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ــه از  ــری در جامع ــزاع و درگی ــده ن پدی
ــه  ــت ک ــی اس ــیب های ــته آس آن دس
بــا ایجــاد اخــال در روابــط اجتماعــی، 
از بغــض، کینــه و  فضایــی آکنــده 
ــه وجــود  ــراد ب دشــمنی را در میــان اف

ــی آورد.  م
ــگ  ــی جن ــه معن ــت ب ــزاع لغ واژه ن
ــور  ــه منظ ــری ب ــا دیگ ــورد ب و برخ
کــه  می افتــد  اتفــاق  خصومــت 
ــل  ــا توس ــراد ب ــط اف ــد توس می توان
و کمــک گرفتــن از ابــزار یــا ادوات 
مخصــوص نــزاع، هــم بــه منظــور دفــاع 
ــدازی و  ــد بران ــه قص ــم ب ــود و ه از خ
ــد. ــود باش ــل خ ــخص مقاب ــت ش شکس
ــات  ــری، موجب ــزاع و درگی ــش ن افزای
نگرانی هــای اجتماعــی در زمینــه ترویج 
رفتــار خشــونت بــار در جامعــه، ســلب 
ــوردن  ــم خ ــر ه ــی، ب ــت اجتماع امنی
ــرمایه  ــایش س ــی، فرس ــم اجتماع نظ
ــه  ــتگی ب ــل همبس ــی و تبدی اجتماع
گسســت اجتماعــی و تبدیــل همــکاری 

ــت.  ــده اس ــتیز ش ــه س ــاری ب و همی
ــر  ــر ه ــری نظ ــزاع و درگی ــده ن پدی
ــود  ــه خ ــودکان را ب ــی ک ــردی و حت ف
جلــب مــی کنــد کــه در ایــن درگیــری 
مــورد  مجرمانــه  ادوات  و  آالت  هــا 
اســتفاده قــرار گرفتــه و درمــواردی نیز 
ــه قتــل و برخــی دیگــر از پیامدهــای  ب
ــردد. ــی گ ــر م ــری منج ــزاع و درگی ن

ــی  ــچ مردم ــس و هی ــچ ک ــاید هی ش
منطقــه  خــود  مــردم  از  بیــش 
ناخشــنودتر از پدیــده نــزاع و درگیــری 

در منطقــه نباشــد.
ــه  ــت ب ــن اس ــری ممک ــزاع و درگی ن
صــورت فــردی و یــا بــه صــورت جمعی 
ــزاع و درگیــری فــردی  باشــد کــه در ن
امنیــت شــخص بیشــتر در خطــر اســت 
امــا در درگیــری هایــی کــه بــه صــورت 
ــود.  ــی ش ــام م ــی انج ــی و گروه جمع
امنیــت چندیــن نفــر در خطــر اســت و 
اخــال در نظــم عمومــی جامعــه ایجــاد 

مــی شــود
ــه هــای  ــزاع و درگیــری یکــی از نمون ن
قابــل ذکــر نقــض نظــم و انضبــاط 
اجتماعــی و بــه عنــوان یــک ناهنجاری 
اســت، کــه بــر اثــر کارکــرد نامناســب 
ــواده،  ــر خان ــی نظی ــای اجتماع نهاده
ــی  ــود م ــه وج ــانه و ... ب ــوزش، رس آم
ــری  ــه آســیب پذی ــد؛ و در نهایــت ب آی
بســترهای  و  شــده  منجــر  افــراد 

ــازد. ــی س ــم م ــی را فراه انحراف
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دعواهایی خیابانی درنجف آباد و دالیل آن

یادداشت سر دبیر:
 دعواهایی خیابانی در صدر

ــزاع و  ــر ن ــای اخی ــاه ه ــفانه در م متاس
ــای  ــاری ه ــدر ناهنج ــری در ص در گی
اجتماعــی شهرســتان نجــف آبــاد قــرار 
گرفتــه و گــوی ســبقت را از دیگــر 
مــوارد چــون طــاق و اعتیــاد و ... 

ــت. ــوده اس رب
 البتــه ایــن در حالــی اســت کــه 
ــال  ــه دنب ــونت و ب ــار خش ــش آم افزای
ــر  ــی در دیگ ــای خیابان ــری ه آن در گی
ــد  ــز رون ــران نی ــورمان ای ــاط کش نق
ــت.  ــرده اس ــی ک ــی را ط ــه فزون رو ب
در  متعــددی  عوامــل  کارشناســان 
ــه از رفتــار کــه حاکــی  ــروز ایــن گون ب
تحمــل  آســتانه  آمــدن  پاییــن  از 
ــائل  ــی مس ــمرده اند. برخ ــت برش اس
اقتصــادی را در پاییــن آمــدن حــد 
ــار  ــد. در کن ــی دانن ــل م ــل دخی تحم
مــوارد بــاالی ثبــت شــده توســط 
دســتگاه هــای انتظامــی بخــش اعظــم 
ــکیل  ــدون تش ــی ب ــای خیابان دعواه
پرونــده خاتمــه پیــدا مــی کنــد و 
طرفیــن بــا پــا در میانــی مــردم از هــم 
ــد  ــن بای ــار ای جــدا مــی شــوند. در کن
ــه خشــونت هــای کامــی کــه حتــی  ب
در گیــری بدنــی بــه دنبــال نــدارد و بــه 
بیــان دشــنام و عبــارات رکیــک خاتمــه 

ــود. ــاره نم ــم اش ــد ه ــی یاب م
فرماندهــی کل نیــروی انتظامــی در 
خصــوص دالیــل افزایــش نــزاع تــورم، 
در  و  خشکســالی  و  جــوی  شــرایط 
ــی را  ــکات فرهنگ ــق مش ــی مناط برخ
در کاهــش آســتانه تحمــل و بــاال رفتــن 

ــت.  ــته اس ــر دانس ــا موث ــری ه درگی
در هــر صــورت مــوارد بــاال بــه همــراه 
ترافیــک، آلودگــی صوتــی و تصویــری و 
ــوه جمعیــت در کان  آلودگــی هــوا، انب
ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــهرها و ... باع ش
ــری  ــل کمت ــدرت تحم ــهروندان از ق ش

ــند. ــوردار باش برخ
ــزاع  ــه ن ــه ریش ــن ک ــاه کام ای کوت
هــای خیابانــی در عــدم کنتــرل خشــم 
و هیجانــات لحظــه ای اســت و بایســته 
ــه  ــی جامع ــای آموزش ــر نهاده ــت ب اس
ــان،  ــا پای ــی ت ــدارس از ابتدای ــر م نظی
ــه  ــی و ... ب ــاط جمع ــای ارتب ــانه ه رس
ــا  ــد ت ــم بپردازن ــرل خش ــوع کنت موض
افــراد بتواننــد در شــرایط بحرانــی 
ــی  ــه ای ــات لحظ ــات و هیجان احساس

ــد. ــت کنن ــی مدیری ــه خوب ــود را ب خ

نزاع خیابانـی یک معضل اجـتماعـی
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ــا هــدف ایجــاد  ــاد  ب ــف اب ــران نج دیباگ
ــریات و  ــا نش ــان ب ــاط عکاس ــت ارتب و تقوی
ــک  ــهری ی ــه مســایل ش ــا ب ــر آنه ــب نظ جل
کند.هــر  برگزارمــی  هفتگــی  ی  مســابقه 
هفتــه موضوعــی بــرای عکــس انتخــاب مــی 
شــود و عالقمنــدان عکاســی مــی تواننــد 
ــام خــود   ــه همــراه ن عکــس هــای خــود را ب
ــه شــماره  تلگــرام  ــه ب ــا دوشــنبه هــر هفت ت
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ــند. ــری باش ــای تصوی ه
موضوع شماره یک:
  معضات شهری

خدایا
خدا ی من!!

ــگ  ــرات تن ــم ب ــاره دل ــزار ب ــه!  ه ــاره ن دوب
ــده ش

دلــم بــرای اون معجــزه هــای یهوئــی ات 
ــده ــگ ش ــی تن ــی خیل خیل

خدای مهربونم!!
دلــم بــرای مهــر ورزیــدن هــای وقــت و بــی 

وقتــت تنــگ شــده!!
خدای بزرگ !!

ــن  ــه م ــات ب ــردن ه ــی ک ــرای بزرگ ــم ب دل
ــده! ــگ ش ــر تن حقی

خدایا عالم 
ــی  ــه ای ..حت ــس دیگ ــو هیچک ــر ت ــه غی ب
چشــمانم نداســت از غصــه هــا و قصــه هــای 

ــم!! دل
ــه اون  ــده واس ــگ ش ــم تن ــی دل ــن خیل و م
دســت هــای پنهانــت کــه در وقــت بــی 
ــرد! ــی ک ــوازش م ــم ران ــر و صورت ــی س کس

ــگاه  ــه اون ن ــده واس ــگ ش ــم تن ــا دل خدای
ــم را  ــه دل ــقانه ات ک ــوس و عاش ــای محس ه

ــرد!! ــی ب ــت م ــی نهای ــا ب ت
ــب  ــه اون ش ــده واس ــگ ش ــم تن ــا دل خدای
هایــی کــه صــدام مــی کــردی کــه بنــده ی 

ــن... ــر درد م پ
ــرف  ــم ح ــا ه ــا ب ــو ت ــد ش ــاز بلن ــواب ن ازخ

ــم! بزنی
ــا اون  ــو ب ــم و ت ــن بگ ــا م ــودی ت ــر ب منتظ
همــه عظمــت وبزرگــی بــه تــک تــک کلمــات 
ــی  ــوش م ــوب گ ــی خ ــم خیل ــاری از زبان ج

ــردی.. ک
ــم واســه اون آرامشــی کــه دراوج  ــا دل خدای
ــتن  ــر نشس ــد از ه ــانی بع ــی وپریش ــا آرام ن
ــگ  ــی تن ــی خیل ــم خیل ــی یافت ــو م ــار ت کن

ــده!! ش
ــه  ــی ک ــه اون وقتای ــده واس ــه ذره ش ــم ی دل
ــی  ــا م ــقف وب ی انته ــی س ــمون ب ــر آس زی
نشســتم و تــا جایــی کــه دلــم مــی خواســت 
ــر  ــف منتظ ــوی ص ــه ت ــه اینک ــه بدون آزادان
ــرس  ــه ای از ت ــچ دغدغ ــه هی ــم و بدون بمون
اینکــه وقــت مالقاتــم تمــوم مــی شــه ســاعت 
ــگ شــده !!! ــردم تن ــم درد دل میک ــا ه ــا ب ه

ــه مــن لطــف  ــدازه ب ــی ان ــو چــه ب ــا ت خدای
کــردی بــه انــدازه ی تمــام ثانیــه هــای 
ــت گذاشــتی ونگاهــت  ــن وق ــرای م عمــرم ب

ــی!! ــر نگرفت ــن ب ــی از م ــی آن را حت
مــرا همــه جــا وهمــه وقت دیــدی و شــنیدی 
و هــم هــوای خــودم رو داشــتی و هــم هــوای 

دلــم را!!!
دلــم بــرای روزایــی کــه حتــی بــا دلــی پــراز 
ــردم و  ــی ک ــه م ــت گری ــه برای ــض وگری بغ
ــردم  ــی ک ــه م ــم گل ــار اطرافیان ــاید از رفت ش
تــو بــا لبخنــد ســرم رو دربغــل مــی گرفتــی 

و مــی گفتــی :
ــه  ــدم ب ــت ق ــه وق ــن هم ــاش م آزرده دل نب

ــتم  ــرازت هس ــراه وهم ــدم هم ق
ــا  ــع ه ــام اون موق ــه تم ــم واس ــا دل خدای

ــده! ــگ ش ــی تن ــی خیل خیل
خدا جونم می شه بازم نگاهم کنی؟؟!!

خــدا  جونــم مــی شــه بــازم صدایــم 
کنــی؟؟!!

