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 ثبــت نــام داوطلبــان عضویــت در هیــات مدیــره  و بــازرس اتحادیه 

خدمــات فنــی و تاسیســات ســاختمان شهرســتان نجــف آباد 

در اجــرای مــاده 6 آئیــن نامــه اجرایــی و بــا عنایــت بــه مصوبــه 

ــور  ــه مذک ــات اتحادی ــت انتخاب ــر اس ــارت، در نظ ــیون نظ کمس

ــردد. ــزار گ برگ

لــذا داوطلبیــن عضویــت در هیــات مدیــره و بــازرس مــی تواننــد 

ــام در  ــت ن ــن ثب ــت 1400/12/4  ضم ــخ 1400/11/20 لغای از تاری

ســایت ایرانیــان اصنــاف، بــا هماهنگــی اتحادیــه مربوطــه شــخصا 

ــاد،  ــف آب ــتان نج ــارت شهرس ــدن و تج ــت ، مع ــه اداره صنع ب

مراجعــه و جهــت ثبــت نــام و تکمیــل پرسشــنامه مربــوط اقــدام 

نماینــد.

فراخوان

تلفن  : 42643010 
آدرس :خیابان شریعتی خیابان صفا مجتمع اداری اتحادیه 
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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شماره 142 

2
خبر کوتاه

دستگیری شش سارق در نجف آباد
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفت:مامــوران انتظامــی شهرســتان  بــا انجــام اقدامــات هوشــمندانه و هدفمنــد خــود حیــن 
گشــت زنــی در حــوزه ماموریتــی خــود طــی ســه عملیــات جداگانــه اعضــای یــک بانــد ۳ نفــر ســارقان بــاغ هــا ۱ نفــر ســارق 

کارگاه هــای خصوصــی و ۲ نفــر ســارق محتویــات داخــل خــودرو را در حیــن ارتــکاب جــرم شناســایی و دســتگیر کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه اعتــراف متهمــان بــه ۲۰ فقــره ســرقت گفــت: بــه دنبال ایــن موضــوع، جمعی از شــهروندان بــا نصب بنر بر ســر 
در یکــی از کانتــری هــا از زحمــات و تــاش مامــوران پلیــس در ایجاد امنیت و دســتگیری ناامــن کنندگان جامعــه تقدیر کردند.

آرانــی همچنیــن از دســتگیری ۸ نفــر از توزیــع کننــدگان مــواد افیونــی حیــن ارتــکاب جــرم توســط مامــوران ایــن فرماندهــی 
خبــر داد و گفــت:در ایــن عملیــات نیــز از خــرده فروشــان مــواد مخــدر ۵۵۰ گــرم مــواد مخــدر در بســته هــای کوچــک و 

آمــاده توزیــع کشــف شــد.

ادامه از صفحه ۱
عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه برگزاری 
پانزدهمیــن نمایشــگاه گردشــگری و صنایــع وابســته از ۹ تــا 
بین المللــی  نمایشــگاه های  محــل  در   ۱۴۰۰ بهمــن   ۱۲
ــی  ــور معرف ــه منظ ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ــت: ش ــران، گف ته
ــگری  ــوزه گردش ــاد در ح ــف آب ــای نج ــا و جاذبه ه ظرفیت ه

ــن نمایشــگاه شــرکت کــرده اســت. در ای
وی در ادامــه افــزود: به دنبال گســترش، توســعه و غنی ســازی 
ــن  ــور در ای ــتیم و حض ــاد هس ــف آب ــگری نج ــت گردش صنع
نمایشــگاه کــه بــا شــعار »گردشــگری بــرای رشــد فراگیــر« در 
حــال فعالیــت اســت فرصتــی بســیار مناســب بــرای دســتیابی 
ــت. ــه اس ــن زمین ــاد در ای ــف آب ــهرداری نج ــداف ش ــه اه ب

امامــی بــا بیــان اینکــه نجــف آبــاد شــهر علــم و ایثــار اســت، 
ــه شــهروندانی کــه همیشــه از جــان  ــار کــرد: خدمــت ب اظه
ــا  ــه تنه ــه گذاشــته اند، ن ــان مای ــادی شــهر و دیارش ــرای آب ب
همــواره موجــب افتخــار و بهــروزی اســت بلکــه هــر روز ایــن 
مطلــب را یــادآوری می کنــد کــه خدمــت بــه چنیــن مردمــی 

نیازمنــد آگاهــی و توســعه  هــر روزه اســت.
باغ های صفوی ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری نجف آباد

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می ــزدی مدی ــا ای علیرض
صنایــع دســتی اســتان اصفهــان ایــزدی بــا تأکیــد بــر ضرورت 
حفــظ هویــت فرهنگــی نجــف آبــاد گفت: توســعه گردشــگری 
جــذب  و  اشــتغالزایی  بسترســاز  می توانــد  آبــاد  نجــف 
ــد. ــاد باش ــف آب ــگری در نج ــت گردش ــرمایه گذاران صنع س

وی بــا حضــور در غرفــه شــهرداری نجــف آبــاد در پانزدهمیــن 
ــع وابســته تهــران،  ــی گردشــگری و صنای نمایشــگاه بین الملل
ــای  ــان ظرفیت ه ــتان اصفه ــتان های اس ــه شهرس ــت: هم گف
بســیاری در حــوزه گردشــگری دارنــد و برخــی شــهرها 
نظیــر نجــف آبــاد یــک برنــد بــزرگ در ایــن عرصــه هســتند.

نجف آباد شهری تاریخی با ظرفیت گردشگری باال
دکتــر اصغــر آذربایجانــی قائــم مقــام مدیــرکل صداوســیمای 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه پیشــینه تاریخــی نجــف 
ــی  ــگاه بین الملل ــاد در نمایش ــف آب ــور نج ــت: حض ــاد گف آب
ــای  ــی ظرفیت ه ــرای معرف ــب ب ــی مناس ــگری فرصت گردش

ــت. ــگری اس ــوزه گردش ــاد در ح ــف آب ــی نج غن
وی بــا حضــور در غرفــه شــهرداری نجــف آبــاد در پانزدهمیــن 
نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری و صنایــع وابســته، بــا اشــاره 
بــه ظرفیت هــای گســترده نجــف آبــاد در حــوزه گردشــگری، 
ــدار شــهرهایی کــه  ــا یکــی از اصــول توســعه پای گفــت: قطع
هویــت تاریخــی و فرهنگی دارند توســعه گردشــگری اســت که 
از منابــع پایــدار درآمــدی بــرای شــهرها محســوب می شــوند.

 

وی بــا بیــان اینکــه شــهر نجــف آبــاد بــه لحــاظ ظرفیت هــای 
ــان  ــیاری دارد، خاطرنش ــای بس ــی ظرفیت ه ــی و تاریخ هویت
ــان  ــه زم ــت آن ب ــه قدم ــهری اســت ک ــاد ش ــرد: نجــف آب ک
صفویــه بازمی گــردد و اگــر در راســتای جریــان شــهری 
بســترهای توســعه گردشــگری و احیــای بافت هــای فرســوده 
ــی  ــای خوب ــکل بگیرد،ظرفیت ه ــهر ش ــن ش ــی در ای و تاریخ
ــد. ــد آم ــم خواه ــاد فراه ــف آب ــهر نج ــدار ش ــعه پای ــرای توس ب
ظرفیت های ارزنده نجف آباد در حوزه فرهنگی و گردشگری

احمــد وحیــدی وزیــر کشــور در بازدیــد از غرفــه نجــف آبــاد 
ــع  ــگری و صنای ــی گردش ــگاه بین الملل ــن نمایش در پانزدهمی
ــاد  ــه نقــش کــم نظیــر نجــف آب ــا اشــاره ب وابســته تهــران، ب
و فرماندهــان اهــل ایــن شــهر در دوران دفــاع مقــدس، 
ــهدای  ــه ش ــت ک ــهرهایی اس ــی از ش ــاد یک ــف آب ــت: نج گف
ــاع از  ــدس و دف ــاع مق ــیر دف ــدری را در مس ــزرگ و گرانق ب
حــرم اهــل بیــت)ع( تقدیــم کــرده اســت و نــام ایــن شــهدای 
ــزرگ نظیــر ســردار شــهید حــاج احمــد کاظمــی و شــهید  ب
 محســن حججــی همــواره در طــول تاریــخ می درخشــد.

