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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی
مطالعه جدید نشان میدهد خوردن یک فنجان بلوبری
در روز منجر به حفظ سالمت مداوم عملکرد عروقی و
بهبود سفتی شریانها میشود.به گزارش مهر ،محققان
ادعــا میکنند مصرف  150گرم بلوبری در روز موجب
کاهش خطر بیماری قلبی-عروقی تا  15درصد میشود.
به گفته محققان ،بلوبری و سایر انواع توتها باید در رژیمهای غذایی
گنجانده شــوند تا خطر بیماری قلبی-عروقی ،بخصوص در بین
گروه پرخطر ،کاهش یابد.این گروه تحقیق به بررسی تاثیر مصرف

گفتو گو

آفتاب یزد در گفت وگو با جراح و متخصص چشم بررسی کرد

چه عواملی میتوانند دوبینی ایجاد کنند؟

آفتابیزد– فاطمهمظفری:دوبینییادیپلوپی
( )diplopiaیــک عارضه جدی و خطرناک در
چشم است .بسیاری از ما میتوانیم چشمانمان را
باز کرده و یک تصویر واضح و شــفاف را ببینیم.
این عملکرد طبیعی در سیستم بینایی است که
همه چیز با هم کار کرده و
مشکلی به وجود نمیآید.
اما زمانی که مشکلی پیش
آیــد و ما تصاویر را دوتایی
ببینیم ،این نشــان دهنده
مشکلی جدی است ک ه باید
فورا به دنبال درمان پزشکی
آن بود .با توجه به اهمیت
موضوع آفتاب یزد در این
باره با دکتــر بهرام آزادی،
جراح و متخصص چشــم
گفت وگو کرده اســت .وی در این باره میگوید:
دوبینی نوعی اختالل دید است که فرد یک شیء
واحد را به عنوان دو تصویر مجزا میبیند .دوبینی
میتواند عمودی (یعنی تصاویر یکی باالی دیگری)
یا افقی (تصاویر در کنار یکدیگر) باشد .دکتر آزادی
ادامه داد :شــایعترین علل ایجاد دوبینی ،ضعف
یا فلج یک یا چند عضلهای اســت که چشمها را
تحت کنترل خود دارند .حرکات چشمیکه دچار
مشکل در عملکرد عضله شده است ،مختل شده
و باعث لوچ شــدن چشم میگردد لذا دو منظره
مختلف از یک شیء به سیستم بینایی میرسد و
مغز نمیتواند آنها را با هم ترکیب کند .این جراح و
متخصص چشم خاطرنشان کرد :افراد مسن معموال
به بیماری دوبینی به دلیل داشتن فشارخون باال،
دیابت و چربی خون باال مبتال میشــوند ولی در
افراد جوان نیز این بیماری مشاهده میشود .وی
نحوه تشخیص بیماری دوبینی را این گونه تشریح
کرد :پزشک ممکن اســت از شما بخواهد که در
هر بار یکی از چشمهایتان را ببندید تا ببینید که
آیا دوبینی از بین میرود یا خیر .همچنین ممکن
است از شما بپرسد که آیا دو تصویر ایجاد شده در
کنار هم هستند یا روی یکدیگر میافتند .پزشک
احتماال نحوه حرکت چشــمها را بررسی میکند
تــا ببیند آیا ضعف یا فلج عضالت چشــم وجود
دارند .همچنین آزمایشهای ویژه بینایی را برای
شناســایی ضعف حرکات چشم انجام میدهد تا
بیماری دوبینی را در فرد تشخیص دهد.
دکتر آزادی افزود :در حالت عادی هر چشم دارای
شش عضله میباشد که از یک اعصاب حرکتی که
در مغز وجود دارد و فرمان الزم برای دیدن تصاویر از
مغز به آنها داده میشود.این جراح و متخصص چشم
اظهار کرد :بسیاری از بیماریهایی که مغز و سیستم
عصبی را گرفتار میکنند احتمال دارد باعث اختالل
در حرکات چشم و در نتیجه منجر به بروز دوبینی

