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رسآغــــاز ...
دکرت انیس خوش لهجه صدق

آذر ماه
رنگ رنگ  برگ های  ماه  آخرین 
بی حدوحصر  زیبایی های  و  پاییز 

طبیعت
ماه زیبای النه گیری گنجشکان و 

کوچ پرندگان گرمسیری
آذرماه

ماه عاشقانه های ازدست  رفته و 
مرور زیبایی های لحظات عاشقانه

آذرماه
ماهی که پل میان کوتاه ترین روز و بلندترین شب سال است. یلدا 

این بلندشب زیبا که سراسر شکوه است و جشن و طراوت.
امسال در ماه آذر برآن شدیم تا  در بعد روان به مرور سبک زندگی 
بیماران مبتال به وسواس فکری  و عملی بپردازیم و همچنین  در بعد 

جسم مروری بر بیماری مرتبط با آسیب های قلبی داشته باشیم.
 این ماه با والدت امام حسن عسکری علیه السالم مزیین گردید. 
امام رئوف  و مهربانی که والدت منجی عالم بشیریت را والیت داشتند 

و پس از ایشان ولی عصر صاحب الزمان به امامت رسیدند. 
روز 16 آذرماه مصادف با وفات حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل 
علیها، مراسم بزرگداشت روز دانشجو در کشور با شکوه برگزار گردید 

و در این شماره به آن پرداخته شد.
بیست وپنجم آذرماه روز پژوهش و بیست وهفتم آذرماه روز وحدت 
حوزه و دانشگاه ما را بر آن داشت تا شعار دانش، پژوهش، قانون، 
تضمینی برای سالمت را برگزنیم. امیدوارم مورد توجه شما خوانندگان 

عزیزی قرار گیرد.
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ذهن آویز ماه

قانون تضمینی برای دانش و پژوهش 
سالمت

و  قانون گذاری  به  می خواهیم  ماهنامه  از  شماره  این  در 
مجلس بپردازیم. ابتدا با چیستی قانون شروع می کنیم. 

قانون در زبان یوناني از کانون به معني قاعده و ترتیب 
بطور  است که  قواعد کلي  آن  از  منظور  و  است  اتخاذ شده 
یكسان بر یك سلسله از امور شمول داشته باشد. مانند قانون 

عرضه و تقاضا در اقتصاد و یا قانون جاذبه در علوم طبیعي.
و  احكام  از  است  عبارت  اصطالح  در  قانون  از  منظور 
مقررات الزام آور که توسط مقامي که اختیار قانون گذاري دارد 

وضع و به موقع اجرا گذارده شود.
قانون در معني اخص قواعدي است که با رعایت تشریفات 
معین از طرف قوه مقننه وضع مي گردد و در معني عام شامل 

مصوبات قوه مقننه و دولت مي باشد.
مفاد اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی مبني بر این که 
”اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمي است که 
آن  مصوبات  و  مي شود  تشكیل  مردم  منتخب  نمایندگان  از 
پس از طي مراحلي براي اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابالغ 
مي گردد” اشاره به قانون در معني خاص مي باشد. همچنین 
بسیار  مسائل  در  قانون گذاري  بر  ناظر  که  پنجاه ونهم  اصل 

ایمان  بنكدارسخی

مهم مي باشد، اعمال قوه مقننه )وضع قانون( از راه همه پرسي و 
مراجعه مستقیم به آراء مردم را تجویز نموده است اصل صد و 
هشتم نیز قانون خاص راجع به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت 
انتخاب آن ها را لحاظ مي نماید و ضمنًا تغییر و تجدید نظر در 
قانون مزبور را در صالحیت مجلس خبرگان مي داند. صالحیت 
عادي قانون گذاري تعلق به مجلس شوراي اسالمي دارد )اصل 
هفتاد و یكم( و صالحیت استثنائي و خاص مربوط به همه پرسي 
و مراجعه مستقیم به آراء مردم، فقها شوراي نگهبان و مجلس 

خبرگان مي باشد.
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در  اتخاذ تصمیم  اساسي مرجع  قانون  و 138  اصول 126 
رابطه با تصویب نامه و آئین نامه را مشخص مي نماید.

در ایران قانون مهمترین منبع حقوق است توجه شود تمام 
سلسله  آن ها  بین  و  نیست  برابر  اعتبار  حیث  از  قانوني  متون 

مراتب وجود دارد.
 طبقه بندي قوانین

 قانون از جهات مختلف طبقه بندي شده که از جمله قوانین 
قانون  و  عام  قانون  تفسیري،  و  آمري  قوانین  شكلي،  ماهوي 
خاص، قانون مجمل و قانون مبین است. در اینجا منظور بیان 
سلسله مراتب از جهت اعتبار و قدرت بیان مقررات حقوق نوشته 
)معني عام قانون( مي باشد این اعتبار قانون را مي توان به شرح 

زیر تقسیم کرد:
1ـ قانون اساسي
2ـ قانون عادي

3ـ قوانین آزمایشي مصوب کمیسیون هاي مجلس
4ـ عهدنامه هاي بین المللي

5- مصوبات قوه مجریه
جالب اینجاست که رسم و رسوم های هرکشوری هم جزو 

قوانین قرار می گیرد.
با   مرتبط  که  کشورمون  رسم های  پررنگ ترین  از  یكی 

ماهنامه آذرمان است شب یلدا می باشد.
یكی از مهم ترین شب های ایران باستان شب یلدا می باشد 
که از دیرباز تا به امروز مورد توجه و اهمیت ایرانیان واقع شده 
است جشن ها و شب نشینی هایی که در این شب توسط مردم 
در اقصی نقاط کشور برگزار می شود یك سنت دیرینه محسوب 

می شود که تا امروز نیز نه تنها از ارزش آن چیزی کم نشده 
کرده  پیدا  ایرانیان  نزد  در  ویژه ای  بسیار  جایگاه  بلكه  است 

است.
مابین غروب  زمان  به  بلندترین شب سال که  یلدا  شب 
آفتاب از تاریخ 30 آذر یعنی آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب 1 
دی ماه یعنی نخستین روز زمستان مربوط می شود مصادف با 
انقالب زمستانی در نیمكره شمالی می باشد به همین علت از 
آن تاریخ به بعد طول شب کوتاه تر و طول روز بیشتر می رود.

می شوند  جمع  هم  دور  فامیل  افراد  تمامی  این شب  در 
و به گپ و گفت و شادی این شب بلند را می گذرانند. فال 
حافظ می گیرند. در برخی رسوم ها تحفه ای به رسم شب یلدا 

داده می شود.
هستند  ازدواج  شرف  در  که  خانواده هایی  شب  این  در 
وسایل شب یلدا را تزئین کرده و به رسم اولین شب یلدای 
متاهلی به خانه ی عروس برده و در کنار هم جشن می گیرند.
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مذهبی

شبنم طهامسبی بالی

والدت امام حسن عسگری )ع(

امام حسن  یازدهم حضرت  امام  با سعادت  سالروز والدت 
تبریك  جهان  شیعیان  تمامی  به  را  السالم(  )علیه  عسكری 
امام  پیروی آن  توفیق  امیدواریم خداوند متعال  نموده،  عرض 
همام را به همه ما عنایت فرموده و در فرج فرزند بزرگوارش 

حضرت مهدی )علیه السالم( تعجیل فرماید.

 حضرت امام حسن عسكری )علیه السالم( در سال 232 
هجری قمری در روز هشتم ماه ربیع الثانی در شهر مدینه به 
دنیا آمد، پدر آن حضرت امام بزرگوار حضرت هادی و مادرش 
بزرگوار  آن  ایشان حسن وکنیه  نام  بود.  نام حدیثه  به  خانمی 

ابومحّمد و از القاب ایشان زکی و عسكری است.
آنچه از صفات بزرگ و فضائل که الزمه امامت است در 
آن حضرت جمع بود، یعنی: در علم و زهد، کامل بودن در عقل 
و خرد، عصمت، شجاعت، کرم و بزرگواری از تمام مردم زمان 
علیه  اهلل  پیامبر)صلی  از  که  نصوص  بر  بود، عالوه  برتر  خود 
وآله( و امامان گذشته در باره امامت آن حضرت وارد شده بود، 
نیز  بزرگوارشان  پدر  یعنی  السالم(  )علیه  هادی  امام  حضرت 
روایتی که مرحوم  در  و  فرمودند  آن جناب  امامت  به  تصریح 
شیخ مفید )رحمه اهلل( در کتاب گرانقدر ارشاد نقل کرده است، 
حضرت امام هادی )علیه السالم( چهار ماه قبل از شهادت امام 
امامت آن  به  را وصّی خود قرارداد و  السالم(  )علیه  عسكری 
حضرت تصریح کرده و گروهی از دوستان و شیعیان را بر این 

امر گواه گرفت.
افراد مخالف  آن حضرت در میان مردم و بزرگان و حّتی 
از احترام خاصی برخوردار بود، به حّدی که حتی ناخواسته آن 
حضرت را احترام می کردند. در اینجا به همین مناسبت و برای 
آنكه فضل آن بزرگوار برای خواننده عزیز معلوم شود، داستانی 
را که مرحوم شیخ مفید )رحمه اهلل(در کتاب ارشاد نقل کرده 

است میآوریم.
مرحوم شیخ مفید )رحمه اهلل( از ابن قولویه نقل کرده است 

که: احمد بن عبیداهلل بن خاقان متصدی امالك وخراج شهر 
این کار گماشته شده بود،  به  از طرف بنی عباس  قم بود که 
پس روزی نام علویان و مذهب آنان، در مجلس او برده شد و 
او مردی بود که با اهل بیت دشمنی بسیار داشت. در عین حال 

گفت:
امام  علی »حضرت  بن  مانند حسن  علویان  از  مردی  من 
عسكری« در وقار و آرامش و عّفت وپاکدامنی و بزرگواری در 
نزد خاندان خود ندیده و نشناخته ام، به طوری که همه فامیل 
او را بر سالمندان و برزگان خود مقّدم میداشتند، همچنین همه 
سران لشگر و وزراء و عموم مردم او را بر سایرین مقدم داشته 

احترام میکردند.
باالی  من  و  بود  نشسته  مردم  با  دیدار  برای  پدرم  روزی 
سر او ایستاده بودم، ناگاه در بانان آمده و گفتند: ابو محّمد ابن 
الرضا بر در خانه است، پدرم به آواز بلند گفت: اجازه اش دهید 

تا وارد شود.
من از آنچه از ایشان شنیدم و از جرأت آنان که نام مردی 
را در حضور پدرم با کنیه نام بردند متعجب شدم، با آنكه جز 
خلیفه یا ولیعهد یا کسی را که سلطان دستور داده بود نزد پدرم، 

با کنیه نام نمی بردند.
صورت،  خوش  خوش اندام،  گندمگون،  مردی  دیدم  پس 
جوان، باجاللت و هیبتی نیكو وارد شد. چون چشم پدرم به او 
افتاد، از جا برخاست و چند قدم به سوی او رفت، و من به یاد 
ندارم با هیچ یك از بنی هاشم و افسران و برزگان چنین رفتاری 
کرده باشد، چون به او نزدیك شد او را در آغوش کشیده صورت 
و سینه او را بوسید، و دست او را گرفته بر مسند خود که روی 
آن مینشست نشانید و در کنار او نشسته رو به او کرد و با او 

به گفتگو پرداخت.
شوم،  قربانت  گفت:  می  آن حضرت  به  در ضمن سخنان 
فدایت شوم، و من همچنان از آنچه میدیدم در تعجب بودم، 
در این هنگام دربانان آمدند و خبر از ورود »موفق« برادر خلیفه 
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)علیه  عسكری  امام  با  گفتگو  سرگرم  همچنان  پدرم  اّما  دادند، 
السالم( بود اعتنایی به آنچه دربانان گفته بودند نكرد، تا زمانی که 
غالمان و نوکران برادر خلیفه آمدند، پدرم در این حال آن حضرت 
که  طوری  به  و  کرد  بدرقه  تمام تر  هرچه  عزت  و  احترام  با  را 
موّفق آن حضرت را نبیند او را در آغوش کشیده و با آن حضرت 
رفتند. من که همچنان متعجب  بزرگوار  آن  خداحافظی کرده و 
بودم به نوکران گفتم: وای بر شما این چه کسی بود که شما و 
این شخص مردی  این چنین احترام نمودید؟ گفتند:  را  او  پدرم 
من  ابن الرضا،  به  معروف  و  علی  بن  حسن  نام  به  است  علوی 
همچنان در تعجب بودم تا آنكه شب شد، رسم پدرم آن بود که 
شب ها بعد از نماز گزارش کارهای روزانه را تنظیم میکرد، چون 

نماز را خواند در برابر او نشستم، گفت: ای احمد کاری داری؟
 گفتم: آری، اگر اجازه دهی پرسش کنم، گفت: اجازه ات دادم، 
او  به  تو  و  آمد  اینجا  به  امروز  که  مردی  این  جان  پدر  گفتم: 
میگفتی: پدر و مادرم فدای تو و آنچنان او را احترام کردی که 

بود؟
 گفت: پسر جان این امام و پیشوای رافضیان حسن بن علی 
نیز  و من  است، سپس کمی سكوت کرده  ابن الرضا  به  معروف 
از  زمامداری  اگر خالفت و  آنگاه گفت: پسر جان!  بودم،  ساکت 
او  غیر  بنیهاشم  از  کس  هیچ  رود،  بیرون  بنیالعباس  خاندان 
شایسته خالفت نیست، این به خاطر برتری و فضل و پاکدامنی 
و پارسایی و زهد وعبادت و خوش خلقی و شایستگی اوست. اگر 

پدرش را دیده بودی مردی بود خردمند و هوشیار و دانشمند.

آن  و  پدرم شنیدم  از  را  این سخنان  احمد میگوید: من که 
رفتار را با امام عسكری )علیه السالم( از او دیدم دچار حیرت و 
خشم و سرگردانی شدم، بعد از آن تصمیم گرفتم که خود در این 
باره تحقیق کنم، به دنبال این تصمیم از افراد مختلف راجع به 
او پرسیدم، از هیچ یك از بنی هاشم و سرکردگان و نویسندگان 
و قاضیان و فقهاء و دیگر مردم نپرسیدم جز آنكه همه به فضل 
وکمال او اعتراف کرده او را مردی محترم شمردند، از این رو مقام 
و شخصیت او در نظرم بزرگ شد، زیرا دیدم دوست و دشمن او 

را به نیكی یاد کرده تمجید و ستایش میکنند.
و  اخالق  چنان  از  خویش  گرامی  پدران  همانند  بزرگوار  آن 
تأثیر اخالقش  نیز تحت  بود که دشمنان  برخوردار  رفتار واالئی 
قرار میگرفتند، به عنوان مثال آن حضرت را به زندانبانی به نام 

علی بن اوتاش سپردند، این شخص به شّدت باخاندان 
پیامبر دشمنی میوزرید. و با آل ابیطالب با شدت و خشونت 
او  به  فرستاند  او  زندان  به  را  آن حضرت  وقتی  رفتار میکرد، 
گفتند: با او چنین وچنان رفتار کن، بیش از یك روز نگذشته 
بود که آنچنان در مقابل امام )علیه السالم( تواضع میکرد که 
گونه بر خاك میگذشت و سر بزیر انداخته به آن بزرگوار نگاه 
نمیکرد و هنگامی که آن حضرت از زندان او بیرون رفت این 
و  بواسطه جاللت  این  و  بود  شده  شیعیان  بهترین  از  شخص 

مهابت و اخالق امام عسكری )علیه السالم( بود.
و  کرامات  دارای  بزرگوارش  پدران  همانند  حضرت  آن 
معجزاتی نیز بوده اند که مورخان نقل کرده اند و ما در اینجا فقط  

ذکر دو مورد میپردازیم.
)علیه  عسكری  امام  راه  سر  میگوید:  آن که شخصی  اول 
السالم( نشستم، وقتی آن حضرت رسید از تنگدستی خویش به 
آن بزرگوار شكایت کردم و قسم خوردم که نه درهم ودیناری 
آیا به دروغ  دارم و نه غذای صبح و شام، آن حضرت فرمود: 
پنهان  خاك  زیر  در  دینار  دویست  اینكه  با  میخوری  سوگند 
تو  به  چیزی  که  است  آن  برای  نه  اینكه میگویم  و  کرده ای 
ندهم، ای غالم آنچه باخود داری به او بده، غالمش صد دینار 
به من داد، سپس روی بمن کرده فرمود: تو آن دینارها که در 
نیازمند  بدان ها  که سخت  وقتی  در  کرده ای  پنهان  خاك  زیر 
هستی از آنها محروم خواهی ماند و راست فرمود، زیرا آن پول 
که حضرت داد خرج کردم و درهای روزی بر من بسته شد و 
به ناچار به سراغ پولی که در زیر خاك پنهان کرده بودم رفتم 
را  پول ها  پسرم جای  که  فهمیدام  بعد  نیافتم،  آن  از  اثری  اما 
دانسته، و آنها را برداشته وگریخته است و به هیچ چیز از آن 

پول ها دست نیافتم.
دوم آن که شخصی به نام احمد بن محمد میگوید: در زمانی 
که مهتدی عباسی دست به کشتار موالیان ترك و وابستگان 
خود زد، من نامه ای به حضرت عسكری )علیه السالم( نوشتم 
که: سپاس خدای را که او را از ما به خود سرگرم کرد، زیرا من 
شنیده بودم که او شما را تهدید به قتل کرده است وگفته است 
از روی زمین بر میدارم، حضرت عسكری  را  ایشان  که: من 
)علیه السالم( به من نوشت: عمر او به این کارها کفاف نخواهد 
داد، از امروز پنح روز بشمار و روز ششم پس از خواری و ذلتی 
آن حضرت  که  چنان شد  و  برسر گشته خواهد شد  او  به  که 

فرموده بود.
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پس از 25 سال که از تولد حضرت امام رضا )ع( گذشته 
اّولین روز ماه ذیقعده  بود، حضرت فاطمه معصومه )ع( در 
سال 173 هـ ق، در شهر مدینه منّوره چشم به جهان گشود، 
آن حضرت به همراه امام رضا )ع( هر دو در دامان پاك یك 
مادر بزرگوار به نام حضرت نجمه خاتون )س( که از مهاجران 
که  است  حالی  در  این  یافته اند.  پرورش  و  رشد  بود،  مغرب 
پدر بزرگوارشان پیوسته در زندان هارون الرشید بسر میبردند 
معصومه  حضرت  که  هنگامی  زندان،  همان  در  سرانجام  و 
آن  از  و  رسیدند  شهادت  به  بود،  سالگی  ده  سن  در  )س( 
برادرش  مراقبت  تحت  )س(  معصومه  بعد حضرت  به  زمان 
این خلیفه  با آغاز خالفت مأمون  امام رضا )ع( قرار گرفت. 
مكار عّباسی، او نیز همانند اسالف غّدارش برای مقابله بانفوذ 
روبه گسترش تعالیم امامان معصوم و اهل بیت )ع( عصمت 
و طهارت بر دل های مشتاقان و جلوگیری از انسجام سیاسي 
و  شده  متوّسل  دیگر  ترفندی  به  )ع(  علي  حضرت  شیعیان 
امام رضا )ع( را به پایتخت خود »مرو« دعوت نمود. امام با 
اکراه این دعوت را پذیرفتند و بدون این که کسی از بستگان 
و اهل بیت )ع( خود را همراه ببرند به سوی »مرو« حرکت 
نمودند. حضرت فاطمه معصومه )ع( در سال 201 هـ ق، یك 
سال پس از ورود امام رضا)ع( به مرو، با چهار تن از برادران و 

گروهی از برادرزادگان به سوی خراسان حرکت نمودند و چون 
دشمنان  از  عّده ای  رسید  ساوه  حوالي  به  کوچك  کاروان  این 
اهل بیت )ع( به دستور مأمون عّباسی راه را بر آنان بستند و 
در یك درگیری نابرابر همه برادران و تقریبًا اکثر مردان همراه 
کاروان را که حدود 23 نفر بودند به شهادت رساندند. حضرت 
معصومه )س( از شّدت رنج و تأثّر روحي بیمار گردید و بنا بر 
قولی حضرت را مسموم کردند. چون شب هنگام خبر به مردم 
در  آنان،  نمایندگی  به  خزرج  بن  موسي  رسید،  آل سعد  و  قم 
همان هنگام از قم به قصد ساوه حرکت کرد تا ایشان را به قم 
دعوت کند. پس از دیدار حضرت و پذیرفتن دعوت وی، خود 
زمام مرکب ایشان را در دست گرفت و به سوی قم و به منزل 

و سرای خویش آورد.
آمده است، هنگامی که حضرت فاطمه  در روایت دیگری 
معصومه )ع( به شهر ساوه قدم نهاد، از همراهان خود پرسید؛ 
مسافت این جا تا قم چقدر است. پاسخ را گفتند. در این هنگام 
که  ببرید  قم  به  مرا  فرمود:  لذا  افتاد.  پدرش  از  خبری  یاد  به 
ماست.  شیعیان  مرکز  قم  که  می شنیدم  بارها  بزرگوارم  پدر  از 
بدین ترتیب باقیمانده افراد کاروان به جای رفتن به »مرو« به 
جانب قم تغییر مسیر داده و در 23 ربیع االّول سال 201 هـ ق 
وارد قم شدند. خبر ورود آن حضرت به قم برای همه مسّرت 
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استقبال آن  به  بزرگان و سایر مردم،  بود.  آفرین و هیجان انگیز 
حضرت آمدند و پروانه وار و مشتاقانه ایشان را در میان گرفتند. در 
پیشاپیش آنان شخصیت برجسته شهر، موسی بن خزرج اشعری 
حرکت نمود و افسار شتر آن حضرت را به دست گرفته و افتخار 

می کرد تا آنكه به درخواست او، حضرت در منزلش اقامت نمود.
بیماری حضرت که از غم هجران برادر و شهادت و مظلومیت 
دیگر برادران و همراهان و یا سّمی که به ایشان داده شده است، 
و  خود  حال  به  هرکس  از  بهتر  ایشان  و  یافت  ادامه  روز  هفده 
کوتاهی عمرش آگاه بود، روزهای آخر عمر را به عبادت و راز و 

نیاز با معبود یگانه مشغول بود.

