مخفیان ــاتی ک ــی، در جلس ــارزات انقالب ــدن مب ــر ش ــا جدی ت ب
ــه  ــی ب ــای چریک ــب آموزش ه ــربازی را در قال ــش از دوران س ــد، آموخته های ــکیل می ش ــهر تش ش
دوســتانش آمــوزش مــی داد. شــروع کردنــد بــه ســاخت نارنجــک دست ســاز، ســه راهی و کوکتــل 
ــرم5۷ در  ــن مح ــوادث خونی ــوی. در ح ــم پهل ــل رژی ــد عوام ــر ض ــا ب ــتفاده از آن ه ــف و اس مولوت
نجف آبــاد، همــراه دیگــر جوانــان شــهر بارهــا بــا مهاجمــان درگیــر شــد و تــا آســتانه شــهادت یــا 

دســتگیری پیــش رفــت.
مدتــی بعــد طی تظاهراتی دســتگیر شــد و بعــد از آزادی، به همراه تعــداد دیگری از مبــارزان انقالبی، 
بیــش از ســه مــاه در باغ هــای اطــراف نجف آبــاد، مخفــی شــده و کارهــای مبارزاتــی را دنبــال کــرد.

ــار دیگــر  یک هفتــه قبــل از بازگشــت امام خمینــی، رفــت تهــران و در ۲۱ و ۲۲ بهمــن 5۷، در کن
مبــارزان انقالبــی نقــش مهمــی در تصــرف مراکــز نظامــی و انتظامــی داشــت و در یکــی از همیــن 

ــه خــورد. درگیری هــا، شــانه اش گلول
بعــد از پیــروزی انقــالب، مدتــی در اداره مواد مخــدر اصفهان فعالیت کرد و با شــروع غائله کردســتان، 
بــه ســرعت راهــی ایــن منطقــه شــد. ایــن جــوان شــجاع و عاشــق امام خمینی کــه به عضویت ســپاه 
درآمــده بــود، در قالــب گــروه اعزامــی شــهید محمد منتظــری، راهــی ســوریه و لبنــان شــد و بعــد از 
گذرانــدن دوره هــای چریکــی، بــه کشــور بازگشــت و در مقاطــع زمانــی مختلــف و در قالــب کمک به 
نهضت هــای آزادی بخــش، بــه کشــورهای عربــی، هنــد، پاکســتان، ســوریه و افغانســتان ســفر کــرد.

خبــر شــروع جنــگ را موقعــی شــنید کــه بــرای مبــارزه در کنــار مجاهــدان افغانســتانی، راهــی ایــن 
کشــور شــده بــود. بالفاصلــه بــا پــای پیــاده راه افتــاد و بعــد از چندیــن شــبانه روز حرکــت در کوه هــا 
و مســیرهای صعب العبــور، بــه ایــران بازگشــت و بــه عنــوان فرمانــده نیروهــای داوطلــب در شــوش، 

مهاجمــان بعثــی را در ایــن منطقــه زمین گیــر کــرد.
۱۷آذر59، بعــد از عملیاتــی ایذایی که با ایراد ضربات مهمی به دشــمن همراه بود، حوالی 5عصر تیمم 
کــرد و ایســتاد بــه نمــاز ولی هنــوز قنوت نمــازش را تمام نکــرده بود که بــا اصابت ترکــش خمپاره۶۰ 
در ۲۶ســالگی بــه عنــوان اولیــن پاســدار شــهید نجف آبــاد در دوران دفاع مقــدس به شــهادت رســید.

