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2
خبر کوتاه

دستگیری سارق حرفه ای پراید در نجف آباد
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفــت: در پــی وصــول پرونــده هــای متعــدد ســرقت خودروهــای پرایــد در مناطــق مختلــف 
ــک ســارق را  ــال نمــودن گشــت پوششــی در ســطح حــوزه اســتحفاظی، ی ــا فع ــی ب ــوران انتظام ــاد مام شهرســتان نجــف آب

ــد. ــه وی را دســتگیر کردن ــی غافلگیران ــی، در عملیات شناســایی و ضمــن هماهنگــی قضائ
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اعتــراف متهــم بــه 7 فقــره ســرقت خودروهــای پرایــد در ســطح شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: 

متهــم بــا تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویل شــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در پایــان بــه شــهروندان توصیــه کــرد: بــه هشــدارهای پلیــس در خصــوص اســتفاده 
از تجهیــزات ایمنــی مناســب در پیشــگیری از وقــوع ســرقت توجــه نمــوده و هــر گونــه مــوارد مشــکوک را از طریــق شــماره 

تلفــن 110 بــه پلیــس اطــاع دهنــد .

ادامه از صفحه 1
ــا شــهر  ــاد در رقابتــی نزدیــک ب در آییــن معرفــی هفتمیــن پایتخــت کتــاب ایــران، نجــف آب
ســنندج اگرچــه عنــوان پایتختــی کتــاب کشــور را بــه دســت نیــاورد امــا حائــز عنــوان شــهر 

خــاق ترویــج کتابخوانــی کشــور شــد.
ــی  ــاد عبدالرســول امام ــل شــهرداری نجــف آب ــن المل ــور بی ــزارش اداره ارتباطــات و ام ــه گ ب
شــهردار نجف آبــاد گفــت: نجــف آبــاد پــس از چنــد مرحلــه داوری ســخت و فشــرده جــزء پنــج 

شــهر راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی رویــداد انتخــاب پایتخــت کتــاب شــد.
ــان  ــی از محــل یادم ــده اینترنت ــاط زن ــا ارتب ــاه ب ــان م ــاد در ۵ آب ــه داد نجــف آب ــی ادام امام
ــاع  ــاد دف ــا دفتــر یونســکو در تهــران از طــرح پایتختــی کتــاب نجف آب ــاد ب شــهدای نجــف آب

ــت کســب پایتخــت  کتــاب شــد. ــا هفــت مرکــز دیگــر وارد رقاب کــرد و ب
وی افــزود نجــف آبــاد در ایــن کار در مــواردی چــون معرفــی تیــم مســتندنگاری و پایتختــی، 
معرفــی نجف آبــاد )پیشــینه فرهنگــی اقدامــات فرهنگــی و هویتــی شــهر( چــارت عملکــردی 
ــگارش تقویــم کتاب خوانــی، معرفــی زیرســاخت های ایــن حــوزه، مــرور اقــدام  ــد ن طــرح، رون

هــا و برنامــه هــای کتابخوانــی آینــده و غیــره بــه رقابــت پرداخــت.
ــی  ــوان طرح ــران عن ــاب ای ــت کت ــت پایتخ ــر اس ــایان ذک ــه داد ش ــاد ادام ــهردار نجف آب ش
ــران  ــاب ای ــت کت ــوان پایتخ ــه عن ــهری ب ــال ش ــر س ــای آن ه ــر مبن ــه ب ــت ک ــران اس در ای
ــرداری  ــو ب ــاب الگ ــی کت ــت جهان ــرح از پایتخ ــن ط ــی از ای ــود بخش های ــی ش ــاب م انتخ
ــت  ــرایط فعالی ــا ش ــادی ب ــای زی ــی ه ــم خوان ــی ه ــاختار اجرای ــر س ــا از نظ ــت. ام ــده اس ش
ــاد در  ــف آب ــاب نج ــه پایتخت کت ــتقرار دبیرخان ــت اس ــرده اس ــدا ک ــران پی ــی در ای فرهنگ
ــاد  دفتــر نشــریه خــارون واقــع در ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری نجــف آب
اســت و شــهرداری نجــف آبــاد بــه عنــوان محــور اصلــی در اجــرای ایــن طــرح مــی باشــد و 
ــر عهــده دارد.  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز مســئولیت کارگــروه پایتخــت کتــاب را ب

ــگاه کتــاب و  ــه شــهری داده مــی شــود کــه در جهــت تقویــت جای ــن عنــوان هــر ســاله ب ای
ــرده باشــد. ــی ک ــدن آن کوشــش نمادین خوان

امامــی افــزود هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد ایــن اســت تا از ایــن طریق در آن ســال بــه اجرای 
برنامــه هــای فرهنگــی مرتبــط بــا کتــاب بپــردازد و از ایــن راه شــوق مطالعــه را در مــردم ایجاد 

کنــد ایــن عنــوان تصدیــق بهتریــن برنامــه اختصــاص داده شــده بــه کتــاب و کتابخوانــی اســت.
ــف  ــای مختل ــارکت ه ــا و مش ــش همکاری ه ــی و افزای ــج کتابخوان ــت تروی ــان گف  وی در پای

ــه اســت. ــن برنام ــزاری ای ــاب از دیگــر اهــداف برگ دولتــی و غیردولتــی در حــوزه کت

ــن  ــاد اولی ــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرزاده  ــا حضــور جعف ــاد ب ــر عامــل شهرســتان نجــف آب ــد غی جلســه فرهنگــی شــورای پدافن
ــدگان  ــاد اســامی ، نماین ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــتان ، رئی ــژه شهرس ــداری وی ــاون فرمان مع
ــه  ــروی مقاومــت بســیج شهرســتان ب ــروی انتظامــی و نی ــرورش و فرماندهــی نی ــوزش و پ آم

ــداری تشــکیل شــد . ــت فرمان ــی معاون میزبان
ــزارش  ــام گ ــا اع ــه  ب ــدای جلس ــاد در ابت ــف آب ــامی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
اقدامــات ایــن اداره در خصــوص پدافنــد غیــر عامــل ، در ســخنان کوتاهــی بــه اقدامــات ایــن 

ــر عامــل اشــاره نمــود . ــد غی ــه فرهنگــی آموزشــی پدافن اداره در خصــوص کمیت
ــوان  ــه عن ــده و آگاه در ادارات ب ــروی خــوب و ورزی ــن جلســه در خصــوص اختصــاص نی درای
نماینــده پدافنــد غیــر عامــل ، تهیــه نقشــه ی راه در زمنیــه کاری ،  تنــوع در بحــث آمــوزش ،  
ارائــه مکاتبــات در خصــوص مشــکات و راه حــل آنهــا ،  ارائــه شناســنامه یــا اطلــس در ســطح 

شهرســتان و طــرح خــود حفاظتــی ادارات بحــث و تبــادل نظــر شــد .

کمیته فرهنگی آموزشی پدافند غیر عامل در نجف آباد

ــارد  ــهر ۲۴0 میلی ــه ش ــق پنج گان ــت: در مناط ــاد گف ــف آب ــهردار نج ــی ش ــول امام عبدالرس
تومــان پــروژه در حــال اجــرا اســت و در ۹ ماهــه ابتــدای ســال جــاری بیــش از 77 درصــد از 

بودجــه شــهرداری وصــول شــده اســت.
 عبدالرســول امامــی در صحــن علنی شــورای اســامی شــهر نجف آبــاد گفت: شــهرداری مرکزی 
در همیــن مــدت، 1۲۴ درصــد از بودجــه خــود را جــذب کــرده و توانســته بــه مناطــق نیز کمک 
کنــد. افزایــش ســهم 1۲0 لیتــر آب پســاب بــه ۳00 لیتــر از پســاب تصفیــه خانــه فاضــاب 
ــاد کــه نیازمنــد ۳00 میلیــارد تومــان اعتبــار اســت، در حــال پیگیــری مــی باشــد. نجــف آب

ــه  ــم، ادام ــون داری ــدون صاحــب ضعــف قان ــان اینکــه در خصــوص ســگ های ب ــا بی ــی ب امام
داد: از ابتــدای ســال، ۵۴۳ قــاده ســگ زنده گیــری شــده اســت کــه تعــدادی از آن هــا واگــذار 

شــده و تعــداد ۳۵۵ قــاده نیــز در حــال نگهــداری هســتند.

