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لطفا، پیشنهادها و انتقادهای خود را با روابط عمومی مؤسسه 

در میان بگذارید.
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هنگامیکهفرزندانتطبقخواستهوآرزوهایتوزندگیشانرابنانکردند،توموردتقدیرقرارمیگیری

ــام ــنواع ــنتعیی ــیمعلولی ــوانروزجهان ــامبربهعن ــومدس ــدروزس ــلمتح ــازمانمل ــیس ــععموم ــویمجم ــال۱۹۹۲ازس درس
شــد.ازآنتاریــخ،هــرســالهدرایــنروزمراســموبرنامههــایخاصــیبرگــزارمیشــودکــههــدفازایــنبرنامــههــا،ارتقــاءورشــد
بینــشعمومــیجامعــهدربــارهمســائلمربــوطبــهمعلولیــنوایجــادشــرایطیاســتکــهمیتوانــدســببشــودمعلــوالنفرصــتیابنــد
اســتعدادهایخــّاِقعلمــی،اقتصــادی،هنــری،ورزشــیوفکــریخــودرارشــددادهوآنرانــهتنهــابــرایمنافــعخــود،بلکــهبــرای
غنــیســازیجامعــهبــهکارگیرنــد.اگــردرنظــرداشــتهباشــیم،کــهبــراســاسآمــاررســمیوجهانــیحــدود۱۰درصــدافــرادجامعــه
ــول ــرادمعل ــم،پیوســتنونقــشداشــتناف ــیدرمییابی ــهراحت ــول(ب ــرمعل ــوننف ــا۷۰۰ًمیلی ــد،)تقریب ــنتشــکیلمیدهن رامعلولی
درتمامــیجنبههــایسیاســی،اجتماعــی،اقتصــادیوفرهنگــیجامعــهجهانــی،تــاچــهانــدازهازیکســوضــروریوحیاتــیاســتواز

ــد. ــقمینمای ــدانفعالیتهــایاجتماعــیتزری ــهمی ــرویعظیمــیراب ســویدیگــرچــهنی
ــرایهمــهدرهــزارهجدیــد(توســطمجمــععمومــیســازمان ــامضمــون)امــکاندسترســیب براســاسشــعاریکــهدرســال۱۹۹۹ب
ــرارگرفــت،انتظــارمیرفــت،درکلیــهکشــورهایعضــوســازمانملــلمتحــد،شــرایط ــدهشــدوســرلوحهامــورق ملــلمتحــدبرگزی
برخــورداریمعلــوالنازامکانــاتعمومــیوهمگانــیجامعــهتســهیلشــود،امــادرعمــلاینگونــهنشــدوهمچنــانجمــعکثیــریبــه
دلیــلنقــصدرسیســتمروحــی،مغــزی،جســمیوحســینــهتنهــاازمعلولیــترنــجمیبرنــد،بلکــهبــهدلیــلتبعیضهــایموجــوددر
جوامــعمختلــف،ازدسترســیبــهامکانــاتاولیــهزندگــینیــزمحــرومهســتند.اینــانهرکجــاکــهباشــندودرهــرنقطــهایازدنیــاکــه
بــهســربرنــدبــهدلیــلموانــعظاهــریویــااجتماعــیبــامحدودیتهــایشــدیدیدرزندگــیخــودمواجــهمیشــوند.درطــیبیســت
ــی ــت.یک ــهاس ــورتپذیرفت ــانیص ــهانس ــهجامع ــولب ــخاصمعل ــیاش ــاندنومعرف ــمگیریدرشناس ــشهایچش ــرکوش ــالاخی س
ازمــواردیکــهمیتــوانازآنبــهعنــواننقطــهعطفــیدرایــنزمینــهنــامبــرداعــامســال۱۹۸۱میــادیبــهعنــوانســالجهانــی
معلولیــنبــودکــهتوســطمجمــععمومــیســازمانملــلمتحــدصــورتپذیرفــت.ســپسســال۱۹۸۳تــاســال۱۹۹۲میادیبهعنــوان
ــهوهمهجانبــهافــرادمعلــولدرزندگــیاجتماعــی ــاایــناقــدامبتوانــدکیفیــتوشــرکتفعاالن دهــهجهانــیمعلولیــناعــامشــد،ت
ــناهــدافمحقــق ــازهــمبهدلیــلعــدمهمــکاریمناســبدولتهــا،بخــشاعظمــیازای راگســترشوارتقــاءبخشــد،کهمتاســفانهب
ــدرتگرفتــنتشــکلهایمــردم ــوالنوق ــنوضعیــت،تــاشبیشــترمعل ــرونرفــتازای ــیب ــدهاســت.بهنظــرمیرســدراهاصل نگردی
نهــادمعلولیــناســت.بــهمنظــورمشــارکتهمــهمعلولیــندرتعییــنآینــدهوسرنوشــتخــود،اخیــراًعنــوان»روزجهانــیمعلــوالن«
ــهنوعــیدرزمــرهایــندســتهازانســانهامحســوبمیشــونددر ــان«تغییــریافتــهتــاهمــهافــرادیکــهب بــه»روزجهانــیکــمتوان

