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ــبز ــاي ســـــــ ــي هـ ــاز همدلـــ آغــــــــــ تاثیر شبکه های اجتماعی صفحه )3(راه های جذب پول صفحه )3(نجف آباد شهر طالیی صفحه )2(

ــا  ــه ای ب ــی درون مدرس ــاد ورزش ــومين المپي ــعل س مش
ــه  ــتان دختران ــتان  در دبس ــوولين شهرس ــور  مس حض

ــد. ــه ش ــی افروخت کمران
 دبســتان دخترانــه شــهید کمرانــی  بــه مناســبت افتتاحیه ســومین 
المپیــاد  ورزشــی میزبــان مســولین شهرســتان شــد .در این مراســم 
ــدار و شــهردار و ریاســت آمــوزش و پــرورش  ــا حضــور فرمان کــه ب
و مســولین تربیــت بدنــی حضــور داشــتند مشــعل مســابقات 
ورزشــی توســط دانــش آمــوز نخبــه ورزشــی نــگار کمرانــی عضــو 
ــوزان همــگام و  ــش آم ــه شــد. دان ــان افروخت ــال نوجوان ــم والیب تی

هــم صــدا ســرود المپیــاد را ســر دادنــد؛ ســپس بــزرگ مــردان در 
رشــته تکوانــدو بــه هنــر نمایــی پرداختنــد. اجــرای برنامــه نمادیــن 
ورزشــی در رشــته هــای ووشــو ایروبیــک و ژیمناســتیک و اســکیت 
از دیگــر مراســم ایــن المپیــاد بــود. خانــم مهدیــه مدیــر دبســتان بــا 
اشــاره بــه ســخن مقــام معظــم رهبــری؛ ورزش را موجــب ســالمت 
جســم و روان دانســت و تاثیــرات آن رادر پیشــرفت تحصیلــی ذکــر  
ــاه در  ــان م ــر آب ــا اواخ ــه ای ت ــابقات درون مدرس ــن مس ــرد ای ک

مــدارس ســطح شــهر برگــزار مــی گــردد. 

ــازار  ــق اقتصــادی در کســب و کار و ب ــی شــک رون ب
ــی در  ــده اي ــن کنن ــش تعيي ــی نق ــه اي ــر منطق در ه
ايجــاد رفــاه اقتصــادی و بهبــود معيشــت مــردم ايفــا 

مــی کنــد .
روزگاری نــه چنــدان دور بــازار نجــف آبــاد پــر رونــق 
ــوردار  ــی برخ ــل توجه ــار قاب ــبه آن از اعتب و کس
ــای  ــر , پ ــای اخي ــال ه ــفانه در س ــا متاس ــد. ام بودن
ــف  ــاغل در نج ــان مش ــدام از صاحب ــر ک ــت ه صحب
ــود  ــع موج ــی از وض ــت چندان ــينيد رضاي ــاد بنش آب

ــد . ندارن
فــارغ از اينکــه بخشــی از ايــن رکــود را مــی تــوان 
متوجــه وضعيــت کلــی کشــور در ســال هــای تحريــم 
دانســت امــا  بــازار نجــف آبــاد در مقايســه بــا ديگــر 
شهرســتان هــا وضعيــت نــا مطلــوب تــری را تجريــه 

مــی کنــد . 
 در هميــن خصــوص ســراغ مهنــدس کاظمــی ريئــس 
ــت  ــورد وضعي ــا او در م ــم و ب ــاف رفتي ــاق اصن ات

ــم . ــو کردي ــتان گفتگ ــب و کار شهرس کس

ــه ارزيابــی مــی  ــاد را چگون 1-وضعيــت بازارنجــف آب
کنيــد؟

در ایــران طبــق یــک آمــاری کــه رســما اعــالم شــده اســت 
ــن  ــر میانگی ــران و دو براب ــا در ای ــن کل دنی ــر میانگی ۵ براب
ایــران در نجــف آبــاد واحــد صنفــی وجــود دارد و یــک زمانــی 
اقتصــاد بــا همیــن آمــار ســنگین مــی چرخیــد و کســب وکار 
رونــق داشــت، متاســفانه از یــک دوره ایــی کــه  بحــث بحــران 
ــه  ــا ک ــه ه ــران کارخان ــکاری کارگ ــود و بی ــادی ، رک اقتص
باعــث شــد تمــام آنهــا بــه بــازار هجــوم بیاورنــد و مهاجرانــی 
کــه از نظــر اقتصــادی توانــی ندارنــد باعــث شــد آســیب هــای 
ــک  ــا ورود ی ــرا ب ــا وارد شــود زی ــه بازاره ــری ب ــران ناپذی جب
نفــر بــه بــازار بــه دنبــال خــود مشــتری نمــی آورد بلکه ســهم 

دیگــران را هــم کــم  مــی کنــد و مــن برخــالف میلــم چشــم 
ــر  ــایان ذک ــه ش ــتم ؛ البت ــتگی هس ــونامی ورشکس ــه راه س ب
ــارت در  ــت و معدن،تج ــری وزرات صنع ــی تدبی ــه ب اســت ک
منحــل کــردن ضوابــط داخلــی اتحادیــه هــا و پروانــه کســب 
بــه همــه دادن کــه شــهرهای بــزرگ و شــهرهای اطراف شــان 
ــرای کســب و کار وجــود نداشــت در نتیجــه  فضــای کافــی ب
همــه بــه نجــف آبــاد هجــوم آوردنــد و تمــام آالیندگــی هــا و 
مشــکالت شــان بــرای نجــف آبــاد اســت و درآمــدی هــم اگــر 
باشــد بــه شــهر خودشــان برمــی گــردد. هیــچ قانونــی بــرای 
ــدارد همچنیــن در محاکــم، دوگانگــی  ــع شــدن وجــود ن مان
ــه  ــان ک ــای متخلف ــه ه ــرای جریم ــال ب ــود دارد مث رای وج
ــی  ــد نظــر رای شکســته م ــک تجدی ــا ی ــی شــود ب ــالم م اع

شــود و کمتریــن جریمــه را درنظــر مــی گیرنــد.
ــا  ــک ه ــر مکاني ــاغل نظي ــاماندهی مش ــت س 2-جه
ــر و  ــا س ــراه ب ــا هم ــه عموم ــا و...ک ــاف کاری ه و ص
ــورت  ــی ص ــه اقدامات ــتند چ ــی هس ــدا و آلودگ ص

ــت؟ ــه اس گرفت
ــون  ــاده ۵۰ قان ــد2۰ م ــق بن ــت طب ــف اس ــهرداری مکل ش
ــه  ــهری را ب ــم ش ــا مزاح ــده ی ــاغل آالین ــا مش ــهرداری ه ش
ــه  ــارت ب ــت و تج ــد. وزرات صنع ــل کن ــهر منتق ــارج از ش خ
ــینه  ــتعالم سوپیش ــداز اس ــه بع ــت ک ــرده اس ــالم ک ــا اع م
،عــدم اعتیــاد و تاییدیــه اماکــن پروانــه بدهیــد و ایــن خــود 
ــرای شــهرداری و محیــط زیســت کــه  مشــکلی مــی شــود ب
ــی  ــف قانون ــک ضع ــن ی ــد و ای ــل کنن ــا را منتق ــور آنه چط
اســت. البتــه مــا بــه عنــوان راه کار یــک شــهرک تعاونــی بیــن 
ــش  ــده پی ــاغل آالین ــال مش ــرای انتق ــگاه آزاد ب کاوه و دانش
ــم  ــام دادی ــش را انج ــهرداری توافقات ــا ش ــم و ب ــی کردی بین
ولــی متاســفانه آنهــا تمکــن مالــی بــرای خریــد ایــن زمیــن 
ــده مــا  ــاد نمان هــا نداشــتند و زمیــن ملــی هــم در نجــف آب
حتــی بــرای رفتــن بــه بخــش مهردشــت بایــد بــه شهرســتان 

ــم . ــرون بروی ــران و ک تی
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وضعیت کسب کار در بازار نجف آباد 
از نظر اقتصادی کسبه ی ما فوق العاده ضعیف است .

در مصاحبه با مهندس کاظمی رئیس اتاق اصناف شهرستان نجف آباد: 

مشعل سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی
روز ســه شــنبه 25آبــان مــاه دردبســتان دخترانــه شــهيد 

بابــک ســرمدی طــرح ملــی دانــاب اجــرا شــد.
ــا  ــه ب ــاری مدرس ــال ج ــای س ــه ه ــاس برنام ــر اس ــه ب ــی ک طرح
ــان نخعــی,  ــا حضــور آقای ــی آب و بازیافــت, ب ــه جوی محوریــت صرف
شــیری, جواهــری و خانــم آســتانه از ســازمان آب منطقــه ای و آقــای 
میزبــان و خانــم عبدالعظیمــی از آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد  و بــا 
هــدف صرفــه جویــی و آمــوزش در اســتفاده بهینــه از منابــع ناچیــز 
ــه  آب برگــزار شــد.در ایــن برنامــه انیمیشــن زاینــده رود کــه درخان
هنرمنــدان جــوان نجــف آبــاد توســط ســلمان باهنــر ســاخته شــده, 

ــه  ــای صرف ــی و روش ه ــع آب ــنایی مناب ــود آب و آش ــون کمب پیرام
ــرای  ــه اج ــد ب ــوزان متعه ــش آم ــد و دان ــش در آم ــه نمای ــوی ب ج

ــواده خــود شــدند. ــار در خان طــرح قطــره ی
ــه  ــوزان ب ــش آم ــار دان ــگاهی از آث ــه نمایش ــن برنام ــیه ای در حاش
ــران  ــه بح ــروژه در زمین ــی و پ ــریه ، نقاش ــتی ، نش ــورت کاردس ص
بــی آبــی برپــا شــد. در پایــان خانــم منــزه مدیــر مدرســه , از خانــم 
هــا  امینــی ,حیــدری, عابدینــی و کریمــی و تمــام اولیــا همیــار کــه 
ــه  ــال ک ــوزگاران فع ــتند و آم ــه داش ــا مدرس ــکاری را ب ــت هم نهای
ــد. ــد تشــکر کردن ــرار دادن ــس خــود ق ــای تدری ــه ه طــرح را در برنام

شعار صرفه جویی آب توسط دختران دبستان بابک سرمدی
عکاس : هما زمانیعکاس : هما زمانی
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ــف  ــتان نج ــی در شهرس ــت ورزش مديري
ــی  ــن را م ــت . اي ــکلی اس ــاد کار مش آب
توانســتی از البــه الی صحبــت هــا و 
دردل هــای مســئول ورزشــی شهرســتان 
ــم  ــت ک ــه بضاع ــرا ک ــوی, چ ــه ش متوج
ايــن نهــاد در برابــر انگيــزه و نتايجــی که 
ــتان در  ــن شهرس ــکار اي ــان  ورزش جوان
رشــته هــای مختلــف کســب مــی کننــد 
ــتان  ــد .شهرس ــی کن ــری نم ــا براب اص
نجــف آباد بــه اقــرار مســئولين ورزشــی 
بديــن واســطه شــهر طايــی نــام گرفتــه  
ــی و  ــک قهرمان ــه ي ــن درج ــه عناوي ک
مــدال هايــی کــه ورزشــکاران آن کســب 
ــد ؛  ــی باش ــه م ــل توج ــد , قاب ــی کنن م
امــا از ســوی ديگــر حداقــل هايــی کــه 
مــورد نيــاز اســت نظيــر ســالن ورزشــی 
ــه آن  ــی ب ــی تخصيص ــات حداقل و امکان
ــی  ــورت فرصت ــر ص ــت. در ه ــز اس ناچي
را درخدمــت ريئــس اداره تربيــت بدنــی 
بوديــم و جويــای وضعيــت ورزش در 

ــديم . ــاد ش ــف آب نج

1-برنامــه ی شــما  بــرای گســترش رشــته هــای 
ورزشــی چيســت؟

شهرســتان نجــف آبــاد قطــب اول ورزش قهرمانــی و 
همگانــی بــا ۴۷ هیــات ورزشــی فعــال در اســتان اصفهان 
ــی  ــای همگان ــته ه ــه رش ــه زیرمجموع ــت. ۱۸کمیت اس
مثــل دارت، ماهــی گیــری، گردشــگری، پاراگالیــدر، 
پاراموتــور و...رشــته هــای کبــدی، ورزش هــای ســه گانــه 
ــان را  ــد و خودش ــر روی کار آمدن ــال اخی ــه طــی 2س ک
خــوب نشــان دادنــد هــر هفتــه برنامــه هــای کــوه گشــت 
ــی  ــا اســتقبال خوب ــه ب ــی شــود ک ــزار م خانوادگــی برگ
هــم روبــرو شــده اســت.۱2 ایســتگاه ورزشــی صبحگاهــی 
ــده  ــد روز آین ــم کــه طــی چن درســطح شهرســتان داری
چنــد ایســتگاه دیگــر هــم بــه آن  اضافــه خواهــد شــد. 
ــای  ــه ج ــی در هم ــاده روی خانوادگ ــای پی ــش ه همای

شهرســتان برگــزار مــی کنیــم.

