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۳۵ داروی پرهزینه تحت پوشش بیمه

ــدوق  ــدازی صن ــا راه ان ــل ســازمان بیمــه ســامت: ب ــر عام   مدی
ــم دارویــی کــه  بیمــاران خــاص و صعب العــاج در کشــور ۳۵ قل
ــرطان  ــون س ــی، چ ــود و در بیماری های ــه ب ــرف و پرهزین پرمص
ــدوق  ــش صن ــت پوش ــت تح ــرد داش ــی اف کارب ــت -س -دیاب
ــد ۱۰  ــم و در ح ــیار ک ــردم بس ــب م ــت از جی ــم و پرداخ آوردی
ــود. ــد ب ــران قیمــت خواه ــای گ ــن دارو ه ــرای ای ــا ۳۰ درصــد ب ت

ــری  ــی مباش ــر موس ــه فج ــه مبارک ــن روز از ده در پنجمی
ــاد از  ــژه شهرســتان نجــف آب ــدار وی معــاون اســتاندار و فرمان
غرفــه هــای بازارچــه تولیــدات کارآفرینانــه محلــی بازدیــد و 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــت آنه ــان نحــوه فعالی در جری
ــه  ــر بازارچ ــه فج ــه مبارک ــه در ده ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــه  ــن خیری ــت انجم ــه هم ــی ب ــان محل ــدات کارآفرین تولی
ــده  ــا ش ــه برپ ــتر در ۲۶ غرف ــوآوران کارگس ــان و ن کارآفرین
اســت همچنیــن در ایــن بازارچــه ۶ غرفــه بــه منظــور 
ــردم  ــی و حــل مشــکات م ــه مســائل اجتماع پاســخگویی ب
ــان  ــال اســت در پای و شناســایی آســیب هــای اجتماعــی فع
ایــن بازدیــد مباشــری از تــاش همــه دســت انــدرکاران بــه 
ویــژه خانــم نصراللهــی مدیرعامــل انجمــن خیریــه کارآفرینان 
و نــوآوران کارگســتر و همــکاری ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 

ــرد. ــل ک ــاد تجلی ــهرداری نجــف آب ورزشــی ش

 بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری
ــه هــای تاریخــی  ــد از خان ــگاران در ایــن بازدی ــاد خبرن نجــف آب
ــخ  ــوزه تاری ــاب، م ــه کت ــارون، خان ــرج خ ــت ب ــاد، هف ــف آب نج

ــد. ــدن کردن ــی دی ــتان زندگ ــگری بوس ــذر گردش ــر و گ مفاخ
شــهردار نجــف آبــاد در حاشــیه ایــن تــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
در مناطــق یــک تــا پنــج شــهرداری نجــف آبــاد ۸۷۱۰ میلیــارد 
ــرای بخــش  ــک ب ــه تفکی ــت ب ــه شــده اســت، گف ــال هزین ری
ــال  ــارد ری ــال، ۴۷۲۰ میلی ــارد ری ــی ۳۴۳۴ میلی ــای عمران ه
هزینــه آزادســازی و ۱۴۹ میلیــارد ریــال هزینــه هــای مبلمــان 

شــهری و فضــای ســبز هزینــه شــده اســت.
عبدالرســول امامــی افــزود ایــن  هزینــه در منطقــه یــک بــرای 
اجــرای پیســت اســکیت فــری اســتایل واقــع در محــور تفریحی 
گردشــگری بوســتان زندگــی، اصــاح هندســی تقاطــع  بلــوار 
ــه وآرامســتان جدیــد،  فجــر ...آیــت، احــداث دیــوار بیــن خزان
اجــرای ســازه نگهبــان پارکینــگ شــهرداری مرکز، اجرای ســایه 
بــان پارکینــگ ســاختمان اداری شــماره ۲ انجــام شــده اســت.

وی در خصــوص پــروژه هــای “محلــه محــور و شــاخص” آمــاده 
بهــره بــرداری شــهرداری نجــف آبــاد گفــت ایــن پــروژه هــا بــا 
ــرداری  ــه بهــره ب ــان ب ــارد توم ــر  ۸۷۱ میلی ــغ ب ــه ای بال هزین

رســیده اســت.
شــهردار نجــف آبــاد در خصــوص پــروژه هــای »محلــه محــور« 

آمــاده بهــره بــرداری تصریــح کــرد ســاماندهی پــارک محلــه ای 
ایثــار و زیتــون در منطقــه ۵ و اصــاح هندســی تقاطــع بلــوار 
ــای  ــروژه ه ــی از پ ــد برخ ــاران- توحی ــوار چن ــری و بل منتظ

منطقــه ۴ و ۵ اســت.    
ــاز دوم  ــرای ف ــه دو، اج ــرد در منطق ــان ک ــر نش ــی خاط امام
مســیر بوســتان زندگــی غربی)کوچــه بــاغ زندگــی( حدفاصــل 
بلــوار کشــاورز و  خ بهرامــی، تملــک و احــداث فــاز اول بلــوار 
ــک و  ــتان(، تمل ــوار بهارس ــا بل ــوب ت ــدی جن ــاورز )کمربن کش
بهســازی خانــه تاریخــی آیــت ) مــوزه علــم(، احــداث مجموعــه 
پردیــس ســینمایی خــارون، زیرســازی، جدولگــذاری، روکــش 
آســفالت و لکــه گیــری ســطح منطقــه دو در دســتور کار قــرار 

گرفــت و انجــام شــد.
وی بیــان کــرد احــداث زیرگــذر شــهدای کارگــر،  فــاز 
ــازی،  ــی کاوه )زیرس ــهرک صنعت ــارکتی ش ــروژه مش ــک پ ی
ــگ  ــه فرهن ــاختمان خان ــازی س ــفالت(، بازس ــذاری آس جدولگ
ویاشــهر، زیرســازی، جدولگــذاری و روکــش آســفالت و لکــه 
ــده در  ــام ش ــای انج ــروژه ه ــه از پ ــه س ــطح منطق ــری س گی

ــت. ــاد اس ــف آب ــهرداری نج ــه ش ــه س منطق
ــی در  ــگ زن ــای کلن ــروژه ه ــون پ ــاد پیرام ــف آب ــهردار نج ش
ــه  ــت در منطق ــاد گف ــف آب ــهرداری نج ــف ش ــق مختل مناط
یــک شــهرداری، اجــرای فازهــای ۲ ســاختمان هــای صندلــی 

چوبــی  و کانســپت صفــا، ســاماندهی فلکــه ۵ اســفند، شــروع 
عملیــات اجرایــی فــاز ۳ محــور تفریحــی گردشــگری بوســتان 
شــرقی، شــروع عملیــات اجرایــی فــاز ۲ ســاختمان بــاغ ایرانــی 

ــه اســت. ــرار گرفت در دســتور کار ق
امامــی ادامــه داد ســاماندهی خیابــان پاینــده، ســاماندهی 
ــداث  ــمالی، اح ــد ش ــذر کمربن ــاماندهی کنارگ ــر، س ــوار ظف بل
ســاختمان شــهرداری منطقــه ۲ ، فــاز ۴ محــور تفریحــی 
ــگ  ــای کلن ــروژه ه ــی از پ ــی غرب ــتان زندگ ــگری بوس گردش

ــت. ــاد اس ــف آب ــهرداری نج ــه دو ش ــی در منطق زن
وی تکمیــل و  ادامــه  پــارک بــزرگ آبشــار، احــداث ســاختمان 
ــیفون  ــرای س ــی و اج ــاح هندس ــه ۳، اص ــهرداری منطق ش
میــدان معلــم و احــداث بلــوار وحــدت را از پــروژه هــای آمــاده 

ــاد برشــمرد. کلنــگ زنــی در منطقــه ۳ شــهرداری نجــف آب
ــزرگ  ــارک ب ــاز ۱ پ ــاماندهی ف ــت س ــاد گف شــهردار نجــف آب
فیــروزه، ســاماندهی خیابــان مفتــح، ســاماندهی بلــوار توحیــد 
ــدان  ــاماندهی می ــا(، س ــنگبری ه ــه س ــت مجموع ــی )پش غرب
امــام حســین)ع( و ســاماندهی خیابــان طالقانــی، احــداث 
کنــدرو مجــاور شــهرک بهاران،تکمیــل و اجــرای فــاز ۲ 
فرهنگســرای آیــت اهلل عالــم از پــروژه هــای آمــاده کلنــگ زنــی 

ــرد. ــام ک ــاد اع ــف آب ــهرداری نج ــق ۴ و ۵ ش در مناط

بیش از 8٧٠ میلیارد تومان پروژه عمرانی خدماتی و فرهنگی آماده بهره برداری

اولین تور رسانه ای اعضای خانه مطبوعات و خبرنگاران اصفهان برای بازدید از پروژه های عمرانی و خانه های تاریخی شهر نجف آباد برگزار شد.

