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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 26  شهریور 1400
شماره 123 

2
خبر کوتاه

توزیع بسته های معیشتی در نجف اباد
ــا  ــب قرارگاه هــای شــهید ســلیمانی توانســتیم ب ــاد گفــت: در قال ــده ناحیــه مقاومــت بســیج نجف آب ــور فرمان حجــت اهلل صفرپ
کمــک شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان در حوزه هــای آموزشــی، و انجــام واکسناســیون کرونــا بــه خانواده هــا کمــک کنیــم.

همچنیــن ادامــه داد : از ابتــدای ســال 1۴۰۰ بــا مشــارکت خیریــن ۹ هــزار و پانصــد بســته معیشــتی در اختیــار نیازمنــدان 
شهرســتان  نجــف ابــاد قــرار داده شــده و در حاشــیه توزیــع بســته های کمــک معیشــتی اضافــه کــرد: ۹۰۰ بســته معیشــتی 
کــه ارزش هــر بســته بالــغ بــر 2۷۰ هــزار تومــان اســت را همــراه بــا کمــک هزینــه 2۰۰ هــزار تومانــی خریــد بیــن نیازمنــدان 

مــورد  هــدف توزیــع خواهیــم کــرد.

اجازه ندهیم به جمعیت بچه های کاراضافه شود !
ــاد  ــی بازنشســته بنی ــددکار اجتماع ــن م ــم مســعوده تدی خان
ــوان مدیرعامــل  شــهید. بعــد از بازنشســتگی از ســال ۹۴ بعن
موسســه خیریــه داراالکــرام نجــف آبــاد مشــغول بــه فعالیــت 
شــد.که بــه همــت وتــاش مهنــدس طاهــری) نماینــده 
ــان از  ــرام اســتان اصفه ــن داراالک ــس ششــم(بعنوان اولی مجل
ــا االن در  ــت. و ت ــت گرف ــوز فعالی ــران مج ــی ته ــعبه اصل ش
ــر  ــه خاط ــه ب ــی ک ــش آموزان ــی دان ــیه تحصیل ــه بورس زمین
ــی  ــت م ــوند فعالی ــی ش ــل م ــرک تحصی ــه ت ــور ب ــر مجب فق
کند.بــا شــروع مهــر مــاه و ســال تحصیلــی جدیــد و فعالیــت 
تخصصــی ایــن مرکــز کــه تحصیــل بچــه هــای بــی بضاعــت را 

ــه گفتگــو نشســتیم. ــا او ب ــال مــی کنــد ب دنب
1- خانــم تدیــن ازشــروع فعالیــت داراالکــرام و 

خیریــن اصلــی آن بفرماییــد.
ســال ۹۴ کــه اولیــن ســال تاســیس داراالکــرام بــود مجبــور 
بودیــم بــرای جــذب حامــی از صبــح تــا شــب تــاش کنیــم 
و بــا دردســت داشــتن دســتورالعمل و نحــوه فعالیــت موسســه 
ــاد ســرمیزدیم.در  ــا همــه اطــراف و خــود نجــف آب ــه تقریب ب
ایــن میــان خیریــن بزرگــی بودنــد از همــه اصنــاف و مشــاغل 

مــن جملــه:
ــری- ــت اهلل منتظ ــر آی ــده دفت ــی نماین ــی رجای ــان تق آقای

ــی محمــد منصــوری  ــر هــادی نماینــده مجلــس اول-عل دکت
ــه داران نجــف آباد-مهماندوســت  ــری از کارخان و مهــدی جاب
ــان  ــکی آقای ــان-و از کادر پزش ــه دار از اصفه ــرادران کارخان ب
دکتــر پورقاســمیان، دکتــر ابتهــاج  و از دندانپزشــکان دکتــر 
ایــزدی- و دکتــر امیــن منتظــری ودکتــر مهنــاز فاضــل کــه 
ــت  ــای تح ــه ه ــرای بچ ــا ب ــل از کرون ــا قب ــی از آنه ــا بعض ت
ــد. و  ــی کردن ــف کار م ــد تخفی ــا 1۰۰درص ــی ب ــت حت حمای

ــفا. ــرداری ش ــر ب ــزاد از تصوی ــر پاک ــن دکت همچی
2- شیوه جذب مددجو و حمایت به چه صورتی است؟

مــا اســامی دانــش آمــوزان یتیم و یــا فرزند طــاق را از آموزش 
و پــرورش دریافــت کــرده ایــم و تصادفــا ابتــدا با تمــاس تلفنی 
آدرس محــل ســکونت آنهــا را مــی گیریــم و بعــد از بازدیــد از 
محــل زندگــی و پــرس و جــو از سرپرســت معرفــی نامــه بــرای 
دانــش آمــوز صــادر مــی شــود. و هزینــه بورســیه تحصیلــی 
ــه حســاب خــود دانــش آمــوز کــه قبــا برایــش  مســتقیما ب
ــاوه ار  ــود .و ع ــی ش ــز م ــم واری ــی کنی ــت م ــک دریاف از بان
ــرام  ــات داراالک ــایر خدم ــد از س ــی توان ــی م ــیه تحصیل بورس
اســتفاده کنــد. ایــن هزینــه هــم قبــا از تهــران بــه حســاب 

ــد  ــی توانن ــون م ــا اکن ــد ام ــی ش ــز م ــوزان واری ــش  آم دان
مســتقیما از حســاب داراالکــرام نجــف آبــاد هم دریافــت کنند.
ــا  ــی ی ــز دولت ــه مراک ــرام ب ــتگی داراالک 3- وابس

ــت؟ ــه اس ــی چگون غیردولت
کامــا غیردولتــی و مردمــی اداره مــی شــود و هــر کــس بنــا 
ــا  ــی ی ــا آموزش ــدی ی ــک نق ــد کم ــی توان ــود م ــوان خ ــر ت ب

ــرای ایــن بچــه هــا انجــام دهــد. ــی ب خدمات
4- در مورد خدمات داراالکرم بفرمایید.

ــامل  ــی ش ــه تحصیل ــک هزین ــر کم ــاوه ب ــات  ع ــن خدم ای
خدمــات آموزشــی و برگــزاری کاس هــای تقویتــی و زبــان-

جلســات مشــاوره و آمــوزش خانــواده هــا- مــددکاری بچــه هــا 
و کل خانــواده کــه هــر هفتــه ۹ دانــش آمــوز مــددکاری مــی 
شــوند و نیازهــا و مشکاتشــان را مطــرح مــی کنند و موسســه 
ــه  ــای معیشــتی ک ــی آید-کمــک ه ــا برم ــع آنه در صــدد رف
ــاه رمضــان و  ــل از م ــدو قب ــاردر سال)شــب عی ــا ســه ب حتم
ــواده  ــن خان ــل بی ــبد کاالی کام ــاه( س ــروع مهرم ــل از ش قب
هــا توزیــع مــی شــود و گاهــی بســته بــه پیــدا شــدن خیــر 
در طــول ســال نیــز بســته هایــی توزیــع مــی شــود-خدمات 
پزشــکی و بهداشــتی و ماســک و مــواد ضــد عفونــی کننــده- 
ــواده در جهــت برطــرف کــردن  ــرای اعضــا خان کار آفرینــی ب
ــه از  ــاط خان ــا االن 3 خی ــه ت ــوری ک ــه ط ــادی ب ــاز اقتص نی
طــرف خیریــن داراالکــرام شــروع بــه کار کــرده انــد کــه خــود 

آنهــا هــم جــذب نیــرو مــی کننــد.
5- نقش بانوان در گرداندن این خیریه چیست؟

داراالکرام کادر 1۰۰ درصد خانم دارد.
6- راجع به تعداد مددجویان و ویژگی آنها بفرمایید. 

ــم  ــت داری ــت حمای ــوز تح ــش آم ــر 2۰۰ دان ــال حاض در ح
ــه دالیلــی مثــل شــاغل شــدن  کــه قبــا 1۰۰ نفــر از آنهــا ب
مــادر یــا بــرادر-ازدواج خــود  دانــش آمــوز- ازدواج مــادر و... از 

حمایــت خــارج شــده انــد.
7- اگر صحبت خاصی هست بفرمایید.