فعال بودن 240 میلیارد پروژه عمرانی در نجف آباد
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                                                                         دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان با بانوی کماندار نجف آباد
ســیدمحمد طباطبایــی مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان در بــا حضــور در ســایت تیرانــدازی بــا کمــان شهرســتان 
نجــف آبــاد واقــع در مجموعــه ورزشــی آزادی از تمرینــات و رونــد آمــاده ســازی رویــا نوریــان بانــوی کمانــدار نجــف آبــادی 

عضــو تیــم ملــی بازدیــد کــرد.
 ایــن دیــدار بــا همراهــی و حضــور نرگــس قدوســی معــاون ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان،  علــی قاســمی 
رییــس کارگــروه قهرمانــان و ســتارگان ورزشــی اســتان، محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان نجــف آبــاد، موحــدی 
نایــب رییــس هیــات تیرانــدازی بــا کمــان اســتان، مهــری براتــی معــاون ورزش بانــوان اداره نجــف آبــاد، آرزو مهنــا کارشــناس 

مســوول ورزش قهرمانــی بانــوان اداره کل،  خــدادادی و معینــی رییــس و نایــب رییــس هیــات شهرســتان انجــام شــد.

آغاز به کار اولین گروه همیار نوجوان سالمت روان درنجف آباد

گــروه همیــار بانــوان مهرآفریــن شهرســتان نجــف آبــاد، بــه طــور رســمی فعالیــت خــود را بــا 
قشــر نوجــوان آغــاز کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی، رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان نجــف آبــاد در افتتــاح گــروه 
ــاران ســامت را گــروه داوطلــب مردمــی  ــن، جمعیــت همی ــوان مهرآفری ــان بان ــار نوجوان همی

ــد. ــی دارن ــه معضــات و مشــکات جامعــه احســاس مســئولیت باالی دانســت کــه نســبت ب
ــف  ــار مختل ــدی اقش ــش توانمن ــروه را افزای ــن گ ــدف ای ــه ه ــت کار،  در ادام ــا قناع علیرض
ــی  ــیب های اجتماع ــگیری از آس ــامت روان و پیش ــطح س ــش س ــتای افزای ــه در راس جامع

ــه  ــرام ب ــی و احت ــش مشــارکت جوی ــا افزای ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــاور م ــزود: ب دانســت و اف
خــرد جمعــی و رویکــرد تســهیل گرایانــه می توانیــم در ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی اقشــار 

ــیم. ــذار باش ــه تاثیرگ جامع
ــان در پیشــگیری از آســیبهای  ــا هــدف مشــارکت دادن نوجوان وی افــزود: در همیــن راســتا ب
اجتماعــی و ارتقــاء ســامت روان اجتماعــی، گــروه همیــار نوجوانــان بــه همــت گــروه همیــار 

بانــوان مهرآفریــن شهرســتان نجــف آبــاد تشــکیل شــد.

بــه مناســبت ســالروز وفــات حضــرت ام البنیــن ســام اهلل علیهــا مــادر عشــق و وفــا و نامگذاری 
ایــن روز بــه نــام مــادران و همســران شــهدا بــه جهــت بزرگداشــت ایــن روز عبدالرســول امامــی 
شــهردار نجــف آبــاد، جــواد حجتــی و محمــد حســن آســیابانی از شــورای اســامی شــهر بــه 
همــراه گــروه پرچــم گردانــان خادمیــاران آســتان قــدس رضــوی و براتــی ریاســت دادگســتری، 
عطــااهلل شــریعتی نیــا ریاســت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران از مــادران شــهیدان حجتــی، 

حججــی و ابوترابــی دیــدار بــه عمــل آوردنــد.
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــس بنی ــا رئی ــریعتی نی ــااهلل ش ــاعته عط ــه س ــدار س ــن دی در ای
ضمــن عــرض تســلیت و بزرگداشــت مناســبت ایــن روز گفــت نجــف آبــاد دارای 1۴ خانــواده 
ــن  ــه ای ــه هم ــواده دو شــهیدی اســت ک ــواده ۴ شــهیدی و ۲۳۴ خان ــک خان ۳ شــهیدی و ی
شــهیدان رزمنــده بودنــد و در جبهــه هــای حــق علیــه باطــل بــه درجــه شــهادت نائــل آمدنــد.

 وی از خــدا خواســت بــه واســطه چنیــن خانــواده هایــی کــه ایــن شــهیدان را تقدیــم انقــاب و 
اســام کرده انــد نظرلطفــی بــه مــا بکنــد تــا بفهمیــم هــدف آنهــا چــه بــوده اســت تــا خــدای 

ناکــرده پــا روی خــون شــهدا نگذاریــم.
 ســپس عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد خطــاب بــه مــادران شــهدا گفــت قطعــاً شــما 
فرزندانــی را تربیــت و تقدیــم اســام کردیــد کــه بتواننــد راه امــام حســین )ع( را ادامــه دهنــد 

هرچنــد راه راه ســختی اســت و در لحظــه بــه لحظــه آن، خطــر انحــراف در پیــش اســت.
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــا کنن ــام را دع ــان نظ ــه خادم ــت هم ــهدا خواس ــادران ش ــپس از م  وی س

وظیفه شــان را خــوب انجــام بدهنــد و انحرافــات بــدور باشــند.
 ســپس محمــد حســن آســیابانی عضــو شــورای اســامی شــهر گفــت در زمانــی کــه حرفــی از 

شــهادت نبــود امثــال محســن حججی هــا رفتنــد و کیلومترهــا دورتــر از ســرزمین مــادری از 
اســام و والیــت دفــاع کردنــد.

ــای را از  ــی پ ــد و حت ــاع ش ــول در اجتم ــث تح ــن حججی باع ــون محس ــه داد خ  وی ادام
ــد،  ــرادی از هلن ــر او اف ــارت قب ــرای زی ــه ب ــوی ک ــه نح ــت ب ــرون گذاش ــور بی ــای کش مرزه

ــد. ــی آی ــان م ــر جه ــاط دیگ ــی از نق ــه و خیل ــان، فرانس ــد، آلم ــکا، هن آمری
 در ادامــه مــادر شــهید محســن حججــی ضمــن خیرمقــدم و تســلیت شــهادت ام البنیــن گفــت 
خــدا را شــکر می کنــم کــه چنیــن فرزنــدی را داشــتم کــه در راه خــدا شــهید شــد و از خداونــد 
می خواهــم همــه جوانــان بتواننــد در ایــن مســیر قــدم بردارنــد و از انحرافــات بــه دور باشــند.

 وی ادامــه داد رزق حــال و مســیر درســتی کــه محســن از کودکــی یــاد گرفــت او را عاشــق 
ائمــه اطهــار کــرده بــود او از کودکــی حدیــث کســا را یــاد گرفتــه بــود و مــی خوانــد و خداونــد 
کمکــش داد تــا ایــن راه را انتخــاب کنــد روزه هــای مســتحبی زیــادی مــی گرفــت او همــه را 

احتــرام می کــرد و همیشــه دســت پــدر و مــادر بــود.
 جــواد حجتــی دیگــر عضــو شــورای اســامی در ســخنان گفــت خــدا را شــاکریم که توفیــق داد 
خدمــت مــادران شــهدا باشــیم و در روز تکریــم مــادران شــهدا بــه دیــدار ایشــان بیاییــم. بایــد 
بدانیــم وجــود مــادران شــهدا بــرای مــا و شــهرمان مایــه برکــت اســت اگــر امنیتــی  هســت و 
اگــر آرامشــی هســت آن را مدیــون شــهدا هســتیم و ایــن حاصــل تــاش و زحمات شــما مادران 
شهداســت و اگــر ســربلندی و افتخــاری هســت از آن شماســت و مــا بایــد قدر دان شــما باشــیم.