ــی حــد و  ــم واســت ب ــم مــن دل ــدا جون خ
ــی حســاب تنــگ شــده !!!!!  ب

ــو  ــگ ت ــم تن ــمانم دل ــن آس ــا م       خدای
ــده!! ش

* نوشته : آسمان

ــورد  ــان ب ــد نوری ــید محم ــر س ــای دکت آق
تخصصــی کــودکان و نــوزادان درســال ۱37۱ 
وارد دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان شــدند 
و بعــد از گذرانــدن دوره هــای تخصصــی بــه 
ــالمت  ــوزه س ــت در ح ــال اس ــدت ۱0 س م
ــد  ــه کارن ــغول ب ــاد مش ــف آب ــتان نج شهرس
ایشــان قــرار اســت بــا در اختیــار قــرار دادن 
ــودکان  ــه ک ــود در زمین ــد خ ــات مفی اطالع
ــی  ــه اگاه ــران ب ــریه دیباگ ــا نش ــوزادان ب و ن
مــردم شــریف نجــف ابــاد کمــک کننــد و در 
ــن  ــا چنی ــواالت م ــدادی از س ــه تع ــروع ب ش

ــد. پاســخ دادن
1-نظــر شــما درموردوضعیــت بهداشــت 
عمومــی شهرســتان نجــف ابــاد از 
ــت؟ ــه اس ــک چگون ــک پزش ــگاه ی جای

شهرســتان  عمومــی  بهداشــت  وضعیــت  
نجــف ابــاد نســبت بــه شهرســتانهای اطــراف 

ــرب  ــل مخ ــری دارد و عوام ــرایط مطلوبت ش
ــه در  ــری دارد ک ــی کمت ــن الودگ و همچنی
ــواده  ــم خان ــوولین و ه ــم مس ــتا ه ــن راس ای
ــه  ــه ب ــد و باتوج ــر بودن ــل همدیگ ــا مکم ه
ــه و  ــورت گرفت ــورها ص ــه در کش ــی ک ارزیاب
ــک  ــر ی ــوزادان زی ــر درن ــرگ و می ــزان م می
ــر  ــد نظ ــال را م ــر 5 س ــودکان زی ــاه و ک م
ــم   ــی داری ــد مــا وضعیــت مطلوب ــرار داده ان ق
ــاند.  ــی رس ــا را م ــوب م ــت مطل ــن بهداش و ای
2-چــه بیمــاری هایــی در حــال حاضــر 
ــایع  ــاد ش ــف اب ــودکان نج ــن ک دربی
اســت؟ و علــت ان چیســت؟و چــه 
پیشــگیری هایــی در ایــن زمینــه 

وجــود دارد؟
ــن  ــی ممک ــرایط آب و هوای ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــود  ــی بش ــاری اپیدم ــک بیم ــه ی ــت ک اس
مثــل اســهال و اســتفراغ کــه در حــال حاضــر 
ــا رعایــت نکــردن بهداشــت  شــایع اســت و ب
و از طریــق خوراکــی منتقــل مــی شــود امــا 
ــدی  ــد هایپوتیرویی ــی مانن ــای کل بیمــاری ه
یــا کــم کاری تیروییــد نــوزادی کــه در 
ــه  ــر ب ــت و اگ ــران اس ــر ای ــان 3 براب اصفه

موقــع تشــخیص داده نشــود منجــر بــه عقــب 
ــنوایی  ــن ناش ــم چنی ــی و ه ــی ذهن افتادگ
ــه   ــوزادان مــی شــود و بیمــاری ســنگ کلی ن
کــه هنــوز علــت شــیوع ایــن بیمــاری دقیقــا 

ــت. ــده اس ــخص نش مش
ــوان  ــه عن ــما ب ــای ش ــه ه 3-دغدغ

ــت؟ ــک چیس ــک پزش ی
ــی  ــه رواج دارد وحت ــه در جامع ــی ک خرافات
افــراد تحصیــل کــرده هــم تحــت تاثیــر ایــن 
خرافــات قــرار گرفتــه انــد وایــن پــای بنــدی 
ــک  ــه پزش ــاد ب ــدم اعتم ــات از ع ــه خراف ب
ــطح  ــه س ــدوارم ک ــود و امی ــی ش ــی م ناش

ــرود. ــر ب ــردم باالت ــگ م فرهن
یــک  موفقیــت  هــای  4-شــاخص 
پزشــک را بــرام مــا بیــان کنیــد:

اول از هرچیــزی وجــدان کاری مخصوصــا در 
ــا جــان انســان هــا ســرو کار  پزشــکی کــه ب
ــار  ــواده بیم ــار و خان ــد درک بیم ــم وبع داری
ــود  ــه کاری خ ــلط در حیط ــارت و تس و مه
ــورد کار خــود  ــروز در م ــب ب ــه از مطال واینک

اطــالع داشــته باشــیم.
ادامه دارد.. .مینا نوروزی

دل نـوشـته 

مسـابقه عـکاسـی
بقیه از صفحه 1 

نــزاع و درگیــری یکــی از نمونــه هــای قابــل 
ــی و  ــاط اجتماع ــم و انضب ــض نظ ــر نق ذک
ــر  ــه عنــوان یــک ناهنجــاری اســت، کــه ب ب
ــر کارکــرد نامناســب نهادهــای اجتماعــی  اث
ــه  ــانه و ... ب ــوزش، رس ــواده، آم ــر خان نظی
ــیب  ــه آس ــت ب ــد؛ و در نهای ــی آی ــود م وج
پذیــری افــراد منجــر شــده و بســترهای 
ــن رو،  ــازد. از ای ــی س ــم م ــی را فراه انحراف
ــری رواج دارد  ــزاع و درگی ــه ن ــی ک در جای
ــی،  ــئله اجتماع ــک مس ــت ی ــوان گف ــی ت م
ــود. ــی ش ــی م ــی و سیاس ــادی، فرهنگ اقتص

اقتصــادی  بحــران  و  نابســامان  اوضــاع 
می توانــد دلیلــی بــر کاهــش تحمــل و 
نشــان  یافته هــا  باشــد.  دعــوا  افزایــش 
می دهنــد کــه در کنــار رفــاه متوســط، 
برخــورداری نســبی از تامیــن اجتماعــی 
و همچنیــن تحصیــالت موجــب کاهــش 

می شــود.. درگیــری 
ــدون  ــی ب ــای خیابان ــم دعواه ــش اعظ  بخ
تشــکیل پرونــده خاتمــه پیــدا می کنــد 
و طرفیــن بــا پادرمیانــی مــردم از هــم 
جــدا می شــوند. در کنــار ایــن بایــد بــه 
ــی  ــری بدن ــه درگی ــی ک خشــونت های کالم

ــرد. ــاره ک ــم اش ــدارد ه ــال ن ــه دنب ب
پرتــاب شــدن اقشــار وســیعی بــه محــدوده 
ــن  ــودکان ای ــدن ک ــه بازمان ــر و در نتیج فق
یافتــن  و  مرتــب  تحصیــل  از  خانواده هــا 
ــد  ــلی را تولی ــد نس ــب می توان ــغل مناس ش
ــال  ــه اعم ــتری ب ــش بیش ــه گرای ــد ک کن
ــد. ــته باش ــان داش ــه و خیاب ــونت در کوچ خش

ــیاری  ــکالت بس ــا مش ــهر ها ب ــی در ش زندگ
آمــد،  و  رفــت  ترافیــک،  اســت.  همــراه 
انبــوه  تصویــری،  و  آلودگی هــای صوتــی 
جمعیــت و باالخــره در ســال های اخیــر 
ــا  ــه این ه ــوا. هم ــده ه ــه کنن ــی کالف آلودگ
باعــث شــده اســت تــا شــهروندان از قــدرت 

ــند. ــوردار باش ــری برخ ــل کمت تحم

ــرل  ــدم کنت ــی در ع ــای خیابان ریشــه نزاع ه
اســت. در  خشــم و هیجانــات لحظــه ای 
ــدام از  ــا هیچ ک ــه تنه ــته ن ــای گذش دهه ه
نهادهــای آموزشــی جامعــه )خانــواده، مهــد 
ــه موضــوع  کــودک، دبســتان، دبیرســتان( ب
در  بلکــه  نپرداخته انــد،  خشــم  کنتــرل 
رونــدی معکــوس در کل جامعــه بــه خشــم 

ــت. ــده اس ــن زده ش ــاش دام و پرخ
و  نــزاع  و شــروع  بــودن”  بیــن “جــوان 
درگیــری رابطــه مســتقیمی وجــود دارد، 
ــری  ــزاع و درگی ــات ن ــداد و دفع ــی تع یعن
ــراد  ــال اف ــن و س ــا س ــتقیمی ب ــه مس رابط
دارد. اکثــر نزاع هــای خیابانــی در ســن “۱۶ 

تــا 35 ســالگی” روی می دهــد.
”خشونت احساسی”

 بــه احســاس ناامنــی در درون جامعــه دامــن 
ــد. می زن

ــود را  ــهروندان خ ــه ش ــود ک ــث می ش وباع
ــد.  ــز کنن ــاح” مجه ــه “س ب

امــروزه بســیاری از جوانــان  بــا خــود ســالح 
ســرد و چاقــو حمــل می کننــد کــه در 
بســیاری از نزاع هــای خیابانــی نیــز از آن 
شــدت  کاســتن  می شــودبرای  اســتفاده 
و فراوانــی هــر معضــل اجتماعــی، بایــد 
مســئولیت  و  تکلیــف  احســاس  جامعــه 
ــد اخــالق  ــه کار شــود بای ــد و دســت ب نمای
نیکــو، برخــورد احتــرام آمیــز و ســعه صــدر 
گســترش یابــد؛ بایــد مــردم بــا عمــق وجــود 
ــی  ــدارا م ــو و م ــا عف ــه ب ــد ک احســاس کنن
تــوان از خیلــی از درگیــری هــا و نــزاع 
ــا آمــوزش مهــارت  هــا، جلوگیــری کــرد و ب
ــد  ــری، مســائلی مانن ــی و یادگی ــای زندگ ه
خونســردی، متانــت، تامــل، تفکــر و افزایــش 
آســتانه تحمــل افــراد مــی تــوان نــرخ نــزاع 

و درگیــری را در ســه ســطح جامعــه کاهــش 
داد.

ــه  ــی ک ــر گروه ــی و ه ــای مرجع ــروه ه گ
ــه دارد،  ــاد جامع ــا آح ــتقیم ب ــاط مس ارتب
ایــن توانایــی را دارنــد و مــی تواننــد در 
ــای  ــل و راه ه ــروز معض ــل ب ــاندن عل شناس
ــد و در  ــردم نشــان دهن ــه م پیشــگیری را ب
پیشــگیری از جرائــم بخصــوص ضــرب و 

ــوند. ــع ش ــر واق ــرح مؤث ج
ــرای موفقیــت در هــر کاری بایــد آمــوزش  ب
ــه صــورت غیررســمی  ــد ب ــای الزم هرچن ه
ــتند  ــردم هس ــه م ــی ک ــان اصل ــه مخاطب ب
ــا یــک  ارائــه کــرد و نبایــد انتظــار داشــت ب
ــل  ــکل، آن معض ــح مش ــرح و توضی ــار ط ب
حــل شــود بایــد در نظــر گرفــت کــه تکــرار 
و صــرف وقــت زیــاد الزمــه کمــک بــه 
ــت ــی اس ــی فرهنگ ــک ویژگ ــدن ی ــه ش نهادین

برنامه هــای  موثرتریــن  از  برخــی   
پیش گیــری در تــالش بــرای تغییــر عوامــل 
ــط  ــه فق ــعی دارد ن ــه س ــت ک ــف اس مختل
ــا،  ــر خانواده ه ــه ب ــد بلک ــراد کار کن روی اف
ــر داشــته باشــد.  ــز اث مــدارس و محــالت نی
شــرکت  برنامه هــا  ایــن  در  افرادیکــه 
رفتارهــای  مرتکــب  کمتــر  می کننــد 

خشــونت آمیــز  مــی شــوند. 
ــد  ــی نیازمن ــونت خیابان ــری از خش پیش گی
همــکاری و همفکــری متخصصیــن ســالمت 
هــای  رشــته  ســایر  و  جامعــه  عمومــی 
مقامــات  و  قانــون  اجــرای  دانشــگاهی، 
ــای  ــد. برنامه ه ــی باش ــه م ــی جامع سیاس
تعییــن  بــرای  بایــد  پیش گیرنــده 
مــورد  دقــت  بــه  موثــر  اســتراتژی های 
ــر  ــد. عــالوه ب ــرار گیرن ــی ق بررســی و ارزیاب
قانونــی و سیاســی  اســتراتژی های  ایــن، 
ــی  ــالمت عموم ــای س ــر تالش ه ــد ب می توان
بــرای کمــک بــه کاهــش هزینه هــای ناشــی 

از خشــونت های افــراد کمــک کنــد.