اولین پاسدار شهید نجف آباد؛ مشهور به استاد میرزا

ــری  ــش خب ــا بخ ــی ب ــاط اینترنت ــان در ارتب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
ــن  ــتان های ای ــا را در بیمارس ــان کرون ــتری مبتالی ــیر بس ــان، س ــز اصفه ــیمای مرک ۲۰ س
اســتان صعــودی اعــالم کــرد و گفــت: هــم اکنــون حــدود دو هــزار و 4۰۰ بیمــار کرونایــی در 

ــتند. ــتری هس ــتان ها بس بیمارس
بهــروز کلیــدری افزود:حــدود ۳۷۰ نفــر از ایــن بیمــاران بســیار بدحــال و در بخــش 

هســتند. مراقبــت  تحــت  اســتان  ایــن  بیمارســتان های  ویــژه  مراقبت هــای 
ــرای بســتری  وی گفــت: از تمــام ظرفیــت بیمارســتان های دولتــی، غیردولتــی و خیریه هــا ب

بیمــاران کرونایــی اســتفاده شــده اســت.
ــه  ــتان ها از جمل ــزود: در برخــی شهرس ــان اف ــوم پزشــکی اصفه ــان دانشــگاه عل ــاون درم مع
ــار  ــف انتظ ــاران در ص ــه بیم ــه طوریک ــت ب ــم اس ــیار وخی ــت بس ــاد و داران وضعی ــف آب نج

ــتند. ــتری هس بس
ــا،  از  ــه بســتری بیمــاران کرون ــد ســیر صعــودی روزان ــه رون ــا ادام ــزود: ب بهــروز کلیــدری اف
ظرفیــت بیمارســتان های صحرایــی در منطقــه ســپاهان شــهر اصفهــان وابســته بــه ســپاه راه 
ــا ۶۰۰ تخــت  ــرا ب ــتان الزه ــار بیمارس ــی در کن ــن بیمارســتان صحرای ــدازی شــده همچنی ان
ــه  ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــدن ب ــاده ش ــال آم ــلح در ح ــای مس ــکاری نیرو ه ــا هم ــتری ب بس

کرونایی هــا اســت.
وی گفــت: در شهرســتان داران هــم از ظرفیــت ورزشــگاه ها بــرای بســتری بیمــاران کرونایــی 

اســتفاده شــده اســت.

دو بیمارستان صحرایی درخط مقدم بستری بیماران کرونا
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در راســتای طــرح »ایــران همــدل و اطعــام مهــدوی« کــه دو ســال اســت در کمیتــه امــداد بــه صــورت ویــژه در ایــام مــاه 
مبــارک رمضــان برگــزار مــی شــود، طــی روزهــای اخیــر ۷۰۰ بســته معیشــتی بیــن نیازمنــدان شهرســتان توزیــع شــد.

ارزش هــر کــدام از ایــن بســته هــا کــه شــامل مــواردی ماننــد برنــج، روغــن، ماکارونــی، رب گوجــه فرنگــی، حبوبــات و خرمــا 
هســتند، حــدود ۳۰۰ هــزار تومــان اســت.

در ســطح اســتان نیــز در قالــب ایــن طــرح، طــی ســال جــاری 4۰ هــزار غــذای گــرم و ۱5 هــزار بســته معیشــتی توزیــع شــده 
اســت. ســال گذشــته نیــز ۱میلیــون غــذای گــرم و بیــش از ۲۰۰ هــزار بســته معیشــتی در همیــن راســتا بیــن نیازمنــدان 

توزیــع شــده بــود..

او چندیــن ســال بــه ارشــاد مــردم نجــف آبــاد پرداخــت. امــام جماعــت و مــورد وثــوق مــردم بــود. در 
نمــاز جماعــت روزهــای جمعــه او مســجد پــر از جمعیــت شــده و عــالوه بــر آن در خیابان نیــز فرش 
پهــن کــرده مــردم مشــغول نمــاز مــی شــدند. در نظر مــردم یــک روحانی تمــام عیــار، مــورد اعتماد، 

کاردان و متدیــن بــود و مــردم  بــه او عنایــت خاصی داشــتند.
ســرانجام در یکــی از روزهــای مــاه رمضــان )نوزدهــم( پــس از اتمــام نمــاز جماعــت، بــاالی منبر رفته 
و پــس از قرائــت خطبــه ای، دانــه خرمایــی را در حضــور نمــاز گــزاران بــه دهــان  بــرده و مــی گویــد: 
»مومنیــن بــر مــن ثابــت شــده کــه امــروز پایــان مــاه رمضــان و عیــد فطــر اســت.« صحبــت هــای 
دیگــری نیــز احتمــاال  بــرای تبلیغ پیوســتن مــردم به جانشــینان بــاب و معرفی بهــاء اهلل انجــام داده 