ــس و  ــزت نف ــه ع ــرام ب ــه احت ــر پای ــرام ب ــل اول داراالک اص
ــه  ــد  بچ ــت دارن ــه دوس ــت. هم ــرار اس ــانی برق ــت انس کرام
هایشــان بهتریــن لبــاس بهتریــن کفــش و بهتریــن هــر 
ــش  ــزت نفس ــان ع ــا فرزندانش ــند ت ــته باش ــزی  را داش چی
حفــظ شــود .گاهــی مادرانــی اینجــا هســتند کــه  درروز یــک 
شــیفت تنهــا و یــک شــیفت بــا فرزندشــان بــر ســر کار مــی 
رونــد تــا بــرای آنهــا زندگــی بســازند. متاســفانه در فرهنــگ ما 

فرزنــدان فقیــر گاهــی بــرای  داشــتن لبــاس خــوب و ظاهــر 
خــوب مجــاز نیســت. امیــدوارم درک کنیــم کــه آنهــا هــم حق 
داشــتن زندگــی خــوب و ظاهــر خــوب دارنــد حتــی اگــر در 
باطــن گرســنه باشــند در ظاهــر مثــل بقیــه باشــد تــا عــزت 
نفسشــان خدشــه دار نشــود. و ســخن دیگــر اینکــه امیــدوارم 
ــی کــه  ــن فرزندان ــد و همچنــان حامــی ای ــا را تنهــا نگذاری م
ــه   ــه ب ــی ک ــه های ــیم. نابغ ــتند باش ــه هس ــا نابغ ــی واقع گاه
ناچــار کاررا بــر تحصیــل ترجیــح مــی دهنــد.در مــدت کرونــا 
بــه یــاری خــدا و همــت خیریــن فرهنــگ دوســت داراالکــرام 
هیــچ دانــش آمــوز تــرک تحصیلــی نداشــت. و بــا مشــاوره هــا 
و پیگیــری هــای مــداوم بچــه هــا تشــویق بــه ادامــه تحصیــل 
ــاپ و 12  ــپ ت ــن مــدت 12 کامپیوتر1۰-ل مــی شــدند. د رای
ــرای آمــوزش آنایــن بعضــی از ایــن بچــه  تبلــت و گوشــی ب
هــا تهیــه شــد ولــی تــا آمــوزش آنایــن باقــی هســت هنــوز 
ــای  ــه ه ــتیم.مواظب بچ ــت هس ــی  و تبل ــد گوش ــم نیازمن ه

شــهرمان باشــیم.
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داغ سه ساله دختر تو، می کشد مرا 
بــا اینکــه ســن و ســالش کــم بــود ولــی دســت تقدیــر او را همســفر کاروانــی کــرده بــود کــه 
یکــی از بهتریــن هــای روزگار را در نینــوا بــه یــادگار گذاشــته بــود و اینــک خســته و پریشــان 

بــه ســوی سرنوشــت حرکــت مــی کــرد.
او یــادگار تازیانــه هــای نینــوا و ســیل ســیلی هــای دشــت کربــا بــود. او دردانــه حســین بــود. 
دســت هــای کوچــک او هنــوز بــوی نــوازش هــای پــدرش را مــی داد و الالیــی شــبانه اش همــه 

را بــه یــاد کوچکتریــن شــهید کربــا مــی انداخــت.
نــگاه معصومانــه اش نــور امیــد را در دل کاروانیــان مــی تابانیــد امــا چــه شــد کــه بــه نــاگاه 

یــاد پــدر افتــادی.
گویــی کــه بــاد از تربــت محبــوب نفخــه ســیب را مــی آورد. تــو نالــه کــردی و خشــت خشــت 

خرابــه هــای شــام بــرای تــو اشــک ریختنــد.
ــت  ــان تش ــری در می ــود. س ــا نب ــی ه ــه آن حرام ــز کین ــم دردت ج ــه مره ــوس ک ــی افس ول
خــون، چــون گوهــری تابنــاک کــه نــوای قــرآن خوانــدش بــر عــرش مــی رســید.
تو راس حســین را بغل کردی و حســین روح تو را. تو آرام شــدی در کنار پدرت و مائک بی تاب.
مهدی احمدی

به مناسبت 21 شهریور روز شهادت حضرت رقیه )س(

در گفتگو با مدیر عامل موسسه خیریه داراالکرام 
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                                                                           اولین کنتور جرمی حرارتی خاورمیانه در نجف اباد

شــرکت گاز ســوزان در نجــف آبــاد کــه اولیــن تولیــدات خــود را ســال 6۴ روانــه بــازار کــرده و بــرای اولیــن بــار در خاورمیانــه 

ــا ظرفیــت تولیــد ســالیانه ۴۰۰هــزار  بــه عنــوان یکــی از معــدود شــرکت هــای جهــان، کنتورهــای جرمــی حرارتــی گاز را ب

عــدد و صرفــه جویــی 3۰ میلیــون یورویــی تولیــد کــرده اســت و تاکنــون نزدیــک بــه 18 میلیــون کنتــور گاز از مجمــوع 2۴ 

میلیــون کنتــور فعــال در ســطح کشــور را تولیــد کــرده اســت، کــه هزینــه نگهــداری پاییــن، قابلیــت قرائــت کنتــور از راه دور و 

دقــت و صحــت انــدازه گیــری بــاال از جملــه ویژگــی هــای ایــن کنتــور جدیــد اســت.

سلمان فارسی، الگویی برای ایرانیان 
اگــر علــم در ثریــا هــم بایــد مردانــی از ســرزمین پــارس بــدان دســت خواهنــد یافــت. ایــن 
حدیــث از پیامبــر)ص( بــر گرفتــه از شــناخت ایشــان از مســلمان ایرانــی اســت کــه ســرآمد 

آن هــا ســلمان فارســی اســت.
ــود کــه بعدهــا  ــه ب ــی اســت و نامــش روزب ــواده سرشــناس ایران ســلمان فارســی از یــک خان
پیامبــر)ص( وی را ســلمان نامیــد و نشــانه پاکــی و ســامت روح ســلمان اســت. در روســتای 
ــود. در  ــع اصفهــان بدنیــا آمــد. پــدرش بدخشــان کاهــن از روحانیــون رزتشــی ب جــی از تواب
ــن وی  ــت. دی ــده گرف ــه عه ــتی او را ب ــه اش سرپرس ــت داد و عم ــادرش را از دس ــی م کودک
زرتشــت بــود، امــا بــه تحقیــق در مــورد ادیــان الهــی پرداخــت و بــه دیــن اســام روی آورد. 
ــه طــوری کــه  ــود ب در محضــر پیامبــر)ص( چنــان ســرآمد شــد و دارای مقامــی اســتثنایی ب
در مــورد وی فرمــود: ســلمان منــا اهــل بیــت. ســلمان از ســه تــن غیــر عربــی بــود کــه بــه 

ــن اســام روی آورد. دی
ــود، همچنیــن نقــل اســت طراحــی شــهر  در جنــگ خنــدق ایــده حفــر خنــدق از ســلمان ب
ــق حضــرت  ــاران صدی ــرم از  ی ــر اک ــت پیامب ــد از رحل ــه از ســلمان فارســی اســت. و بع کوف
علــی )ع( بــود، . از حقــوق مشــروع و پایمــال شــده حضــرت دفــاع مــی کــرد. پــس از رحلــت 
پیامبــر جــز معــدود کســانی بــود کــه از راه حــق و حقیقــت منحــرف نشــد و از معتقــدان بــه 
امــام حضــرت علــی)ع( بــود. در زمــان خافــت عمــر بــن خطــاب بــه حکومــت مدائــن منســوب 
شــد. در زمــان حکومــت وی مدائــن واقعــا مدینــه فاضلــه بــود. درآن زمــان وی از زنبیــل بافــی 
امــورات خــود را مــی گذارنــد و هیچــگاه از بیــت المــال چیــزی بــرای خــودش برنمــی داشــت 

و همــه آن را صدقــه مــی داد.
ــد: ســلمان فارســی از فــارس نیســت بلکــه فــارس و  رهبــر انقــاب در مــورد ســلمان فرمودن

ایــران از ســلمان فارســی اســت.
ــل  ــا و فضای ــته اســت و ارزش ه ــاخته و وارس ــو، خودس ــال ج ــوی مســلمان کم ــلمان، الگ س

ــد از : ــا عبارتن ــت ه ــن فضیل ــادی را در خــود داشــته اســت. بخــش از ای ــی زی متعال
نزدیکــی بــه رســول خدا )ص(، علم ســلمان، عبادت ســلمان، زهد ســلمان، دفــاع از حریم والیت

ســلمان بعــد از عمــری طوالنــی و بــا برکــت در اواخــر خافــت عثمــان در هشــتم صفــر ســال 
35 هجــری قمــری وفــات یافــت. حضــرت علــی پیکــرش را غســل داد و کفــن کــرد و بــر آن 
نمــاز خوانــد. مرقــد وی در مدائــن در پنــج فرســخی بغــداد و در نزدیکی تاق کســری قــرار دارد. 

ــران روز  ــی ای ــم مل ــدق اســت در تقوی ــر خن ــا ســالروز حف ــه مصــادف ب ــر ک ــاه صف ــم م هفت
ــده اســت. ــذاری ش ــام گ ــلمان فارســی ن برزگداشــت س

در ایــن دنیــای پــر زرق و بــرق و تاطــم کــه آدمــی بــه راحتــی در گنــاه غــرق مــی شــود، هــر 
کســی الگویــی نیــاز دارد تــا ان را سرمشــق خــود قــرار دهــد و بــا روش و کــردارش کشــتی 
وجــودش را بــه ســاحل ســعادت برســاند، زندگــی ســلمان فارســی بــرای مــا ایرانیــان الگویــی 

بســیار شایســته اســت.
سمیه طالب

به مناسبت۷ صفر روز بزرگداشت سلمان فارسی

قانون طالیی - امید
هــر روز کــه چشــمانت را بــاز مــی کنــی زندگــی جدیــدی را 
شــروع مــی کنــی گذشــته را پشــت ســر مــی گــذاری و آینــده 

را شــروع مــی کنــی.
زندگــی روهــای مختلــف خــود را بــه گونــه هــای مختلفــی بــه  
ــه اســم هــای )درد ،  ــا آنهــا را ب ــا نشــان مــی دهــد کــه م م