ــن  ــهری که ــاد ش ــف آب ــه نج ــان اینک ــا بی ــور ب ــر کش وزی
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــگ، صنای ــوزه فرهن ــی در ح و غن
اســت، تصریــح کــرد: اســتفاده از ظرفیت هــای فرهنگــی 
ــول  ــه در ط ــی ک ــای بزرگ ــهدا و علم ــر ش ــاد نظی ــف آب نج
تاریــخ در ایــن شــهر حضــور داشــته اند می توانــد رونــق 
ــود. ــاد ش ــف آب ــگری نج ــی و گردش ــه فرهنگ ــش عرص  بخ
ــف  ــگری نج ــای گردش ــی و ظرفیت ه ــینه تاریخ پیش

ــد ــق می بخش ــتان را رون ــاد اس ــاد اقتص آب
حجت االسام سید ناصر موسوی الرگانی رییس مجمع 

نمایندگان استان اصفهان، با حضور در غرفه نجف آباد در 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، 
با بیان اینکه استان اصفهان یک استان جهانی است، گفت: 

دلیل این مسأله این است که هر زمانی مسؤولی از اقصی نقاط 
جهان وارد ایران می شود پس از تهران اولین جایی که برای 

 بازدید انتخاب می کند اصفهان است.
تمرکز بر گردشگری نجف آباد رونق بخش اقتصاد استان اصفهان

الهــام آزاد، عضــو هیــأت رئیســه کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس 
بین المللــی  نمایشــگاه  پانزدهمیــن  اســامی، در  شــورای 
گردشــگری و صنایــع وابســته تهــران، بــه ظرفیت هــای غنــی 
و ارزنــده نجــف آبــاد در حــوزه گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــتانهای  ــام شهرس ــتم تم ــد هس ــت: معتق ــرد و گف ــاره ک اش
اســتان اصفهــان ظرفیــت بســیار عالــی در حــوزه گردشــگری 
دارنــد ولــی مســؤوالن اســتان اصفهــان آنطــور کــه شایســته 

ــد. ــتفاده  نکرده ان ــا اس ــن ظرفیت ه ــت از ای ــوده اس ب
ــت  ــا حمای ــتیم ب ــدوار هس ــرد: امی ــار ک ــه اظه وی در ادام
ــه تأکیــدات  ــا توجــه ب ــت ســیزدهم ب مجلــس یازدهــم و دول
ــت  ــه صنع ــر ب ــتر و ویژه ت ــعه بیش ــوص توس ــری در خص رهب
ــن صنعــت باشــیم و از  ــق بخــش ای گردشــگری، بتوانیــم رون
ــی  ــی خوب ــگری درآمدزای ــت گردش ــر صنع ــز ب ــق تمرک طری

ــیم. ــته باش ــرای کشــور داش ب
عضــو هیــأت رییســه کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس شــورای 
اســامی تصریــح کرد: شهرســتان نجــف آباد و شهرســتان هایی 
شهرســتان های  دیگــر  و  خوربیابانــک  و  ناییــن  نظیــر 
ــگری و  ــوزه گردش ــژه ای در ح ــت وی ــان ظرفی ــتان اصفه اس
ــه  ــدوار ب ــت مســؤولین امی ــا حمای ــد و ب ــع دســتی دارن صنای
ــتیم. ــگری هس ــه گردش ــان در عرص ــتان اصفه ــش اس درخش
احمد شریعتی

نمایشگاه بین المللی گردشگری فرصتی برای معرفی نجف آباد
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                                                                         آغاز ساخت مدرسه »تیپ فاطمیون«

ــون در  ــپ فاطمی ــه تی ــگاه ۱۲ کاس ــداث آموزش ــاختمانی اح ــات س ــف آباد:عملی ــتان نج ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدی
منطقــه گلدشــت، بــا پیگیــری هــای مســئوالن مختلــف شهرســتان بــه ویــژه ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده مــردم در مجلــس، 

ــا تخصیــص بودجــه اولیــه ۲ میلیــارد تومــان شــروع شــد. ب
ــه  ــه کمبــود شــدید فضــای آموزشــی اســتاندارد در نقــاط مختلــف شهرســتان، از جمل ــا اشــاره ب ســید رضــا موســوی زاده ب
گلدشــت، بــا دعــوت از خیریــن بــرای تکمیــل ایــن آموزشــگاه افــزود: ســاالنه ۲۵۰۰ نفــر بــه جمعیــت دانــش آموزی شهرســتان 

اضافــه مــی گــردد کــه نیازمنــد احــداث ۱۰ مدرســه جدیــد بــرای پوشــش ایــن تعــداد دانــش آمــوز هســتیم.

بــار درون  نقــل  جلســه ســاماندهی خدمــات حمــل و 
شــهری نجــف آبــاد در دفتــر شــهردار نجــف آبــاد بــا 
ــت  ــاد معاون ــف آب ــهردار نج ــی ش ــول امام ــور عبدالرس حض
ــار  ــر عامــل ســازمان حمــل و نقــل ب هــای شــهرداری، مدی
و مســافر شــهرداری نجــف آبــاد، مدیرعامــل پســماند، مدیــر 
ــامی  ــورای اس ــان از ش ــی و جهانی ــوری، بهرام ــد موت واح
شــهر و نمایندگانــی از شــرکت تیــک رو برگــزار شــد.

رضــا رضایــی مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل بــار و 
مســافر شــهرداری نجــف آبــاد ضمــن خیــر مقــدم بــه حضــار 
گفــت وزارت کشــور ســه ســامانه جهــت ســاماندهی خدمــات 
حمــل و نقــل بــار درون شــهری را تاییــد کــرده دو ســامانه 
در تهــران مشــغول بــه فعالیــت هســتند و یکــی از آنهــا بــه 
ــان  ــت در اصفه ــال اس ــدود دو س ــار ۷۲۴ ح ــامانه ب ــام س ن

ــه کار اســت. مشــغول ب
 ســپس مهنــدس یعقوبــی از شــرکت تیــک رو در خصــوص 

ســامانه ۷۲۴ بــه ایــراد ســخن پرداخــت و توانایی هــا و 
ــرد. ــریح ک ــامانه را تش ــن س ــتفاده از ای ــای اس مزای

ســرهنگ  و  شــهرداری  موتــوری  از  ســوری  ادامــه  در   
ــرم  ــی شــدن ن ــور در خصــوص نحــوه اجرای ــان از راه صفوی

افــزار و اپلیکیشــن ســواالتی را مطــرح کردنــد.
 در ادامــه شــهردار نجــف آبــاد گفــت بــا توجــه بــه مصوبــه 
ــا  ــت حضــار از آن ج ــس شــورای اســامی و نظــر مثب مجل
کــه ایــن طــرح در اصفهــان در حــال اجراســت و بــه صــورت 
موفــق عمــل کــرده اســت بــا کلیــات طــرح موافقیــم لیکــن 
از نظــر نحــوه اجــرا ایــن طــرح در نجف آبــاد انتظــار مــی رود 
ســازمان تمــام اهتمــام خــود را بــه کار گیــرد تــا بــه بهتریــن 

شــکل ممکــن ایــن طــرح بــه اجــرا درآیــد.
ــر  ــد زودت ــور بای ــریع در ام ــر تس ــه خاط ــزود ب ــی اف  امام
ــه  ــم و اتحادی ــه شــورای اســامی شــهر را اخــذ نمایی مصوب

ــم. ــراه کنی ــه و هم ــری را توجی ــای بارب ــرکت ه ــا و ش ه

ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی

رفع تصرف اراضی نجف آباد

در نتیجــه سلســله عملیــات هــای ادامــه دار آزادســازی 
ــش  ــواران، بی ــن خ ــط زمی ــده توس ــرف ش ــی تص ــی مل اراض
از شــانزده هــزار متــر مربــع از اراضــی ملــی واقــع در حــوزه 

ــد. ــرف ش ــع تص ــاد، رف ــف آب ــتان نج ــتحفاظی شهرس اس
ــت  ــّدت خدم ــه در م ــاد، ک ــف آب ــتان نج ــتان شهرس دادس
ــا  ــارزه ب ــاخصی در مب ــرد ش ــب، عملک ــن منص ــود در ای خ
ــی  ــری اراض ــر کارب ــرم تغیی ــا ج ــه ب ــواری و مقابل ــن خ زمی
زراعــی و ویاســازی هــای غیــر مجــاز در حــوزه اســتحفاظی 
ــن  ــازه تری ــت، در ت ــان داده اس ــاد نش ــف آب ــتان نج شهرس
اقــدام پیرامــون ایــن مســئله، پــس از سلســله عملیــات هــای 
ــای مســئول،  ــی توســط نهاده ــی، شناســایی و ارزیاب اطاعات
ــا تصــرف اراضــی  ــه ب ــات مقابل ــازه ای از عملی دســتور دور ت

ــرده اســت.   ــادر ک ــی را ص مل
سلســله عملیــات هــای ویــژه ای کــه تــا کنــون به رفــع تصرف 
ــع از اراضــی ملــی واقــع در  بیــش از شــانزده هــزار متــر مرب
حــوزه اســتحفاظی شهرســتان نجــف آبــاد منجــر شــده اســت.

کتابت اشعار شعرای ایرانی
نرگــس فضــل الهــی  از هنرمنــدان خوشــنویس و تذهیــب کار 
و عضــو انجمــن خوشنویســان شهرســتان موفــق بــه کتابــت 

دیــوان اشــعار  چهــار شــاعر ایرانــی شــد.
وی  هــدف از ایــن اقــدام فرهنگــی را حفــظ و تقویــت 
ــاعه  ــور اش ــه منظ ــت ب ــر کتاب ــج هن ــی، تروی ــگ ایران فرهن
فرهنــگ و هنــر و زنــده نــگاه داشــتن  آثــار شــاعران ایرانــی و 
انتقــال مفاهیــم ادبــی از طریــق هنرمقــدس خوشنویســی بــه 

ــام نمــود . نســل جــوان اع
نرگــس فضــل الهــی افــزود : کتابــت اشــعار حافــظ بــا 
ــر  ــح شــده محمــد قروینــی و دکت اســتفاده از نســخه تصحی
اشــعار  و  باباطاهــر  اشــعار  رودکــی،  غنی،اشــعار  قاســم 
خیــام نیشــابوری در قطــع رقعــی کتابــت شــده اســت.