کــه از کــم و کیــف آن اطالعــی در دســت نیســت.
ایــن اتفــاق آن قــدر عحیــب و غیرمترقبــه بــود کــه بیــن مــردم اختالف شــدیدی بــروز کرد. عــده ای 
بــه او گرایــش پیــدا کــرده، بعضــی او را بدعت گذار دانســته و افطــار کــردن در روز ماه رمضــان را فعل 
حــرام مــی داننــد. تفرقــه عجیبــی بیــن مــردم ایجــاد مــی شــود بــه طــوری کــه بعضــی قصــد جــان 
مــال را مــی کننــد. امــا در گرمــا گــرم ایــن مشــاجرات، مــال از منبــر پاییــن آمــده و در میــان مــردم 
از نظرهــا پنهــان مــی شــود. ایــن غیبــت نیــز بعضــی از مــردم را دچــار شــک و دو دلــی مــی نمایــد.

مــال پــس از فــرود از منبــر از طریــق حفــره ای که پشــت منبــر و زیــر آن ایجاد کــرده بــود، وارد نقبی 
مــی گــردد کــه انتهــای آن بــه خانــه اش منتهــی مــی شــده اســت. پــس از ورود بــه خانه، بــال فاصله 
بــا لبــاس مبــدل خانــه را تــرک و عــازم بغــداد مــی شــود. قبــل از واقعــه  ناپدیــد شــدن مــال بــاز هم 
افــراد موثــق نقــل کــرده انــد کــه بعضــی اوقــات بازاریــان قبــل از نمــاز در محوطــه ی بیرون مســجد 
جمــع مــی شــدند تــا بــا ورود مــال، وارد مســجد شــده و نمــاز را آغــاز کننــد امــا وقتــی از آمــدن 
مــال خبــری نمــی شــد، ناچــار خــود بــه مســجد مــی رفتنــد تــا نمــاز را فــرادا بخواننــد. امــا بــا کمال 
تعجــب مــال را در محــراب مــی دیدنــد کــه مشــغول نمــاز اســت. ایــن مســاله بــرای مــردم ســاده آن 
روزگار تعجــب بــر انگیــز بــود و باعــث مــی شــد کــه مــال بــه نوعــی نــزد مــردم قداســت پیدا کــرده و 
مــردم بــه او عنایــت بیشــتری پیــدا کننــد. در حقیقــت او از راه نقــب وارد مســجد مــی شــده اســت.

اکنــون دیگــر کســی نمــی دانــد مــال کجاســت. از ایــن تاریــخ بــه بعــد اســت کــه بابیــان شــهر هــم 
بــه جانشــین او بهــاء اهلل گرایــش پیــدا کــرده و تغییــر مــرام می دهنــد. داســتان زد و خــورد حکومت 
قاجــار بــا بهائیــان و بابیــان چنــد ســالی در تمــام ایــران بــه طــول مــی انجامدکــه گــزارش هــای آن 
در کتــب تاریــخ مفصــالً آمــده اســت. امــا زیــن العابدیــن بــه بغــداد  رفتــه و بــه بهــاءاهلل مــی پیوندد. 
توســط  او بــه لقــب زیــن المقربیــن نایــل شــده و از آن بــه بعــد کاتــب بهــاءاهلل، همــراه و مریــد او 
مــی شــود. مــال کــه شــخص عالمــی بــوده و خــط خوشــی نیــز داشــته بــه نوشــتن بعضــی از کتــب 
بهایــی هــم اقــدام مــی کنــد. با مشــکالتی کــه بهائیــان بــرای دولــت عثمانی بــه وجــود آوردنــد، آنها 
بهــاء اهلل را بــه عــکا در فلســطین و »یحیــی صبــح ازل« بــرادر دیگــر او را بــه جزیــره قبــرس تبعیــد 

کردنــد. از ایــن بــه بعــد مالزیــن العابدیــن بــه همــراه بهــاءاهلل در عــکا بــه ســر بــرده و در همــان جــا 
نیــز فــوت مــی کنــد.