درختچــه هــای مقــاوم در کنــار باغهــای 
ــوان”  ــده اید,”ارغ ــه دی ــهر را ک ــک ش خش

ــون. ــان ارغ ــا هم ــد ی ــی نامن م
 از دوران بســیار قدیــم درخــت ارغــوان بــرای 
ــای  ــه ه ــه ترک ــه ای ک ــی  درختچ ــوده باف ل
ــک  ــرد کوچ ــبز وگ ــای س ــوه ای و برگه قه
در  زیبایــی  بنفــش  ای  گلهــای خوشــه  و 
ــوردن  ــی آب خ ــا کم ــد ب ــت میده اردیبهش
چنــان انعطافــی بــا دســتان هنرمنــدان قدیــم 

ــوده ــد بنام”ل ــی ش ــل م ــبدی تبدی ــه س ب
ــي  ــبد بزرگ ــي س ــه معن ــنت ب ــوده در س  ل
ــراي محــل میــوه اســتفاده مــي  اســت کــه ب

ــود .  ش
ــاغل  ــز مش ــته ج ــه در گذش ــي ک ــوده باف ل
ــتي اي  ــع دس ــه صنای ــوده و از جمل ــهر ب ش
مــي باشــد کــه از طریــق آن مــردم بــه امــرار 

ــد . ــي پرداختن ــاش م مع
 در حــال حاضــر نیــز چنــد تــن از بــا تجربــه 
ــوده  ــه ل ــه ب ــن حرف ــاي ای ــي ه ــا و قدیم ه

ــتند . ــغول هس ــي مش باف
  لــوده بافــی از هنرهــای دســتی شــهر 

ــت ــف آباد اس نج
ــوده بافــي قبــل از اینکــه کــه یــک منبــع   ل
ــر  ــع برت ــا و صنای ــد باشــد . جــز هنره در آم
دســتي شــهر مــي باشــد کــه داراي ظرافــت 
ــوده هــا از  هــاي خــاص خــود مــي باشــد . ل
بــه هــم بافتــن چنــد ترکــه ) چــوب ( ایجــاد 

ــي شــوند .  م
ایــن لــوده هــا چنــان بافتــه مــي شــوند کــه 
ــا آن  ــه ب ــي ک ــتحکام چوب ــر اس ــن براب چندی
ــر  ــتحکام دارد و از نظ ــود اس ــي ش ــه م بافت
ــي دارد  ــي متفاوت ــکل هندس ــز ش ــي نی زیبای

ــزوده اســت ــي آن اف ــر زیبای ــه ب ک
ــه  ــي ) ترک ــه ارغوان ــا از ترک ــوده ه ــوب ل  چ
ــوده  ــي از ل ــه بعض ــد ک ــي باش ــي ( م ارغان
ــود  ــاغ خ ــا در ب ــه ی ــا آن را در خان ــاف ه ب
مــي کاشــتند و البتــه بعضــي هــم آن را مــي 
ــزرگ  ــاي ب ــته ه ــورت دس ــه ص ــد و ب خریدن
ــد .  ــي آورن ــان م ــره هایش ــه حج ــده و ب چی
ابتــدا بــرگ هــا را از ترکــه هــا جــدا مــي کنند 
و در حالــي کــه هنــوز چــوب هــا نــرم هســتند 
، مشــغول بــه بافتــن یــک لــوده ) ســبد ( مــي 
شــوند . تماشــاي هنرمردانــي کــه بــا حوصلــه 
و صبــر بــه بافتــن ایــن لــوده هــا اقــدام مــي 

کننــد ، خالــي از لطــف نیســت .
پیرمردانــی را در مغــازه هــای کوچــک در 
ــیده  ــابق( نرس ــاد س ــهریور )قب ــان ۱7ش خیاب
ــا  ــل باره ــی عام ــام فامیل ــتان بن ــه بیمارس ب
دیــده ایــم و یــا همــان خیابــان نزدیــک 
مخابــرات و یــا خیابــان دلگشــا)کوچه برجــی( 
کمــی بعــد از خیابــان شــیخ بهایــی جنوبــی و 
اکنــون درخیابــان حافــظ )پشــت بانــک ملــی 
ــازه ای  ــی مغ ــه باغمل ــیده ب ــزی( و نرس مرک
ــوده  ــای ل ــازه ه ــر مغ کوچــک همچــون دیگ
ــادی در  ــف آب ــر نج ــوش فک ــوان خ ــی ج باف
ــا  ــان ب ــوالدی چن ــی پ ــت و باهمت ــج عزل کن
دســتانش ترکــه هــای ارغــوان را ادب میکنــد 
ــای  ــان ه ــه ها,انس ــن ترک ــتگان ای ــه گذش ک

ــم را. ــوش قدی ــک بازیگ کوچ
ــه  ــی ب ــدور از حواش ــه ب ــوان ک ــن ج ــه, ای بل
فکــر احیــای صنعــت دســتی شــهرمان اســت 

ــح. کســی نیســت جزاســتاد صــادق فات
ــه  ــت ک ــف نیس ــی از لط ــر خال ــه در آخ البت
ــن  ــا ای ــزرگ ب ــبدهای ب ــز س ــه ج ــد ب بدانی
چــوب هــا انــواع دیگــری از محصــوالت ماننــد 
یــک چیــزی شــبیه بــه ســینی؛ تخــت و گــرد. 
کــه قبــاًل نانواهــا از آن  اســتفاده مــی کردنــد، 
و چانــه ی نــان رو مــی زدنــد روی اون و مــی 

زدنــد داخــل تنــور. 
بــه جــای درب بعضــی ظــروف هــم از آن  
ــت  ــار ماس ــد. درب تاغ ــی کردن ــتفاده م اس
)تاغــار بــه کاســه هــای بــزرگ ســفالی 
ــت  ــندگان ماس ــه فروش ــد ک ــی ش ــه م گفت
از آن بــرای نگهــداری ماســت هــای آورده 
شــده بــرای فــروش اســتفاده می-کردنــد( یــا 
ــزرگ شــبیه  ــی )ظــرف هــای ســفالی ب بولون
ــداری  ــرای نگه ــاد ب ــا درب گش ــوزه ب ــه ک ب

ــی. ــرکه و ترش ــذای( س ــواد غ م
 هنــوز هــم بعضــی هــا دورش را پارچــه مــی 
پیچنــد و بــه جــای دمــی برنــج از آن اســتفاده 
مــی کننــد. همچنیــن  بعضــی از وســایل 
ــود .از  ــی ش ــه م ــز  بافت ــی نی ــی زیبای تزئین

ــوه و... ــدان , ظــرف می ــه گل جمل
 

صنایع دستی نجف آباد

دکــتر ســــالم

خانــواده ،کوچکتریــن نهــاد جامعــه و کانــون 
انــس آدمیــان اســت . اولیــن مکانــی کــه بــه 
ــد در  طــور طبیعــی هــر کــودک بعــد از تول
ــود و  ــی ش ــزرگ م ــد ، ب ــی کن ــد م آن رش
ــی  ــای زندگ ــتقیم الفب ــر مس ــتقیم و غی مس
ــچ  ــی آموزد.هی ــی را در آن م و اصــول تربیت
ــی  ــد اخالق ــودی رش ــیر صع ــه ای س جامع
ــای آن  ــه اعض ــر آن ک ــد مگ ــی پیمای را نم
یعنــی خانــواده هــا پیشــگامان ایــن نردبــان 
عناصــر   ، شــوهر  و  زن   . باشــند  ترقــی 
ــی  ــی اخالق ــواده هســتند .تعال ــه ی خان اولی
خانــواده نیازمنــد کســب آگاهــی هــای 
متفــاوت اســت ،اعــم از آگاهــی نســبت 
ــه  ــبت ب ــی نس ــتن خویش،آگاه ــه خویش ب
همســر و خصوصیــات وی ،شــناخت اخالقــی 
ــل و  ــب فضائ ــی از روش کس ــا آگاه و نهایت
ــرمایه  ــا س ــر تنه ــی. عم ــل اخالق ــع رذای دف
ی آدمــی اســت و پســندیده اســت کــه هــر 
فــرد ، حداکثــر تــالش خــود را بــه کار گیــرد 
تــا بــه تقویــت ابعــاد مثبــت و کاهــش نقــاط 
ــا روح  ــردازد ت ــش بپ ــودی خوی ــی وج منف
ــی  ــع اصل ــه منب ــتن ب ــرای پیوس ــود را ب خ
ــش  ــرای پاالی ــه ب ــد . آن ک ــاده کن ــور ،آم ن
روح خویــش ،ســختی هــا را بــه جــان پذیــرد 
ــیطان را  ــاره ،ش ــس ام ــرپیچی از نف ــا س و ب
ــژه  ــرکات وی ــوس ســازد ، از امدادهــا و ب مای
ی خداونــد بهــره منــد خواهــد شــد در 
ــر  ــه و دربراب ــم در خان ــرل خش ــه کنت زمین
خانــواده روش هــای متعــدی پیشــنهاد شــده 

اســت.
آیا واقعا اهمیت دارد

قبــل از ایــن که جــر و بحثــی را باهمســرتان 
ــا  ــد آی ــر کنی ــود فک ــا خ ــد، ب ــروع کنی ش
موضــوع واقعــا ارزشــش را دارد کــه شــما را 
عصبانــی کنــد؟ یــا مــی توانیــد بــه ســادگی 
ــار  ــری رفت ــور دیگ ــا ط ــد؟ و ی از آن بگذری

کنیــد.

ــت  ــم دق ــروز خش ــای ب ــانه ه ــه نش ب
ــد کنی

در هنــگام خشــم ابتــدا نشــانه هــای آغازیــن 
ــد.  ــی کن ــروز م ــم ب ــده خش ــدار دهن و هش
ــرل آن  ــا و کنت ــانه ه ــن نش ــناخت ای ــا ش ب
هــا مــی تــوان از شــدت یافتــن خشــم 
ــی همچــون  ــرات بدن ــرد. تغیی ــری ک جلوگی
افزایــش ضربــان قلــب، افزایــش فشــارخون، 
ــس،  ــر تنف ــالت، تغیی ــدن عض ــض ش منقب
مشــت شــدن دســت هــا و بــه هــم فشــردن 
دنــدان هــا از نشــانه هــای فیزیولو ژیــک 

خشــم اســت.
احساس منفی خود را بیان کنید

ــالف و  ــگام اخت ــن هن ــات زوجی ــی اوق گاه
ــی و  ــان ناراحت ــای بی ــه ج ــکل ب ــروز مش ب
خشــم خــود، آن احســاس را بــه نمایــش می 
گذارنــد مثــال اخــم مــی کننــد، حــرف نمــی 
زننــد، داد و فریــاد مــی کننــد و... نکتــه 
مهــم ایــن اســت کــه اگــر ناراحتــی خــود را 
ــان نیاوریــد همســرتان متوجــه نمــی  ــه زب ب
ــه  ــد. ب شــود کــه شــما چــه احساســی داری
ــتفاده  ــا اس ــگری، ب ــم و پرخاش ــای خش ج
ــان  از کلمــات مناســب احســاس خــود را بی
ــه  ــه ب ــی ک ــد »زمان ــان کنی ــال بی ــد. مث کنی
ــی  ــت م ــی، ناراح ــی کن ــل نم ــت عم قول
ــه  ــان احساســات خــود، زمین ــا بی شــوم«. ب
مناســبی را بــرای حــل مشــکلی کــه چنیــن 
احساســاتی را بــه وجــود آورده اســت، فراهــم 

ــد. مــی کنی
مراقب کام خود باشید

و  ســرزنش  تهدیــد،  توهیــن،  تحقیــر، 
اگــر  کنیــد  دقــت  نکنیــد.  پرخاشــگری 
ــا  ــدی و ی ــه تن ــده، ب ــر ش ــان بلندت صدایت
ــا پرخاشــگری صحبــت مــی کنیــد کمــی  ب

مکــث کنیــد تــا آرام شــوید.