وی اشــاره کردکــه اشــعار حافــظ و خیــام نیشــابوری توســط 
ــوق  ــدرک ف ــت و دارای م ــده اس ــب ش ــان تذهی ــود ایش خ
ــوزش خوشنویســی  ــاز خوشنویســی اســت و مــدرس آم ممت
ــژه  ــری وی ــط تحری ــی خ ــاب آموزش ــت و کت ــدارس اس در م
ــات دیگــر اوســت. ــه تالیف ــز از جمل ــا ششــم دبســتان نی اول ت

مدت زمان قرنطینه امیکرون
شــیوع اُمیکــرون در جهــان و بــه  طبع آن شناســایی مــواردی از 
ابتــا به این ســویه جدیــد در ایــران باعث نگرانی های بســیاری 
بیــن مــردم و مســئوالن شــده اســت خصوصــا کــه براســاس 
تحقیقــات انجام شــده در جهــان ســرعت ســرایت پذیری ایــن 
ــرای  ــن راه را ب ــان مهم تری ــت. متخصص ــیار باالس ــویه بس س
ــری از گســترش آن و  ــن ســویه، جلوگی ــدن از ای ــان مان در ام
شــروع مــوج جدیــد کرونــا تزریــق دوز ســوم واکســن می داننــد 
البتــه در کنــار آن رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی.  و 
ــای  ــد آزمایش ه ــک می کن ــت PCR کم ــدن تس ــت ش مثب
تخصصی تــر را انجــام دهیــد امــا منفــی شــدن تســت احتمــال 
ابتــا را رد نمی کنــد. بســیاری از بیمــاران هســتند کــه عائــم 
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــت. ب ــی اس ــان منف ــا تست ش ــد ام دارن
محــض مشــاهده عائمــی شــبیه بــه ســرماخوردگی، خــود و 
اعضــای خانــواده هــم وضعیــت خودقرنطینگی بــرای فرد مبتا 
ایجــاد کننــد کــه از ابتــای بقیــه اعضــا جلوگیــری کننــد. این 
فــرد حــق شــرکت در مجامــع را نــدارد، نبایــد مســافرت بــرود، 
بایــد ماســک بزنــد و فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایــت کنــد.

ــرد  ــر ف ــت اگ ــرده اس ــام ک ــت اع ــی بهداش ــازمان جهان س
واکســن زده باشــد و بــه امیکــرون مبتــا شــود اگــر عامــت 
نداشــته باشــد، ۵ روز و اگــر عامــت داشــته باشــد ۱۰ روز نیــاز 
بــه قرنطینــه و اســتراحت دارد. بــرای بیمــاران مبتــا به ســویه 
امیکــرون چــون عائــم شــدید و ســختی ندارنــد اصــا نیــازی 
بــه اســتراحت ۱۴ روزه یــا ۲۱ روزه نیســت. بــه طــور کلــی اگــر 
تســت PCR فــردی مثبــت اســت امــا عامــت نــدارد، ۵ روز 
و اگــر فــردی عائــم خفیــف دارد ۱۰ روز قرنطینــه را رعایــت 
ــد. بیشــترین  ــد و به صــورت ســفت و ســخت ماســک بزن کن
میــزان انتقــال ایــن ســویه از کرونــا ۲ تــا ۳ روز قبــل از بــروز 
عائــم تــا ۲ الــی ۳ روز بعــد از شــروع عائــم اســت. بنابرایــن 

ــال  ــاد انتق ــال زی ــه احتم ــاری گذشــت، ب ــی ۵ روز از بیم وقت
ــت. ــر نیس ــه طوالنی ت ــه قرنطین ــی ب ــه و احتیاج ــورت گرفت ص

کدام واکسن را برای دوز سوم باید انتخاب کرد؟
اصــل مســلم ایــن اســت کــه مــردم هــر واکســنی در 
دسترسشــان بــود، بزننــد. البتــه بهتــر اســت بــرای دوز ســوم 
ــه  ــنی ک ــا واکس ــرم آن ب ــه پلتف ــود ک ــق ش ــنی تزری واکس
ــا  ــد. مث ــاوت باش ــده متف ــق ش ــای اول و دوم تزری در دوزه
کســانی کــه فایــزر زده انــد و دوز ســوم را آســترازنکا زدنــد فکــر 
ــود  ــد می ش ــان تولی ــی در بدنش ــادی کم ــد آنتی ب می کردن
امــا مطالعــات نشــان داد کــه اتفاقــا میــزان آنتی بــادی زیــادی 
در بــدن ایــن افــراد ایجــاد شــده اســت. مهــم ایــن اســت کــه 

ــود.  ــت ش ــوم دریاف ــن دوز س واکس
سمیه طالب
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خبر کوتاه اهدای ۹30 جهیزیه توسط خیریه آبشار عاطفه ها در نجف آباد

خیریــه آبشــار عاطفــه هــا در نجــف آبــاد، ایــن مجموعــه از ابتــدای فعالیــت خــود در شهرســتان نجــف آبــاد تاکنــون، بیــش از 
۹۳۰ ســری جهیزیــه بیــن نیازمنــدان توزیــع کــرده اســت.

در ســال جــاری نیــز ۱۹۰ ســری کمــک جهیزیــه شــامل یخچــال، اجــاق گاز، لباسشــویی، بخــاری، جاروبرقــی، پنکــه، ســرویس 
چــوب، مبلمــان، چــرخ گوشــت و آبمیــوه گیــری، ســرویس قابلمــه، ســرویس آرکوپــال و پتــو در نقاطــی ماننــد گلدشــت. نجــف 

آبــاد ،امیرآبــاد، یزدانشــهر و نهضــت آبــاد توزیــع شــده اســت.
طــی روزهــای اخیــر هــم بــه مناســبت ســالروز والدت حضــرت زهــرا)س( و روز زن، ۸۰ ســری کمــک جهیزیــه تمــام ایرانــی، 
بــه ارزش یــک میلیــارد تومــان، در اختیــار نوعروســان نیازمنــد قــرار گرفتــه اســت. بنیــاد بیــن المللــی آبشــار عاطفــه هــا دارای 

بیــش از ۶۰۰ شــعبه در کشــور اســت.

بیانیه هیئت مدیره سازمان نظام 
پزشکی اصفهان و اعالم مواضع در 

خصوص آلودگی هوا

مافــوق  حــد  در  اصفهــان  شــهر  مســتحضرید  چنانچــه 
ــوده و  ــه ب ــف مواج ــای مختل ــده ه ــا آالین ــان ب ــل انس تحم
ــامتی  ــدید و س ــی، تش ــن آلودگ ــرات ای ــا اث ــش دم ــا کاه ب
ــده  ــه طــور جــدی دچــار مخاطــره گردی ســکنه ایــن شــهر ب
ــا  ــوح و ب ــه وض ــم آن ب ــوارض و عائ ــه ع ــه نحوی ک ــت، ب اس
شــیوع وســیع در بیــن کــودکان، ســالمندان و مبتایــان 
اســت.  تشــخیص  قابــل  زمینــه ای،  هــای  بیمــاری   بــه 
تاییــد  عــدم  علیرغــم  اســفباری،  شــرایط  چنیــن  در   *
مقامــات اســتانی و مخالفــت نماینــدگان مــردم اصفهــان، 
کوره هــای مــازوت ســوز نیروگاه هــای بــرق نیــز فعــال 
ــه  ــه منزل ــی، ب ــت کنون ــدام در وضعی ــن اق ــه ای ــده ک گردی
 تهدیــد ســامت نفــوس چندیــن میلیــون نفــر اســت.

* جــان انســان از دیــدگاه شــرع و قانــون اساســی دارای حرمت 
اســت و اصــل الضــرر کــه مفهــوم آن در اصــل چهلــم قانــون 
اساســی نیــز بــه صراحــت بیــان گردیــده، هیچکــس را مجــاز 
 بــه اضــرار دیگــران و تجــاوز بــه منافــع عمومــی نمی شناســد.

ــت  ــه وضعی ــبت ب ــدار نس ــن هش ــازمان ضم ــن س ــذا ای * ل
ــت از  ــر صیان ــی ب ــود مبن ــداف خ ــر اه ــد ب ــا تاکی ــود، ب موج
ســامت آحــاد جامعــه، خواهــان رســیدگی فــوری بــه موضــوع 
و توقــف ایــن رونــد و همچنیــن برخــورد قاطــع بــا عوامــل ایــن 

ــد. ــت می باش وضعی
هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

ــی کــه از شــروع و شــیوع همــه گیــری  در طــی تمــام روزهای
کوویــد ۱۹ مــی گــذرد محققــان دنیــا بــه دنبــال دســت یافتــن 
ــاری و  ــن بیم ــه ای ــا ب ــگیری از ابت ــرای پیش ــی ب ــه راه های ب
همچنیــن راه هایــی بــرای درمــان آن بــوده انــد، نقــش تغدیــه 
در ایــن امــر بــه عنــوان یکــی از مکانیســم هــای طبیعــی بــدن 
چــه در جهــت مقابلــه و مبــارزه بــا عفونــت هــا و بیمــاری هــای 
مختلــف و چــه در جهــت تقویــت ســامت و سیســتم دفاعــی و 
ایجــاد یــک شــرایط پایــدار در بــدن بــر کســی پوشــیده نیســت 
امــا در ایــن بیــن یــک ســری از مــواد غذایــی هســتند کــه تاثیر 
ــد.  ــاری دارن ــن بیم ــان ای ــگیری و درم ــمگیرتری در پیش چش
یکــی از ایــن آنهــا ویتامیــن D اســت. در بررســی هــای صــورت 
ــر بیمــاران دارای عوامــل  ــا ب گرفتــه نشــان داده شــد کــه کرون
ــاری  ــر بیم ــه ای نظی ــای زمین ــاری ه ــه بیم ــا ب خطــر و مبت
هــای تنفســی، قلبــی عروقــی، دیابــت و چاقــی تاثیــر بیشــتری 
داشــته اســت. همچنیــن نشــان داده شــد کــه کمبــود ویتامیــن 
D منجــر بــه کاهــش پاســخ ایمنــی مــی شــود و خطر عــوارض 
ایــن بیمــاری را بیشــتر مــی کنــد و بــا افزایــش خطــر ابتــا بــه 
  ،D ــن ــود ویتامی ــراد دارای کمب ــت. اف ــط اس ــد ۱۹ مرتب کووی
بیشــتر از افــرادی کــه کمبــود ویتامیــن نداشــته انــد در معــرض 