خوشــحالی ،موفقیــت، عشــق و...( مــی شناســیم.
ــی  ــادی فراموش ــگام ش ــم و در هن ــه مندی ــگام درد گل در هن
ــا  ــه م ــی ب ــن خوشــحالی را همــان خدای ــه ای ــم ک ــی گیری م
داده کــه تــا چنــد روز پیــش، از او گلــه منــد بودیــم و گمــان 
ــو را فرامــوش  ــه مــا نیســت و ت مــی کردیــم کــه حواســش ب
ــط  ــن خلقــت خــدا اســت فق ــب تری ــرده آری انســان عجی ک
ــش  ــحالی های ــع خوش ــد و موق ــکایت کن ــه ش ــت ک ــد اس بل

ــد. ــی کن ــوش م خــدا را زکل فرام
نکتــه دیگــری کــه قابــل بحــث اســت شکســت هــای ماســت 
ــر  ــمانمان را ب ــم و.... ، چش ــی خوری ــن م ــکنیم ، زمی ــی ش م
روی جهــان مــی بندیــم در خلــوت خــود مــی نشــینیم و فکــر 
مــی کنیــم کــه از بیــن تمامــی مــردم جهــان بیچــاره ترینیــم 
ــی  ــت الزام ــر موفقی ــرای ه ــت ب ــه شکس ــم ک ــی دانی ــا نم ام
اســت و اگــر شکســت نخوریــم موفــق نخواهیــم شــد در واقــع 
شکســت پلــی بــه ســوی موفقیــت اســت بــه شــرطی کــه مــا 
شکســت مــان را پشــت ســر بگذاریــم ، درس بگیریــم و بلنــد 

شــویم.
در زندگی خود تنها به سه چیز اعتقاد دارم

خدا - باور - امید

ــود  ــرای کاس ب ــال  1۴۰۰ اخ ــای س ــنبه ه ــی از پنجش یک
ــت  ــه صحب ــرد ب ــروع ک ــرد و ش ــف ک ــتاد درس را متوق اس
کــردن  اخریــن حرفــی کــه زد رو هرگــز از خاطــر نمــی بــرم  
و اون از ایــن قــرار بــود “وقتــی رفتیــد خونــه فقــط فکــر کنیــد 
درس و کار رو رهــا کنیــد و فقــط بــه هدفــی کــه داریــد فکــر 
کنیــد بــاورش کنیــد بــه ذهــن بســپرید، گذشــته رو رهــا کنید 
ــزی  ــد شــید چی ــده بلن ــون ب ــو بهت منتظــر نباشــید خــدا اون

کــه مــی خوایــد رو بگیریــد.
ــه االن از اون  ــم ک ــام دادی ــته کاری را انج ــا در گذش ــه م هم
پشــیمانیم امــا خــدا بــه گذشــته کاری نــداره  بلکــه در جســت 

و جویی اینده شماست ”
یــاد گرفتــم کــه بــه ارزو هــای خــود فکــر کنــم، بــاور و امیــد 
ــاور  ــود را ب ــای خ ــه آرزو ه ــت ک ــرا هروق ــم زی ــته باش داش

ــت اوردم. ــه دس ــردم آن را ب ک
اگــر هرگــز ناامیــد نشــدید در واقــع هیــچ وقــت امیــد نداشــته 
ــرگاه  ــد، ه ــی کردی ــاش نم ــد ت ــت نخوری ــر شکس ــد، اگ ای
ناامیــد شــدید امــا بــاز امیــد داشــتید هــرگاه شکســت خوردید 
ــته  ــدا خواس ــه خ ــد ک ــر نماندی ــرگاه منتظ ــدید ه ــد ش و بلن
اتــان را اجابــت کنــد و در عــوض تــاش کردیــد کــه خواســته 
ــوید. ــی ش ــق م ــه موف ــد ک ــد  بدانی ــدا بگیری ــان را از خ ات
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خبر کوتاه تالش موفق تکنسین های اورژانس

عبــاس عابــدی مســئول روابــط عمومــی مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی گفــت: بــه دنبــال کاهــش ســطح هوشــیاری 
و ایســت قلبــی و تنفســی مــردی 66 ســاله کارشناســان فوریت هــای پزشــکی بافاصلــه بــر بالیــن بیمــار حاضــر شــدند و پــس 
از 22 دقیقــه عملیــات احیــای قلبــی ایــن بیمــار در نجــف آبــاد بــه زندگــی بازگشــت و بــرای انجــام اقدامــات درمانــی تکمیلــی 

بــه بیمارســتان فاطمــه زهــرای نجــف آبــاد منتقــل شــد. 
وی گفــت: همچنیــن مــرد 2۴ ســاله ای کــه بــه دلیــل ســانحه رانندگــی دچــار ایســت قلبــی شــده بــود بــا کمــک کارشناســان 

فوریت هــای پزشــکی پــس از 25 دقیقــه احیــا بــه زندگــی بازگشــت و بــه بیمارســتان اشــرفی خمینــی شــهر منتقــل شــد.

هنر آموز کز هنرمندی، در گشائی کنی نه در بندی
بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش       که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری

در ســال 13۷۹ همزمــان بــا بزرگداشــت صدمیــن ســالگرد ورود ســینما بــه ایــران در چهارمیــن 
جشــن بــزرگ ســینمای ایــران، روز 21 شــهریور مــاه به عنــوان روز ملی ســینما به عنــوان روزی 
نمادیــن در تقویــم شــناخته شــد، و هــر ســاله جشــن خانه ســینما در ایــن روز برگزار می شــود.

در ســفرنامه مبارکــه مظفرالدیــن شــاه آمــده اســت: شــاه روز یــک شــنبه هفدهــم تیــر 12۷۹ 
بــه اتفــاق میــرزا ابراهیــم خــان عــکاس باشــی بــه تماشــای دســتگاه ســینمافتوگراف و النتــرن 

ماژیــک رفتــه اســت. البتــه ایــن 5 ســال بعــد از ایــن اختــراع بــوده اســت.
ــتاند در  ــهر اوس ــاه 12۷۹ در ش ــرداد م ــنبه 23 م ــه ش ــه، در س ــد از واقع ــاه بع ــک م ــدو ی ح
ــکاس  ــان ع ــم خ ــرزا ابراهی ــد و می ــزار ش ــد گل برگ ــک، جشــن روز عی ــا در بلژی ــاحل دری س
باشــی از شــاه فیلــم گرفــت. وبــه ایــن ترتیــب در ســال 12۷۹ شمســی برابــر بــا 1۹۰۰ میــادی 
مظفرالدیــن شــاه نخســیت دوربیــن فیلــم بــرداری و نمایــش فیلــم را بــه ایــران وارد کــرد، و 

ابراهیــم خــان عــکاس باشــی اولیــن فیلــم بــردار ایرانــی اســت.
تاریخچه سینما

در دســامبر 18۹5 بــرادران لومیــر دســتگاهی بــه نــام ســینمافتوگراف راه انداختنــد، کــه عکــس 
ــرده  ــدن دســتگاه عکــس هــای متحــرک روی پ ــا چرخان هــای متحــرک را نشــان مــی داد. ب

ســفید نمایــش داده مــی شــد.
نخستین مدرسه سینمایی و فیلم برداری در ایران

اوانــس اوگانیانــس یــک مهاجــر ارمنــی روس بــود و پــس مســلمان شــدن خــود را رضــا مــژده 
نامیــد، و بعــد از اتمــام تحصیاتــش در در رشــته ســینما بــا فکــر تاســیس مدرســه ســینمایی و 
ســپس تولیــد فیلــم بــه ایــران آمــد. در 2۰ اردیبهشــت 13۰۹ مدرســه هنرپیشــگی افتتــاح شــد 
و 3۰۰ نفــر در ایــن دوره ثبــت نــام کردنــد، امــا فقــط 12 نفــر ایــن دوره را بــه پایــان رســانیدند.

نخستین سالن سینمای عمومی
میــرزا ابراهیــم خــان عــکاس باشــی در ســال 1283 شمســی اولیــن ســینمای عمومــی را در 
ایــران اتتــاح کــرد. امــا اولیــن ســالن رســمی ســینمای ایــران بــا نــام ســینما ایــران در تهــران 

در ســال 13۰5 ســاخته شــد.
اولین تجربه در سینمای ایران 

عبدالحســین ســپنتا در تهــران و در ســال 1286 متولدشــد. در مدرســه ســن لوئــی و مدرســه 
رزتشــتیان تهــران و اصفهــان و کالــج آمریکایــی تحصیــل کــرد. وی در ســفرهایی کــه بــه هنــد 
داشــت آثــاری را نیــز منتــر کــرد. در ســال 13۰۷ بــه واســطه عاقــه زیــادی کــه بــه تاریــخ و 
ادبیــات ایــران باســتان داشــت، اولیــن روزنامــه اش را بــا نــام دورنمــای ایــران منتشــر کــرد. وی 
از طریــق اردشــیر ایرانــی بــه طــور اتفاقــی بــا ســینما آشــنا شــد. بعــد از هفــت مــاه کار مــداوم، 
ــان  ــر در 3۰ آب ســر انجــام نخســین فیلــم ایرانــی ناطــق ایرانــی ســاخته شــد. فیلــم دختــر ل
1312 در ســینما مایــاک در خیابــان اللــه زار آغــاز شــد و اســتقبال بــی ســابقه ایــی از آن شــد، 

و بعــد از 3۷ روز موفقیــت بــی نظیــری کســب کــرد.
اولین ها در سینمای ایران

اولین فیلمبردار ایرانی: میرزا ابراهیم خان عکاس باشی )12۷۹(
اولین سینمای ایرانی: گراند سینما )13۰5(