بخشــی ازکتــاب »مقدمــه ای بــر تاریــخ و فرهنــگ مــردم نجــف آبــاد« بــه قلــم فضــل اهلل خلیلــی؛ 
کاری از انتشــارات مهــر زهــرا

آغاز یک فتنه در نجف آباد در ماه رمضان

وجــود علمــای مبــارز در اصفهــان و نجف آبــاد و خمینی شــهر و اقامــه نمازجمعــه در اصفهــان 
ــت  ــراف، ظرفی ــهر های اط ــان و ش ــرات در اصفه ــات و تظاه ــزاری اجتماع ــاد و برگ و نجف آب

ــود. مردمی شــدن و اوج گیــری جنبــش را افزایــش داده ب
صبــح روز 5 رمضــان، جمعیــت متحصــن خــود تصمیــم گرفــت محــل تحصــن را تــرک و در 

ســطح شــهر توزیــع و از نقــاط مختلــف بــه رژیــم پوســیده پهلــوی ضربــه بزنــد.
مأمــوران رژیــم شــاه بــه مردمــی کــه از منــزل آیــت اهلل خادمــی بیــرون آمــده بودنــد، حملــه 

کردنــد و در ایــن درگیــری ۱۰ شــهید و حــدود ۱۰۰ مجــروح تقدیــم انقــالب شــد.
عصــر روز 5 رمضــان در اصفهــان حکومــت نظامــی برقــرار شــد و عبــور و مــرور از 8 شــب تــا 
۶ صبــح ممنــوع اعــالم شــد؛ بــا برقــراری حکومــت نظامــی کــه بــرای نخســتین  بــار صــورت 
می گرفــت، عمــر دوره رژیــم آمریکائــی شــاه به  ســر آمد و مبــارزات مــردم وارد مرحلــه جدیدی 
شــد و امــام خمینــی )ره( از نجــف بــه  مناســبت حــوادث خشــونت بار روز هــای قبــل اصفهــان 
اطالعیــه ای خطــاب بــه مــردم اصفهــان صــادر کردنــد و کشــتار وحشــیانه رژیــم در اصفهــان 
و شــیراز را محکــوم کردندکــه بــه  شــدت در روحیــه و رفتــار مــردم اصفهــان موثــر واقــع شــد.

در بخشــی از پیــام امــام خمینــی )ره( آمــده بــود: کشــتار بــی رحمانــه اصفهــان بــه دنبــال 
حیلــه و دروغ و افتــرا موجــب تأثــر و تأســف بســیار اســت. اکنــون اهالــی اصفهــان بــه اســم 
حکومــت نظامــی بــدون مجــوز قانونــی در زیــر چکمــه خونخــواران شــاه از اجتماعــات دینــی 

ــد. ــد و از آزادی اعطایــی برخوردارن ممنــوع هســتند و حــق اظهــار نظــر ندارن
ــن واقعــه تاریخــی ســید حســین دوازده امامــی، مهــدی قیومیــان، حســن زارع،  شــهیدان ای
محمــد حســن منتظــری نجــف آبــادی، رســول باطنــی، صفرعلــی غالمــی قهدریجانــی، رســول 

نــم نبــات، عباســعلی ذاکــر حســین آبــادی هســتند.

5 رمضان واقعه خونین اصفهان در نخستین حکومت نظامی
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خبر کوتاه جزء خوانی قرآن در نجف آباد

یــاوران بقیــه اهلل شهرســتان نجــف آبــاد،  مراســم جزءخوانــی قــرآن کریــم را امســال  در فضــای بــاز و حیــاط زیبــا و 

ســنتی مســجد حضــرت بقیــه اهلل)مجتهــد( برگــزار خواهــد کــرد.

ایــن مراســم  بارعایــت فاصلــه و دســتورالعمل هــای بهداشــتی، در ایــام مــاه مبــارک رمضــان، همــه روزه از ســاعت ۷ 

شــب شــروع خواهــد شــد.