سرانجام در روز دهم ربیع الثانی و »بنا بر قولی دوازدهم ربیع 
به  مبارکش  دیدگان  که  آن  از  پیش  الثانی« سال 201 هجری 
دیدار برادر روشن شود، در دیار غربت و با اندوه فراوان در سن 
28 سالگی دیده از جهان فروبست و شیعیان را در ماتم خود به 

سوگ نشاند.
نام  به  اکنون  هم  که  ایشان،  عمر  پایانی  روزهای  عبادتگاه 
)ع(  بیت  اهل  شیفتگان  زیارتگاه  است،  معروف  الّنور«  »بیت 

عصمت و طهارت است.
از آنجا که نخستین بار میرابوالفضل عراقی، مسجدي در کنار 
بیت النور بنا نمود، آن محله و محّوطه وسیع اطراف آن به »میدان 

میر« مشهور گردیده است.

پس از وفات، پیكر مطّهر و شریف حضرت فاطمه معصومه 
باشكوه فراوان تشییع و در  )س( را غسل داده و کفن کردند و 
اکنون روضه منوره حضرت  بابالن« که  به »باغ  محلّی موسوم 
است به خاك سپردند. در این که چه کسی بدن مطّهر آن حضرت 

را داخل قبر قرار دهد و ایشان را به خاك سپارد، همه متحیر 
بودند. آل سعد بیش از همه در این باره با هم گفتگو کردند که 
چه کسی را داخل سرداب نمایند تا جنازه خانم را دفن کند. پس 
از تبادل نظر، رأی ایشان بر این قرار گرفت که مرد پرهیزکار و 
خادم بسیار پیر ایشان به نام »قادر«، متصّدی دفن شود. چون 
دنبال آن پیر مرد صالح فرستادند، ناگاه دو سواره نقابدار از سوی 
»رمله« )ریگزار( سمت قبله نمایان شدند و به سرعت نزدیك 
گردیدند و پس از اقامه نماز بر پیكر آن بانوی مكّرمه، یكی از 
آن دو وارد قبر شد و دیگری جسد پاك و مطّهر آن صّدیقه 
را برداشت و به دست او داد تا در دل خاك نهان سازد. آن دو 
نفر پس از پایان مراسم بدون آن که با کسی سخن گویند بر 
اسب های خود سوار و از محّل ناپدید شدند و کسی آن دو نفر 
را نشناخت. به نظر میآید که آن دو بزرگوار، دو امام و حّجت 

خداوند بوده اند.

حضرت معصومه )س( از پرهیزگارترین زنان شیعه و از زنان 
عالمه و محّدثه بوده و روایات متعددی از طریق ایشان در کتب 
احادیث شیعه و اهل سّنت آمده است. ایشان در عبادت و زهد 
شهره بود و در فضل و کمال، به مدارج عالی نایل آمده است. 
القاب و صفات بسیاری که حضرت فاطمه معصومه )س( بدان 
معروف گردید، نشانه سجایای واالی اخالقي ایشان است. در 
یكی از زیارت نامه های آن حضرت، القابی همچون »طاهره« 
تربیت  و  رفتار  نیكو  »بّره«  خصال،  ستوده  »حمیده«  پاکیزه، 
پروردگار،  رضاي  مورد  »مرضیه«  پاك خصلت،  »نقیه«  شده، 
»شفیعه«  حدیث،  راوی  »محّدثه«  حق،  از  راضی  »رضیه« 
شفاعت کننده در روز جزا و »معصومه« به ایشان اطالق شده 
است. اما مشهورترین لقب حضرت، طبق فرموده امام رضا )ع( 

لقب معصومه است.

السال

اطمه معصومه )س( ا �ن ک �ی السالم و عل�ی
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ك زندگی سالم- بیماری ها
سب

همه انسان ها ممكن است افكار وسواسی داشته باشند، برای 
چنین  اگر  اما  نه.  یا  بسته اند  را  گاز  آیا  که  کنند  کنترل  نمونه 

وسواسی مانع زندگی عادی شود، نوعی بیماری تلقی می شود.
اختالل وسواس یك اختالل عصبی است که توسط فكرها 
و ترس های غیرمنطقی شما را به تكرار بعضی از رفتارها وادار 

می کند.
نجس  یا  و  آلوده  ترس  از  وسواس  اختالل  به  مبتال  افراد 
شدن، به کارهای اجباری مثال شستن بیش از حد دست ها روی 
می آورند، تاحدی که پوست دست های شان خشك شده و ترك 
بردارد. این افراد تالش می کنند تا فكرهای وسواسی را از خود 

دور کنند، اما این افكار دائما به سراغشان می آید.
اگر این رفتار اجباری بیش از یك ساعت در روز را به خود 
زندگی شما شود،  بدترشدن کیفیت  یا منجربه  اختصاص دهد 
اختالل وسواس  به  مبتال  باشد که شما  این  نشانه ی  می تواند 
آغاز  نوجوانی  یا  کودکی  دوران  در  غالبا  بیماری  این  هستید. 

می شود و دست کم دو در صد مردم سوئد به آن مبتال هستند.
آگاه  خود  رفتار  از  بیماری  این  به  مبتال  شخص  معموال 
است و می خواهد آن را ترك کند ولی به علت دلهره  و دیگر 
احساسات آزار دهنده که حاصل  عدم اطاعت از ” اجبار” است، 
در این کار موفق نمی شود. وسواس هایی که تمام فكر و اندیشه 
افراد را تحت تاثیر قرار داده شامل:                                                       

وسواس فكری، افكار ناخواسته و تصویرهای ذهنی تكراری 
است که برای شخص غیر قابل قبول و یا نفرت انگیز می باشد.

دردناك ترین  و  ناگوارترین  جمله  از  فكری  وسواس 
مشكل های روانشاختی است، گاهی این وسواس فكری شامل 
آسیب به دیگران می شود. مثاًل فرد چاقویی به دست دارد و در 
ذهنش این طور فكر می کند که اگر چاقو به گردن همسرش 
ولی همین  کند  نمی  را  کار  این  البته  شد.  خواهد  بخورد، چه 

نحوه تفكرش باعث آزار او می شود.
 

 اختالل وسواس فکری-عملی چیست؟                                     
اختالل وسواس فكری-عملی یك اختالل اضطراب است 
ناخواسته  و  کنترل  غیرقابل  افكار  آن  مشخصه های  از  که 
اجبار  ایجاد  باعث  که  می باشد  رفتاری  مكرر  الگوهای  و 
رفتارهای  و  افكار  این  که  باشید،  داشته  اگر وسواس  می شود. 
وسواس  گونه ی غیرمنطقی است. با وجود این، برای مقاومت در 

برابر این مشكل و رهایی از آن، احساس عجز می کنید.
اختالل وسواس فكری-عملی مانند سوزنی است که روی 
یك صفحه ی گرامافون قدیمی گیر کرده باشد، باعث می شود 

مغز، روی برخی افكار یا تمایالت، قفل کند.

آیا وسواس فکری عملی درمان دارد؟ 
و  خودیاری  برای  بسیاری  درمانی  روش های  و  راهكارها 
درمان وسواس وجود دارند. وسواس فكری-عملی در صورت 
عدم درمان به موقع می تواند باعث پیامدها و مشكالتی را در 

زندگی شود که مهمترین آنها انزوا و گوشه گیری است.

وسواس
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روش ها و راهكارهایی وجود دارند تا فرد مبتال به وسواس بتواند وسواس خود را کنترل کند.
یكی از دالیل عمده ابتال به وسواس، استرس و اضطراب در طول زندگی می باشد. به همین علت باید سبك زندگی خود 

را به گونه ای تغییر دهید که استرس و نگرانی شما کنترل شود.

روش اول: فعالیت های منظم بدنی داشته باشید و ورزش کنید. بهتر است تمرین ها را در چند نوبت در طول روز مثال در 
سه تایم 10 دقیقه ای و با تمرکز انجام دهید.

روش دوم: ارتباط خود را با اطرافیان قطع نكنید. تنهایی و انزوا عالئم وسواس عملی-فكری را افزایش می دهد. ارتباط با 
دوستان و خانواده می تواند باعث کاهش استرس شود.

روش سوم: خواب کافی تاثیر زیادی در کنترل اضطراب و نگرانی دارد.
مناسبی هستند که فشارهای ذهنی و  ریلكس کردن تكنیك های  و  تنفس عمیق  یوگا،  روش چهارم: مدیتیشن کنید. 

استرس و اضطراب را کاهش می دهد.
 

چند پیشنهاد برای کمک به افراد مبتال به وسواس
1- انتقاد نكنید. زیرا فارغ از شخصیت فرد و یك اختالل ناخواسته است.

2- آن ها را سرزنش نكنید زیرا اوضاع را بدتر می شود و به درمان کمكی نخواهد کرد.
3-از کارهای وسواسی فرد حمایت نكنید و در انجام آن کارها همراهی نكنید. 

4- بین حمایت از او و ایستادگی در برابر وسواس متعادل باشید و باعث استرس او نشوید.
5-جنبه های خنده دار وسواس را شناسایی کنید. با هم خندیدن به قسمت های خنده دار و بی معنی رفتارهای وسواسی 
باعث کاهش استرس فرد و  کمك به فاصله گرفتن از وسواس می شود. حتما مطمئن شوید که فرد احساس احترام  کند و این 

اطمینان را دارد که با او می خندید نه به او.             
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جلوگیری از آسیب به قلب:
دارای  کره،  و  پرچربی  لبنیات  آن،  فرآورده های  و  گوشت 
سطوح  افزایش  باعث  که  هستند  چربی  نوعی  زیادی  مقادیر 
)کلسترول( در خون می شوند. در بیماری های قلبی مصرف این 

غذاها خیلی باید کم شود.
همچنین مصرف کیك و بیسكویت به علت نوع چربی به 

کار رفته در آن ها، باعث باال رفتن سطح کلسترول می شود.
انواع غذاها و سوپ های آماده ی مصرف و یا کنسرو شده، 
گوشت های  و  کالباس  و  سوسیس  منزل،  از  بیرون  غذاهای 
همچنین  و  آن  فرآورده های  و  گوشت  کاًل  و  شده  نمك سود 
تنقالت شور سرشار از نمك )سدیم کلراید( هستند. مصرف زیاد 
سدیم با فشارخون باال مرتبط است که از عوامل خطر موثر در 

بروز بیماری قلبی است. 
چند نکته:

- به سیگاری ها توصیه می شود که سیگار را ترك کنند، به 
این دلیل که نیكوتین باعث می شود که ضربان قلب، فشارخون 
افزایش می یابد و نیاز بافت قلب به اکسیژن زیاد شود. با مصرف 
عوامل  می شود.  کم  اکسیژن  حمل  در  خون  توانایی  سیگار 

سرطان زای دود سیگار به دیواره سرخرگ ها آسیب می رسانند.
میزان  کاهش  برای  عضالت،  کردن  شل  و  استراحت   -
استرس ضروری است. استرس از طریق افزایش هورمون های 
استرس )ازجمله آدرنالین( باعث تولید و افزایش کلسترول می شود.

مواد  و  کیك ها  بیسكوییت ها،  شامل  ترانس  چربی های 
غذایی سرخ کردنی می باشد.

بدون شك گذشتن از کنار کیك های خوشمزه با آن خامه های 
رنگارنگ کار سختی است. این مسئله در مورد سیب زمینی سرخ 
کرده های داغ هم صدق می کند که معموال بی تفاوتی در مقابل 

این قبیل مواد غذایی اصاًل راحت نیست.
حوزه  این  در  متخصصان  که  مدت هاست  بدانید  باید  اما 
چربی های  اندازه ی  به  نیز  ترانس  چربی های  می دهند  هشدار 
اشباع شده برای سالمت قلب مضر است. تحقیقات نشان داده 
درصدی   20 کاهش  باعث  ترانس  چربی های  تمامی  حذف 

مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی عروقی می شود.
متأسفانه چربی های ترانس همه جا و در همه ی خوراکی ها 
تمام  و  مارگارین  بیسكویت،  کیك ها،  انواع  مانند  دارد  وجود 

محصوالت و خوراکی های سرخ کرده ی آماده.
گلوسیدهای تصفیه شده شامل نان و پاستاهای تهیه شده از 

آرد سفید، غالت شیرین، برنج سفید می باشد.
از  تهیه شده  پاستاهای  و  نان  مثل  تصفیه شده  غذایی  مواد 
به  طبیعی  غذایی  مواد  سفید  نان  و  شیرین  غالت  سفید،  آرد 
به بدن می رسانند و  بیهوده  حساب نمی آیند. فقط کالری های 

فاقد ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز می باشند. 
مطالعات نشان داده هرچه میزان قند خون باال باشد خطر 

ابتال به بیماری های قلبی عروقی نیز افزایش پیدا می کند.

آسیب قلب 
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یك  یا  سفید  آرد  با  شده  تهیه  نان  تكه  یك  از مصرف  بعد 
سریع تر  و  یافته  افزایش  خون  گلوکز  میزان  سفید  برنج  فنجان 
قهوه ای  برنج  یا  کامل  نان  که  زمانی  برعكس  اما  می رود  باال 
می خورید این اتفاق نمی افتد. وقتی که گلوکز در خون باال  رود 
به  انسولین  رفتن  باال  می کند.  پیدا  افزایش  نیز  انسولین  میزان 
کاهش میزان کلسترول خوب و همچنین باال رفتن تری گلیسیرید 

و فشار خون منجر می شود. 
ماست  نبات ها،  آب  نوشابه،  غذایی:  مواد  به  اضافه شده  قند 
شیرین شده و قند افزوده شده و افزودنی های شیرین در بسیاری 
نان ها  از  برخی  تا  گرفته  کنسروی  سبزیجات  از  غذایی  مواد  از 
وجود دارد. کارخانجات تولید کننده ی مواد غذایی عالوه بر این 
که به مواد غذایی آماده و کنسرو شده قندو شكر  اضافه می کنند 
از  باید  که  می کنند  تولید  نیز  رنگارنگی  و  متنوع  محصوالت 
برنامه ی غذایی ما حذف و یا تا حد امكان محدود شود مثل: انواع 
نوشابه ها و نوشیدنی های گازدار، آب نبات، بیسكویت، ماست های 
می کنیم  توصیه  غیره.  و  شیرین  نان های  از  برخی  شیرین شده، 

حواستان به مواد غذایی که حاوی قند پنهان هستند باشد.
نمك: انواع غذاهای کنسروی و آماده، سیب زمینی سرخ کرده.

روزانه ی  مصرف  باوراند  این  بر  تغذیه  حوزه ی  متخصصان 
سدیم باید 2300 میلی گرم در روز باشد که 6 گرم آن نمك است. 
مصرف بیش از حد نمك برای سالمتی بدن مضر است. نتیجه ی  
سالمتی  برای  نمك  مصرف  در  زیاده روی  نشان داده  مطالعات 

خطرناك و مضر است و باعث باال رفتن فشار خون می شود.
قلب: کره مضرتر از پنیر

نتایج یك پژوهش نشان می دهد مصرف پنیر برای سالمت 
قلب مفیدتر از مصرف کره می باشد. به خاطر این که کره میزان 

کلسترول بد خون را افزایش می دهد.

از  بیش  به مصرف  نسبت  تاکنون  محققان  اینكه  وجود  با 
از  بیشتر  کره  که  متوجه شده اند  اخیراً  داده اند  پنیر هشدار  حد 
پنیر برای قلب ضرر دارد. کره باعث افزایش کلسترول بد خون 
بیماری ها  از  برخی  به  مبتالشدن  باعث  امر  همین  و  می شود 

مانند آترواسكلروز می شود. 
اسیدهای  باالی  میزان  اینكه  وجود  با  بردند  پی  محققان 
چرب اشباع شده ی پنیر زیاد است اما این ماده ی غذایی میزان 
کلسترول بد خون را باال نمی برد در حالی که همین میزان کره 
دهد.  افزایش  را  خون  کلسترول  میزان  داردکه  را  این  توانایی 
برای همین مصرف مداوم و بیش از اندازه ی کره می تواند برای 

قلب مضر و پر خطر باشد.
سالمت خلبانان:

حتمًا بارها شنیده اید که برای خلبان شدن یكی از فاکتورهای 
مهم سالمت کامل جسم می باشد، از سالمت مغز و قلب گرفته 
تا چشم و دندان. از این جهت شاید بتوان ادعا کرد که خلبان ها 
بیشتر از پزشكان به فكر سالمتی خود هستند و از الگوی زندگی 
سالم پیروی می کنند. اما قصد داریم تحقیق کنیم که یك فرد 
باید از چه فیلترهای معاینه ای گذر کند تا بتواند خلبان شود. در 
گام اول آزمایش های خون و ادرار انجام می گیرد که فرد باید 
از 12 ساعت قبل از آن ناشتا باشد. در این آزمایش فاکتورهای 
گوناگونی مدنظر قرار دارد، از کم خونی و چربی گرفته تا بررسی 
گلبول های خونی، عملكرد کبد، سیستم ایمنی دفاعی و مواردی 
از این قبیل. به صورت جزئی تر و برای بررسی بیشتر اعضای 
انجام می گیرد،  نیز  آزمایشات تخصصی دیگری  مختلف بدن، 
مثل انجام نوار قلبی در شش حالت و اکوکاردیوگرافی که در 
آن عملكرد قلب و عروق زیر نظر پزشكان قرار خواهد گرفت. 
سینه  قفسه  از  قلب  اندازه  و  شش ها  بررسی  برای  همچنین 
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اکو  قلب  برای  دیگر  معاینه  گرفته می شود.  رادیولوژی  عكس 
مورد  و  می گیرند  عكس  فرد  قلب  دریچه های  از  که  می باشد 

بررسی قرار می دهند.
اطمینان  برای  است.  مغز  به سالمت  مربوط  بعدی  مرحله 
از سالمت مغز و اعصاب آزمایش های مختلفی انجام می گیرد. 
مثل گرفتن نوار مغز، کنترل واکنش های حسی، پرسش سواالت 
قسمت های سنجش  روان.  و  اعصاب  کنترل  زمینه  به  مربوط 
شنوایی هم مراحل خاص خود را دارد. معموال فرد در یك اتاق 
تاریك قرار می گیرد و به وسیله هدفون و دکمه ای که در اختیار 
دارد باید زمانی که صدایی می شنود دکمه را فشار دهد. یكی 
دیگر از بخش های مهم معاینات پزشكی مربوط به چك کردن و 
معاینه چشم هاست. در سنجش بینایی دید چشم ها مورد بررسی 
و همچنین تست کوررنگی انجام می شود. در این مرحله اندازه 
دید هر دو چشم باید ده دهم باشد و شخص از عینك و لنز 
استفاده نكند. در بخش معاینات دهان و دندان، وضعیت فك ها 
بررسی می شود و سالمت دندان ها مورد بررسی قرار می گیرد. 
عده ای تصور می کنند که اگر فردی بخواهد خلبان شود نباید 
حتی یك دندان پر شده هم داشته باشد، در صورتی که چنین 
ایجاد نمی کند. نیست و دندان پر شده هیچ مشكلی در پرواز 

در واقع باید هنگام مراجعه به بخش دندانپزشكی برای تست 
پر  را  دندان  باشند وقتی شما یك  دندان ها سالم  خلبانی همه 
می کنید و یا هر درمانی انجام می دهید، آن دندان بعد از دوره 
درمان سالم به حساب می آید پس در این حالت نگرانی جایی 
خراب  یا  پوسیده  دندان  پزشك،  معاینه  هنگام  اگر  اما  ندارد. 
باشد، مطمئن  به درمان داشته  نیاز  یا دندانی که  باشید  داشته 

باید  یعنی  شد،  خواهید  مشكل  دچار  حالت  این  در  که  باشید 
ابتدا دندان پوسیده را درست کنید و بعد برای معاینه مجدد نزد 
پزشك بروید. وضعیت استخوان بندی بدن و اندام های حرکتی و 
غیرحرکتی نیز توسط پزشك به دقت بررسی می شود. همچنین 
شخص عالقه مند به خلبانی باید مراقب تغذیه و الگوی زندگی 
سالم باشد. زیرا تناسب قد و وزن و قرار گرفتن در بخش نرمال 

تست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هنوز کار تمام نشده و مرحله روانشناسی باقی مانده است. 
نحوه  تا  می گیرد  انجام  گوناگونی  تست های  بخش  این  در 
برخورد و عملكرد شخص در موقعیت های مختلف مورد بررسی 
قرار گیرد و واکنش فرد در هنگام عصبانیت بسیار حائز اهمیت 
اعم  فرد  هوش  میزان  مشخص کردن  در  تست  این  می باشد. 
به طور کلی و  دارد. پس  بسزایی  از آی کیو و ای کیو نقش 
خالصه آزمایش ها شامل آزمایش خون و ادرار، نوار قلب، نوار 
مغز، اکوکاردیوگرافی، بینایی و شنوایی سنجی، عكس از ریه و 
اندام ها،  کامل  معاینه  تست،  دندان،  و  معاینه فك  سینوس ها، 
تست هوش و تست روانشناسی می باشد. در صورتی که در هر 
مرحله با حالت استاندارد مغایرت یا تداخلی وجود داشته باشد، 
اداره  اعتماد  مورد  پزشك  به  معاینات تخصصی  برای  شخص 

طب هوایی ارجاع داده می شود. 
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 حانیه قربانی

امروزه صنعت بیمه به علت حضور بخش خصوصی، واگذاری شرکت های دولتی، آزادسازی تعرفه ها و گسترش سریع تقاضای بیمه، 
تحوالت بسیاری را تجربه می کند. در جهت پاسخگویی به الزامات شرایط موجود، حضور یك انجمن حرفه ای کارآمد که تشكیل شده از 
افراد صاحب نظر و پیشكسوت در امر بیمه بوده و در راستای افزایش توان حرفه ای و علمی صنعت بیمه کشور فعالیت کند، بسیار ضروری 
است. با این اندیشه و با هدف حفظ از نقش و جایگاه صنعت بیمه، انجمن حرفه ای صنعت بیمه در دی ماه 1391 به عنوان یك سازمان 

مردم نهاد شروع به فعالیت کرد.
از جمله اهداف اساسی انجمن حرفه ای صنعت بیمه ایجاد محیطی مناسب برای رشد کارشناسان آماده است که با گسترش استاندارد 
صالحیت حرفه ای کارکنان و متخصصان صنعت بیمه کشور در کلیه سطوح و حوزه های فنی و اجرایی فراهم می شود. به عنوان اولین 

انجمن حرفه ای و مستقل در صنعت بیمه، ارتقای قابلیت های فنی اعضای انجمن نیز از اهداف اساسی است.
عالوه بر این، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، در راستای توسعه منابع انسانی، اقدام به برگزاری کارگاه ها بصورت حضوری و الكترونیكی 
و همایش های تخصصی- آموزشی می نماید. همچنین افراد عالقمند می توانند تقاضای عضویت در انجمن را با تكمیل فرم مربوطه جهت 

بررسی اعالم نمایند.
انجمن در چشم انداز خود بنیان گذاری ساختاری را قرار داده است که این مهم را محقق کند. این ساختار با ارزیابی متخصصان و اعطای 
گواهینامه حرفه ای معتبر از طریق برگزاری آزمون های صالحیت حرفه ای که نشان دهنده قابلیت و دانش افراد در حوزه های تخصصی 

است، هدف مورد نظر را تامین می کند.