2-آيــا پــروژه هــای عمرانــی ورزشــی در دســت 
داريــد؟

ــاد  ــه ازادی نجــف آب ــروژه اســتخر سرپوشــیده مجموع پ
ــای  ــالش ه ــراوان و ت ــای ف ــوس ه ــش و ق ــه طــی ک ک
مــن و نماینــده محتــرم بعــد از دیــدار مالقــات بــا وزیــر 

ــه  و پــس از بازدیــد معــاون وزیــر پــروژه فعــال شــد و ب
یــاری خداونــد تــا آخــر امســال شــاهد بهــره بــرداری آن 
خواهیــم بــود، پــروژه ســالن پوریــای ولــی در مجموعــه 
ــژه مجموعــه  ــگاه وی ورزشــی انقــالب ســاخته شــد، جای
ــر  ــالن س ــید و س ــرداری رس ــره ب ــه به ورزشــی آزادی ب
پوشــیده جــوزدان، قلعــه ســفید، زمیــن چمــن ورزشــگاه 
علویجــه، خانــه شــطرنج و... طــی مســئولیت مــن انجــام 

شــده اســت.
3-ســرانه مســاحت ســالن هــا و اماکــن ورزشــی 

بــه چــه صــورت اســت؟
ســال ۸۸ ســرانه ورزشــی شهرســتان نجــف آبــاد ۱۷صدم  
ــع رشــد  ــود و طــی ۷ســال ۸ صــدم مترمرب ــع ب مترمرب
داشــتیم اســتاندارد ســرانه درســالن هــای ســر پوشــیده 
ــای رو   ــالن ه ــع و در س ــر مرب ــهروند ۱مت ــر ش ــرای ه ب
ــب  ــردو عق ــا از ه ــه م ــد ک ــی باش ــع م ــر مرب ــاز 2 مت ب
هســتیم و ایــن جــای تامــل دارد کــه چــرا شــهرطالیی 
در ورزش کشــور، طــی ارزش یابــی هــا، ســرانه ورزشــی 
,کمــی دارد البتــه ۸ صــدم مترمربــع طــی ۷ســال یــک 
کار بزرگــی اســت کــه بــا پیگیــری و همراهــی مســئولین 

صــورت گرفتــه اســت.
4-اعتبــارات در شهرســتان نجــف آبــاد بــه چــه 
ــه ای  ــا ورزش بودجــه جداگان ــزان اســت؟و آي مي

نــدارد؟
ــدار و  ــف فرمان ــتان و لط ــارات شهرس ــه اعتب ــتگی ب بس
معاونیــن او دارد البتــه آنهــا هــم نیازهــای شــهر را مــی 
ــارات  ــز اعتب ــدارد و ج ــدا ن ــه ج ــنجند ،ورزش بودج س
اســتانی اســت طبــق مــاده ۸۸ مجموعــه هــای ورزشــی 
ــل  ــد حاص ــذارد و درآم ــی گ ــده م ــه مزای را اداره کل ب
ــد  ــان درآم ــود و هم ــی ش ــز م ــا واری ــاب آن ه ــه حس ب
ــاب  ــن حس ــا ای ــود. ب ــی ش ــت م ــتان بازگش ــه شهرس ب
ــن ورزشــی بیشــتر   ــه اماک ــع اســت ک شهرســتانی منتف
داشــته باشــد و حجــم فعالیــت کمتــر و تعــداد  ورزشــکار 
ــاد کــه  کمتــری داشــته باشــد. امــا شهرســتان نجــف آب
بیشــترین فعالیــت، هیــات و... را داراســت  کمتریــن 

ــز دارد. ــرانه را نی س
5-آيــا در شهرســتان نجــف آبــاد خيريــن ورزش 

يــار وجــود دارد؟
ــا اطمینــان کامــل مــی گویــم اولیــن مجمــع خیریــن  ب
ورزش یــار در کشــور در شهرســتان نجــف آبــاد بــه ثبــت 
رســیده اســت و بعــد از آن در  اصفهــان ایــن یــک الگــو 
ــد  ــالم کردن ــر اســبق اع ــودرزی وزی ــه گ شــده اســت ک
ــور راه  ــام کش ــار در تم ــن ورزش ی ــع خیری ــن مجام ای
انــدازی شــود کــه بیــش از 2۰ اســتان دارای ایــن مجمــع 

هســتند.
ــرای باشــگاه هــای ورزشــی  ــه ب 6-تعييــن هزين

ــر چــه اصــول و مبنايــی مــی باشــد؟ ب
ــد و اگــر  ــد شــهریه یکســان بگیرن تمــام باشــگاه هــا بای
ــت  ــت .در اردیبهش ــف اس ــک تخل ــن ی ــد ای ــتر ش بیش
هرســال یــک تیــم  متشــکل ازمدیــر کل ورزش و جوانــان، 

نماینــده تعزیــرات حکومتــی، نماینــده اســتانداری، دبیــر 
کمیســیون مــاده ۵ اســتانی، رییــس حراســت، نماینــده 
ــهریه  ــرخ ش ــد ن ــی کنن ــرکت م ــاو... ش ــتان ه شهرس
اماکــن ورزشــی را براســاس باشــگاه هــای درجــه ۱،2و 3 
اعــالم  مــی کننــد و بعــد ایــن شــهریه هــا را مــا براســاس 

شــرایط بومــی ســازی مــی کنیــم.
ــرای روســتاهای اطــراف در زمينــه ورزشــی  7-ب

چــه کاری انجــام داده ايــد؟
یــک ســری روســتاها مثــل حاجــی آبــاد ظرفیــت هایــی 
دارنــد کــه بــه آن هــا مــکان داده می شــود و روســتاهایی 
مثــل رحمــت آبــاد تاتامــی یــا کــف پــوش و میــز تنیــس 
دادیــم  .خانــه هــای روســتایی راه انــدازی کردیــم و 
ــت  ــه جمعی ــاد ک ــت آب ــل هم ــم مث ــتا ه ــی روس بعض
ــون  ــم چ ــام بدهی ــتیم کاری انج ــد نتوانس ــادی ندارن زی
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــات جزی ــه امکان ــی نداشــتند البت فضای

ــم. ــم کردی فراه
ــگاه  ــت باش ــت و نظاف ــت بهداش ــا وضعي ۸-آي
ــی  ــد مطلوب ــاد در ح ــف آب ــتان نج ــای شهرس ه

ــت؟ اس

درحــد مطلوبــی نیســت و مــا یــک تیــم بازرســی داریــم 
کــه هــر 2مــاه یکبــار از هــر باشــگاهی بازدیــد مــی کننــد 
و در صــورت ایــن کــه تخلفــات آن هــا تکــرار شــود خلــع 
مدیریــت  صــورت مــی گیــرد و باشــگاه هــای خصوصــی 

پلمــپ مــی شــوند.
ــه ورزشــکاران توصيــه  ــا اصــول اخاقــی ب 9-آي

مــی شــود؟
ــه فرهنــگ  ــن زمین ــد در ای ــی توان ــه م ــن کســی ک اولی
ســازی کنــد مربــی اســت زیــرا یــک مربــی الگــوی هنــر 
جــوی خــود مــی باشــد و مــا از هیــات هــا خواســتیم از 
مربــی هایــی اســتفاده کننــد کــه پــای بنــد بــه اخالقیات 
باشــند و خانــواده هــا نیــز بایــد بداننــد هــر کجــا تخلفــی 
ــرای ان  ــیدگی ب ــع رس ــک مرج ــرد ی ــی گی ــورت م ص
وجــود دارد و همچنیــن مــا کار گا ه هــای آســیب 
ــه  ــم ب ــدان بگویی ــه فرزن ــا ب ــم ت ــزار کردی ــی برگ شناس
ــاد  ــی افت ــر اتفاق ــد و اگ ــادر خــود اعتمــاد کنن ــدر و م پ

ــد. ــان بگذران ــا درمی ــواده ه ــا خان ب
ــرح  ــتايی ط ــهری و روس ــدارس ش ــا در م 10-آي

ــود دارد؟ ــکاران وج ــتعداديابی ورزش ــای اس ه
طــرح جامــع اســتعداد یابــی بــرای اولیــن بــار در اســتان 
ــتان  ــد و درشهرس ــزار ش ــال ۱3۹۰ برگ ــان در س اصفه
ــورت  ــی آن ص ــرح آزمایش ــا ط ــوت ی ــاد پایل ــف آب نج
گرفــت ایــن طــرح در تمــام مــدارس شــهری و روســتایی 
انجــام مــی شــود و  از طریــق آمــوزش و پــرورش 
اســتعدادهای کشــف شــده جــز قهرمانــان کشــوری 
ــاره  ــن طــرح دوب ــده ای ــرار اســت ســال آین هســتند و ق
اجــرا شــود البتــه هیــات هــای ورزشــی هــم مــی 
ــژه  ــا طــرح وی ــی  کنند،م ــن طــرح هــا را عمل ــد ای توانن
ــک  ــوان ی ــه عن ــوان ب ــی ت ــه م ــم البت ــتاییان نداری روس
طــرح پیشــنهادی در شهرســتان نجــف آبــاد بــرای اولیــن 

ــود. ــوراجرا ش ــار در کش ب

صنایع دستی نجف آباد

ــن  ــه در عی ــتی ک ــت دس ــن صنع اولي

حــال دارای پیشــینه تاریخــی مــی باشــد 

ــو اســت کــه ســابقه  ــاخت چاق صنعــت س

اش بــه ســاکنین اولیــه شــهر نجــف آبــاد بــر 

ــه  ــی را ک ــدگاه آنهای ــر دی ــردد و اگ ــی گ م

ــه  ــوان قوزخان ــه عن ــهر ب ــن ش ــد ای معتقدن

ــازي  ــلحه س ــران اس ــده و از کارگ ــاخته ش س

ــاي  ــازي بقای ــو س ــده و چاق ــکون گردی مس

ــت تاریخــي  ــم ، عینی آن دوران اســت بپذیری

ــه  ــي ک ــردد . زمان ــي گ ــر مشــخص م آن بهت

نقشــه شــهر بــه وســیله شــیخ بهایــي ترســیم 

ــه نجــف  ــي ک ــر زمان ــارت دیگ ــه عب شــد و ب

آبــاد وجــود پیــدا کــرد حــدود ۵۰ ســال بعــد 

از آن هنــر ، حرفــه چاقــو ســازي در ایــن 

ــه  ــق گفت ــر طب ــن هن ــت و ای ــا گرف ــهر پ ش

ــدان  ــي از هنرمن ــه یک ــي ک ــاي میرعباس آق

ــدا  ــد ، در ابت ــي باش ــه م ــن حرف ــام ای ــه ن ب

ــام  ــه ن ــه وســیله یــک غربتــي ) کوســي ( ب ب

ــن  ــردم ای ــراي م ــرام کوســي ( ب ــم ) اب ابراهی

ســامان عیــان شــد و بــه طــور قابــل توجهــي 

رشــد کــرد و پــا گرفــت . بنــا برايــن 

ــه 350 ســال پيــش مــي رســد  هنــر ب

ــه  ــن شــهر ب ــن حــال کار اســتادان ای ــا ای . ب

ــه  ــت ک ــه و خــوب انجــام گرف ــدري ماهران ق

ــه  ــت ک ــار داش ــوان اظه ــي ت ــادگي م ــه س ب

ــاوه در  ــان و س ــاي زنج ــتان ه ــد از شهرس بع

ــر  ــه ذک ــت . الزم ب ــرار گرف ــوم ق ــام س مق

ــف  ــي نج ــتاد عل ــاخت اس ــوي س ــت چاق اس

ــع دســتي  ــه صنای ــت بخــش غرف ــادي زین آب

ــي  ــاید ب ــه ش ــت ک ــه اس ــوور فرانس ــوزه ل م

ــه از  ــم ک ــر بگویی ــد ، اگ ــز نباش ــبت نی مناس

ــیار  ــهر بس ــن ش ــاي ای ــت چاقوه ــر کیفی نظ

برنــده تــر و بــادوام تــر از نواحــي دیگــر 

ــرا  ــي رود ، چ ــمار م ــه ش ــان ب ــي زنج ، حت

کــه چاقوهــاي ســاخت زنجــان بیشــتر از 

نظــر شــکل و زیبایــي بــر ایــن چاقوهــا برتري 

دارنــد . چاقوهایــي کــه در قدیــم ســاخته مــي 

شــد همگــي بــا وســایل ابتدایــي چــون چــرخ 

هــاي دســتي ،  چکــش ، انبــر و وســایل دیگــر 

ســاخته مــي شــد . چاقوهــاي قدیمــي بــزرگ 

ــوده  ــز ب ــوک تی ــاخ دار و ن ــج ، ش ــته ک ، دس

ــوده  ــاوت ب ــاي متف ــا از آلیاژه ــس آنه و جن

اســت . در دوره قاجاریــه بــه خصــوص در 

دوره محمدخــان قاجــار هنرمنــدان ایــن شــهر 

ــر و محکــم  ــد کــه چاقوهــاي بهت توانســته ان

تــري بســازند و بــه بــازار عرضــه کننــد .فلــز  

اصــل را کارخانجــات اســت ، تهیــه مــي کننــد 

و در کــوره هــاي ســنتي ذوب کــرده و ســپس 

ــات مختلفــي چــون پرداخــت کــردن و  عملی

آب دادن بــه فلــز را روي آن انجــام مــي دنــد 

ــو  ــته چاق ــد . دس ــه کنن ــه آن را تهی ــا تیغ ت

ــس  ــت و پ ــز اس ــون ب ــي چ ــاخ حیوانات از ش

ــر روي دســته ، چاقــو را  از انجــام کارهایــي ب

ــت  ــن صنع ــفانه ای ــد . متأس ــي کنن ــه م تهی

ــا  ــروزه ب ــت ، ام ــاص داش ــي خ ــه معروفیت ک

ــه  ــین ب ــت ماش ــتاوردهاي صنع ــوم دس هج

ــادي و  ــدرت اقتص ــده و ق ــیده ش ــود کش رک

ــت  ــت داده اس ــود را از دس ــین خ ــري پیش هن

ادامه از صفحه 1

ــادی  ــای اقتص ــاخت ه ــر س ــرای زي ــرای اج 3-ب
ــاد، کار، مشــاغل و بيــکاری  شهرســتان نجــف آب