 وی ادامــه داد آمــده ایــم تــا یادمــان نــرود همــه چیــز را مدیــون شــهدا هســتیم و امیدواریــم 
بتوانیــم خدمــت کنیــم و در راه شــهدا حرکــت کنیــم.

تکریم مادران و همسران شهدا
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خبر کوتاه کارگاه آموزشی اصول تغذیه و ترویج سبزیکاری

ــان روســتایی در منطقــه مهردشــت برگزارگردیــد. ایــن کارگاه  کارگاه آموزشــی اصــول تغذیــه و ترویــج ســبزیکاری ویــژه زن

ــان  ــا حضــور زن ــاد شــهر دهــق مرکــز مهردشــت ب در محــل مرکــز خدمــات ســامت شــبکه بهداشــت شهرســتان نجــف آب

روســتایی برگــزار گردیــد. در ایــن کارگاه آمــوزش نحــوه کشــت و نگهــداری ســبزیجات در منــزل و باغچــه هــای خانگــی و 

ــه آمــوزش داده شــد. اهمیــت مصــرف ســبزیجات در برنامــه غذایــی روزان

شناسایی 1۷2 نفرمبتال به »امیکرون« در اصفهان
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر 17۲ نفــر مبتــا بــه کرونــا 
»امیکــرون« در شهرســتان های زیــر پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان شناســایی شــده اند.

ــاد ۲1، مبارکــه 1۴،  ــزود: در حــال حاضــر در شهرســتان اصفهــان ۹1، نجف آب پژمــان عقــدک اف
شــاهین شــهر ۸، فاورجــان 7، خمینــی شــهر ۶، اردســتان ۴، چــادگان ۵، شــهرضا ۵، نطنــز ۴، 
بوییــن میاندشــت ۲، ناییــن، تیــران، ســمیرم ولنجــان هــم هرکــدام یــک نفــر مبتــا بــه ســویه 

جدیــد کرونــا گــزارش شــده اســت.
وی، ســرعت ســرایت پذیــری امیکــرون را چهــار برابــر بیشــتر از ســویه های قبلــی کرونــا دانســت 
ــا«  ــد »دلت ــی مانن ــه ســویه های قبل ــی نســبت ب ــز نیســت، ول ــرون واکســن گری ــت: اومیک و گف

ــا دلتــا اســت. ــه امیکــرون ماننــد عائــم کرون کشــندگی کمتــری دارد و عامت هــای ابتــا ب
خستگی، بی حالی، سردرد، سرفه از جمله عائم ابتا به امیکرون است.

درمان دارویی برای افسردگی موثرتر است یا روان درمانی؟
هــم درمــان دارویــی و هــم روان درمانــی بــرای معالجــه افســردگی ســودمند هســتند. انتخــاب 
درمــان، بــه شــدت افســردگی بســتگی دارد. بــه عنــوان مثــال، افســردگی هــای خفیــف اغلــب 
بــه درمــان شــناختی- رفتــاری یــا درمــان بیــن فــردی بهتــر پاســخ مــی دهنــد.  انــواع شــدید 
ــراد تنهــا تحــت  ــد برخــی اف ــد. هــر چن ــاز دارن ــی هــم نی ــان هــای داروی ــه درم افســردگی ب
درمــان دارویــی قــرار مــی گیرنــد، ولــی مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه ترکیــب روان درمانی و 
دارو، اثــر بخشــی بیشــتری دارد. معمــوالً بهتــر اســت در جریــان درمــان دارویــی بــرای کنتــرل 
ــی نیــز اســتفاده  ــی تنــش زایــی کــه باعــث افســردگی مــی شــوند از روان درمان عوامــل روان
کــرد. ایــن امــر بــه ایجــاد و بهبــود مکانیســم هــای غلبــه و توانایــی هــای حــل مســأله در فــرد 

کمــک مــی کنــد و از خطــر عــود افســردگی در شــرایط پــر فشــار خواهــد کاســت. 
اثــر بخشــی هــر یــک از دو شــیوه ی درمانــی بــه تعهــد مراجــع بــه درمــان بســتگی دارد. در 
روان درمانــی،  فــرد بایــد بــه طــور منظــم در جلســات درمانــی حضــور داشــته و ضمــن ارتبــاط 
ــا توجــه بــه نــوع درمــان، تکالیــف ارائــه شــده بیــن جلســات درمانــی  ــا درمانگــر ب مســتمر ب
را انجــام دهــد. فراینــد درمــان بــه آســانی صــورت نمــی پذیــرد. امــکان دارد کــه حضــور در 
جلســات درمانــی بــرای فــرد اضطــراب آور بــوده و پــس از هــر جلســه الزامــاً احســاس بهبــودی 
بــه او دســت ندهــد. احســاس بهبــودی در طــول زمــان و بــا انجــام و بــا انجــام تکالیــف حاصــل 
مــی شــود. هرچنــد ممکــن اســت لغــو جلســات یــا قطــع زودهنــگام درمــان آســان تــر باشــد، 
ــتورات و  ــه دس ــل ب ــتلزم عم ــز مس ــی نی ــود. دارو درمان ــی ش ــی آن م ــع از اثربخش ــی مان ول
ــار  ــد ب ــا چن ــرف ۲ ی ــپاری مص ــه یادس ــیاری ب ــرای بس ــت. ب ــک اس ــا پزش ــم ب ــاط منظ ارتب
مصــرف دارو و در روز دشــوار اســت. فرامــوش کــردن مقــدار مصــرف دارو اثربخشــی آن را کــم 
مــی کنــد. گاهــی اوقــات یــک مقــدار دارو اثربخشــی الزم را نــدارد و باعــث مــی شــود درمــان 
زودهنــگام، رهــا شــود. اغلــب زمانــی کــه فــرد تعــدادی داروی غیرمؤثــر در اختیــار دارد بــرای 

مصــرف آن هــا تــاش نمــی کنــد. 
ــی روی آورد و ســپس  ــه روان درمان ــن اســت ب ــان افســردگی ممک ــرای درم ــرد ب ــدا ف در ابت

بســته بــه میــزان بهبــودی، اقــدام بــه درمــان دارویــی نمایــد. ایــن روش ممکــن اســت بــرای 
ــر، هرچــه شــدت افســردگی بیشــتر باشــد  ــارت بهت ــه عب ــد باشــد. ب افســردگی خفیــف، مفی
ضــرورت دارودرمانــی نیــز بیشــتر اســت. زیــرا بهبــودی عایــم معمــوالً ســریع تــر روی مــی 
دهــد. افســردگی طوالنــی مــدت و مزمــن زیــان بخــش اســت. زیــرا اثــرات نامطلــوب جســمی 
و هیجانــی داشــته و مــی توانــد بــه خودکشــی منجــر شــود. لــذا تصمیــم بــرای شــروع مصــرف 
ــی و دارو  ــب روان درمان ــاوه ترکی ــه ع ــرد. ب ــورت گی ــت ص ــه دق ــد ب ــع آن، بای ــا قط دارو ی
درمانــی بهتریــن شــکل درمــان اســت. زیــرا مهــارت هــای الزم بــرای کنتــرل شــرایط فشــار 
زای روانــی را در فــرد ایجــاد کــرده و از بــروز مجــدد افســردگی در آینــده جلوگیــری مــی کنــد. 
دکتر الهام شکرانه

مقام قهرمانی مسعود هاشمی در مسابقات شطرنج 
مســابقات شــطرنج لیــگ دســته اول اســتان اصفهــان بــا شــرکت ۲۵ تیــم از سراســر اســتان برگــزار 

شــد کــه از شهرســتان نجــف آبــاد دو تیــم  A و  B  شــرکت کردنــد.