این مسجد تاریخی، در تقاطع بلوار میرداماد با خیابان ۱۷ شهریور و نبش میدان اذان واقع شده است.

نگاهی به تحقیقات علمی دنیا در خصوص فواید روزه
ــان  ــا روزه درم ــا را ب ــی بیماری ه ــینا برخ ــن س ــراط و اب ــورث، بق ــر فیثاغ ــم نظی ــب قدی در ط
می کردنــد. در طــب جدیــد نیــز تحقیقــات بســیاری در خصــوص روزه بــر روی بــدن انســان صــورت 
گرفتــه و پزشــکان اتفــاق نظــر دارنــد کــه روزه داری اســالمی، در افراد ســالم موجب تقویت سیســتم 
ایمنــی بــدن، کاهــش پاســخ های التهابــی آســیب زا و بهبــود واکنــش بــدن در مــوارد اســترس و 
اضطــراب می شــود. پایــگاه اطالعــات ســالمت »healthline« آمریــکا گزیده هایــی از فوایــد روزه 

را جمــع آوری کــرده کــه در تحقیقــات علمــی ثابــت شــده اســت، کــه در ادامــه خواهیــد خوانــد:
*روزه داری می توانــد کنتــرل قنــد خــون را بهبــود بخشــد، همــراه بــا تاثیــرات احتمالــی کاهش قند 
خــون در روزه داری، ایــن امــر مــی توانــد بــه ثابــت نگــه داشــتن قند خــون کمــک کــرده و از افزایش 

میــزان قنــد خــون در ســال های بعــدی زندگــی فــرد جلوگیــری کند. 
*تحقیقــات گویــای ایــن مــورد اســت که التهــاب در ایجــاد بیمــاری های مزمــن ماننــد، بیماری های 
قلبــی، ســرطان و آرتریــت روماتوئیــد نقــش داشــته باشــد؛ روزه داری می توانــد بــه کاهــش ســطح 

التهــاب و ارتقــا ســالمتی کمــک کند.
*یکــی از دالیــل مــرگ و میــر در سراســر جهــان بیمــاری هــای قلبــی اســت که یکــی از موثــر ترین 
راه هــا بــرای کاهــش خطــر ابتــال تغییــر رژیــم غذایــی و شــیوه زندگــی اســت. طــی تحقیقــات انجام 
شــده قــرار دادن روزه در برنامــه زندگــی در ســالمت قلــب مفیــد اســت. طــی مطالعــات انجــام شــده 

روزه داری ســطح کلســترول LDL بــد و تــری گلیســیرید خــون را کاهــش مــی دهد.
*از لحــاظ تئــوری پرهیــز از مصــرف همــه یــا برخــی غذاهــا و نوشــیدنی ها بایــد کالــری دریافتــی 
شــما را کاهــش دهــد تــا موجــب کاهــش وزن در طــول زمــان شــود. طــی مطالعــات انجــام شــده 
روزه داری در طــول روز مــی توانــد نســبت بــه محدودیــت کالــری در افزایــش از دســت دادن چربــی 

ضمــن حفــظ همزمــان بافــت عضالنــی موثــر اســت.
*هورمــون رشــد انســانی HGH  از هورمــون هــای پروتئینــی اســت کــه در ســالمت فــرد جنبــه 

حیاتــی دارد. ایــن هورمــون کلیــدی در رشــد، متابولیســم، کاهــش وزن و قــدرت عضالنــی دخیــل 
اســت؛ مطالعــات انجــام شــده روزه داری می توانــد بــه طــور طبیعــی ســطح هورمــون »HGH« را 

افزایــش دهــد. 