 موقعیت را ترک کنید
ــورت  ــد در ص ــی کنی ــر م ــه فک ــی ک زمان
ادامــه بحــث دیگــر نمــی توانیــد خشــم خود 
را کنتــرل کنیــد ادامــه صحبــت تــان را بــه 
ــن کار  ــا ای ــد، ب ــان دیگــری موکــول کنی زم
ــد  ــی دهی ــه خــود و همســرتان فرصــت م ب
ــد و  ــه بگیری ــت و خشــم فاصل ــا از عصبانی ت
ــرای  ــری داشــته باشــید. ب ــار مناســب ت رفت
ایــن منظــور مــی توانیــد بگوییــد:« االن 
ــن  ــم، ممک ــبی نداری ــی مناس ــرایط روح ش
اســت حــرف هایــی بزنیــم کــه هــر دو بعــدا 
پشــیمان شــویم اجــازه بــده در شــرایط 
ــا  ــم« و ی ــت کنی ــر صحب ــا یکدیگ ــری ب بهت
ــاره  ــد درب ــم، بع ــن االن عصبانی ــن که:«م ای

ــرد«. ــم ک ــت خواهی ــوع صحب ــن موض ای
خود را آرام کنید

ــق، شســت  ــد تنفــس عمی ــی مانن روش های
ــیدن آب و  ــورت، نوش ــت و ص ــوی دس و ش
ــت  ــم و عصبانی ــش خش ــاده روی در کاه پی
ــز  ــر اســت. ریلکسیشــن)آرام ســازی( نی موث
ــش  ــرای کاه ــر ب ــای موث ــی از روش ه یک
ــه  ــن ب ــت. ریلکسیش ــراب اس ــم و اضط خش
معنــای آرام کــردن عضــالت منقبــض بــدن 
ــود،  ــی ش ــمگین م ــرد خش ــی ف ــت. وقت اس
ــا  ــت انقبــاض پیــدا مــی کنــد، ام ــدن حال ب
ــی  ــرار م ــس ق ــت ریلک ــدن در حال ــی ب وقت

ــدن  ــی در ب ــش و انقباض ــر تن ــرد، دیگ گی
ــی  ــز آرام م ــرد نی ــن ف ــدارد و ذه ــود ن وج
ــازی  ــق آرام س ــری دقی ــرای یادگی ــود. ب ش
مــی توانیــد از کتــاب هــا و ســی دی هــای 

ــد. ــتفاده کنی ــی اس آموزش
مســائل و مشــکات خــود راحــل 

ــد کنی
گاهــی زوجیــن بــه ایــن دلیــل دچــار خشــم 
و عصبانیــت مــی شــوند کــه بــه دنبــال حــل 
مســئله نیســتند بــرای خــروج از بــن بســت 
عصبانیــت، بــه حــل مشــکالتی کــه موجــب 
ــی شــود، بیندیشــید.  ــت م خشــم و عصبانی
ــه طــور  بدیــن منظــور نخســت مشــکل را ب
دقیــق تعریــف کنیــد، ســپس راه حــل هایــی 
بــرای آن انتخــاب کنیــد، آن گاه نکات مثبت 
و منفــی هــر راه حــل را بررســی کنیــد و در 

پایــان بهتریــن راه حــل را انتخــاب کنیــد.
 گذشت کنید

کــردن  فرامــوش  معنــای  بــه  گذشــت 
ــای  ــه معن مســئله نیســت، بلکــه گذشــت ب
رهــا کــردن خــود از خشــم اســت. گذشــت 
نشــانه کنتــرل شــما بــر احساســاتتان اســت 

ــف. ــانه ضع ــه نش ن
 از عذرخواهی نترسید

اگــر متوجــه شــدید رفتــار شــما باعــث 
شــده  همســرتان  عصبانیــت  و  ناراحتــی 
ــرای  ــر ب ــن ام ــد. ای ــی کنی ــت عذرخواه اس
زیانبــار  آثــار  کاهــش  و  رابطــه  ترمیــم 

اســت. ضــروری  پرخاشــگری 

مـهارخشم و عصبانیت در خـانه
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ــه  ــی ب ــراس اجتماع ــا ه ــی ی ــع هراس جم
ــراب  ــه اضط ــود ک ــی ش ــه م ــی گفت اختالل
شــدید و کــم رویــی زیــاد از حــد در موقعیــت 
هــای اجتماعــی از ویژگــی های آن محســوب 

مــی گــردد. 
دیگــران  کــه  ایــن  از  هراســان  جمــع   
کنجکاوانــه آن هــا را زیــر نظــر مــی گیرنــد، 
مــدام و شــدیداً در بیــم بــه ســر مــی برنــد و 
ــان را سراســیمه و ســر افکنــده  اعمالشــان آن
ــدن در  ــر ش ــد ظاه ــر چن ــد. ه ــی نمایان م
انظــار عمــوم بــرای بســیاری کســان بــا 
اضطــراب هایــی تــوأم اســت، امــا بایــد 
ــره در  ــر دله ــکان دارد مقادی ــه ام ــت ک دانس
ــدازه ای  ــه ان ــع هراســی ب ــه جم ــان ب مبتالی
ــای  ــت ه ــان از موقعی ــه این ــد ک ــاد باش زی

اجتماعــی روی بگرداننــد.
وانگهــی، غالبــاً پیشــاپیش، از اوضــاع مهیــب 
ــمار  ــه ش ــن ک ــا ای ــد. ب ــی گردن ــوش م مش
ــاد شــده  ــه اختــالل ی کثیــری از گرفتــاران ب
در مــی یابنــد کــه امــکان دارد وحشــت، 
مفــرط یــا خــالف واقــع باشــد، ولــی در 

ــد. ــدان ناتوانن ــی ب چیرگ
ــک  ــه ی ــاً ب ــی صرف ــع هراس ــکان دارد جم ام
از  بیــم  )همچــون  شــود  محــدود  وضــع 
ــمی،  ــا غیررس ــمی ی ــکان رس ــت در م صحب
یــا خــوردن، نوشــیدن یــا نوشــتن در جلــوی 
ــت  ــدیدترین حال ــاید در ش ــا ش ــران( ی دیگ
ــر  ــخص در ه ــه ش ــود ک ــترده ش ــان گس چن
ــرس  ــای ت ــانه ه ــا نش ــی ب ــت اجتماع موقعی
ــع  ــال دارد جم ــردد. احتم ــه رو گ ــود، روب آل
ــان  ــد. مبتالی ــوان کاه باش ــیار ت ــی بس هراس
بــه ایــن بیمــاری، اغلــب از تشــکیل یــا حفــظ 
ــد  ــی ورزن ــه خــودداری م ارتباطــات صمیمان
ــه پیشــرفت حرفــه ی  ــوط ب ــات مرب ــا امکان ی
خــود را نمــی پذیرنــد. حتــی برخــی از آنــان 

ــد. ــی گردن ــه نشــین م خان
نشــانه هــای جســمانی چنیــن اختاللــی غالبــاً 
ــی  ــع هراس ــدید جم ــراب ش ــا اضط ــراه ب هم
اســت. مبتالیــان بــه چنیــن هراســی بــا عالیم 
خاصــی رویــاروی مــی گردنــد، از کــم رویــی، 
تعریــق فــراوان، لــرزش و ســایر عالمــت هــای 
ــوع  ــت، ته ــکال در صحب ــد اِش اضطــراب مانن
و ســایر ناراحتــی هــای معــدوی. ایــن نشــانه 
ــت را  ــم از مخالف ــاالً بی ــکار احتم ــای آش ه
ــی  ــزون م ــی اف ــای اجتماع ــت ه در موقعی
ســازند .جمــع هراســی، زنــان را دو برابــر 
مــردان گرفتــار مــی ســازد؛ هــر چنــد شــمار 
زیادتــری از مردهــا بــرای ایــن اختــالل ویــژه، 
یارهراســی مــی جویند.معمــوالً ایــن اختــالل 
ــاز  ــی آغ ــل نوجوان ــا اوای ــی ی در دوران کودک
مــی شــود و ندرتــاً پــس از 25 ســالگی بــروز 

مــی کنــد
ــواع درمــان  ــرای مــداوای جمــع هراســی ان ب
ــی  ــی، روان درمان ــر دارودرمان ــا مشــتمل ب ه
از هــر دو راه کار مؤثرنــد.  یــا آمیــزه ای 
ــی  ــه »رفتاردرمان ــت ک ــده اس ــوم ش معل
ــی  ــع هراس ــه ی جم ــناختی« در معالج ش
مفیــد اســت. یکــی ویژگــی بــارز ایــن مــداوا 
معــرض  در  را  بیمــاران  کــه  اســت  ایــن 
ــپس  ــرار داده س ــناک ق ــای ترس ــت ه موقعی
ــان  ــه در چن ــاند ک ــی رس ــدد م ــا م ــدان ه ب
موقعیــت هایــی احســاس راحتــی کننــد. 
ــه  ــق را ب ــل تنفــس عمی ــی از قبی ــاًل فنون مث
مــردم مــی آمــوزد تــا میــزان اضطــراب شــان 

ــد ــار کنن را مه
ــازی  ــان، بازس ــر درم ــم دیگ ــه ی مه جنب
شــناختی اســت کــه شــامل کمــک بــه افــراد 
ــاد  ــت و ایج ــای نادرس ــناخت داوری ه در ش
انتظــارات واقــع گرایانــه تــر و احتمــال خطــر 

در موقعیــت هــای اجتماعــی اســت

ــرل و  ــاخت، کنت ــی س ــو توانای ــن آوری نان  ف
ــت.  ــری اس ــاد نانومت ــاده در ابع ــتفاده م اس
ــم  ــو بســیار مه ــن آوری نان ــدازه ذرات در ف ان
ــاد  ــی، ابع ــاس نانوی ــه در مقی ــرا ک اســت، چ
ــذار  ــیار تأثیرگ ــات آن بس ــاده در خصوصی م
و  شــیمیایی  فیزیکــی،  خــواص  و  اســت 
ــا  ــا و مولکول ه ــک اتم ه ــک ت ــی ت بیولوژیک
بــا خــواص تــوده مــاده متفــاوت اســت. ایــن 
انــدازه در مــواد مختلــف متفــاوت اســت، امــا 
بــه طــور معمــول مــواد نانــو بــه مــوادی کــه 
ــر از  ــا کوچک ت ــاد آن ه ــی از ابع ــل یک حداق

ــود ــه می ش ــد گفت ــر باش ــو مت ۱00 نان
تاریخچه فناوری نانو 

نانــو ریشــه یونانــی »نانــس« بــه معنــی 
کوتولــه می باشــد. فنــاوری نانــو مــوج چهــارم 
انقــالب صنعتــی، پدیــده ای عظیــم می باشــد 
ــه  ــی راه یافت ــات علم ــی گرایش ــه در تمام ک
ــده  ــهٔ آین ــک ده ــه در ی ــی ک ــا جای اســت ت
ــن تحــول  ــه ای ــری فراینده هــا، وابســته ب برت
ــی  ــو توانای ــاوری نان ــت فن ــد بود.ماهی خواه
کارکــردن در تــراز اتمــی، مولکولــی و فراتــر 
از آن در ابعــاد بیــن ۱ تــا ۱00 نانومتــر، 
بــا هــدف ســاخت و دخــل و تصــرف در 
ــا  ــا ب ــا مولکول ه ــا ی ــش اتم ه ــی آرای چگونگ
ــتم هایی  ــایل و سیس ــواد، وس ــتفاده از م اس
بــا توانایی هــای جدیــد و بــا تغییــر ایــن 
ــتر  ــی بیش ــه بازده ــیدن ب ــاختارها و رس س

مــواد می باشــد
ــو فراینــد دســتکاری مــواد در  ــاوری نان فن
ــه  ــزار، ب ــواد و اب ــد م ــی و تولی ــاس اتم مقی
وســیله کنتــرل آنهــا در ســطح اتم هــا و 
ــواد و  ــه م ــر هم ــع اگ ــت. در واق مولکولهاس
سیســتم ها ســاختار زیربنایــی خــود را در 
ــام  ــگاه تم ــد؛ آن ــب دهن ــو ترتی ــاس نان مقی
واکنش هــا ســریع تر و بهینــه  تــر صــورت 
می گیــرد و توســعه پایــدار پیــش گرفتــه 
می شــود. از جملــه دســتاوردهای فــراوان 
ــرد آن در تولیــد، انتقــال،  ایــن فنــاوری کارب
ــی  ــا کارای ــرژی ب ــازی ان ــرف و ذخیره س مص
باالســت کــه تحــول شــگرف را در ایــن زمینه 
ــت اندرکاران  ــن رو دس ــد. از ای ــاد می کن ایج
ــا  ــا ب ــد ت ــو در تالش ان ــوم نان ــان عل و محقق
اســتفاده از ایــن فنــاوری بــه آســایش و رفــاه 
بیشــتر در درون و بــرون ســاختمان بــا یافتن 
ــا  ــاختمانی ب ــح س ــدی از مصال ــه جدی طبق
عملکــرد بــاال و صرفه جویــی در هزینه هــا 
بخصــوص در مصــرف منابــع انــرژی و در 
ــد.  ــت یابن ــدار دس ــعه پای ــه توس ــت ب نهای
فنــاوری نانــو منجــر بــه تغییــرات شــگرف در 
اســتفاده از منابــع طبیعــی  آب خواهــد شــد 
ــد داد ــش خواه ــی را کاه ــاب و آلودگ و پس

آیــا مــی دانیــد یکــی از عوامــل 
ایجــاد بیمــاری قلبــی، رژیــم غذایــی 

ــد. ــی باش ــب م نامناس
ــواع و  ــا ان ــادل ب ــم متع ــک رژی ــتن ی داش
اقســام غذاهــا، بســیار مهــم مــی باشــد، چــرا 
کــه ایــن رژیــم بــر روی ســالمتی بــدن اثــر 