ابتــا بــه کوویــد ۱۹ بــوده انــد.
همچنیــن تاثیــر ویتامیــن D بــر کاهــش التهــاب و نشــانگرهای 
التهابــی کــه در بیمــاران مبتــا بــه کوویــد  ۱۹ افزایش مــی یابد 
 D نشــان مــی دهــد کــه درمــان بــا دوز هــای معیــن ویتامیــن
نشــانگرهای التهابــی مرتبــط بــا کوویــد ۱۹ را بــدون هیــچ گونه 
عارضــه ی جانبــی بطــور قابــل توجهــی کاهــش می دهــد و می 
تــوان درمــان بــا دوزهــای کمکــی ویتامیــن D را با خیــال راحت 
ــرد. ــه ک ــد۱۹ اضاف ــود کووی ــی موج ــای درمان ــکل ه ــه پروت ب

خوشــبختانه مقــاالت زیــادی تــا بــه امــروز در تاثیــر دوزهــای 
مختلــف ویتامیــن D بــر درمــان بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ۱۹ 
بــا شــدت هــای مختلــف ابتــا و بیمــاری، بســتری و همچنیــن 
ــف انجــام شــده  ــه ای مختل ــا بیمــاری هــای زمین ــان ب مبتای
اســت و تاثیــر ایــن ویتامیــن بر کســی پوشــیده نیســت امــا باید 
بــا احتیــاط بیشــتری مصــرف شــود. دوزهــای ســرخود و بــدون 
ــد باعــث عوارضــی  تجویــز پزشــک در ایــن ویتامیــن مــی توان
همچــون ســفت شــدن بافــت هــای نرم بــدن مثــل قلــب، ریه و 
کلیــه، حتــی پــرده ی صمــاخ گــوش شــود و منجر به ناشــنوایی 

ــوی،  ــای کلی ــنگ ه ــاوه س ــه ع ــود. ب ــر ش ــام عم ــرای تم ب
ــرادراری  ــی اشــتهایی، پ ــوع، اســتفراغ، یبوســت، ب ســردرد، ته
و پرنوشــی، شــکنندگی اســتخوان هــا و... مــی توانــد از عایــم 
مســمومیت بــا دوزهــای بــاالی ایــن ویتامیــن باشــد. کــودکان و 
شــیرخوارن بــرای مســمومیت بــا دوزهــای بــاالی ایــن ویتامیــن 

مســتعدتر هســتند.
ــش  ــه کاه ــادی دارد از جمل ــای زی ــش ه ــن نق ــن ویتامی ای
ــتات،  ــای پروس ــرطان ه ــه س ــا ب ــر ابت ــش خط ــاب، کاه الته
بیمــاری  از  پیشــگیری   ، ریــه  و  مــری  کلــون،  پســتان، 
 MS هــای خودایمنــی ماننــد دیابــت نــوع ۱ و بیمــاری
ــولین و ... ــه انس ــت ب ــش مقاوم ــارخون، کاه ــش فش و...، کاه

البتــه مهــم تریــن نقــش ایــن ویتامیــن حفــط غلظــت ســرمی 
ــش آن در  ــال اســت و نق کلســیم و فســفر خــون در حــد نرم
درمــان و اثــر بــر کرونــا یکــی از وظایــف جانبــی ایــن ویتامیــن 
اســت کــه از طریــق تقویــت سیســتم ایمنــی و پاســخ التهابــی 

انجــام مــی شــود و نقــش اصلــی آن نیســت.
ویتامین دی در چه منابعی وجود دارد؟ 

ــی وجــود دارد  ــع حیوان ــی در مناب ــن بطــور طبیع ــن ویتامی ای
و غنــی تریــن منبــع آن روغــن کبــد ماهــی اســت همچنیــن 
ایــن ویتامیــن در ماهــی هــای چــرب مثــل ماهــی کاد، 
ــم  ــود. زرده تخ ــی ش ــت م ــیرماهی یاف ــالمون و ش ــی س ماه
مــرغ، جگــر و شــیر نیــز مــی تواننــد از منابــع ویتامیــن 
دی باشــند. ویتامیــن دی مقــاوم بــوده و در اثــر حــرارت 
ــی رود. ــن نم ــدت از بی ــی م ــرای طوالن ــه داری ب ــا نگ دادن ی

درصــورت عــدم تامیــن ایــن ویتامیــن از منابــع طبیعــی دریافت 
ــودمند  ــد س ــی توان ــن دی م ــد ویتامی ــی واح ــه ۴۰۰میل روزان

باشــد و از کمبــود ایــن ویتامیــن جلوگیــری کنــد.
توصیه آخر؛

ــر  ــتی نظی ــای بهداش ــکل ه ــه پروت ــان ک ــت همچن ــر اس بهت
ــی  ــت م ــیون را رعای ــی و واکسیناس ــه اجتماع ــک و فاصل ماس
کنیــم بــا انجــام یــک آزمایــش خــون و تحــت نظــر یک پزشــک 
متخصــص از کافــی بــودن ســطح ویتامیــن دی در بــدن خــود 
ــن  ــه ای ــا ب ــر ابت ــود را در براب ــرده و خ ــل ک ــان حاص اطمین

بیمــاری محافظــت کنیــم.                                          
واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

ویتامین دی )D(، قهرمان مقابله با کرونا

تجلیل از مرشد پیشکسوت 
در مراســمی بــه همــت هیات ورزش هــای زورخانه ای و کشــتی 
پهلوانــی شهرســتان در زورخانــه شــهدای شــهرداری نجــف آباد 
همــراه بــا اجــرای ورزش زورخانــه ای و اهــدای هدایــا و حلقــه 
گل از مرشــد پیشکســوت حســینعلی ایمانیــان تجلیــل شــد.

ایــن برنامــه بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره 
ــای  ــات ورزش ه ــس هی ــی ریی ــن مهراب ورزش و جوانان،حس
زورخانــه ای و مشــاور حقوقــی اداره ورزش و جوانان،رســول 

ــعید  ــات همگانی،س ــس هی ــهردار و ریی ــاور ش ــی مش صادق
ــی مســوول بســیج ورزشــکاران و رییــس هیــات انجمــن  کیان
هــای ورزشی،ســجاد معیــن و علــی کمالــی کارشناســان 
ورزش اداره ورزش و جوانان،علــی علــی محمــدی و علــی 
ــاری  ــتی،محمدرضا انص ــات کش ــر هی ــس و دبی ــان ریی رضایی
نایــب رییــس و پیمــان ایــزدی دبیــر و مســوول کمیتــه 
مرشــدان و دگــر مســئولین شهرســتان حضــور داشــتند.

 پرداخت تسهیالت خودمالکی 

هــم اســتانی ها در همــه شــهر های اســتان کــه مالــک زمیــن 

بــا پروانــه ســاختمانی هســتند می تواننــد بــا مراجعــه و ثبــت 

نــام در ســامانه http://Saman.mrud.ir از تســهیات 

مقــرر در طــرح نهضــت ملــی مســکن برخــوردار شــوند.



خبرکوتاه

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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                                                                 صدور پروانه فعالیت گروه نمایشی نجف آباد
ــه  ــه”  ب ــی “ وات ــروه نمایش ــه گ ــاد  پروان ــف آب ــتان نج ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــاد گف ــف آب ــتان نج ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــید . رئی ــت رس ــه ثب ــان ب ــواد نوری ــید ج ــتی س سرپرس
ــری  ــی دیگ ــروه نمایش ــدان ، گ ــتکار هنرمن ــت و پش ــه هم ــتان و ب ــر شهرس ــای تئات ــروه ه ــجام گ ــکاری و انس ــتای هم : در راس
ــید  ــوری رس ــت کش ــه ثب ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــی وزات فرهن ــای نمایش ــرف اداره کل هنره ــاد  از ط ــف آب ــتان نج ازشهرس
ــا  ــاق و پوی ــر خ ــه تئات ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــاش ب ــی را ت ــای نمایش ــروه ه ــت گ ــدف از  ثب ــوی ه ــوح موس ــید حســن ل . س
عنــوان نمــود و اظهــار امیــدورای کــرد بــا ســاماندهی گــروه هــای نمایشــی شهرســتان بتوانیــم در راســتای اعتــای 
فرهنــگ تئاتــر گام برداریــم . گفتنــی اســت پیــش از ایــن گــروه نمایشــی “مهــر” بــه سرپرســتی مجتبــی نصرالهــی ، “ بازیــگاه 
ــت کشــوری شــدند ــه ثب ــق ب ــری موف ــم طاه ــه سرپرســتی میث ــگاه “ ب ــروه نمایشــی “ ن ــر قیطاســی و گ ــتی امی ــه سرپرس “ ب

زاینده رود 12 بهمن باز می شود
 

دکتــر  مهــران زینلیــان معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
ــازگاری  ــروه س ــم کارگ ــاس تصمی ــان:  براس ــتانداری اصفه اس
ــق  ــاورزان مناط ــق کش ــام تواف ــر انج ــی ب ــی مبن ــم آب ــا ک ب
شهرســتان هــای شــرق و شهرســتان هــای غــرب اســتان 
ــق  ــه تواف ــه ب ــا توج ــده رود، ب ــایی زاین ــن بازگش ــرای تعیی ب
صــورت گرفتــه بیــن کشــاورزان و همچنیــن ضــرورت تعییــن و 
ــاده ســازی الزم  ــرای آم ــده رود ب ــان بازگشــایی زاین تکلیــف زم
ــش  ــد پی ــرر ش ــت مق ــت کش ــاورزان جه ــوی کش ــن از س زمی
ــا کــم آبــی زمــان اعــام شــود. از جلســه کارگــروه ســازگاری ب

روز ســه شــنبه مــورخ ۱۲ بهمــن ماه نســبت به افزایــش خروجی 
ســد زاینــده رود جهــت توزیــع آب در شــبکه هــای آبیاری شــرق 
اصفهــان اقــدام خواهــد شــد. میــزان حجــم بازگشــایی آب بــرای 
مناطــق شــرق اســتان بــر اســاس حجم موجــود ســد زاینــده رود 

و بــا رعایــت خــط قرمــز شــرب آب اســتان انجــام مــی گــردد.