اهداف انجمن بیمه
1( مستندسازی دانش حرفه ای

با ترجمه کتاب مرجع و  نیز  انجمن حرفه ای  قالب کتاب و مقاالت مستند می شوند.  بیمه، همانند سایر رشته های علمی در  دانش 
سازماندهی دیجیتال مقاالت به این امر مهم می پردازد. از جمله فعالیت های انتشاراتی انجمن می توان به ترجمه کتاب های بیمه اتكایی و 

مدیریت ریسك موسسه چارترلندن اشاره کرد که مهمترین مرجع علمی در حوزه خود هستند.
همچنین انجمن برآن است تا با تشویق کارشناسان مجرب صنعت، دانش ضمنی آن ها که با تجربیات گران قدر و طی سال ها فعالیت 
کسب کرده اند، را به صورت مورد کاوی مستند نموده، به پایگاه اطالعاتی دانش حرفه ای انجمن بیافزاید و در اختیار کارشناسان جوان 

صنعت قرار دهد و نقش قابل قبولی در انتقال دانش حرفه ای بین نسلی ایفا نماید.

2(  بهبود محیط کسب و کار
یكی دیگر از اهداف اصلی انجمن حرفه ای صنعت بیمه بهبود محیط کسب و کار است.

بازار، قوانین و مقررات، محیط کسب و کار را می سازند. انجمن در راستای رسالت خود بصورت مستمر محیط کسب و کار بیمه را 
نظارت کرده و در مواقع ممكن اقدامات الزم را برای بهبود آن بعمل می آورد.

هرچند بیمه مرکزی کمترین همكاری را با این انجمن داشته، اما پیگیری های آن موجب بهبودهایی در این صنعت شده است که 
می توان به آزادسازی نرخ های حق بیمه، اصالح تعرفه بیمه شخص ثالث، محدود کردن بازار، کاهش اتكایی اجباری،  اصالح ظرفیت 

نگهداری ریسك و بهبود بعضی از آئین نامه های صنعت اشاره کرد.
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سازمان بسیج مستضعفین یكی از سازمان های زیرمجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و یكی از مهم ترین 
مجموعه هایی است که مأموریت جذب، آموزش، سازماندهی و به کارگیری نیروهای داوطلب مردمی را در راستای 

تحّقق اهداف انقالب اسالمی و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارد.
سازمان بسیج مستضعفین که در گذشته با نام نیروی مقاومت بسیج شناخته می شد، در5 آذر 1358 به فرمان سید 
امام خمینی رحمه اهلل علیه بنگذار جمهوری اسامی ایران،  تشكیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی در 
دی ماه 1359 به طور قانونی رسمیت پیدا کرد و به سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعلق گرفت. به اعضای این سازمان 
بسیجی می گویند و طبق ماده 13 قانون مقررات استخدامی سپاه، بسیجی به فردی گفته می شود که داوطلبانه جهت 
تحقق ارتش 20 میلیونی تحت پوشش سپاه درمی آید. به موجب همین ماده ی قانونی بسیجیان به سه دسته« بسیج 
عادی،  بسیج فعال و بسیج ویژه« یا »پاسداران افتخاری« تقسیم می شوند. در جنگ ایران و عراق از بسیجیان بیشتر 
برای ارسال به صورت داوطلبانه و سازماندهی شده به جبهه ها استفاده می شد. اهداف بسیج مستضعفین به شرح زیر 

می باشد :
تحقق فرمایش امام خمینی مبنی بر تشكیل هسته های حزب اهلل.  .1

ایجاد توانایی ها و آمادگی های الزم دفاعی در آحاد مردم در دفاع از کشور.  .2
ایجاد توانایی های الزم رزمی در نیروهایی که توانایی شرکت در عملیات های کهن و بزرگ را دارند.  .3

ایجاد توانایی های الزم در آحاد مردم به منظور کمك به هنگام بروز بالها و حوادث غیرپیش بینی  .4



20

ك زندگی سالم -بین الملل
 سب

 همان طور که گفته شد در 5 آذر 1358 فرمان تشكیل » ارتش 20 میلیونی« )بسیج( از طرف امام خمینی رحمه اهلل علیه 
صادر شد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی در دی ماه 1359 به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد. این مجموعه با جذب 
نیروهایی را از پیر و جوان از نقاط دور افتاده و روستاها تا ادارات و دانشگاه ها و دانش آموزان و روحانیون را سازماندهی کرده و با 
افزایش پایگاه های مقاومت از 7000 به 21500 پایگاه نیرویی بزرگ را بوجود آورد تا در جهت خدمت رسانی به مردم به عنوان 

ارتش بیست میلیونی در هر زمان در خدمت جامعه باشد.
به اعضای بسیج که درسطح مدارس راهنمایی تحصیل می کنند پویندگان و به اعضای در سطح دبیرستان پیشگامان گفته 

می شود.

  عضویت های بسیج به گروه های زیر تقسیم می شود :
بسیجی عادی: تمام قشرها معتقد به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هستند که پس از گذراندن دوره آموزش   .1

عمومی به عضویت بسیج درآمده و سازماندهی می شوند.
بسیجی فعال: آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که دارای شرایط الزم بوده و پس از گذراندن دوره های   .2

آموزشی سازمان دهی شده و با سپاه همكاری می کنند.
بسیجیان ویژه: این گروه که به پاسدار افتخاری هم شناخته می شوند افرادی هستند که صالحیت های یك پاسدار را   .3

دارا می باشند و پس از گذراندن آموزش های الزم در این زمینه سازماندهی می شوند. 
بسیجیان کادر: که بسیجیان فعال پس از گذراندن دوره های خاص به این سطح از عضویت می رسند.  .4
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سابقه پی ریزی و شكل گیری این نهاد، به سال های پیش از انقالب 1357 و حدود سال 1342 بر می گردد. در آن 
زمان عده ای از همراهان امام خمینی، از طرف وی مسئولیت رسیدگی به خانواده زندانیان سیاسی را بر عهده داشتند.

این نهاد، دومین نهاد پس از انقالب 1357 است که به دستور ایشان، در 14اسفند 1357، تأسیس گردید. هدف از 
تأسیس این نهاد، حمایت از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آن ها اعالم شده  است.

 در تاریخ20خرداد 1366و پس از گذشت حدود 10 سال از فعالیت این نهاد انقالبی اولین اساسنامه کمیته امداد امام 
به منظور ایجاد تشكیالت مناسب و برنامه ریزی تهیه و توسط بنیانگذار انقالب اسالمی ایران تأیید شد. 

کمیته امداد امام خمینی به عنوان نهادی انقالبی و از نوع مؤسسات ناسودبر و عام المنفعه عمومی غیردولتی است و 
تحت نظارت مقام رهبری قرار دارد که مرکز اصلی آن در تهران بوده و در تمامی شهرستان ها و اکثر بخش های کشور 

و در برخی نقاط خارج از کشور دارای شعبه می باشد. 
است  توانسته  تاکنون  و  دارد  فعالیت  انسانی  نگاهی  با  جامعه  آسیب پذیر  اقشار  به  کمك  هدف  با  مجموعه  این 

کمك های شایانی به مردم داشته باشد.
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نرگس جهان تیغ

طرز تهیه غذا و دسر مخصوص شب یلدا
باسلوق هندوانه مخصوص شب یلدا

باسلوق یكی از شیرینی های نرم خوشمزه و پرطرفداری است 
انواع  که سوغات برخی از شهرهاست. باسلوق هندوانه یكی از 

باسلوق است که برای شب یلدا گزینه مناسبی است.

مواد الزم برای تهیه باسلوق هندوانه

نشاسته گل یك پیمانه

شكر یك پیمانه

گالب یك پیمانه

آب یك پیمانه

کره 20 گرم

پودر نارگیل مقدار الزم

ابتدا نشاسته رو درون یك قابلمه تفلون بریزین و روی اونو آب بریزین 
تا در آب حل بشه کامل. 

سپس شكر و گالب رو به نشاسته اضافه کنین و قابلمه رو روی حرارت 
مالیم گاز قرار بدین.

 سپس این مایه رو به مدت 1 ساعت باید هم بزنین اگه در حین هم 
زدن تیكه های سفت دیدین اونو با قاشق چوبی له کنین.

بعد از گذشت این مدت زمان مایه باسلوق باید به شكل خمیری دربیاد 
و از کف قابلمه جدا بشه.

 حاال مایه خمیری رو به سه قسمت نابرابر تقسیم کنین و رنگ خوراکی 
بریزین داخلش. 

قسمت  و  باشه  سبز  کوچك تر  قسمت  باشه  قرمز  بزرگ تر  قسمت 
کوچیك تر از بقیه رو سفید رنگ کنین. 

حاال یك مقدار فویل آلومینوم رو ببرید و روی سطح صافی پهن کنین 
و روی اونو به مقدار زیاد پودر نارگیل بپاشین تا خمیرتون به فویل نچسبه.

خمیر  کردن  پهن  برای  کنین  پهن  فویل  روی  رو  سبز  خمیر  ابتدا 
دست هاتون رو چرب کنین و با وردنه خمیر رو پهن کنین. 

خمیر سفید هم جدا باز کنین و روی خمیر سبز قرار بدین. 
سپس خمیر قرمز رو هم به شكل استوانه یا به شكل یك موز دربیارین 

و وسط خمیر سفید بزارین. 
حاال باسلوق رو با فویلش ببندین و حسابی لوله کنین و برای 5 ساعت 

درون یخچال قرار بدین. 
بعد از گذشت این مدل فویل رو باز کنین و باسلوق رو از الی فویل 

دربیارین و به آرومی برش بزنین.
 دقت کنین چاقو و دست هاتون هنگام برش زدن باید چرب باشه وگرنه 

باسلوق به دست می چسبه. 
سپس دایره های باسلوق که برش زده بودین رو از وسط هم نصف کنین 

تا شبیه به قاچ هندوانه بشه.
 برای دونه های سیاه هندوانه هم میتونین از شكالت های ریز استفاده 

کنین.
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خورشت ناردون غذای خوشمزه
خورشت ناردون یكی از غذاهای خوشمزه و بی نظیری هست 
اناری  که مخصوص شمال کشور هست. این خورشت به علت 
که داره میتونه به عنوان یك غذای مناسب برای شب یلدا مورد 

استفاده قرار بگیره.

مواد الزم برای تهیه خورشت ناردون

مرغ،  قسمت های  )سایر  گرم   600 تكه-حدوداً  سه  مرغ  ران 
همچنین مرغ کامل قابل استفاده است(

پیاز یك عدد بزرگ

سیر تازه دو حبه

آب انار یك و نیم پیمانه

رب انار دو قاشق غذاخوری

انار دانه شده نصف پیمانه

نمك،فلفل،زردچوبه به میزان الزم

روغن  و کمی  فلفل  و  زردچوبه  و  نمك  با  رو  مرغ ها  ابتدا 
زیتون مزه دار می کنیم و درون طرفی قرار می دیم و به مدت 1 

ساعت داخل یخچال می زاریم. 
می تونیم از پودر گشنیز و پاپریكا هم برای مزه دار کردنش 

استفاده کنیم. 
از  بعد  می کنیم  سرخ  مرغ هارو  زمان  این  گذشت  از  بعد 
درون  رو  پیازهای خاللی شده  و  درمیاریم  مرغ هارو  سرخ شدن 
همون روغن سرخ می کنیم تا طالیی بشه سپس سیر رو اضافه 

می کنیم و کمی تفت می دیم. 
سپس رب انار رو اضافه می کنیم و زود هم می زنیم تا نسوزه 

و بعدش آب انار رو می ریزم و خوب هم می زنیم. 
رو  قابلمه  در  و  می کنیم  اضافه  قابلمه  به  رو  مرغ ها  حاال 

می زاریم تا جوش بیاد.
خوب  تا  بپزه  چاشنی  درون  مرغ  ساعت   1 تا  بدیم  اجازه 
مزه دار بشه و یك ربع آخر پخت درب قابلمه رو برمی داریم و 

دونه های انار رو اضافه می کنیم. 
در این لحظه نباید در قابلمه رو ببندیدن چون دونه های انار 

سفید می شن و زیبایی شون رو از دست میدن.
 در پایان که سس خورشت غلیظ شد آماده خوردن میشه. 
انارتون  اگه رب  برای مالیم کردن طعم چاشنی غذا می تونین 
خیلی ترش یا خیلی شیرین بود از کمی آبغوره یا آب نارنج و یا 

شكر استفاده کنین.
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سبزی پلوی شب یلدا با ماهی ماستی 

سفیدی برف را برای روحت 

سرخی انار را برای قلبت 

شیرینی هندوانه را برای عشقت 

و بلندی یلدا را برای زندگی قشنگت آرزومندم 

 یلدا مبارك 

بنظرم این شام شب یلدا، فقط ماهیش و متفاوت درست 

کردم. 

برای 5 نفر، 3 تا ماهی گذاشتم. 

 دوست دارم ماهی سر میز میاد، مخصوصا ماهی درسته، 

سرو شكلش درست باشه. فقط دل و روده و ابشش رو در 

میارم.

مواد الزم

سه عدد ماهی )متوسط( 

 یك عدد پیاز 

سه قاشق ماست 

3 قاشق روغن زیتون 

3 عدد  آب نارنج )آب نارنج( 

 ادویه برای مرینیت )نمك. فلفل. زردچوبه. یه کم زعفرون( 
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مراحل :
 2 برای  و  می کنیم  آغشته  مواد  این  با  کامال  رو  ماهی   .1

ساعت بهش استراحت می دیم. 
بعد از 2 ساعت، کف سینی فویل می کشم و ماهی رو می ذارم. 
روی ماهی رو کاردی می کنم و سماق رو تو و روی ماهی 

می زنم. 
برای مدت 45  و  رو هم کف سینی می ریزم  مرینیت  مواد 

دقیقه توی فر می ذاریم.

2. سبزی پلو رو مدل همیشگی و معمولی درست می کنم و اما 
بخش هیجان انگیزش، جناب مستطاب اسفناج 

یك دسته اسفناج رو می شورم درست حسابی و بعد از آبكش 
کردن، زمان دم کردن برنج، روی برنج می ذارم و می ذارم با بخار 

در حال پخت برنج، بخار پز بشه. 
رو  اسفناج  جداگانه  غذا،  سرو  موقع  و  ادویه ای  هرگونه  بدون 

می کشم.

می شه.  درست  روغن  حداقل  با  سالم  کامال  ماهی   .3
بخاطر مرینیتش توی ماست، تردتر از همیشه می شه.

4. اسفناج هم که سالم. با بخار پخته می شه.
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احسان جعفری

در این شماره از ماهنامه می خواهیم به ورزش های موجود در 
واحد تربیت بدنی دانشگاه بپردازیم.

این واحد در دانشگاه به ورزش 1 و ورزش 2 تقسیم بندی 
می شود که دانشجو موظف است هر دو واحد را بگذراند.

ورزش هایی که در این تقسیم بندی ها جای می گیرد  در هر 
دانشگاه متفاوت است. 

شامل  دانشگاهی  واحد  این  در  ورزش ها  ثابت ترین  ولی 
تنیس  اسب سواری،  شنا،  بدمینتون،  جسمانی،  آمادگی  والیبال، 

روی میز و....... می باشد.
معموال ورزشهای گروهی مثل والیبال و فوتبال در صورت 
تشكیل تیم در مسابقات منطقه ای و کشوری شرکت می کنند و 

احتمال آوردن مقام باالیی هم دارند. 
واحد تربیت بدنی دانشگاه شامل تمامی رشته ها و گرایش ها 
را  واحد  این  باید  دانشجویان  تمامی  یعنی  واقع  در  می شود 

بگذرانند. 

ورزش های دانشجویی 

در این واحد آموزش های مختص به هر رشته ی ورزشی مورد 
اتخاذ شده داده می شود و در پایان ترم امتحان عملی از دانشجویان 
گرفته می شود و برحسب عملكرد دانشجو نمره عملی در کارنامه 

ثبت می شود. 
در آمادگی جسمانی هر جلسه تمرینات مرتبط با این رشته با 
دانشجویان تمرین می شود و در پایان ترم امتحان دو سرعتی، دراز 
و نشست، پرش از مانع، گذر از مانع و.......... از دانشجویان گرفته 

می شود.
در صورتی که دانشجویان آسیب دیدگی جسمی داشته باشند با 

تایید پزشك می توانند امتحان تئوری بدهند.
یا  کتاب  مربوطه  استاد  که  است  این صورت  به  امتحان  این 
جزواتی را در دسترس دانشجویان می گذارد و در تاریخ تعیین شده 

امتحان می گیرد.
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والیبال 
در والیبال آموزش های مرتبط با زدن  پنجه، ساعد، اسپك 
به دانشجویان داده می شود و در پایان ترم نحوه  زدن و تكنیك 

این مهارت مورد آزمون عملی قرار می گیرد.

قوانین و مقررات والیبال
تعداد کل بازیكنان هر تیم: یك تیم ورزش والیبال متشكل 
از 6 تا 12 بازیكن می باشد که از این تعداد یك نفر بازیكن لیبرو 

آزاد است.
تعداد بازیكنان داخل زمین: 6 نفر.

پایین  داور  یك  باال،  داور  یك  نفر)   10 داوران:  کل  تعداد 
داور خط ذخیره- یك  داور خط و یك  داور ذخیره- 4  و یك 

نویسنده و یك کمك نویسنده( 
اندازه زمین: طول زمین والیبال 18 و عرض آن 9 است. 

 نِت )تور(: برخورد توپ به لبه تور اشكال ندارد و خطا نیست.
 مقدار باد توپ: معمواًل با فشار انگشتان شصت بر روی توپ 

مشخص می شود. 
وزن و رنگ توپ: وزن توپ 260 گرم است و تا 10 گرم 
کمتر یا بیشتر اشكال ندارد و رنگ آن مخلوطی از زرد و آبی و 

سفید می باشد )استاندارد فدراسیون جهانی(

قرعه  داور  توسط  به وسیله سكه  بازی  بازی: شروع   شروع 
کشی می شود تا یك تیم زمین و تیم دیگر توپ را انتخاب کند.

 زمان بازی: 5 گیم بصورت رالی، 4 ست با نتیجه 25 امتیاز 
و ست آخر با نتیجه 15 امتیاز می باشد )البته در مسابقات مدارس 

3 گیم می باشد(
این  به  تیمی که  اولین  و 16،  امتیاز 8  در  استراحت:  تعداد   
امتیاز رسید یك استراحت فنی به مدت یك دقیقه به هر دو تیم 
داده می شود. هر تیم به غیر از استراحت فنی دارای 2 استراحت 

20 ثانیه ای می باشد.

بدمینتون 
در بدمینتون نحوه گرفتن راکت، سرویس زدن، جواب دادن به 
توپ و ........ آموزش داده می شود  و در آخر نحوه سرویس زدن و 

جواب دادن به توپ حریف مورد آزمون قرار می گیرد.

تجهیزات مورد نیاز در بازی بدمینتون:
شاتل و یا توپ مخصوص

توپ بدمینتون از مواد طبیعی یا مصنوعی ساخته می شود. سر 
آن باید از جنس چوب پنبه که الیه چرمی دارد باشد. توپ چرمی 
باید دارای 16 پرك باشد که به پایه وصل می شوند. وزن توپ 

باید بین 4/37 تا 5/50گرم  باشد.
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راکت بدمینتون
و  متوسط  سبك،  نوع  سه  در  بدمینتون  بازی  راکت های 
سنگین ساخته می شود که بوسیله رشته های باریك مشبك به 
باید مسطح و عاری از هر  قاب کشیده می شود. سطح تماس 
گونه شیب اضافی یا برجستگی باشد. راکت بدمینتون معمواًل از 
جنس چوبی یا فلزی می باشد و از قسمت های: دسته - میله - 
گلو یا سه راهی - صفحه راکت )کله راکت( تشكیل شده است.