مثبتــی مــی گــذارد.
ــالم و  ــای س ــی از غذاه ــدازه کاف ــه ان ــر ب اگ
مفیــد نخوریــم و یــا بیــش از حــد غذاهــای 
ــا  ــن ه ــر دوی ای ــم، ه ــرف کنی ــالم مص ناس
ــی  ــالمتی م ــن س ــر انداخت ــه خط ــث ب باع
ــت  ــه عل ــا ب ــاری ه ــیاری از بیم ــوند. بس ش
ــی  ــواد غذای ــرف م ــادل در مص ــتن تع نداش
ــد: اســتخوان هــای  ایجــاد مــی شــوند، مانن
ضعیــف و شــکننده ، بیمــاری هــای پوســت، 

ــر . ــیاری دیگ ــرژی و بس ــود ان کمب
 تغذیه صحیح چیست؟ 

ــه طــور  ــه ب ــن نیســت ک ــح ای ــه صحی تغذی
ــود را  ــا خ ــد و ی ــر بمانی ــی الغ ــر واقع غی
ــروم  ــد، مح ــت داری ــه دوس ــی ک از غذاهای
ــه ای درســت اســت کــه  ــد. بلکــه تغذی کنی
ــاس  ــد، احس ــما بده ــه ش ــادی ب ــرژی زی ان
ــد. ــالم بدانی ــود را س ــد و خ ــرزندگی کنی س

ــد  ــح بای ــه صحی ــک تغذی ــتن ی ــرای داش ب
ــن  بدانیــم چــه غذاهایــی مفیــد هســتند. ای
ــه  ــه چ ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــتن ب دانس
ــه  ــم چ ــد بدانی ــه بای ــم، بلک بخوری

ــم.  ــرف کنی ــدار مص مق
در ابتــدا غذاهایــی کــه مغــذی مــی باشــند 
ــه  ــا عالق ــوردن آنه ــه خ ــه ب ــی ک و غذاهای
داریــد را شناســایی کنیــد. بعــد آرام آرام 
ــاس  ــا را احس ــزه غذاه ــد و م ــذا را بجوی غ

ــد.   کنی
بســیار مهــم اســت کــه غــذا را بــا عالقــه 
بجویــد.  درهنــگام غــذا خــوردن، هــر گونــه 
ــد.  ــود دور کنی ــانی را از خ ــترس و پریش اس
ــه  ــذا ب ــت اســترس، عمــل هضــم  غ در حال
ــی از  ــرد و عوارض ــی گی ــورت نم ــی ص خوب
قبیــل: کولیت)التهــاب روده(، زخــم معــده و 
ســوزش ســر دل روی مــی دهــد . در هنــگام 
ــوا  ــی، دع ــردن، رانندگ ــوردن از کار ک غذاخ
یــا نــگاه کــردن بــه تلویزیــون دوری کنیــد) 
ــان  ــج و پریش ــای مهی ــه ه ــا برنام مخصوص

ــار( ــده و همچنیــن اخب کنن
ــس  ــذا، نف ــوردن غ ــروع خ ــل از ش قب
عمیقــی بکشــید یــا آهنــگ مالیمــی را 
گــوش کنیــد یــا شــمع روشــن کنیــد. اینهــا 
باعــث ایجــاد محیطــی آرام و بــدون دغدغــه 
هنــگام صــرف غــذا مــی گردنــد.از خودتــان 
بپرســید کــه آیــا گرســنه هســتم و یــا ســیر 

شــده ام؟ بــه راســتی چنــد ثانیــه طــول مــی 
کشــد کــه مغــز بــه بــدن بگویــد ســیر شــده 
یــا گرســنه اســت. پــس آرام غــذا بخوریــد تــا 

متوجــه احســاس ســیری خــود بشــوید.
روز خــود را بــا خــوردن یــک صبحانــه ســالم 
ــوخت و  ــد س ــدن بتوان ــا ب ــد ت ــروع کنی ش
ــه را  ــن نکت ــد. ای ــش ده ــود را افزای ــاز خ س
ــذای  ــه غ ــر در صبحان ــه اگ ــد ک ــاد نبری از ی
ــده  ــایر وع ــه س ــبت ب ــد، نس ــی بخوری کامل
هــای غذایــی بهتــر اســت، چــون بــرای 
ســوزاندن کالــری دریافتــی بــه انــدازه کافــی 
وقــت داریــد و گذشــته از آن کمتــر در طــول 

ــوید.   ــی ش ــنه م روز گرس
رژیم متعادل چیست؟

ــوع، مصــرف  ــم ســالم و متن ــد یــک رژی کلی
ــن  ــد. ای ــی باش ــالم م ــذای س ــوع غ ــر ن ه
ــا و  ــوه ه ــادی می ــدار زی ــامل مق ــم ش رژی
ــی و  ــیب زمین ــالت، س ــان، غ ــبزیجات، ن س
ــد  ــی باش ــد م ــی و قن ــزی چرب ــدار ناچی مق

گروه های غذایی و فواید آن ها
گروه کربوهیدرات ها: 

غذاهایــی هســتند کــه دارای نشاســته، قنــد 
و فیبــر مــی باشــند. ایــن گــروه بــا شکســتن 
قندهــا، ســوخت بــدن را بــرای فعالیــت 
هــای بدنــی تامیــن مــی کنند.کربوهیــدرات 

ــوع مــی باشــند   هــا 2 ن
ــه  ــی ک ــد غذاهای ــای ب ــدرات ه کربوهی
ــوند،  ــی ش ــاده م ــه و آم ــت پخت زود و راح
ــروه  ــن گ ــند. ای ــی باش ــروه م ــن گ ــزء ای ج
ــج  ــص و برن ــکر خال ــفید، ش ــامل، آرد س ش
ســفید مــی باشــد. ایــن غذاهــا ســریع هضــم 
ــون  ــد خ ــش قن ــوند و موجــب افزای ــی ش م
مــی گردنــد و ایــن خــود باعــث افزایــش وزن 

مــی شــود.

ســریع  خــوب  هــای  کربوهیــدرات 
ــد خــون  ــش قن هضــم نمــی شــوند. از افزای
بــه  انســولین جلوگیــری مــی کننــد.  و 
ــدن کمــک  ــر گرســنه شــدن و ســیر مان دی
مــی کننــد. بهتریــن منابــع آن عبارتنــد 
از: ســبوس، غــالت، لوبیــا، میــوه هــا و 
ــای  ــاری ه ــروه از بیم ــن گ ــبزیجات. ای س
قلبــی و ســرطان جلوگیــری مــی کننــد .

ــه  ــت ک ــدرات هاس ــزوی از کربوهی ــر ج فیب
ــه هضــم آن نیســت.  ــادر ب ــدن ق ب

فیبرهــا در تمــام ســبزیجات، میــوه هــا، 
لوبیــا، نــان هــای ســبوس دار و غــالت 
وجــود دارد. یــک رژیــم غنــی از فیبــر، خطــر 
ــکالت  ــی و مش ــای قلب ــاری ه ــت، بیم دیاب
را  اســهال  و  یبوســت  ماننــد  گوارشــی 
کاهــش مــی دهد.همچنیــن باعــث کاهــش 
کلســترول و تــری گلیســیرید در خــون مــی 
ــه  ــد روزان ــادل بای ــم متع ــک رژی ــردد. ی گ
ــد. ــته باش ــر را داش ــرم فیب ــا 30- 20 گ تقریب

فواید فیبر برای بدن:
ــر گرســنه شــدن  ــه زود ســیر شــدن و دی ب
کمــک مــی کنــد. ایــن امــر از بیــش خــواری 
جلوگیــری مــی کند.مقــدار قنــد خــون را بــه 
ــت و  ــی، ثاب ــذب طوالن ــم و ج ــیله هض وس
تنظیــم مــی کنــد. پــس قنــد آرام آرام و بــه 
مقــدار ثابــت وارد جریــان خــون مــی گــردد.

ســالمت روده هــا هــم بــا فیبــر تضمیــن مــی 
شــود.

ــا  ــیم. ام ــی ترس ــن م ــی و روغ ــا از چرب م
ــرای  ــب ب ــدار مناس ــه مق ــی ب ــرف چرب مص
بــدن الزم مــی باشــد و بــه طــور کلــی 
ــه  ــم ب ــر مه ــک ام ــودن ی ــالم ب ــرای س ب
حســاب مــی آیــد. بــدن مــا از چربــی بــرای 
ســاخت ســلول، عملکــرد مغــز، چشــم، ریــه 

و... اســتفاده مــی کند.امــا چربــی هــا هــم 2 
ــند: ــی باش ــوع م ن
چربی های خوب

شــامل چربــی هــای غیراشــباع، امــگا 3 
ــس  ــا برعک ــن ه ــند. ای ــی باش ــگا ۶ م و ام
ــی هــای بــد، بــرای بــدن الزم مــی  چرب

ــند.  باش
چربی های بد

باعــث افزایــش بیمــاری هــا مــی شــوند.آن 
هــا باعــث افزایــش کلســترول بــد و کاهــش 

کلســترول خــوب مــی گردنــد . 
چگونــه مــی تــوان ایــن چربــی هــای 

ــد را تشــخیص داد؟ ب
برچســب هــای تغذیــه ای را نــگاه کنیــد. اگر 
ــاده  ــن م ــود، ای ــا نوشــته شــده ب روی آن ه
غذایــی دارای روغــن هیدروژنــه مــی باشــد، 
ــد اســت. ــای ب ــی ه ــه دارای چرب ــد ک بدانی

ــکی ،  ــده ، پیراش ــرخ ش ــی س ــیب زمین س
شــیرینی هــا، بیســکویت، خمیــر پیتــزا، 
ــه  ــا هم ــت فوده ــذا و فس ــای غ ــس ه ُس
ــند.   ــی باش ــر م ــای مض ــی ه ــن چرب دارای ای

ویتامین ها
ــم  ــک رژی ــزو اساســی ی ــز ج ــروه نی ــن گ ای
مــی باشــند، امــا آن هــا را بایــد از طریــق غذا 
ــه خــود  ــا مکمــل دریافــت کــرد و خــود ب ی
ــت،  ــم درس ــک رژی ــوند. ی ــی ش ــاخته نم س
تمــام احتیاجــات ویتامینــی بــدن را تامیــن 
مــی کنــد،  امــا بــرای جوانــان ، خانــم هــای 
بــاردار، افــراد مســن ،افــراد بیمارمکمــل 

ــود. ــد داده ش ــی بای ویتامین
ــدار آب  ــه مق ــادل، چ ــم متع در رژی

ــید؟ ــد نوش بای
ــام  ــرای انج ــوان آب ب ــا 3 لی ــل 2 ت  حداق
ــا اگــر  ــدن الزم مــی باشــد. ام فعالیــت در ب
شــما ورزشــکار و یــا بــاردار یــا شــیرده 
ــی  ــه گرمســیر زندگ ــا در منطق هســتید و ی
مــی کنیــد و حتــی بیمــار هســتید، مطمئنــا 
ــانی  ــد. کس ــتری داری ــه آب بیش ــاج ب احتی
کــه دارای وزن زیــادی هســتند نیــز بــه آب 
ــد آب  ــاز دارند.پــس ســعی کنی بیشــتری نی
بــدن خــود را تامیــن کنیــد تــا بــدن بتوانــد 
بــه درســتی کارهــای خــود را انجــام دهــد و 
احســاس خســتگی و ضعــف نکنیــد .از روی 
ــدن  ــه ب ــد ک ــوان فهمی ــی ت ــر م ــم زی عالئ

ــی شــده اســت:   دچــار کــم آب
ادرار پررنگ و کم

  سردرد 
گیجی و عدم تعادل و عدم هوشیاری   

فنـــاوری نانـو درســت غـــذا بخـــوریــم! هـــراسـی اجـتماع 

گاهــی از طــاق در مقــام آخریــن 
ــزی  ــان راه گری ــن وپای ــل ممک راه ح

ــت!  نیس
ســعی در برپایــی جوامــع دموکراتیــک و 
اعمــال قواعــد حقــوق بشــر در اقصــی نقــاط 
ــر ضــرورت هرچــه بیشــتر آگاهــی  جهــان ب
افــراد جوامــع از حقــوق و تکالیــف خــود مــی 
افزایــد. موضــوع ایــن مقالــه در بــاب مســئله 
طــالق اســت. بــه راســتی زنــان جامعــه مــا 
ــر طــالق  ــا چــه میــزان از قواعــد حاکــم ب ت