  A نجــف آبــاد موفــق بــه کســب مقــام قهرمانی میــز یک شــد و تیم A کــه مســعود هاشــمی از تیــم 

نجــف آبــاد متشــکل از فرهــاد یوســفان، داوود داوودی، مســعود هاشــمی، کیان کشــانی،  آذر بهشــتی 

و  زهــرا خبوشــانی بــه مقــام چهــارم دســت یافت.
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                                                                  مسمومیت دو نفر با گاز مونوکسیدکربن در نجف آباد

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: دو آمبوالنس 11۵ به محل حادثه در نجف آباد بلوار آیت اهلل ایزدی 

اعزام شد و مصدومان را که دو بانوی ۲0 و ۵۲ ساله بود به بیمارستان منتظری نجف آباد منتقل کردند. فرهاد حیدری افزود: 

این حادثه به دلیل نشت گاز از آبگرمکن منزل مسکونی رخ داد.

جلســه تکریــم و تقدیــر محمــود هادیــان رییــس پیشــین هیــات ورزش هــای همگانــی و معارفــه 
رســول صادقی)مشــاور عالــی شــهردار نجــف آبــاد( بــه عنــوان رییــس جدیــد هیــات همگانــی 

شهرســتان در محــل فرهنســگرای خــارون نجــف آبــاد برگــزار شــد.
ایــن مراســم بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، مهــری براتی و ســجاد 
معینــی معــاون ورزش بانــوان و مســوول بازرســی و رســیدگی بــه شــکایات اداره، اعضــا و کمیتــه 

هــای فعــال هیــات همگانــی شهرســتان برگزار شــد.
ــا لســانی  ــان و فریب ــود هادی ــای محم ــاش ه ــات و ت ــی از زحم ــن جلســه ضمــن قدران در ای
رییــس و نایــب رییــس پیشــین هیــات، مصطفــی حیــدری مســوول ارتباطــات و روابــط بیــن 
الملــل شــهرداری، علیرضــا خاکســار مســوول ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری

ــات ورزش  ــت رییســه هی ــوان اعضــای هیئ ــه عن ــات( ب و محمــود هادیان)رییــس پیشــین هی
ــد. ــت کردن ــاغ خــود را دریاف ــی شــدند و اب ــی شهرســتان  معرف هــای همگان

 تکریم و معرفی رییس جدید هیات ورزش های همگانی شهرستان

بیماری پارکینسون 
بیمــاری پارکینســون بــه انگلیســی ) Parkinson’s Disease( اختــال پیش رونــده، مخــرب 
ــل  ــدن را مخت ــی ب ــاً سیســتم حرکت ــه عمدت ــزی اســت ک ــی مرک ــدت دســتگاه عصب و درازم
ــا پیشــرفت  ــوند و ب ــر می ش ــج ظاه ــوالً آرام و به تدری ــاری معم ــن بیم ــانه های ای ــد. نش می کن
بیمــاری، عائــم غیرحرکتــی نیــز بــروز می کننــد. آشــکارترین نشــانه های زودرس ایــن بیمــاری 
ــن. نشــانه های  ــدن، آرام شــدن حــرکات، و دشــواری در راه رفت ــرزش، خشــکی ب ــد از ل عبارتن
شــناختی و رفتــاری ایــن بیمــاری نیــز در اغلــب افــراد معمــوالً بــه شــکل افســردگی، اضطــراب 
ــروز می کنــد. در مراحــل پیشــرفته بیمــاری پارکینســون، بعضــاً  ــه و هیجــان ب و فقــدان عاق
زوال عقــل نیــز شــایع اســت. فــرد مبتــا بــه پارکینســون ممکــن اســت مشــکاتی در خوابیــدن 

و سیســتم حــواس خــود نیــز تجربــه کنــد.
 نشانه ها و عالئم پارکینسون

ــامل  ــی ش ــم غیرحرکت ــی هســتند. عائ ــم حرکت ــم پارکینســون، عائ ــده ترین عائ شناخته ش
ــو،  ــق و خ ــر خل ــی )تغیی ــکات عصبی-روان ــار، مش ــی خودمخت ــتگاه عصب ــال در دس اخت
توانایی هــای شــناختی، رفتــار یــا فکــر(، مشــکات حّســی )به خصــوص تغییــر حــس بویایــی( 
و مشــکات مربــوط بــه خــواب نیــز در مبتایــان ایــن بیمــاری شــایع هســتند. برخــی از ایــن 

عائــم غیرحرکتــی ممکــن اســت در زمــان تشــخیص بیمــاری نیــز وجــود داشــته باشــند.
عائــم حرکتــی ارتعــاش و لــرزش دســت و پــا در حالــت اســتراحت، کنــدی حــرکات، ســختی 

و خشک شــدن دســت و پــا و بــدن و صــورت  مــی باشــد.
عالئم عصبی-روانی  از جمله اختالالت خلق و خو، شناختی، رفتاری و فکری 

ــان  ــد مبتای ــا ۸۳ درص ــن ۲۶ ت ــازه ای بی ــه ب ــت ک ــی اس ــی، عامت ــی  روان پریش روان پریش
پارکینســون دچــار آن می شــوندحدود ۵0 درصــد مبتایــان پارکینســون طــی رونــد پیشــرفت 

ــاز زوال عقــل باشــد. ــان می شــوند کــه ممکــن اســت حاکــی از آغ بیمــاری، توهــم و هذی
رفتار و خلق و خو  مشکات خلق و خویی عبارتند از افسردگی، بی تفاوتی و اضطراب.

عوامــل ژنتیــک  تحقیقــات نشــان داده اســت کــه پارکینســون، حاصــل تعاملــی پیچیــده میــان 
ــه پارکینســون،  ــا ب ــراد مبت ــل محیطــی اســت. حــدود 1۵ درصــد اف ــل ژنتیــک و عوام عوام
ــه  ــا ب ــراد مبت ــد اف ــا 10 درص ــدو ۵ ت ــون دارن ــه پارکینس ــا ب ــه اول مبت ــاوند درج خویش
پارکینســون بیماری هایــی دارنــد کــه بــه خاطــر جهــش در یکــی از چنــد ژن مشــخص ایجــاد 
ــه  ــر ب ــی منج ــت به تنهای ــن اس ــی ممک ــای ژنتیک ــن جهش ه ــی از ای ــتن یک می شوندداش
ــه پارکینســون، ســن  ــرد ب ــر شــانس ابتــای ف بیمــاری نشــود و عوامــل ریســک زای دیگــر ب

ــد.  ــاری، شــدت و پیشــرفت آن موثرن ــروز بیم ب
ــا  ــم پارکینســون در ترکیــب ب ــی:  در پارکینسونیســم عروقــی، عائ ــم عروق پارکینسونیس

ــده می شــود. ــزی( دی ــد )ســکته مغ ــی مانن حــوادث عروق
ــلول های  ــرگ س ــون، م ــاری پارکینس ــی در بیم ــک اصل ــخصه پاتولوژی ــوژی: مش پاتوفیزیول
ــن در  ــده دوپامی ــای تولیدکنن ــد نورون ه ــا 70 درص ــه ت ــت ک ــز اس ــده ای مغ ــای قاع عقده ه

ــد ــود می کن ــار ناب ــی بیم ــان زندگ ــا پای ــز را ت ــوده ســیاه مغ ت
تشــخیص: تشــخیص اولیــه بیمــاری پارکینســون مســتلزم بررســی دقیــق شــرح حــال پزشــکی 
و آزمایــش نورولــوژی توســط پزشــک اســت. در ایــن مرحلــه، تمرکــز بــر تأییــد عائــم حرکتــی 
ــرای تشــخیص  ــی ب ــای تکمیل ــره( و آزمایش ه ــتراحت و غی ــال اس ــرزش در ح ــا، ل )برادیکنزی
بالینــی اســت. یافتــن جســم لویــی در میان مغــز معمــوالً اثبــات نهایــی و قطعــی بــرای تأییــد 

ابتا به پارکینسون است.