دعوت هندبالیست های نجف  آبادی
 به اردوی آمادگی تیم ملی کشور

طبــق اعــام و دعــوت فدراســیون هندبال کشــور اولیــن اردوی 
آمادگــی تیــم ملــی هندبــال ســاحلی بزرگســاالن جهــت اعــزام 
ــر  ــر نظ ــد زی ــور تایلن ــیا در کش ــی آس ــابقات قهرمان ــه مس ب
سیدحســن افتخــاری ســرمربی تیــم ملــی در شــهر اصفهــان 
ــاد  در حــال برگــزاری مــی باشــد کــه ســه بازیکــن نجــف آب
ســروش قاســمی، امیرحســین ایوبــی پــور و علــی شــهیدی بــه 

ایــن اردوی تیــم ملــی دعــوت شــده انــد.
با آرزوی موفقیت برای این سه ورزشکار شاسیته 

گالیه رهبر انقالب از افزایش 
قیمت لوازم خانگی

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در دیــدار تولیدکننــدگان و فعــاالن 
اقتصــادی:  من گایه می کنم از دوســتانی که مســئوالن کاالهای 
خانگــی و لــوازم خانگــی هســتند. مــا از اینهــا حمایــت کردیــم، 
اســم آوردیــم، شــنیدم بعضــی از اقــام دو برابــر ارتقــاء قیمت پیدا 
 کــرده، چــرا؟ نبایســتی این جــور برخــورد بشــود بــا حمایــت هــا.

ــم، چطــور انتظــار  ــاال نبری ــا کیفیــت را ب خــب اگــر این جــور م
داریــم کــه بازارهــای خارجــی را فتــح کنیــم؟

ســومین جلســه هم اندیشــی ســتاد برگــزاری مراســم ۵ اســفند 
روز حماســه و ایثــار نجــف آبــاد بــا حضورمســئولین شــهری در 

تــاالر فرزانــگان فرهنگســرای خــارون برگــزار شــد.
علیرضــا خاکســار مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد مهــم تریــن فعالیــت هــای 
ــمپوزیوم  ــد س ــهری مانن ــای ش ــه و رویداده ــه برنام کمیت
نقاشــی تصاویــر شــهدای خیبــر، ویــژه برنامــه ۵ اســفند در 
ســالن مجلــل شــهروند پخــش از شــبکه اصفهــان بــه صــورت 
زنــده، غبارروبــی قطعــه شــهدای خیبــر، اجــرای ســرودهای 
ــا  ملــی و مذهبــی، بازســازی عملیــات خیبــر و هماهنگــی ب
خیریــه هــا و انجمــن هــای مــردم نهــاد و.. را اعــام نمــود.

مهــدی رشــید زاده رییــس کنگــره ســرداران و ۲۵۰۰ 
ــت و  ــه ثب ــده کمیت ــوان نماین ــه عن ــاد ب ــف اب ــهید نج ش
نامگــذاری نیــز در ســخنانی از اقداماتــی چــون ثبــت ملــی 
روز ملــی نجــف آبــاد، ثبــت شهیدســتان محمــد منتظــری، 
ــام ۵ اســفند در کل  نامگــذاری میادیــن و خیابــان هــا بــه ن
ــر  ــی از تمب ــهدا، رونمای ــوزه ش ــی م ــگ زن ــتان، کلن شهرس
ــرد. ــاد ک ــه ی ــن کمیت ــات ای ــده اقدام ــفند و.. از عم ۵ اس

مصطفــی حیــدری، مدیــر اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملل 
شــهرداری نجــف ابــاد نیــز بــه توضیــح مــواردی چــون ویــژه 
برنامــه هــای رســانه ای و تلویزیونــی، دیوارنــگاره هــای 
ــه هــای  شــهری، فضــای ســازی شــهری، آذیــن بنــدی خان
ــا،  ــن شــهدا و مســاجد، اطــاع رســانی همــه رویداده والدی
نشســت خبــری و چــاپ ویــژه نامــه هــا و.. پرداخــت.

ســید علــی طباطبایــی رییــس ســازمان حفــظ آثــار 
ــه،  ــه تهی ــاره ب ــا اش ــم ب ــرف ه ــف اش ــی ۸ نج ــکر زره لش
توزیــع و بارگــذاری پوســتر فراخــوان آثــار  حماســه ، 
ایثــار و شــهادت، بــه ادامــه فعالیــت ایــن کمیتــه در 
ــان  ــر )الم ــات خیب ــهدای عملی ــوان ش ــای فراخ ــه ه زمین
ــه  ــه، فیلمنام ــی، فکاه ــن ادب ــعر، مت ــب ش ــاد ( در قال و نم
نمــود. تاکیــد   ... و  عکــس   - نمایشــنامه   - کتــاب   ،

ــوح موســوی رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد  ســید حســن ل
اســامی شهرســتان نجــف آبــاد نیــز در ســخنانی برگــزاری 
ــهدا،  ــای ش ــه ه ــدارس و تکی ــری در م ــا، روایتگ ــادواره ه ی
دیــدار بــا خانــواده هــای شــهدای ۵ اســفند و.. را از مهمترین 

اهــداف و مــوارد مصــوب شــده نــام بــرد.
ــاد  ــان شــهدا نجف آب ــس یادم محمــد حســن آســیابانی ریی
در  روایتگــری  اســفند،   ۵ ســفیران  چــون  مــواردی  از 
در  روایــت  تقویــت  و  شــهدا  هــای  تکیــه  مــدارس، 
محلــه هــا و مراکــز فرهنگــی و هیــات هــای مذهبــی 
بــه عنــوان مهمتریــن مــوارد ایــن کمیتــه نــام بــرد.

ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  مباشــری  موســی 
ــزوم اطــاع  ــه ل ــز در ســخنانی ب ــاد نی ــتان نجــف آب شهرس
ــه  ــکیل کمیت ــتان، تش ــطح شهرس ــی در س ــانی عموم رس
رصــد و ارزیابــی مصوبــات و فعــال نمــودن تمامــی ظرفیــت 

ــت. ــاره داش ــتان اش ــای شهرس ه
ــاد نیــز در  حجــت االســام حســناتی امــام جمعــه نجــف آب
انتهــای جلســه پــس از جمــع آوری مباحــث مطــرح شــده 
در جلســه هــم اندیشــی ســتاد برگــزاری مراســم ۵ اســفند 
از مســاجد و پایــگاه هــای بســیج مردمــی بــه عنــوان قلــب 
تپنــده در همراهــی و همــکاری بیشــتر بــا ایــن بزرگداشــت 
یــاد کــرد و افــزود ســطح ویــژه برنامــه ای تدویــن شــده بایــد 
در مقــام پایتخــت ایثــار و شــهادت کشــور جلــوه گــر شــود.

هم اندیشی برگزاری مراسم 5 اسفند 

چند راهکار برای رفع و درمان بی خوابی
»بی خوابی« یکــی از معضــات شــایع در بیــن افــراد اســت 
ــش  ــا کاه ــود ی ــه نب ــوری ک ــود، بط ــاز ش ــد مشکل س و می توان
خــواب شــبانه باعــث عــدم نشــاط صبحگاهــی و عــدم تمرکــز بــر 
ــه مباحــث طــب ســنتی،  ــا توجــه ب روی کار می گــردد.  حــال ب
ــب  ــد ط ــی از دی ــل بی خواب ــر عل ــروری ب ــا م ــدیم ت ــرآن ش ب
ســنتی ایرانــی داشــته باشــیم. یکــی از علــل شــایع بــی خوابــی 
از دیــد طــب سنتی، ســوء مــزاج خشــک در مغز می باشــد. 
بنابرایــن از راه هــای درمــان بی خوابــی بنابــر منابــع طــب 
ــث  ــه باع ــت ک ــیدنی هایی اس ــا و نوش ــتفاده از غذاه ــی، اس ایران
ــد؛  ــدن می گردن ــی در ب ــت بخش ــو و رطوب ــزاج عض ــاح م  اص

بنابرایــن راهکارهــای زیــر می توانــد در رفــع بی خوابــی ناشــی از 
ســوء مــزاج خشــک مغــز کمــک نماید: 

* مصرف سبزیجاتی نظیر کاهو، اسفناج، گشنیز و کدو سبز در غذا
* استفاده از دمنوش های رطوبت بخش نظیر بنفشه، 

* ختمی و بابونه قبل از خواب با تجویز پزشک
* مصــرف ســوپ جــو رقیــق بــا ســبزیجات فــراوان نظیــر کــدو، 

گشــنیز و کاهــو و اســفناج در رژیــم غذایــی
 * روغن مالی سر و بینی با روغن بادام شیرین و بنفشه قبل از خواب
* پرهیز از مصرف داروهای گیاهی و غذاهای افزاینده خشکی نظیر 

زنجبیل، دارچین، فلفل، آویشن، سرخ کردنی های تند و تیز، سیر و 
پیاز خام

چند  نکته مهم:
برخــی بیماری هــا و برخــی داروهــا می تواننــد ســبب بی خوابــی 

ــوند ، مثا: ش
* بعضــی از داروهــای ضدافســرگی نظیــر فلوکســیتین، داروهــای 
فشــارخون مثــل پروپرانولــول و داروهــای دیگری مثــل تئوفیلین، 
کلونیدیــن و برخــی داروهــای گیاهــی مــی تواننــد ســبب 