ــد؟ آگاهن
طــاق در معنــای »زوال قیــد« یکــی از 
موجبــات انحــال ازدواج اســت. گاهــی 
از طــالق در مقــام آخریــن راه حــل ممکــن 

گریــزی نیســت.
ــی(  ــون مدن ــاده )۱۱33 قان ــق م اگرچــه طب
اختیــار طــالق دادن بــه مــرد )شــوهر( داده 
ــرای  ــه ب ــی ک ــز راه های ــن از گری ــده لیک ش
ــرد و  ــوق م ــری حق ــاختن نابراب ــادل س متع
زن در مــورد طــالق وجــود دارد نبایــد غافــل 
ــورد شــناخت  ــر م ــه کمت ــی ک شــد؛ راه حل
و آگاهــی مــردم جامعــه بــوده اســت. شــاید 
بتــوان مهریــه هــای ســنگین رواج یافتــه در 
جامعــه را )چــه در میــان قشــر تحصیلکــرده 
و چــه عــوام( جــدای از ریشــه آن در آمــوزه 
هــای نادرســت فرهنگــی، عاملــی در جهــت 
تحــت فشــار قــرار دادن )مــرد( بــرای طــالق 

ــرد. ــر ک ــن زن )زوجــه( ذک گرفت
راه حــل ممکــن در تعدیــل حقــوق طرفیــن 
ــب زوج  ــه از جان ــت زوج ــرط وکال ــد ش قی
بــرای مطلقــه ســاختن خــود )در ضمــن 
عقــد ازدواج یــا هــر عقــد الزم دیگــری 
فــی المثــل عقــد بیــع( اســت. شــرطی کــه 
ــی( خــالف  ــون مدن ــاده )۱۱۱9 قان ــق م طب
وکالــت  نیســت.  ازدواج  عقــد  مقتضــای 
ــد دارد: ــت قی ــق قابلی ــه دو طری ــور ب مذک

در وکالــت مطلــق )بــدون قیــد شــرط(، 
ــذری و  ــچ ع ــدون هی ــد ب ــی توان ــه م زوج
ــود  ــارج خ ــم خ ــرطی در عال ــق ش ــا تحق ی
ــکات  ــت ن ــدم رعای ــا ع ــازد. ام ــه س را مطلق
ظریفــی در ایــن مــورد موانعــی را در جهــت 
ــش  ــود خوی ــه مقص ــه )زن( ب ــیدن زوج رس
ــاختن  ــه س ــار مطلق ــورداری از اختی در برخ

ــد آورد ــم خواه فراه
ــه  ــد ب ــه مقی ــروط ک ــت مش ــف- وکال ال

تحقــق شــرطی در خــارج اســت و مــاده 
ــر  ــن ام ــد همی ــی( موی ــون مدن )۱۱۱9 قان
ــوع پیوســتن شــروط  ــد وق اســت. یعنــی بای
ــی( و  ــون مدن ــاده )۱۱۱9 قان ــدرج در م من
قبالــه هــای نکاحیــه )مثــاًل اختیارکــردن زن 
ــاق و ســوء  ــرک انف ــر توســط شــوهر، ت دیگ
ــالف  ــه خ ــرطی ک ــر ش ــا ه ــار و...( و ی رفت
مقتضــای ذات عقــد ازدواج نباشــد زن از 
ــاختن  ــه س ــل در مطلق ــوهر وکی ــب ش جان

ــود.  ــد ب ــش خواه خوی
ــد  ــی توان ــروط م ــن ش ــق ای ــخیص تحق تش
ــا  ــا دادگاه ی برعهــده شــخص زوجــه )زن( ی
ــت  ــن اس ــا مبره ــد. ام ــی باش ــخص ثالث ش
همــان گونــه کــه اصیــل )مــرد( بــرای 
طــالق دادن بایــد بــه دادگاه مراجعــه کــرده 
ــت  ــازش را دریاف ــکان س ــدم ام ــی ع و گواه
دارد وکیــل )زن( هــم بایــد ایــن روال قانونــی 
دادگاه  تشــخیص  محققــاً  کنــد.  طــی  را 
ــی  ــرط، عامل ــق ش ــات تحق ــر اثب ــی ب مبن

ــت. ــکار اس ــل ان ــر وغیرقاب موث
ب- وکالــت مطلــق )بــدون قیــد 
ــی  ــت زوجــه م ــوع وکال ــن ن ــرط(: در ای ش
توانــد بــدون هیــچ عــذری و یــا تحقــق 
ــه  ــود را مطلق ــارج خ ــم خ ــرطی در عال ش
ــی  ــکات ظریف ــت ن ــدم رعای ــا ع ــازد. ام س
جهــت  در  را  موانعــی  مــورد  ایــن  در 
ــش  ــود خوی ــه مقص ــه )زن( ب ــیدن زوج رس
ــاختن  ــه س ــار مطلق ــورداری از اختی در برخ
ــد از: ــکات عبارتن ــن ن ــد آورد. ای ــم خواه فراه

ــه  ــد و چ ــه مقی ــه )چ ــت مطروح 1-وکال
مطلــق آن( بایــد در ضمــن عقــد ازدواج کــه 
عقــدی الزم اســت یــا هــر عقــد الزم دیگــری 
مثــاًل عقــد بیــع، شــرط شــود تــا زوج )مــرد( 
ــد.  ــته باش ــه )زن( را نداش ــزل زوج ــق ع ح
ــودن  ــزل ب ــده بالع ــن کنن ــد الزم تضمی عق

ایــن وکالــت خواهــد بــود.
ــه  ــد ب ــی بای ــن وکالت ــد چنی 2- قی
ــد. )بنــد  ــه« باش ــرط نتیج ــورت »ش ص
دو مــاده 234 قانــون مدنــی( شــرط نتیجــه 
آن اســت کــه تحقــق امــری در خــارج شــرط 
ــه  ــاز ب ــر نی ــن ام ــق ای ــرگاه تحق ــود. ه ش
ــه  ــی نداشــته باشــد ب فراهــم آمــدن مقدمات
محــض عقــد قــرارداد )عقــد ازدواج( موضــوع 
ــق  ــم محق ــت( ه ــد وکال شــرط نتیجــه )عق
ــرط  ــورت ش ــه ص ــر ب ــا اگ ــود. ام ــی ش م
ــاد  ــد انعق ــرد( بع ــود زوج )م ــل آورده ش فع
عقــد اصلــی )ازدواج( اســت کــه مکلــف مــی 
شــود عقــد وکالتــی بــا زوجــه خــود ببنــدد و 
چنانچــه ایــن عقــد وکالــت در ضمــن عقــد 

الزم دیگــری شــرط نشــده باشــد )از آنجایــی 
ــت  ــدی اس ــاً عق ــت ماهیت ــد وکال ــه عق ک
جایــز و نــه الزم( شــوهر بالفاصلــه بعــد 
انعقــاد عقــد وکالــت حــق عــزل همســرش را 
از وکالــت خواهــد داشــت. و در واقــع شــرط 
فعــل آن اســت کــه اقــدام یــا عــدم اقــدام بــه 
فعلــی بــر یکــی از متعاملیــن یــا بــر شــخص 

خارجــی شــرط شــود.
)مــاده 234 قانــون مدنــی( بــه زبــان ســاده 
ــت(  ــرط وکال ــه )ش ــرط نتیج ــق ش ــر تحق ت
ــی ممکــن اســت: »از  ــا قیــد چنیــن عبارت ب
جانــب شــوهر بــه زن بــرای مطلقــه ســاختن 
ــل  ــت داده شــد.« و شــرط فع ــش وکال خوی
ــب  ــی »از جان ــن عبارت ــد چنی ــا قی ــم ب ه
شــوهر بــه زن بــرای مطلقــه کــردن خویــش 
وکالــت داده مــی شــود یــا وکالــت داده 
ــا اندکــی دقــت مــی تــوان  خواهــد شــد.« ب
دریافــت تفــاوت ظاهــر عبــارات فــوق الذکــر 
ــی آن( در  ــج حقوق ــار و نتای ــر از آث )صرفنظ

ــن عبــارت هــا اســت. افعــال ای
اگــر زن بخواهــد وکالــت در طــالق را از 
طریــق وکیــل پیگیــر باشــد بایــد بــرای ایــن 
کار، وکالــت در توکیــل )مجــوز وکالــت دادن 
بــه دیگــری( را نیــز از جانــب شــوهر داشــته 
ــه  ــل اینک ــت در توکی باشــد. منظــور از وکال
ــرای  ــه اج ــادرت ب ــل مب ــق وکی زن از طری

ــد ــه طــالق کن صیغ
ــه  ــده ب ــدت ع ــرد در م ــوع م 3- رج
همســرش اگــر طــاق صــورت گرفتــه 
از نــوع رجعــی مــی باشــد. )مــاده 
۱۱4۸ قانــون مدنــی( در طــالق بائــن بــرای 
ــاده ۱۱44  ــت. )م ــوع نیس ــق رج ــوهر ح ش

قانــون مدنــی( مــاده )۱۱45 قانــون مدنــی( 
شــرایطی را کــه موجبــات بائــن شــدن 
طــالق را فراهــم مــی کنــد ذکــر کــرده پــس 
اگــر ایــن شــرایط مهیــا نبــود طــالق رجعــی 
اســت. در چنیــن حالتــی بعــد از اینکــه زن 
وکالتــاً از جانــب شــوهر خــود را مطلقــه 
ــد زن  ــوع کن ــه او رج ــوهر ب ــر ش ــرد اگ ک
ــده از  ــت داده ش ــد مجــدداً از وکال ــی توان م
ــرای طــالق اســتفاده کنــد  جانــب شــوهر، ب
چــرا کــه بــا رجــوع، رجعــت بــه همــان عقــد 
ــدرج در  ــان شــروط من ــا هم ــی ب ازدواج قبل
آن را خواهیــم داشــت. رجــوع شــوهر فقــط 
تــا دو بــار امــکان خواهــد داشــت و در طــالق 
ســوم )اگــر زن از وکالــت داده شــده تــا ســه 
مرحلــه بــرای طــالق اســتفاده کــرده باشــد( 
دیگــر طــالق صــورت گرفتــه رجعــی نیســت 
بلکــه بائــن و غیرقابــل رجــوع اســت. راه 
دیگــر بــرای بائــن ســاختن طــالق در همــان 
مرحلــه اول بــذل بخشــی از مهریــه یــا دادن 
عوضــی از ســوی زن بــه شــوهر اســت. 
)میــزان بــذل یــا عــوض مهــم نیســت( نکتــه 
ــا  ــذل )ی ــوهر ب ــه ش ــت ک ــا اس ــم اینج مه
عــوض( زن را قبــول کــرده و بپذیــرد وگرنــه 
رجعــی بــودن طــالق بــه قــوت خــود باقــی 
اســت. )۱۱4۶ قانــون مدنــی( بدیهــی اســت 
اگــر زن بخواهــد وکالــت در طــالق را از 
طریــق وکیــل پیگیــر باشــد بایــد بــرای ایــن 
کار، وکالــت در توکیــل )مجــوز وکالــت دادن 
بــه دیگــری( را نیــز از جانــب شــوهر داشــته 
ــه  ــل اینک ــت در توکی باشــد. منظــور از وکال
ــرای  ــه اج ــادرت ب ــل مب ــق وکی زن از طری

صیغــه طــالق کنــد. 

ــادر  ــه م ــودک ب ــی ک ــب هوش ضری
دارد  بســتگی 

ــک  ــز ژنتی ــه ج ــودک ب ــی ک ــب هوش ضری
و محیــط پــرورش، بــه دوران بــارداری و 
شــرایط بدنــی مــادر بســتگی دارد. محققــان 
ــوش  ــما باه ــد ش ــه فرزن ــن ک ــد ای می گوین
یــا کــم هــوش باشــد تــا حــدودی بــه 
وضعیــت مــادران در دوران بــارداری وابســته 
اســت. پرفشــاری خــون در دوران بــارداری و 
اختــالالت مربــوط بــه آن ماننــد مســمومیت 
ــارداری در ۱0درصــد بارداری هــا مشــاهده  ب
دوران  در  بــاال  فشــارخون  و  می شــود 
ــی  ــب هوش ــش ضری ــب کاه ــارداری موج ب

ــد ــد ش ــودک خواه ک
ــرات  ــارداری، اث ــادر در دوران ب فشــارخون م
منفــی بــر مهــارت تفکــر کــودک دارد و 
ــه  ــالی ادام ــا دوران بزرگس ــالل ت ــن اخت ای
رشــد  محیــط  خــون  فشــار  می یابــد. 
تاثیــر  تحــت  را  رحــم  درون  در  جنیــن 
تفکــر  توانایــی  کاهــش  می دهــد.  قــرار 
ریشــه  نیــز  ســالمندی  دوران  در  حتــی 
در دوران جنینــی دارد چــرا کــه تکامــل 
ســاختار و عملکــرد مغــز در ایــن دوران 
ــون در دوران  ــاری خ ــود پرفش ــام می ش انج
ــی ادراک و  ــش توانای ــب کاه ــارداری موج ب
ــراد  ــن اف شــناخت در کــودک شــده و در ای
ــت ادراک  ــش قابلی ــن، کاه ــش س ــا افزای ب
بیشــتر از ســایر افــراد مشــاهده می شــود.