اولین فیلم صامت ایرانی: آبی و رابی، اوانس اوگانیانس )13۰۹(

اولین فیلم ناطق ایرانی: دختر لر، اردشیر ایرانی )1312(
اولین فیلم دوبله فارسی: دختر فراری، اسماعیل کوشان )1325(

اولین کارگردان زن ایرانی: شها ریاحی، فیلم مرجان )1335(
اولین و قدیمی ترین مجله سینمایی ایرانی: ستاره سینما )1332(

اولین جایزه نخل طای جشنواره فیلم کن برای فیلم طعم گیاس )13۷6(
اولیــن جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم خارجــی زبان بــرای فیلــم جدایی نــادر از ســیمین )13۹1(

هنرآموز کز هنرمندي در گشائي کني نه در بندي) نظامی هفت پیکر(
در پایــان  امــروز روز ســینمای ایــران اســت. ســینمایی کــه در عیــن ســادگی بــه زندگــی بشــر، 
ذوق لطیــف و فکــر عمیــق مــی بخشــد و بــا هوشــمندی پیچیــده تریــن مســایل انســانی را بــا 
صراحــت و ظرافــت بیــان مــی کنــد. ســینمای ایــران در طــول حیــات خــود بــا ارائــه آثــاری 
فاخــر نقــش بســزایی را در تقویــت همبســتگی ملــی ایفــا کــرده اســت. در روزهــای شــکوه دفاع 
مقــدس و حماســه روحیــه سلحشــوری و مقاومــت را تقویــت کــرد. ســینمای ایــران پیــروزی و 
بهــروزی یــک تمــدن کهــن را بــه نمایــش مــی گــذارد. تمدنــی کــه بــا مهــر و ادب درآمیختــه 

اســت و ریشــه در شــور، عشــق و عرفــان دارد.
روز ملــی ســینما روز نکــو داشــت مردمانــی اســت کــه ســعی دارنــد جامعــه را در جهــان پــر از 

نیرنــگ بــه صلــح و عدالــت و انســانیت و تقــوی و فضیلــت رهمنــون نماینــد.
ــن  ــدرکاران ای ــی دســت ان ــران و تمام ــینما گ ــپاس از س ــی و س ــینما روز قدردان ــی س روز مل
هنــر پویــا و حرکــت آفریــن اســت. از خداونــد متعــال ســرافرازی و ســربلندی ســینمای ایــران 

ــم. ــی را در جهــان آرزومندی و ســینماگران ایران
احمد شریعتی

اان هلل و اان الیه راجعون
در کام قلم زجان من خون می ریخت         در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد           خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

خبر درگذشت همکار عزیز و ارجمندمان پیشکسوت خبر و مطبوعات نجف آباد حاج لطفعی حاجی صادقیان باعث تالم و 
تاثر اهالی فرهنگ و هنر نجف آباد گردید. این عزیز سفر کرده و با اخالق در سال های فعالیت خود بدون چمشداشت مادی 
در خدمت خانواده مطبوعات و خبررسانی بود. سال ها تالش این بزرگوار در روزنامه اطالعات و واحد مرکزی خبر درکسوت 

خبرنگار همواره یاد و خاطرش زنده خواهد ماند. 
هفتــه نامــه دیباگــران نجــف آبــاد و موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر ایــن ضایعــه و خامــوش شــدن ایــن شــمع نورانــی  را خدمــت 
خانــواده محتــرم ایشــان و همیــن طــور اهالــی فرهنــگ و هنــر و رســانه  وخانــواده بــزرگ فرهنگیــان آمــوزش و پــرورش تســلیت عــرض می کنــد و از 
خداونــد یکتــا رفیــع درجــات آن بزرگــوار در بهشــت أعــال و مزیــد فضــل و رحمــت پــروردگار بــی همتــا برایشــان و طــول عمــر بازمانــگان آن مرحــوم 

همــراه بــا ســالمتی و حســن عاقبــت شــان خواهانیــم.

به مناسبت 21 شهریور روز ملی سینما
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                                                                 کشف 2 هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در نجف آباد
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بیــان داشــت: مامــوران فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در بازرســی از یــک دســتگاه 
خــودروی ســواری ســمند 2 هــزار قلــم انــواع لــوازم بهداشــتی و آرایشــی خارجــی کــه بــه صــورت قاچــاق حمــل مــی شــدند 

کشــف و توقیــف کردنــد .
ــی کارشناســان  ــر ارزیاب ــوازم آرایشــی قاچــاق مکشــوفه را براب ــه ل ــاد ارزش محمول ــی شهرســتان نجــف آب ــی انتظام فرمانده
مربوطــه 2 میلیــارد ریــال اعــام کــرد و گفــت: کاالهــای قاچــاق توقیــف و راننــده نیــز دســتگیر و بــرای انجــام اقدامــات قانونــی 

تحویــل مرجــع قضائــی شــد .

میگــرن در اثــر نوســانات هورمونــی کــه باعــث انقبــاض عــروق 
ــی  ــی شــود. وقت ــی شــوند، ایجــاد م ــردن م ــی ســر و گ خون
ــی ســر و گــردن مــی شــوند، ایجــاد مــی شــود.  عــروق خون
ــروع  ــردرد ش ــوند، س ــی ش ــط م ــی منبس ــروق خون ــی ع وقت
ــه  ــتند ک ــی هس ــاوی ترکیبات ــی ح ــواد غذای ــود. م ــی ش م
عــروق خونــی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد و در افــرادی 
کــه مســتعد بــه ســردردهای میگرنــی هســتند ایجــاد مشــکل 
ــکات و  ــون ش ــی چ ــات در غذاهای ــن ترکیب ــد. ای ــی نماین م
نوشــابه هــای الکلــی، پنیرســفت و کهنه،کنســروهای گوشــت 
و ماهــی، محصــوالت تخمیــری، آجیــل، آســپارتام یــا قندهــای 
رژیمــی و کافئیــن دیــده مــی شــود. بنابرایــن ار مصــرف آنهــا 
ــارداری  ــرص هــای ضدب ــد. ســیگار و ق ــز نمایی بایســتی پرهی
ــباع  ــای اش ــی ه ــد. چرب ــش دارن ــردرد نق ــاد س ــز در ایج نی
ــی  ــم ایجــاد ســردردهای میگرن ــل مه ــز یکــی از عل شــده نی
ــواد  ــح م ــش ترش ــطه افزای ــه واس ــت آن ب ــه عل ــتند ک هس

ایجــاد کننــده ســردرد اســت. 
عالئم شایع میگرن

حســاس شــدن پســت ســر، تهــوع و اســتفراغ، از دســت دادن 
اشــتها، ســرگیجه و احســاس ســبکی در ســر، حساســیت بــه 
نــور و صــدا، ســردردهای ضربــان دار و کوبنــده و فشــاردهنده.

مواد مغذی مفید در سردردها
* دریافــت همزمــان منیزیــم و ویتامیــن B6 که در ســبزیجات 

برگ ســبز وجــود دارد.
* تامیــن میــزان کافــی اســید آمینــه تریپتوفــان و بــاال 
ــای  ــق مصــرف غذاه ــه داشــتن ســطح ســروتونین از طری نگ

ــات . ــی و حبوب ــل ماه ــی مث پروتئین
ــی آن  ــع اصل ــه مناب ــگا 3 ک ــرب ام ــیدهای چ ــت اس * دریاف

ــان اســت. آبزی
ــال دارای  ــن گل پامچ ــه روغ ــم آنک ــیار مه ــه بس ــک نکت * ی
ــن  ــش درد در ای ــث کاه ــوده و باع ــی ب ــت ضدالتهاب خاصی

ــود. ــی ش ــاران م بیم

* آجیــل و دانــه هــا: حمــات میگرنــی معمــوالً تــا ۴1 درصــد 
بــا مصــرف مکمــل هــای منیزیمــی ماننــد آجیــل و دانــه هــا 

کاهــش پیــدا مــی کنــد.
ــرای  ــا ب ــان ه ــن درم ــاده تری ــی از س ــل : یک ــات کام * غ

ــت. ــی اس ــای میگرن ــردرد ه س
* تخــم مــرغ : تخــم مــرغ مــی توانــد ســردرد را کاهــش دهد. 

توصیه های برای افراد مبتال به میگرن
* از مصــرف قندهــای تخلیــص شــده خــوداری کنیــد . حتــی 
ــم  ــازه مصــرف کنیــد و یــک رژی ــر کــم! میــوه هــای ت مقادی

متعــادل از غذاهــای طبیعــی حــاوی میئــه مصــرف کنیــد.
* هــر ســه ســاعت غــذا بخوریــد. 6 وعــده کوچــک در روز بــه 
جــای 3 وعــده مصــرف کنیــد. میــان وعــده هایــی از غذاهــای 

ســالم در بیــن روز مصــرف کنیــد.
ــی  ــس م ــک پانکران ــه باعــث تحری ــی ک * از مصــرف داروهای
شــود، اجتنــاب کنیــد. در واقــع بســیاری از داروهــا کــه بــرای 
مصــارف دیگــری غیــر از درمــان دیابــت اســتفاده مــی شــند، 
مــی تواننــد باعــث تحریــک پانکــراس شــوند ماننــد آســپرین.