ــوند. ــی ش بی خواب
ــا  ــت، مث ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــاد بی خواب ــان ایج ــدت زم * م
ــی  ــا موقت ــته ی ــود داش ــن وج ــورت مزم ــه ص ــی ب ــا بی خواب آی
حاد می توانــد  اســترس های  و  اســت. اضطراب  گــذرا  و 
اســترس های  حالیکــه  در  شــود  گــذرا  بی خوابــی  ســبب 
همــراه  بیماری هــای  و  زندگــی  طــول  در  فــرد  گذشــته 
گــردد.  پایــدار  و  مزمــن  بی خوابــی  ســبب   می توانــد 

* الزم بــه ذکــر اســت، افــرادی کــه از ایــن مشــکل رنــج می برنــد، 
می بایســت بــه پزشــک مراجعه و از مصــرف خودســرانه داروهــای 

خــواب آور اجتنــاب کنند.
الهام شهریاری
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خبر کوتاه دعوت دو بانوی نجف آباد به چهارمین اردوی تیم ملی بزرگساالن کوراش

ــوان جهــت حضــور در  ــی بزرگســاالن کــوراش بان ــم مل ــن اردوی تی ــق اعــام و دعــوت فدراســیون ووشــو کشــور چهارمی طب

مســابقات قهرمانــی آســیا در ازبکســتان و اولیــن مرحلــه اردوی آمــاده ســازی بــازی هــای آســیایی هانگــژو ۲۰۲۲   از روز جمعــه 

۸ بهمــن الــی ۲۱ بهمــن مــاه ۱۴۰۰ در اســتان خراســان شــمالی شهرســتان بجنــورد در حــال برگــزاری مــی باشــد کــه دو بانوی 

ووشــوکار نجــف آبــاد پردیــس عیــدی ونــدی و نســرین محمدصالحــی بــه ایــن اردوی تیــم ملــی دعــوت شــده و حضــور دارنــد.

با آرزوی موفقیت برای این دو بانوی ورزشکار شاسیته شهرستان

عدم جدی گرفتن امیکرون به 
دلیل شباهت عالئم با سرماخوردگی

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــا تســت PCR نیــز بــه احتمــال 
ــت  ــواب تس ــود و ج ــی ش ــف نم ــرون کش ــویه امیک ــاال، س ب
منفــی اســت )منفــی کاذب(. عائــم خفیــف و تســت منفــی، 
ــه  ــن ک ــال ای ــه خی ــود و او ب ــی ش ــار م ــی بیم ــث گمراه باع
ــرد. ــی گی ــدی نم ــان را ج ــت، درم ــورده اس ــرما خ ــا س  صرف

ــر  ــی س ــوش و ب ــری خام ــدی درگی ــن فراین ــه چنی * نتیج
ــرگ  ــه م ــی ب ــت حت ــن اس ــه ممک ــت ک ــه هاس ــدای ری و ص
ــدی  ــه را ج ــار، قرنطین ــه بیم ــن آن ک ــد. ضم ــار بینجام بیم
ــد. ــی کن ــاری م ــر بیم ــادی را درگی ــراد زی ــرد و اف ــی گی  نم

* پــس کا ســرماخوردگی را فرامــوش کنیــد و حتــی با تســت 
منفــی هــم درمــان کرونــا را فــورا زیــر نظــر پزشــک متخصــص 
آغــاز کنیــد.  می توانیــد بــا مشــورت پزشــکتان، دمنــوش هــای 
گــرم و شــربت “لیمــو ترش+عســل+نمک+پودر زنجبیــل” را در 
کنــار داروهــای تجویــزی میــل کنیــد. تــا بهبــودی کامــل در 
قرنطینــه باشــید چــون امیکــرون بیــش از ســایر ســویه هــای 

کرونــا مســری اســت.

افزایش شهرهای قرمز کرونایی
ــد و فیروزکــوه،  در آخریــن رنگ بنــدی کرونایــی کشــور دماون
ــد در  ــک و میب ــر، اراک، جاس ــد، رامس ــه، زرن ــت حیدری ترب

ــد ــرار گرفتن ــز ق وضعیــت قرم
آخرین رنگ بندی کرونایی کشور:

۱۵  شهرستان قرمز
۶۱  شهرستان نارنجی

۲۷۴ شهرستان زرد
۹۸ شهرستان آبی

وضعیت واکسیناسیون کووید 1۹

اُمیکــرون، ســرماخوردگی نیســت، کروناســت؛ واکسیناســیون 
خــود را تکمیــل کنیــد. مــوج جدیــد کرونــا در کشــور شــروع 
شــده اســت،علی القاعــده اومیکــرون نبایــد تلفــات چندانی می 
گرفــت ولــی کشــورهایی کــه درگیر شــدند ، مرگ و میر بســیار 
زیــادی بــه ثبتمــی رســد. احتمــاال در ایران هــم از اواخــر هفته 
آتــی، موجــی از تلفــات مختصــر ســه رقمــی را شــاهد باشــیم 

مراقب سالمتی تون باشید، پروتکل ها را هم رعایت کنید

ــوژی و پژوهــش  »مســعود یونســیان«، دبیــر کمیتــه اپیدمول
ــر  ــه نظ ــت: ب ــرون گف ــیوع امیک ــت ش ــاره وضعی ــا درب کرون
ــود. مــا دو  می رســد هفته هــای آینــده ســخت خواهــد ب
ــه طــور متوســط ۱۲ درصــد افزایــش  ــه قبــل حــدودا ب هفت
روزانــه ابتــا کرونــا نســبت بــه روز گذشــته را داشــتیم. یعنــی 
ــدا  ــش پی ــدی افزای ــکل تصاع ــه ش ــا ب ــوارد ابت ــا م ــه تنه ن
ــه  ــز رو ب ــودن نی ــدی ب ــن تصاع ــگ ای ــه آهن ــد، بلک می کن
ــن ســرعت رشــد مــوارد ابتــا بســیار  افزایــش اســت. بنابرای
زیــاد اســت و بــه ســرعت بــه عــددی شــش رقمــی و بــاالی 

ــم رســید.  ــر خواهی ــزار نف ۱۰۰ ه
بــه نظــر می رســد طــی هفتــه آینــده یعنــی تــا انتهــای بهمن، 
تعــداد مــوارد ابتای مــا با همین ســرعت افزایش پیــدا خواهد 
کــرد. وی گفــت : اینکــه تعــداد مــوارد مــرگ و میــر روزانــه 
مــا بــه بــاالی صــد نفــر برســد، اصــا مســاله دور از انتظــاری 
نیســت.  اگــر تعــداد افــراد بســتری زیــاد شــود و کمبــود دارو 
و اکســیژن کــه در پیک هــای گذشــته رخ داد، اتفــاق بیافتــد، 
ــرود.  ــر ب ــب باالت ــه مرات ــد ب ــر می توان ــرگ و می ــداد م تع
ــا عــادی شــدن اعــداد و ارقــام مواجهیــم.  ــوان گفــت ب  می ت
زمانــی کــه گفتــه می شــود ۱۰۰ نفــر بــه دلیــل کرونــا کشــته 
شــده انــد، ایــن عــدد بــرای همــه بــزرگ جلــوه می کنــد، امــا 
بــه تدریــج و بــه مــرور زمــان ایــن اعــداد اهمیــت شــان را از 

ــد.  ــت می دهن دس
ــار  ــه انتظ ــاغلی ک ــراد و مش ــت. اف ــتگی اس ــاله دوم خس مس
ــج خســته  ــه تدری ــد ب ــت شــان را محــدود کنن ــم فعالی داری
ــن  ــع از ای ــتی مان ــادی و معیش ــکات اقتص ــده اند و مش ش

ــد.  ــرا کنن ــا را اج ــه محدودیت ه ــد هم ــه بتوانن ــود ک می ش
ــم  ــوص ک ــه در خص ــت ک ــایعاتی اس ــز ش ــوم نی ــاله س مس
خطــر بــودن اومیکــرون نســبت بــه گونه هــای دیگــر 
ــرات  ــوارد تاثی ــن م ــه ای ــفانه هم ــود دارد. متاس ــا وج کرون
خودشــان را هــم بــرروی مــردم عــادی و  ذهنیــات مســئوالن 
گذاشــته اســت. همــه این هــا دســت بــه دســت هــم 
می دهــد و منجــر بــه پیدایــش امــواج جدیــد می شــود. 
شــعار ســازمان جهانــی بهداشــت ایــن اســت کــه همــه مــوارد 
مربــوط بــه بســته ای کــه بــه عنــوان روش هــای پیشــگیرانه از 
ابتــا و انتقــال اومیکــرون ارائــه شــده اســت بایــد اجــرا شــود. 
هیــچ روشــی نمی توانــد مــا را بــه تنهایــی مصــون نگــه دارد. 
منتهــا در داخــل ایــن بســته برخــی از اقدامــات هســتند کــه 
ــرای  ــرای مثــال واکسیناســیون ب ــد. ب اهمیــت بیشــتری دارن

مــا بســیار مهــم اســت
ــا هــم  ــد ب ــا بای همــه گزینه هــای پیشــگیری و کنتــرل کرون
اســتفاده شــوند. فاصلــه فیزیکــی، اســتفاده از ماســک، افزایش 
ــه  ــدام ب ــچ ک ــیون هی ــش واکسیناس ــش پوش ــه و افزای تهوی
ــر  ــا مشــکل بزرگت ــند ام ــذار باش ــد تاثیرگ ــی نمی توانن تنهای
ــفانه آن  ــا متاس ــن روش ه ــدام از ای ــچ ک ــه هی ــن اســت ک ای
طــور کــه بایــد و شــاید اجــرا نشــده انــد. درنتیجــه چنــدان 
خــوش بیــن نیســتم که بــا ایــن روش بتوانیــم کنتــرل موثری 
ــود و یــک تاثیــر جزیــی  داشــته باشــیم. بی تاثیــر نخواهــد ب
خواهــد داشــت امــا آن تاثیــری کــه دوســت داریــم مشــاهده 

کنیــم را نخواهیــم داشــت. 