ضریب هـوشی کـودک 

آخرین راه حل ممکن

بــه نظــر می رســد ماجــرای بــه وجــود آمــدن 
ــتان پینوکیــو  ــر در بینــی کــه در داس تغیی
مطــرح شــده بــود، خیلــی هــم دور از واقعیــت 
نباشــد. دانشــمندان می گوینــد اگرچــه طــول 
ــا دروغ،   ــا ب ــود، ام ــتر نمی ش ــا بیش ــی م بین
ــورد  ــا در م ــی م ــر می رود.وقت ــای آن باالت دم
احساســات خــود دروغ می گوییــم، بخشــی 
از قشــر مغــز بــه نــام اینســوال )یــا قشــر 
ــه  ــه گفت ــود. ب ــال می ش ــز(، فع ــره ای مغ جزی
محققیــن، اینســوال بــه عنــوان بخشــی از 
سیســتم پــاداش مغــز، زمانــی فعــال می شــود 
ــم.  ــه کنی ــی را تجرب ــات واقع ــا احساس ــه م ک
ــوال  ــه اینس ــد ک ــن باورن ــر ای ــمندان ب دانش
ــرل  ــدن را کنت ــای ب ــم دم ــان و ه ــم هیج ه
ــی  ــتگی منف ــک همبس ــن ی ــد ومحققی می کن
ــا  ــش دم ــت اینســوال و افزای ــن فعالی ــوی بی ق
پیــدا کرده انــد. همچنیــن آن هــا بــه ایــن 
نتیجــه رســیده اند کــه احساســات مربــوط 
ــره  ــای چه ــراب، دم ــاالی اضط ــطوح ب ــه س ب
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــش می دهد.محققی را افزای
ــت  ــده را ثب ــن پدی ــی ای ــای حرارت دوربین ه

کرده انــد

پـینـوکــیو  نــبـــاشیـــم
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آسپرین 
اســتالیک سالســیلیک اســید بــا نــام تجــاری 
ضــد  هــای  داروهــای  از  یکــی  آســپرین 
ــه عنــوان ضــد  ــی اســت کــه معمــوال ب التهاب
درد و تــب مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــه 

ــت . ــترس اس ــرص در دس ــکل ق ش
ســریالی بــا ایــن اســم در شــبکه هــای 
ــتان  ــود . داس ــه میش ــی عرض ــش خانگ نمای
ایــن ســریال دربــاره دکتــر صبــوری اســت که 
کــه روی یکــی از بیمــاران خــود آزمایشــهای 
عجیــب غریبــی انجــام میدهــد کــه موفــق بــه 
ــک  ــر روی ی جایگــذاری حافظــه ســاختگی ب
ــت داده  ــود را از دس ــه خ ــه حافظ ــار ک بیم
ــه  ــل حرف ــک قات ــار ی ــی شــود و از آن بیم م
ــر  ــرل دکت ــا اوضــاع از کنت ــازد ام ــی س ای م
خــارج مــی شــود و دکتــر صبــوری بــه قتــل 

ــخاصی .... ــط اش ــار توس ــد و بیم میرس
یکــی از نقــاط مثبــت ایــن ســریال اســتفاده از 
علیــرام نورایــی بــه عنــوان نقــش اول و مجیــد 
صالحــی بــه عنــوان پلیســی خودســر کــه در 
ماموریــت هــا خــودش تصمیــم میگــرد و 
عمــل میکنــد  در ایــن ســریال نــام بــرد کــه 

بــه پیشــبرد رونــد قصــه کمــک میکنــد .
ــه  ــوان ب ــن ســریال میت ــر بازیگــران ای از دیگ
زیبــا بروفــه همایــون ارشــادی ،فــرخ نعمتــی 
،رونــاک یونســی،علی انصاریــان و شــقایق 
فراهانــی اشــاره کــرد کــه بــازی بســیار 

ــد . ــه داده ان ــی را ارائ زیبای
چیــزی کــه ایــن ســریال را بــا دیگــر ســریال 
هــا متمایــز میکند ســبک ســریال و موســیقی 
ــه ســبک ســریال  متــن ســریال اســت کــه ب
ــب  ــه مخاط ــه ب ــت ک ــوودی اس ــای هالی ه
ــردان  ــد .کارگ ــی کن ــا م ــی را الق ــس خوب ح
ایــن ســریال فرهــاد نجفــی اســت کــه ســریال 
ماتــادور و فیلــم هــای ســینمایی  حرکــت اول 
ــه او  ــه گفت ــه دارد و ب ــو رادر کارنام و چارس
ایــن ســریال را براســاس یــک تجربــه واقعــی 

نوشــته اســت
ــم  ــن فیل ــد ای ــدان میتوانن ــه من  عاق
و فیلــم هــای روز ایــران و جهــان 
ــازی  ــواع ب ــن ، و ان ــیقی ، انیمیش ،موس
ــا  ــوپ تماش ــو کل ــری را از ویدئ کامپیوت
ــمالی  ــری ش ــان منتظ ــع در خیاب واق
ــه  ــگاه آزاد تهی ــتگاه دانش ــب ایس جن

42643141  : کنند.تلفــن 
* نوشته : صادق اشجر

مصاحبه با خانم  مختاری سرپرست یکی 
از موفق ترین مراکز توان بخشی در 

شهر نجف آباد
1-موسســه مهــر را بــرای مــا معرفــی 

کنیــد: 
ــر  ــر، از تی ــی مه ــوزش و توانبخش ــز آم مرک
ــتی  ــه بهزیس ــا هفت ــان ب ــاه  ۱37۸همزم م
افتتــاح شــد ظرفیــت مرکــز در ابتــدا۶0 
ــز  ــمی مرک ــت اس ــون ظرفی ــود اکن ــر ب نف
ــه  ــی بچ ــع آموزش ــامل مقط ــر و ش ۱00نف
هــا ۱-خودیــاری 2- آمادگــی مقدماتــی 
ــاده  ــی س ــی 4-تحصیل ــی تکمیل 3- آمادگ
5- تحصیلــی پیشــرفته اســت وکارهــای 
،گفتــار  درمانــی  کار  شــامل  توانبخشــی 
ــی،و خدمــات شــامل اصــالح حــرکات  درمان
کــه باتوجــه بــه نیــاز کــودکان بــه خدمــات 
ویــژه تبدیــل مــی شــود ولــی در اصــل 
ــرا مــا مــد نظــر اســت. آمــوزش بچــه هــا ب

ــاس  ــر اس ــان ب ــدد جوی ــد م ــه بع در مرحل
ــه  ــی در کالس طبق ــنی و هوش ــرایط س ش

ــوند. ــی ش ــدی م بن
2-معلــول بــه چــه کســی اطــاق مــی 

؟ د شو
ــده  ــب مان ــه عق ــی درجامع ــن ذهن معلولی
ذهنــی خوانــده مــی شــدندکه در چنــد 
ایــن لفــظ  ســال اخیــر ســعی کردنــد 
ــای  ــت ه ــث ذهنی ــرا باع ــود زی ــته ش برداش
اشــتباه و بــدی مــی شــد کــه بــه کــم 
ــت،  ــرده اس ــدا ک ــر پی ــی تغیی ــوان ذهن ت
عقــب مانــده ذهنــی در اذهــان عمومــی 
کامــال ناتــوان و از کار افتــاده اســت امــا 
مرکــز مــا بــه عنــوان یــک اجتمــاع کوچــک 
نشــان داده کــه ایــن بچــه هــا حــق زندگــی 

دارنــد و اگــر در شــرایط ســنی مناســب 
آمــوزش درســت ببیننــد مــی تواننــد ماننــد 
ــم  ــه کار و ه ــادی در حیط ــخص ع ــک ش ی
ــوان  درحیطــه آمــوزش  وارد بشــوند، کــم ت
ذهنــی در واقــع کســانی هســتند کــه نســبت 
ــد  ــم ســاالن خودشــان نارســایی دارن ــه ه ب
ــده  ــب مان ــان عق ــنی خودش ــرایط س و از ش

انــد.
ــز  ــن مرک ــنل ای ــات پرس 3-آیاتحصی

ــت دارد؟ ــا مطابق ــص آنه ــا تخص ب
ــد  ــیس ش ــز تاس ــن مرک ــه ای ــدا ک ــه، ابت بل
کادر مرکــز فقــط بــرای نگهــداری ایــن 
کــودکان بودنــد امــا بــا مــرور زمــان آمــوزش 
هایــی را شــروع کردنــد و وقتــی تاثیــر ایــن 
آموزشــها را دیدنــد  آن را گســترده تــر 
کردنــد و البتــه بهزیســتی ملــزم کــرده اســت 
ــی و  ــته تحصیل ــا رش ــروی کار حتم ــه نی ک

ــند. ــته باش ــط داش ــص مرتب تخص
ــی  ــت ذهن ــاد معلولی ــل ایج 4- عوام

ــت؟ چیس
ــک  ــل ژنتی ــان :عوام ــل از زایم ــل قب  عوام
ازدواج  دارد،  اشــعه هایــی کــه وجــود  و 
ــادر وارد  ــه م ــه ب ــی ک ــه های ــی، ضرب فامیل
ــادر  ــه م ــی ک ــه های ــو تغذی ــود، س ــی ش م
دچــارآن مــی شــود، بیماریهایــی کــه مادربــه 
آن مبتــال مــی شــود، عوامــل بعــد زایمــان : 
تشــنج کــه اصلــی تریــن عامــل اســت و مــی 
ــه  ــوان گفــت 50درصــد بچــه هــا ســالم ب ت
ــه تــب نهفتــه دچــار  دنیــا مــی آینــد امــا ب
ــردد. ــی گ ــا م ــث تشــنج آنه ــی شــوندو باع م
ــرای  ــرایط را ب ــوان ش ــی ت ــا م 5-آی
خانــواده هایــی کــه بــا ایــن مشــکات 

ــر کــرد؟ ــرو هســتند بهت روب
معلولیــت قبــل از زایمــان در همــان ماههــای 
اول بــا ســونوگرافی 3 بعــدی مشــخص مــی 
ــالع داده  ــا اط ــواده ه ــه خان ــر ب ــود، اگ ش
ــت  ــت اس ــار معلولی ــوزاد دچ ــه ن ــود ک ش
ــول  ــام آن را قب ــت تم ــا بارغب ــواده ه و خان
کننــد هــم بــه روحیــه خودشــان کمــک می 
شــود وهــم ایــن بچــه هــا آینــده ی بهتــری 
ــی از  ــفانه بعض ــی متاس ــت ول ــد داش خواهن
پزشــکان  قصــور مــی کنندو برخوردمناســبی 
ندارنــد ولــی  بــا برخــورد درســت و حمایــت 
ــرایط را  ــوان ش ــی ت ــی ، م ــی و همدل کالم
ــرا  ــرد زی ــر ک ــا بهت ــواده ه ــن خان ــرای ای ب
آنهــا نیــز دوســت دارنــد بچــه هــای عــادی 
داشــته باشــندوبرای اینکه ســرزنش نشــوندو 

ــه مــی  ــی نشــوند فاصل ــن وآن حرف ــا از ای ی
گیرنــد وخــود وکودکانشــان از جامعــه دوری 

مــی کننــد.
ــگان  ــز رای ــن مرک ــات ای ــا خدم 6-آی

ــت؟ اس
ســازمان بهزیســتی بــر اســاس مجــوز و 
ظرفیتــی کــه بــه مرکــز مــی دهــد شــهریه 
را مشــخص مــی کنــد کــه ظرفیــت براســاس 
از  و  اســت  مرکــز  آن  کارآیــی  و  مــکان 
ظرفیتــی کــه بــه مــا داده اســت ۶5 درصــد 
هزینــه هــا را ســازمان بهزیســتی تقبــل 
کــرده ،۱0 درصــد رایــگان اســت بــرای 
ــی  ــکل مال ــا مش ــه واقع ــی ک ــواده های خان

ــت. ــی آزاد اس ــد و مابق دارن
7-آیــا خیریــن از شــما حمایــت مــی 

کننــد؟
خیریــن بــه خــود مرکــز کمکــی نمــی کننــد 
اکثــرا بــه خانــواده هــای کــم درآمــد و قشــر 
ــم کمــک  ــی کنی ــی م ــا معرف ــه م ــن ک پایی

مــی کننــد.