ــث  ــه اســت باع ــی شــبیه اســید آمین ــه ترکیب ــن ک * تیرامی
بــروز میگــرن مــی شــود. غذاهــای حــاوی تیرامیــن عبارتنــد 
ــه  ــای خام ــری، ســس ه ــای تخمی از : مشــروبات الکلی،غذاه
ای، سوســیس، گوشــت هــای کنســروی، ماهــی خشــک، پنیــر 

ــده، آواکادو، مــوز. مان
راه های دیگر برای کاهش سردرد

* حمام کردن یا دوش گرفتن.
ــک و  ــای تاری ــردن در ج ــتراحت ک ــا اس ــیدن ی * دراز کش

ــراغ. ــور و چ ــاب از ن اجتن
* گذاشــتن جســم ســرد بر روی پشــت گردن مانند یک پارچه 
ســرد و مرطــوب یــا گذاشــتن متنــاوب پارچــه ســرد و گــرم.

ــرار دادن  ــانی و ق ــر روی پیش ــرد ب ــرس س ــراردادن کمپ * ق
ــرم. ــا در آب گ پاه

ــا ماســاژ  * ماســاژ دادن صــورت، ســر، گــردن و شــانه هــا. ی

پشت توسط فرد دیگر و شل کردن عضات.
* فشــار دادن دو نقطــه فشــار در پشــت گــردن. )ای نقــاط بــه 
فاصلــه 5 ســانتی متــری از یکدیگــر و درســت در زیــر جمجمه 
ــد.  ــار دهی ــه آن را فش ــا دو دقیق ــک ی ــرای ی ــد. ب ــرار دارن ق
* ماســاژ دادن یــا فشــار دادن منطقــه گوشــتی بیــن انگشــت 

شســت و نشــانه.
* در زنــان بــه علــت ســیکل هــای قاعدگــی، پدیــده آلــرژی 
ــه  ــادات ماهیان ــش از ع ــه پی ــت در هفت ــن اس ــذا ممک ــه غ ب
افزایــش یابــد. اغلــب عائــم پیــش از قاعدگــی در اثــر آلــرژی 
ــب در  ــی اغل ــردردهای میگرن ــود و س ــی ش ــاد م ــی ایج غذای

هفتــه پیــش از قاعدگــی رخ مــی دهــد. 
الهام شهریاری

میگرن را بشناسیم

شورای آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد
 در آســتانه مهرمــاه و بازگشــایی مــدارس جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف 
ــی  ــده ول ــا حضــور نماین ــژه شهرســتان و ب ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان ــه ریاســت مع ــاد ب آب
فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، سرپرســت شــهرداری نجــف آبــاد، مدیــر اداره هــای آمــوزش 
و پــرورش، آبفــا و رئیــس  شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد و ســایر اعضــاء جلســه شــورای 

آمــوزش و پــرورش شهرســتان در محــل ســالن جلســات آمــوزش و پــرورش برگــزار گردیــد.
موضوعات این جلسه :

 * پــروژه مهــر 1۴۰۰) ســاماندهی نیــروی انســانی در ســال تحصیلــی 1۴۰1-1۴۰۰ بازگشــایی 
مدارس در ســال تحصیلــی 1۴۰۰-1۴۰1(

*چگونگــی آمــوزش دانــش آمــوزان بــی بضاعــت شهرســتان نجــف آبــاد و بــه نوعــی دسترســی 
مناســب بــه فضاهــای مجــازی و امکانــات مرتبــط شهرســتان

حاضریــن در ابتداضمــن نکوداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، یــاد شــهدا و ایثارگــران شهرســتان 
را گرامــی داشــتند و بــر ضــرورت زنــده نگهداشــتن یــاد و خاطــره ایــن اســوه هــای دالوری و 

شــجاعت در حافظــه عمومــی جامعــه تاکیــد و تصریــح نمودنــد.
ــرب و  ــانی مج ــروی انس ــث نی ــه مبح ــی ب ــامان بخش ــرورت س ــت و ض ــر اهمی ــه ب  در ادام
کارآزمــوده در نظــام آمــوزش و پــرورش شهرســتان تصریــح و نســبت بــه اتخــاذ تمهیــدات الزم 
در راســتای بازگشــایی مــدارس بــا توجــه بــه پاندمــی گســترده کوویــد 1۹ و دغدغــه عمومــی 

اولیــاء و مســئوالن ذی ربــط تبییــن موضــوع شــد.
ــد و  ــد تاکی ــت و نیازمن ــی بضاع ــوزان ب ــش آم ــال و مســتمر از دان ــت فع ــر حمای ــن ب همچنی
ــای  ــع نیازه ــاد در راســتای رف ــردم نه ــای م ــن و ســازمان ه ــای خیری ــت پای خواســتار حمای

ــدند. ــوازی کاری ش ــا م ــه ب ــدف و مقابل ــه ه جامع

ــی اعضــا شــورا در موضــوع تســهیل دسترســی  ــه همگان ــت مهــم و دغدغ ــر اولوی ــه ب در ادام
کلیــه دانــش آمــوزان باالخــص دانــش آمــوزان محــروم بــه امــکان اســتفاده از آمــوزش هــای 
فضــای مجــازی و حقیقــی در راســتای تحقــق هــدف بنیادیــن و متعالــی آمــوزش و پــرورش 
تاکیــد گردیــد کــه هریــک از اعضــاء بــه تبییــن رویکردهــای ســازمانی متبــوع خــود باالخــص 

در ارتبــاط بــا دســتورکار جلســه بــه بیــان موضــوع پرداختنــد.
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6
خبر کوتاه پویش خرید اکسیژن ساز در خیریه سالمندان نجف آباد

موسســه خیریــه امــداد ســالمندان نجــف آبــاد کــه ســال گذشــته و طــی پویــش »یــک نفــس بیشــتر«، پنجــاه دســتگاه اکســیژن 
ســاز را بــا کمــک خیریــن خریــداری و در اختیــار بیمــاران کرونایــی نیازمنــد قــرار داده بــود، امســال نیــز بــا توجــه بــه تشــدید 

نیــاز بــه دســتگاه هــای مذکــور، ایــن پویــش را بــا چشــم انــداز خریــد حداقــل ده دســتگاه دیگــر، تکــرار کــرده اســت.
ایــن خیریــه از تمامــی شــهروندان خواســته تــا مبالــغ اهدایــی شــان را بــه شــماره کارت 61۰۴33۷85182561۰ بانــک ملــت 
بــا شــماره حســاب  2۰۰8۹58۷۹ بــه نــام موسســه خیریــه امــداد ســالمندان نجــف آبــاد واریــز کــرده و تصویــر فیــش واریــزی 

را بــه شــماره  ۰۹383318۷66 در واتــس آپ یــا تلگــرام ارســال کننــد.
قیمــت هــر دســتگاه اکســیژن ســاز در حــال حاضــر، حــدود چهــارده میلیــون تومــان اعــام شــده و عاقــه منــدان بــرای کســب 

اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد بــا شــماره ۰31۴2551۰۰6 تمــاس بگیرنــد.

 ازدواج مناســب تریــن زمینــه بــرای تامیــن نیازهــای روانــی، عاطفــی و جنســی جوانــان اســت. 
بایــد پذیرفــت کــه آگاهــی ازیــک ســری نــکات بــرای هــر جــوان پیــش از ازدواج ، ضــروری 
اســت تــا بــه وســیله آن فــرد بتوانــد بــه صحیــح تریــن انتخــاب در ایــن زمینــه کــه یکــی از 
حســاس تریــن مراحــل زندگــی هــر فــردی اســت  نایــل شــود. از جملــه نــکات ضــروری مــی 

تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود.
کارکردهای مثبت ازدواج 

* تکامل اجتماعی و معنوی  * افزایش مسولیت پذیری    
* ارتقای سامت روان جامعه * بقای نسل و ایجاد آرامش        

*افزایش احساس امنیت در افراد  * کاهش رفتارهای مخاطره آمیز  
معیارهای انتخاب همسر

* سامت هوشی-عقلی و شناختی                 * سامت جسمی
* سامت روانی                                       * سامت اخاقی 

*  اصالت خانوادگی                                  * وضعیت اقتصادی
* وضعیت اجتماعی فرهنگی قومی و نژادی      * فاصله سنی 

* وضع ظاهر                              * وضعیت مذهبی
*گرایش های سیاسی                * سطح تحصیات

عواملی که ازدواج را به تاخیر می اندازد:
* موانع اقتصادی

ــود   ــه ســنگین نشــانه ارزشــمندی زن خواهــد ب ــط: 1- مهری ــاور غل ــع اجتماعــی) دو ب * موان
ــود( ــازی مــرد خواهــد ب ــرای مهــار بدرفتــاری یــا هــوس ب 2- مهریــه ســنگین عاملــی ب

* تشریفات زاید                        * خدمت سربازی 
* تجمل گرایی در جهیزیه          * موانع عاطفی ) دور شدن دختر از خانواده و ..(

* موانع شخصی )کسب مدارج تحصیلی باالتر برای داشتن موقعیت ازدو.اج بهتر و ...(
* مسکن                                * فقدان اشتغال 

پیش نیازهای ازدواج 
ضــرورت دارد هــر فــردی قبــل از ازدواج در خصــوص برخــی از ویژگــی هــا و شــرایط مربــوط 
بــه خــود و همســر آینــده اطاعاتــی داشــته باشــد تــا بتوانــد در انتخــاب همســر از آن مــوارد 

، بهــره منــد شــود از جملــه بــه ایــن مــوارد مــی تــوان اشــاره نمــود:
خودشناسی فرد از خودش

همچنیــن شــناخت ظاهــر، شــناخت احساســات ، عواطــف و خلــق و خــو ، میــزان مســولیت 
ــه و  ــردی ، عاق ــتعدادهای ف ــا و اس ــی ه ــود، توانای ــوت خ ــف و ق ــاط ضع ــود ، نق ــری خ پذی

ــی و فرهنگــی شــخصی ــای مذهب ــی از ارزش ه ــا ، آگاه ســلیقه ه
شــناخت هــای ضــروری مرتبــط بــا همســرآینده: شــناخت ویژگــی هــا، محدودیــت هــا، شــرایط 
زیســتی - روانــی و وظایــف همســرآینده و نقــش خــود در قبــال همســر، شناســایی انتظــارات 

هــر دو طــرف از همدیگــر
باورهای نادرست ازدواج

از جملــه باورهــای رایــج نادرســت بیــن افــراد جامعــه در خصــوص ازدواج بــه مــوارد ذیــل مــی 
تــوان اشــاره نمــود:

* ازدواج خوب یعنی خوشبختی کامل
* زوجین هیچ جیز را از یکدیگر مخفی نمی کنند

*زوجین مناسب هرگز خشمگین نمی شوند

*زوجین خوشبخت کوچکترین اختاف فکر و سلیقه ای ندارنند
*در زندگی مشترک همه خواسته های انها برآورده خواهد شد.