ایــنکمپیــنجهانــینقــشواقعــیخــودراایفــاءنماینــد.
مؤسســهخیریــهمردمــینرجــس،یــکتشــکلمــردمنهــاداســتکــهازســال۱۳۷۴،بــههمــتجمعــیازنیکــوکارانخیراندیــشفعالیــت
ــاتحــتپوشــشداشــتن ــروز،ب ــت،ام ــرنفعالی ــعق ــسازرب ــازنمــوده،پ ــولوبیسرپرســت،آغ ــرش۳۰کــودکمعل ــاپذی خــودراب
ــامیــزانمتفــاوتمعلولیــت،ازســطحآموزشپذیــر،تــاخفیــف، ــاالی۱۴ســال،ب ــر۲۵۰نفــرتوانخــواهدختــروپســرزیــروب بالــغب
متوســطوعمیــِقذهنــیوجســمی،درراســتایاحقــاقحقــوقمعلولیــنوتأمیــنشــرایطمناســبنگهــداریوتوانبخشــیآنــانقــدم
برمــیداردکــهبــهدلیــلارائــهخدمــاتفراتــرازاســتانداردهایملــی،درحــالحاضــربهعنــوانیکــیازمراکــزنمونــهوالگــویکشــوری
ــشبســته، ــتنق ــنواساســیتریناصــلفعالی ــواناولی ــزارانســراینرجــسبهعن ــهدراندیشــهبنیانگ ــزیک ــناختهمیشــود.چی ش
عــدموابســتگیبــهامکانــاتدولتــی،شــفافیتوروشــنبــودنتمامــیمراحــلاقدامــاتبهویــژهمســائلمالــیودخــلوخــرجمؤسســه،
همچنیــنمشــارکتدادنعمــومنیکاندیشــانجامعــهدرتأمیــنهزینههــایمــوردنیــازنگهــداریوتوانبخشــیمعلولیــناســتکــه
ــهذکــراســت،عــاوهبرنگهــداریتوانخواهــان،ســاالنهبالــغبــر ــودهاســت.الزمب ــدتاکنــوندرایــنزمینــهموفــقب ــهیــاریخداون ب
ــی ــایجراح ــانوعمله ــتدرم ــردیتح ــتقالف ــشاس ــیوافزای ــایحرکت ــشمحدودیته ــورکاه ــان،بهمنظ ــرازتوانخواه ۳۰نف
متعــددقــرارمیگیرنــدوبخــشاعظــمهزینــهســنگیندرمــانتوانخواهــاننیــزتوســطنیکــوکارانجامعــهوبــاهمــکاریداوطلبانــه
ــمگیریهــای ــوالندرتصمی ــرمعل ــهمعلولیــن،درســایهحضــورمؤث ــدروزیکــهحقــوقحق ــهامی ــرتأمیــنمیگــردد.ب پزشــکانخی

ــردد. ــلاســتیفاءگ ــیبهطــورکام کانجهان

هدایت بهاءالدینی .  مدیر عامل مؤسسه نرجس

                                       نقش مشارکت اجتماعی رد 
                                                                                                             احقاق حقوق معلولین
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وقتیبختواقبالدرخانهاتمیآید،باآمادگیکاملباآنروبروشو