ــت؟ ــما چيس ــنهاد ش پيش
ــد  ــی بای ــک جاهای ــا در ی ــم ام ــی داری ــران خوب ــا مدی م
ســنت شــکنی شــود درســت اســت کــه اولیــن صنعتــی 
ــه  ــت ریخت ــکل گرف ــاد ش ــف آب ــتان نج ــه در شهرس ک
گــری و  فلــز کاری بــوده امــا دوره ی ایــن مشــاغل دیگــر 
تمــام شــده اســت. حــال بایــد مطالعــه کــرد کــه بجــای 
ایــن مشــاغل چــه باشــد. نجــف آبــاد دیگــر آب نــدارد  و 
ــت و  ــی داش ــهرت جهان ــه ش ــم ک ــی ه ــه بادام در نتیج
صــادر مــی شــد و بــه تبــع آن دامــداری و حتــی فــرش 
ــن  ــن ای ــا جایگزی ــدارد ام ــود ن ــر وج ــم دیگ ــی ه و قال
ــام  ــه و بررســی انج ــه مطالع ــده اســت ؟ چ ــه آم ــا چ ه
شــده اســت؟ کــدام دســتگاه پیگیــر بــوده اســت؟ اکثــر 
ــی  ــارهای مردم ــدند فش ــی ش ــار روزمرگ ــا دچ ادارات م
ــم  ــی توانی ــا م ــه م ــت البت ــاد اس ــان زی ــارات ش و انتظ
ــی داشــته باشــیم، صنعــت  صنعــت خــودرو ســازی خوب
ــع  ــاک و ســبزی اســت، در صنای IT کــه یــک صنعــت پ
بســته بنــدی جــای کار هســت، در نجــف آبــاد مــی تــوان 
یــک دیتــا ســنتر راه انــدازی کــرد و همچنیــن شــرکت 
ــه  ــود و ب ــه ش ــد مطالع ــزاری ؛ در کل بای ــرم اف ــای ن ه

صــورت علمــی اقــدام کــرد.
4-کار مطالعاتــی کــه مــد نظــر شماســت وظيفــه 

کــدام ارگان اســت؟
ــد  ــی توانن ــاالنه م ــه س ــداری در بودج ــده و فرمان نماین

ــد  ــی کنن ــش بین پی
5- دربــاره مســايل مالياتــی کــه وجــود دارد آيــا 

اقدامــی صــورت گرفته اســت؟
ــل  ــراف کام ــه اش ــن زمین ــم و در ای ــری کردی ــا پیگی م

ــا گــردش 2۰  داریــم چــرا بایــد برخــی از شــرکت هــا ب
ــال هــم مالیــات ندهنــد و بعضــی از  ــاردی یــک ری میلی
ــد از  ــد و بع ــات بپردازن ــت مالی ــی باب ــام باالی کســبه ارق
ــتان  ــت؟ در اس ــر ماس ــن نظ ــد ای ــم بگوین ــراض ه اعت
اصفهــان بســیاری از ادارات و کارگاه هــا بــه خاطــر 

ــد ــرده ان ــل ک ــات  تعطی مالی
ــده  ــی ش ــبکه ای صنف ــی ش ــازار ياب ــا ب 6-آي
ــا  ــرای م ــب آن ب ــا و معاي ــه مزاي ــت؟راجع ب اس

ــد: بگويي
ــم  ــا ه ــه م ــتند البت ــی هس ــون صنف ــر قان ــر نظ ــه زی بل
اعتقــادی بــه ایــن کار نداریــم و متاســفانه کار اشــتباهی 
اســت. ولــی دســتور العمــل و بخشــنامه اش صــادر شــده 
اســت و مــا هــم مجازیــم کــه از آنهــا حمایــت کنیــم کــه 
ــی  ــارت م ــدن و تج ــت ، مع ــوز را وزرات صنع ــن مج ای
ــل  ــت مث ــار اس ــت فش ــه تح ــد ناحی ــازار از چن ــد. ب ده
مالیــات و فروشــگاه هــای بــزرگ کــه اعــالم کردنــد بــه 
تمــام فروشــگاه هــا مجــوز بدهیــد و فــروش هــای هرمــی 
هــم وارد مــی شــوند و بایــد مجــوز دریافــت کننــد کــه 
ــی  ــد ول ــر کاالی خــود راعرضــه کنن ــد ارزان ت ــه بای البت
محصــول همــان محصــول اســت فقــط ظاهــرش را تغییــر 

ــد. داده ان
ــازی  ــای مج ــرکت ه ــت ش ــر فعالي ــا ب 7-آي

ــود؟ ــی ش ــارت م نظ
ــی  ــم وقت ــام بدهی ــم انج ــی توانی ــی نم ــچ نظارت ــا هی م
ــی راه  ــس خانگ ــا و مجال ــه ه ــه خان ــی ب ــازار یاب ــن ب ای
ــط  ــق ورود دارد فق ــی ح ــدام بازرس ــد ک ــی کن ــدا م پی
درصورتــی کــه شــکایتی شــود مــی تــوان رســیدگی کــرد 
البتــه تمــام قیمــت گــذاری هایــی کــه انجــام مــی شــود 
از بــاال صــورت مــی گیــرد و قیمــت گــذاری بــه صــورت 

محلــی نیســت.
از  جلوگيــری  جهــت  در  اصنــاف  ۸-اتــاق 
ــی  ــه اقدام ــه چ ــدون پروان ــی ب ــای صنف واحده

ــد؟ ــی ده ــام م انج
در ابتــدا اخطــار مــی دهیــم و اعــالم مــی کنیــم و اداره 

اماکــن پلمــپ مــی کنــد.
10-اتــاق اصنــاف بــرای مقابلــه بــا کاالی قاچــاق 

چــه سياســت هايــی دارد؟
مــا در نجــف آبــاد قاچاقچــی نداریــم ولــی کاالی قاچــاق 
ــران،  ــود، از ته ــی ش ــه م ــا تهی ــه از کج ــن ک ــم ای داری
ــران  ــه ته ــد ب ــرا بای ــود چ ــی ش ــداری م ــان خری اصفه
ــا  ــرا ب ــد؟ چ ــی آی ــا م ــد ازکج ــاق بیای ــای قاچ کانتینره

ــی  ــده نم ــا دی ــن ه ــرا ای ــا برخــورد نمــی شــود؟ چ آنه
شــوند؟ ولــی کاالی قاچــاق در فروشــگاه هــا دیــده مــی 
ــه  ــا دان ــد ب ــم فرمودن ــری ه ــم رهب ــام معظ ــود؟ مق ش
ــده ای کارش  ــدام وارد کنن ــا برخــورد کنید.ک درشــت ه
قانونــی اســت؟ و یــک کاســب ازکجــا بدانــد کاالیــی کــه 

ــه؟  ــا ن ــده اســت قاچــاق مــی باشــد ی خری
ــف  ــتان نج ــاغل در شهرس ــت کارو مش 11-وضعي

ــه اســت؟ ــاد چگون آب
از لحــاظ آمــاری، فــوق اشــباع هســتیم در حــد انفجــار 
و از نظــر اقتصــادی کســبه هــای مــا فــوق العــاده 
ضعیــف هســتند و رکــود و بحــران و افزایــش بــی رویــه 
ــازار  ــاد را بــه ســمت ب ــازار نجــف آب واحدهــای صنفــی ب
محلــی ســوق مــی دهد.کمیســیون نظــارت طبــق تبصــره 
2 بنــد ۵ مــاده ۴۹ موظــف اســت هرســال تعــداد صنــف 
هــای مــورد نیــاز شــهر را بررســی کنــد امــا بخــش نامــه 
اش را وزیــر صــادر نکــرده و کمیســیون هــم اجــرا نکــرده 
اســت و چــون منافــع مــردم مطــرح اســت مجبــور مــی 
ــر قیمــت بیفزاینــد و  ــا ب شــوتد از کیفیــت کــم کننــد ی

دودش در چشــم مصــرف کننــده مــی رود.
12-چــه آينــده ای بــرای بــازار پيــش بينــی مــی 

؟ کنيد
ــفم  ــود و متاس ــی ش ــی نم ــش بین ــی پی ــده ی خوب آین
ــن هســتم  ــان مســئول هســتم و مطمئ ــن زم ــه در ای ک
ــرد. ــد ک ــی نخواهن ــاوت خوب ــا قض ــاره ی م ــدگان  درب آین

در گفتگویی صمیمانه با طباطبایی رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان نجف آباد 

نگاه مسئولین ورزشی به شهرستان نجف آباد یک نگاه ملی و استانی است .

نجف آباد شهر طالیی 

جای تامل دارد که چرا شهرطالیی 

درورزش کشورطی ارزش یابی ها ،

سرانه ورزشی کمی دارد

ما از هیات ها خواستیم از مربی هایی استفاده 
کنند که پای بند به اخالقیات باشند و خانواده 
ها نیز باید بدانند هر کجا تخلفی صورت می 

گیرد یک مرجع رسیدگی برای ان وجود دارد و 
همچنین ما کار گا ه های آسیب شناسی برگزار 
کردیم تا به فرزندان بگوییم به پدر و مادر خود 

اعتماد کنند و اگر اتفاقی افتاد با خانواده ها 
درمیان بگذراند.

افزایش بی رویه واحدهای صنفی 

بازار نجف آباد  را در حد انفجار 

از نظر اقتصادی دچار رکود کرده 

است و آن را به سمت بازار محلی 

سوق داده است.

ديباگــران نجــف ابــاد  بــا هــدف ایجــاد و تقویــت 
ارتبــاط عکاســان بــا نشــریات و جلــب نظــر آنهــا بــه 
مســایل شــهری یــک مســابقه ی هفتگــی برگزارمــی 
کند.هــر هفتــه موضوعــی بــرای عکــس انتخــاب مــی 
شــود و عالقمنــدان عکاســی مــی تواننــد عکــس هــای 
خــود را بــه همــراه نــام خــود  تــا دوشــنبه هــر هفتــه 
بــه شــماره  تلگــرام ۰۹3۷۵۴۷222۷ ارســال نمایــد.