شش رقمی شدن  موارد روزانه ابتال به کرونا

عنوان برتر برای شورای آموزش و پرورش 
در مراســم تجلیــل از شــوراهای برتــر آموزش وپــرورش 
کشــور کــه به صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد، از 
شــوراهای آمــوزش  و پــرورش برتــر شهرســتان ها و مناطــق 

ــد. ــل ش ــان، تجلی ــتان اصفه اس
ــر  ــوح تقدی ــداء ل ــا اه ــان ب ــتاندار اصفه ــن مراســم اس در ای
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــوی زاده مدی ــا موس ــید رض ــه س ب
شهرســتان نجــف آبــاد همچنیــن فرمانــداران، مدیــران 
ــرورش و کارشــناس شــوراهای نواحــی و مناطــق  آموزش وپ
ــاغ بهــادران، اصفهــان، برخــوار،  تیــران و کــرون، کاشــان، ب

شاهین شــهر و خمینی شــهر از آنهــا تجلیــل کــرد.
اســتان  آموزش وپــرورش  مدیــرکل  اعتــدادی  محمــد 
ــبت  ــه مناس ــت: ب ــار داش ــم اظه ــن مراس ــان در ای اصفه
ــور  ــرورش و به منظ ــوراهای آموزش وپ ــت ش ــه بزرگداش هفت
تجلیــل از شــوراهای برتــر اســتانی ایــن مراســم برگــزار شــد 
ــم  ــوت می گوی ــوراها خداق ــن ش ــای ای ــه اعض ــه هم ــه ب ک
و از اعضــای شــورای آموزش وپــرورش اســتان نیــز بــه 

جهــت کســب رتبــه برتــر کشــوری، تشــکر می کنــم.
ــار  ــان اظه ــتاندار اصفه ــوی اس ــیدرضا مرتض ــن س همچنی
ــرورش  ــورای آموزش وپ ــکیل دهنده ش ــای تش ــت: اعض داش
از مســئولین دلســوز و متخصــص اســتان در همــه زمینه هــا 
هســتند کــه هرکــدام تکلیفــی برعهــده داشــته و امیــدوارم 
در ســال آینــده و در چنیــن ایامــی مجــدداً اســتان اصفهــان 

بدرخشــد و برتــری عملکــردی خــود را تثبیــت کنیــم.
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                                                                  اعزام دو ورزشکار نجف آباد به مسابقات بین المللی 
مهدی خلیلیان و هادی منوچهری دو ورزشکار بدمینتون شهرستان نجف آباد با دعوت فدراسیون بدمینتون کشور به مسابقات 

بین المللی سریز جوانان دعوت شدند که همراه با تیم ملی بدمینتون جوانان در این رقابت ها حضور دارند.
ــی  ــن الملل ــن دوره مســابقات بی ــاز شــده اســت و دومی ــاه ۱۴۰۰ در شــیراز آغ ــه ۸ بهمــن م ــی از روز جمع ــم مل اردوی تی
ــران در  ــراق و ای ــد، ع ــا حضــور ۵ کشــور ارمنســتان، آذربایجــان، هن ــاه ۱۴۰۰ ب ــت ۱۶ بهمــن م ــان از ۱۳ لغای ســریز جوان

شــیراز برگــزار مــی شــود.
با آرزوی موفقیت برای این دو جوان ورزشکار شهرستان

آیــا مــی دانیــد ســرطان هــای شــایع کــه ســامت فــرد را به 
خطــر مــی انــدازد، ســرطان روده بــزرگ، ســرطان پروســتات 
ــبک  ــر س ــل تغیی ــه دلی ــد .  ب ــی باش ــتان م ــرطان پس و س
زندگــی در حــال حاضــر شــاهد بــروز روز افــزون ایــن بیماری 
ــا خــود مراقبتــی صحیــح مــی تــوان از  مــی باشــیم . کــه ب
بــروز آن جلوگیــری کــرد .  ســرطان روده بــزرگ در مــردان 
ــا  ــاالی ۵۰ ســال بســیار شــایع اســت . ب ــان  درســن ب و زن
ارزیابــی دوره ای توســط بهــورز ، مراقــب ســامت و پزشــک 
وانجــام تســت خــون مخفــی در مدفــوع، هریــک تــا دو ســال 
ــرد .  ــان ک ــرعت درم ــه س ــایی و ب ــوان آن را شناس ــی ت م
ســرطان پســتان در زنــان و در ســن بــاالی ۳۰ســال  شــایع 
ــرد  ــود ف ــط خ ــه توس ــه ماهیان ــا معاین ــه ب ــد ک ــی باش م
ــو  ــام مام ــک وانج ــا و  پزش ــط مام ــات دوره ای توس ومعاین
ــرد. ــگام آن کمــک ک ــه تشــخیص زود هن ــوان ب ــی ت ــی م گراف

ــال  ــاالی ۵۰ س ــن ب ــردان و درس ــتات در م ــرطان پروس س
ــک و  ــط پزش ــتات توس ــه پروس ــا معاین ــه ب ــوده ک ــایع ب ش
ــون  ــش خ ــتات در آزمای ــرطان پروس ــخیصی س ــور تش فاکت

ــرد. ــاری کمــک ک ــن بیم ــرل ای ــه کنت ــردان ، ب م
 در سیســتم خدمــات بهداشــتی ایــران جهــت کنتــرل ایــن 
ــی الزم  ــی و مداخات ــات کنترل ــایع، اقدام ــرطان ش ــه س س
انجــام مــی شــود. درت مــام مراکــز خدمــات جامــع ســامت، 
پایگاههــای ســامت و خانــه هــای بهداشــت ، شناســایی زود 
هنــگام ســرطان پســتان، روده بــزرگ و ســرطان رحــم انجــام 
مــی گیــرد . آگــر ســابقه فامیلــی ســرطان را داریــد نســبت 
بــه شناســایی زود هنــگام آن اقــدام نمائیــد، زیــرا در صــورت 
ــن  ــوان ای ــی ت ــی م ــه راحت ــع آن ب ــو ق ــه م ــایی ب شناس

بیماری را کنترل نمود. توصیه می شود؛ 
ــه  ــا مطالع ــا ب ــرطان ه ــه س ــود را در زمین ــات خ * اطاع
ــا  ــه ب ــرا ک ــش داده، چ ــر  افزای ــع معتب ــتفاده از مناب و اس
تغییــر ســبک زندگــی و وجــود مــواد ســرطان زا در محیــط 
ــراد در معــرض خطــر  ــرات اقلیمــی همــه اف زندگــی و تغیی

ــتند .  ــاری هس ــن بیم ای
* در برنامه روزانه زندگی حتی چند دقیقه هم شده ورزش کنیم

* روزانه حداقل ۵ وعده میوه و سبزی بخوریم.
* مصرف نمک، قند، شکر و روغن روزانه خود را کاهش دهیم.
* وزن خود را مدیریت کنیم، چاقی و اضافه وزن بیماریزاست.
* با کرم ضد آفتاب و پوشش مناسب از پوست خود محافظت کنیم.

* از قلیــان، ســیگار و دیگــر مــواد مخــدر دوری کنیــد و در 
معــرض دود آن قــرار نگیریــم.

* باورهای نادرست در زمینه درمان سرطان را کنار بگذارید.
 عالئم هشداردهنده سرطان را بشناسیم

۱- تغییر در خال های پوستی
۲-  ابتا به سرطان در اقوام درجه یک

۳-  توده در هر جای بدن
۴- زخم های بدون بهبودی 

۵- اختال در هضم یا سوء هاضمه طوالنی مدت
۶- سرفه یا گرفتگی صدای طوالنی مدت
۷-  بی اشتهایی یا کاهش وزن بی دلیل

۸- استفراغ یا سرفه های خون
۹-  اسهال یا یبوست طوالنی مدت

۱۰- خونریزی غیر طبیعی )درادرار و مدفوع، در رحم و...(
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد 

پیشگیری و درمان  سرطان با تشخیص زود هنگام و مراقبت  چرا پیاده روی کنیم؟
 ۱- برای مبارزه با استرس، فشارهای روانی... پیاده روی می کنیم.

۲- برای کاهش وزن پیاده روی می کنیم
۳ - برای درمان دیابت، کلسترول...

۴- پیاده روی می کنیم تا عملکرد کلیه، کبد، چشم...
۵- بــرای انــرژی بخشــیدن بــه عمــل قلــب و کاهــش ســختی 

رگ هــا راه مــی رویــم.
ــاالت  ــزرگ و اخت ــاب روده ب ــری از الته ــرای جلوگی  ۶- ب

ــم. ــی کنی ــاده روی م ــی پی گوارش
۷- راه می رویم تا سیستم ایمنی خود را فعال کنیم

۸ - بــرای فعــال کــردن ماهیچــه هــا، اســتخوان هــا و تقویــت 
ســامت خــود راه مــی رویــم.

 هــر عنصــر فــوق الذکــر شایســته جلســات پیــاده روی اســت.   
ــن  ــه راه رفت ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــان اتف ــکان و کارشناس پزش
دارویــی اســت کــه همــه ایــن بیمــاری هــا را درمان مــی کند.