پاییــزهــمگذشــتوزمســتانفــرارســید،معمــوالًدرفصلهــایســرد،خطــرشــیوعســرماخوردگیوآنفلوآنــزاهــمزیــادمیشــود.ایــن
روزهــاعــاوهبــرافرایــشنگرانــیازشــیوعآنفلونــزاوســرماخوردگی،نگرانــیازافزایــشابتــابــهکرونــاوآغــازمــوجچهــارمهمهگیــری،
دغدغــهعمــوممــردموهمچنیــندســتاندرکارانحــوزهســامت،درمــانوبهداشــتاســت.ازیکســوهنــوزواکســنودرمــانقطعــی
ومطمئنــیبــرایمقابلــهبــاایــنبیمــاریوویــروسپیچیــدهدردســترسنیســتوازســویدیگــر،تغییــراتمســتمروپیدرپــیژنــوم
ویــروسکوویــد۱۹امیــدِدســتیابیفــوریویــادرآینــدهنزدیــکبــهدرمــانمؤثــرراروزبــهروزکمرنگتــرمینمایــد.ازآنجاییکــه
پیشبینــیرونــدایــنبیمــاریدرزمســتانپیچیــدهونامعلــوماســت،لــذادرحــالحاضــرقویتریــنگزینــهبــرایدرامــانمانــدناز
ــا ــدســادهوپیــشپ ــهفیزیکــیاســتکــههرچن ــتفاصل ــتدســتورالعملهاوپروتکلهــایبهداشــتیورعای ــا،رعای آســیبهایکرون

ــد. ــا،کارآمــدیخــودراثابــتکردهان افتــادهبهنظــرمیرســند،لیکــندرمــدتایــنیکســالهمهگیــریبیمــاریکرون
ــتشــیوه ــهرعای ــتوتوجــهب ــنوســالمندان،دق ــداریمعلولی ــزنگه ــهمراک ــد،ازجمل ــرادوجــوددارن ــیازاف ــهتجمع درمراکــزیک
ــود ــالمندانبهخــودیخ ــنوس ــیمعلولی ــهسیســتمایمن ــراک ــد،چ ــفباش ــیمیبایســتمضاع ــردیواجتماع ــایبهداشــتف نامهه
ــد ــهشــمارنمــیرود،میتوان ــدجــدیب ــزاســتوتهدی ــرایدیگــرانناچی ــهب ــیک ــراســتوآلودگیهای ــهســایرینضعیفت نســبتب
ــادمســئولینســراینرجــسو ــهدلیــلحساســیتفوقالعــادهزی ــرایمعلولیــنوســالمندانمهلــکوکشــندهباشــد.خوشــبختانهب ب
ــادر ــروسکرون ــروز،نشــانهایازوی ــاام ــهمؤسســه،ت ــنب ــانوحتــیمراجعی ــاران،توانخواهــان،کارکن پایــشمســتمرودقیــقمددی
ــهمرکــزبهداشــت،کلیــهکارکنــانوتوانخواهــاندر ــاهــمکاریارگانهــایدیگــرازجمل ــاًاینکــهب ــهچشــمنخــورده،مضاف مرکــزب
مقابــلآنفلونــزایفصلــیواکســینهشــدهاندودرپائیــزوزمســتانجــاری،میــزانابتــابــهســرماخوردگیوآنفلونــزاهــمناچیــزبــوده

اســت.
انتظــارداریــمبــاادامــهشــرایطقرنطینــهوحفــظهوشــیاریکامــلدرمقابلــهبــاایــنویــروِسمهاجــم،فصــلزمســتانراهــمبــدون
بیمــاریســپریکــردهوبــهفصــلبهــاروتــازهشــدنفضــایطبیعــتپیونــددهیــموامیــدوارباشــیمکــهدربهــارپیــشرو،درمــان

مناســبوقطعــیایــنبیمــاریخطرنــاکدردســترسبشــریتقــرارگیــرد...انشــاءاهلل

                                       باز هم پاییز رفت و زمستان آمد

دکترحمیدرضا موسوی مدنی . سردبیر نشریه
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بهخودتاحترامبگذار.دربرابرهرآنچهکهحقاست،توبهترینقاضیهستی

کسیکهرسمومرامشبهدهـرتیماراست،
دریغودردکهچندیاستخویشبیماراست.

زبسکهخوبونجیباستوپاکومردمدوست،
اگرچهخسته،ولیسختگرمایثاراست.

فرشتهایاست،کهازلطفکردگـاررحیم،
بهدرددوستوهمدشمنش،پرستاراست.

دروداهلجهانبروجودآنکهغمش،
فزونزاهلجهاناستولیکغمخواراست.