لباس بازی بدمینتون
لباس بازیكنان باید مطابق قوانین بین المللی بازی، سبك و 
آزاد باشد تا ورزشكاران بتوانند حرکات مانوری الزم را به راحتی 
انجام دهند. همچنین لباس باید قابلیت تبادل حرارتی بدن را 

داشته باشد.    
کفش 

کفش مناسب برای بازی بدمینتون در سالن باید دارای کف 
پالستیكی صاف و برای بازی در فضای باز باید با کف آجدار 
باشد. بطور کلی کفش بازیكنان باید به گونه ای پیش بینی شود 
که دارای ویژگی های مورد نیاز برای استفاده بر روی کفپوش 
جوراب های  پوشیدن  باشد  بین المللی  قوانین  مطابق  و  بوده 

ضخیم برای محافظت از پاها مفید است.

تنیس روی میز 
نحوه  سرویس زدن،   ، راکت  گرفتن  نحوه  میز  روی  تنیس  در 
ایستادن پشت میز، جواب دادن به توپ حریف آموزش داده می شود 
از  کدام  هر  اجرای  به  نمره گذاری  پرتكل  برحسب  ترم  آخر  در  و 
تكنیك های آموزش داده شده نمره تعلق می گیرد که از مجموع این 

نمره ها نمره ی دانشجو بدست می آید.
چگونگي بازي

فرد آغاز کننده، با استفاده از راکت باید به گونه اي به توپ ضربه 
بزند که ابتدا توپ به نیمه ي زمین خود و پس از عبور از روي تور، به 
نیمه ي زمین فرد مقابل برخورد کند. در ضربه هاي بعدي توپ باید 

فقط در نیمه ي زمین طرف مقابل به زمین بخورد.
 ترتیب بازي

این ورزش مي تواند به صورت انفرادي )تك به تك( یا گروهي 
زننده سرویس، یك  انفرادي،  بازي هاي  انجام شود. در  به دو(  )دو 
یك  سرویس  گیرنده ي  سپس  مي کند.  اجرا  را  صحیح  سرویس 
برگشت صحیح را اجرا مي کند و به همین ترتیب زننده و گیرنده به 

طور متناوب به توپ ضربه مي زنند.
در بازي هاي دو نفره، ابتدا زننده سرویس، یك سرویس صحیح 
را اجرا مي کند. سپس گیرنده ي سرویس توپ را برگشت داده، بعد، 
هم بازي زننده ي سرویس یك برگشت صحیح انجام مي دهد. پس 
از آن نفر دوم گیرنده ي سرویس، توپ را برمي گرداند. به این ترتیب 
هر بازیكن به نوبت و به طور متوالي به توپ ضربه مي زند تا یك نفر 

خطا کرده، طرف مقابل امتیاز کسب کند.
سرویس درست

در آغاز یك سرویس، توپ باید بدون حرکت روي کف دست آزاد 
زننده سرویس قرار داشته باشد. دست بازي، دستي است که راکت را 
مي گیرد و دست آزاد، دستي است که راکت نمي گیرد. سپس زننده 
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سرویس توپ را تقریبًا با حالت عمودي و به سمت باال بدون 
چرخش پرتاب خواهد کرد؛ به صورتي که توپ پس از رها شدن 

حداقل 16 سانتي متر باال بیاید.
زماني که توپ پایین آمد، زننده سرویس به نحوي ضربه 
مي زند که توپ ابتدا با زمین خود و سپس بعد از عبور از روي 

تور مستقیمًا با زمین حریف برخورد کند.

بسکتبال
با  برقرار کردن  ارتباط  در بستكبال طریقه ی دریپ زدن، 
توپ هنگام راه رفتن و دویدن، هدف گیری و پرتاب درست در 
داخل سبد و ...... آموزش داده می شود و در پایان امتحان گرفته 

می شود .
تجهیزات مورد نیاز

لباس
آرون اونز، نمونه ای از لباس بازیكنان

لباس بازی برای زنان و مردان بلوز بی آستین و شلوارك است 
و نام تیم در جلوی بلوز و شماره بازیكن در پشت و جلوی آن 
نوشته شده است. در بازی های بین المللی شماره های بازیكنان از 
4 تا 15 است. بازیكنان بسكتبال معمواًل از کفش های ساقدار 

استفاده می کنند که از مچ پا حفاظت بیشتری می کند.
تخته ثابت

تخته بسكتبال مستطیلی است به طول 180 متر و عرض 
120 متر که موقعیت آن در فضای باالی زمین در دو انتهای 
 120 اندازه  به  که  گیرد  قرار  گونه ای  به  باید  و  است  میدان 

باشد.  داشته  فاصله  زمین  انتهای  خط  با  متر  سانتی 
ارتفاع تخته از کف سالن بازی 2.75 متر است.

انواع تخته
از سقف سالن  میله هایی آهنی  به کمك  از تخته ها  نوعی 
آویزان می شوند که در هنگام عدم نیاز، می توان آن ها را باال برد 
و به سقف سالن متصل کرد. این نوع تخته برقی است. نوعی 
دیگر از تخته ها با میله ای به زمین وصل و محكم می شوند. در 
نوعی دیگر، تخته به وسیله پایه ای متحرك بر روی زمین قرار 

می گیرد.
حلقه

حلقه بسكتبال در فاصله 30 سانتی متری قاعده تخته به آن 
متصل می شود. قطر حلقه بسكتبال 45 سانتی متر و ارتفاع توری 

که به شكل سبد به آن متصل می شود 30 سانتی متر است.
توپ بسكتبال

در دو سال نخست که بازی بسكتبال ابداع شد، توپ فوتبال 
بود  سبك  توپ  این  چون  اما  می بردند.  کار  به  بازی  برای  را 
در سال 1894 میالدی اولین توپ مخصوص بسكتبال توسط 
یك کارخانه دوچرخه سازی تولید شد که اندکی از توپ فوتبال 
بزرگ تر بود. در سال 1937 نوع دیگری توپ بسكتبال بزرگ تر 
ساخته  توپی   1949 سال  در  آنگاه  و  آمد  بازار  به  سبك تر  اما 
مورد  هم  هنوز  که  فعلی  وزن  و  اندازه  و  همین شكل  به  شد 
استفاده است. توپ بسكتبال بزرگ تر از توپ های معمولی است 
و آن را از جنس چرم، الستیك یا پالستیك می سازند و هنگام 
استفاده باد می کنند. میزان فشار هوای داخل توپ باید به حدی 
باشد که در صورت رها شدن از ارتفاع1/80 متر، پس از اصابت 
بلند  زمین  از  متر   1/40 از  بیش تر  و   1/20 از  کم تر  زمین  به 
باید  بادشدن  از  پس  بسكتبال  قانونی  توپ  محیط یك  نشود. 
حداقل 75 سانتی متر و حداکثر 78 سانتی متر باشد. ضمن آنكه 
در این حال وزن توپ نباید کمتر از 600 و بیشتر از 650 گرم 
باشد. توپ این ورزش بزرگ ترین و سنگین ترین توپ بازی های 

دسته جمعی است.
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پوست و مو در زمستان 

نگهداری از پوست و مو در فصول مختلف، متفاوت می باشد. 
زمانی که که صحبت از فصل سرما می شود، اولین چیزی که به 
ذهن همه می رسد کم شدن رطوبت هوا است. در فصل سرما 
پوست آب سطحی خود را از دست داده و خشك می شود مه 
پس  شد.  خواهد  پوست صورت  چروك شدن  باعث  مورد  این 
اگر می خواهید در این فصل از پوست وموی درخشانی برخوردار 
مراقبت های  موارد  تمام  و  گذاشته  کنار  را  تنبلی  باید  باشید، 

پوست و مو را رعایت کنید.
سرما  فصل  در  شده،  گفته  باال  قسمت  در  که  همانطور 
می شود  خشك  و  داده  دست  از  را  خود  سطحی  آب  پوست 
دیگری  مشكالت  یا  زودرس  پیری  باعث  خشكی  همین  و 
همچون آکنه، اگزما و پسوریازیس را با خود به همراه خواهد 
داشت و اما سوال اینجاست که در فصل سرما برای موها چه 

اتفاقی رخ خواهد داد؟
زمانی که در فضای گرم داخل خانه باشید و بعد به بیرون 
بروید و در هوای سرد قرار بگیرید، موهای شما کدر و شكننده 
خواهد شد و شفافیت خود را از دست خواهد داد. یكی دیگر 
آمد،  خواهد  وجود  به  سرما  در فصل  مو  برای  که  اتفاقاتی  از 
این  در  آن ها  ریزش  تا حدی  همین طور  و  سر  شوره  افزایش 

فصل خواهید بود.

مراقبت از پوست و مو با نوشیدن آب

همان طور که می دانید یكی از نیازهای واجب بدن انسان آب 
کاهش  بسیار  نوشیدن  به  تمایل  و  عطش  سرما  فصل  در  است. 
می یابد. به همین خاطر افراد تمایلی به خوردن آب نداشته و بدن 
به کمبود آب دچار شده و همین امر باعث می شود پوست و موی 
شما نیز دچار خشكی شوند. باید بدانید نوشیدن دیگر مایعات و یا 
غذاهای آبكی نیز جایگزین آب نخواهند شد. پس پیشنهاد می کنیم 

در روز حتما 8 لیوان آب بنوشید.
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استفاده از کرم ضد آفتاب در زمستان

نور آفتاب در تمام فصول سال به پوست صدمه می 
زند. پس نباید حتی در زمستان هم استفاده از کرم ضد 

آفتاب را فراموش کنید.

استفاده از آب ولرم برای مراقبت از پوست 
و مو در زمستان

منظور از آب ولرم، آب گرم نیست؛ پس این دو مورد 
را با هم اشتباه نگیرید. آب ولرم از چربی های بر روی 
پوست محافظت خواهد کرد و مانع خشكی خواهد شد. 
بهتر است در فصل سرما از آب گرم دوری کنید. پس 
از حمام نیز بالفاصله از کرم های مرطوب کننده استفاده 

نمایید تا پوست شما شاداب باشد.

الیه بردار  کرم  از  استفاده  با  پوست  از  مراقبت 
جایگزین  و  پوست  سطح  مرده  سلول های  پاك سازی 
کردن سلول های سالم در جای آن، از وظایف کرم های 
بار  دو  یا  یك  هفته  در  کنید  سعی  می باشد.  الیه بردار 
با  تا  کرده  استفاده  )اسكراب(  الیه بردار  کرم های  از 
زنده  سلول های  به  الزم  رطوبت  پوست،  پاك سازی 

رسیده و از خشكی پوست جلوگیری شود.

مراقبت از مو با استفاده از روغن های گرم
از بهترین گزینه های رسیدگی به مو در فصول سرما استفاده از 
روغن های گرم به صورت یك یا دو بار می باشد. کف سر خود را با 
به  تا بطور یكسان  از روغن های گرم به خوبی ماساژ داده  استفاده 

ریشه تمامی موها برسد.

استفاده نکردن از سشوار در فصل سرما
یكی از وسایلی که می تواند بدترین لطمه را به موها وارد کند، 
استفاده از سشوار است. درست از خشك نكردن موها در فصل سرما 
است  بهتر  اما  می شود،  افراد  سرماخوردگی  دچار  و  نبوده  خوشایند 
بدانید موها در اثر سرما خشك و شكننده هستند و استفاده از سشوار 

این مشكل را دو برابر خواهد کرد.

انجام لیزر در فصل سرما
از  بعد  پوست  مراقبت های  اصلی  دشمن  میدانید  که  همان طور 
کارهای لیزری، نور خورشید می باشد. پس از این رو فصل سرما را 
برای انجام لیزر پیشنهاد می کنیم تا هم نتیجه بهتری از لیزر خود 

داشته بگیرید و هم بعد از لیزر دچار مشكالت پوستی نشوید.

از  رعایت هر یك  و  مقاله  این  با مطالعه مطالب  تنها کافیست 
موارد آن درخشان ترین و بهترین پوست و مو را داشته باشید و دیگر 
نگران مشكالتی که در فصل سرما در حال تهدید پوست و موی شما 
هستند نباشید. همچنین با مراجعه به کلینیك های زیبایی می توانید 
مشاوره های بیشتر و مقاالت بهتری در خصوص مراقبت از پوست و 

مو دریافت کنید.
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ك زندگی سالم - معماری و چیدمان داخلی
سب

سارا الله

خانه هاي قدیمی و معماری بومی و اصیل بخشی از حافظه 
تاریخی یك شهرند. آن وقت ها که هنوز مردمان شهر در آهن 
آفتاب  و  آب  سنگ،  و  خاك  با  بودند،  نشده  محصور  فوالد  و 
در بستر آگاهی و تجربه هاي دیرین، فضاهایی را سامان دادند 
آیندگان  و  ما  فرهنگی  میراث  جزو  آن  یادگارهای  امروزه  که 

سرزمین هست.
جغرافیایی  محیط  در  معماری  ساختار  زمان  گذشت  با 
استان ها تغییر کرده هست درصورتی که سبك معماری بومی، 
اصیل و تاریخی خاص هر استان بر زمینه اقلیم، مصالح بومی، 
فرهنگ و سبك زندگی مردم هر استان طراحی می شده هست.

معماری خانه های قدیمی 
و  طراحی  عناصر،  هویت  المان ها،  مصالح،  نقشه، 
سبك زندگی مردم هر استان در این خانه ها پرداخته شده 
و ضمن توصیف و تشریح ویژگی هاي خانه هاي تاریخی 
و معماری ایرانی- اسالمی با مسئوالن مرتبط، اهل فن، 
اساتید دانشگاه، پژوهشگران حوزه معماری و شهرسازی و 

معماران نیز صحبت شده هست.

معماری اصیل استان فارس
قدیم ها سبك زندگی مردم بر تمام جوانب زیستی شان 
آن  در  که  خانه سازی  و  معماری  مثل  می گذاشت  تأثیر 
حریم ها رعایت می شد و اهل خانه آرامشی داشتند که در 

خانه هاي امروز اثری از آن نیست.

ل معماری ا�یرا�نی اص�ی



33

لی
داخ

ان 
دم

 چی
ی و

مار
 مع

- 
الم

ی س
دگ

ك زن
سب

در این گزارش به سراغ معماری اصیل استان فارس و شهر 
شیراز رفته ایم، جایی که پیش  از این حوض و شمعدانی و نماهای 
آجری ساده منادی سبك معماری اصیل این منطقه بوده هست.

»خانه« محل آرامش
یك دِر فیروزه اي یا قهوه اي سوخته با کلون هاي مجزا برای 
مردها و زن ها و دو پیرنشین در اطراف در، اجزایی می باشند که 

مشخصه یك خانه با معماری ایرانی را تداعی می کند.
خانه هایي که به جای آیفون تصویری دو کلون مختص مردها 
و زن ها داشت تا با این روش مشخص شود چه کسی پشت در 

قرار دارد.
معماری خانه های قدیمی

در تعریف خانه آمده هست: »آنجایی که آدمی در آن سكنی 
می گزیند« و برای آن مترادف هایي مثل سرا و یا خانه نیز دیده شده 
رسوم،  آداب،  با  مطابق  ایرانی ها  برای  »خانه«  قدیم ها  هست. 
نوع زندگی کردنشان ساخته می شد، خصوصیت ها و  فرهنگ و 
عناصری که به خانه روح می بخشید، آرامش می داد و اهالی خانه 

در آن آسایش و شادابی داشتند.
در شیراز نیز مثل سایر نقاط  ایران مردم برای خانه هایشان 

عناصری به کار می بستند که مطابق با طرز زندگی شان باشد.
در شیراز خانه ها معماری و ویژگی هاي خاص خود را داشتند 
تنها  و  و ساده هست  آجری  خانه ها  بیرونی  نمای  که  این  مثل 
بخش تزئینی نمای بیرون سردرهاست و یا این که حیاط ها در 
حدود یك متر از سطح زمین پایین ترند که دلیل هاي گوناگونی 
مثل بهره گیری از تعدیل حرارت زمین، استحكام در مقابل زلزله، 
بهره گیری از خاك زمین برای تولید  و ساخت خانه و دسترسی 

آسان به آب قنات را می توان برای آن برشمرد.
حیاط ها در جهت طولی زمین احداث  شده اند و حوض و باغچه 

نیز به صورت عمود برهم و موازی محور طولی حیاط 
ساخته  شده اند؛ یا این که از خانه هاي حیاط مرکزی و 

درون گرا بهره گرفته می شد.
بناهایی  میسازد  از خانه هاي شیراز  این خصوصیت ها  همۀ 

که محصول سبك زندگی خاص ایرانی ها و شیرازی ها بود.
در  فارس  فرهنگی  میراث  دوست داران  انجمن  رئیس 
و  خانه سازی  بر  شیراز  مردم  زندگی  سبك  تأثیر  خصوص 
معماری قدیم به ما گفت: در این خانه ها باور مردم به »بایدها 
و نبایدها« و »حریم ها« به خوبی رعایت شده و این موضوع در 

معماری آن دوران به خوبی نمود بیرونی داشته است.
وجود  پیرنشین  عنوان  با  سكو  دو  ورودی  درب  کنار  در 
داشت که کهن ساالن هنگام عبور از کوچه می توانستند بنشینند 
قرار  خانه  ورودی  در  مقابل  فردی  وقتی  کنند،  تازه  نفسی  و 
با یك محوطه هشتی شكل مواجه می شود که هیچ  می گیرد 
دیدی به درون حیاط ندارد و این معماری خاص باعث می شود 

که غریبه ها نتواند درون خانه را نظاره کنند.
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رویداد ماه

حانیه جهان تیغ

روز دانشجو، در ایران به 16 ماه آذر اطالق می شود. این روز، 

به یاد سه دانشجو که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد 

و  آمریكا  متحده  ایاالت  وقت  جمهور  رئیس  معاون  نیكسون 

با بریتانیا، در تاریخ 16 آذر  ایران  همچنین از سرگیری روابط 

1332 )حدود چهار ماه پس از کودتای 28 مرداد همان سال( در 

دانشگاه تهران کشته شدند، گرامی داشته می شود.

پیشینه و شرح واقعه 16 آذر 1۳۳۲

در دهه1320 و اوایل دهه 1335، پس از سقوط حكومت 

رضاشاه پهلوی و ایجاد فضای بازتر، فعالیت های سیاسی در بین 

عالی  آموزش  مدرن  )تنها موسسه  تهران  دانشگاه  دانشجویان 

دوران حزب  این  در  یافت.  افزایش  بسیار  ایران(  در  زمان  آن 

توده، از نفوذ بسیاری در بین دانشجویان برخوردار بود چنانكه 

بنا به گزارش  های مختلف، بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه 

تهران عضو و یا هوادار این حزب بودند. اما در دوران نخست 

وزیری محمد مصدق و افزایش محبوبیت جبهه ملی در اوایل 

دهه 1330، محوریت این حزب در دانشگاه به چالش کشیده 

شد. پس از وقوع کودتای 28 مرداد 1332، سازمان های سیاسی 

تشكیل دهنده جبهه ملی، برای دوره کوتاهی در یك ائتالف 

ضعیف، تحت نام نهضت مقاومت ملی به مقاومت سیاسی دست 

همان  پاییز  در  پراکنده ای  اعتصاب های  و  تظاهرات ها  و  زدند 

سال در دانشگاه تهران و همچنین بازار، از جمله در تاریخ 16 

مهر و 21 آبان، در اعتراض به محاکمه مصدق برگزار شد.

ایران و  از این وقایع، اعالم شد که روابط  چند هفته پس 

بریتانیا )که در زمان نخست وزیری مصدق قطع شده بود( از 

سر گرفته خواهد شد و ریچارد نیكسون نایب ریاست جمهوری 
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وقت آمریكا برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد. این موضوع 

بهانه الزم برای اعتراضات را فراهم کرد و در 14 آذر به سفارش 

نهضت مقاومت ملی، دانشجویان فعال به سخنرانی در کالس ها 

پرداختند و ناآرامی تمامی محوطه دانشگاه تهران را فرا گرفت. 

اقدام بعدی تصمیم به  از هرگونه  دولت وقت برای پیشگیری 

سرکوب اعتراضات گرفت.

سربازان و نیروهای ویژه ارتشی پس از هجوم به دانشگاه، 

به کالس های درس حمله کرده و صدها دانشجو را بازداشت 

به  اقدام  فنی،  دانشكده  در  امنیتی  نیروهای  نمودند.  زخمی  و 

شلیك تیر کردند که موجب مرگ سه دانشجوی این دانشكده 

به نام های احمد قندچی، آذر )مهدی( شریعت رضوی و مصطفی 

آمد و دکترای  ایران  به  نیكسون  بزرگ نیا شد. فردای آن روز 

اشغال  در  که  تهران  دانشگاه  در  را  حقوق  رشته  در  افتخاری 

مشهود نیروهای نظامی بود، دریافت کرد.

به  کودتا  دولت  واکنش  نمایانگر   ،1332 آذر  وقایع 

نظام مند  سرکوب  آن  دنبال  به  و  بود  دانشجویی  فعالیت های 

توسط  آذر،   16 داد.  روی  مخالفت ها،  دیگر  اشكال  تمامی 

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور که مرکز اجتماع 

ایران بود، روز  از  و مباحثه مخالفان حكومت پهلوی در خارج 

دانشجو نامیده شد. دانشجویان پس از آن، هر سال در این روز 

اعتصاب های دانشجویی به راه می انداختند و در واقع 16 آذرماه 

و  شاه  حكومت  از  نفرت  میزان  ارزیابی  برای  خوبی  معیار  به 

توانایی و نفوذ مخالفان در بین روشنفكران، تبدیل شد.