 پزشــکان همچنــان تاییــد مــی کننــد کــه: پیــاده روی 
نقــش بســیار مهمــی در درمــان تمامــی بیمــاری هــای 
ارگانیــک، روانــی، روان تنــی ایفــا مــی کنــد و اگــر دارویــی 
ــکان  ــت، پزش ــود داش ــازار وج ــاده روی در ب ــدازه پی ــه ان ب
آن را در تمــام نســخه هــا تجویــز مــی کردنــد.  پیــاده 
ــفانه  ــا متأس ــت، ام ــگان اس ــر و رای ــان موث ــک درم روی ی
 بیمــاران همچنــان تمایلــی بــه اســتفاده از آن ندارنــد.

 یکــی از پزشــکان برجســته ایــن جملــه زیبــا را بیــان 
ــی  ــن ورزش ــتان زمی ــر بیمارس ــراف ه ــر در اط ــد: »اگ می کن
ایجــاد می شــد و بیمــاران در آن پیــاده روی می کردنــد، 
نیمــی از بیمــاران در آنجــا اینتــرن نمی شــوند و نیمــی 
 از بیمــاران بــه طــور قطعــی آنهــا را تــرک می کننــد.

 خداونــد مــا را آفریــده کــه راه برویــم.  امــا مــا بــه صندلــی 
هــا میخکــوب شــده ایــم. وقتــی بیمــاری هــا بــه مــا هجــوم 
مــی آورنــد، بــه جــای اینکــه مــا را وادار بــه راه رفتــن کننــد، 

مــا را روی ملحفــه هــای ســفید پخــش مــی کننــد
حرکت کنیم تا سامتی و تندرستی ما بماند....!

سمیه شریعتی

دختردارها بخوانند :
در دوران نوجواني با دخترم چگونه 

رفتار کنم؟
ــاد بکشــد.  ــان فری ــد دخترت ــد بگذاری  مواقعــی هســت کــه بای
ــه  ــا ب ــد ت ــه کن ــدر تخلی ــایندش را آنق ــاس های ناخوش احس

ــد.  ــش برس آرام
*  در بســیاری از مواقــع، وقتــی دختــر بــه شــدت خشــمگین 
 می شــود، بهتــر اســت مــادرش از صحنــه بیــرون بــرود و بگوید:

* »من نمی توانم حرف های تو را تحمل کنم. 
ــرک  ــر ت ــم.« اگ ــا بمان ــاعت، تنه ــم س ــه نی ــت ک ــر اس هت
کــردن اتــاق، امکان پذیــر نباشــد، شــاید چنــد ثانیــه ســکوت، 

ــد. ــی بده ــه ی دلخواه نتیج
 * با تغییر کردن دختراتان شما هم تغییر کنید:

*  بــرای آنکــه در دوران نوجوانــی دخترمــان، بــه او نزدیک تــر 
بمانیــم، بایــد در کنــار او و بــا او تغییــر کنیــم. 

*  ایــن بــدان معناســت که روش هــای مقتدرانه را کنــار بگذاریم 
ــم. و رفتــاری دوســتانه تر در قبــال دخترمــان در پیــش بگیری

 *  بــرای آنکــه بــه دختران مــان نزدیک تــر شــویم، الزم اســت 
بــه آنــان، آزادی بیش تــری بدهیــم و مســوولیت های جدیــدی 

را بــه آنــان واگــذار نماییــم.
آموزش و مشارکت عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان

عوامل خطر افزایش ابتال به افسردگي
و  تغییــر  قابــل  خطــر  عوامــل  از  برخــي  هرچنــد 
از  فــرد  اطــاع  تغییــر هســتند  قابــل  غیــر  برخــي 
قابــل  غیــر  برخــي  و  تغییــر  قابــل  خطــر  عوامــل 
ــد از:  ــردگي عبارتن ــر افس ــل خط ــتند. عوام ــر هس تغیی
ــر بیشــتر  ــان دوبراب ــه افســردگی در زن * جنســیت:ابتا ب

از مــردان اســت.
ــردگی  ــه افس ــا ب ــالگی ابت ــا ۴۰ س ــن ۲۰ ت ــن: بی *  س

ــد.  ــی ده ــتر رخ م بیش
*  ســوابق خانوادگــی: داشــتن ســابقه اختــاالت خلقــی 
در خانــواده خطــر ابتــا بــه افســردگی را یــک و نیــم تــا 

ــر افزایــش مــی دهــد.  دو براب
ــردگی  ــزان افس ــاق می ــی و ط ــت ازدواج: جدای *  وضعی
را افزایــش مــی دهــد. مــردان متأهــل نســبت بــه مــردان 
مجــرد کمتــر افســرده مــی شــوند و زنــان متأهــل بیشــتر 

از زنــان مجــرد دچــار ایــن اختــال مــی شــوند.

* پــس از زایمــان : خطــر ابتــا بــه افســردگی در ۶ مــاه 
پــس از زایمــان افزایــش مــی یابــد.

* رخدادهای منفی زندگی، احتماالً با افسردگی رابطه دارند. 
ــا  ــد ب ــی توان ــرد، م ــل زندگــی ف ــن در اوای ــرگ والدی * م

افســردگی رابطــه داشــته باشــد. 
* شخصیت پیش مرضی رابطه احتمالی با ابتا به افسردگی دارد.

ــه  ــا ابتــا ب ــه اختــاالت روان پزشــکی دیگــر ب * ابتــا ب
ــه دارد.  ــردگی رابط افس

ــه  ــا ابتــا ب ــکل ب ــه ال ــا اعتیــاد ب * ســوء مصــرف مــواد ی
ــه دارد. ــردگی رابط افس

* وضعیت اقتصادی- اجتماعی احتماالً با افسردگی رابطه دارد.
* اختــال ســلوکی و رفتــاری در کودکــی تــا ۲۰ درصــد 
احتمــال افســردگی را در ۲۱ ســالگی افزایــش مــی دهــد.
دکترالهام شکرانه
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد

قصه دنباله دار 
پرواز لیال

در افســانه هــای یونــان باســتان آمــده اســت کــه پادشــاهی بــه نــام میــداس در روزگار باســتان حکمرانــی 
مــی کــرد و آرزو داشــت تــا هــر چیــزی را کــه بــه دســت مــی آورد، بــه طــا تبدیــل شــود. اداره ی ســرزمین 
هــای آســیای صغیــر بــر عهــده ی میــداس بــوده اســت و بــا اقتــدار بــر ایــن ســرزمین هــا حکومــت مــی 
کــرده اســت.میداس بــه آرزوی خــود رســید و قــدرت تبدیــل کــردن هــر چیــزی را بــه طــا، بــه محــض 
اراده بــه لمــس آن را بــه دســت آورد امــا او فکــر ایــن را نکــرد کــه ایــن موهبــت، برکــت نیســت بلکــه بــه 
زودی تبدیــل بــه یــک نفریــن تمــام عیــار مــی گــردد. در ابتــدا او هــر چیــزی را کــه میدیــد، لمــس مــی 
کــرد تــا بــه طــا تبدیــل شــود. صندلــی، فــرش، میــز، ظــرف غــذا، هــر چیــزی کــه فکــرش را بکنیــد. او گل 
هــای رز را لمــس مــی کــرد تــا بــه طــا تبدیــل شــوند. روزی او هــوس انگــور کــرد، امــا بــه محــض ایــن 
کــه خوشــه ی انگــور را بــه دســت گرفــت، تبدیــل بــه خوشــه ی انگــوری از طــا شــد. کــم کــم نشــانه هــای 
نفریــن گونــه بــودن آرزوی بــرآورده شــده اش، ظاهــر شــد. اتفاقــی کــه بــرای انگــور افتــاد، بــرای نــان و آب و 
غــذا هــم تکــرار شــد. از همــان لحظــه احســاس تــرس او را فــرا گرفــت، در همــان لحظــه دختــرش وارد اتــاق 
شــد و وقتــی حــال پــدرش را دیــد خواســت تــا او را در آغــوش بکشــد ولــی او هــم تبدیــل بــه طــا شــد. 

پرواِز لیال
صبــح یکشــنبه ۱۹فروردیــن از خــواب بیــدار شــدم . طبــق روال ایــن چنــد روزه کــه منظــر خبــر آمــدن 
دعوتنامــه ی بورســیه ام بــودم یکراســت رفتــم و کامپیوتــر را روشــن کــردم. ایمیــل جدیــد داشــتم . همونــی 
کــه منتظــرش بــودم. خبــر پذیرفتــه شــدن درخواســت بورســیه ام تــو دانشــگاه فنــی راینیــش اشــک تــو 
ــه  ــگاه را ب ــدت دانش ــام م ــد. تم ــی ش ــی م ــه ی اجرای ــت وارد مرحل ــام داش ــع کرد.آرزوه ــم هام جم چش
شــوق ایــن لحظــه درس خوانــده بــودم. همــه ی کاســهای زبــان آلمانــی کــه رفتــه بــودم و کســب بهتریــن 

امتیازهــا. بــه نظــرم مســتحق ایــن قبولــی بــودم. بــراش تــاش زیــادی کــرده بــودم . 
شــاید از زمــان دبیرســتان. از همــون لحظــه ای کــه بایــد بــرای کنکــور آمــاده مــی شــدم تــا یــه دانشــگاه 
خــوب و معتبــر قبــول بشــم و بعــد نوبــت بــه رشــته ای مــی رســید کــه بتونــم بــا آن درخواســت بورســیه 
شــدن را بدم.رشــته هــای فنــی همیشــه مــورد عاقــه ی مــن بودنــد و اینکــه  ریاضــی هــم نقــش زیــادی 

در کنکــور فنــی داشــت و مــن هــم ریاضــی خوبــی داشــتم. 
 

مریم بدیهی

آمدی فجرآزادی! که با آمدن تو، امام آمد

 امامی که بر سربیدادگران

خروش کلیم داشت و برجان امت، دم مسیح

کالمش بوی وحی داشت و طعم شیرین آوای انبیا

سر آغاز دهه فجرمبارک

نجف آباد برفی

عکاس : حیاتی