*مــن هــر کســی را انتخاب کنم خوشــبخت می شــوم به شــرط آن کــه به قدر کافــی تاش کنم
*  نادیده گرفتن نقاط ضعف همسر- مقاومت در بربر شواهد و مستندات مشاورین

*  انتخاب همسر بیشتر حاصل یک شانس یا اتفاق است
*برای هر فرد فقط یک همسر مناسب خلق شده

* همه آدم ها ازدواج می کنند پس من هم 
*ایده ال گرایی در انتخاب همسر

*انتخاب بر اساس باور به قسمت و تقدیر،  بر اساس استخاره و ... (
* انتخاب از روی ترس از عقوبت

*لزوم فوریت ازدواج 
*ازدواج زودهنگام

*ازدواج بر اساس ترتیب تولد
انگیزه های نامناسب برای ازدواج

ــد  ــر آن تاکی ــا ب ــه ممکــن اســت جــوان ه ــرای ازدواج ک ــای نامناســب ب ــزه ه برخــی از انگی
ــر مــی باشــد: ــرار زی ــه ق داشــته باشــند ب

* ازدواج با انگیزه های منفعت گرایانه *ازدواج با انگیزه دستیابی به ثروت 
* ازدواج برای فرار از مشکات خانوادگی * ازدواج اجباری   

*ازدواج از روی ترحم و دلسوزی *ازدواج برای دستیابی به امتیازات  
* ازدواج با انگیزه درمان افسردگی و اختاالت شدید روان شناختی

*انتخاب همسر بر اساس ویژگی خاص *ازدواج برای جبران شکست های عشقی 
* ازدواج با انگیزه ی اصاح طرف مقابل 

دکتر الهام شکرانه 
روان شناس بالینی

لزوم مشاوره پیش از ازدواج

فرمانــدار شهرســتان گفــت: طی طرح اقدام ملی مســکن در شهرســتان، در شــهرهای دهــق، علویجه، 
جــوزدان و نجف آبــاد زمین هایــی بــرای واگــذاری به متقاضیان در نظر گرفته شــده اســت کــه در پایان 
مهلــت اعــام شــده، بیــش از شــش هــزار نفــر در شــهر نجف آبــاد بــرای ایــن طــرح ثبت نــام کردنــد.

ــام، واریــز وجــه و ورود بــه مرحلــه واگــذاری زمیــن و  ــا اشــاره بــه تکمیــل ثبت ن مجتبــی راعــی ب
ــاد، اضافــه  ــام شــدگان شــهر نجف آب ــی در مــورد حــدود پانصــد نفــر از ثبت ن اخــذ مجــوزات قانون
کــرد: در شــهرهای دهــق، علویجــه و جــوزدان نیــز بــه ترتیــب 121، 531 و 588 نفــر در ایــن طــرح 
ــز وجــه  ــن تعــداد در دهــق چهــارده نفــر و در علویجــه دوازده نفــر واری ــد کــه از ای ــام کردن ثبت ن

ــت. ــرده اس ــل نک ــدی را تکمی ــل بع ــان مراح ــدام از متقاضی ــز هیچ ک ــوزدان نی ــته اند و در ج داش
ــهر  ــمالی ش ــدی ش ــاد را در کمربن ــرح در نجف آب ــن ط ــه ای ــده ب ــن اختصــاص داده ش ــی زمی راع
ــت اداره راه و  ــا محوری ــه داد: ب ــاران دانســت و ادام ــن شــهرک شــهید ســعیدفر و شــهرک به و بی
شهرســازی، طــی ماه هــای گذشــته از بیــش از ســی و دو هکتــار اراضــی دولتــی بــه ارزش ســی و 
یــک میلیــارد تومــان رفــع تصــرف شــده و ده هکتــار زمیــن نیــز کــه بــرای کاربری هــای مختلــف به 
متقاضیــان واگــذار شــده و اقــدام خاصــی در مــورد آن هــا انجــام نشــده بــود، به دولــت برگردانده شــد.

شش هزار ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن در نجف آباد
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                                                           هئیت عالی سرمایه گذاری
عبــاس مــرادی سرپرســت شــهرداری نجــف آبــاد در ســالن جلســات معاونــت امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری میزبــان 

جلســه هیئــت عالــی ســرمایه گــذاری بــود.
ــا حضــور 5 نماینــده شــورای اســامی شــهر در کمیســیون عالــی مشــارکت هــا )ســرمایه گــذاری( ، معــاون  ایــن جلســه ب
برنامــه ریــزی و امــور عمرانــی فرمانــداری ویــژه نجــف آبــاد بعنــوان نماینــده عمرانــی اســتانداری و جمعــی دیگــر از مدیــران 

و مســئولین شــهری برگــزار گردیــد.
ــد فعالیــت و  ــاغ مــوزه و رســتوران راه چوبــی و رون در ایــن جلســه درخصــوص پــروژه هــای در حــال انجــام  شــهرکتاب، ب

امــور آن توضیحاتــی ارایــه گردیــد.
همچنیــن درخصــوص شــهربازی سرپوشــیده پــارک کوهســتان و رونــد و تســریع کارهــا و مــوارد افتتــاح آن بحــث و تبــادل 

نظــر شــد.

ــت اهلل  ــی حج ــو کنفرانس ــور ویدئ ــا حض ــه ب ــمی ک ــی مراس ــاون ط ــه تع ــا هفت ــان ب همزم
عبدالملکــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و حضــور عبــاس رضایــی اســتاندار اصفهــان 
در شــهرک صنعتــی شــماره2 نجــف آبــاد همــراه بــود، 268 طــرح تعاونــی در سراســر کشــور 

ــر شــد. ــی تقدی ــر مل ــاح و از 11 شــرکت برت افتت
در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور راعــی فرمانــدار و حســناتی امــام جمعــه نجــف آبــاد بــه همــراه 
ــان از  ــود، اســتاندار اصفه ــوس همــراه ب ــه لوت ــی کارخان ــه میزبان ــران شهرســتان ب دیگــر مدی
افتتــاح پنجــاه و دو طــرح تعاونــی در اصفهــان و قــرار گرفتــن شــرکت لوتــوس در بیــن یــازده 

شــرکت برتــر کشــور خبــر داد.
وحیــد ایمانیــان مدیرعامــل شــرکت لوتــوس نجف آبــاد، چنــدی پیــش در مصاحبــه بــا صــدا و 
ســیما گفتــه بــود: دســتگاه رول فرمینــگ ســاخت شــرکت لوتــوس نجف آبــاد قبــًا از کشــور 
ــده و  ــازی ش ــد بومی س ــی 1۰۰ درص ــان داخل ــت متخصص ــه دس ــه ب ــد ک ــن وارد می ش چی

ــد. ــری می کن ــون دالر ارز جلوگی ســاالنه از خــروج بیــش از دو میلی
ایمانیــان، ایــن شــرکت را اولیــن و تنهــا تولیــد کننــده دســتگا ه هــای رول فرمینــگ در ایــران 
ــا،  ــل ه ــی پروفی ــی غلتک ــکل ده ــا ش ــگ ی ــای رول فورمین ــتگا ه ه ــه داد:دس ــت و ادام دانس

زیرســاخت و تکمیــل کننــده ی صنایــِع مختلفــی ریلــی و حمــل و نقــل هســتند. ایــن شــرکت، 
ــازار کشــور های همســایه و  ــازاِر داخــل، ب ــر از ب ــه غی ــه ب ــد دارد ک ــاالنه ۴۰ دســتگاه تولی س
حاشــیه خلیــج فــارس را هــم تامیــن می کنــد و حــدود هــزار و 2۰۰ میلیــون دالر ارزآوری دارد.