ــر  ــه نظ ــی ب ــوالً طبیع ــون معم ــه پارکینس ــا ب ــراد مبت ــکن اف ــی تی اس ــرداری : س تصویرب
می رســدام آر آی روش دقیق تــری بــرای تشــخیص ایــن بیمــاری در طــی زمــان اســت،

تشخیص افتراقی
* بیماری کروتزفلد جاکوب * آرتروز   

* افسردگی * دیستونی  
* بیماری هانتینگتون * سندروم آتاکسی  

*  دمانس پیشانی گیجگاهی و پارکینسونیسم مربوط به کروموزوم 17
* انباشتگی نهان زاد کلسیم در عقده های قاعده ای

* تخریب عصبی با تجمع آهن در مغز
* هیدروسفالی با فشار طبیعی

* آهستگی وسواسی
* پارکینسونیسم سایکوژنیک )دارای ریشه روانی(

* بیماری ویلسون
پیشگیری

 ورزش در میانســالی ممکــن اســت ریســک ابتــا بــه پارکینســون در ســال های بعــد را کاهــش 
بدهــد، مصــرف نوشــیدنی های کافئیــن دار ماننــد قهــوه نیــز ریســک ابتــا بــه پارکینســون را 
ــت  ــرای محافظ ــن E ب ــن ث و ویتامی ــل ویتامی ــیدان هایی از قبی ــد، آنتی اکس ــش می ده کاه

در مقابــل پارکینســون مفیــد اســت.
   الهام شهریاری
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خبر کوتاه

از آنجایــی کــه تعــداد بیشــتری از مــا واجــد شــرایط دریافــت واکســن کوویــد-1۹ هســتیم و 
ــرای شــما پیــش  ــن ســوال ب ــم، ممکــن اســت ای ــان دهی ــری پای ــه همه گی ــم کــه ب امیدواری
ــت  ــی خاصــی را رعای ــم غذای ــق واکســن رژی ــاز اســت قبــل و بعــد از تزری ــا نی ــد کــه آی بیای
کنیــم؟ عــوارض جانبــی احتمالــی واکســن کوویــد تــا حــدودی شــناخته شــده اســت.: دســت 
درد، ســر درد، احســاس درد یــا لــرز در بدن،تــب و...  امــا در صــورت وجــود ایــن عایــم، غــذا 
چــه نقشــی دارد؟ آیــا مــواد غذایــی خاصــی وجــود دارد کــه مــی توانیــد قبــل و بعــد از تزریــق 
واکســن کوویــد بخوریــد تــا عائــم را بــه حداقــل برســانید یــا از سیســتم ایمنــی خــود حمایــت 
کنیــد؟ آیــا غذاهایــی وجــود دارد کــه بایــد از آنهــا اجتنــاب کنیــد؟ در ایــن مقالــه هــدف مــا 

پاســخگویی بــه ایــن ســواالت اســت.
در کل هیــچ مــدرک محکمــی وجــود نــدارد کــه مصــرف هــر مکملــی بتوانــد عملکــرد واکســن 
ــول  ــی معم ــای غذای ــه رژیم ه ــرادی ک ــی روی اف ــد همگ ــن های کووی ــد. واکس ــر  کن را بهت
ــه  ــچ گون ــدون هی ــا ب ــه آنه ــم ک ــن می دانی ــده اند، بنابرای ــش ش ــد آزمای ــود را می خوردن خ
ــا  ــه مکمــل ی ــه تبلیغاتــی کــه در مــورد هرگون آماده ســازی غذایــی خاصــی مؤثــر هســتند. ب
محصولــی باشــند کــه ادعــا می کننــد پاســخ واکســن را افزایــش می دهنــد توجــه نکنیــد. یــک 
نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه رعایــت یــک رژیــم غذایــی ســالم در دراز مــدت می توانــد 
پاســخ ایمنــی بــدن را تقویــت کنــد و ایــن کار بــه مــا کمــک می کنــد تــا عــاوه بــر مبــارزه 
ــیم. ــته باش ــیون داش ــه واکسیناس ــری ب ــر و موثرت ــی قوی ت ــخ ایمن ــا، پاس ــا عفونت ه ــر ب بهت

نداریــد.  نیــاز  خاصــی  غذایــی  رژیــم  بــه  کوویــد-1۹  واکســن  دریافــت  از  قبــل 
مدیریــت  و  شــدن  آمــاده  بــرای  کــه  دارد  وجــود  اضافــی  غذایــی  ماحظــات  امــا 
عــوارض جانبــی احتمالــی بهتــر اســت رعایــت کنیــد. مثــل اســتفاده از  غذاهــای 
کافــی خــواب  و  اســتراحت   ، هیدراتاســیون   ، هــا  اکســیدان  آنتــی  التهــاب،  ضــد 

استفاده از غذاهای ضد التهاب
نتایــج بررســی هــا نشــان می دهــد کــه خــوردن یــک رژیــم غذایــی حــاوی مــواد غذایــی ضــد 
التهــاب می توانــد بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه COVID-1۹ و کاهــش شــدت ابتــا در مبتایان 
کمــک کنــد  و از طــرف دیگــر می تواند پاســخ سیســتم ایمنی بــه واکسیناســیون را بهبود دهد.

نظــر اکثــر متخصصــان ایــن اســت کــه بــه دنبــال غذاهــای کامــل و طبیعــی باشــید و مصــرف 
ــگام دریافــت  ــه فقــط هن ــد، ن ــرآوری شــده را در تمــام طــول ســال کاهــش دهی غذاهــای ف
واکســن. آووکادو روغــن زیتــون، آجیــل هــا مثــل بــادام و گــردو، ماهــی، میــوه و ســبزیجات 
غذاهــای ضــد التهــاب هســتند کــه بهتــر اســت در برنامــه روزانــه قــرار بگیرنــد. در کنــار ایــن 
ــن،  ــی، دارچی ــاع فلفل ــل، نعن ــد زنجبی ــنی هایی مانن ــا و چاش ــادل ادویه ه ــزودن متع ــواد اف م
فلفــل، زرد چوبــه، ســیر و پیــاز کــه دارای خــواص ضــد التهابــی هســتند در تهیــه غــذا توصیــه 
می شــود. از طــرف دیگــه  بهتــر اســت روغــن هــای نباتــی جامــد و نیمــه جامــد، روغــن هــا 
ــی حــذف  و از  ــه غذای ــاب از برنام ــک و ایجــاد الته ــل تحری ــه دلی ــی ب ــای حیوان ــی ه و چرب
ــه در  ــی ک ــایر روغن های ــویا و س ــن س ــن ذرت، روغ ــد روغ ــی مانن ــای گیاه ــرف روغن ه مص
ــا  ــد و ت ــود دارن ــاده وج ــای آم ــده ه ــت فودها( و  میان وع ــد فس ــده )مانن ــای فرآوری ش غذاه

حــدودی ایجــاد کننــده التهــاب هســتند کمتــر اســتفاده شــود. 
مصرف مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان ها 