مقررات مسابقه:
شــرکت در ایــن مســابقه بــرای همــه عکاســان آماتــور 
و حرفــه ای آزاد اســت و هیــچ محدودیــت ســنی 

ــدارد. وجــود ن
ــال  ــت  JPG  ارس ــا فرم ــت ب ــی بایس ــا م ــس ه عک

شــود.
امضــای  درای  نبایــد  ارســالی  هــای  عکــس 
عکاس،قاب،تاریخ،لوگــو یــا هرگونــه نشــانه هــای 

باشــند. تصویــری 
موضوع شماره دو :

کسب کار در نجف آباد 

مسـابقه عـکاسـی
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شــبکه هــای اجتماعــی، یکــی از انــواع رســانه 
ــه شــمار مــی روند.رســانه  هــای اجتماعــی ب
هــای اجتماعــی در ســال هــای اخیــر در 
زندگــی آنالیــن و آفالیــن کاربــران اینترنتــی، 
ــکل  ــه ش ــد ک ــوده ان ــذار ب ــان تأثیرگ آن چن
هــای ارتباطــات اجتماعــی نیــز از ایــن رســانه 
ــروزه  ــه اســت. ام ــر پذیرفت ــد تأثی هــای جدی
ــی  ــش جدای ــه بخ ــی ب ــای اجتماع ــانه ه رس
ــل  ــردم تبدی ــیاری از م ــی بس ــر زندگ ناپذی
ــد. شــبکه هــای اجتماعــی، بخشــی  شــده ان
ــا  ــه ب ــتند ک ــی هس ــای اجتماع ــانه ه از رس
ــران  ــده و کارب ــاد ش ــی ایج ــداف مختلف اه
بســیار زیــادی را بــه خــود جــذب کــرده انــد. 
ــد  ــروز دارن ــای ام ــی در دنی ــش پررنگ و نق
کــه نمــی تــوان آن هــا را نادیــده گرفت.ایــن 
ســایت هــا بــر ابعــاد مختلــف زندگــی فــردی 
ــی  ــورها و حت ــطح کش ــی و در س و اجتماع
بیــن الملــل تأثیرگذارنــد و بــه همیــن دلیــل، 
ــه  در حــال گســترش هســتند و در آینــده، ب
مراتــب نقــش بیشــتر و مهــم تــری را در 

ــرد. ــد ک ــازی خواهن ــی ب زندگ
نســل  اجتماعــی مجــازی،  شــبکه هــای 
جدیــدی از فضــای روابــط اجتماعــی هســتند 
کــه بــا ایــن کــه عمــر خیلــی زیــادی ندارنــد، 
ــود را در  ــای خ ــد ج ــته ان ــی توانس ــه خوب ب
ــردم بســیاری در  ــاز کنند.م ــردم ب ــی م زندگ
ــی  ــای اجتماع ــروه ه ــف و از گ ــنین مختل س
متفــاوت،در شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی 
کنــار هــم گــرد آمــده انــد و از فاصلــه هــای 
بســیار دور در دنیــای واقعــی،از ایــن طریــق با 
هــم ارتبــاط برقــرار مــی کننــد. و بــه عبــارت 
ــه  ــه ب ــایتی اســت ک ــه س ــر مجموع ــاده ت س
کاربرانــی کــه دوســت دارنــد عالقمنــدی 
ــا  ــان را ب ــای خودش ــت ه ــکار و فعالی ــا، اف ه
دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد و دیگــران هــم 
ــن مــکان  ــد، ای ــه اشــتراک بگذارن ــان ب ــا آن ب
را مــی دهــد. شــبکه هــای اجتماعــی، مــکان 
هایــی در دنیــای مجــازی هســتند کــه مــردم 
خــود را بــه طــور خالصــه معرفــی مــی کننــد 
ــم  ــود و ه ــن خ ــاط بی ــراری ارتب و ارکان برق
ــف  ــای مختل ــه ه ــان را در زمین ــران ش فک

ــد. و   ــه فراهــم مــی کنن مــورد عالق
اتصــال  امــکان  اجتماعــی,  شــبکه هــای 
ــور  ــه ط ــان ب ــر جه ــا را در سراس ــان ه انس
غیرقابــل تصــوری افزایــش داده انــد. بــا ایــن 
همــه, برخــی از متخصصــان فنــاوری، جامعــه 
گوینــد  مــی  شناســان  روان  و  شناســان 
کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی نســبت 
ــا  ــد, ی ــه در آن حضــور ندارن ــی ک ــه دیگران ب
بهــره کــم تــری از آن مــی برنــد, »تنهاتــر« و 
»خودشــیفته تــر« شــده انــد، حتــی بیمــاری 
هــای جســمی و روحــی هــم کاربــران را 

ــد. ــی کن ــد م تهدی
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــی از ش ــروزه بعض ام
ــد  ــی دهن ــه م ــه ارائ ــی ک ــرویس های ــا س ب
ــه  ــود ب ــد، خ ــه دارن ــی ک ــری های ــا کارب و ب
ــرات  ــده و اث ــل ش ــری تبدی ــانه خب ــک رس ی
عمیقــی بــر وقایــع مختلــف در دنیــای واقعــی 
گذاشــته انــد؛ بــه خصــوص بــر زندگــی 

ــتند. ــو هس ــه در آن عض ــرادی ک اف
بــه  ســویی  از  اجتماعــی  شــبکه  هــای 
ــای  ــانه  ه ــای رس ــه  ه ــی از گون ــوان یک عن
ــی  ــل توجه ــی قاب ــات تعامل ــی امکان اجتماع
بــرای کاربــران اینترنتــی فراهــم کــرده و 
ــش مشــارکت شــهروندان در برخــی  در افزای
ــر  ــوی دیگ ــد، از س ــوده ان ــر ب ــا مؤث فرآیند ه
ــای گســترد ه  ــیب ه ــا آس ــا ب ــبکه  ه ــن ش ای
حریــم  چــون  هــم  هایــی  حــوزه  در  ای 
ــازی،  ــاد مج ــت، اعتی ــی رای ــی، کپ خصوص
سوء اســتفاده از کــودکان، دزدی اطالعــات 
ــه  ــی مواج ــن چنین ــواردی ای ــت و م و هوی
بــوده انــد. چالــش حریــم خصوصــی، از مهــم 
ــاره  ــواره درب ــه هم ــت ک ــی اس ــن مباحث تری
ــوده اســت.  شــبکه هــای اجتماعــی مطــرح ب
کاربــران اینترنتــی در ایــن شــبکه هــا بخشــی 
ــت  ــود را در اینترن ــخصی خ ــات ش از اطالع

ــد. ــی کنن ــر م منتش
ــی از  ــل توجه ــم قاب ــی، حج ــبکه اجتماع ش
اطالعــات شــخصی کاربــران را در اختیــار 
ــای  ــرکت ه ــتفاده ش ــکان سوءاس ــد و ام دارن
تجــاری و دولــت هــا، همــواره از دغدغــه 
هــای اصلــی مطــرح شــده اســت. ایــن شــبکه 
ــات سیاســی  ــه ارتباط ــن عرص ــم چنی ــا ه ه
ــای  ــت ه ــد. فعالی ــرده ان ــول ک ــز متح را نی
ــران در حــوزه سیاســی در شــبکه هــای  کارب
ــای  ــی در دنی ــع سیاس ــر وقای ــی، ب اجتماع
واقعــی مؤثــر بــوده اســت. در حــوزه ارتباطات 
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــز ش ــل نی ــن المل بی
ــور های  ــی کش ــتند و برخ ــه هس ــل توج قاب
ــی  ــگ مل ــظ فرهن ــه حف ــه دغدغ ــرقی ک ش
بــرای شــان اهمیــت دارد، بــا تقویــت شــبکه 
ــد  ــرده ان ــالش ک ــی ت ــی بوم ــای اجتماع ه
ــن  ــی بی ــای اجتماع ــبکه  ه ــران را از ش کارب
هــای  مالکیــت شــرکت  در  کــه  المللــی 
آمریکایــی هســتند، دور کننــد. شــبکه  هــای 
ــاد  ــه اقتص ــر عرص ــن ب ــم چنی ــی ه اجتماع

ــد. ــوده ان ــر ب ــز مؤث نی
ادامه دارد...

زردی نوزادی
لطفاتوضيــح مختصــری در مــورد زردی بــرای مــا 

و مــردم عزيــز نجــف آبــاد بفرماييــد؟
ــد بدانیــد زردی یــک مشــکل غیــر عــادی  در ابتــدا  بای
نیســت کــه تنهــا بــرای نــوزاد شــما اتفــاق افتــاده باشــد، 
ــدان بیمــاری بســیار  ــازه متول بلکــه بیمــاری زردی در ت
شــایعی اســت. از اینــرو بســیاری از والدیــن ایــن بیمــاری 
را در فرزنــد خــود تجربــه کــرده انــد و بــه همیــن علــت 
ــه  ــد، توصی ــوزاد شــما مــی آین ــدن ن ــه دی ــی کــه ب زمان

هــای مختلفــی را انجــام مــی دهنــد.
 بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده ابتــدا بایــد آن را بشناســید 
ــاری  ــه بیم ــما ب ــوزاد ش ــا ن ــه آی ــد ک ــخیص دهی و تش
زردی مبتــال شــده اســت یــا خیــر؟ ســپس بــرای درمــان 
ــخیص و  ــدم تش ــه ع ــد ک ــد بدانی ــد و بای ــدام کنی آن اق
درمــان بــه موقــع مــی توانــد نــوزاد شــما را بــا خطــرات 

بســیار جــدی مواجــه کنــد.
عائم زردی چيست ؟

در بســیاری از مــوارد عالئــم زردی نــوازد در دومیــن یــا 
ــامل  ــود و ش ــی ش ــر م ــد ظاه ــد از تول ــومین روز بع س

ــت. ــم هاس ــت وچش زردی پوس
عالئــم در ابتــدا در صــورت نــوزادی ایجــاد مــی شــوند و 
ســپس ســینه و شــکم درگیــر شــده و گاهــی زردی بــه 
ــز کشــیده مــی شــود. یکــی از راه هــای ســاده  ــا نی پاه
تعییــن زردی در هــر نــوزادی آن اســت کــه بــا انگشــت 
ــی  ــا بین ــانی ی ــت پیش ــطح پوس ــر روی س ــی ب ــه آرام ب
نــوزاد فشــار دهیــم. اگــر بعــد از فشــار پوســت همچنــان 
ــه زردی  ــال ب ــوزاد مبت ــاالً ن ــد ، احتم ــر برس ــه نظ زرد ب

خواهــد بــود. بهتــر اســت ایــن تســت در روز انجــام شــود. 
بــه عــالوه در صــورت زرد شــدن ســفیدی چشــم، زردی 

محتمــل اســت.
ــه  ــک هفت ــوزادی ی ــل، زردی ن ــوزادان کام ــوالً در ن معم
تــا ۱۰ روز طــول مــی کشــد. اگــر نــوزاد نــارس ممکــن 

اســت زردی بیشــتر طــول بکشــد.
ــخيص  ــدم تش ــورت ع ــای زردی در ص ــيب ه آس

ــت؟  چيس
نکتــه مهــم آن اســت کــه والدیــن اگــر بــه عالئــم نــوزاد 
ــت  ــد دق ــاعت اول تول ــژه ۷2 س ــه وی ــد ب ــدو تول در ب
نکننــد ممکــن اســت زردی نــوزاد افزایــش پیــدا کنــد و 
موجــب آســیب های مغــزی شــود. عالئــم ایــن آســیب ها 
عالئــم  اســت.  کــودک خطرنــاک  بــرای  آینــده  در 
ــوزاد،  ــت ن ــورد کاهــش فعالی ــن م ــده در ای هشــدار دهن
گریه هــای  بی اشــتهایی،  بی قــراری،  خواب آلودگــی، 
جیــغ ماننــد و تشــنج و عقــب افتادگــی ذهنــی و کاهــش 
شــنوایی اســت بنابرایــن توصیــه می شــود والدیــن زردی 
نــوزاد را جــدی بگیرنــد و  حتمــا در ۷2 ســاعت اول 
بعــد از تولــد بــرای بررســی وجــود زردی مراجعــه داشــته 

باشــند.
برای زردی چه درمان هايی وجودارد؟

بســته بــه شــدت زردی و ســن نــوزاد ممکــن اســت نیــاز 
ــا  ــک ی ــوالً طــی ی ــف معم ــه بستری باشــد. زردی خفی ب
دو هفتــه خودبخــود بهبــود مــی یابــد،  امــا اگــر شــیرخوار 
شــما زردی متوســط تــا شــدید داشــت بایــد بــه مــدت 
بیشــتری در بیمارســتان باشــد یــا اینکــه مجــددا بســتری 

شــود.
درمــان هــا یــی کــه ســبب کاهــش بیلــی روبیــن مــی 

ــل اســت: ــوارد ذی شــوند شــامل م
 درمان با نور )فوتو تراپی ( چگونه است ؟

ــوری  ــع ن ــک منب ــر ی ــت شــیرخوار را در زی ــن حال در ای

فرابنفــش قــرار مــی دهنــد. نــور مــی توانــد بیلــی روبیــن 
ــل  ــه قاب ــق کلی ــه از طری ــد ک ــل کن ــی تبدی ــه فرم را ب
دفــع باشــد. نــوزادان مبتــال مــی تواننــد تــا چندیــن روز 

تحــت ایــن روش درمانــی قــرار گیرنــد
 تعويض خون چگونه است ؟

در مــوارد بســیار نــادر، زمانــی کــه زردی شــدید به ســایر 
درمــان هــا پاســخ ندهــد. شــیرخوار ممکــن اســت نیــاز 
بــه تعویــض خــون پیــدا کنــد.در ایــن روش مقادیــر کمی 

از خــون بــه طــور مکــرر از بــدن خــارج مــی شــود.
ــدن شــیرخوار  ــه همــان میــزان خــون وارد ب و ســپس ب
ــد حتمــاً در بخــش مراقبــت  ــن عمــل بای مــی شــود. ای