توجیه قرارگاه روشنگری
بــه همــت حــوزه حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا ناحیــه مقاومــت بســیج نجــف آبــاد در جلســه 
توجیهــی قــرارگاه روشــنگری بــا حضــور جنــاب ســرهنگ صفرپــور فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج 
نجــف آبــاد اعضــای شــورای حــوزه و فرماندهــان پایــگاه هــای تابــع و ارکان گــردان کوثــر نســبت بــه 

برگــزاری جلســات روشــنگری توجیــه شــدند.
در ایــن جلســه کــه بنــا بــه درخواســت حــوزه حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا و انتخابــات ریاســت 

جمهــوری خــرداد مــاه انجــام گرفــت ،جنــاب ســرهنگ صفرپــور مطالبــی را عنــوان نمودنــد.
 صفرپــور گفــت: آنچــه کــه در کشــور اتفــاق می افتــد ماحصــل شــیوه اداره کشــور توســط دولــت 
اســت کــه ایــن نــوع اداره کــردن تمــام وجــوه یــک کشــور از جملــه اقتصــاد ،فرهنــگ و ... را در بــر 
مــی گیــرد. در ایــن زمــان بایــد تمــام ســعی خــود را داشــته باشــیم کــه یــک دولــت کارآمــد و 
انقالبــی روی کار بیایــد ،تامقدمــات رشــد کشــور فراهــم شــود، کــه ایــن امــر بــه نــوع انتخــاب خــود 
مــردم برمی گــردد .در ایــن راســتا عــالوه بــر انتخــاب اصلــح وظیفــه ای کــه بــر عهــده بســیجیان و 

پایگاه های بسیج هست دعوت به حضور حداکثری در انتخابات می باشد .
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج نجــف آبــاد در ادامــه گفــت: مهمتریــن رســالتی کــه می تــوان برای 
پایــگاه هــای مقاومــت و ارکان گــردان ذکــر کــرد جدیــت در پیگیری جلســات روشــنگری اســت، در 
فضــای مســاجد و بــا رعایــت تمــام پروتــکل هــای بهداشــتی بایــد روشــنگری انجــام شــود، بخشــی 

از جامعــه مخاطــب ماخــود بســیجیان هســتندو در گام دوم محــدوده پایــگاه بایــد مــد نظر باشــد.  
ایشــان در پایــان تاکیــد کردنــد: بهره گیــری از جلســات حضــوری بــا حداکثــر رعایــت پروتــکل های 
بهداشــتی و نیــز اســتفاده از فضــای مجــازی در کانــال هــای ثامــن و گــروه ســایبری می توانــد تا حد 
باالیــی بینــش بصیرتــی مــردم را بــاال ببــرد و انشــاءاهلل حضــور اکثریــت بــا یــک انتخــاب اصلــح ایــن 
بــار هــم دشــمنان ایــن مــرز و بــوم را ناامیــد ســاخته و بــه آنــان بفهمانــد کــه مــردم کشــور ایــران 

هنــوز پــای نظــام و انقــالب و آرمان هــای آن هســتند.

اولین جلسه نورانی محفل انس در سپاه نجف آباد
نجــف آبــاد، همچــون ســنوات قبــل و در اولیــن پنــج شــنبه ماه مبــارک رمضــان و بــا همــکاری اداره 

اوقــاف و امــور خیریــه نجــف آبــاد محفــل انــس بــا قــرآن کریــم در ســپاه ایــن شهرســتان برگزار شــد.

ایــن محفــل کــه بــا رعایــت تمــام دســتورالعمل هــای بهداشــتی برگزار شــد شــامل تالوت مجلســی 

قــرآن، منبــر قرآنــی و اجــرای خردســال حافــظ نمونــه کشــور، علــی محمــدی، ۷ ســاله و حافظ کل 

ــرآن، بود. ق
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                              به مناسبت روز ارتشسخنی با خوانندگان
ــردی  ــی و پایم ــه آفرین ــون حماس ــم مره ــی بالی ــدان م ــروز ب ــه ام ــه ک آنچ

شــجاعانی اســت کــه در 8 ســال دفــاع مقــدس از کارزاری شــگرف و در مقابــل 

تمامــی قــدرت هــای روز جهــان آبدیــده شــدند و ســربلندی و افتخــار را بــرای 

ــه ارمغــان آوردنــد. میهــن عزیــز خویــش ب

روز ارتش جمهوری اسالمی ایران مبارک

در ایــن روزهــا گوشــی و تبلــت در دسترســی همــه قشــرهای جامعــه دیــده مــی شــود . اگرچــه 
ــالمت روح و روان  ــر س ــم ب ــی ه ــی مضرات ــت ول ــود آورده اس ــو ج ــات ب ــهولت در ارتباط س