به  کودتا  دولت  واکنش  نمایانگر   ،1332 آذر  وقایع 

نظام مند  سرکوب  آن  دنبال  به  و  بود  دانشجویی  فعالیت های 

توسط  آذر،   16 داد.  روی  مخالفت ها،  دیگر  اشكال  تمامی 

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور که مرکز اجتماع 

ایران بود، روز  از  و مباحثه مخالفان حكومت پهلوی در خارج 

دانشجو نامیده شد. دانشجویان پس از آن، هر سال در این روز 

اعتصاب های دانشجویی به راه می انداختند و در واقع 16 آذرماه 

به معیار خوبی برای ارزیابی میزان نفرت از حكومت استبدادی 

و توانایی و نفوذ مخالفان در بین روشنفكران، تبدیل شد. این 

روز از آن زمان، همچنان از اهمیت تاریخی برجسته ای در ایران 

برخوردار بوده است.
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ك زندگی سالم - گل و گیاه و باغبانی
سب

 حسن علیزاده

به  عالقمندان  بیشتر  دغدغه  و  مشكالت  از  یكی 
نگهداری گیاهان آپارتمانی در فصل پاییز و زمستان مراقبت 

از گلدان ها و گیاهان از گزند سرما و یخ زدن آن هاست.
در فصل زمستان طبیعی است که در شرایط غیرگلخانه ای 
گیاهان دارای رشد چندانی نباشند یا برای مثال برگ هایشان 
بریزد یا خشك شوند اما امر مهم این است که با آشنایی با 
چگونگی نگهداری از گیاهان در این فصول بتوانیم آن ها را 
در خانه محفوظ و دکوراسیون را زیبا و با طراوت نگه داریم!

بعضی از گل ها مانند شمعدانی و کوالنكوالئه تا حدودی 
در مقابل سرما مقاوم هستند اما باید آنها را از جریانات سرد 
محافظت کنیم و به همین سبب قرارگیری در گوشه حیاط 
یا زیر درختان می تواند جای مناسبی برای نگه داشتن این 
قبیل گیاهان باشد. گل هایی مثل کوالنكوئه برای آنكه در 

بایستی در فصل زمستان به  فصل بهار گل دهی داشته باشند 
اندازه کافی از نور خورشید بهره مند گردند.

خشك  شدید  سرمای  در  یوسف  حسن  مثل  گل هایی 
داخل  سبز  فضای  و  منزل  داخل  سبب  همین  به  و  می شوند 
منزل جایگاه مناسبی دارند. در دوره سرما از جذابیت برگ های 
حسن یوسف کاسته می شود اما جای نگرانی نیست با رسیدن 
فصل بهار و انتقال گلدان به مكان مناسب دوباره جذابیت خود 

را به دست خواهند آورد!

یاد  به  سرد  های  فصل  در  ها  کاکتوس  نگهداری  درباره 
دارند و الزم  آبیاری کمتری  به  نیاز  باشید کاکتوس ها  داشته 
است اگر در دکوراسیون فضای بیرونی و محوطه ها استفاده می 

شوند از بارش باران محفوظ بدارید و بیشتر خشك نگه دارید!

 

گل و گیاه زمستانه 
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ساقه های گل هایی مثل برگ بیدی بنفش نخل مرداب گل 
اما  می شود  خشك  کامال  زمستان  در  باز(  فضای  )در  زن  قلم 
جای نگرانی نیست زیرا ریشه های این گیاهان زنده اند و برای 
اینكه در فصل بهار زیبایی کمال خود را به نمایش بگذارند به 
این تغییرات نیاز دارند تنها تا جایی که می توانید از ریشه های 
این قبیل گیاهان مراقبت کنید و مواظب باشید محل ریشه های 

این گیاهان عمل شخم زنی انجام نشود.

خشك  کامال  زمستان  در  و  آفتابی  ناز  گل  مثل  گیاهانی 
باید  جدید  سال  در  گل ها  این  گلدان  داشتن  برای  و  می شوند 
بذر این گیاه را جمع آوری کنید. یا اینكه از گلدان خشك شده تا 
فصل بهار مراقبت کنید. بذرهای به جا مانده در گلدان در فرصت 
مناسب رشد می کنند اما فراموش نكنید شما باید به این گلدان ها 

تا نزدیكی های  فصل بهار منظم آب بدهید.

چند نکته مهم و کاربردی در نگه داری گیاهان در 
فصل سرما

 از هرس کردن گیاهان تا اواخر زمستان بپرهیزید.
 از آبیاری زیاد گلدان ها اجتناب کنید این امر سبب پوسیده و 

از بین رفتن گیاه می شود.
 گل های خود را از جریانات سرد محفوظ بدارید.

 از کاشت، تعویض گلدان و یا خاك گلدان در بیشتر موارد در 
این فصول دوری کنید.

مواظب گلدان های نزذیك بخاری باشید هوای گرم و نزدیك 
بودن به بخاری برای بعضی از گل های آپارتمانی خطرناك می 

باشد.
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زهرا  توانا

گاهی اوقات شناخت بهترین راه برای دوست داشتن و تربیت 
فرزندان دشوار است. گاهی متوجه رفتارهایی می شوید که شما 
را متحیر یا دلخور می کند و یا حتی می ترساند. برای آگاهی از 
نحوه عملكرد تربیتی و برخورد با کودکان باید اطالعات مفیدی 

در زمینه بهداشت روان بدست آورد.

و  احساس  تفكر،  نحوه  از  عبارت  روان  بهداشت  یا  سالمت 
عملكرد ما به منظور رویارویی با موقعیت های زندگی است.

بهداشت روان در بردارنده نوع نگاه ما به خودمان، زندگی مان 
آن ها عالقمندیم. به  و  را می شناسیم  آن ها  است که  افرادی  و 
با  کنیم،  کنترل  را  استرس  چطور  این که  تعیین  به  همچنین 
کنیم  ارزیابی  را  خود  گزینه های  سازیم،  برقرار  ارتباط  دیگران 
و انتخاب نماییم کمك می کند. سالمت روان هم مانند سالمت 

جسم در هر مرحله ای از زندگی حائز اهمیت است.

مشکالت بهداشت روان

تشخیص تب در کودك توسط والدین بسیار آسان است اما 
شاید تشخیص مشكل روانی او به این سادگی ها نباشد. مشكالت 
مربوط به سالمت روان را همیشه نمی توان دید اما عالئم قابل 

تشخیص اند.

این که  بدلیل  داد  تشخیص  می توان  را  مشكالت  این 
متخصصین بهداشت روان با این عالئم و بیماری های مربوط 

به آن ها آشنایی دارند.

اضطراب،  افسردگی،  از  عبارتند  بیماری ها  این  از  برخی 
مشكالت خوردن، نقص توجه و اختالالت بیش فعالی.

متاسفانه بسیاری از جوانان مبتال به مشكالت روحی روانی 
هیچ کمی دریافت نمی کنند. کودکان و نوجوانان زیادی هستند 
که از دوره های استرس هیجانی رنج می برند که با درمان کوتاه 
به  منجر  الزاما  مشكالت  آن  اما  می گذارند  بهبود  به  رو  مدت 
آنچه تحت عنوان مشكالت بهداشت روان نام دارند، نمی شوند. 

اندوه ناشی از دست دادن یك عزیز مثالی در این مورد است.
بهداشت روانی یك کودك هیچ ارتباطی با بهره هوشی او 
ندارد. کودکان با یا بدون مشكالت بداشت روانی متفاوتی دارند.

آموزش خاص یكی از سرویس های حمایتی است که مدارس 
کودکان  فرد  به  منحصر  نیازهای  با  رویارویی  به  کمك  برای 
را  روان  بهداشت  مشكالت  از  مختلفی  انواع  که  نوجوانانی  و 
خاص  آموزش  تحت  که  فردی  هر  نه  می کنند.  فراهم  دارند، 
کودك  هر  این که  نه  و  دارد  روان  سالمت  مشكل  دارد  قرار 
ویژه  آموزش  از  مشكالت سالمت روان  یك  دارای  نوجوان  و 

برخوردار است.

آموزش بهداشت روان
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اختالالت هیجانی جدی
عبارت اختالالت هیجانی جدی برای کودکان و نوجوانان 
زندگی  بشدت  که  یكند  م  اشاره  روان  سالمت  مشكالت  به 
روزانه و عملكرد آنها را در خانه ، مدرسه و یا در اجتماع مختل 

می کند
بدون کمك ، چنین مشكالتی ممكن است منجر به افت 
ناسازگاری در   ، الكل  به مواد مخدر و  آوری  ، روی  تحصیلی 

خانواده ، یا حتی خود کشی شود.
عوامل

را  جوانان  در  روان  سالمت  مشكالت  علل  همه  ما 
نمی شناسیم. اما می دانیم که هم محیط و هم ساختار بیولوِژیك 
بیولوژیك می توان  از جمله علل  دارد.  امر دخالت  این  فرد در 
به ژنتیك، عدم تعادالت شیمیایی و صدمه به سیستم اعصاب 
عنوان  تحت  پزشكی  علم  در  عوامل  این  کرد.  اشاره  مرکزی 

اختالالت نوروبیولوژیك نامیده می شوند.
بسیاری از عوامل محیطی می توانند کودکان را در معرض 
سوء  خشونت،  با  که  کودکانی  مثال  برای  دهند.  قرار  خطر 
هم  از  روابط  یا  و  طالق  عزیزان،  مرگ  یا  مسامحه،  استفاده 
گسیخته مواجه می شوند، بیشتر در معرض مشكالت سالمت 
روان قرار دارند. سایر ریسك فاکتورها شامل طرد شدن بعلت 

نژاد، جنسیت، مذهب یا فقر است.

پرورش سالمت روان در کودکان
روحی  و  جسمی  سالمت  مسئول  والدین،  عنوان  به  شما 
برای  ثابت  و  شده  مشخص  راه  یك  هرگز  هستید.  فرزندتان 
تربیت فرزنان وجود ندارد. شیوه های تربیتی متفاوتند اما همه 

کسانی که مراقب فرزند شما هستند باید انتظارات فرزند شما را 
دریابند. کتاب های خوبی در این زمینه وجود دارد که می توانید 

از آن ها برای بهبود تربیت فرزندانتان استفاده کنید.
و  تعلیم  زمینه  در  کلی  راهكارهای  از  برخی  به  اینجا  در 

تربیت اشاره شده است :
مناسب،  تغذیه  تامین  و  رسیدگی  کنار  در  کنید  سعی   -
ایمن سازی بدن و فراهم کردن امكانات ورزشی و غیره، محیط 
امن و سالم خانوادگی و اجتماعی را برای فرزندتان فراهم کنید.

- از مراحل رشد کودك آگاهی پیدا کنید تا بیش از حد و یا 
کمتر از حد الزم از او انتظار نداشته باشید.

- این نكته بسایر حائز اهمیت است که فرزندتان را تشویق 
همه  که  بداند  دهید  اجازه  کند.  ظاهر  را  خود  احساسات  کنید 
او  به  می کنند.  تجربه  را  اضطراب  و  خشم  ترس،  درد،  افراد، 
کمك کنید عصبانیت خود را بگونه ای مثبت ظاهر کند بدون 

آنكه متوسل به خشونت شود.

- احترام و اعتماد متقابل را ایجاد کنید. صدای خود را برای 
او بلند نكنید حتی زمانی که با او توافق ندارید. راه های ارتباطی 

را باز نگه دارید.

- به حرف های فرزندانتان خوب گوش دهید. از کلمات و 
اصطالحاتی استفاده کنید که برای او قابل فهم باشد. او را به 
و  باشد  راحت  شما  با  کنید  کاری  نمایید.  ترغیب  سوال کردن 
مایه دلگرمی اش باشید. تمایل خود را برای صحبت در باره هر 

موضوعی با او، نشان دهید.
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- به مهارت های خود تان برای حل وکنار آمدن با مشكالت 
اگر  هستید؟  مورد  این  در  خوبی  مثال  شما  آیا  کنید.  رجوع 
احساسات و عملكرد فرزندتان مایه دستپاچگی شما شده یا قادر 

به کنترل خشم و ناامیدی خودتان نیستید، کمك بجویید.

او  به  و  باشید  استعدادهایش  رشد  زمینه  در  او  مشوق   -
کمك کنید محدودیت های موجود را بپذیرد. براساس توانایی ها 

و عالیقش، در تعیین اهداف یاریش کنید.

- موفقیت هایش را جشن بگیرید.

- توانائی های او را با توانمندی های سایر کودکان مقایسه 
نكنید.

- منحصر بفرد بودن او را بستایید.

- از این که وقت خود را صرف او کنید دریغ ننمایید.

- استقالل و خود ارزشی را در او پرورش دهید.

- در رویارویی با فراز و نشیب های زندگی ا و را یاری کنید.

- نشان دهید که به توانایی های در کنترل اوضاع به هنگام 
مشكالت، او اعتماد دارید.

- اصول تربیتی را بطور مفید ، دائم و مناسب بكار بندید. 
)بدانید که تربیت کردن به معنای تنبیه نیست(.

- کودکان با یكدیگر متفاوتند.سعی کنید بفهمید چه روشی 
به خواست های  توجه  بدون  است.  مناسب  برای کودك شما 

فرزندتان از رفتار های تربیتی دیگران تقلید نكنید.

ابراز  تاییدتان را  انجام می دهد  - برای کارهای مثبتی که 
کنید.

- به او کمك کنید از اشتباهاتش درس بگیرد.

- بدون قید و شرط او را دوست بدارید و محبت کنید.

همكاری،  شده،  مرتكب  اشتباه  برای  عذرخواهی  ارزش   -
صبر، بخشش و احترام به دیگران را به او بیاموزید.

- انتظار نداشته باشید بی نقص عمل کنید، تربیت فرزند، کار 
دشواری است. بهداشت روانی همه کودکان حائز اهمیت است.

بسیار ی از کودکان دچار مشكالت سالمت روان هستند.

این مشكالت واقعی و دردناکند و ممكن است شدید باشند. 
با این حال مشكالت فوق قابل تشخیص و درمانند.
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ویژگی های فردی با روان سالم:
بی دلیل نگران نمی شود. در مقابل مشكالت روزمره ای که برای همه پیش میآید احساس ترس و ناامنی موقت می نماید اما 

مشكالت را می پذیرد و به راحتی حل می کند و سپس احساس آرامش می کند.

ویژگی های فرد بیمار:
و  ناامنی  احساس  ترس، خشم  اضطراب،  مانند  افكاری  و  احساسات  و  است  نگران  دلیل  بدون  اغلب  است.  پریشان حال 

افسردگی را بیش از حد معمول، در خود بزرگ می کند.

عوامل ایجاد کننده بیماری روانی:
علل محیط: عوامل محیطی و اطرافیان در بروز برخی از اختالالت روانی نقش دارند. اطرافیان و محیط باید حس با ارزش 

بودن را انسان القاء کنند.
باید  برای داشتن روانی سالم  رفتاری می شوند.  به اختالالت روانی و  بیماری های جسمی منجر  از  علل جسمی: بسیاری 

جسمی سالم داشت.
علل ارثی: گرچه چگونگی نقش آن به طور واضح مشخص نشده اما در پیدایش بیماری های روانی قطعا موثر است.

برخی عوامل هشداردهنده:
اضطراب: دلیل واضحی برای اضطراب ندارد فكر می کند اتفاق بدی برای او پیش می آید همیشه احساس خطر و ترس 

می کند.
افسردگی :فرد احساس غم شدید و مداومی دارد که منجر به گوشه گیری، خستگی و بی اعتنایی او نسبت به محیط اطرافش 

می شود.
شكایات جسمی: )بدون علت عضوی( بیمار از تنش، عصبانیت، سردرد، بی خوابی و دردهای پراکنده جسمی شكایت دارد.

تنش چیست؟
و  اقتصادی  ناامنی  احساس  آسیب های جسمی،  اثر  بر  تنش می گویندکه  تهدیدات  مقابل  در  فشاربودن  احساس تحت  به 

تهدیدات روانی ایجاد می شود و عالئمی از قبیل:
ساختن،  کوه  کاه  از  خجالت،  و  کم رویی  بودن،  احساساتی  بسیار  اخموبودن،  همیشه  عصبانیت،  رفتن،  دردسر  استقبال  به 

احساس حقارت و بی کفایتی کردن دارد.
امروزه بخش بزرگی از زندگی ما را تنش ها اشغال می کنند، باید آن ها بشناسیم و راه های مقابله با آنها را بیاموزیم.

روش های مقابله با تنش و اضطراب:
1. با دیگران مشورت کنیم )بابیان مشكالت در گفتگوهای دوستانه احساس سبكی می کنیم(.

2. فقط یك قدم برداریم )نباید خود را در انبوهی از توقعات محاصره کنیم(.
3. با مشكالت راحت برخورد کنیم چون نمی توان به همه مشكالت غلبه کرد، پس اهدافی را انتخاب کنیم که در حد توان 

ما باشد و بتوانند آسایش ما را فراهم کنند.
4. به یكدیگر کمك کنیم و حلقه اندوه را بشكنیم.
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مهشید نوری نژاد

به  بارها  و  مسافران  رساندن  وظیفه  هواپیما،  خلبان  عنوان  به 
خلبان  می توانید  البته  شماست.  عهده  بر  هوایی  راه  از  آن ها  مقصد 

هواپیماهای نظامی بوده و عملیات های مختلف انجام دهید.  
مسئولیت  ولی  باشد  چالشی  و  هیجان انگیز  می تواند  شغل  این 
این  هستید،  مسافرت  و  پرواز  عاشق  اگر  دارد.  همراه  به  را  زیادی 
شغل ایده آل شماست. برای این شغل باید در کار تیمی قوی باشید. 
در  آرامش  حفظ  توان  و  باال  تمرکز  خوب،  بینایی  قدرت  همچنین 
نیز  دانشگاهی  معتبر  مدرك  داشتن  باشید.  داشته  بحرانی  شرایط 

ضروری است.
در ویكی پدیا )دانشنامه آزاد جهانی( خلبان به این صورت تعریف 

شده است:
خلبان یا هوانورد کسی است که به خاطر شغلش یا برای تفریح به 

هدایت هواپیما یا دیگر وسائل پروازی می پردازد.
َخلَبان یا خله بان در واژه به معنای سكاندار است. خلبان را پیشتر 

در فارسی »آویاتور« یا »پیلوت« می گفتند.
داشتن شغل خلبانی نیازمند آموزش های منظم و داشتن گواهینامه 
غیرحرفه ای  و  آماتور  صورت  به  خلبانی  به  بسیاری  است.  خلبانی 
می پردازند. خلبانی و هدایت کلیه وسائل پروازی حتی هواپیمای فوق 

سبك نیز نیازمند اخذ گواهینامه خلبانی و مجوز پرواز است.
شما ممكن است در بخش های دیگر سیستم هوایی غیر مسافری 
مانند سمپاشی محصوالت کشاورزی، تست پرواز و یا آموزش پرواز 

کار کنید.
در  یا  و  شب ها  در  می تواند  و  است  متفاوت  شما  کاری  ساعت 
تعطیالت باشد. ساعات کاری به دلیل مسائل امنیتی بسیار منظم و 
دقیق و اغلب شناور هستند. بسته به طول سفر، شما مدتی را از خانه 

دور خواهید بود.  
زندگی یك خلبان، خاص است که هر کسی توانایی زندگی در 
استرس  پرواز،  خطرات  پی درپی،  سفرهای  ندارد.  را  شرایطی  چنین 
خانواده  از  دوری  غیرمنتظره،  پروازهای  مردم،  جان  مسئولیت حفظ 
و... بخشی از مشكالتی است که اگر فرد بدون آگاهی از آن ها وارد 

این حرفه شود، ممكن است دچار مشكل شود.
باالترین فرد در سیستم هدایت وکنترل و نظارت هواپیما 
خلبان است که در واقع فرمانده هواپیمایی است که میلیون ها 
صدها  جان  مسئولیت  پرواز  طول  در  خلبان  دارد.  ارزش  دالر 
مسافر را که هزاران چشم به راه دارند بردوش می کشد. داشتن 
توانایی مدیریت بحران و حفظ قوه تعقل و تفكر و خونسردی 
حتی تا دم مرگ توانایی هایی است که یك خلبان به آن نیاز 
پرواز  تنظیم ساعات  لحاظ  به  از سوی دیگر یك خلبان  دارد. 
زندگی  برای  دقیقی  برنامه ریزی  نمی تواند  متفاوت  اوقات  در 
شناور  برنامه  یك  از  باید  بیشتر  و  باشد  داشته  خود  شخصی 
تغییر  پروازها  برنامه  ماه  یا هر  استفاده کند، چرا که هر هفته 

می کند.
عالوه بر این ها سالمت جسمی و روحی تنها برای ورود به کار 
خلبانی الزم نیست. خلبان باید مرتب از شرایط جسمی و روحی 
خودش باخبر باشد و بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های 
سازمان هواپیمایی کشوری قوانین سختگیرانه ای برای بررسی 

سالمت خلبانان در کالس های مختلف وجود دارد.
گرچه خلبانان گاه با فرارسیدن موعد یا سقف پرواز و گاه 
به ناگزیر بازنشسته می شوند، اما بسیاری از آنان نیز تازه پس از 
فرارسیدن موعد بازنشستگی و سقف پرواز در یك هواپیمایی، در 
شرکتی دیگر مشغول به کار می شوند، چرا که برخی شرکت های 
هواپیمایی اصوال استخدام خلبانان بازنشسته شرکت های دیگر 
را ترجیح می دهند. این مساله البته مانند مشاغل دیگر تنها به 

دلیل هزینه های بیمه نیست.
هر خلبان تازه کار در شرکت باید دوره ها و شرایطی را از 
سربگذراند که برای شرکت هزینه دارد، اما خلبانان بازنشسته 
بر  نیز  را  از تجربه  این موارد کوله باری  بر داشتن همه  عالوه 
دوش دارند. هم به دلیل مسائل مربوط به بیمه و هم از آن جا 
که خلبانان بازنشسته بسیاری از دوره ها و شرایط الزم را از قبل 

گذرانده اند و نیاز به سرمایه گذاری تازه ندارند.
  

مشاغل هوایی
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در ادامه اطالعات کاملی در مورد وظایف، دانش و مهارت 
و  بازار کار  به شغل،  نحوه ورود  و  نیاز، تحصیالت الزم  مورد 
فرصت های شغلی و میزان درآمد مهماندار هواپیما ارائه می شود.  