ــوزادان انجــام شــود. ــژه ن هــای وی

چرا نوزاد مبتا به زردی می شود؟
زردی علــل زیــادی دارد ولــی ۴ علــت اصلــی بــرای بــروز 
ــل مهــم کــم کاری آنزیمــی  آن وجــود دارد. یکــی از عل
ــا پرخونــی نــوزاد  در کبــد اســت کــه می توانــد همــراه ب
ــی  ــروه خون ــازگاری گ ــل ناس ــر از عل ــی دیگ ــد. یک باش
ــروه  ــادر گ ــال م ــوان مث ــه عن ــت، ب ــوزاد اس ــادر و ن م
ــا  ــا A دارد.ی ــی B ی ــوزاد گــروه خون ــی O دارد امــا ن خون
نوزادانــی کــه گــروه خونــی  مادرشــان منفــی اســت ولــی 
ــن  ــم دچــار چنی ــد ه ــت دارن ــا RH مثب ــی ب ــروه خون گ
مشــکلی می شــوند. عفونت هــای نــوزادی نیــز یکــی 

ــوزاد باشــد. ــل ایجــاد زردی در ن ــر از عل دیگ
*دکتر نوریان 

وضعيــت مالــی امروزتــان نتيجــه افــکار و 
تجســمات ديروزتــان در مورد پــول اســت.بنابراین 
تنهــا راه بهبــود وضعیــت مالــی تــان ،تغییــر نگــرش تــان 
نســبت بــه پــول اســت.تنها کافــی اســت یکبــار نگــرش 
تــان را بــر روی فرکانــس جــذب پــول تنظیــم کنیــد تــا 
ــود. ــان ش ــی ت ــول وارد زندگ ــرت آوری پ ــه صــورت حی ب
قانــون جــذب ،قانــون جديــد و نوظهــوری 
نيســت.در کتــاب هــای مقــدس متــون باســتانی، 
ــکار اشــاره  ــدرت اف ــه ق ــز ب ــه هــای دانشــمندان نی نظری
شــده اســت. بــه راســتی چطــور فکــر انســان مــی توانــد 

شــرایطش را تعییــن کنــد؟
ــری  ــت.هر تفک ــر اس ــال تفک ــدام در ح ــان م ــن انس ذه
باعــث ایجــاد احســاس مــی شود.احساســات نیــز باعــث 
افزایــش یــا کاهــش ارتعاشــات انــرژی بــدن مــی شــوند 
و هــر انــرژی، مشــابه خــودش را جــذب مــی کنــد. اگــر 
ذهــن باعــث شــود بــدن انــرژی مثبتــی از خــود ســاطع 
کنــد بدیهــی اســت کــه تمــام انــرژی هایــی کــه جــذب 
انســان و یــا فــرد جــذب آن مــی شــود مثبــت خواهنــد 

ــود و برعکــس.  ب
ــد  ــی آی ــان م ــه می ــذب ب ــون ج ــت از قان ــی صحب وقت
بســیاری از مــردم شــگفت زده انــد بداننــد چگونه عشــق،  
خانــه و هــر چیــز دیگــری را جــذب کنند,امــا پــول بــرای 
بیشــتر مــردم نقطــه آغــاز اســت؛ پــس چگونــه مــی تــوان 

پــول بیشــتری جــذب کــرد؟
ــون  راه هــای جــذب پــول و ثــروت از طريــق قان

جــذب :
ــول  ــان پ ــد نيازت ــش از ح ــد بي ــور کني 1-تص
ــتيد. ــردن آن هس ــرج ک ــال خ ــد و در ح داري

ــاد  ــه احتمــال زی اگــر در زندگــی پــول کافــی نداریــد، ب
اکثــر تصــورات شــما نیــز در حــال تصویــر ســازی عــدم 
وجــود پــول اســت.اگر مــی خواهیــد جریــان ورودی پــول 
ــد دقیقــا برعکــس  ــان همــوار کنیــد بای ــه زندگــی ت را ب
ــول  ــاز پ ــد نی ــش از ح ــد بی ــور کنی ــد. تص ــل کنی عم
داریــد وخــرج مــی کنیــد وتمــام لذتــی را کــه در خــرج 

ــد را احســاس کنیــد. ــدون هــراس داری کــردن ب
ــه در  ــری ک ــدام از تصاوی ــل م ــگام تخی ــراد هن ــر اف اکث
ــط  ــن غل ــد، ای ــی کنن حافظــه شــان هســت اســتفاده م
ــر  ــد تصوی ــت داری ــه را دوس ــد هرآنچ ــما بای ــت. ش اس
ســازی کنیــد، دنیــا بــه آنچــه کــه در ذهــن تــان تشــکیل 
مــی شــود پاســخ مــی دهــد، اختــالف بیــن تصویــر واقعی 
ــول  ــال پ ــه ح ــا ب ــر ت ــس اگ ــی داند.پ ــی را نم و تخیل
ــاد  ــول زی ــورد پ ــردن در م ــر ک ــتید از فک ــادی نداش زی
ــازید  ــی س ــه م ــری ک ــید. از تصاوی ــته باش ــراس نداش ه

ــد. ــذت ببری ل
2- شکرگزار باشيد .

شــکرگزار پولــی کــه داریــد و نقــش آن در زندگــی تــان 
باشــید، بــرای مثــال :غذایــی کــه تهیــه مــی کنیــد و...

قــدردان چیزهایــی کــه داریــد، بــودن بــه معنی اســت که 
بــه خــدا و کائنــات اعــالم مــی کنیــد از چیــزی کــه دارید 
راضــی هســتید و باعــث مــی شــود ارتعاشــات هماهنــگ 
بیشــتری بــا همــان فرکانــس ســاطع کنیــد و در نتیجــه 
ــی  ــذب م ــما ج ــه ش ــا ب ــذب ی ــه ج ــی ک ــام چیزهای تم

شــوید ارتعاشــاتی هماهنــگ خواهنــد داشــت .
3- وانموند کنيد که دريافت کرديد .

حتــی اگــر هیــچ پولــی نداریــد، تــا زمانــی کــه قابلیــت 
فکــر کــردن داریــد، مــی توانیــد ارتعاشــات پــول را فعــال 
کنیــد بــا وانمــود کــردن بــه اینکــه شــما تمــام آنچــه را 

تصــور مــی کنیــد , دریافــت مــی کنیــد. 
وانمــود کنیــد یــک فــرد میلیونــر هســتید و یــک کارت 
اعتبــاری بــا ۱۰۰ میلیــارد پــول در آن بــه خریــد لبــاس 
ــد،  ــازه هــا بروی ــن مغ ــه گــران قیمــت تری ــد. ب مــی روی

زمانــی را صــرف دیــدن لبــاس هایــی کــه دوســت داریــد 
بکنید؛حتــی شــده آنهــا را پــُرو کنیــد. زمانــی کــه وانمــود 
مــی کنیــد بــه کائنــات ارتعاشــاتی ســاطع مــی کنیــد که 
حــاوی اطالعاتــی همچــون “مــن لیاقــت ایــن ارتعــاش را 

دارم…” و کائنــات نیــز آن را بــه شــما مــی دهــد. 
آوردن  بدســت  از  پــس  کــه  را  4-هرآنچــه 
احســاس خواهيــد کــرد، االن احســاس کنيــد .

از خودتــان بپرســید : اگــر بــه شــرایط مالــی ایــده 
ــد  ــی خواهی ــه احساس ــد، چ ــدا کنی ــت پی ــان دس آل ت
دیگــر  هرچیــز  یــا  امنیــت  آزادی,  داشت؟احســاِس 

خواهیــد داشــت؟
ــتن را  ــس از داش ــات پ ــتید احساس ــه توانس ــی ک زمان
ــا  ــد ت ــام دهی ــرکاری انج ــد ه ــی توانی ــد، م ــس کنی ح
آن احساســات را در روز بیشــتر داشــته باشــید.به محلــه 
هــای ثروتمنــدان برویــد و قــدم بزنیــد یــا هــرکار دیگری.

شــما بایــد احساســات را جــدی بگیریــد زیــرا منبــع اصلی 
دریافتــی هــای زندگــی تــان اســت…

5- بازيگوش باشيد
نبایــد در مــورد پــول خیلــی جــدی باشــید و آن را جــدی 
بگیریــد. احســاس کنیــد پــول دوســت شماســت، شــما را 
دوســت دارد و شــما هــم. نبایــد در مــورد پــول احســاس 
یــک شــی کمیــاب داشــته باشــید.درباره زندگــی رویایــی 
ــد و آن را در  ــول اســت فکــر کنی ــه سرشــار از پ ــان ک ت
قالــب یــک ســناریو بنویســید کــه یــک روزتــان چطــور 

خواهــد بــود از صبــح تــا شــب )حتمــا مکتــوب کنیــد(.
6-پول ببخشيد!با عشق ببخشيد!

هرچــه بیشــتر ببخشــید، بیشــتر بــه دســت مــی آوریــد؛ 
ــه  ــوید. ب ــق ش ــن مســیر موف ــد در ای ــی توانی ــه نم وگرن
ــی  ــه شــما حــس خوب هــر کســی کــه از نظــر روحــی ب
ــان  ــا خودت ــید. ب ــکارا ببخش ــه و آش ــد، آزادان ــی ده م
عهــد ببندیــد همیشــه ۱۰ درصــد آنچــه را دریافــت مــی 
کنیــد، ببخشــید؛.به یــاد داشــته باشــید بــه افــراد، مــکان 

هــا و گــروه هایــی کمــک کنیــد کــه بــه شــما روحیــه و 
حــس ســرزندگی مــی دهنــد. فقــط از خودتــان بپرســید: 
ــه آن  ــم؟« و ب ــام گرفت ــا اله ــتر از کج ــه بیش ــن هفت »ای
منبــع پرداخــت کنیــد. برخــی از مــردم بــا مشــت بســته 
مــی بخشــند، آن هــا پــول زیــادی نمــی پردازنــد، زیــرا 
ــذب  ــتری را ج ــرس بیش ــید، ت ــر بترس ــند ,اگ ــی ترس م
مــی کنیــد؛ امــا اگــر ببخشــید، بــا قلبــی گشــاده باعــث 

ــدان آن مــی شــوید.  بازگشــت دوچن
7-دليل داشته باشيد.

بســیاری از مــردم پــول را پــس مــی زننــد زیــرا احســاس 
ــای  ــی از راه ه ــد. یک ــد شایســتگی آن را ندارن ــی کنن م
ــک  ــرای ی ــول را ب ــه پ ــن اســت ک ــن مشــکل ای حــل ای
ــید حــس  ــی کوش ــی م ــد؛ وقت ــزرگ بخواهی ــدف« ب »ه
درونــی و ناخــودآگاه خــود را روشــن کنیــد، هدفــی 
ــد. ــن کنی ــروت تعیی ــول و ث ــب پ ــرای کس ــر را ب ــزرگ ت ب

پــول را بــرای دلیــل بــزرگ  بخواهیــد، تــا شــخص 
ــول  ــتر پ ــذب بیش ــرای ج ــا ب ــی زیب ــن راه ــان؛ ای خودت
ــی  ــر م ــد، بهت ــه ثروتمندی ــی ک ــد زمان ــت،تصور کنی اس

ــد. ــک کنی ــه و ...کم ــواده، جامع ــه خان ــد ب توانی
ــودن« آن  ــول »مفیدب ــتر پ ــذب بیش ــل ج ــی از دالی یک
ــان  ــما. از خودت ــود ش ــط خ ــه فق ــت؛ ن ــه اس ــرای هم ب
ــم؟ ــذب کن ــتری ج ــول بیش ــم پ ــی خواه ــرا م ــید: چ بپرس

۸-آنچه را دوست داريد، انجام دهيد.
هیــچ حســی در کاری کــه از آن متنفریــد، وجــود نــدارد! 
ــد  ــی دهی ــام م ــه انج ــر کاری را ک ــال حاض ــر در ح اگ
ــردن از آن بیابیــد.  ــذت ب ــرای ل ــد راهــی ب دوســت نداری
ــتیاق  ــور و اش ــه آن ش ــبت ب ــه نس ــردن آنچ ــال ک دنب
ــروت اســت. دوســت  ــن راز جــذب ث ــزرگ تری ــد، ب داری
ــرای آن  ــر ب ــی اگ ــد؛ حت ــام دهی ــه کاری انج ــد چ داری
ــرای آنچــه  ــن ســرنخی ب ــه ای دریافــت نکنیــد؟ ای هزین
بایــد انجــام دهیــد اســت و البتــه یافتــن راه هایــی 
ــا دوســت  کــه بایــد صــرف آن کنید.شــما مــی توانیــد ب

داشــتن، پــول بیشــتری جــذب کنید.ایــن امــر مغــز شــما 
را نســبت بــه یافتــن فرصــت هــا هوشــیار نگــه مــی دارد 
ــی  ــت م ــورانه دس ــی جس ــه اقدام ــس از آن ب ــما پ و ش

ــد. زنی
9-پشتيبان داشته باشيد.

یکــی از عاقالنــه تریــن کارهایــی کــه بــرای رســیدن بــه 
هــر هدفــی مــی توانیــد انجــام دهیــد ایجــاد یــا پیوســتن 
بــه یــک گــروه، بــا نبــوغ فکــری اســت.در کنــار افــرادی 
ــد  ــی توانی ــی دارند.م ــه م ــاال نگ ــرژی را ب ــه ان ــید ک باش
ــی پشــتیبان  ــا وقت ــد ام ــی هــم پیشــرفت کنی ــه تنهای ب
داریــد، پیمــودن ایــن مســیر آســان تــر اســت.کتاب هــا و 
دیگــر ابــزار آموزشــی مــی توانــد پشــتیبان شــما باشــند. 
ــک  ــا و...کم ــاب ه ــد از کت ــی داری ــری ذهن ــی درگی وقت

بگیریــد تــا انگیــزه تــان افزایــش یابــد.
10-روشن و واضح باشيد.