ــان داشــته اســت. ــان و جوان نوجوان
فضای مجازی و آسیب های اجتماعی

* اختالالت در خواب : ساعات خواب متاسفانه کاهش پیدا کرده است 
ــد  ــن در رون ــرده و همچنی ــل ک ــری را مخت ــت یادگی ــری : کیفی ــز و یادگی ــف رشــد مغ * توق

ــالت تحصی
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توانن ــی م ــای اجتماع ــانه ه ــان : رس ــاوری در نوجوان ــش خودب * افزای
ســکوی موثــر بــرای بیــان احساســات  ، مثبــت عمــل کنــد و شــواهد گویــای ایــن اســت کــه 
دوســتی قــوی جوانــان و نوجوانــان مــی توانــد بــا تعامــالت رســانه هــای اجتماعــی تقویــت شــود 
و آن هــا مــی تواننــد بــا شــناخت کــه از قبــل در افــراد داشــتند ارتبــاط بیشــتری برقــرار کننــد.

* اعتیــاد یــه اینترنــت : اســتفاده نادرســت مــی توانــد یــک عامــل بــرای اعتیــاد باشــد  کــه در 
ســال ۱99۶ کیمبرلــی یانــگ بــرای اولیــن بــار  در مقالــه ای مطــرح کــرد اســتفاده نامناســب از 

کامپیوتــر مــی توانــد معیارهــای اعتیــاد را پــر کنــد.
ــر  ــی ب ــای اجتماع ــانه ه ــی رس ــرات منف ــی از اث ــی : یک ــر جنس ــای پرخط ــاد رفتاره * ایج
جوانــان و نوجوانــان ، فراوانــی محتواهــای آزارجنســی در ســامانه هــای مختلــف اســت. کــه ایــن 

ــر مــی کشــد. ــه تصوی ــاک و غیرواقعــی را ب محتواهــا رفتارهــای خطرن
* تاثیــر منفــی رســانه  هــای اجنماعــی بــر نوجوانــان : اگــر جوانــان و نوجوانــان بیشــتر از دو 
ســاعت از رســانه هــای اجتماعــی اســتفاده کننــد بیشــتر در معــرض خطــر ابتــال بــه اختــالالت 

روانــی از جملــه افســردگی و اظطــراب قــرار مــی گیرنــد.
فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد - معاونت اجتماعی

تاثیرات فضای مجازی بر سالمت روان نوجوانان و جوانان 

ــه  ــان اینک ــا بی ــال ۱4۰۰ ب ــتان در س ــورای اداری اس ــت ش ــن نشس ــی در اولی ــاس رضای  عب
مســئولیت مــا در برابــر مبتــال شــدن مــردم بــه کرونــا بســیار مهــم اســت، گفــت: قبــل از اینکــه 
مــردم بــه بیمارســتان ها وارد شــوند بایــد پیشــگیری های الزم را لحــاظ کنیــم و در ایــن زمینــه 

بــه عمــل کار برآیــد.
ــر  ــا حضــور رهب ــام خمینــی )ره( ب ــف در حســینیه ام ــه برگــزاری مراســم مختل ــا اشــاره ب او ب
ــا وجــود اینکــه تنهــا یــک نفــر بــه عنــوان مــداح در آن  معظــم انقــالب، بیــان کــرد: ایشــان ب
محفــل حضــور دارد، شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایــت می کننــد و ایــن بــرای مــا درس اســت.

آیــت اهلل عباســعلی ســلیمانی، نماینــده، ولــی فقیــه و امــام جمعــه کاشــان، هــم کنتــرل بیمــاری 
کرونــا را وظیفــه همــه دانســت و افــزود: در ایــن زمینه خودم، مســئوالن و همه مــردم را به رعایت 
تقــوا ســفارش می کنــم، زیــرا ایــن موضــوع در مهــار ایــن ویــروس بســیار اثربخــش خواهــد بــود.