وظایف مهماندار هواپیما 

 قبل از هر پرواز باید کارهای زیر را انجام دهد:
1. شرکت در جلسه مربوط به پرواز و زمانبندی

و  کافی  اندازه  به  وسایل  و  مواد  بودن  موجود  بررسی   .2
درست کارکردن تجهیزات ایمنی

سمت  به  آن ها  هدایت  و  مسافران  به  خوشامدگویی   .3
صندلی هایشان

4. آموزش نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی به مسافران

در حین سفر وظایف او عبارتند از :
به  و  سریع  پاسخ  و  مسافران  راحتی  از  یافتن  اطمینان   .1

موقع به درخواست های آن ها
2. پذیرایی از مسافران با غذا و نوشیدنی
3. دادن اطالعیه های خلبان به مسافران

4. اطمینان یافتن از بكارگیری درست روش ها و تجهیزات 
ایمنی توسط مسافران در شرایط اضطراری

اگر از معاشرت با افراد مختلف و سفر لذت می برید، این شغل 
می تواند برای شما  مناسب باشد.

  از زمانی که هواپیما توسعه یافته و برای امور تجاری، حمل 
گرفت،  قرار  استفاده  مورد  گسترده  طور  به  مسافرتی  و  نقل  و 
مهماندار هواپیما  آن ها  از  یكی  آمد که  بوجود  زیادی  شغل های 

بود.
مهماندار هواپیما، عضو خدمه هوایی است که توسط خطوط 
پروازهای  در  مسافران  آسایش  و  ایمنی  تضمین  برای  هوایی 
می شود.  گرفته  به کار  ممتاز،  تشریفاتی  جت های  نیز  و  تجاری 
راحت،  داشتن سفری  برای  مسافران  به  مهماندار کمك  وظیفه 
ایمن و لذت بخش است. به عبارتی در یك پرواز هوایی بیشترین 

مسئولیت پس از خلبان بر عهده مهماندار می باشد.
    مهماندار باید به زبان خارجی مسلط باشد. البته در میزان و 
کیفیت شرایط موضوع، تفاوت هایی در بین شرکت های هواپیمایی 
مشاهده می شود. مهماندار در برخورد با مسافران مختلف باید نرم 
انجام  توان  و  خوب  ارتباطی  مهارت های  داشتن  باشد.  قاطع  و 

کارها به صورت تیمی در این شغل بسیار مهم است.
با  منظم،  و  مرتب  همیشه  باید  مهماندار  ظاهری  لحاظ  از 
فرم  لباس های  از  و  باشد  متناسب  بدنی  فرم  و  آراسته  ظاهری 

شرکت های هواپیمایی استفاده کند.
یك مهماندار باید از لحاظ جسمانی نیز دارای توان مناسبی 
باشد زیرا معموال ساعات زیادی را باید بایستد و یا در فضاهای 
کوچك تردد کند. شرایط جوی نامناسب هواپیما نیز گاهی این 

شرایط را سخت تر می کند.
ساعت کاری مهماندار نامنظم و متغیر است. معموال تعطیالت، 
کاری  ساعات  ایران  در  می باشد.  مهماندار  کاری   اوج  زمان 
معموال  و  است  طوالنی تر  کشورها  سایر  به  نسبت  مهمانداران 

مهمانداران زمان های زیادی را از خانواده خود دور هستند.
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طبیعت و گردشگری در  ماه

محمدحسن علیزاده

آداب و رسوم شب یلدا در ایران

بوده که  باستان  ایران  در  از شب های مهم  یلدا یكی  شب 
از اهمیت شب  البته در حال حاضر هم می باشد. اگر بخواهیم 
یلدا و این که از چه تاریخی در گاه شمار رسمی ایرانیان گنجانده 
شده برایتان بگوییم، قصه اش طوالنی و زیاد می شود اما به نظر 
می رسد که از زمان داریوش یكم در تقویم رسمی ایرانیان این 
جشن هایی  و  شب نشینی  است.  آمده  وجود  به  باستانی  جشن 
ایران برگزار می شود، یك  این شب و در نقاط مختلف  که در 
سنت کهن است که با گذشت زمان از آن دوره تاکنون نه تنها 
از اهمیت آن کاسته نشده بلكه در نزد ایرانیان جایگاه و اهمیت 
ویژه ای دارد. آداب و رسوم شب یلدا در ایران متفاوت است و به 
شیوه هایی کمی متفاوت تر برگزار می گردد. این که باالتر اشاره 
نمودیم که هر شهری در ایران، آداب و رسوم مختلف خود را 
یلدایی  شب  کلی،  صورت  به  در  که  نیست  معنا  این  به  دارد 
از آن چه که ما تا به حال شناختیم برگزار می کنند  متفاوت تر 
روش های  مختلف  شهرهای  مردم  که،  معناست  این  به  بلكه 
خاص خود را برای برگزاری بلندترین شب سال و شروع زمستان 
شب  و  است  زایش  معنای  به   یلدا  کلی،  صورت  به  دارند.  را 
چله یكی دیگر از نام های شب یلدا است. ابوریحان بیرونی در 
یاد کرده است.  نیز  با عنوان خور  ماه  اول دی  از روز  کتابش، 
مسعودی در تاریخش آن را ُخره روز آورده و برخی منابع دیگر 

خرم روز نیز ذکر کرده اند.

یعنی  آذر   30 از  آفتاب  غروب  بین  زمان  فاصله ی  به  یلدا 
آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول ماه دی یعنی نخستین 

یلدا،  شب  در  ایرانی  خانواده  های  می شود.  گفته  زمستان  روز 
معمواًل شامی مفصل و همچنین انواع میوه  ها و رایج تر از همه 
جان  نوش  هم  دور  و  خریده  ممكن  شكل  هر  به  را  هندوانه 

می کنند.

برای  و ریش سفیدان  بزرگان  تنقالت، قصه گویی  خوردن 
دیوان  به  تفالی  همچنین  و  فامیل  اعضای  دیگر  و  جوان ترها 
باستانی است. حال  این شب  آیین های مرسوم  از دیگر  حافظ 
ایران  در  یلدا  شب  رسوم  و  آداب  به  مطلب  این  ادامه ی  در 

می پردازیم.

اصفهان

در استان اصفهان از زمان قدیم آیین ها و رسومات ویژه  ای 
برای برگزاری شب یلدا وجود داشته که در حال حاضر نیز به 
صورت کم و بیش ادامه دارند. رسومات اصفهانی های قدیم در 
آداب و رسوم شب یلدا در ایران اول از همه به این باورد دارد 

که زمستان به دو بخش چله و چله  کوچیكه تقسیم می شود.

زمان چله ی اول از اول شروع ماه دی تا 10ماه بهمن است   
اما چله کوچیكه از 10 بهمن آغاز می شود و تا 30 بهمن ماه نیز 
ادامه دارد. البته آیین برگزاری شب چله در اصفهان به دو نام 
چله زری )مونث( و آداب و رسوم شب یلدا در شهرهای مختلف 
برایتان  هم  شما  اگر  می شود.  تقسیم  )مذکر(!  چله  عمو  ایران 
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دارای جنسیت هستند  ایام  این  است که چرا  آمده  پیش  این سوال 
باید در جواب بگوییم که؛ چون از گذشته تا به االن تمامی موجودات 
و اشیاء را بر اساس جنسیت مذکر و مونث و نر و ماده تقسیم بندی 

می کرده اند، به این ایام هم جنسیت داده اند.
برپا  چله  شب  عنوان  به  را  شب   2 اصفهانی ها  کلی،  حال  در 
می آوردند.  جا  به  را  شب  این  به  مخصوص  آیین های  و  می کردند 
آیین برگزاری شب چله در اصفهان به صورت خانوادگی است. در این 
با عنوان سفره ی  با پهن کردن سفره ای  شب، خانواده های اصفهانی 
شب چله این شب را جشن می گرفته اند. مثال اصفهانی ها، هندوانه را 
به عنوان نمادی کروی شكل از خورشید و قدرت درونش می دانند و 

آن را سر سفره می آورند.

آذربایجان شرقی

از  یكی  ایران  در  یلدا  رسوم شب  و  آداب  نظر  از  آذری ها 
مردمانی هستند که برای زنده نگه داشتن این شب به یاد ماندنی 
برای خود آداب و رسوم ویژه  ای دارند که در نوع خود بی نظیر 
است. اکثر مردم آذربایجان در شب یلدا چیلله قارپیزی یا همان 
هندوانه ی شب چله می خورند و معتقدند با خوردن هندوانه، لرز 
و سوز سرما به تنشان تاثیر نداشته و اصال سرمای زمستان را تا 

آمدن بهار حس نخواهند کرد.

رسم  آذربایجان شرقی هم  روستاهای  و  بیشتر شهرها  در 
این است که کسانی که نامزد و یا در شرف ازدواج هستند در 
دوران نامزدی در این شب برای همسران خود خوانچه یا طبق 
بودن  بهتر  در هر چه  اقوام  بدانید که  است  می فرستند. جالب 
این خوانچه ها به خانواده های عروس و داماد کمك می کنند. 
محتویات این خوانچه ها عبارتند از: شیرینی، پرتقال، سیب، انار، 

هندوانه، آیینه و پارچه که با پولك و تور. 
داماد  منزل  به  به  هدایایی  فامیل  زنان  غروب،  هنگام 
می آورند و به رقص و پایكوبی می پردازند. بعد از آن، طبق های 
آماده را بر سر افرادی که دعوت شده و مسئولیت بردن طبق را 
می پذیرند، می سپارند و آن ها به سمت خانه ی عروس می روند. 
پول،  مانند  هدایایی  طبق ها،  تحویل  از  پس  عروس  مادر  بعد 
شیرینی، جوراب و دستمال به آن ها می دهد. فردای این شب 
مادر دختر تمام طبق ها را در اتاق میهمان چیده و از زنان فامیل 

برای صرف میوه و شیرینی دعوت می کند.

اغلب مردم این خطه در شب چله؛ برنج، مرغ و آش شیر 
پخته و بعداز شام نیز از تنقالت موجود در منزل شامل قاورقا 
یا گندم برشته با شاهدانه، آجیل، لبو، هویچ، حلوای گردو انواع 
میوه، خربزه، هندوانه و خشكبارهایی چون انگور، بادام و سنجد 
با چاقو هندوانه  میل می کنند. بزرگ خانواده هم در حالی که 
را می برد، می گوید: قادا بالمیزی بو گئجه کوَسدوخ که به این 
آخر هم،  در  بریدیم.  امروز  را  بالیای خودمان  که  است  معنی 
بزرگان خانواده به نقل حكایات و داستان هایی از حماسه های 
ضرب المثل  و  خواندن  بایاتی  کرم،  و  اصلی  همچون:  ملی 

می پردازند و شب را به پایان می رسانند.
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دکرت مهشاد فوالدی

آلودگی های زیست محیطی آب و دریا

آتی  روزهای  در  بشر  روی  پیش  مشكالت  از  دیگر  یكی 
مسئله کمبود آب و آلودگی های زیست محیطی آن است. آب 
که فراوان ترین و مهم ترین منبع تجدیدپذیر بر روی کره زمین 
می باشد، بیش از 99 درصد مقدار آن غیرقابل دسترسی بوده و 
برای استفاده انسان نامناسب می باشد. این امر به دلیل شوری 
آب دریاها و یا حضور آن در یخچال ها صورت پذیرفته است. 
در نتیجه میزان آبی که انسان برای بدست آوردن آن تالش 

می کند کمتر از یك درصد است.
انسان ها  ما  ساالنه  مصرفی  آب  میزان  بدانیم  است  جالب 
تقریبا هزار برابر میزان کل تولید کانی های اقتصادی از جمله 
نفت، زغال سنگ و یا کانسارهای فلزی و غیرفلزی می باشد. اما 
بخاطر فراوانی، قیمت آب هم اکنون ارزان است. البته الزم به 
ذکر است که کمیت و کیفیت آبی که در دسترس مردم جهان 
است متغیر می باشد. بی شك بروز اختالل در کمیت و کیفیت 
آب باعث بروز اختالالت فراوان از منظرهای گوناگون خواهد 
شد. از جمله آن می توان به مشكالت اقتصادی افزایش قیمت 
آب و همچنین آلودگی های آب و بروز بیماری های مختلف در 

انسان و سایر جانداران اشاره نمود.
انسانی  پسماندهای  و  موادشیمیایی  توسط  آب  آلودگی 

محیطی  زیست  اختالالت  موجب  صنعتی(،  غیر  و  )صنعتی 
صنعتی شدن  افزایش  و  جمعیت  رشد  با  است.  شده  فراوانی 
میزان  همچنین  و  افزایش یافته  آبی  منابع  به  انسان ها  ما  نیاز 
آب تلف شده و فاضالب افزایش یافته است. این پسماندها راه 
خود را به سایر منابع آبی باز کرده و باعث آلودگی های جدید 
شده است. در این گونه مناطق که کیفیت آب کاهش می یابد، 
سواالتی مانند آیا به اندازه کافی آب سالم برای تامین احتیاجات 
بشر آینده وجود دارد؟ آیا کیفیت آب مصرفی مناسب می باشد؟ 

مطرح می شود.

در واقع می توان گفت راه حل برطرف ساختن مسائل زیست 
را  موضوع  این  درك  آن  آلودگی های  و  آب  پیرامون  محیطی 
طلب می کند که بدانیم آب چگون در زمین در حرکت است؟ 
چطور منابع آب کاهش می یابد؟ و چطور می توان از آلودگی آب 

جلوگیری کرد؟
آلودگی آب دریاها و اقیانوس ها در سال های اخیر افزایش 
بر  را  تاثیر عمده خود  که  گونه ای  به  است  داشته  چشم گیری 
جانوران آبزی گذارده و باعث بیماری و مرگ ومیر تعداد فراوانی 

از گونه های آبزیان از جمله ماهی ها شده است.
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آلودگی  خالف  بر  ها  اقیانوس  و  ها  دریا  آب  آلودگی  متأسفانه 
رودخانه ها به راحتی قابل کنترل نیست؛ چرا که کشور های مختلف 
جهان که در کنار دریاها و اقیانوس ها هستند، وسیع و متعدد بوده، 
های  پسماند  و  زائد  مواد  شدن  صنعتی  روند  افزایش  با  هرروزه  و 

بیشتری را به آب های آزاد وارد می کنند. 
نشت نفت که نوعی آلودگی مواد آلی می باشد.، یكی از عوامل 
آلوده کننده آب اقیانوس ها و دریاها می باشد. ساالنه چندین ملیون 
مقدار  همراه  به  جیوه  تن  هزار   5 و  سرب  تن  هزار  نفت،200  تن 
به آب دریاها وارد می شود.  زائد شیمیایی  زیادی فضوالت و مواد 
شایان ذکر است که حدود 70 درصد اکسیژن زمین از پالنكتون های 
دریایی تامین می شود و ادامه توسعه آلودگی باعث از بین رفتن این 

موجودات و در نتیجه کاهش اکسیژن خواهد بود. 

پخش مواد نفتی در محیط دریا و اقیانوس بر روی تجمع حیاطی 
نقل آن توسط  و  قاره و حمل  از فالت  نفت  استخراج  اثر می گذارد. 
کشتی های نفت کش باعث ورود مقادیر قابل توجهی نفت به دریاها 
شده است. موادنفتی یا به عبارتی مواد هیدروکربوری به دلیل سبك 
بودن یك الیه چربی روی آب اقیانوس ها تشكیل داده و مانع از نفوذ 
مرگ  سبب  امر  این  می شود.  آب  درون  به  خورشید  نور  و  اکسیژن 
بسیاری از گیاهان دریایی می شود. این مواد عالوه بر ممانعت، با ورود 
به بدن ماهی ها و صدف ها، با تمرکز در بدن موجودات دریایی، وارد 
چرخه های غذایی انسان ها شده و موجب مسمومیت ها و بیماری های 

فراوان می شود.

و  یافته  انتقال  امواج  توسط  آب  در  شده  وارد  نفتی  مواد 
به  نفتی  مواد  انتشار  با  می رساند.  آسیب  نیز  به ساحل نشینان 
سمت ساحل دریاها مكان های گردشگری دچار آلودگی شده و 

صنعت گردشگری آسیب می بیند. 
میلیون   20 تا   2 حدود  دریایی  اکوسیستم  در  نفت  نشت 
و  دریاها  آب  سطح  در  نفت  پخش  با  می باشد.  سال  در  تن 
اقیانوس ها، پرندگانی مانند مرغان دریایی و یا پرندگان مهاجر 
به مواد نفتی آغشته می شوند. این امر از دو جنبه باعث نابودی 
پرنده می شود. اول اینكه با آشامیدن آب آلوده پرنده نیز آلوده 
می شود و دچار بیماری و یا مسمومیت خواهد شد؛ همچنین 
آغشته شدن بدن پرنده به مواد نفتی موجب چسبیدن پرهای 

جاندار به هم و در نهایت غرق شدن جانور می شود.
همانطور که به تفصیل گفته شد آلودگی های آب دریاها و 
اقیانوس ها تاثیر فراوانی بر چرخه زیست جانداران کره زمین 
می کند.  نابود  را  جانوری  گونه های  از  بسیاری  و  می گذارد 
منابع  به سمت کمبود  آب،  آلودگی  روند  افزایش  با  همچنین 
افزایش  به  رو  روزبه روز  این مشكل جهانی  و  رفته  پیش  آب 

خواهد رفت.
چشم انداز آینده پیش رو نشان می دهد که کمبود آب شیرین 
یكی از مشكالت اصلی کشورها در سال های آتی خواهد بود. 
لزوم استفاده صحیح و تصفیه پساب ها و فاضالب های ایجاد 
شده توسط انسان ها می تواند کمك زیادی به کاهش روند از 

بین رفتن منابع آب مصرفی نماید.
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سب

مجتبی خوش لهجه صدق

فقر اقتصادی
می شود؟  گفته  کسی  چه  به  فقیر  چیست؟  اقتصادی  فقر 
زندگی خود  برای گذراندن  فقرا شامل کسانی هستند که  آیا 
محتاج به کمك دیگران اند؟ فقر چگونه اندازه گیری می شود؟ 
کار  به  فقر  مطلق  معنی  به  جوامع  در  معمواًل  اقتصادی  فقر 
می دهد.  نشان  را  فرد  ناتوانی  و  نیازمندی  اصل  در  می رود. 
به گونه ای که فقیر در امرارمعاش و رفع نیازهای روزمره ی خود 
ناتوان است. فقر در اقتصاد کشورها یك شاخص مهم و مورد 
اقتصاد سعی کرده  به همین دلیل است که علم  توجه است. 
فقر را تعریف و اندازه گیری کند. هرچند اندازه گیری فقر اصاًل 
کار ساده ای نیست. در این زمینه سؤاالت زیادی مطرح شده 
است. در این مقاله سعی داریم تصویر روشنی از فقر اقتصادی 

به خوانندگان مان ارائه بدهیم.

انواع فقر اقتصادی
برآوردن  برای  منابع  به  افراد  دسترسی  میزان  نسبت  فقر 
نیازهایشان است. نیازهای انسان در پایین ترین سطح ممكن 
نیاز به خوراك، پوشاك، آب و سرپناهی برای زندگی است. به 

کسی که از این منابع محروم باشد فقیر مطلق می گویند.
فقر نسبی به مراتب عام تر است. این افراد توانایی برآوردن 
توانایی  دیگران  به  نسبت  اما  دارند.  را  خود  اولیه ی  نیازهای 

تأمین سایر نیازهای خود را ندارند. مثال کارمندی که برای خرید 
امكانات معمول در جامعه مجبور باشد بیشتر ازحد کار کند فقیر 

به حساب می آید. امكانات معمولی مثل:
خرید تلویزیون

خرید کامپیوتر برای فرزندان
سفر رفتن

مهمانی گرفتن
برای  آن ها  درآمد  که  افرادی  به  نسبت  فرد  این  واقع  در 
تأمین این نیازها کافی است فقیر به حساب می آید. فقر نسبی 
متناسب با فرهنگ و شرایط اجتماعی هر کشور متفاوت است. 
برای مثال فردی را در نظر بگیرید که در یك کشور کوچك 
آفریقایی زندگی می کند. به نیازهای اولیه ی خود دسترسی دارد. 
امكانات آموزشی و بهداشتی نیز در سطح تقریبًا مناسبی برایش 
فراهم است. چنین شخصی در آن کشور فقیر به حساب نمی آید. 
اما فردی که در خانه ی کوچكی اطراف لندن با همین امكانات 

زندگی می کند فقیر محسوب می شود.

خط فقر
در اقتصاد برای جدا کردن افراد فقیر از بقیه ی افراد از شاخصی 
به نام خط فقر استفاده می کنند. خط فقر )نسبی( میزان درآمدی 
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است که برای دسترسی به حداقل سطح زندگی پذیرفته شده در 
یك جامعه ی مشخص نیاز است. افرادی که درآمدشان کمتر از 
این حد است، سالمت جسمی، روانی و آموزشی آن ها با خطر 
با  متناسب  فقر  اندازه گیری  امكان  مفهوم  این  مواجه می شود. 
زمان، مكان و شرایط هر اجتماع را فراهم می کند. برای مثال 
وقتی گفته می شود خط فقر در کشور به ازای هر فرد 300.000 
حداقل  باید  نفره   4 خانواده  یك  سرپرست  است.  تومان  هزار 
درآمد 1.200.000 تومانی داشته باشد. در غیر این صورت فقیر 

به حساب می آید.

اندازه گیری فقر چرا مهم است؟
تعیین میزان خط فقر در هر کشور متفاوت است. اندازه گیری 

فقر اقتصادی از چند جهت مهم است:
هزینه ها که فقر برای جامعه در پی دارد

آسیب هایی که فقر به افراد جامعه می زند
تأثیر فقر افراد بر رشد اقتصادی جامعه

بازارکار  جذب  نمی توانند  ندارند  تحصیل  توان  که  افرادی 

کارهای  به  دست  است  ممكن  امرارمعاش  برای  پس  شوند. 
وارد  جامعه  به  جدی  صدمات  رفتارها  این  بزنند.  غیرقانونی 

می کند.