ــا باورهــای محدودکننــده خــود  ــول را ب بیشــتر مــردم پ
ــراد  ــا »اف ــت.« ی ــد اس ــول ب ــل »پ ــد مث ــی زنن ــس م پ
ثروتمنــد، شــرور هســتند.« ایــن باورهــا حقیقــت ندارنــد، 
آن هــا را از ذهــن خــود پــاک کنیــد تــا پــول بــه 
ســمت شــما ســرازیر شــود. بــه احتمــال زیــاد در ذهــن 
ناخــودآگاه شــما باورهــای محدودکننــده ای دربــاره 
ــرآزار اســت«اگر شــما  ــول پ ــد »پ ــول وجــوددارد، مانن پ
ــد،  ــاور داری ــده ای را ب ــد محدودکنن ــن عقای ــم، چنی ه
ــع  ــد؟ درواق ــول جــذب کنی ــد پ ــد بتوانی ــی کنی ــر م فک
ــاور  ــرا ب ــد، زی ــی کنی ــذب م ــتن را ج ــول نداش ــما پ ش
ناخــودآگاه شــما )پــول بــد اســت(، نیــت خــودآگاه شــما 
)مــن اکنــون پــول بیشــتری را بــه زندگــی خــود جــذب 
مــی کنــم( را نفــی مــی کنــد و کنــار مــی زنــد. پرســش 
ــگر  ــک کاوش ــه ی ــت. ب ــان اس ــورد باورهایت ــی در م اصل
تبدیــل شــوید و بــه دنبــال باورهــای محدودکننــده 
جــذب پــول برویــد. وقتــی موانــع درونــی خــود را از بیــن 

ــرد. ــد ک ــول بیشــتری جــذب خواهی ــد، پ ببری
را  ثــروت  رفتــن  هــدر  تکنيک هــاي   -11

ســيد بشنا
یــک مثــال ســاده بــرای درک موضــوع مــی زنیــم چکــه 
کــردن آب موجــب هــدر رفتــن آب  و بــاال رفتــن مبلــغ 
قبــض آب مي شــود و ایــن مســئله مي توانــد میــزان 
ــرار دهــد.و موجــب دور  ــر ق ــروت را تحــت تاثی جــذب ث
ــر آنکــه  ــالوه ب ــول مي شــود، در کل ع ــروت و پ شــدن ث
تکنیک هــاي جــذب ثــروت را در زندگــي روزمــره  بــه کار 
ــا  ــن انرژي ه ــع ای ــه موجــب دف ــي ک ــم از باورهای مي بری

ــرد.  ــز ک ــد پرهی ــز مي شــوند بای نی
يادگيــری  بــه  فراغت تــان  وقــت  در   -12

بپردازيــد.
ــد در  ــدن، بای ــد ش ــغل  و ثروتمن ــرفت در ش ــرای پیش ب
ــد  ــای جدی ــش و مهارت ه ــه دان ــود ب ــوزه ی کاری خ ح
احاطــه داشــته باشــید. به جــای این کــه فقــط روی 
تــالش کــردن در ســر کار تمرکــز کنیــد، یادگیــرِی 
بیش تــر در رابطــه  بــا حــوزه ی کاری تــان در وقــت 
ــان  فراغــت می توانــد مفیــد واقــع شــود. 13-  اهداف ت

را اولويت بنــدی کنيــد.
ــی  ــد، ول ــی داری ــداف مال ــم اه ــون ه ــاال هم اکن احتم
بــه معنــی  بیش ازانــدازه می توانــد  اهــداِف  داشــتن 
نرســیدن بــه هیچ یــک از هدف های تــان باشــد. بــه 
جــای آن کــه هم زمــان موقــع پرداخــت بدهی هــا ســعی 
کنیــد بــرای خریــد ماشــین یــا تعطیــالت هــم پس انــداز 
ــن  ــدف مهم تری ــدام ه ــه ک ــد ک ــم بگیری ــد، تصمی کنی
ــد،  ــز کنی ــه آن تمرک ــیدن ب ــت. روی رس ــان اس هدف ت

ــان. ــدف بعدی ت ــراغ ه ــد س ــد بروی و بع

سـالم دکـتر 

ــی  ع جتما ا ی  ــا ه ــبکه  ش
ن  آ ت  ا ــر ثی تا و 

راه های جذب پول



   ديبا گران )دانش هما (         
هفته نامه اقتصادي فرهنگي نجف آباد   
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مکس ديوانه )جاده خشم(
ســری فیلــم هــای » مکــس دیوانــه « 
ــار اکشــن در دهــه  ــن آث یکــی از جــذاب تری
ــتاره ای  ــه س ــد ک ــالدی بودن ــتاد می ی هش
ــینما  ــه س ــم ب ــون را ه ــل گیبس ــام م ــه ن ب
معرفــی کردند.امــا پــس از گذشــت3۰ ســال 
ــه  ــس دیوان ــمت» مک ــن قس ــاخت آخری از س
ــته  ــینما بازگش ــه س ــر ب ــورج میل ــوِد ج «،خ
و ایــن بازگشــت تــواَم بــا ســاخت یــک 
ــش  ــای محبوب ــم ه ــری فیل ــازی از س بازس
ــت.  ــوده اس ــراه ب ــه« هم ــس دیوان یعنی»مک
در نســخه جدیــد تــام هــاردی جایگزیــن مــل 

ــت.. ــده اس ــون ش گیبس
داســتان فیلــم در آینــده اتفــاق مــی افتــد. 
جایــی کــه منابــع طبیعــی در حــال نابــودی 
هســتند و زمیــن در حــال تبدیــل شــدن بــه 
بیابانــی بــی انتهاســت کــه نســل بشــر را بــه 
ــن دوران،  ــاند. در ای ــی کش ــودی م ــه ناب ورط
ــروه  ــه اوج خــود رســیده و گ ــرج ب هــرج و م
هــای وحشــی حکمفرمــای منطقــه شــده انــد. 
مکس)تــام هــاردی( یکــی از قربانیان وحشــی 

گــری ایــن افــراد اســت کــه پــس از...
ــن  ــکار بهتری ــای اس ــزه ه ــم جای ــن فیل ای
ــن  ــن ، بهتری ــن تدوی ــاس ،بهتری ــی لب طراح
صــدا  تدویــن  بهتریــن  تولیــد،  طراحــی 
،بهتریــن میکــس صــدا و بهتریــن چهــره 
پــردازی را در اســکار 2۰۱6 کســب کــرد کــه 

ــت . ــوده اس ــابقه ب ــی س ــود ب ــوع خ در ن
ــان  ــر جه ــم برت ــزء2۵۰ فیل ــم ج ــن فیل ای

ــت . ــده اس ــاب ش انتخ
ــم  ــن فيل ــد اي ــدان ميتوانن ــه من عاق
و فيلــم هــای روزهــای ايــران و جهــان 
بــازی  انــواع  و  ، موسيقی،انيميشــن 
ــا  ــوپ تماش ــو کل ــری  را از ويدئ کامپيت
ــمالی  ــری ش ــان منتظ ــع در خياب واق
ــه  ــگاه آزاد تهي ــتگاه دانش ــب ايس جن
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در شــماره قبــل در مصاحبــه ایــی بــا 
ــر و  ــه مه ــا موسس ــاری ب ــم مخت خان
ــن  مباحثــی از معلولیــت آشــنا شــدید.در ای
شــماره ســعی بــر ایــن داریــم کــه در مــورد 
ــی  ــه م ــی ک ــت های ــه و فعالی ــن موسس ای

ــم . ــت کنی ــود صحب ش
 بایــد بدانیــم که وضعیــت کودکان کــم توان 
ذهنــی دائمــی و ثابــت نیســت و بــا آمــوزش 
بــه موقــع و مناســب مــی تواننــد به طــور کار 
آمــد در جامعــه عمــل نماینــد و ایــن   برنامه 
ــد. ــی طلب ــبی را م ــی مناس ــزی آموزش ری

والدیــن عزیــز  بایــد در نظــر داشــته باشــید 
بــا انجــام چنــد تمریــن در یــک دوره زمانــی 
ــد  ــوب نخواهی ــه مطل ــه نتیج ــدود , ب و مح
ــد داشــته  رســید.تکرار,تداوم , امیــدواری بای
ــی  ــه پله,حت ــان پل ــا نردب ــید , اصطالح باش
ــان  ــا مربی ــرای م ــک پیشــرفت کوچــک ب ی
ــد  ــان بای ــا اهمیــت اســت.مدد جوی بســیار ب
بــرای رفــع نیازهــای اولیــه خــود در خانــواده 
ــه و  ــای اولی ــوزش ه ــد از  آم ــاع بای و اجتم
ــد  ــن رش ــند,برای همی ــوردار باش ــه برخ پای
ذهنــی و جســمی کــودکان در طراحــی 
آمــوزش هــا و کالس هــای موسســه  در نظــر 
گرفتــه شــده اســت و بایــد در نظــر داشــته 
باشــیم کــه همــه مددجویــان از لحــاظ رشــد 
ذهنــی و فکــری و یادگیــری در یــک مســیر 
ــد از  ــو بع ــدد ج ــر م ــی کنند.ه ــت نم حرک
مراجعــه بــه مرکــز یــک ارزیابــی مــی شــود 
و ســپس در کالس مناســب قــرار مــی گیــرد 
ــی کالس و  ــه معرف ــه  ب ــن مقال ــه در ای ک

ــم. آمــوزش هــای هــر کالس مــی پردازی
کاس مينا 

مقطع آموزشی مهارت خودياری 
ایــن کالس بــرای مددجویانــی بــا IQ بســیار 
ــوزش  ــد آم ــتر نیازمن ــد و بیش ــی دارن پایین
ــاری هســتند.برنامه آموزشــی  ــای خــود ی ه
ــورت  ــه ص ــان ب ــک مددجوی ــک ت ــرای ت ب
ــامل  ــی ش ــد.برنامه آموزش ــی باش ــزا م مج
غــذا  ؛  ظریــف  حرکتــی  هــای  مهــارت 
خوردن؛لبــاس پوشــیدن؛آموزش دستشــویی 
رفتــن؛ نظافــت شــخصی؛ فهــم زبــان؛ تکلــم 
؛ مهــارت هــای حرکتــی غیــر ظریــف؛ 
ــدون  ــن کالس  ب ــد .در ای ــی باش اداراک؛ م
ــه ســن و میــزان توانایــی کــودکان  توجــه ب
ــای حســی  ــه محــرک ه ــوط ب ــف مرب تکالی
و رفتارهــای اجتماعــی بخشــی از برنامــه 

ــد .  ــی باش ــی م آموزش
کاس نرگس 

مقطع آموزشی آمادگی مقدماتی 
حســی  هــای  مهــارت  مقطــع  ایــن  در 
)بینایی؛چشــایی و..(و مهــارت هــای حرکتــی 
ــم  ــف و ...(و مفاهی ــت و ظری ــرکات درش )ح

 )... مشــاغل؛   , اماکــن  شناختی)شــناخت 
مهــارت هــای روز مــره زندگــی )خودیــاری ( 

ــود . ــی ش ــوزش داده م آم
کاس الله 

مقطــع آموزشــی آمادگــی مقدماتــی و 
پيشــرفته.)کودکان آهســته گام(

ایــن ســطح بــا هــدف توانمنــد کــردن 
و  هــا  مهــارت  انجــام  در  آنهــا  ناتوانــی 
ــی و  ــمی و حرکت ــکالت جس ــن مش همچنی
ذهنی؛آمــوزش و پــرورش و اصــالح و ایجــاد 
ــارت  ــناخت حواس,مه ــوزی ها؛ش ــان آم زب
و  فــردی  هــای  حرکتی,مهــارت  هــای 
و  مهــارت هــای خودیــاری  و  اجتماعــی 
گفتــار و زبــان مددجویــان ایجــاد شــده 

ــت . اس
هــای  مهــارت  کالس:رشــد  ایــن  در 
ــد  ــخصی و... ( ؛ رش ــت ش ــاری )نظاف خودی
ــنوایی  ــی – ش ــی )بینای ــای حس ــارت ه مه
ــای  ــارت ه ــای حرکتی)مه ــارت ه و... (؛ مه
ــم  ــی چش ــد هماهنگ ــف مانن ــی ظری حرکت
و دســت  و مهــارت هــای حرکتــی درشــت 
ــارت  ــد مه ــواری( ؛ رش ــه س ــد دوچرخ مانن
زبــان  و  گفتــار  گفتاری)تمرینــات  هــای 
تلکــم ( ؛ رشــد شــناخت و افزایــش اطالعــات 
عمومــی ) شــناخت میــوه هــا و... (,آمــوزش 
داده مــی شــود .رونــد امــوزش ابتــدا فــردی 
ســپس گروهــی اســت؛هر موضــوع آموزشــی 
از ســاده بــه پیچیــده تقســیم مــی شــود تــا 
ــرای مددجــو آســان باشــد,آموزش شــاد و  ب
ــه ایــی کــه مددجــو  ــه گون متنــوع اســت, ب
تشــویق شــود و توانایــی انجــام آن را داشــته 