بازدید از بازارچه تولیدات کارآفرینان محلی 
به مناسبت دهه فجر
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ورود سامانه بارشی جدید
 

ــی اداره کل هواشناســی اصفهــان: ســامانه  کارشــناس پیــش بین
بارشــی از اواخــر ســاعات دوشــنبه از غــرب وارد اســتان خواهــد 
شــد و روز ســه شــنبه نیــز بارش هــای پراکنــده بــرف و بــاران، در 
اســت. شــده  بینــی  پیــش  اســتان  مختلــف  نقــاط 

ــا ورود ســامانه بارشــی ناپایــدار از اواخــر روز دوشــنبه افزایــش  ب
ابــر و وزش بــاد بــه نســبت شــدید و در نیمــه غربــی بــارش بــاران 
و بــرف انتظــار مــی رود و ایــن ســامانه به تدریــج بیشــتر مناطــق 
ــرف و کاهــش  ــارش ب ــد و ب ــرار می ده ــر ق اســتان را تحــت تاثی

ــال دارد. ــوا را در بیشــتر مناطــق به دنب ــای ه دم

ســرطان هــا از مهــم تریــن بیمــاری هــای غیرواگیــر هســتند 
ــی  ــل م ــه تحمی ــه جامع ــده ای را ب ــاری عم ــار بیم ــه ب ک
ــر  ــرگ ومی ــل م ــومین عام ــرطان، س ــران س ــد. در ای کنن
ــاری  ــبی بیم ــرل نس ــی، کنت ــبک زندگ ــر در س ــت. تغیی اس
هــای واگیــر، افزایــش عوامــل خطــر محیطــی و مســن شــدن 
جمعیــت، از عوامــل افزایــش بیمــاری ســرطان در چنــد دهــه 
اخیــر محســوب مــی شــوند. از طرفــی بــا افزایــش امیــد بــه 
زندگــی و افزایــش درصــد ســالمندی انتظــار مــی رود مــوارد 
بــروز ســرطان در دهــه آینــده بــه دو برابــر افزایــش یابــد. بــا 
دانــش فعلــی بشــر پیشــگیری از بــروز ســرطان هــا بــا کنترل 
عوامــل خطــر مقــدور و تشــخیص زودرس بــا هــدف درمــان 
قطعــی در مــورد بســیاری از ســرطان هــا امــکان پذیــر اســت. 
تخمیــن زده مــی شــود کــه بیــش از یــک ســوم تمــام مــوارد 
ســرطان هــا قابــل پیشــگیری و یــک ســوم دیگــر بــه شــرط 

تشــخیص زودهنــگام، بالقــوه درمــان پذیــر مــی باشــند.
غربالگــری ســرطان نوعــی آزمایــش غربالگــری به شــکل 
جســتجوی ســرطان پیــش از ظهــور عائــم بیمــاری در فــرد 
ــرطان  ــگام س ــایی زودهن ــخیص و شناس ــه تش ــه ب ــت ک اس
از  کمــک می کنــد. غربالگــری ســرطان عبــارت اســت 
ــر پاســخ تســت  ــه اگ ــه ای از تســت های پزشــکی، ک مجموع
غربالگــری منفــی بــود، خیــال فــرد آزمایــش دهنــده آســوده 
ــود  ــر وج ــل ب ــود دلی ــت ب ــخ مثب ــر پاس ــا اگ ــردد، ام می گ
ســرطان نیســت، بلکــه فــرد را ملــزم بــه انجــام آزمایش هــای 
تکمیلــی و پیگیــری می نمایــد. چنانچــه در آزمایش هــا 
تکمیلــی نیــز وجــود ســرطان تأییــد شــد بــه دلیل تشــخیص 
ــی  ــه نگران ــای هیچ گون ــری ج ــق غربالگ ــگام از طری زودهن
ــام  ــی انج ــدف اصل ــاً ه ــه اساس ــرا ک ــت چ ــرد نیس ــرای ف ب
غربالگــری ایــن اســت کــه ســرطان را در مراحــل اولیــه یعنــی 
زمانــی کــه هیــچ عائــم و نشــانه ای نــدارد، شناســایی کنــد 
ــان  ــد درم ــگام، رون ــه هن ــخیص ب ــن تش ــال ای ــه دنب ــه ب ک
ــود  ــد ب ــر خواه ــر و نتیجه بخش ت ــترس ت ــر، در دس کوتاه ت
و بــه دنبــال آن میــزان بقــا افزایــش می یابــد. غربالگــری یــا 
واژه ملمــوس و متــداول آن در ســطح جامعــه یعنــی چــکاپ 
تــا میزانــی اهمیــت دارد کــه ســازمان بهداشــت جهانــی آن را 
ــی  ــا ســرطان معرف ــارزه ب ــن ســاح های مب ــی از مهم تری یک
کرده اســت. غربالگــری بــه آن معنــا نیســت کــه اگر پاســخ آن 
منفــی بــود یعنــی دیگــر نیــازی بــه تکــرار نیســت، بلکــه باید 
تــداوم داشــته و بــه صــورت مکــرر ســالیانه صــورت پذیــرد.

نکتــه بســیار حائــز اهمیــت اینکــه؛ هنگامی کــه دکتــر 
ــد تلقــی گــردد  ــه نبای پیشــنهاد غربالگــری می دهــد، اینگون
کــه فــرد مبتــا بــه ســرطان می باشــد بلکــه تســت غربالگــری 
زمانــی انجــام می شــود کــه فــرد هیــچ عامــت یــا نشــانه ای 
ــی جــز پیشــگیری نخواهــد  ــاً هدف ــدارد و صرف از ســرطان ن
داشــت. زمانــی کــه ســرطان زود تشــخیص داده شــود، درمان 

مؤثرتــر خواهــد بــود.
در حــال حاضــر غربالگــری ســه ســرطان شــایع روده بــزرگ، 
رحــم و ســینه در مراکــز و خانــه هــای بهداشــت بــه صــورت 

رایــگان انجــام مــی شــود.
- سرطان برست )سینه( 

غربالگــری ســرطان ســینه در زنــان ۶۹ - ۳۰ ســال انجــام می 
شــود کــه بــا معاینــه ماهیانــه توســط خــود فــرد و معاینــات 
دوره ای توســط مامــا و پزشــک و انجــام ماموگرافــی مــی توان 

بــه تشــخیص زودهنــگام آن کمــک کــرد.
ماموگرافــی بایــد از ســن ۴۰ ســالگی به صــورت ســالیانه آغــاز 
ــار  ــال یک ب ــه س ــر س ــالگی ه ــن ۷۰ س ــد از س ــود و بع ش
ــه  ــر ب ــی منج ــیوه ماموگراف ــه ش ــری ب ــود. غربالگ ــام ش انج
ــر ناشــی از ســرطان ســینه در  کاهــش ۳۰ درصــد مرگ ومی

ــود. ــال می ش ــان ۷۰- ۴۵ س زن
- سرطان سرویکس ) دهانه رحم(

ــال  ــان ۵۹-۳۰ س ــم در زن ــه رح ــرطان دهان ــری س غربالگ
ــات دوره ای توســط  ــس از انجــام معاین انجــام مــی شــود. پ

مامــا، درصــورت لــزوم آزمایشــات تکمیلــی درخواســت مــی 
شــود ازجملــه تســت پــاپ اســمیر کــه شــامل نمونــه بــرداری 