مبارزه با فقر برای رشد اقتصادی
دارد. رشد  اهمیت  بسیار  اقتصاد  انسانی در رشد  سرمایه ی 
انسانی  سرمایه ی  خاطر  به  توسعه یافته  کشورهای  اقتصاد 
و  دانش  توانایی ،  که  است  انسانی کسی  سرمایه ی  آن هاست. 
مهارت دارد. بر اساس آن می تواند به افزایش تولید و بهره وری 
کمك کند. تحقیقات نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری های 
دولت در تأمین نیازهای اولیه باعث رشد اقتصادی می شود. این 

موضوع به ویژه در اموزش رشد چشم گیری خواهد داشت.
بنابراین مسأله ی کاهش فقر یك عامل مهم در توسعه ی 
اقتصادی کشورها به حساب می آید. باال بودن آمار فقر در جامعه  
درحال  آن  انسانی  سرمایه ی  از  بیشتری  درصد  می دهد  نشان 
هرز رفتن است. دولت ها می توانند به این سرمایه ها رسیدگی 
رشد  مسیر  می توانند  انسانی  سرمایه های  این  کنند.  توجه  و 

اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
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حمیدرضا بزرگی

زات مدرن ه�ی �ج ا�یش سالمت �توسط �ت زات مدرن�پ ه�ی �ج ا�یش سالمت �توسط �ت زات مدرن�پ ه�ی �ج ا�یش سالمت �توسط �ت زات مدرن�پ ه�ی �ج ا�یش سالمت �توسط �ت �پ
در دنیای امروز، با توجه به سبك زندگی و تغییرات 
ایجاد شده در ادوات و تجهیزاتی که مستقیما در زندگانی 
بشر دخیل بوده و همچنین تغییرات ایجاد شده در منابع 
حیاتی از جمله خوراك، تنفس و پوشاك، احتمال ابتال 
به انواع بیماری های اکتسابی و حتی بیماری های وراثتی 
بین  این  در  است.  یافته  افزایش  چشم گیری  به شكل 
دنیای فناوری هم بیكار ننشسته و با خلق انواع حسگرها، 
تجهیزات و حتی نر م افزارهای نوین، تالش کرده با پایش 
سالمتی افراد، هم با ایجاد هشدارهای به موقع موجب 
در صورت  و هم  بیماری ها شود  از  از خیلی  پیشگیری 
الزم  نظارت های  و  پزشكی  مراقبت های  بیماری،  بروز 
را تسهیل کند تا از بار مشقات بیمار و اطرافیان کاسته 
شدت  به  تجهیزات،  این  در  که  مواردی  از  یكی  شود. 
مورد توجه قرار می گیرد، قابلیت حمل و سهولت استفاده 
از آن ها در شرایط مختلف است، در این نوشتار به این 

دسته از محصوالت نگاهی خواهیم داشت. 

پالس اکسیمتر: معموال بیمارانی که در معرض سكتۀ قلبی 
فشار  به  مبتال  افراد  یا  وزن  سنگین  افراد  جمله  از  دارند  قرار 
قلب  ضربان  وضعیت  که  دارند  نیاز  باال،  خون  چربی  و  خون 
بررسی  منظم  شكل  به  را  خون  در  محلول  اکسیژن  سطح  و 
پر اضطراب  پرفشار و  افراد عادی که مشاغل  کنند. همینطور 
دارند یا حتی ورزشكاران، الزم است این پارامترها را کنترل و 
مدیریت کنند تا از عواقب ضربان قلب نامنظم یا سطح پایین 
دسته  این  برای  فناوری  شرکت های  بمانند.  درامان  اکسیژن، 
در  که  کرده اند  ارائه  اکسیمتر«  »پالس  نام  به  ادواتی  افراد،  از 
عین کوچكی، می توانند ضربان قلب و اکسیژن خون را با دقتی 
قابل قبول نمایش دهند. این دستگاه ها عموما بر نوك انگشت 
نصب شده و اطالعات لحظه ای ضربان قلب و اکسیژن خون 
از این ادوات، افراد پرخطر  با استفاده  فرد را نمایش می دهند. 
از وضعیت روزانه قلب خود داشته و  می توانند تصویر مناسبی 
فرایند  تا  بگذارند  اشتراك  به  خود  پزشك  با  را  اطالعات  این 

درمان برپایۀ اطالعات موثق و دقیق تری ادامه یابد.
گلوکومتر: بیماران دیابتی یا افرادی که از اضافه وزن رنج 
می برند، باید به شدت مراقب سطح قند خون خود باشند. افرادی 
به  ابتال  معرض  در  همواره  دارند،  نامناسبی  زندگی  سبك  که 
دیابت هستند و افراد دیابتی هم به دلیل عدم عملكرد صحیح 
بدن، در معرض درگیری با عوارض سنگین و غیر قابل برگشت 
این بیماری اند. برای راحتی این دسته از بیماران، دستگاه هایی 
آنالیز یك قطره خون، سطح قند محلول در  با  ابداع شده که 
خون را با دقت بسیار باال نمایش می دهند. از مزیت های این 
دستگاه ها می توان به اندازۀ کوچك، متكی بودن به باتری و در 
نتیجه عدم نیاز به منبع تغذیۀ جداگانه، سهولت استفاده و نیاز 
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به حجم بسیار کم خون اشاره کرد. کم بودن میزان خون، باعث 
می شود که فرایند اندازه گیری قند خون با درد و ناراحتی کمی 
همراه باشد. با وجود این، همچنان شرکت ها در حال تالش برای 
این  ناراحتی  از میزان درد و  بتوانند  یافتن راه هایی هستند که 
دستگاه ها بكاهند. یكی از جدیدترین روش های پیشنهاد شده، 
اندازه گیری از روی پوست که در این روش،  از  عبارت است 
اقدام  خودکار  شكل  به  قرمز،  مادون  امواج  ارسال  با  دستگاه 
به شمارش مولكول های قند در حجم مشخصی از گلبول های 
خون می کند. البته این روش فعال در حد آزمایش های اولیه بوده 

و تا فراگیر شدن، راهی طوالنی در پیش دارد.

سیگار الكترونیك: معتادان به دخانیات، به خصوص سیگار، 
یكی از نقاط ضعف هر جامعه محسوب می شوند. کار این  افراد 
موجب می شود که سطح زیادی از نقدینگی صرف تولید و مصرف 
و همچنین درمان و رفع عوارض ناشی از استعمال دخانیات شود. 
به حدی این محصوالت زیان بار هستند که حتی در میانۀ نزاع 
سیاسی ایران و آمریكا و با وجود انواع تحریم ها، هیچگاه واردات 
سیگار ایران حتی از کشور های هم پیمان آمریكا، متوقف نشده 
است. این عوارض هم دامن گیر خود فرد معتاد می شوند و هم 
می تواند اطرافیان وی را که در معرض دود ناشی از سیگار هستند 
در معرض بیماری های ریوی قرارد دهد. تا چندی پیش یكی از 
راه هایی که برای کاهش این عوارض و در عین حال تأمین نیاز 
با  دستگاه ها  این  بود.  الكترونیك  سیگار  می شد،  ارائه  معتادان 
کننده  مصرف  اغناء  موجب  سیگار،  کشیدن  فرایند  شبیه سازی 
می شوند. البته جدیدا یك سری از تحقیقات نشان داده که استفاده 
از این دستگاه ها هم ممكن است در طوالنی مدت موجب بروز 
از  برخی  در  به حدی جدی است که  این مسئله  سرطان شود. 
ایالت های آمریكا، تولید، توزیع و استفاده از این تجهیزات ممنوع 
اعالم شده است. با این احوال هنوز برخی در دنیا به دنبال یافتن 

راهی جهت رفع مشكالت بالقوه این دستگاه ها هستند، منتهی 
تا زمان حصول نتیجه، به نظر می رسد منطقی ترین راه دوری از 

دخانیات در اشكال مختلف آن است.

BMI: یكی از شناخته شده ترین عوامل در بررسی میزان 

»شاخص  از  است  عبارت  وی،  زندگی  سبك  و  فرد  سالمتی 
نشان  عامل  این  ساده  به زبان   .»BMI« یا  بدن«  توده ای 
می دهد که هر متر مربع از ارتفاع بدن، چه میزان فشار را به 
واسطۀ وزن تحمل می کند. فرمول محاسبۀ این عامل هم به 

شكل زیر است:
BMI=  )کیلوگرم حسب بر وزن(/متر حسب بر ارتفاع

بر اساس استاندارد های جهانی و مطابق جدول منتشر شده 
در  این شاخص  میزان  اگر  آمریكا،  دارو  و  غذا  سازمان  توسط 
محدودۀ 20 تا 25 باشد، نشان از یك زندگی سالم دارد، هرچه 
وضعیت  باشد،  بیشتر  مجاز  محدودۀ  از  شاخص  این  فاصلۀ 
بحرانی تر بوده و فرد بیشتر نیازمند بازنگری در سبك زندگی 
خود زیر نظر پزشكان حاذق خواهد بود. البته این محدوده، در 
سنین مختلف، تغیرات جزئی دارد، اما کلیت بحث همان است 
فراگیرشدن  با  و  اخیر  سال های  در  خوشبختانه  شد.  ذکر  که 
برای محاسبۀ  نرم افزارهایی  قابل حمل،  دستگاه های دیجیتال 
انجام  بر  عالوه  نرم افزارها  این  شده اند.  تهیه  شاخص  این 
در  تا  کاربر می دهند  به  را  عملیات محاسبه، هشدارهای الزم 
با  و  گذاشته  اشتراك  به  خود  پزشك  با  را  موارد  نیاز  صورت 

مشورت وی، اقدام به تصمیم گیری نماید.
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گ و هنر - کتاب ماه
فرهن

زینب غفارنژاد

جرعه ای آرامش

 نام کتاب: اطلس آناتومی بدن انسان
 نویسنده: فرهاد همت خواه

مطالعه بدن انسان شامل کالبدشناسی و فیزیولوژی است. 
از شاخه های کالبدشناسی است. این  انسان یكی  کالبدشناسی 
انسان  بدن  اندام های  دستگاه های  و  اندام ها  بررسی  به  رشته 
می پردازد. تن انسان مانند تن همه جانوران از چندین دستگاه 
از  ایشان  و  اندام ها  از  دستگاه ها  این  که  شده است  درست 
بافت ها و این بافت ها از یاخته ها درست شده اند. کالبدشناسی 
ماکروسكوپی کاری به بررسی بافت ها یا یاخته ها ندارد و تنها 
بافت ها  آن ها می پردازد. شناخت  و کارکرد  اندام ها  به شناخت 
مربوط به بافت شناسی و بررسی یاخته ها مربوط به یاخته شناسی 
می شود. برای آشنایی با هر عضو از بدن می توانید به این کتاب 

رجوع کنید.

نام کتاب: دانستنی های پزشکی
 نویسنده: محمدجواد قاسم زاده

که  است  این  مورد  در  پزشكی  دانستنی های  کتاب  در 
چگونه در خانه و خانواده پزشك سالمت خود باشیم. در کتاب  
دانستنی های پزشكی  بیش از صد دانستنی و هشدار پزشكی 
که از خواندن شان متعجب می شوید وجود دارد. همه ما برای 
باشیم،  داشته  خبر  سالمت مان  و  جسمانی  وضعیت  از  این که 
حداقل سالی دو بار باید از نظر پزشكی مورد بررسی قرار گیریم 
و آزمایش های گوناگونی را انجام دهیم. آزمایش های روتین و 
منظمی که ما را نسبت به حال و روزمان آگاه می کنند. اما بر 
خوب بودن مان  از  حاکی  همه  آزمایش هایمان  که  مثال  فرض 
باشند و هیچ مشكلی را هم به ما نشان ندهند، ما نباید در فاصله 

زمانی دو آزمایش از بررسی سالمت مان غافل بمانیم.

دو  یا  سالی یك  تنها  پزشك تان  که  کنید  انكار  نمی توانید  شما 
با  و هر شب  روز  این خودتان هستید که هر  و  را می بیند  بار شما 
بدنتان زندگی می کنید و می توانید بهترین قاضی برای صدور حكم 
جستجوی  در  باید  چگونه  که  بدانید  اگر  البته  باشید،  سالمت تان 
که  راهكارهایی  بخش  این  در  ما  منظور  همین  به  باشید.  سالمت 
می تواند به شما کمك کند که خودتان در منزل نقش یك پزشك را 

برای خود ایفا کنید، به شما معرفی می کنیم.

نام کتاب: ورزش و سالمت در فرهنگ ایرانی
نویسنده: محمد دریایی، اسماعیل گندمکار

امروز کارشناسان مسایل انسانی معتقدند یكی از بهترین عواملی 
که می تواند مانع بی تّحرکی و تنبلی شود و نهال نشاط و انبساط را 
در فضای خشن و محیط پر سر و صدای ماشین، در زمین روح و 
دل انسان ها بنشاند ورزش است. ورزش تا حدود زیادی قادر خواهد 
انسان  بود که عوارض منفی ناشی از حضور ماشین را در زندگی 
تقلیل داده و در صورتی که براساس معیارهای جوانمردی و انسانی 
هدایت و مدیریت گردد ما شاهد لبخند محّبت آمیز رشد شكوفه های 
انسانّیت خواهیم بود. در زندگی انسان امروز، ورزش موقعّیت بسیار 
ورزش  ما،  جهان  در  زیرا  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  باالئی 
تنها رسالت تربیت و تقویت جسم را برعهده نمی گیرد بلكه برای 
دستیابی به بسیاری از اهداف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه 
از عامل پرتحرك و پرجاذبه ورزش استفاده می شود و این موضوع تا 
آن جا پیش رفته است که گاه در مسابقات بین المللی و یا منطقه ای، 
اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ورزش، اصل تربیت وتقویت 

جسم را تحت الشعاع خود قرار داده است.
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نام کتاب: اطالعات دارویی ایران
جوادی،  محمدرضا  حاجی بابایی،  ملوک  نویسندگان: 

علیرضا قمریان

اساس  بر  داروها  مصرف  نحوه  و  عوارض  و  داروها  کامل  شناخت 
حروف الفبا در این کتاب مفید بیان شده است. همچنین موارد مصرف و 
میزان مصرف تمام داروهای موجود در داروخانه های ایران به زبان فارسی 
دانشجویان  استفاده  برای  کتاب  این  است.  داده شده  توضیح  تفصیل  به 
رشته های مختلف پزشكی مفید است. همچنین تمام افراد برای دریافت 
دانش بیشتر درباره داروهایی که استفاده می کنند. فقط باید توجه کرد که 
با استفاده از موارد مصرف یك دارو نمی توان خودسرانه بدون مشورت با 

یك پزشك دارو مصرف کرد.

نام کتاب: فرهنگ دارویی خانواده
نویسنده و مترجم: دکتر سید مهرداد مظفر

در کتاب »فرهنگ دارویی خانواده« سعی شده است، داروهای جدید 
که  داروهایی  همچنین  و  شود  داده  شرح  آن ها  عملكرد  نحوه  و  معرفی 
مضر تشخیص داده می شود یا با عوارض بسیاری همراه هستند، به اطالع 
خوانندگان برسد. این کتاب که در برخی آموزشگاه ها و مقاالت به عنوان 
منبع مستند استفاده می شود؛ شامل 8 بخش و 4 ضمیمه است که مفاهیم 
حروف  دارویی)برحسب  اطالعات  بدن،  اعضای  به  نگاهی  داروشناسی، 
الفبا(، گروه های بزرگ دارویی با عملكرد مشابه، ویتامین ها و مواد معدنی، 
این  جمله  از  سفر،  و  دارو  و  ورزش  در  نیروزا  داروهای  جایگزین،  طب 
بخش ها هستند. همچنین بعضی از داروهای ممنوع در بارداری، داروهای 
مجاز در شیردهی، داروهای غیرمجاز در شیردهی، داروهای ممنوعه برای 
اولیه  و کمك های  آسم  در  ممنوعه  داروهای  فاویسم،  به  مبتال  بیماران 
ضروری قبل از رسیدن اورژانس، برخی از مواردی هستند که در ضمایم 

این کتاب به آن پرداخته می شود.

نام کتاب: بیماری های شایع کودکان
نویسنده: عزیزاهلل باطبی

هستند  انسانی  جمعیت های  قشر  آسیب پذیرترین  کودکان، 
که در مقابل شداید و نامالیمات زندگی از جمله بیماری ها، به 
تنهایی توان مقابله و دفاع را ندارند بنابراین باید توسط گروه های 
دیگر اجتماعی مانند خانواده، مربیان و سرپرستان و سایر افراد و 
نهادها مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند امروزه چگونگی بروز 
و عوامل ایجادکننده بسیاری از بیماری ها و همچنین راه های 
پیشگیری از آن ها شناخته شده است. در کتاب حاضر شما بیشتر 
با بیماری های شایع کودکان آشنا و روش های پیشگیری از آن 

را فراخواهید گرفت.

درمان  و  پیش گیری  شناخت ،   کتاب:  نام 
بیماری های زنان

 نویسنده: محمود خوشنویس

پیچیدگی  و  تنوع  وجود  به  اشاره  با  گفتار  پیش  در  مؤلف 
فراوان در فرایند شناخت بیماری  های زنان آورده است: »رحم، 
عضوی بسیار پیچیده و آسیب پذیر است و به راحتی از محیط 
کثرت  سبب  رحم  حساس بودن  می پذیرد.  تأثیر  خود  پیرامون 
بیماری های قابل توجه در زنان شده است؛ به طوری که به نظر 
جدی  تر  و  مهم تر  به گونه ای  نسبت  آنان  بیماری های  می رسد 
است و بیشتر بانوان را تحت تأثیر قرار می دهد«. خوشنویس در 
ادامه اشاره کرده که به طور کلی بیماری های مخصوص زنان را 

به دو دسته عمده می توان تقسیم بندی کرد:
بیماری هایی که در خود  اولیه زنان، یعنی  بیماری های  1ـ 
و  مجاری  تخمدان،  رحم،   مانند  می شوند  ایجاد  تناسلی  اعضا 

لوله ها ... که توسط پزشك به راحتی قابل تشخیص هستند.
اندام های  بیماری هایی که در  ثانویه یعنی  بیماری های  2ـ 
دیگر بدن زنان حادث می شوند مانند تومور  ها و سایر بیماری های 
پستان، بیماری  عصبی،  برخی سردرد ها،  بیماری های پوستی و 

غیره. 
ریشه ای یك  و  کامل  درمان  کتاب  این  براساس محتوای 
بیماری، پس از شناخت و ردیابی عامل یا عوامل اولیه و واقعی 

آن میسر است.
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گ و هنر - سینما و تئاتر
فرهن

ارسالن برکت 

فیلم و سینما 

کارگردان: کمال تبریزی 
تهیه کننده: محمدعلی حسین نژاد

محمدعلی  و  میرمیرانی  علی  ثمینی،  نغمه  نویسنده: 
حسین نژاد

بازیگران: شهاب حسینی، نازنین بیاتی، نادر فالح، نازنین 
عیسی  بجستانی،  حسینی  هدی  نظریه،  پریوش  فراهانی، 

یوسف پور و آسیه سلطانی نژاد.

حساس  طبقه  مشابه  فیلمی  شاهد  اول  نظر  در  مخاطب 
ساخته پیشین کمال تبریزی است با شباهت های ریز و درشت 

در پرسوناژ و ساختار. 

اما اندکی که با فیلم همراه می شویم تغییر نگاه و نوآوری را در آن حس می کنیم. استفاده از ابزار پویانمایی در 
سیر روایت داستان، خالقیت در نمایش معضالت محیط زیستی و خلق فضایی میان شهر و روستا که این روزها از 

جمله دغدغه های جامعه ی آرمانی است، از جمله نقاط قوت طعم شیرین خیال است.

قصه طعم شیرین خیال در استان کرمان می گذرد و توسط دختری به نام شیرین روایت می شود که دانشجو است 
و استادش دکتر رازیانی که به شدت تعصب و تعلق خاطر نسبت به محیط زیست دارد، در یكی از سفرهای دانشجویی 

علمی صحرایی، به شیرین ابراز عالقه می کند.
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در  که  هست  دانشجویی  دختر  بیاتی(  )نازنین  نازنین 
یكی از دانشگاه های تهران پذیرفته شده اما برای اخذ مجوز 
حضور در خوابگاه دچار مشكل می شود و مجبور به هم خانه 
شدن با دختری به نام سحر )پگاه آهنگرانی( می شود. سحر 
بر خالف نازنین که از دوستی با پسران پرهیز می کند و در 
مجموع شخصیت خودداری است، دوستان پسر زیادی دارد 
و شخصیتی به شدت شكننده هست که مشكالت خاص 
بوجود  سحر  برای  مشكالتی  ادامه  در  اما  دارد  را  خودش 

می آید که ...
دست  آن  از  دارد.  هوشمندی  فیلمنامه   » دربند   «
فیلمنامه هایی که تمام اجزای تصویر را به کار می گیرد تا 
تماشاگر همراه شخصیت های داستان شود و سرنوشت آن ها 
برایش مهم باشد. فیلمنامه پرویز شهبازی به خوبی توانسته 
این ویژگی ارزشمند را بكار بگیرد و تماشاگر هم با گذشت 
15 دقیقه از فیلم، به راحتی می تواند به محیط کلی داستان 

مسلط شود.