در افراد شود لذا در صورت بروز بیماری دوبینی در
چشم،علت اصلی در نقطه دیگر و در سیستم اعصاب
مرکزی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.وی ادامه
داد :سیســتم اعصاب مرکزی مغز به دلیل برخی
از بیماریها مانند عفونت ویروسی ،سرماخوردگی،
وجود کیست در مغز ،توده
فضا گیر در مغز ،انســداد
عروق مغز دچار مشــکل
میگردد که موجب ضعف
یا فلج یک یا چند عضلهای
حرکتی در چشم میشود
و فرد بــه بیماری دوبینی
مبتال خواهد شــد که در
اکثر موارد این بیماریها
از نوع خوش خیم هستند.
دکتــر آزادی بیــان کرد:
وقتی چشــم پزشــک بیمار مبتال به دوبینی را
معاینــه کامل کرد و عضله که دچار فلج و ضعف
شده را تشخیص داد،برای رفع علت اصلی بیماری
که در قسمت اعصاب مرکزی مغز است فرد را به
متخصص و جراح مغــز و اعصاب ارجاع میدهد.
این متخصص افزود  :پس از معاینه چشم پزشک
و ارجــاع آن به متخصص مغز و اعصاب ،از بیمار
"ام آر آی " گرفته میشــود تا مشــخص شود
علت یک عفونت ویروسی معمولی است یا تومور
و کیست یا سکته در سیستم اعصاب حرکتی به
دلیل داشتن بیماریهایی مانند دیابت و ...پیش
آمده که با توجه به آن ،تصمیم گیری نهایی جهت
درمان بیماری گرفته شود .وی تاکید کرد :با توجه
به اینکه بیماری دو بینی باعث بروز مشکالتی در
حرکت کــردن و راه رفتن فرد به دلیل دیدن دو
عدد از هر چیز میشود لذا میتواند باعث اختالل
در تعــادل ،حرکات مختلف و توانایی خواندن نیز
گردد .دوبینی میتواند علل متعددی داشته باشد
لذا درمان آن بــرای هر فرد متفاوت خواهد بود.
برخــی از علل دوبینی خفیف بوده و برخی دیگر
شدید به همین خاطر در صورت مشاهده هر نوع از
دوبینی هر چه سریعتر باید به پزشک گزارش کرد.
دکتر آزادی خاطرنشان کرد :به دلیل اینکه بیماری
دوبینی غیرقابل تحمل و خطرناک است در طول
مدت انجام آزمایشات تکمیلی مانند "ام آر آی "
و ...و رفع علت زمینهای بیماری و بهبودی فرد طبق
توصیه پزشک باید یک چشم بیمار بسته شود تا
بتواند این بیماری را تا هنگام بهبودی تحمل کند.
وی در پایان گفت :در صورتی که متخصص مغز
و اعصاب تشخیص دهد که علت بروز بیماری در
قسمت اعصاب مرکزی مغز که باعث دوبینی در
فرد شده مشکالتی از جمله دیابت و ...باشد ،ممکن
است فرد را برای رفع آن بیماری زمینه اصلی به
متخصص تیروئید نیز معرفی نماید.

یک رژیم غذایی با سدیم باال ،با به هم زدن تعادل مایعات بدن میتواند افزایش خطر ابتال به سرگیجه
را شــعله ور کند .از آنجایی که تمامیغذاها به طور معمول حاوی سدیم هستند ،نمک بیش از حد،
غذاهای شور ،سبزیجات کنسرو شده و منجمد و غذاهای پردازش شده ،چیپسهای سیب زمینی ،
کراکر و چوب شور را از رژیم غذایی خود حذف کنید.

3

1

تهیه غذا پرسنل
اعم از اداری ،
15/000/000/000
خدمات شهری ،
انتظامات

750/000/000

5

آجیل و دانهها

انواع مغز آجیل و دانهها اگرچه برای سالمت
قلب مفیدند ،ولی حاوی تیرامین هســتند.
شــما میتوانید برای حفظ سالمت قلب ،از
چربیهای ســالم کم تیرامین مانند روغن
کانــوال اســتفاده کنیــد .اگــر مســتعد
ابتال به میگرن نیستید ،فراموش نکنید که
باید آجیل شور ،دانهها و کره مغزها را برای
بهبود تعادل مایعات در بدن ،از رژیم غذایی
خود حذف کنید.