از ســلول هــای دهانــه رحــم مــی باشــد.
- سرطان کولورکتال )روده بزرگ(

ــران  ــور در ای ــرطان کش ــت س ــار ثب ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
ــان  ــوم در می ــه س ــت روده رتب ــزرگ و راس ــرطان روده ب س
ــری  ــود اختصــاص داده اســت. غربالگ ــه خ ــا را ب ــرطان ه س
ــی  ــام م ــال انج ــن ۷۰-۵۰ س ــزرگ در س ــرطان روده ب س
ــر از ۵  ــگان فیــت در مــدت کمت ــا انجــام تســت رای شــود. ب
دقیقــه ایــن ســرطان در مراحــل اولیــه قابل تشــخیص اســت. 
انجــام ایــن تســت غربالگــری از ســن ۵۰ ســالگی، هردو ســال 
یک بــار توصیــه می شــود و در ســایر ســنین در صــورت 
داشــتن عائــم خطــر و همچنیــن ســوابق فــردی و خانوادگی 

انجــام آن تاکیــد مــی گــردد.
ــر  ــه مــوارد زی ــزرگ ب ــم خطــر ســرطان روده ب ــه عائ ازجمل

مــی تــوان اشــاره کــرد:
* خونریزی دستگاه گوارش تحتانی در طی یک ماه اخیر

ــدون اســهال،  ــا ب ــا ی *  یبوســت در طــی یــک مــاه اخیــر ب
ــزاج ــت م ــس از اجاب ــودن مقعــد پ ــر ب درد شــکم  و احســاس پ

* کاهــش بیــش از ده درصــد وزن بــدن در طــی شــش مــاه 
همــراه  بــا یکــی از عائــم بــاال

*  داشتن سوابق خانوادگی مثبت
خوب است بدانید:

- حدود ۴۰درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند.
- حــدود ۴۰درصــد ســایر مــوارد ســرطانی در مراحــل اولیــه 

قابــل تشــخیص هســتند.
- در صــورت تشــخیص زودرس، بســیاری از ســرطان هــا قابل 

ــتند. درمان هس
ــکینی  ــای تس ــتیبانی ه ــا پش ــرطانی ب ــاران س ــرای بیم - ب
ــی  ــل قبول ــر و قاب ــم زندگــی راحــت ت و حمایتــی مــی توانی

ــم. ــم کنی فراه
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

سرطان قابل پیشگیری و درمان است، با خودمراقبتی و امید

 ۱۵ درصد از راکبان موتورسیکلت از کاله 
ایمنی استفاده می کنند  

اصفهــان:  اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  پلیــس راه  رئیــس 
راکبــان  از  درصــد   ۱۵ حــدود  برون شــهری  جاده هــای  در 
موتورســیکلت از کاه ایمنــی اســتفاده می کننــد. در تصادف هایــی 
ــه  ــیکلت ها و دوچرخ ــد موتورس ــیب پذیر مانن ــران آس ــه کارب ک
ســواران دخیــل هســتند، بیشــترین آســیبی کــه منجــر بــه مــرگ 
می شــود، ضربــه بــه ســر اســت بــه همیــن دلیــل اســتفاده از کاه 
ایمنــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه می توانــد راکبــان 
ــاری کــه در مقاله هــا  ــر اســاس آم را در حــوادث نجــات دهــد. ب
آمــده اســت، اســتفاده از کاه ایمنــی حــدود ۶۰ درصــد از 
مرگ ومیــر و ضربه هــای شــدید در زمــان حادثــه جلوگیــری کنــد.

به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان

زهره حبیب الهی در اردوی تیم ملی گلبال

طبــق اعــام فدراســیون نابینایــان و کــم بینایــان کشــور، زهــره 
حبیــب الهــی از شهرســتان نجــف آبــاد بــه عنــوان تنهــا بازیکــن 
ــم  ــه اردوی تی ــن مرحل ــه نهمی ــان ب ــتان اصفه ــده اس و نماین
ــه مســابقات  ــی ب ــوان کشــور  اعزام ــال بزرگســاالن بان ــی گلب مل

ــد. ــوت ش ــژو دع ــیایی هانگ پاراآس
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عضویت رایگان در کتابخانه ها

ــوم اهلل ۲۲  ــن ۵۷ و ی ــن خونی ــت بهم ــبت گرامیداش ــه مناس ب
ــا ۲۲  ــخ ۱۲ ت ــب ،  از تاری ــب المرج ــاه رج ــول م ــن و حل بهم
بهمــن مــاه در کلیــه کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان نجــف 

ــود . ــد ب ــگان خواه ــت رای ــاد عضوی آب

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
ــورای  ــه ش ــب در جلس ــن مطل ــان ای ــن بی ــاد ضم ــف آب نج
اداری  گفــت: ایــن پــروژه هــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر۳ هــزار و 
۷۰۰ میلیــارد ریــال آمــاده افتتــاح مــی باشــد کــه بــا توجــه 
ــام اهلل  ــول ای ــه در ط ــورت گرفت ــای ص ــزی ه ــه ری ــه برنام ب
دهــه ی مبــارک فجــر بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.

ــاد، همچنیــن  نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان نجــف آب

ــروژه  ــاح پ ــژه افتت ــه وی ــی ب ــای فرهنگ ــروژه ه ــاح پ از افتت
ــاد  ــف آب ــت و نج ــای گلدش ــهر ه ــینمایی در ش ــس س پردی
ــی از  ــاد توســط یک ــه فرهنگــی شهرســتان نجــف آب در هفت

ــر داد. ــوری خب ــات کش مقام
مباشــری افــزود: بیــش از ۳۵۰ عنــوان برنامــه ویــژه در ایــام 

اهلل دهــه فجــر در شهرســتان نجــف آبــاد اجــرا مــی شــود.

افتتاح و بهره برداری بیش از 8٠ طرح و پروژه عمرانی
به مناسبت دهه فجر

دیدار مسئولین شهرستان نجف آباد با 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران

در پنجمیــن روز از دهــه مبارکــه فجــر موســی مباشــری معــاون 
ــراه  ــه هم ــاد ب ــف آب ــتان نج ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان اس
ــف  ــه نج ــام جمع ــناتی ام ــلمین حس ــام و المس ــت االس حج
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی ــا مدی ــدی نی ــاد، احم آب
اســتان اصفهــان و تعــدادی از مســئولین شهرســتان بــا حضــور در 
منــزل پــدر و مــادر شــهیدان محمدعلــی،  محســن و محمدرضــا 
قیصریــان دیــدار و گفتگــو کردنــد. در ایــن دیــدار مباشــری لــوح 
ــز  ــهیدان عزی ــن ش ــن ای ــه والدی ــان را ب ــتاندار اصفه ــر اس تقدی

ــم نمــود. تقدی
همچنیــن پــس از ایــن دیــدار بــا والدیــن شــهیدان محمدعلــی، 
ــدار  ــاد دی ــز در روســتای حاجــی آب محمــود و قاســم معینــی نی
کــرده و ســام دکتــر مرتضــوی اســتاندار محتــرم اســتان اصفهــان 

را بــه ایشــان ابــاغ نمودنــد.

آییــن بهــره بــرداری از ســاختمان جدیــد درمانــگاه فرهنگیان 
ــاد،  ــدار ویــژه شهرســتان، شــهردار نجــف آب ــا حضــور فرمان ب
ــوزش  ــر کل آم ــعه مدی ــزی و توس ــش برنامه ری ــاون پژوه مع
و پــرورش اســتان اصفهــان بــه همــراه رئیــس امــور رفاهــی 
و پشــتیبانی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان، مدیــر 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد، مســئولین 

ــن  ــرورش شهرســتان و مجمــع خیری ــوزش و پ ــت آم مدیری
نجــف آبــاد برگــزار شــد.  ایــن پــروژه بــا زمینــی بــه متــراژ 
۲۰۰ متــر و زیربنــای ۱۰۰۰ متــر در پنــج طبقــه بــا هزینــه 
۲۰ میلیــارد تومــان شــامل قســمت هــای مختلــف از جملــه: 
رادیولــوژی، آزمایشــگاه، دندانپزشــکی، مطــب پزشــک عمومی 
ــن افتتــاح شــد. ــا همراهــی ۵۰ درصــدی خیری و متخصــص ب

افتتاح کلینیک فرهنگیان نجف آباد
همزمان با دهه فجر
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بــا حضــور عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف 
آبــاد، محمــد محمــدی معــاون فرمانــدار، 
ســرهنگ نوابــی فرمانــده نیــروی مقاومــت 
مدیــر  عابــدی  یــداهلل  بســیج شهرســتان، 
ــی  ــرورش شهرســتان، و نمایندگان آمــوزش و پ
ــتان  ــاب در دبیرس ــگ انق ــر ادارات زن از دیگ