8-بیشــترین نــوع معلولیــت در ســطح 
شهرســتان نجــف آبــاد از کــدام نــوع 

اســت؟
ــان  ــد از زایم ــت بع ــوع معلولی ــترین ن بیش
ــود  ــه خ ــی ک ــاری های ــنج و بیم ــل تش مث
بچــه بــه آن دچــار مــی شــود و باعــث 

ــود. ــی ش ــش م معلولیت
ــد  ــی چن ــن توانبخش ــنل ای  9-پرس

ــتند؟ ــر هس نف
ــی از  ــتند و یک ــر هس ــز 20 نف ــنل مرک پرس
افتخــارات ایــن مرکــز ایــن اســت کــه بــدون 
هیــچ گونــه تبلیغــی و توســط خــود خانــواده 
ــت  ــن رضای ــدو ای ــی شــده ان هــا بهــم معرف
و اعتمــاد خانــواده هــا را نشــان مــی دهــد.

ــه  ــتند ک ــی هس ــواده های ــا خان 10-آی

بخاطــر برخــورد جامعــه فرزنــدان 
ــد؟ ــان کنن ــود را پنه خ

ــات  ــی از خدم ــه یک ــردن جامع ــه ک توجی
ســازمان بهزیســتی اســت  امــا خانــواده 
ــی  ــان م ــود را پنه ــدان خ ــه فرزن ــی ک های
کننــد بســیار کــم هســتند و بــه جــرات مــی 
ــواده  ــرا خان ــدم زی ــوردی ندی ــن م ــم م گوی

ــد. ــده ان ــال آگاه ش ــا کام ه
ــازی و  ــد س ــا توانمن ــه ب 11-در رابط
ــاص  ــی خ ــراد باویژگ ــن اف ــاغل ای مش

ــود دارد؟ ــه ای وج ــا برنام آی
مراکــز حرفــه آمــوزی وجــود دارد کــه بعــد 
ــه آن  ــا ب ــن ج ــان در ای ــان آموزشش از پای
ــودکان  ــود و ک ــی ش ــاع داده م ــز ارج مراک
ــه  ــد در در حرف ــه دارن ــی ک ــب توانای برحس

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــف فعالی ــای مختل ه
ــاد  ــف آب ــتان نج ــهر س ــط ش 12-محی
در حــال حاضــر چقــدر بــرای زندگــی 

یــک فــرد معلــول مناســب اســت؟
ــه بچــه هــا را  ــاد اینگون شهرســتان نجــف آب
پذیرفتــه اســت ممکــن بــا دیــد ترحــم باشــد 
ــه اینگونــه  ولــی ایــن دیــد باعــث میشــود ب
ــای  ــه معن ــا کمــک ب ــراد کمــک شــود ام اف
درســت نــه اینکــه کارهایشــان را از ســر 
ــی  ــه یک ــه گفت ــد و ب ــام دهن ــوزی انج دلس
از بــزرگان بجــای دادن ماهــی ماهیگیــری را 

ــد. یادشــان بدهی
و کام آخر..

امیــدوارم دیــد جامعــه بهترازیــن بشــودو بــه 
ایــن کــودکان کمــک هــای مالــی وحمایــت 
ــرای  ــا ب ــی بیشــتری بشــود ت ــای اجتماع ه
ــد و  ــود بیای ــت خاطربوج ــا امنی ــواده ه خان

دغدغــه هــای کمتــری داشــته باشــند.  
ادامه دارد ...

مینا نوروزی

ــارکت  ــا مش ــور ب ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
ــی  ــراث فرهنگ ــتداران می ــای دوس انجمن ه
و طبیعــی، دوســتداران طبیعــت، کانــون 
تغذیــه ســالم، هنرســتان  انجمــن  صبــا، 
شــهید ابوترابــی و همراهــی کمیتــه فرهنــگ 
ــش  ــاد؛ پوی ــف آب ــهرداری نج ــهروندی ش ش
و  تاســوعا  در  پاکــی”  “ســفیران  مردمــی 
ــه  ــد.این برنام ــزار ش ــورای حســینی برگ عاش
بــا هــدف تقویــت یــک جریــان فرهنگــی بــا 
بیــش از ۱00 نفــر نیــروی داوطلــب ســازمان 
دهــی شــده در ســه مســیر پرتــردد عــزاداران 
ــده  ــا ش ــذری ره ــروف ن ــورد و ظ ــد خ کلی

ــدند. ــع آوری ش جم
ســفیران پاکــی” در ســه مســیر خیابــان امــام 
ــی،  ــاغ مل ــا ب ــاد ت ــی از تقاطــع میردام خمین
خیابــان شــریعتی از تقاطــع ســه راه فرهنــگ 
بــه ســمت چهــار راه بــازار، منتظــری مرکــزی 
ــردد  ــدوده پرت ــن مح ــی و همچنی ــاغ مل و ب
خیابان هــای قــدس و ۱7 شــهریور اجــرا 

شــد.
زیبــا،  حرکــت  ایــن  برگــزاری  از  هــدف 
اســتفاده نکــردن از ظــروف پالســتیکی بــرای 
ــک  ــرورت تفکی ــه و ض ــن زبال ــذری، نریخت ن
ــردن  ــی نک ــداء،  قربان پســماند خشــک از مب
احشــام در جمــع کــودکان، بانــوان و مــردان 

ــت.  ــده اس ــوان ش عن

این عاشورا از دید عکاس هفته 
نامه دیباگران نجف آباد :

ــال  ــد س ــد چن ــز همانن ــال نی امس
اخیــر هیــات هــای عــزاداری نجــف 
ســنتی  و  متفــاوت  آباد،مراســم 
شــکوه  بــا  را  خــود  عــزاداری 

برگزارکردنــد
ــاء  ــا ارتق ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ب
فرهنــگ عــزاداری مــردم، در آینده 
ــش  ــش از پی ــترش بی ــاهد گس ش
ــی  ــای زیبای ــزاداری ه ــن ع چنی
همزمــان بــا کاهــش حضــور برخــی 
میــان  در  انحرافــات  و  بدعتهــا 

ــیم. ــینی باش ــتجات حس دس

عـاشورا و سفیران پاکی

آنکس که عاجز از خـــلق
ــلول اسـت!  لحظه هاست معـ

ورزشيتماشاخانه 

ــالمندان  ــرای س ــی ب ــه ورزش های چ
ــت؟ ــب اس مناس

ــود  ــث بهب ــالمندان، باع ــم در س  ورزش منظ
 ، دیابــت   ، درفشــارخون  توجهــی  قابــل 
ــای خــون ، اســتئوآرتریت  ــی ه کاهــش چرب
وعملکردعصبــی  اســتخوان  پوکــی  هــا، 
میشــود. ورزش ، میــزان مــرگ ومیرراکاهــش 
مــی دهــد و نیــاز بــه مصــرف داروهــای 
ــی  ــم م ــی ک ــل توجه ــه طورقاب ــف راب مختل

ــد. کن
ــده،  ــن ورزشــی گرم کنن ــوع تمری  انجــام ۶ ن
تمرینــات  پذیــری،  انعطــاف  اســتقامتی، 
حفــظ تعــادل، تمرینــات قدرتــی و نیــز 
ــرای ســالمندان  ــات انقباضــی ایســتا ب تمرین

ــت. ــد اس مفی
تمرینــات گرم کننــده، شــامل نرمش هــای 
ــام آن  ــا انج ــه ب ــتند ک ــی هس ــاده کشش س
بــدن فــرد ســالمند بــرای انجــام ســایر 
ــات  ــن تمرین ــود و ای ــاده می ش ــات آم تمرین
بایســتی بــه شــکلی اجــرا شــود کــه منجــر به 
ــس نشــود. متخصصــان طــب  ــم آوردن نف ک
ســالمندی معتقدنــد تمرینــات اســتقامتی 
ــب و  ــان قل ــداد ضرب ــا تع ــود ت ــبب می ش س
تنفــس افزایــش یافتــه، مصــرف اکســیژن بــه 
ــب،  ــی قل ــه کارای ــد و در نتیج ــر برس حداکث
ــش  ــون افزای ــردش خ ــتم گ ــا و سیس ریه ه

می یابــد. 
پیــاده روی، دویــدن، دوچرخــه ســواری، شــنا 
و کوهنــوردی بــه عنــوان تمرینات اســتقامتی 

بــه شــمار مــی رود. 
ــالوه  ــزل، ع ــارج از من ــاده روی آرام در خ پی
ــبب  ــوب جســمی، س ــیار مطل ــرات بس ــر اث ب
ــزوا طلبــی فــرد  جلوگیــری از افســردگی و ان

ســالمند می شــود. 
ســالمندان الزم اســت در هنــگام پیــاده روی، 
کفــش راحــت، بــه انــدازه و بنــددار پوشــیده، 
ــر  ــب ه ــبک و مناس ــت، س ــاس راح ــا لب ب
ــم شــروع  ــا ســرعت ک ــاده روی را ب فصــل پی
کننــد و در یــک وضعیــت متعــادل و راحــت 
ــه  ــگاه داشــته، بــدن را کمــی ب ــاال ن ســر را ب
ــد  ــای بلن ــل و از برداشــتن گام ه ــو متمای جل

ــد.  ــز کنن پرهی

ــا ایجــاد  ــز ب ــری نی تمرین هــای انعطــاف  پذی
کشــش در عضــالت و نســج نــرم اطــراف 
راحــت  را  مفصل هــا  حرکــت  مفاصــل، 
کــرده، موجــب آســان تر شــدن حــرکات 
اســت  بهتــر  می شــود.  تنــه  و  اندام هــا 
ــار  ــل دچ ــر دلی ــه ه ــه ب ــالمندانی ک ــه س ک
ــا  ــه ی ــتخوان، کشــیدگی عضل شکســتگی اس
ــام  ــده اند، از انج ــل ش ــی مفاص ــچ خوردگ پی

ــد. ــز کنن ــات پرهی ــوع تمرین ــن ن ای
افــراد ســالمند می تواننــد بــا انجــام تمرینــات 
ــا  ــت عضالت،خصوص ــق تقوی ــی از طری تعادل
عضــالت پــا بــه حفــظ تعــادل خــود خصوصــا 

در هنــگام افتــادن کمــک کننــد.
تمرینــات  انجــام  هنــگام  در  ســالمندان 
میــز  یــک  یــا  دیــوار  کنــار  در  تعادلــی 
بایســتند تــا در صــورت عــدم تعــادل بتواننــد 

ــد. ــه کنن ــا تکی ــه آنه ب
ــن  ــی اســت. ای ــوع دیگــر از تمرینــات قدرت ن
تمرینــات نــه تنهــا موجــب تقویــت عضــالت 
ــرده،  ــاال ب ــرد را ب ــی ف ــه توانای ــود، بلک می ش
ــود و از  ــادل در وزن می ش ــاد تع ــبب ایج س
ــد. ــری می کن ــم جلوگی ــتخوان ه ــی اس پوک

ــا  ــی ب ــرکات قدرت ــه ح ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــد  ــالمندان می توانن ــام می شود،س ــه انج وزن
ــزرگ  ــابه ب ــری نوش ــک بط ــردن ی ــر ک ــا پ ب
ــته  ــار داش ــی در اختی ــه 300 گرم ــک وزن ی

ــند. باش

ثبت نام از افراد 
خوش صدا جهت 

گروه تواشیح 
09139154450

زمین  قطعه  ــد  چن
ر  ینده دا ، آ ر ســند دا

بنزین  پمپ  ــت  پش
ینده  پا  ( ر  ــا نتش ا

رواش  کا کوچه  بق(  ســا
نقدی  ــب،  مناس قیمت 

 09130219157

زمین باغی 
روبه رو هنرستان 
پارسا)کوچه لوله 

گاز(400 متری جهت 
دامداری و انبار و 

کارگاه......
09139154450

چهار شنبه 28  مهر ماه 1395 -17  محرم  1437 - 19 اکتبر  2016

عاشورا در نجف آباد    

عکاس : سمیرا رضویان

چاپ کارت ویزیت با نازلترین قیمت 
چاپ رسیو ، چاپ بنر و چاپ برچسب شیشه ایي 

کیفیت باال - قیمت پایین
شماره تماس: 1646 836 0913

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد. امام حسین)ع(