باشــد .
کاس ميخک 

ــی,  ــی تکميل ــی آمادگ ــع آموزش مقط
ــه  ــل آموخت ــدف تکمی ــا ه ــطح ب ــن س ای
ــان  ــردن مددجوی ــاده ک ــی و آم ــای قبل ه
بــرای فراگیــری آمــوزش تحصیلــی ســاده در 

ــت . ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
شــامل۱۸مورد آموزشــی فارســی )کارکــردن 
ــح  ــظ صحی ــن تلف ــا و همچنی ــگاره ه ــا ن ب
کلمــات و همچنیــن تکمیــل گفتــار و لوحــه 
نویســی از ســاده بــه مشــکل ونوشــتن 
ســاده  ســاده(–ریاضی)مفاهیم  حــروف 
ریاضــی و طبــق کتــاب ســنج مراحــل 
رشــد( – علــوم )بــه صــورت تصویــری و 
قصــه گونــه مجموعــه وســیع شــناخت 
پــرورش  آمــوزی  زبــان   –)... و  حیوانــات 
– المســه  – شــنوایی  بینایــی   – حــواس 
– بویایــی )عــالوه بــر اســتفاده از کتــاب 
هــای ســنجش بــا تمرینــات اضافــه در 
ــوزش داده  ــای آموزشــی آم ــاب ه دیگــر کت
ــی ظریــف  ــی شــود .( – مهــارت حرکت م
)مددجویــان هــر چــه بیشــتر بــرای مهــارت 
دســت  و  چشــم  هماهنگــی  و  نوشــتن 
آمــاده مــی گردنــد. – گفتــار درمانــی – 
ــی  ــعر خوان ــا ش ــی )ب ــا تکمیل ــرورش اعض پ

و تعریــف داســتان کوتــاه تقویــت شــنیداری 
ــی و  ــود( – دین ــی ش ــام م ــاری انج و گفت
ــودن  ــودب ب ــردن , م ــالم ک ــی )س اجتماع
و... ( – مهــارت حرکتــی درشــت )ورزش( 
-نقاشــی و رنــگ آمیــزی و فعالیــت آزاد 
ــود و  ــی خ ــای تخیل ــازی ه ــا ب ــری )ب هن
همچنیــن نمایــش هایــی در مــورد مشــاغل 
آمــوزش هــای قبلــی را تثبیــت کــرده و 
همچنیــن فــن بیــان تقویــت شــده و تالشــی 
ــا دوســتان  ــح ب ــاط صحی ــراری ارتب ــرا براق ب
ــد . ــی باش ــود .( م ــی ش ــاد م ــاع ایج و اجتم

کاس زنبق 
مقطع آموزشی تحصيلی

در ایــن مقطــع آمــوزش ریاضــی )فــرم 
ــوزش  ــداد و ...( – فارســی ) آم ــتاری اع نوش
روخوانــی و...( – علــوم ) شــناخت بــدن 
ــواده  انســان و...(- اجتماعــی ) شــناخت خان
و...( – دینــی )شــناخت دیــن اســالم و ...( - 
مهــارت هــای حرکتــی ظریــف  ) تقاشــی و 
ــارت  ــزی , قیچــی کاری و...(- مه ــگ آمی رن
ــوپ و  ــا ت ــازی ب ــزرگ  ) ب ــی ب ــای حرکت ه
ــی و ...(-  ــایل کاردرمان ــا وس ــاب , کار ب طن
ــی  ــوارد آموزش ــناخت م ــوزی )ش ــان آم زب
خــاص بــا اســتفاده از کارت تصاویــر ( - 
ــه) تعیلــم حــواس  پــررورش حــواس پنجگان
بــه صــورت مجســم و نیمــه مجســم ( - 
خــود اتکایــی )دوخــت دکمــه و ...(- مهــارت 
ــردی و ...(  -  ــت ف ــاری) بهداش ــای خودی ه
ــی  ــن و ...( م ــام , س ــی ) ن ــات عموم اطالع

ــردازد . پ
کاس شقايق 

ــاری ) کار  ــارت خودی ــی مه ــع آموزش مقط
ــو .  ــداد ۱۱  مددج ــا تع ــی (ب ــی ذهن درمان
آمــوزش هــای ایــن قســمت بــه خاطــر 
والیــدن  بــه  بــرای کمــک  ضــرورت آن 
کودکانــی اســت کــه بــه نحــوی در رشــد آن 
هــا اختــالل وجــود دارد همــراه بــا یــک فــرم 
ــق آن  ــده و طب ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ارزیاب
یــک برنامــه تــوان بخشــی هدفــدار و منظــم 
ــی  ــی م ــالل طراح ــان اخت ــت درم در جه
شــود کــه موجــب رشــد حســی و حرکتــی 

ــد . ــد ش ــو  خواه مددج
کاس ياس 

ــی  ــوزش تحصيل ــی آم ــع آموزش مقط
ــرفته  ــاده و پيش ــطح س در س

مددجویــان ایــن دوره ضریــب هوشــی بیــن 
ــی ذهنشــان  ــد و اعمــال عال ــا ۷۰ دارن ۵۱ ت
دچــار  اســتداالل  و  قضــاوت  جملــه  از 
ــد  ــی توانن ــا م ــند , ام ــی باش ــایی م نارس
آمــوزه هایشــان را بــار دیگــر بیــان کننــد .در 
ایــن دوره عــالوه بــر آمــوزش هــای فارســی 
ــه  ــوق برنام ــای ف ــوزش ه ــی و .. آم ؛ ریاض
شــامل خــط و نقاشــی و کاردســتی و ...  نیــز 

ــود . ــی ش داده  م
کاس کاردرمانی 

درمانــی  کار  ارشــد  کارشــناس  مربــی 

روزهــای دو شــنبه هــر هفته از ســاعت۸:3۰ 
تــا۱۴:3۰ تمرینــات مخصــوص بــه ایــن 
ــه از نظــر  ــی ک ــر روی مددجویان رشــته را ب
ــد . ــی ده ــام  م ــد انج ــکل دارن ــمی مش جس

ــای  ــر در روزه ــک کار درمانگ ــن کم در ضم
فــرد تمرینــات کار درمانــی را بــا مددجویــان 
تکــرار مــی کننــد کــه ایــن باعــث پیشــرفت 

مددجــو در ایــن بخــش مــی شــود .
کاس گفتار درمانی

ایــن بخــش بــا مربــی بــا مــدرک کارشــناس 
ــال  ــه اول س ــی در نیم ــار درمان ــته گفت رش
بــه صــورت 3 الــی ۴ روز در هفتــه از ســاعت 
ــی در  ــار درمان ــناس گفت ــی ۱2 و کارش ۹ ال
ــاعت  ــه از س ــال 3 روز در هفت ــه دوم س نیم
ــز  ــش مرک ــن بخ ــا ای ــی ۱2:3۰ ب ۸:3۰ ال
ــر  ــک درمانگ ــن کم ــکاری دارند.همچنی هم
ــا  ــات را ب ــه تمرین ــر هفت ــای دیگ در روزه
ــی دی  ــد . س ــی کنن ــرار م ــان تک مددجوی
ــد  ــی تایی ــار درمان ــه گفت ــوط ب ــای مرب ه
شــده ســازمان بهریســتی نیــز در ایــن 

ــود . ــی ش ــتفاده م ــش اس بخ
کاس فوق برنامه قرآن 

ــا اســتفاده از روش هــای جدیــد آموزشــی  ب
و تحــت نظــر مربــی مســلط بــه ایــن رشــته 
برگــزار مــی شــود .آمــوزش هــای ایــن بخش 
شــامل چندیــن کتــاب از جملــه حــرف های 
خــوب بــرای بچــه هــای خــوب مــی باشــد .

کاس فوق برنامه کامپيوتر 
ــا ســی دی  ــف ب ــای مختل ــت ه ــه فعالی کلی
ــا  ــن کار ب ــد . و همچنی ــی باش ــی م آموزش
ــی و  ــار درمان ــرای گفت ــزار Word ب ــرم اف ن
ــیار  ــا بس ــگ ه ــدگاری رن ــرای مان Paint  ب

ــت . ــر اس موث
کاس فوق برنامه نقاشی 

ــا آمــوزش نقاشــی آزاد  مربــی ایــن بخــش ب
ــزی  ــگ آمی ــداد و اشــکال – رن – نقاشــی اع
بــا مــداد شــمعی و آبرنــگ و مــداد رنگــی و 
ــش  ــن بخ ــا را در ای ــوزش ه ــن آم .... بهتری

ــه مــی دهنــد . ارائ
کاس های ورزشی 

بــرای  شــنبه  مروزهــای  بــا  ایروبیــک 
ــا مربیگــری  دختــران , آمادگــی جســمانی ب
ــران ,  ــران و پس ــرای دخت ــی ب ــای فتح آق

ــود . ــی ش ــا م ــس ب ــا و تنی بوچی
کاس موسيقی درمانی 

ــراه ســی دی کار  ــا هم ــن کالس ب ــی ای مرب
ــد . ــی دهن ــی انجــام م موســیقی درمان

ــات  ــب اطاع ــاوره و کس ــرای مش ب
بيشــتر بــا شــماره  42743409  تماس 
بگيريــد و يــا بــرای بازديد از موسســه 
مهــر بــه آدرس نجــف آبــاد - خيابــان 
قــدس شــرقی -حــد فاصــل چهــارراه 
ــران  ــوی مه ــی -ک ــت و فاراب بهداش

ــر- پــاك  2 مراجعــه فرماييــد .  ف

مادرم زن ديروز است!
مادرم زن سختيها ومشقت هاست

مادرم زن آبرو وحياست
ــش  ــه جوانی ــرمایه اش ک ــن س ــادرم بهتری م

ــرد! ــا ک ــی خــرج م ــچ منت ــدون هی ــود ب ب
ــد و  ــت، زود میبخش ــس خداس ــادرم ازجن م
چشــم پوشــی مــی کنــد و بــاز هــم حمایتــم 

مــی کنــد
ــو از درد اســت  ــادرم گرچــه وجــودش ممل م
ــن  ــای م ــکن درده ــش ومس ــی  آرام بخ ول

اســت
ــدوه اســت ولــی  مــادرم گرچــه کــوه غــم وان

آرامــش وجــود اســت
مادرم زن ديروز است!

وقتــی دلــش مــی شکســت فقــط خــدا 
فهمیــد مــی  را  شکســتنش  صــدای 

گریه اش در خلوت وپنهانی 
و بغضــش رادر موقــع چنــگ زدن بــه لبــاس 

هــای چــرک مــا خالــی مــی کــرد
مــادرم هیــچ وقــت صدایــش را بــه روی هیــچ 

کــس بلنــد نکــرد 
مــادرم هیــچ وقــت دم از نــداری و بیچارگــی 

نــزد
ــه  ــد  و طلــب مهری مــادرم هیــچ وقــت تهدی

نکــرد
مادرم زن ديروز بود!

توقع کمک از پدرم نداشت
بهترین ها را برای خودش نمی خواست

ــش  ــش رابیــن بچــه های ــادرم خوشــی های م
ــروی آنهــا را نبینــد ــا خــم اب تقســیم کــرد ت

مــادرم قشــنگ تریــن قــاب قلبــم اســت کــه 
هیــچ وقــت نمــی توانــم آن را توصیــف یــا بــه 

تصویــر بکشــم!
دوستت دارم مادر ، تا بی نهايت!!

دوســتت دارم مــادر ،چــون شــبيه 
ــی!! ــه خداي ــده ب ــن پدي تري

دوســتت دارم مــادر کــه تــو نيــز بعــد 
ــه ای!! از خــدا يگان

نوشته : آسمان

ــوب  ــغل خ ــک ش ــر ي ــه فک ــر ب اگ
هســتيد!