حضور شرکت نجف آبادی در بین یازده تعاونی برتر کشور

ادامه از صفحه 1
ــر  ــا در حــوزه فرهنگــی و اث ــات و فعالیــت هــای گســترده شــهرداری ه ــه اقدام ــت ب ــا عنای ب
ــرش  ــر نگ ــا تغیی ــهری و خصوص ــای ش ــزی ه ــه ری ــا در برنام ــت ه ــه فعالی ــن گون ــی ای بخش
ــالت  ــی رس ــوزه فرهنگ ــه ح ــی ب ــا خدمات ــوزه صرف ــهرداری از ح ــه ش ــه مجموع ــهروندان ب ش

ــد. ــی باش ــه م ــورد توج ــش م ــش از پی ــاب بی ــن ب ــان در ای ــات رس ــای خدم ــه ه مجموع
بــا توجــه فقــدان ســینمای مناســب و اســتاندارد در شــهر و تــاش هایــی کــه در حــوزه هــای 
ــاز  ــاد آغ ــف آب ــهرداری نج ــط ش ــگری توس ــی و گردش ــی، تفریح ــی، اجتماع ــف فرهنگ مختل

ــد. ــری گردی ــت شــهری و شــورای اســامی شــهر پیگی ــا اهتمــام مدیری ــد و ب گردی
در ایــن راســتا و در راه ارتقــاء برنامــه هــای فرهنگی و هنری شــهر به منظور توســعه و گســترش 
فضاهــای فرهنگــی و ارتقــای شــاخص هــای فرهنگــی و خصوصــا دسترســی عمــوم شــهروندان 
و بهــره منــدی از امکانــات بهتــر از فضاهــا و مــکان هــای فرهنگــی و هنــری شــهرداری نجــف 
آبــاد، احــداث و تجهیــز پردیــس ســینمایی در منطقــه جنوبــی شــهر و در مجموعه فرهنگســرای 
ــاون  ــور مع ــا حض ــال 13۹۹ ب ــاه س ــهریور م ــت و در 26 ش ــرار گرف ــتور کار ق ــارون در دس خ
ــع ســازمان ســینمایی و مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان  توســعه مدیریــت و مناب
ــاد برگــزار شــد. اصفهــان جلســه امضــای تفاهــم نامــه پردیــس ســینمایی امیــد در نجــف آب

ــازمان  ــع س ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــی، مع ــدری خلیل ــی حی ــه رمضانعل ــن جلس در ای
ســینمایی و ســمعی و بصــری، بــا ابــراز خرســندی از حضــور در نجــف آبــاد در آســتانه هفتــه 
ــتان ها  ــود را در اس ــرده حضــور خ ــاش ک ــینمایی ت ــازمان س ــرد: س ــار ک ــدس اظه ــاع مق دف
جدی تــر نمایــد تــا بتوانــد از توســعه زیرســاخت های ســینمایی و نیــز برگــزاری جشــنواره های 

ــد. ــت نمای ــتان ها حمای ــی در اس مل
ــرای فعالیــت در حــوزه ســینمایی  ــر ضــرورت حمایــت از بخــش خصوصــی ب ــا تاکیــد ب وی ب
خاطرنشــان کــرد: شــهرهای پرجمعیــت و فرهنــگ دوســت زیــادی در کشــور وجــود دارد کــه 
هنــوز فعــاالن بخــش خصوصــی آنهــا را به درســتی نمی شناســند و بهتریــن راه برای شناســاندن 
ــا  ــد ب ــس ســینمایی امی ــن طــرح پردی ــن شــهرها، اخــذ همراهــی شــهرداران اســت بنابرای ای
محوریــت شــهرهایی کــه اعــام آمادگــی کردنــد و حمایــت ســازمان ســینمایی اتفــاق افتــاد.

وی بــا بیــان توضیحاتــی دربــاره طــرح پردیــس ســینمایی امیــد تصریــح کــرد: ایــن طــرح بــا 
شــعار ایــران، تهــران نیســت و بــا هــدف توســعه اکــران ســینمایی در ســطح کشــور در حــال 
اجــرا اســت و در فــاز نخســت 5 شــهر از 5 اســتان کشــور ایــن طــرح را شــروع و تــا کنــون 25 
ــاد  ــرای ســاخت و تجهیــز پردیــس ســینمایی انجــام شــده و نجــف آب تفاهــم نامــه اســتانی ب

بیســت و ششــمین شــهر در اجــرای ایــن طــرح اســت.
ــکر از  ــا تش ــز ب ــدی نی ــی معتم ــلمین رمضانعل ــام و المس ــت االس ــه حج ــن جلس در همی
ــت: نجــف  ــری گف ــی هن ــای فرهنگ ــرای برنامه ه ــرای اج ــاد ب ــتان نجــف آب مســئوالن شهرس
ــاد نگیــن انگشــتری کشــور در  ــاد مهــد تدیــن، شــهادت، علــم و ایمــان اســت . و نجــف آب آب

ــهادت اســت. ــار و ش ــوزه ایث ح
بعــد از آن در تاریــخ 1 دی مــاه 13۹۹ در در نشســتی کــه بــا حضــور مدیــر کل ارشــاد اســتان، 
رییــس ارشــاد شهرســتان و مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری همــراه بــود، 
ســازمان ســینمایی و موسســه ســینمای شــهر اعــام کردنــد کــه بخشــی از تســهیات باعــوض 
اختصــاص داده شــده بــه ایــن طــرح، تــا قبــل از پایــان ســال در اختیــار شــهرداری نجــف آبــاد 

قــرار خواهــد گرفت.بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه، ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای 
کشــور نیــز مبلغــی را بــه صــورت تســهیات باعــوض بــه ایــن طــرح اختصــاص داده اســت.

در تاریــخ 6 بهمــن 13۹۹ محمد مهــدی فردوســی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــاد،  ــه بیــن شــهرداری نجف آب ــاد تفاهم نامــه ای چهارجانب ــاد از انعق ورزشــی شــهرداری نجف آب
ــر  ــور خب ــای کشــور و ســازمان ام اداره کل ارشــاد اســتان، ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ه
ــی فرهنگ ســرای خــارون  ــاد در ضلع غرب ــرار اســت پردیــس ســینمایی نجف آب داد و گفــت:  ق

بــا ســه ســالن مجــزا و ظرفیــت نزدیــک بــه ســیصد نفــر ســاخته و تجهیــز شــود. 
وی گفــت: درخصــوص اختصــاص بیــش از یــک میلیــارد و دویســت میلیــون تومــان تســهیات 
ــه اشــاره کــرد و خاطــر  ــن طــرح از ســوی ســازمان ســینمایی در ســه مرحل ــه ای باعــوض ب
ــا همــت  ــی کار ب ــه عمران ــاز، مرحل ــورد نی ــل نقشــه های م ــا تکمی ــان ب نشــان ســاخت: هم زم
ــی  ــن زیرســاخت های فن ــام آن مناقصــۀ تامی ــا اتم ــی شــهرداری شــروع شــده و ب واحــد امان

برگــزار خواهــد شــد.
در تاریــخ 1  اردیبهشــت مــاه 1۴۰۰  حجــت االســام والمســلمین رمضانعلــی معتمــدی مدیــر 

کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان در بازدیــد از پردیــس ســینمایی نجــف آبــاد
ــی هنــری  ــه عنــوان امکان ــروژه ســینمایی ب ــن پ ــا همراهــی محمدمغــزی شــهردار از ای کــه ب
و مردمــی بــرای اهالــی و دوســت داران ســینما در نجــف آبــاد یــاد کــرد و اظهــار داشــت: بــا 
ــی  ــروژه های ــن پ ــامی از چنی ــاد اس ــگ و ارش ــوی وزارت فرهن ــادی و معن ــای م ــت ه حمای

ــا چنــد مــاه آینــده ایــن امــکان فرهنگــی آمــاده افتتــاح شــود. ــم ت امیدواری
ــاد یــک ســالن 12۰  ــان اینکــه پردیــس ســینمای نجــف آب ــا بی حجــت االســام معتمــدی ب
نفــره، یــک ســالن 8۰ نفــره و یــک ســالن 56 نفــره VIP و همچنیــن یــک نگارخانــه در حــال 
ســاخت دارد و همانگونــه کــه شــهردار نجــف آبــاد نیــز حمایــت کــرده بــرای نصــب سیســتم 

دیجیتــال پخــش فیلــم هماهنگــی هــای الزم در حــال انجــام اســت.
وی تصریــح نمــود: درکنــار ســایر برنامــه هــا وفعالیــت هــای فرهنگــی وهنــری، ســینما نیــز 
ــه عنــوان هنــر هفتــم یکــی از تاثیرگذارتریــن حرکــت هــای فرهنگــی محســوب مــی شــود. ب

و در آخرین خبر از پردیس سینمایی در تاریخ ۹ تیر 1۴۰۰ آمده است: 
ــرقی  ــع ش ــع در ضل ــع واق ــر مرب ــدود ۷1۷ مت ــراژی در ح ــا مت ــینمایی ب ــس س ــن پردی  ای
مجموعــه گــذر فرهنــگ و هنــر هفــت بــرج خــارون نجــف آبــاد بــا پیــش بینــی ســالن هــای 
ســینمایی مجــزا، گالــری، کافــه، کاس هــا ی آموزشــی، فروشــگاه، ســالن همایــش و .. باعــث 
رونــق بیــش از پیــش ایــن گــذر فرهنگــی مــی گــردد کــه ایــن مهــم مــورد نظــر و تاکیــد وزیــر 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی، دکتــر صالحــی نیــز بــوده اســت.
ــتفادۀ  ــل اس ــوره و قاب ــد منظ ــینمایی چن ــس س ــده در پردی ــاد ش ــالن های ایج ــی س برخ
ــر ایــن موضــوع کــه بخشــی از مشــکات  ــوده و عــاوه ب ــم ب ــر و نمایــش فیل هنرمنــدان تئات
ــوز  ــرد، مج ــد ک ــرف خواه ــه را برط ــن عرص ــتان در ای ــدان شهرس ــای هنرمن و محدودیت ه
ــکان  ــرداری از آن ام ــا بهره ب ــه ب ــن فضــا اخــذ شــده ک ــز در ای ــری »شــهر« نی ــدازی گال راه ان
ــد. ــد ش ــم خواه ــگاه، فراه ــزاری نمایش ــرای برگ ــف ب ــته های مختل ــدان رش ــرای هنرمن ــی ب خوب