شهبازی در »دربند« به خوبی موفق شده تا محیط کالن شهر شلوغی مانند تهران که در آن انواع و اقسام 
اتفاقات زشت رخ می دهد را به تصویر بكشد. نازنین به عنوان قهرمان داستان، دختری است که از شهرستان 
به تهران آمده و مبادی آداب یك دختر ایرانی سنتی )عدم ارتباط با پسران و ...( می باشد و حاال خودش را در 
شهری می بیند که بی بندوباری اخالقی تبدیل به یكی از معضالت مهم آن شده است. تقابل نازنین سنتی با 
جامعه نامالیم پیرامونش، مهمترین هدفی بوده که پرویز شهبازی قصد داشته آن را در »دربند« مطرح کند 

و باید گفت که تا حد زیادی در انجام آن هم موفق بوده است.
کارگردان: 

پرویز شهبازی: متولد سال 1341 در تهران و لیسانس کارگردانی از دانشگاه صدا و سیما می باشد. شهبازی 
فعالیت خود را با ساخت فیلم کوتاه آغاز کرد و در سال 1373 اولین فعالیت سینمایی خودش را با دستیار 

کارگردانی و نویسندگی فیلم »بادکنك سفید« به کارگردانی جعفر پناهی آغاز کرد.
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گ و هنر - موسیقی
فرهن

ارسالن برکت 

آرامش روان 

سرود ملی ایران

سرود جمهوری اسالمی، سرود حكومت جمهوری اسالمی 
اسالمی،  جمهوری  یادبودهای  رسمی،  مراسم  در  که  است 
مسابقات ورزشی و دیگر مناسبت های جمهوری اسالمی اجرا یا 
پخش می شود. سرود جمهوری اسالمی دارای دو بخش دکلمه 

و موسیقی است.

ناصرالدین شاه در سال 1873 م. )برابر 1252 ه . خ؛ و 1290 
فرانسوی  استاد  لومر  آلفرد  به  را  مارشی  ساخت  دستور  ه .ق( 
موسیقی دارالفنون می دهد که در دیدارهای رسمی شاه در کنار 
سرودهای ملی دیگر کشورها نواخته شود. این مارش بی کالم، 
سالم شاه نامیده شد و در مراسم های رسمی به جای سرود ملی 
ایران به کار رفت و به همین دلیل اروپاییان از آن به عنوان 

سرود ملی ایران یاد کرده اند.

همچنین یوهان اشتراوس در سال 1864 میالدی یعنی 
4 سال پیش از آمدن آلفرد لومر به ایران، مارشی به نام 
مارش ایرانی )آلمانی:Persischer Marsch( ساخت که 
سال ها بعد در هنگام استقبال از ناصرالدین شاه در وین به 
جای سرود ملی ایران نواخته شد. عباس امانت در کتاب قبله 
عالم آورده است: »آهنگ موسیقی نظامی که به مناسبت 
دیدار ناصرالدین شاه از وین در سال 1873 میالدی به 
آهنگ سازی به شهرت یوهان اشتراوس سفارش داده شد، 
تا به جای سرود ملی ایران نواخته شود، مظهر تالشی بود تا 
گونه ای توشه نغمه سرایی »متمدن« برای شاهنشاهی ایران 
تعبیه شود. با این حال در برخی منابع زمان نواخته شدن 

این مارش در وین را مربوط به سفر 
دوم )1878 میالدی برابر 1257 ه . خ؛ و 1295 ه .ق(

 1889( شاه  ناصرالدین  سفر سوم  به  مربوط  نیز  برخی  و   
میالدی برابر 1268 ه . خ؛ و 1306 ه .ق( می دانند. این آهنگ، 
شعری به زبان فرانسوی داشته است که سروده میرزا رضاخان 
ِدِکر-ِشنک    یوهان  می باشد.  ارفع«  »پرنس  به  معروف  دانش 
مقیم  اتریشی  نوازنده   )Johann Decker-Schenk:آلمانی(

سن پترزبورگ سرود و آهنگ آن را تنظیم کرده است.

گرفت  قرار  او  توجه  مورد  قاجار  احمدشاه  تاجگذاری  ترانه 
ایران« شناخته  به عنوان »مارش ملی  آن  آهنگ  و مقرر شد 
ساخته  ایران  ِعلّیه  دولت  سالمتی  نام  با  مارش  این  شود. 
بود.  موزیك  کل  رئیس  معزز  ساالر  امیرپنجه  غالمرضاخان 
برای این مارش شعری نیز سروده شد. ظاهراً نت این سرود، 
 Marche:نخستین بار تحت نام »مارش ملی ایران )فرانسوی
 1327 ُغّرٔه )روز نخست( رجب  Nationale Persane( در 

ه .ق برابر با 9 ژوئیه 1909 میالدی )28 تیر 1288 ه .خ( یعنی 
چند روز پس از فتح تهران به دست مشروطه خواهان و شكست 
به چاپ  تهران  فاروس« در  قاجار در »مطبعه  محمدعلی شاه 
کلیه سازهای  برای  معزز  توسط ساالر  این سرود  رسیده است. 
مشروطیت  انقالب  که  دولت هایی  برای  و  شد  تنظیم  نظامی 
در  ملی  پیانوی سرود  نت  ارسال گردید.  پذیرا شدند،  را  ایران 
»سالمتی  عنوان  با  ژنو  در  1301ش/1341ق/1922م،  سال 

دولت ِعلّیه ایران« چاپ شد.

سرودها  این  زمان،  آن  در  تلویزیون  و  رادیو  نبود  به دلیل 
گنجی  جالل  از  منقول  ماجرای  نگردیدند.  شناخته  چندان 
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درباره دانشجویان ایرانی مقیم آلمان در زمان احمد شاه قاجار 
ترانه »عمو  از سرود ملی کشورشان و اجرای  آنان  ناآگاهی  و 
سبزی فروش« به جای سرود ملی ایران در برابر امپراتور آلمان 

نیز نشان از همین امر دارد.

سرود  و  پرچم  سرود  شاهنشاهی،  سرود  سه گانه  مجموعه 
تهیه  ترکیه  به  او  از سفر  پیش  و  دوره رضاشاه  در  ایران  ملی 
هستند.  یكسانی  آهنگ  و  وزن  دارای  سرود  سه  این  گردید. 
افسر  شاعر »سرود شاهنشاهی« و »سرود ملی« محمدهاشم 
تویسرکانی  پارسا  پرچم«  »سرود  شاعر  و  افسر(  )شیخ الرئیس 

می باشد. آهنگساز این مجموعه داوود نجمی مقدم است.

در دوران پس از انقالب ایران در سال 1357، ابتدا سرود 
ایران و سپس در شب سوم خردادماه 1371 سرود  بادا  پاینده 
جمهوری اسالمی ایران )مهر خاوران( به عنوان سرود ملّی به 

کار رفته اند.
ایران که مدت زمان اجرای  شعر سرود جمهوری اسالمی 

آن 59 ثانیه است:

    َسر َزد از اُُفق
    ِمهِر خاوران

    فروِغ دیده، حق باوران
    بهمن َفِرّ ایماِن ماست

    پیامت ای امام
    »استقالل، آزادی«

    نقِش جاِن ماست
    شهیدان پیچیده در گوش زماْن، فریادتان

    پاینده مانی و جاودان
    جمهوری اسالمی ایران

توسط  نیز  آن  آهنگ  است  باقری  ساعد  این سرود،  شاعر 
حسن ریاحی ساخته شده است.

به دلیل برخی شباهت های موسیقایی شائبه هایی مبنی بر 
این که این سرود از روی سرود ملی کره جنوبی کپی شده است 
اما  گرفت  شكل  اجتماعی  شبكه های  و  مجازی  فضای  در 
آهنگساز اثر در مصاحبه ای با سایت موسیقی ما این ادعا را رد 

کرده است.
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حال خوب

زهرا خوش لهجه

شب یلدا

از یلدا بپرس راز شب زنده داری عاشقان را. از یلدا بپرس 
که چگونه ستارگان بلندبخت، از آغاز زمین بی وقفه در شب ها 
سوسو زده و چراغ راه زندگی بوده اند. بپرس که امید به دیدار 
را چه  تاریكی  بر  نور  پیروزی  دارد؛  اصالتی  صبح و ظفر چه 
حكمتی است؛ چیرگی امید بر نومیدی و ظلمت چه حقیقتی 
است.  چگونه  تاریكی  سلطه  انهدام  که  می داند  یلدا  است؟ 
رسیدن  دوباره  مژده  که  یلدا؛  است  زمستان  شاهد همیشگی 
بهار را در طویل ترین و چراغانی ترین شب زمین ندا می دهد.

فرصت  خالق.  از  هستی،  از  عشق،  از  بخواهیم  فرصت 
بخواهیم که در تك تك آینه های زمین، تجربه های عزیز را 
ببینیم؛ که تك تك شب های عمر را در لباس خوش بختی به 
صبح برسانیم؛ که کوکب های اشاره گر شب های جهان را قدر 

بدانیم و هر آنچه طلوع سپیده را تقدیس کنیم.

باشد. خورشید  باشیم و صلح در ما  فرصتی بخواهیم که 
بی وقفه در ما باشد و تبرك نصیب دست های ما باشد. شب 
هنوز ادامه دارد. بیدار بمانیم که تا رسیدن نور تمام تاریكی های 
خود را از پنجره بیرون اندازیم. به استقبال سپیده فردا نام های 

یكدیگر را در شب نشینی شعف با مهر صدا بزنیم.

 وقتی باید بدون تو سر کرد چه سود یک دقیقه بیشتر؟!

 تنها دقیقه ای شبی را به بلندترین شب سال مبدل می سازد 
یا به تعبیری دیگر دقیقه ای به شبی منزلت یلداشدن بخشید.

اینست معمای هستی.
اینست راز برترشدن تنها به قدر دقیقه ای قدی قدمی و  یا 

قدر و منزلتی حتی پنهانی.
شب یلدا شبیست که به قدر دقیقه ای بیشتر بودنش منزلت 
خاص بودن به خود گرفت و می توان با کنارهم بودن شاد بودن 
اما دل  بوسید  را  دقیقه ها  و  را لمس کرد  نهفته شب  احساس 

گرفت...
میان سطرهای شادی باید پرانتزی باز کرد و نوشت افسوس 
که در این شب تو دل خیلیا غم بیدارتر از هر شب دیگریست و 

این دل ها یك دقیقه بیشتر باید باغم سرکنن.
پازل زندگی خیلیا جاهای خالی زیادی داره...

جای  بودن ها...که  از  خیلی  نبود  مثل  عزیزان  نبود  مثل 
خالیش شده جا واسه حسرت ها و عقده ها و غم ها و گله ها و 

خورده های دل شكسته بچه ها.
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 مختصر بگم تو اوج شادی یاد غم دیگران باشیم و برای 
شادی دلشون از ته قلب خدارو صدا کنیم تا دلشون شاد بشه 

حتی اندازه همون یك دقیقه که به شبی این گونه منزلت داد.
این شب  چه طوالنی، ولی عاشقانه و پرنور است. 

نگاه های  ازدحام  در  باید  که  است  امیدی  پر  روشن  شب 
مهربان بنشینیم و لبخند را به خوبی بدانیم. بنشینیم نفس هامان 
را با هم یك دل کنیم و خاطرات سرشار را از میان سینه هامان 
کنار  امشب  را  شمع ها  شود.  روشن  خانه ها  تا  بریزیم  بیرون 
شب نشینی سرور، با شعله نوازش دل برافروزیم. سفره ها را از 
مائده دعای خیر پر کنیم و در جیب های یكدیگر نقل و نبات 
مهر بریزیم. سر بلند کنیم به سمت ستاره ها. بوسه برای آسمان 
آغاز فصل  برای  زمستانه ای  آواز  و  بفرستیم  زندگی  برکت خیز 
تازه بخوانیم؛ آوازی به رنگ و رونق حیات راستین. لبخند بزنیم. 

شب همچنان ادامه دارد.

در  را  امشب  که  است؛  تأخیر  در  کمی  فردا  خورشیِد   
طوالنی ترین لحظات باهم بودن پر از رمز و راز عاشقانه حیات 

کنیم؛ پر از نیایش خویشاوندی و هم دلی.
 یاد کنیم از پروازهای گذشته، از سفرهای تعالی، معجزات 

مكرر عمر. 
یاد کنیم از روزگار همیشه در شتاب، زندگانی پر رمز و راز. 
یكدیگر را فراخوانیم به سمت یك رنگی، به سمت عشق؛ که 
عمر نمی ایستد؛ که لحظه، گریزان است و با هم بودن غنیمتی 

است فرار.
یلدا یعنی بهانه ای براي در کنار هم شادبودن و زندگی یعني 

همین بهانه هاي کوچك گذرا. 
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مهدی اسامعیلی راد
متولدین فروردین

فال متولدین فروردین: این ماه را باید جشن بگیرید زیرا زمان موفقیت شما بسیار نزدیك شده 
است و شاید هم بتوان گفت که هم اکنون غرق در مقدمات آن موفقیت هستید. در ماه قبل 
ایجاد شده بود که احساس  برایتان  اندوهگین بوده اید و دلتان گرفته بود، پیشامدهایی  کمی 
غمی سنگین داشتید اما به شما مژده داده می شود که در ماه جدید زمان غم شما گذشته است، 

به شرط آن که به دامان دین، اخالق و عرفان روی آورید.

متولدین اردیبهشت

کارهای  این که شما  از  است،  فشار  و  استرس  تحت  حاکم شما  سیاره  ماه  این  در 
بسیاری برای انجام دادن دارید  و این می تواند مانع لذت بردن شما از زندگی شود چرا 
که شما باید انرژی الزم را برای رویارویی با کارهای بی شماری که در این ماه خواهید 

داشت بدست آورید.

اگر چه ممكن است اهداف شما در مسیر شما و درست جلوی رویتان قرار داشته 
باشند،  اما به نظر نمی آید که رسیدن به آن ها کار آسانی باشد.

متولدین خرداد

زمان، غنی ترین گنجینه هاست پس مراقب باشید زمان را از شما نگیرند یا آن را از 
دست ندهید. با صداقت به زندگی تان گرما ببخشید و سعی کنید اشتباهات گذشته را 
تكرار نكنید. اگر قصد سفر دارید، بهتر است آن را به بعد از انجام اموری که به شما 
خوبی  اقتصادی  موقعیت  و  می شوید  ممتاز  خود  حرفه  در  کنید.  موکول  شده  محول 
برای تان فراهم خواهد شد. درمورد اختالفات فامیلی یا اختالف با دوستان نزدیك خود با 
سیاست رفتار کنید و همه پل های پشت سر خود را خراب نكنید. از اول بگویید نه، انتظار 

کار درستی نیست. بیشتر به فكر سالمتی تان باشید.
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متولدین تیر

آنچه را که هم اکنون دارید قدرش را بدانید؛ اگر در تالش برای بهبود شرایط هستید، 
تالش را در تداوم همان مسیر و آنچه که دارید قرار دهید.

چشمانتان را به نعمت های خداوند باز کنید؛ شما یكی از بزرگترین نعمت ها را دارید، 
جفا و ستم است اگر به چیزی جز آنچه دارید و هستید بیندیشید، البته آرزوهای بهتر به 
شما قدرت بیشتری می دهد تا بر جهت گیری خود پافشاری داشته باشید و شرایط را بهتر 

کنید اما یادتان باشد که »جز کوی دوست« نروید!

متولدین مرداد

در این ماه برای گرفتن یك تصمیم مهم مالی اصول اساسی و ضروری را در اختیار 
ندارید اما توجه داشته باشید که پنجره ای که برای فرصت های جدید به روی شما گشوده 

شده است فقط چند هفته می تواند باز بماند و دیگر منتظر شما نخواهد ماند.

بسیار سخت است که به سرعت واکنش نشان دهید چرا که عدم اعتماد به نفس در 
شما حتی فكر کردن را هم برای تان را هم سخت و دشوار می کند.

متولدین شهریور

مدتی است که احساس می کنید که زندگی بر وفق مراد نیست اما باید توجه داشته 
باشید که زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد ؛ شاید در برخی موارد اوضاع بر وفق مراد 
انسان نباشد اما نباید دچار سرخوردگی شوید و آن را به عنوان یك شكست تلقی کنید 

بلكه باید از آن به عنوان پله ای برای موفقیت بهره ببرید.

به  تالش،  و  خودباوری  با  که  شد  خواهد  پیشنهاد  شما  به  سودآوری  کارهای 
موقعیت های بهتری دست میابید.
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متولدین مهر

پیشنهادی دریافت میكنید که البته قبل از هر تصمیمی به تمام زوایای قضیه فكر کنید 
و بعد پاسخ دهید ؛ لبخند شما ممكن است به دیگران حیاتی تازه ببخشد و به زندگی 
امیدوارشان کند، اگر به شما اعتماد کردند ارزش این محبت را بدانید و با درستی و نیكی 

آن را پاسخ دهید.

؛  نباشید  ارزش است، ولی هرگز خسیس  قناعت یك  زیرا  زندگی کنید،  قناعت  با 
روزهای خوش فرا خواهد رسید، روزهایی که خاطرات خوش گذشته را بار دیگر برای 

شما زنده میكند.

متولدین آبان

لب هایتان  بر  گلی  مانند  را  خنده  شوید.  کدورت  بی خیال  و  بردارید  دست  کینه  از 
بنشانید که دوستی و نیكویی همانند پلی است به دل دیگران. به آینه بنگرید و دلتان 
را همانند آن، صاف و بی غش کنید. بعد می بینید که آینه به شما لبخند رضایت می زند. 
زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد، به خود بیایید. گذشته را فراموش کنید و به آینده ای 
درخشان بنگرید، چون زندگی زیباست. در معامله مسكن همه موارد را در نظر بگیرید. او 
روزی از شما کمكی خواست، اما شما کاری نكردید، خب، حاال وقتش است که جبران 

کنید، مگر چه اشكالی دارد، او همچنان چشم به راه شماست.

متولدین آذر

هدف تان را تا به انتها دنبال کنید و در نیمه راه ناامید نشوید که می گویند جوجه را 
آخر پاییز می شمارند. شما همیشه تحت تاثیر محیط اطراف خود هستید. اکنون به جای 
آن که زانوی غم در بغل بگیرید چاره ای بیندیشید که موانع زندگی تان رو به افزونی 
نرود و کاهش یابد. از جایی که انتظارش را ندارید کمك دریافت می کنید ولی شما آنقدر 
مشغول و نگران مسئولیت های تان هستید که توجهی به این کمك نمی کنید. او هنوز 
چشم امیدش به شماست. در زندگی عاطفی تان ممكن است کدورتی پیدا شود. شاید 

فكر او جای دیگری باشد.
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متولدین دی

شفاهی  تعهدات  دادن  از  ماه  این  در  است  بهتر  و  دارید  پیش  در  طبیعی  ماه  یك 
و  آید  پیش  خانواده  یا  و  شخصی  زندگی  در  اختالفاتی  است  ممكن  کنید.  خودداری 
حاصل  تالش سخت  با  کارها  در  پیشرفت  کنید.  دوری  مالحظه  قابل  برخوردهای  از 
انرژی خاص  و  پرشور  رابطه  از یك  داشت که  ازدواج خواهید  پیشنهاد  می گردد. یك 
می گردد که سراسر عشق است. شریك زندگی تان بسیار پایبند و متعهد به رابطه است. 

شرکت در جلسات رقابتی و یا آزمون ها نتایج عالی برای تان خواهند داشت.

متولدین بهمن

نباید بگذاری که دیگران با دخالت های شان روابط تو و دوستدارت را از بین ببرند. 
آن ها معتقدند که از روی دلسوزی می  خواهند به تو کمك کنند ولی چنین نیست. اگر با 
طرف مقابلت مشكلی هم داری به کسی مراجعه کن که صالحیت آن را داشته باشد. تو 
دارای قدرتی هستی که به راحتی می  توانی با شرایط جدید، خود را سازگار کنی پس از 

این قدرت در جهت مثبت استفاده کن.

با دوستی قدیمی دوباره برخورد خواهی کرد که دیدن او تحوالتی در تو به وجود 
می  آورد.

متولدین اسفند

بیشتر افراد خانواده و اطرافیان مدیون صبر و نبوغ و هنر و فداکاری شما هستند. 
اعتقاد دارید نباید وقت فرزندتان بیهوده تلف شود. سعی می کنید در طول مدت زندگی 
ساعات  تمام  برای  دقیقی  برنامه ریزی  برسند.  کامل  بینی  جهان  به  تا  بیاموزند  چیزی 

خواهید داشت.

منظم و مقرراتی هستید. اما گاهی اوقات مقررات شما دست و پاگیر می شود. وسواس 
زیادی نسبت به انجام کلیه ی امور دارید.
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سرگرمی - عطرماه

بهنوش منازیان

عطر ماه تولد برای آذرماهی ها

آذرماهی ها شخصیتی آزاد و جسور دارند، خوش بین و با 
اعتماد به نفس هستند و ذاتی سازنده و برونگرا دارند. عنصر 
عطرهای  به  آذرماهی ها  و  است  آتش  عنصر  آذر  با  مرتبط 
قوی و تند عالقه خاصی دارند و نوت ها محبوب آن ها سدر، 

اسطوخودوس و رایحه مرکبات است.

فندی ال آکوا رزا عطری است میوه ای و گلدار که با رایحه شیرین، شاداب و 
میوه ای مانند مرکبات ترکیب با گل رز آغاز می شود. با گذر زمان حس گلی عطر با 
اضافه شدن گل های دیگر تقویت شده و تلخی ضعیفی را نیز می توان در پس زمینه 
استشمام نمود که همگی با کمك هم رایحه ای شاداب، مرکباتی، میوه ای، شیرین، 
گلدار و خوشبو را بوجود می آورند. فندی ال آکوا رزا پخش بو و ماندگاری مناسبی 

دارد و در تمامی فصول سال و بصورت روزانه قابل استفاده است.
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 Van Cleef &-روبیس فیری  آرپلز  اند  کلیف  ون  ادکلن  عطر 
Arpels Feerie Rubis عطری است خنك و تند و شیرین.

-این عطر در سال 2015 به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر 
 Van Cleef & Arpels-روبیس فیری  آرپلز  اند  کلیف  ادکلن ون 

Feerie Rubis عطری است زنانه و خاص.
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 فرم عضویت

همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولین باشید!

به محض نشر نسخه الكترونیكی ذهن آویز آن را دریافت  کنید!
کافی است اطالعات زیر را به آدرس ایمیل ما ارسال کنید.

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایمیل جهت ارسال اطالعات

نام: 

نام خانوادگی:
سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:



67