ســعی کنیــد یــک رژیــم غذایــی ســالم داشــته باشــید تــا سیســتم ایمنــی خــود را قــوی نگــه 
داریــد. سیســتم ایمنــی خــود را بــه عنــوان یــک تیــم بــا بازیکنــان مختلــف در نظــر بگیریــد. 
هــر بازیکــن نقشــی دارد. مــواد مغــذی ماننــد ویتامیــن A، ویتامیــن C، ویتامیــن D، ویتامیــن 

E، پروتئیــن و روی تنهــا برخــی از عوامــل کلیــدی موثــر بــر عملکــرد سیســتم ایمنــی هســتند. 
جهــت تامیــن ویتامیــن A و C نیمــی از بشــقاب یــا کاســه خــود را بــا انــواع ســبزیجات و میــوه 
هــای رنگارنــگ پــر کنیــد. در طــول روز۲ تــا ۴ واحــد میــوه  و ۳ تا ۵ واحد ســبزیجات اســتفاده 
کنیــد. ویتامیــن D را از تخــم مــرغ، ماهی های چرب، شیر،ماســت و پنیرغنی شــده بــا ویتامین 
D و مکمــل هــا در صــورت نیــاز دریافــت کنیــد. غــات کامــل، گوشــت بــدون چربــی ،ماهــی 
، مــرغ و غذاهــای گیاهــی ماننــد حبوبــات، آجیــل و ... را در برنامــه روزانــه خــود قــرار دهیــد.

نوشیدن آب و مایعات کافی
مطالعــات نشــان داده هیدراتــه بــودن و مصــرف مایعــات قبــل و بعــد از تزریــق واکســن کوویــد 
ــا  ــا از ســوزن و ســابقه غــش هســتند، ی ــه فوبی ــرادی کــه مبتــا ب بســیار مهــم اســت. در اف
ــی شــوند  ــا ســردرد م ــب ی ــل  ت ــر عوارضــی مث ــق واکســن درگی ــس از تزری ــه پ ــرادی ک اف

ــا حــدودی کاهنــده عایــم باشــد. ــد ت اســتفاده از آب و مایعــات مــی توان
مصــرف مــواد غذایــی آب دار ماننــد میــوه هــا، ســبزیجات و ســوپ هــا، آب گوشــت، 
دم نــوش هــا و آب میــوه هــای تــازه، چنــد تکــه یــخ طعــم دار، چــای زنجبیــل یــا 
تامیــن آب  بــر  بــه همــراه عســل عــاوه  تــازه، چــای ســبز،چای ســبک  زنجبیــل 
نوشــیدنی  از   اســتفاده  انــد.  کننــده  کمــک  ایمنــی  سیســتم  تقویــت  بــرای  بــدن، 
ــای  ــابه ه ــتند، نوش ــزوده هس ــد اف ــه دارای قن ــی ک ــوه های ــد آب می ــیرین مانن ــای ش ه
... موجــب تضعیــف سیســتم ایمنــی و اختالــل در عملکــرد آن مــی شــوند. گازدار و 

ســعی کنیــد همیشــه یــک بطــری آب در کنــار خــود داشــته باشــید ایــن مــی توانــد یــادآوری 
خوبــی بــرای شــما جهــت نوشــیدن مایعــات باشــد

استراحت و خواب کافی 
شــب قبــل از تزریــق خــوب بخوابیــد. محققــان مــی گویــد: عــاوه بــر حفــظ یــک رژیــم غذایی 
ســالم، خــواب کافــی در شــب قبــل از واکسیناســیون بســیار مهم اســت . تحقیقات ثابــت کردند 
ــا 70% کاهــش دهــد. در  ــد عملکــرد سیســتم ایمنــی را ت ــد شــبانه مــی توان یــک خــواب ب
اصــل بــدن از خــواب بــرای بازســازی سیســتم دفاعــی خــود اســتفاده مــی کنــد و کــم خوابــی 
ــز  ــر اســترس نی ــد. از طــرف دیگ ــی کن ــف م ــی شــما را ضعی ــع سیســتم ایمن ــن در واق مزم
ســرکوب کننــده سیســتم ایمنــی اســت کــه خــواب کافــی مــی توانــد کاهنــده اســترس باشــد.

پرهیز از ناشتا بودن قبل از تزریق واکسن 
بســته بــه زمــان تزریــق واکســن، یــک میــان وعــده یــا یــک وعــده غذایــی ســبک میــل کنیــد. 
هــدف ایــن اســت کــه از مراجعــه بــه واکســن بــا معــده خالــی خــودداری کنیــد، بــه خصــوص 

اگــر تــرس از ســوزن داریــد یــا ســابقه احســاس ســبکی ســر یــا غــش بــا ســوزن داریــد 
ــا،  ــرغ، ســبزی ه ــرآوری نشــده مثــل ســوپ حــاوی م ــی خانگــی و ف ــواد غذای اســتفاده از م
ــان  ــا ن ــر ســاده ی ــا کراک ــا ســزیجات و مغزه ــر ب ــان و پنی ــوه و ماســت، لقمــه ن اســموتی می

ــه مــی شــود. تســت توصی
از مصــرف فســت فودهــا، چــرب، ســنگین و پرنمــک و تنقالــت شــور و نوشــیدنی هــای خیلــی 

شــیرین کــه موجــب تضعیــف سیســتم ایمنــی مــی شــوند خــودداری کنیــد.
واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

دو پروژه کالن نجف آباد روی میز مسئولین ارشد شهر
عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش میزبــان جلســه قطــار حومــه ای نجــف آبــاد اصفهــان و کشــتارگاه صنعتــی 
نجــف آبــاد بــود. توضیــح کامــل مســیر قطــار شــهری و تشــریح موانــع و مشــکات ،  تاکیــد بــر تــداوم جلســات بصــورت ماهانــه تــا 
رفــع موانــع و شــروع پــروژه و تدقیــق طراحــی مســیر و آمــاده نمــودن طــرح نهایــی قطعــه واقــع در حریــم شــهر نجــف آبــاد از جملــه 
مــوارد مــورد بحــث در ایــن جلســه بودنــد .تشــریح اهمیــت دسترســی کشــتارگاه صنعتــی نجــف آبــاد بزرگتریــن کشــتارگاه صنعتــی 
غــرب اســتان از آزادراه شــهید کاظمــی و اعــام آمادگــی نماینــده و فرمانــدار در پیگیــری موضــوع تــا حصــول نتیجــه )درخصــوص 
اخــذ مجــوز احــداث دسترســی کشــتارگاه از آزادراه در محــل تاقــی جــاده میان کــوه بــا آزادراه( از دیگــر مــوارد مــورد صحبــت در 
ایــن جلســه بودنــد.  در پایــان مقــرر گردیــد. پیگیــری هــای الزم در خصــوص  تشــکیل جلســه بــا مدیریــت ارشــد شــهرداری اصفهان 

و تصمیــم گیــری پیرامــون نحــوه اتصــال بــه اصفهــان صــورت پذیــرد.
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                                                                   برگزاری مسابقات کشتی انتخابی شهرستان نجف آباد 
  مســابقات کشــتی آزاد و فرنگــی انتخابــی شهرســتان در رده ســنی نوجوانــان جهــت اعــزام بــه مســابقات اســتانی در خانــه کشــتی 

کهریزســنگ و خانــه کشــتی ویاشــهر  بــا شــرکت 100 کشــتی گیــر )۲0 نفــر فرنگــی و ۸0 نفــر آزاد( برگــزار شــد.
ایــن رقابــت هــا بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانان، ســعید کیانی مســوول بســیج ورزشــکاران و رییس هیات 
انجمن هــای ورزشــیریال علــی علــی محمــدی رییــس هیــات کشــتی، اعضــای شــورای اســامی شــهر کهریزســنگ، علــی رضاییــان 
دبیــر هیــات و اعضــای هیئــت رییســه هیــات کشــتی شهرســتان و جمعــی از پیشکســوتان کشــتی برگزار شــد که در رشــته کشــتی 
آزاد تیــم کهریزســنگ بــه مقــام اول دســت یافــت و در رشــته کشــتی فرنگــی تیــم ویاشــهر مقــام اول را از آن خــود کــرد. در حاشــیه 

ایــن مســابقات از جمعــی از پیشکســوتان کشــتی شهرســتان نیــز تجلیــل به عمــل آمد.    