ــد. ــه ش ــج(  نواخت ــدی )ع ــام مه ــاهد ام ش
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن 
ــا  ــان ب ــاد همزم ــف آب ــهرداری نج ــل ش المل
ــاز  ــام و آغ ــه الس ــه علی ــواد االئم والدت ج
جشــن هــای چهــل و چهارمیــن ســالگرد 
انقــاب و دهــه فجــر انقــاب اســامی در 
ــر  ــار کبی ــالروز ورود معم ــن س ــم بهم دوازده
انقــاب اســامی طــی مراســمی زنــگ انقــاب 
در دبیرســتان شــاهد امــام مهــدی )عــج( 

ــد. ــه ش نواخت
مدیــر  عابــدی  یــداهلل  مراســم  ایــن  در 
نجــف  شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
ــما  ــون ش ــی همچ ــر آفرینان ــت فج ــاد گف آب
ــاش  ــا ت ــاب ب ــوزان در دوران انق ــش آم دان

و حرکــت هــای انقابــی خــود انقــاب را 
بــه ثمــر رســاندند و زنــگ انقــاب زنــگ 
بیــداری ماســت ایــن زنــگ نشــانه هشــداری 
اســت کــه بدانیــم چــه کســانی انقــاب 
چیســت. مــا  وظیفــه  اکنــون  و  کردنــد 

ــده  ــی فرمان ــعود نواب ــرهنگ مس ــه س در ادام
ــف  ــتان نج ــیج شهرس ــت بس ــروی مقاوم نی

ــت  ــی اس ــام مبارک ــام، ای ــن ای ــت ای ــاد گف آب
ــد،  ــی گوین ــوم اهلل م ــاً ی ــه آن اصطاح ــه ب ک
ــت. ــده اس ــروز ش ــاب پی ــه در آن انق ــی ک ایام

وی در ادامــه افــزود انقــاب دشــمنان زیــادی 
ــر  ــت ه ــدای خلق ــد از ابت ــن را بدانی دارد و ای
ــک  ــت ی ــکل گرف ــی ش ــان حقیق ــا جری کج
ــت. و  ــرار گرف ــروی آن ق ــل روب ــان باط جری

ــر  ــه در براب ــت ک ــی اس ــان باطل ــود جری یه
ــرار  ــران ق ــامی ای ــاب اس ــق انق ــان ح جری
گرفتــه اســت. البتــه قــرار اســت با تاش شــما 
دانــش آمــوزان اســام جهانــی شــود و پرچــم 
ــرد. ــرار گی ــر ق ــب العص ــت صاح ــه دس آن ب

ــت  ــاش اس ــمن در ت ــه داد دش ــان ادام ایش
داشــته هــای مــا را تحقیــر و کوچــک نشــان 
دهــد او مــی دانــد بــا جنگ ســخت نمی شــود 
ــا جنــگ  ــا ب انقــاب را از بیــن ببــرد، آمــده ت
ــر دهــد، جنــگ  ــا را تغیی ــرم ذهــن هــای م ن
امــروز جنــگ شــناختی اســت یعنــی دروغــی 
را آنقــدر بــزرگ مــی گوینــد کــه خــود مــا هم 
ــای  ــر از مرزه ــه انقــاب فرات ــم البت ــاور کنی ب
مــا در یمــن ســوریه عــراق و دیگــر کشــورها 
زنــده اســت و ســنگر هــای دیگــری را در 
ســطح جهــان یکــی یکــی فتــح خواهــد کــرد.

 زنگ انقالب 

 کاروان راهیان نور

ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان  ــر و همزم ــارک فج ــه مب ــمین روز از ده ــاد در شش ــف آب نج
بــا شــهادت ام المصائــب حضــرت زینــب کبــری ســام اهلل علیهــا 
بــا حضــور امــام جمعــه محتــرم، فرمانــدار ویــژه، مدیــر آمــوزش 
و پــرورش، شــهردار، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی شهرســتان، 
مســئولین بســیج دانــش آمــوزی و اولیــا و دانــش آمــوزان، کاروان 
دانــش آمــوزی دخترانــه شهرســتان نجف آبــاد متشــکل از بــاالی 
ــه وســیله  ۳۰۰ نفــر دانــش آمــوز دختــر متوســطه شهرســتان ب
هشــت دســتگاه اتوبــوس عــازم مناطــق جنگــی جنــوب شــدند.

مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه برگــزاری ۱۳ عنــوان برنامــه ویــژه 
ایــام اهلل دهــه فجــر انقــاب اســامی گفــت شــهرداری نجــف 
آبــاد بــر تــاش مضاعــف بــرای بزرگداشــت برنامه هــای دهــه 
فجــر و چهــل  و چهارمیــن جشــن پیــروزی انقاب اســامی با 
تمــام ظرفیت هــا تاکیــد دارد.علیرضــا خاکســار بــا اشــاره بــه 
اهمیــت برگــزاری چهل وچهارمیــن جشــن پیــروزی انقــاب 
ــاب  ــردم، انق ــتوانه م ــه پش ــروز ب ــرد ام ــار ک ــامی اظه اس
ــه چهل وچهارمیــن ســالگی خــود رســیده اســت  اســامی ب
ــد. ــت یابن ــود دس ــداف خ ــه اه ــته اند ب ــمنان نتوانس و دش

وی بــا اشــاره بــه ویــژه برنامه هــای شــهرداری بــه مناســبت 
چهــل و چهارســالگی انقــاب اســامی گفــت جشــن انقــاب 
روز چهارشــنبه ۱۲ بهمــن  مــاه در ســالن موهبــت مجموعــه 
ورزشــی آزادی امیرآبــاد بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا برگــزار 
ــت  ــالن والی ــن س ــنبه ۱۳ بهم ــن روز پنجش ــد، همچنی ش
ــان همــان  ــد از نمــاز مغــرب و عشــا میزب ــز بع ویاشــهر نی

جشــن بــود.
جشــن انقــاب روز جمعــه ۱۴ بهمن مــاه در حســینیه 
فاطمــه الزهــرا)س( همــراه بــا نمــاز مغــرب و عشــا و جشــن 
میــاد امــام علــی)ع( و عیــد انقــاب در حســینیه میرزاخانی 
هــا همــراه بــا نمــاز مغــرب و عشــا برگــزار شــد، روز شــنبه 
۱۵ بهمن مــاه در ســالن یزدان پــاک یزدانشــهر بعــد از نمــاز 
مغــرب و عشــا و جشــن میــاد امــام علــی)ع( و عیــد انقــاب 

در ســالن شــهروند برگــزار خواهیــم شــد.
ــیر  ــگاه س ــامی نمایش ــاب اس ــر انق ــه فج ــام اهلل ده در ای
انقــاب در مســاجد، مــدارس و مراکــز فرهنگــی شــهر نجــف 
ــاد برگــزار خواهــد شــد، همچنیــن ایســتگاه های انقــاب  آب
از ۱۸ تــا ۲۲ بهمــن مــاه در میادیــن و معابــر پرتــردد 
ــود. ــزار می ش ــا ۱۵ برگ ــح ت ــاعت ۸ صب ــهری از س ــق ش مناط

ــل  ــر در مح ــه فج ــام ده ــاب در ای ــس انق ــگاه عک نمایش
خانــه تاریخــی کبیــرزاده )مــوزه تاریــخ و مفاخــر( از ســاعت 
ــوم  ــد عم ــاده بازدی ــود و آم ــزار می ش ــا ۱۵ برگ ــح ت ۸ صب

ــود. ــد ب ــدان خواه عاقه من
ــام  ــول ای ــز در ط ــهدا نی ــار ش ــگاه آث ــه داد نمایش وی ادام

دهــه فجــر در خانــه ایثــار )خانــه شــهیدان حجتــی( برگــزار 
می شــود و همــه روزه از ســاعت ۸ صبــح تــا ۱۵ آمــاده 

ــد عمــوم شــهروندان مــی باشــد. بازدی
خاکســار بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه »برگــی از 
تاریــخ« در ایــام دهــه فجــر، گفــت ایــن نمایشــگاه در 
خانــه تاریخــی مهرپــرور )مــوزه مــردم شناســی نجــف آبــاد( 
برگــزار می شــود و از ســاعت ۸ صبــح تــا ۱۵ آمــاده بازدیــد 