 1سیستم دهلیزی در مغز به شما این اجازه را میدهد که بایستید ،آزادانه حرکت کنید و تعادلتان
را حفظ نمایید .سرگیجه یکی از توابع اختالل دهلیزی است علل دیگر ابتال به این عارضه عبارتند
از میگرن ،صدمات به سر ،شرایط درونی گوش و تشنج. .به گزارش آوای سالمت ،یک رژیم غذایی
ســالم ممکن است عالئم سرگیجه را در شما بهبود بخشد .توصیهها بر این است که در هنگام
سرگیجه از مصرف چهار گروه عمده غذایی اجتناب کنید.

مطالعات محققان نشــان میدهد احتمال بروز
دیابت نوع دو در افــرادی که قد کوتاهی دارند
بیشتر است .به گزارش ایرنا  ،محققان دریافتند
هر  ۱۰ســانتیمتر قد بلندتــر ،احتمال ابتال به
دیابــت نوع دو را در مردان  ۴۱درصد و در زنان
 ۳۳درصد کاهش میدهد.افراد کوتاه قد بیشتر
در معرض ابتال به کبد چرب و بیماریهای قلبی
و متابولیکی از جمله فشار خون و کلسترول باال

محل اجرا

حداقل
رتبه الزم

شورایاسالمیفردیس،
شهرداری مرکزی فردیس ،
مناطق  1و  2و خدمات شهری،
عمران و سازمانهای تابعه
(آتش نشانی  ،حمل و نقل و
ترافیک  ،سازمان فرهنگی و
اجتماعی و ورزشی )

-

درصد نقد
و تهاتر

 100%نقد

مدت

یک
سال
شمسی

1ـ سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل در وجه شهرداری فردیس ارائه گردد.
الف) ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ به مدت  90روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.

ب) واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب  100823004139بانک شهر شعبه فردیس

2ـ برندگان نفر اول یا دوم یا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3ـ شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4ـ به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوطه به پیمانکاران در نزد مناقصه گزار باقی میماند.

5ـ سایر اطالعات و جزئیات و مشخصات کامل موارد خرید در اسناد مناقصه مندرج است و در هر شرایط مدارک مندرج

در اسناد مناقصه مالک تعیین برنده و عقد قرارداد خواهد بود.

6ـ مبلغ  2/000/000ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب شماره  400819688645نزد بانک شهر شعبه فردیس

به نام شهرداری فردیس توسط متقاضی واریز و رسید آن را ارائه نمایند.

7ـ برای خرید اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری فردیس واقع در جاده مالرد روبروی پارک منظریه شهرداری

فردیس طبقه اول مراجعه نمایند.

8ـ الزم به ذکر اســت هنگام خرید اسناد داشتن ارائه معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل ،روزنامه تاسیس و
آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،گواهی بهداشت  ،کارت مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده الزامیمیباشد.

9ـ شرکت کنندگان در مناقصه میبایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر

اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.

10ـ پیشنهادات مناقصه گران میبایست در پاکتهای مجزا (الف ـ ب ـ ج ) الک وممهور به مهر شرکت شده تا پایان وقت
اداری راس ساعت 14:30روز شنبه مورخ 98/06/30به آدرس :فردیس جاده مالرد روبروی پارک منظریه شهرداری

فردیس طبقه همکف دبیرخانه شــهرداری فردیس تحویل داده شود.الزم به ذکر است فقط پاکت متقاضیانی که اسناد
مناقصه را خریداری نمودند توسط دبیرخانه تحویل خواهد شد.متقاضیان میتوانند در مدت زمان فروش اسناد مناقصه
برای پاسخگویی به سواالت با شماره تلفن  36658110داخلی  204تماس حاصل نمایند.
11ـ ضمن ًا جلسه کمیسیون عالی معامالت در روزشنبه مورخ  98/06/30راس ساعت 15:00در دفتر شهردار محترم

برگزار خواهد شد.