و  مناســب  شــغل  نگــران  اگــر   
هســتيد! دلخواهــی 

اگــر کارفرمايــی هســتيد کــه نگــران 
تاميــن نيــروی انســانی خــود هســتيد!
ــه  ــت بيم ــد از معافي ــی خواهي ــر م اگ
ــان  ــی کارفرماي ــن اجتماع ــی تامي اي

ــد ! ــدا کني ــی پي آگاه
بــا مــا همــراه شــويد و نگرانــی هــای 

خودتــان را رفــع کنيــد .
موسســه مشــاوره شــغلی و کاریابــی ســخت 
کوشــان نجــف آبــاد  بــا مجــوز رســمی از 
ــر  ــی در نظ ــاه اجتماع ــاون کار و رف اداره تع
ــان و  ــه کارجوی ــه ب ــن مقال ــی چندی دارد ط
ــه  ــی را ارائ ــرم اطالعات ــای محت ــا ه کارفرم
دهــد کــه در اکثــر مــوارد از آن آگاهــی الزم 

ــد . ــی را ندارن و کاف
ــا خدمــات زیــر کار خــود را  ایــن موسســه ب

در ســطح شهرســتان آغــاز کــرده اســت :
ــی فرصــت هــای  ــام و معرف 1-ثبــت ن

ــدگان کار ــغلی جوين ش
2-تاميــن نيــروی انســانی مــورد 
ــا  ــورت کام ــه ص ــان )ب ــاز کارفرماي ني
ــه( ــت هزين ــدون درياف ــگان و ب راي

ــت  ــی و معافي ــه اي ــهيات بيم 3-تس
اجتماعــی  تاميــن  ايــی  بيمــه 

کارفرمايان)ماده ۸0(
4-آمــوزش مهــارت هــای فنــی و 
ــگان و  ــورت راي ــه ص ــی ب ــه اي حرف

ــازار کار ــه ب ــی ب معرف
مــدرك  ســازی  5-آزاد 
دولتــی( هــای  تحصيلی)دانشــگاه 

6-مشاوره شغلی و کار آفرينی 
ــه  ــوردی ک ــن م ــده اولی ــر ش ــوارد ذک در م
ــی  ــت بیمــه ای ــح دارد معافی ــه توضی ــاز ب نی
ــاده ۸۰ (  ــان )م ــی کارفرمای ــن اجتماع تامی
مــی باشــد کــه در ایــن مقالــه ایــن مــورد را 

ــم داد. ــح خواهی ــل توضی ــور کام ــه ط ب
در راســتای تــالش هــای دولــت خدمتگــزار 
ــگاه هــای  ــه منظــور تشــویق و ترغیــب بن ب
اقتصــادی در جــذب نیــروی کار و ایجــاد 
ــغلی و  ــد ش ــای جدی ــت ه ــتغال و فرص اش
تاکیــد بــر تامیــن بخــش عمــده ای از ســهم 
بیمــه کارفرمــا در بنــد »و« مــاده ۸۰ برنامــه 
ــن  ــی ای ــه اجرای ــن نام ــعه، آیی ــم توس پنج
ــاس  ــر اس ــه ب ــید , ک ــب رس ــه تصوی ــد ب بن
ــی و  ــای خصوص ــان کارگاه ه آن ، کارفرمای
ــه ادارات  ــاز ب ــی کــه پــس از اعــالم نی تعاون
ــد  ــروی کار جدی ــی، نی ــور اجتماع کار و ام
ــه کار  ــود ب ــروی کار موج ــر نی ــالوه ب را ع
گمارنــد، بایــد مراتــب را بــه ادارات کار و 

ــد. ــالم کنن ــی اع ــور اجتماع ام
ــان  ــه، کارفرمای ــن نام ــن آئی ــاس ای ــر اس  ب
ایــن  مشــمول  مؤسســات  و  هــا  کارگاه 
آئین نامــه پــس از اعــالم نیــاز و جــذب 
نیــروی کار جدیــد و حفــظ اشــتغال کارگاه، 
ــی  ــهم کارفرمای ــه س ــق بیم ــف ح از تخفی

موضــوع مــاده )2۸( قانــون تأمیــن اجتماعــی 
ــه  ــول برنام ــد در ط ــروی کار جدی ــت نی باب

پنجــم توســعه برخــوردار خواهنــد شــد.
گفتنــی اســت بــر اســاس بنــد »و«مــاده۸۰ 
ــت  ــه دول ــعه، ب ــم توس ــه پنج ــون برنام قان
اجــازه داده می شــود در راســتای ایجــاد 
اشــتغال پایــدار، توســعه کارآفرینــی، کاهــش 
ــاغل  ــعه مش ــه ای و توس ــادل منطق ــدم تع ع
نــو نســبت بــه اعمــال تخفیــف پلکانــی 
ــهم  ــه س ــق بیم ــی از ح ــن بخش ــا تأمی و ی
ــد و  ــا تأیی ــه ب ــی ک ــان کارگاههای کارفرمای
یــا معرفــی واحدهــای وزارت کار و امــور 
ــروی  ــری نی ــه کارگی ــت ب ــی در جه اجتماع

ــد  ــدام کن ــادرت می نمایند،اق ــد مب کار جدی
ــیس  ــازه تأس ــد، ت ــه واح ــرط آن ک ــه ش ب
ــش  ــل از آن، کاه ــال قب ــا در س ــوده و ی ب

ــد. ــته باش ــروی کار نداش نی
ســوال مهــم ايــن روزهــاي کارفرمايان 
ــا  ــه : آی ــت ک ــن اس ــان اي و کارآفرين
ــه پنجــم توســعه  ــان برنام ــه پای ــا توجــه ب ب
اقتصــادي کشــور در پایــان ســال ۱3۹۴ 

ــت  ــاده توســط دول ــد و م ــا تســهیالت بن آی
ــي  ــاي آت ــي مشــابه آن در ســال ه ــا قانون ی
ــت  ــمول معافی ــراد مش ــا اف ــود دارد و آی وج
ــه در  ــد آنچ ــود مانن ــي ش ــد م ــان تمدی ش

ــاد؟ ــاق افت ــارم اتف ــه چه ــاده ۱۰3 برنام م
پاســخ : بــا توجــه بــه تمدیــد برنامــه پنجــم 
توســعه کشــور توســط مجلــس محتــرم و بــه 
ــد و  ــرم کار بن ــتور وزارت محت ــع آن دس تب
ــه  ــق بیم ــت ح ــهیالت معافی ــاده ۸۰  تس م
ســهم کارفرمایــان نیــز تــا زمــان ابــالع 
ــان  ــا پای ــر ت ــه ششــم توســع و حداکث برنام
کارفرمایــان  و  تمدیدگردیــده    ۹۵ ســال 
مــي تواننــد کمــاکان بــراي پرســنل جدیــد 
ــن  ــاي ای ــي تقاض ــات کاریاب ــود از موسس خ

ــد. ــهیالت را بنماین تس
ادامه دارد...

بــرای مشــاوره رايــگان و کســب 
ــای  ــماره ه ــا ش ــتر ب ــات بيش اطاع
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تمــاس گرفتــه و يــا بــه آدرس : نجــف 
آبــاد – چهــار راه بــازار – طبقــه ســوم 
قــرض الحســنه امــام حســين مراجعــه 

ــی( ــم بهارلوئ ــد.) خان فرمائي

دل نوشته 

ورزشيتماشاخانه 
ورزش های مخصوص ديسک کمر

انجــام تمرینــات ورزشــی بــه کنتــرل درد 
ناتــوان کننــده ناشــی از بیــرون  زدگی دیســک 
کمــر کمــک می کنــد و مــی توانــد بــرای 
ــر  ــر مؤث ــک کم ــی دیس ــدون جراح ــان ب درم
ــای  ــی از ورزش ه ــه خصوص ــواع ب ــد. ان باش
کششــی دیســک کمــر وجــود دارنــد کــه درد 
را کاهــش داده و عضــالت را بــرای جلوگیــری 
از صدمــات بیشــتر تقویــت می کننــد. درمــان 
کمــر درد بــا ورزش یکــی از بهتریــن راه حــل 

ــود کمــر اســت. ــای بهب ه
ــوع  بیرون زدگــی دیســک کمــر شــما از هــر ن
و در هــر وضعیتــی کــه باشــد می بایســت 
ــه و ورزش  ــات مربوط ــام تمرین ــش از انج پی
بــرای دیســک کمربــا یــک متخصص مشــورت 
کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه می توانیــد 
ــر  ــدون خط ــا ورزش را ب ــردرد ب ــان کم درم

ــد.  ــام دهی ــات انج ــش صدم افزای
تمرينات کششی پايه

ــرون   ــرای بی ــی ب ــای کشش ــن ورزش ه از ای
زدگــی دیســک کمــر اســتفاده کنیــد تــا هــم 
درد آن کنتــرل شــود و هــم عضــالت پشــتتان 
ــه در  ــب باشــید ک ــد مراق ــد. بای ــت گردن تقوی
ورزش کمــر، هیــچ یــک از ایــن تمرینــات 
ــان  ــد راحتی ت ــش از ح ــا بی ــان را ت ــدن ت ب
ــی  ــر تمرین ــد و اگ ــرار ندهی ــش ق ــت کش تح
ــف  ــام آن را متوق ــد انج ــاد درد ش ــث ایج باع
توصیه هــای  مطابــق  را  تمرینــات  کنیــد. 
ــد. ــام دهی ــکتان انج ــا پزش ــت ی فیزیوتراپیس

کج کردن لگن

ــی  ــردن لگــن، عضــالت قســمت پایین ــج ک ک
وضعیــت  و  می کنــد  تقویــت  را  پشــت 
قرارگیــری بــدن  را بهبــود می بخشــد. در 
ــار  ــن ورزش دیســک کمــر  را پنــج ب ابتــدا ای
ــات  ــداد دفع ــج تع ــه تدری ــد و ب ــرار کنی تک

انجــام آن را بــه ده بــار در روز برســانید.
*بــرای رفــع درد دیســک کمــر روی زمیــن به 
ــد؛  ــم کنی ــان را خ ــد و زانوهایت ــت بخوابی پش
ــا  ــداز ی ــک زیران ــد ی ــی می توانی ــرای راحت ب
ــرتان  ــر س ــرده و زی ــه ک ــر لول ــه زی ــک حول ی

ــد. ــرار دهی ق
ــی  ــه آرام ــر ب ــک کم ــع درد دیس ــرای رف *ب
را  شــکمتان  عضــالت  و  باســن  عضــالت 
منقبــض کنیــد، بــه طــوری کــه پشــتتان بــه 

ــرد. ــرار بگی ــن ق ــل روی زمی ــور کام ط
ــا قــوس دادن کمرتــان، لگــن خــود کمــی  *ب

رو بــه بــاال خــم کنیــد.
ــی  ــت باق ــن وضعی ــج شــماره در همی ــا پن *ت

ــد. بمانی
*به وضعیت اولیه تان برگردید.

ــان را طــوری قــوس دهیــد کــه  *حــاال کمرت
ــه پاییــن خــم شــود. لگــن تــان رو ب

ــد و  ــت بمانی ــن حال ــماره در ای ــج ش ــا پن *ت
ــد.  ــل کنی ــان را ش ــالت ت ــپس عض س

کشش زانو به سينه

ــه تقویــت عضــالت  ــه ســینه ب ــو ب کشــش زان
ــر  ــراف کم ــتیبان اط ــالت پش ــکمی و عض ش
ــن  ــار ای ــا ســه ب ــه دو ت کمــک می کنــد. روزان
ورزش بــرای کمــر درد  را بــا هــر دو پــا انجــام 

دهیــد.
ــید و  ــت دراز بکش ــه پش ــن ب ــر روی زمی * ب

ــد. ــع کنی ــان را جم زانوهایت
ــای  ــان زانوه ــکم ت ــالت ش ــک عض ــا کم * ب
تــان را تــا حــدی کــه نیــاز بــه فشــار نداشــته 

ــد. ــاال بیاوری ــه طــرف ســینه خــود ب باشــد ب
* بــا هــر دو دســت زانویتــان را بگیریــد و بــه 

طــور منظــم و یکنواخــت نفــس بکشــید.

* تا پنج شماره در همین وضعیت بمانید.
ــن  ــکمی پایی ــالت ش ــک عض ــا کم ــا را ب * پ

ــد. بیاوری
ــز  ــان نی ــا پــای دیگرت ــت را ب ــن حرک * ای

ــد. ــرار کنی تک
ادامه دارد...

کسانی که رضايت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد. امام حسين)ع(شنبه 29  آبان  ماه 1395 -19  صفر  1437 -19 نوامبر 2016

ثبت نام از افراد 
خوش صدا جهت 

گروه تواشيح 
09139154450

زمين باغی روبه رو هنرستان 

پارسا)کوچه لوله گاز(400 

متری جهت دامداری و انبار 

و کارگاه......

09139154450

چاپ کارت ويزيت با نازلترين قيمت 
چاپ رسيو ، چاپ بنر و چاپ برچسب شيشه ايي 

کيفيت باال - قيمت پايين
شماره تماس: 1646 ۸36 0913

زمين  قطعه  ــد  چن
ر  ينده دا ، آ ر ســند دا

بنزين  پمپ  ــت  پش
ينده  پا  ( ر  ــا نتش ا

رواش  کا کوچه  بق(  ســا
نقدی  ــب،  مناس قيمت 

 09130219157

موسسه مــهـر 

قابل توجه جويندگان کار

بن تخفیف 30 %
آتلیه عکس و فیلم 

با ارائه این کارت از 30% تخفیف در کلیه موارد فیلم و عکس بهره مند گردید.
آدرس: نجف آباد, خیابان امام ,بعد از خیابان ریاضی , باالتر از حاجی ارزانی

تلفن: 09353283496- 42624714

الهام