عاقه منــدان خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه برگــزاری مســابقه کتابخوانــی از کتــاب 
“آن ســوی آفتــاب” در فضــای مجــازی یکــی دیگــر از ویــژه 
ــام  ــن ای ــزود در ای ــه فجــر امســال اســت اف ــای ده برنامه ه
پویش هــای “خاطــرات دهــه فجــر شــهرم” و “من یــک فرزند 
ــزار می شــود. ــز در فضــای مجــازی برگ انقــاب هســتم” نی

ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری نجــف آبــاد بــا تاکیــد بــر تــاش مضاعــف بــرای 
بزرگداشــت برنامه هــای دهــه فجــر و ســالروز پیــروزی 
انقــاب اســامی بــا تمــام ظرفیــت  افــزود نبایــد نســبت بــه 
ــد در  ــه بای ــیم،  بلک ــاوت باش ــر بی تف ــه فج ــت ده بزرگداش
ــام  ــاب و ام ــای انق ــا آرمان ه ــاب ب ــروزی انق ــالگرد پی س
ــه  ــاب را ب ــروزی انق ــرده و پی ــان ک ــد پیم ــهدا تجدی و ش

ــم. ــی بداری ــته گرام ــورت شایس ص

نمایشگاه سیر انقالب تا نمایشگاه آثار شهدا
به مناسبت چهل  و چهارمین جشن پیروزی انقالب اسالمی

 همزمان با چهل و چهارمین سالگرد انقالب در نجف آباد
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ــه کاری  ــم ب ــه تصمی ــد ک ــاده باش ــاق افت ــا اتف ــاید باره ش
ــه  ــا ب ــا کــرده باشــید؟ ی ــا آن را نیمــه کاره ره ــد ام گرفته ای
بیــکار هســتید و بــه دنبــال کار می گردیــد و هــر کاری کــه 
ــد و  پیــدا می کنیــد؟ احســاس می کنیــد کــه دوســت نداری
یــا مناســب شــما نیســت و حقــوق کافــی نــدارد؟ آیــا بیشــتر 
ــد؟  ــوض می کنی ــغل ع ــدام ش ــتید و م ــکار هس ــع بی مواق
ممکــن اســت افــراد بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه بــی اراده و 
یــا تنبــل هســتید و یــا دیگــران شــما را فــردی بــدون ثبــات 
و پشــتکار بداننــد. در ایــن مقالــه قصــد بررســی علــل ایــن 

موضوعــات را داریــم.
* کمال گرایــی: موجــب می شــود کــه بخواهیــم کاری 
ــب  ــن عی ــم. کوچکتری ــام دهی ــص انج ــب و نق ــدون عی را ب
و نقطــه ضعفــی باعــث می شــود کــه کار را نیمــه کاره رهــا 
ــه خــود واقعی شــان  کنیــم. افــراد کمال گــرا توجــه کمــی ب
ــد و  ــاال در نظــر می گیرن ــی را بســیار ب ــد و خــود آرمان دارن
ــر  ــه را پ ــن فاصل ــد ای ــم نمی توانن ــاد ه ــای زی ــا تاش ه ب
کننــد و بــه آروزهایشــان برســند. و ایــن دلیلــی اســت بــرای 
اینکــه کاری را نصفــه و نیمــه رهــا کننــد و آن را بــه حســاب 

ــد.  ــتکار می گذارن ــدم پش ــی و ع بی ارادگ
* هیجان مــداری بــه جــای عقل مــداری: بیشــتر 
ــی  ــی و عاطف ــات هیجان ــه در لحظ ــد ک ــادت دارن ــراد ع اف
ماننــد خشــم، تــرس، شــهوت، غــم، شــادی و ... تصمیم هــای 
افراطــی بگیرنــد و بعــد از پایــان یافتــن هیجانــات زودگــذر، 
انــرژی الزم بــرای ادامــه کار از بیــن مــی رود و فــرد از ادامــه 
ــی  ــا برنامه ای ــع و ب ــه موق ــم ب ــا تصمی ــد. ام ــاز می مان کار ب

ــد. ــر می کن ــدف را محتمل ت ــه ه ــیدن ب ــی رس عمل
و  بیرونــی  کاذب  مشــوق های  از  تاثیرپذیــری   *
ضعــف انگیــزه درونــی: بــرای هــر کســی ممکــن اســت 
پیش آمــده باشــد کــه بــا خوانــدن یــک کتــاب و یــا شــنیدن 
یــک ســخنرانی انگیزشــی برانگیختــه شــده باشــد ولــی پــس 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــا کرده ای ــی آن را ره ــدت کوتاه ازم
ــوق های  ــید. در حالیکــه مش ــی اراده خوانــده شــده باش ب
بیرونــی تنهــا زمانــی تاثیــر پایــداری بــر فــرد دارد کــه فــرد 

ــز داشــته باشــد.  ــرای انجــام کار را نی ــزه الزم ب انگی
* رعایــت نکــردن علــل زیربنایــی اراده: بی برنامگــی، 
ــد از  ــن می توان ــد ای ــواردی مانن ــزه و م ــدم انگی ــاد، ع اعتی

علــل ضعــف اراده باشــد.
* نــوع تربیــت کودکــی: کــودکان در ســنین ۷ الــی ۱۱ 
ســال بایــد یــاد بگیرنــد کــه بــرای رســیدن بــه اهدافشــان 
در آینــده بایــد تــاش کننــد حتــی از لذت هایــی در زمــان 

ــد  ــن مانن ــن س ــودک در ای ــد. ک ــی کنن ــال چشم پوش ح
ــل شــکل دهی  ــازه و قاب ــوز ت ــه هن ــچ اســت ک ســیمان و گ
ــا را  ــخصیت آن ه ــزی ش ــا برنامه ری ــی و ب ــه راحت اســت و ب
شــکل داد و افــرادی بــا اراده را تربیــت کــرد. البتــه اشــتباه 
ــح، ســینما، گــردش  ــزی شــامل درس، تفری نشــود برنامه ری

ــط درس! ــه فق ــود ن و ... می ش
ــر  ــط: ه ــدرت محی ــود و ق ــی خ ــه توانای ــه ب * توج
ــد  ــل نبای ــن دلی ــه همی ــی دارد. ب ــت خاص ــانی ظرفی انس
ــا دیگــران مقایســه کنیــم زیــرا هرکســی از نظــر  خــود را ب
ــی،  ــی و ســایر زمینه هــای روان ــوان بدن ســرمایه جســمی، ت
عاطفــی و هوشــی و ... منحصــر بــه فــرد هســتند. همیشــه 
ــت و  ــط را در نظــر گرف ــدرت محی ــود و ق ــی خ ــد توانای بای

ــرد.  ــزی ک ــا آن برنامه ری ــب ب متناس
* اجتنــاب از برچســب زدن : هرگــز بــه خودتــان 
برچســب هایی ماننــد مــن اراده نــدارم، تنبلــم و ... نزنیــد. در 
صــورت شکســت بررســی و علت یابــی کنیــد. برچســب زدن 
ــش  ــس را کاه ــه نف ــاد ب ــد و اعتم مشــکلی را حــل نمی کن

می  دهــد.
* لذت طلبــی در برابــر واقع بینــی: بــرای رســیدن 
بــه اهــداف واالتــر بایــد از لذت هــای خــود گذشــت و آن هــا 

را بــه تعویــق انداخــت.
ــن  ــوی و آهنی ــد اراده ق ــده: بای ــه آین ــدی ب * ناامی
داشــته باشــید، امیــدواری خــود را حفــظ کنیــد و علت هــای 
شکســت را بررســی کنیــد تــا موفــق شــوید.با یــک شکســت 
ــرد و  ــری ک ــاره بازنگ ــد دوب ــد بای ــر نمی رس ــه آخ ــا ب دنی

ــاره شــروع کنیــد.  دوب
احمد شریعتی

تنبل هستم!