آســیه آقایــی بــا اشــاره بــه بارندگی هــای شــبانه روز گذشــته در ســطح اســتان، اظهــار داشــت: 
ــرف، فریدونشــهر  ــر و ۲۲ ســانتیمتر ب ــا ۵1 میلیمت ــن بارشــی از خوانســار ب بیشــترین میانگی
بــا میانگیــن ۵0.1 میلیمتــر و ۲۸ ســانتیمتر بــرف، گلپایــگان ۴۶.۸ و هفــت ســانتیمتر بــرف، 
داران بــا ۴۲ میلیمتــر و ۲۲ ســانتیمتر بــرف، چــادگان ۳0.۹ میلیمتــر و ســه ســانتیمتر بــرف، 
ســمیرم ۳0.۴ میلیمتــر و 1۶ ســانتیمتر بــرف، میمــه بــا 1۵.۳ میلیمتــر و ســه ســانتیمتر بــرف، 
ــاد ۸.1، اصفهــان هفــت میلیمتــر،  کاشــان 1۲.۶، نطنــز ۹.۲ میلیمتــر، شــهرضا ۸.۸، نجــف آب
مبارکــه ۶، زریــن شــهر ۵.۲، فــرودگاه ۴.۶، کبوتــر آبــاد ۴.۳ میلیمتــر و ورزنــه و خوروبیابانــک 

هشــت دهــم میلیمتــر بــوده اســت.
او بــه خــروج تدریجــی ایــن ســامانه ناپایــدار طــی امــروز و اســتقرار جــوی بــه نســبت پایــدار در 
روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه اشــاره کــرد و افــزود: بــارش پراکنــده بــاران و بــرف و وزش بــاد 

بــه نســبت شــدید تــا شــدید را بــه ویــژه در ســاعت عصــر و شــب محتمــل اســت.
کارشــناس اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: ســامانه بارشــی جدیــد از 
شــامگاه ســه شــنبه ۲۸ دی در نواحــی غــرب و جنــوب اســتان فعــال می شــود و بــارش بــرف 

ــا بارش هــای اخیــر، ایــن مناطــق را فــرا می گیــرد. ــا شــدت کمتــر در مقایســه ب ــاران ب و ب
ــا پنــج درجــه ســانتیگراد کمینــه دمــای اســتان در ۲۴  ــه کاهــش ســه ت ــا اشــاره ب ــی ب آقای
ســاعت آینــده، ابــراز داشــت: بیشــینه دمــای هــوای کانشــهر اصفهــان در گرم تریــن ســاعات 
ــه  ــه درج ــه س ــردا ب ــداد ف ــه آن بام ــر و کمین ــاالی صف ــانتیگراد ب ــه س ــه 17 درج ــروز ب ام
ســانتیگراد بــاالی صفــر می رســد. او اضافــه کــرد: بوئیــن و میاندشــت بــا دمــای هفــت درجــه 
ســانتیگراد زیــر صفــر و خوروبیابانــک بــا دمــای 1۸ درجــه ســانتیگراد بــاالی صفــر بــه ترتیــب 

ــود. ــی می ش ــتان پیش بین ــق اس ــن مناط ــردترین و گرم تری س

 یخبندان در راه است

12 خوراکی که نگهداری آن ها در یخچال اشتباه است
ــرای  ــی ب ــده، همگ ــرآوری ش ــه ف ــند و چ ــا باش ــته طبیعی ه ــه در دس ــا چ ــام خوراکی ه تم
جلوگیــری از فاســد شــدن بایــد در دمــا و رطوبــت خاصــی نگهــداری شــوند و ایــن موضــوع 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــا بس ــه داری از خوراکی ه ــرای نگ ب
یــک بــاور نادرســت در مــورد نگهــداری خوراکی هــا در دمــای پاییــن بــه خصوص یخچــال وجود 
دارد کــه باعــث شــده اســت تــا بســیاری از خوراکی هــا را بــرای جلوگیــری از فاســد شــدن در 
یخچــال و فریــزر نگــه داری کنیــم، امــا بســیاری از خوراکی هــا از ایــن بــاور تبعیــت نمی کننــد 
ــد. ــت می دهن ــود را از دس ــای خ ــل خاصیت ه ــا حداق ــد ی ــن می رون ــن از بی ــای پایی و در دم

ــان  ــادی از زم ــه زی ــد فاصل ــه: گوجــه جــزو آن دســته از ســبزیجاتی اســت کــه نبای 1. گوج
چیــدن تــا مصــرف کــردن را تجربــه کنــد، همیشــه ســعی کنیــد کــه بــه انــدازه مصــرف روزانــه 

گوجــه بخریــد تــا مجبــور نشــوید آن را در یخچــال نگــه داری کنیــد.
2. مــوز: مــوز نبایــد در یخچــال نگــه داری شــود چراکــه تمــام خاصیت هــای خــود را از دســت 
می دهــد و خــوردن آن هیــچ فایــده ای بــرای بــدن نــدارد. پــس از ایــن میــوه مقــوی در فضــای 

خنــک اتــاق نگــه داری کنید.
ــه  ــازی ب ــه نی ــتند ک ــی هس ــی از میوه های ــای عال ــات نمونه ه ــی مرکب ــات: تمام 3. مرکب
نگهــداری در یخچــال ندارنــد و بهتریــن روش نگــه داری ایــن اســت کــه در یــک ســبد میــوه و 

در کمــد خنــک نگــه داری شــوند همچنیــن در کمتــر از ۴ روز مصــرف شــوند.
4. کــره: کــره بــه نظــر می رســد تنهــا خوراکــی اســت کــه همــه آن را در فریــزر نگــه داری 
ــرون  ــی اســت و در بی ــی لبن ــک خوراک ــره ی ــه ک ــاور وجــود دارد ک ــن ب ــه ای ــد چراک می کنن
ــط آب  ــال فق ــرون از یخچ ــره در بی ــت و ک ــور نیس ــن ط ــا ای ــی رود، ام ــن م ــال از بی از یخچ
می شــود کــه آن هــم قابــل اســتفاده اســت. نگهــداری کــره در داخــل یخچــال هیــچ مانعــی 
بــرای افــرادی کــه کــره ســفت دوســت دارنــد، نــدارد، امــا ممکــن اســت برخــی خاصیت هــای 

خــود را در ایــن صــورت از دســت بدهــد.
5. کیــک: کیــک جــزو آن دســته از خوراکی هایــی اســت کــه یــک بــار در دمــای بســیار زیــاد 
پختــه و آمــاده خــوردن شــده اســت، پــس نگــه داری آن در دمــای کــم بــه خصــوص بــه دلیــل 

تخــم مــرغ و لبنیاتــی کــه در پخــت آن اســتفاده شــده، بــه هیــچ عنــوان توصیــه نمی شــود.
ــرار می شــود.  ــه تک ــتباهی اســت ک ــادت اش ــم ع ــوا ک ــای ه ــان در دم ــه داری ن ــان: نگ ۶. ن
ــرف  ــک ظ ــود را در ی ــان خ ــه ن ــود اول اینک ــنهاد می ش ــان دو راه پیش ــه داری از ن ــرای نگ ب
ــرای  ــد ب ــر می خواهی ــا اگ ــد، ام ــه داری ــک نگ ــک و خن ــاق خش ــته و در ات ــتیکی در بس پاس