12ـ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

مواد غذایی شیرین شده با قندهای مصنوعی نیز همان خاصیت غذاهای شور را در برهم زدن تعادل
مایعات بدن دارند .غذاهایی مانند میوههای تازه یا منجمد ،غالت سبوس دار ،چای گیاهی شیرین نشده
را جایگزین شربت ذرت با فروکتوز باال ،آب نبات ،مربا ،ژله ،نان شیرین ،نوشابهها ،غالت شیرین و انواع
کیک کنید تا تجربه سرگیجه در شما کاهش یابد.

اگر شما مستعد ابتال به سرگیجه و میگرن
توامان هســتید ،از غذاهایی مانند پپرونی،
کالباس ،سوســیس ،موتــزارال و  ...پرهیز
کنیــد .این محصوالت حاوی اســیدآمینه
تیرامین هســتند که خود یک ماشه برای
بروزعالئم میگرن است .در عوض میتوانید از
جایگزینهایی مانند ماهی و گوشت تازه ،پنیر
کوتاژ ،پنیر ریکوتا و پنیر امریکایی استفاده
کنید.

حقوقی متقاضی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

ردیف

مواد غذایی شیرین

گوشتهای فرآوری

شــهرداری فردیس در نظر دارد پروژه ی ذیل را از طریق تجدیدمناقصه عمومیبه اشخاص

شرح عملیات
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سایر داروها برای کنترل این فاکتورهای پرخطر تجویز میشود».به
گفته محققان ،تغییرات ساده در سبک زندگی ،از جمله تغییر در
گزینههــای خوراکی ،میتواند به کنترل ایــن عوامل کمک کند.
مطالعات قبلی نشــان داده بودند افرادی که به طورمنظم بلوبری
مصرف میکنند با کاهش ریســک ابتال به مشکالتی نظیر دیابت
نوع 2و بیماری قلبی-عروقی روبرو هستند.این خاصیت بلوبری به
خاطروجودمقادیرباالترکیباتطبیعیموسومبهآنتوسیانینهاست،
فالوونوئیدهای که مسئول رنگ آبی و قرمز در میوهها هستند.

چهار گروه غذایی را هنگام سرگیجه نخورید

آگهی تجدید مناقصه عمومی -نوبت دوم

برآوردمبلغریالی مبلغ سپرده شرکت در
مناقصه ریال
پروژه

بلوبری بر ســندروم متابولیک پرداختند .ســندروم
متابولیک بدین معناســت که یک فرد حداقل دارای
ســه فاکتور پرخطر ار فاکتورهای پرخطر زیر باشد:
فشارخون باال ،قندخون باال ،چربی اضافی دورشکم،
میزان پایین کلسترول خوب  HDLو میزان باال تری
گلیسیریدها«.آیدین کسیدی» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره
میگوید« :ابتال به سندروم متابولیک به شکل قابل توجهی موجب
افزایش خطر بیماری قلبی ،سکته و دیابت میشود و استاتینها و

غذاهای شور
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مصرف بلوبری برای سالمت قلب مفید است

محمود شعبانی

مدیرحقوقی،امور پیمانها و امالک شهرداری فردیس

کوتاهقدها بیشتر در معرض دیابت قرار دارند
و التهاب قرار دارند و تمام این عوامل جزو عوامل
خطر دیابت هســتند .در ادامه آمده است طول
پا با کاهش خطر ابتال به دیابت مرتبط اســت.
محققان معتقدند قد به تنهایی موجب مقاومت
نسبت به انســولین نمیشود؛ بلکه سایر عوامل

مرتبط با رشــد در بروز دیابت دخیل هســتند
و نمیتوان با قطعیت گفــت که افراد کوتاه قد
باید بیشتر مورد غربالگری دیابت و بیماریهای
متابولیک قرار گیرند.پزشکان برای افراد کوتاه قد
جای نگرانی نمیبینند و معتقدند رژیم غذایی،

تحرک فیزیکی ،ســابقه خانوادگی و میزان قند
خون مهمترین عوامل در بروز دیابت هستند.