سردردهای میگرنی

ــزی و  ــرات مغ ــه تغیی ــوان ب ــی ت ــرن م ــه میگ ــا ب ــل ابت از دالی
عوامــل ژنتیکــی اشــاره کــرد. میگــرن یــک ســردرد شــدید اســت 
کــه ممکــن اســت بــا حالــت تهــوع و یــا حساســیت بــه نــور خــود 
را نشــان مــی دهــد. دردهــای میگرنــی معمــوال چنــد روز یــا چند 

ســاعت بــه طــول مــی انجامــد
فــردی کــه مبتــا بــه میگــرن اســت ممکــن اســت ایــن بیمــاری 
را بــه ارث بــرده باشــد. محققــان مــی گوینــد یکــی از دالیــل ایــن 
بیمــاری عوامــل غیــر طبیعــی ارثــی در بخــش هــای خاصــی از 
مغــز اســت. برخــی از ایــن عوامــل بیرونی محــرک شــروع بیماری 
میگــرن و حمــات میگرنــی مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کرد:

مصرف غذاهای خاص
مصــرف غذاهایــی مثــل گوشــت هــای فــرآوری شــده، پنیــر و... 
ــده هســتند کــه ممکــن اســت باعــث  کــه حــاوی مــواد نگهدارن
ســردردهای میگرنــی مــی شــود. بــا ایــن حــال نــوع غــذا بســتگی 
بــه فــردی کــه مبتــا بــه میگــرن اســت متفــاوت اســت و حتــی 
خیلــی از مبتایــان بــا مصــرف موادغذایــی مثــل نخــود فرنگــی، 
زیتــون یــا حتــی ســس ســویا حمــات میگرنــی را تجربــه کــرده 
انــد. بــه همیــن خاطــر بهتــر اســت  در مــورد تغذیــه و غذاهایــی 

کــه مــی خوریــد بــا پزشــک تــان مشــورت کنیــد.
نداشتن الگوی خواب منظم

بســیاری از افــراد وقتــی کــه ســاعت خــواب از دســت رفته داشــته 
باشــند، حمــات میگــرن را تجربــه مــی کننــد. اگــر حملــه هــای 
ــرای تنظیــم چرخــه  ــود، ب ناشــی از الگــوی خــواب ادامــه دارد ب

خــواب بــا پزشــک مشــورت کنیــد.
خطر سکته مغزی

ــر  ــد غی ــی ده ــت م ــما دس ــه ش ــه ب ــی ک ــات میگرن ــر حم اگ
ــد خطــر ســکته مغــزی باشــد. ســردرد  معمــول اســت مــی توان
هــای میگرنــی عائــم عصبــی ماننــد ســکته مغــزی دارنــد. بــی 
حســی دســت هــا و پاهــا و مشــکات بینایــی، از عائــم دیگــری 
ــا ســردرد همــراه باشــد بیانگــر ســکته مغــزی  اســت کــه اگــر ب

ــا پزشــک اســت. ــوری ب ــه تمــاس ف ــاز ب اســت کــه نی
حساسیت به محرک های حسی

محــرک هــای حســی ماننــد نورچــراغ یــا عطرهــای قــوی باعــث 
حمــات میگــرن می شــود. بــه گفته پزشــکان و محققــان تحریک 
غشــا سیســتم عصبــی باعــث تحریــک گیرنــده هــای درد در مغــز 
انســان مــی شــود بنابراین بهتر اســت کــه برای کاهش حساســیت 
ــور از عینــک هــای آفتابــی حتــی در شــب اســتفاده کــرد. ــه ن ب

مصرف بیش از حد کافئین
ــد  ــع ســردرد مفی ــرای رف ــن ب ــه طــور معمــول، مصــرف کافئی ب
اســت امــا بــه طــور مثــال آدرنوزیــن موجــود در قهــوه مــی توانــد 
یکــی از علــل ســردرد باشــد و اگر شــما به مصــرف کافئیــن عادت 
کــرده باشــید بایــد مصــرف آن را بــه طــور اهســته و تدریجــی کم 
کنیــد زیــرا تــرک ناگهانــی آن وضعیــت میگــرن را بدتر مــی کند.

اگــر شــما بــه دنبــال تســکین فــوری دردهــای میگرنــی هســتید، 
ــور  ــم ن ــاق ک ــتراحت در ات ــد درد و اس ــای ض ــتفاده از داروه اس
توصیــه می شــود. شــما همچنیــن می توانیــد بــرای از بیــن بــردن 
حالــت تهــوع و ســرگیجه آب زیــاد بنوشــید. اگــر درد همچنــان 
ادامــه دارد بایــد بــا پزشــک تان در مــورد تجویــز داروهــای کمــک 

کننــده بــه کاهــش درد مشــورت کنیــد.
زهرا طاهری

٧ میز خدمت جهادی توسط مسئولین 

ــاه،  ــن م ــه ۱۴ بهم ــر مورخ ــه فج ــه مبارک ــومین روز از ده در س
موســی مباشــری معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان نجف 
آبــاد بــه همــراه امامــی شــهردار نجف آبــاد  و جمعــی از مســئولین 
شهرســتان در نمــاز جمعــه شــهر ویاشــهر شــرکت و به ســواالت 

مــردم و نمازگــزاران پاســخ دادنــد.

همچنیــن معاونیــن فرمانــدار و بخشــداران مرکزی و مهردشــت به 
همــراه تعــدادی از مســئولین شهرســتان بــر اســاس برنامــه ریــزی 
انجــام شــده در محــل  هــای برگــزاری نمــاز جمعــه در شــهرهای 
ــا شــهر، علویجــه، دهــق و یزدانشــهر  ــاد، جــوزدان، وی نجــف آب

حضــور پیــدا کــرده و بــه ســواالت مــردم پاســخ دادنــد.

در محل های برگزاری نماز جمعه شهرهای  شهرستان نجف آباد 
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

قهــوه مــی توانــد ماننــد یــک شمشــیر دو لبــه عمــل کنــد؛ 
ــی  ــردگی دارد و م ــه در افس ــدی ک ــر مفی ــر تاثی ــاوه ب ع
ــم  ــت ه ــن واقعی ــا ای ــد، ام ــش ده ــم آن را کاه ــد عائ توان
ــاده ای؛  ــر م ــدازه ی ه ــه مصــرف بیــش از ان وجــود دارد ک
نــه تنهــا قهــوه، مــی توانــد تاثیــر عکــس بــر بــدن بگــذارد.

ــدا  ــوه در ابت ــد اگرچــه مصــرف قه ــن باورن ــر ای ــن ب محققی
ــد ســبب کاهــش افســرگی شــود امــا در طوالنــی  مــی توان
مــدت کافئیــن مــی توانــد عامــل افســردگی بــه شــمار رود.

ــر؛  ــا را نظی ــرک ه ــی مح ــرد برخ ــد عملک ــی توان ــوه م قه
ــال در  ــال اخت ــه دنب ــد، ب ــل کن ــا را مخت ــن، گام دوپامی
عملکــرد ایــن محــرک هــا و یــا کاهــش آنهــا )بــه خصــوص 
دوپامیــن( عوارضــی ایجــاد مــی شــود  از جملــه ایــن 
عــوارض؛ بــی انگیزگــی و ناامیــدی مــی باشــد. بــی انگیزگــی 
ــای آن  ــانه ه ــی از نش ــردگی و یک ــرای افس ــی ب ــود دلیل خ

ــود. ــی ش محســوب م
عــاوه بــر ایــن، تاثیــری کــه قهــوه بــر کاهــش محــرک گامــا 
دارد، ســبب بــی قــراری، اســترس و پرخاشــگری افــراد مــی 
ــان  ــتر از خودش ــراد بیش ــن اف ــه ای ــه ای ک ــه گون ــود، ب ش
نقــد مــی کننــد. تمــام ایــن مــوارد نشــان مــی دهــد قهــوه 
همانطــور کــه مــی توانــد ســبب احســاس شــادی و لــذت در 
افــراد شــود مــی توانــد عائــم افســردگی را هــم ایجــاد کنــد.