ــردن آن اســت. ــز ک ــن راه فری ــی نگــه داشــته شــود، بهتری ــدت طوالن م
7. ســیب زمینــی: نــه تنهــا ســیب زمینــی بلکــه تمــام خوراکی هایــی کــه نشاســته دارنــد، 
ــود و  ــد می ش ــری از قن ــوع مض ــه ن ــته ب ــل نشاس ــث تبدی ــال باع ــا در یخچ ــه داری آن ه نگ

ــود  ــی می ش ــروز بیماری های ــث ب ــا باع ــوع از قند ه ــن ن ــرف ای ــم مص ــه می دانی ــور ک همانط
ــا در  ــداری آن ه ــه نگه ــر اســت.1۲ خوراکــی ک ــه ب ــا بســیار ســخت و هزین ــان آن ه ــه درم ک

یخچــال اشــتباه اســت
ــد،  ــرار ندهی ــای کال و نارســیده را در یخچــال ق ــچ وجــه میوه ه ــه هی ــای کال: ب 8. میوه ه
دمــای اتــاق بــرای آن هــا بهتریــن وضعیــت اســت. اجــازه دهیــد کــه ایــن میوه هــا دو تا ســه روز 
در دمــای اتــاق قــرار بگیرنــد و پــس از رســیدن و نــرم شــدن آن هــا را در یخچــال قــرار دهیــد.

ــوای  ــا ه ــد در یخچــال و ی ــی هســتند نبای ــه دم ــری ک ــز دیگ ــر چی ــا ه ــوه ی ــوه: قه ۹. قه
ــن  ــد، ای ــت خــود را از دســت می دهن ــم و عطــر و خاصی ــه طع ســرد نگــه داری شــوند چراک

ــد. ــه داری ــک نگ ــای خش ــته و ج ــرف در بس ــک ظ ــا را در ی خوراکی ه
10. خیارشــور: خیــار شــور و دیگــر ترشــی هایی کــه در آب نمــک نگــه داری می شــوند، هیــچ 
دلیــل موجهــی بــرای قــرار دادن آن هــا در یخچــال وجــود نــدارد چراکــه همــان آب درون آن هــا 

سرشــار از ســدیم اســت و باعــث فاســدن شــدن در کوتــاه مــدت نمی شــود.
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد

هیچ گروه سنی از امیکرون مصون نیست

رسول خدا )ص( فرمودند 

به کودکان محبت کنید و به آنها رحم کنید و هر وقت به آنها 

وعده دادید به آن وفا کنید ، چون آنها شما

 را روزی رسان خود می دانند.

نجف آباد پس از باران

پژمــان عقــدک ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا بیــان اینکــه درصــد کل پوشــش 
ــوده اســت، اظهــار  واکسیناســیون نوبــت اول در اصفهــان ۸۴.۶۵ درصــد و نوبــت دوم 7۳.۴۵ ب
ــال  ــا 1۸ س ــان 1۲ ت ــروه نوجوان ــت اول گ ــیون نوب ــش واکسیناس ــد پوش ــوع درص ــرد: مجم ک
ــد  ــنی ۶7.1۳ درص ــروه س ــن گ ــت دوم ای ــیون نوب ــار واکسیناس ــوع آم ــد و مجم ۸1.۶۳ درص

اعــام شــده اســت.
وی ادامــه داد: مطابــق آمارهــای ارائــه شــده درصــد پوشــش واکسیناســیون نوبــت اول ایرانــی 
گــروه نوجوانــان 1۲ تــا 1۸ ســال ۸۵.71 و تزریــق واکســن ایرانــی نوبــت دوم ایــن گــروه ســنی 

71.۲۲ درصــد بــوده اســت.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان با بیــان اینکــه درمجمــوع 1۸.۸۶ درصد افــراد باالی 
1۸ ســال در اســتان اصفهــان دوز ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کردنــد، گفــت: درصــد پوشــش 
ــی ایــن گــروه ســنی نیــز 1۹.۹۵ درصــد اعــام شــده اســت. واکسیناســیون نوبــت ســوم ایران

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در اســتان اصفهــان همــه واکســن های کوویــد 1۹ بــه غیــر از 
»آســترازنکا« و »پاســتوکووک پاس« موجود اســت، گفت:  واکســن »آســترازنکا« در حال توزیع 
بــه اســتان ها اســت و بــه زودی در اختیــار مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون اســتان قــرار می گیرد.

ــق دوز ســوم واکســن اگــر دوزهــای اول و دوم را  ــرای تزری عقــدک تاکیــد کــرد: شــهروندان ب
ــترازنکا« و  ــن ها »آس ــز واکس ــوم را نی ــد دوز س ــد می توانن ــق کردن ــترازنکا« تزری ــن »آس واکس

»پاســتوکووک پــاس« بعــد از چهــار مــاه  تزریــق کننــد.
وی تصریــح کــرد: شــهروندانی کــه واکســن های دیگــر ماننــد »ســینوفارم« و »برکــت« را بــرای 
دوزهــای اول و دوم تزریــق کردنــد، بهتــر اســت همــان نــوع واکســن را بــرای دوز ســوم تزریــق 
کنــد و اگــر بــه هــر دلیلــی تمایــل داشــته باشــند کــه دوز ســوم واکســن را »آســترازنکا« یــا 
»پاســتوکووک« تزریــق کننــد، منعــی وجــود نــدارد و می تواننــد ایــن نــوع واکســن ها را بــرای 

دوز ســوم دریافــت کننــد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ادامــه داد: اگــر فــردی دچــار ســرماخوردگی شــود 
چنان چــه نوبــت تزریــق واکســن او رســیده باشــد، بایــد بعــد از بهبــودی کامــل و گذشــت یــک 

مــاه دیگــر بــرای تزریــق مراجعــه کنــد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر در دنیــا ثابــت شــده اســت بــرای مقابلــه بــا ســویه »اومیکــرون« 
اگــر افــراد دو دوز واکســن کرونــا را هــم زده باشــند حداکثــر ۲۵ تــا ۳0 درصــد در برابــر ایــن 

ســویه ایمنــی دارنــد؛ در صورتــی کــه اگــر دوز ســوم واکســن کوویــد را تزریــق کننــد بیــن 7۵ 
تــا ۸0 درصــد ایمنــی در مقابــل ایــن ســویه را خواهنــد داشــت.

ــت:  ــوند، گف ــرون« می ش ــه »امیک ــا ب ــنی مبت ــای س ــه گروه ه ــه هم ــان اینک ــا بی ــدک ب عق
ــاد  ــری ایج ــویه خط ــن س ــه ای ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــگاری ب ــا عادی ان ــراد ب ــیاری از اف بس
ــز،  ــتان های تبری ــویه در اس ــن س ــر از ای ــار مرگ ومی ــه آم ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای نمی کن

ــزارش شــده اســت. ــزد گ شــهرکرد و ی
وی اضافــه کــرد: ۸۵ درصــد از مبتایــان بــه ســویه »اومیکــرون« از افــرادی بودنــد کــه واکســن 

کوویــد 1۹ را تزریــق نکــرده بودنــد یــا دوزهــای کمتــری را دریافــت کــرده بودنــد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: عامت هــای ابتــا بــه ســویه »اومیکــرون« 
ماننــد ســرماخوردگی اســت و اگــر فــردی مبتــا بــه ســرماخوردگی می شــود بهتــر اســت پنــج 
ــد  ــز کن ــاران خــاص و ســرطانی پرهی ــا ســالمندان و بیم ــه باشــد و از تمــاس ب روز در قرنطین
تــا موجــب انتقــال ویــروس بــه بقیــه افــراد نشــود و اگــر کارمنــد ادارات باشــد و عامت هــای 
ــرای گرفتــن  ــا پنجــم بایــد ب ســرماخوردگی بیشــتر از ســه روز را داشــته باشــد، روز چهــارم ی

تســت کرونــا مراجعــه کنــد.

عکاس : حیاتی