پردیــس ســینمای نجــف آبــاد یــک ســالن 12۰ نفــره، یــک ســالن 8۰ نفــره و یــک ســالن  56 
ــا حمایــت مدیریــت شــهری   ــه در حــال ســاخت دارد و ب نفــره VIP وهمچنیــن یــک نگارخان

بــرای نصــب سیســتم دیجیتــال پخــش فیلــم هماهنگــی هــای الزم  در حــال انجــام اســت.
احمد شریعتی
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : ۰۹122268823 - ۴26۴6861    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت شهادت امام محمد باقر )ع(
یک عمر سوخت قلب تو از کینه هشام 

آن دشمن سیاه دل بی حیای تو
تنها نه در عزای تو چشم بشر گریست

 آن دشمن سیاه دل بی حیای تو
ای خفته همچو گنج، به ویرانه بقیع پر می  زند

 کبوتر دل، در هوای تو
در را به روی امت اسالم بسته  اند 

آن گمرهان که بی خبرند از صفای تو

گام های امنیت ساز
امــروزه یکــی از معضاتــی کــه بخشــی از جامعــه را درگیــر خــود کــرده و هزینــه هــای مالــی ، 
معنــوی و فرهنگــی زیــادی را بــه دوش فــرد، خانــواده و جامعــه گذاشــته اســت معضــل ســرقت 
اســت کــه تاثیــرات روانــی اجتماعــی بســیاری بــر احســاس امنیــت فــردی و اجتماعــی افــراد 
دارد. بــه همیــن منظــور اداره امــوزش همگانــی معاونــت اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان 
ــکات پیشــگیری از  ــن ن ــه جمــع اوری مهمتری ــدام ب ــا همــکاری پلیــس اگاهــی، اق ــان ب اصفه
ــی در  ــکات ، گام ــه ن ــن مجموع ــری ای ــه  کارگی ــا ب ــه ب ــد اســت ک ســرقت نمــوده اســت. امی

پیشــگیری از ســرقت بــرای شــما همشــهری گرامــی داشــته باشــیم. 
گام اول : شناخت عوامل زمینه ساز 

خطاهای رفتاری زمینه ساز و وقوع جرم را بشناسید 
* عدم رعایت اصول اخاقی و مذهبی توسط فرزندان 

* عدم نظارت بر اعمال و رفتار و روابط فرزندان
* عدم برقراری رابطه دوستانه میان والدین و فرزندان 

* جایگزینی روابط مجازی به جای روابط سنتی و چهره به چهره در خانواده 
* اختافات خانوادگی و زناشویی و طاق در خانواده 

* اعتماد بیش از حد به افراد غیر مطمئن 
* مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر توهم زا 

* پرخاشگری وپایین بودن استانه تحمل افراد در جامعه
* تحقیر و توهین به دیگران و برانگیختن عصبانیت افراد دیگر

* وجود بیماریهای روحی و روانی در افراد و عدم  درمان ان
* تبعیض بین فرزندان و مقایسه انها با دیگران  

گام دوم : راهکارهای اجتماعی و فردی 
برای تعیین حدود و مرزها مثل یک تیم کار کنید 

ــواده دقیقــا تصمیــم بگیریــد کــه چــه چیــزی درســت  ــه عنــوان یــک عضــو موثــر در خان * ب
اســت و چــه چیــزی درســت نیســت.

* درباره انواع اسیب های اجتماعی و جرایم با یکدیگر صحبت کنیم
* درباره انواع اسیب های فضای سایبر با هم صحبت کنیم.

* فرزندان همیشه از والدین خود الگو برداری میکنند، مراقب رفتار خود باشیم.
* زمینه طرح مشکات فرزندانتان را با روابط دوستانمه با انان فراهم کنیم.

* در دوستیابی به فرزندانتان کمک کنیم.
* کانون خانواده خود را با محبت و شادی گرم نگهداریم. 

* تغییرات رفتاری در فرزندانمان را جدی بگیریم.
ــرای  ــا  ب ــوار لزوم ــات ناگ ــم ؛ اتفاق ــاال ببری ــات ب ــر نامایم ــود را در براب ــل خ ــتانه تحم * اس

ــد ــی ده ــران رخ نم دیگ
* با پرخاشگری موجب برانگیختن عصبانیت افراد نشویم.

* خونسردی خود را حفظ کنیم و سعی کنید غائله را ختم کنیم.
* اصــول مذهبــی و اخاقــی را رعایــت کنیــم و ان هــا را در بیــن افراد خانــواده نیــز ترویج دهیم.
معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد - ادامه دارد

دوچرخــه ایــن وســیله کاســیک بــه دلیــل قابلیــت هایــی نظیــر حمــل و نقــل آســان، ورزش 
آســان و بــی ضــرر بــودن بــرای محیــط زیســت موردتوجــه اســت. دوچرخــه ســواری همیشــه 
بــه عنــوان ورزش ســاده بــرای تمــام ســنین پیشــنهاد مــی شــود، در اینجــا بــه جــای اینکــه 
بــه ورزش دوچرخــه ســواری و فوایــد آن بپردازیــم، در مــورد لبــاس مناســب دوچرخــه ســواری 

صحبــت مــی کنیــم.
اگــر دوچرخــه ســوار در ایــن ورزش لبــاس مناســبی انتخــاب کنــد، بــدون تردیــد حــس راحتی و 
لــذت بیشــتری را بــرای خــود فراهــم مــی کند و یکــی از نکات مــورد توجــه، جنس لباس اســت.

اغلــب تصــور مــی شــود بــا یــک تــی شــرت ســاده هــم مــی تــوان دوچرخــه ســواری کــرد در 
حالــی کــه یــک تــی شــرت از جنــس پنبــه تعریــق بــدن را جــذب مــی کنــد و ایــن عــرق روی 
پوســت نگــه داشــته مــی شــود، خیســی حاصــل از آن توســط تــی شــرت ســاده پنبــه ای باعــث       

مــی شــود دوچرخــه ســوار همــواره حــس ســردی را در طــول مســیر داشــته باشــد.
در گذشــته لبــاس هــای دوچرخــه ســواری تمامــا از پشــم، بخصــوص از نــوع مرینــوس تولید می 
شــدند )بــه دلیــل اینکــه گوســفند هــای مرینــوس بــا زمســتان های ســرد .و تابســتان هــای گرم 
ســازگارند در نتیجــه پشــم آنهــا بــه طــور طبیعی یــک سیســتم تنظیــم حرارتــی دارد و هنگاهی 
ــا تعریــق بــدن مرطــوب مــی شــوند همچنــان ســطح پوســت را گــرم نگــه مــی دارنــد. کــه ب

یکــی از نکاتــی کــه درمــورد لبــاس هــای ورزشــی امــروزه مــد نظــر قــرار مــی گیــرد جنــس 
لبــاس هــای ورزشــی اســت، اعــم از ماهیــت جنــس، دوام پارچــه تولیــد شــده، تنظیــم حــرارت 

در جریــان ورزش، نگهــداری در جریــان شستشــو.
بیشــتر لبــاس هــای دوچرخــه ســواری مــدرن ازترکیــب الیــاف مصنوعــی همچــون پلــی اســتر و 
نایلــون در کنــار الیــاف کشســان تولیــد مــی شــوند. محصــول تولیــد شــده از جنــس پلــی اســتر 
و نایلــون مــی توانــد بــه راحتــی تعریــق بــدن را از روی پوســت برداشــته و آن را بــه خــارج از 
لبــاس انتقــال دهــد ایــن امــر باعــث خشــک و راحــت بــودن ســطح پوســت بــدن خواهــد شــد. 
ســبکی، انعطــاف پذیــری، کشســانی، خشــکی ســریع، چهــار مــورد مهــم لبــاس هــای دوچرخــه 

ســواری هســتند.
از جملــه مــوادری کــه می تــوان در هنگام تهیــه لباس دوچرخه ســواری دقــت کنید:

ــوع  ــکان و ن ــه م ــد ب ــد بای ــه کنی ــاس دوچرخــه ســواری تهی ــد لب ــی خواهی ــه م ــی ک *هنگام
ــد. دوچرخــه ســواری خــود توجــه کنی

ــان بیشــتری  ــدت زم ــر و م ــد بهت ــی توانی ــاس دوچرخــه ســواری م ــا انتخــاب درســت لب * ب
ــد. ــواری کنی ــه س دوچرخ

*بــرای دوچرخــه ســواری بایــد لبــاس شــما جنــس پارچــه مناســبی داشــته باشــد کــه در حیــن 
راحــت بــودن قابلیــت جــذب رطوبــت ناشــی از تعریــق بــدن را داشــته باشــد.

*برای دوچرخه سواری درشب حتما روی لباس نوار شب داشته باشد و.....
اطمینــان از خصوصیــات پارچــه در طراحــی و تولیــد یــک لبــاس کاربردی، بســیار حیاتی اســت.
سمیه شریعتی

لباس مناسب برای ورزش دوچرخه سواری