ــن نتیجــه حاصــل  ــت، ای طبــق تحقیقــی کــه صــورت گرف
ــاد قهــوه  ــرادی کــه زی ــن دانشــجویان ســالم اف شــد؛ در بی
ــند  ــی نوش ــوه نم ــه قه ــانی ک ــر کس ــند، در براب ــی نوش م
ــدیدتری از  ــه ی  ش ــه درج ــد، ب ــری دارن ــرف کمت ــا مص ی

ــه  ــل آن ب ــن دلی ــوند. مهمتری ــی ش ــار م ــردگی گرفت افس
ــط  ــی مرتب ــوه و چای ــرف قه ــی از مص ــواب ناش ــال خ اخت
ــی  ــراد م ــه ی اف ــواب و روحی ــن خ ــاط بی ــود. ارتب ــی ش م

ــد. ــول کن ــل قب ــش را قاب ــن آزمای ــج ای ــد نتای توان
قهوه و افسردگی شمشری دو لبه

هنــوز هیــچ قطعیــت کاملــی در کاهــش افســردگی بــا قهــوه 
ــن  ــت ای ــخص اس ــه مش ــزی ک ــا آن چی ــدارد ام ــود ن وج
ــف  ــراد مختل ــر گــذاری و.. در اف ــم، شــدت تاثی ــج، عائ نتای
متفــاوت اســت و تــا حــد زیــادی بــه سیســتم بدنــی خــود 
فــرد مربــوط مــی شــود. اگــر افــراد بتواننــد مقــدار مصــرف 
ــد  ــی توانن ــردگی م ــوه و افس ــد، قه ــت کنن ــود را مدیری خ

ــف هــم باشــند. مخال
الهام شهریاری

خاموشی ۳0 دستگاه ماینر قاچاق

ــارزه  ــتای مب ــرد: در راس ــار ک ــور، اظه ــف بهرام پ ــرهنگ یوس س
ــاز  ــزات غیرمج ــع آوری تجهی ــایی و جم ــاق کاال و شناس ــا قاچ ب
اســتخراج ارز دیجیتــال، مأمــوران پلیــس آگاهــی ایــن فرماندهــی 
ــتفاده  ــدازی و اس ــوص راه ان ــردی در خص ــه ف ــدام مجرمان از اق
غیرقانونــی دســتگاه های ماینــر قاچــاق در یکــی از بــاغ تاالرهــای 
شهرســتان تیــران و کــرون مطلــع و بررســی موضوع را در دســتور 

کار خــود قــرار دادنــد.
وی افــزود: در ایــن راســتا مأمــوران بــا هماهنگــی مرجــع قضائــی 
ــه  ــه عمــل آمــده موفــق ب ــه ایــن محــل اعــزام و در بازرســی ب ب
ــه مــدارک  ــدون هرگون کشــف ۳۰ دســتگاه ماینــر قاچــاق کــه ب

قانونــی و معتبــر گمرکــی بــود، شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان تیــران و کــرون بــا اشــاره بــه اینکــه 
ارزش دســتگاه های ماینــر کشــف شــده برابــر اعــام کارشناســان 
ــرآورد شــده اســت، تصریــح کــرد: در ایــن  ســه میلیــارد ریــال ب
خصــوص یــک متهــم دســتگیر کــه پــس از تشــکیل پرونــده برای 

انجــام اقدامــات قانونــی بــه مرجــع قضائــی تحویــل داده شــد.
ــد  ــال را نیازمن وی اســتفاده از دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیت
مصــرف بــرق زیــاد و باعــث اخــال در شــبکه توزیــع برق شــهری 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: پلیــس بــا قاطعیــت و در چارچــوب 
قانــون بــا مجرمــان و قانون شــکنان در ایــن حــوزه برخــورد کــرده 
و از شــهروندان نیــز می خواهیــم هرگونــه اخبــار و اطاعــات خــود 
ــتخراج ارز  ــتگاه های اس ــی از دس ــتفاده غیرقانون ــوص اس در خص
دیجیتــال را از طریق تماس با شــماره ۱۱۰ بــه پلیس اطاع دهند.

تاثیر منفی قهوه بر افسردگی

تیران و کرون
مهــرداد مرادمنــد در نشســت خبــری  اظهــار کــرد: در دهــه 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــه س ــوط ب ــروژه مرب ــر ۱۷۳ پ فج
اســتان شــامل امــور عشــایر بــا تعــداد ۲۰ پــروژه بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر ۱۵۱,۳۲۰ میلیــون ریــال، آب و خــاک و امــور فنــی 
ــا اعتبــاری بالــغ بــر ۶۱۵,۷۵۸  مهندســی تعــداد ۳۵ پــروژه ب
ــا  ــال، تحقیقــات کشــاورزی تعــداد پنــج پــروژه ب میلیــون ری
اعتبــاری بالــغ بــر ۲۲۸,۸۰۰ میلیــون ریــال، تعــاون روســتایی 
ــون  ــر ۵۴۰,۰۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــداد دو پ تع
ــا  ــروژه ب ــداد ۱۴ پ ــان تع ــور و آبزی ــدات دام، طی ــال، تولی ری
اعتبــاری بالــغ بــر ۲,۷۰۵,۰۰۰ میلیــون ریــال، تولیــدات 
ــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳,۰۵۹,۴۲۲  گیاهــی تعــداد ۸۸ پــروژه ب
میلیــون ریــال، دامپزشــکی تعــداد شــش پــروژه بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر ۳,۱۹۷,۰۰۰ میلیــون ریــال، و صنایــع کشــاورزی بــا 
ــر ۳۱۹,۰۰۰ میلیــون  ــغ ب ــا اعتبــاری بال ــروژه ب تعــداد ســه پ

ریــال افتتــاح خواهــد شــد.
وی افــزود: مجمــوع اعتبــار ایــن پروژه هــا ۱۰,۸۱۶,۳۰۰ 
ــه  ــت ک ــان اس ــارد توم ــادل ۱,۰۸۱ میلی ــال مع ــون ری میلی
ــا ۹۰۸ میلیــارد تومــان آن توســط بخــش خصوصــی، ۹۸.۲  ب
ــان  ــارد توم ــی و ۷۳.۷ میلی ــش دولت ــان از بخ ــارد توم میلی
توســط تســهیات بانکــی تأمیــن مالــی شــده اســت. بــا توجــه 
بــه توضیحــات ارائــه شــده، قســمت قابــل توجهــی از اعتبارات 
ــن  ــذاری بخــش خصوصــی تأمی ــق ســرمایه گ ــروژه از طری پ
شــده و کمتــر از تســهیات بانکــی و دولتــی اســتفاده شــده تا 

ــد. ــا بیشــتر باش ــن پروژه ه ــدگاری ای ــداری و مان پای
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان گفــت: ۶۲ 
پــروژه از مجمــوع ۱۷۳ پــروژه در شهرســتان تیــران و کــرون 
قــرار دارد. ایــن شهرســتان پیشــرو در کشــت های گلخانــه ای و 
صــادرات اســت و ارزش افــزوده خوبــی را بــه بخش کشــاورزی 

و کل جامعــه بــر می گردانــد.
مرادمنــد اضافــه کــرد: شهرســتان گلپایــگان نیــز از نظــر حجم 
ســرمایه گــذاری بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۷۵ میلیــارد تومــان، 

بیشــترین عــدد را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــات در  ــد و تداخ ــع تولی ــع موان ــوص رف ــزود: در خص وی اف
بخــش زمیــن در اســتان و کشــور اتفاقــات خوبی افتاده اســت. 
ــت  ــردم و دول ــان م ــادی می ــات زی ــوص اختاف ــن خص در ای
ــیدگی  ــی رس ــتم قضائ ــاً در سیس ــه عمدت ــت ک ــود داش وج

می شــد و مراحــل طوالنــی را طــی می کــرد.
ــه  ــان ادام ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــت،  ــکاری اداره کل ثب ــا هم ــد، ب ــون جدی ــرای قان ــا اج داد: ب
ــی  ــاد و دارای ــور اقتص ــی و اداره کل ام ــع طبیع اداره کل مناب
و ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان، ایــن اراضــی بــر اســاس 
ــخص  ــس مش ــد و پ ــد ش ــی خواهن ــی بررس ــای ثبت پاک ه
شــدن تداخــات، ســوابق ایــن اراضــی بررســی خواهــد شــد تا 
در نهایــت مــرز اراضــی مشــخص شــود. بــا ایــن اقــدام، ماهیت 

پــاک بررســی و در زمــان صرفــه جویــی خواهــد شــد.
مرادمنــد گفــت: حــدود ۴۳۰ هــزار هکتــار از زمین هــای 
ــون رفــع تداخــات اســت کــه بیــش از  اســتان مشــمول قان
۱۱۲ هــزار هکتــار از آن رفــع تداخــل شــده اســت. پــس از رفع 
ــن اراضــی انجــام خواهــد  ــرای ای تداخــات، صــدور اســناد ب
شــد. از مالــکان ایــن زمین هــا درخواســت می شــود کــه کــه 
بــرای مشــخص کــردن وضعیــت اراضــی خــود اقــدام کننــد.