او بــا اشــاره بــه قــرار گرفتن در آســتانه انتخابات شــورا های اســالمی و ریاســت جمهــوری گفت: از 
ظرفیت هــای اصفهــان بــرای ترغیــب مــردم به حضــور حداکثــری در انتخابــات باید اســتفاده کرد.

آیــت اهلل ســلیمانی تصریــح کــرد: از خداونــد خواســتاریم مــا را از شــر ویــروس عقالنــی، کــه در 
بســیاری مــوارد خطرناک تــر از ویــروس کوویــد۱9 اســت، رهــا کنــد.

حجت االســالم محمدتقــی نقدعلــی، نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای اســالمی 
بــا اشــاره بــه مشــکالت آبرســانی بــه کشــاورزان اســتان گفــت: از مســئوالن مرتبــط خواســتارم 

کــه بــه ایــن قشــر مظلــوم توجــه بیشــتری شــود.
او بــا بیــان اینکــه شــهر جوی آبــاد خمینی شــهر یکــی از ۳ مناطــق مهاجرنشــین کشــور اســت، 

گفــت: قــرار بــود طرح هایــی در ایــن شــهر اجــرا شــود، امــا متاســفانه عملیاتــی نشــد.
ــت:  ــم گف ــان ه ــه اصفه ــا در منطق ــی آج ــد نظام ــروز، ارش ــن آذراف ــرتیپ دوم محس ــر س امی
ارتــش بعــد از انقــالب، زمــان زیــادی را صــرف ســرکوب منافقــان داخلــی کــرده، کــه ایــن یــک 

ــت. ــتودنی اس ــی س نقش آفرین
او افــزود: وضــع ارتــش در اصفهــان از نظــر کمــی و کیفــی منحصــر بــه فــرد اســت بنابرایــن بایــد 

از ایــن ظرفیت هــا بهتریــن اســتفاده را بــرد.
امیــر آذرافــروز بــا بیــان اینکــه اولیــن بــار بعــد از انقــالب، اســتان اصفهــان میزبــان مســابقات 
نظامــی کشــور های مختلــف در ایــران اســت، گفــت: ایــن موضــوع برای مــا افتخــار برانگیز اســت.

ــه گزارشــی از وضــع  ــا ارائ ــان ب ــوم پزشــکی اصفه ــز، رئیــس دانشــگاه عل ــره چنگی ــر طاه دکت

کرونایــی اســتان بیــان کــرد: در حــال حاضــر رکــورد بســتری بیمــاران کرونایــی و مرگ ومیــر را 
در اســتان شــاهد هســتیم و نمــودار مــا بــه صــورت قائم الزاویــه صعــود می کنــد.

ــه  ــتان هایی ک ــوص در شهرس ــه خص ــتان ها ب ــاران در بیمارس ــتری بیم ــت بس ــزود: ظرفی او اف
یــک بیمارســتان داریــم تکمیــل اســت کــه از ایــن بابــت بســیار نگــران هســتیم.

دکتــر چنگیــز بــا بیــان اینکــه امــروز بازدیــدی از بیمارســتان شــهید محمــد منتظری شهرســتان 
ــل  ــداد قاب ــتان تع ــن شهرس ــفانه در ای ــال متاس ــوان مث ــه عن ــزود: ب ــته ایم، اف ــاد داش نجف آب
توجهــی از بیمــاران بدحــال کرونایــی بــا ســن کــم بســتری هســتند کــه احتمــال بهبــود حــال 

آن هــا بســیار کــم اســت.
ــی و  ــتگاه های اجرای ــه دس ــت: از هم ــان گف ــان در پای ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــدادی از  ــفانه تع ــد، متاس ــال کنن ــا را اعم ــت محدودیت ه ــام جدی ــا تم ــم ب ــی می خواه نظارت

چای خانه هــا، باشــگاه های بدنســازی و ... بــه صــورت نیمه بــاز هســتند.

هفته سخت کرونایی در پیش است