افتتاح ۱٧3 پروژه با اعتبار ۱,٠8۱ میلیارد تومان 

ایران ۳۴ میلیون گیمر دارد

براســاس آخریــن پیمایش بنیــاد ملی بازی هــای رایانه ای در ســال 
۱۴۰۰، برآورد شــده اســت از بیــن ۸۴ میلیون ایرانــی، ۳۴ میلیون 
ــد.  ــه ای انجــام می دهن ــازی رایان ــا، ب ــوع پلتفرم ه ــر روی مجم نف
مــردان ۵۹ درصــد و زنــان ۴۱ درصــد ایــن جمعیــت را تشــکیل 
می دهنــد. در میــان اســتان ها، »قــم« کمتریــن و »البــرز« 

ــان را دارد. ــبت بازیکن ــترین نس بیش

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
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ســازمان  عامــل  مدیــر  خاکســار  علیرضــا 
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف 
ــاد مجموعــه طــرح هــای تابلوهــای شــهری  آب

ــود. ــریح نم ــر  را تش ــه فج ــام ده ــژه ای وی
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل 
شــهرداری نجــف آبــاد علیرضــا خاکســار گفــت: 
بــه مناســبت آغــاز دهــه مبــارک فجر و ســالگرد 
پیــروزی انقــاب اســامی ایــران مجموعــه طرح 
ویــژه ایــن مناســبت بــا شــعار  »مــن کــه فرزند 

ایــن ســرزمینم« تهیــه و نصــب شــده اســت.
مهنــدس خاکســار افــزود در ایــن نوبــت از 
تابلوهــای شــهری بــا هــدف اعــام همبســتگی 
ــد  ــن و تجدی ــران زمی ــان ای ــان و جوان نوجوان
میثــاق بــا امــام راحــل، خــون شــهداء و 
مقــام معظــم رهبری)مــد ظلــه(، فرزنــدان 
افتخارآفریــن دهــه هــای مختلــف ایــران انقابی 

ــد. ــده ان ــدان آم ــه می ب
ــی و  ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــر عام مدی

ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد افــزود فرزندانــی 
ــی چــون المپیادهــای  پرافتخــار در عرصــه های
جهانــی علمــی ریاضــی، شــیمی، زیســت 
شناســی و..، رقابــت هــای بیــن المللی ورزشــی، 
مســابقات جهانــی اختراعــات و ایــده هــای 
نویــن، نفــرات برتــر حــوزه نانوتکنولــوژی و علوم 
ــه زینــت پرچــم  ــی ب ــا مدال ــان و.. ب ــش بنی دان
مقــدس جمهــوری اســامی زینــت دهنــده این 

ــت از تابلوهــای شــهری هســتند. نوب

ــه شــعار  ــا توجــه ب ــان گفــت ب خاکســار در پای
انتخــاب شــده در قالــب فضاســازی دهــه فجــر 
۱۴۰۱ و شــرایط اکنــون جامعــه عــاوه بــر 
مــوارد ذکر شــده، فرزنــدان دهــه ۸۰ و ۹۰ ایران 
اســامی بــا تمثــال رهبــری، تصویــر ســردار دل 
ــر  ــال تفاخ ــلیمانی و در ح ــاج قاســم س ــا ح ه
ــدس  ــم مق ــه پرچ ــرام ب ــرض ارادت و احت و ع
ــر  ــه تصوی ــز ب ــران نی ــامی ای ــوری اس جمه

ــد. کشــیده شــده ان

من که فرزند این سرزمینم

مالقات مردمی فرمانداری ویژه شهرستان 

ــژه شهرســتان  ــدار وی موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمان
نجــف آبــاد در ششــمین روز از دهــه مبــارک فجــر انقــاب 
ــدار و  ــا مــردم شهرســتان دی ــاه ب اســامی مورخــه ۱۷ بهمــن م

ــرد. ــو ک گفتگ
ــاعت ۷  ــتان از س ــردم شهرس ــر از م ــداد ۳۵ نف ــن روز تع در ای
صبــح تــا ۱۲ ظهــر بــا فرمانــدار شهرســتان ماقــات و مســائل و 
مشــکات خــود را مطــرح نمودند.مباشــری در خصــوص مســائل 

ــود. ــادر نم ــتورات الزم را ص ــده دس ــرح ش مط
شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن روز معاونیــن فرمانــدار و 
بخشــداران مرکــزی و مهردشــت نیــز بــا مــردم ماقــات و دغدغــه 

ــد. ــرار دارن ــری ق ــورد پیگی ــا را م ــای آنه ه

بنابــر آخریــن آمــار ثبــت شــده در معاونــت درمــان، باالتریــن 
آمــار ابتــاء بــه ســرطان در شــهرضا، شــاهین شــهر و لنجــان 
ثبــت شــده اســت و بــر اســاس آمــار ســال ۹۶، اصفهــان در 
ســرطان پســتان جایــگاه دوم، ســرطان خــون جایــگاه ســوم 
ــرار دارد  ــارم ق ــگاه چه ــد در جای ــرطان تیروئی ــوری و س کش
ــر کــرده و در  ــگاه اصفهــان تغیی ــن ســال ها جای کــه طــی ای

ــه اســت. ــرار گرفت ــر ق ــای باالت رتبه ه
شــایع ترین ســرطان ها در اســتان اصفهــان ســرطان پســتان، 
ــده و  ــت ش ــد ثب ــزرگ و تیرویی ــت، روده ب ــتات، پوس پروس
ــه ســرطان ۵۹.۵ ســال تخمیــن زده  میانگیــن ســن ابتــاء ب
ــر  ــا ب ــاری DALY، تنه ــای آم ــق داده ه ــت ومطاب ــده اس ش
ــزار ســال عمــر  ــزرگ در کشــور ۱۶۰ ه ــر ســرطان روده ب اث
مــردم ایــران بــه علــت مــرگ زودرس و ناتوانــی ناشــی از ایــن 

ــد. ــش می یاب ــرطان کاه س
مقایســه آمــاری ســرطان روده بــزرگ در اصفهــان بــا کشــور 
نشــان می دهــد کــه از هــر صــد هــزار نفــر ســاالنه ۷ نفــر از 
مبتایــان بــه ســرطان روده بــزرگ در کشــور فــوت می کننــد 

کــه ایــن آمــار بــرای اصفهــان ۸ نفــر اســت.
رونــد رو بــه رشــد ســرطان کــه دیگــر بــه یــک واقعیــت انــکار 
ناپذیــر مبــدل شــده و تمــام متولیــان بهداشــت و درمــان کــه 
روزی شــیوع ســرطان را صرفــاً ناشــی از تشــخیص زودهنــگام 
ــا  ــروز ســرطان را ب ــر ب ــوا ب می دانســتند و نقــش آلودگــی ه
ایــن لفــظ کــه هنــوز پژوهشــی در این ارتبــاط صــورت نگرفته 

انــکار می کردنــد امــروزه صدهــا گــزارش و مقالــه کــه نقــش 
آلودگــی هــوا بــر افزایــش جمعیــت ســرطان را اثبــات کنــد، از 
ســوی جامعــه پزشــکی منتشــر شــده اســت بــه طــوری کــه 
از نظــر دبیــر ثبــت ســرطان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
پیشــگیری از ســرطان را در زمــان کنونــی کــه هــر روز 
شــاهد افزایــش مصــرف دخانیــات، مصــرف الــکل، کودهــای 
شــیمیایی وآالینــده هــای محیطــی، صنعتــی و بــی تحرکــی 
هســتیم را یــک امــری غیــر ممکــن خوانــد و اظهــار می کنــد: 
الزمــه پیشــگیری از ســرطان برنامه ریزی هــای دقیــق و 
ــت. ــف اس ــای مختل ــا و حیطه ه ــدت در حوزه ه ــی م طوالن
سمیه شریعتی

سرطان حاصل آلودگی هوا در اصفهان 