ــانیهای ــتیم،جانفش ــادرنیس ــودوق ــهنمیش ــردک ــدک ــهبای چ
ازعالیتریــنمتخصصیــن،پزشــکان،پرســتاران، کادردرمــان
ــی ــایخدمات ــران،نیروه ــاران،بیمارب ــابهی ــامت،ت ــنس مراقبی
ــرراتو ــتمق ــارعای ــرب ــممگ ــرانکنی ــوریجب ــچج و....راهی
ــادر ــیازماه ــفانه،خیل ــهمتأس ــهک ــایدورانقرنطین پروتکله
ــم.امیداســت، ــینداری رعایــتایــندســتورالعملهاِجّدیــتچندان
بــارعایــتمــواردقرنطینــه،کمــکنمائیــمتــامشــکاتو
ایثارگــروکادردرمــانزحمتکــش،اگــر زحمــاتپرســتاران
ــهروال ــزب ــردد.امســالنی ــرنگ ــلافزونت ــود،حداق ــرنمیش کمت
ســالهایگذشــته،روزپرســتار،همزمــانبــامیــادفرخنــده
حضــرتزینــبکبــری»س«اســوهصبــرواســتقامت،طــیمراســم
باشــکوهیدرمؤسســهخیریــهنرجــسگرامــیداشــتهشــد.درایــن
مراســمکــهبــارعایــتکامــلمــواردایمنــیوبهداشــتیوبــاحفــظ

خـبـرنـامـهخـبـرنـامـه
 بازدیــد تیــم فوتســال هنرمنــدان

از ســـرای نرجــس

پرســتار، اســتقامت و اســطوره صبــر

عنــوان تحــت هنرمنــدان )فوتســال( ســالنی فوتبــال تیــم
»ســتارگانهنــر«کــهبــرایانجــامبــازیدوســتانهبــاتیــم
هماهنگــی بــا بــود، آمــده شــیراز بــه فــارس پیشکســوتان
ــبق ــناس ــش،بازیک ــتنیکاندی ــیریفوتبالیس ــدیش ــیمه قبل
ــه ــوکاریمؤسس ــفیرنیک ــپولیسوس ــتقالوپرس ــی،اس ــممل تی
ــارعایــتدقیــقپروتکلهــایبهداشــتی خیریــهمردمــینرجــس،ب
ــرازاعضــاء ــد.دوازدهنف ــدنمودن ــی،ازســراینرجــسبازدی وایمن
ــه تیــمفوتســال،پــسازبازدیــدکوتاهــیازبخــشنگهــداریوخان
ــولو ــودکانمعل ــاک ــدارب ــاکودی ــروزپ ــیفی ــودکپناهگاه ک
ــد. ــوریافتن ــتحض ــرمدیری ــس،دردفت ــهنرج ــتخیری بیسرپرس
ــرض ــنع ــه،ضم ــلمؤسس ــرعام ــیمدی ــتبهاءالدین ــداهدای ابت
ــه ــوبنســبتب ــدانوورزشــکارانمحب ــدمازتوجــههنرمن خیرمق
ــپس ــد.س ــینمودن ــگزاریوقدردان ــراینرجــسسپاس ــدانس فرزن
ــر، ــدان،ازمدی ــمهنرمن ــیازتی ــهنمایندگ ــمیب ــیدجوادهاش س
ــان ــهآن ــهب ــراینک ــهبهخاط ــدوممؤسس ــانخ ــئولینوکارکن مس
فرصــتآشــنائیبــامرکــزوتوانخواهــاندادهشــده،تشــکرنمــوده
واظهــارتمایــلکردنــدســفیرنیکــوکاریموسســهباشــند.درادامــه
ــرازرضایــتازایــن هومــنجــوادی،سرپرســتتیــمهــمضمــناب
ــار ــودهواظه ــرنم ــهتقدی ــانمجموع ــایکارکن ــد،ازتاشه بازدی
ــفاز ــبتهایمختل ــهمناس ــدانب ــالهنرمن ــمفوتس ــتند:تی داش
مراکــزنگهــداریمعلولیــن،ســالمندانوبیمــارانخــاصدرتهــران
ــم ــمبگوی ــهجــرأتمیتوان ــاب ــدام ــدنمودهان وسراسرکشــوربازدی
ــی ــاخیل ــموی ــاندیدهای ــااص ــونی ــستاکن ــزنرج ــابهمرک مش
ــراینکــهازایــن ــد.بههمیــنخاطــرعــاوهب انگشــتشــماربودهان
ــم ــراهســراینرجــسخواهی ــداومومســتمرهم ــسبهصــورتم پ
ــهنرجــس ــهدیگــردوســتانوهنرمنــدانهــمخیری ــود،حتمــاًب ب

ــا ــهآنه ــنمجموع ــاای ــکاریب ــدوهم ــرایبازدی ــیوب رامعرف
ــه ــاننام ــوحوپیم ــان،ل ــم.درپای ــبمینمائی ــویقوترغی راتش
ســفیرنیکــوکاریاعضــاءتیــمفوتســالتوســطمدیرعامــلمؤسســه

بــهآنــاناهــداشــد.
اعضاتیمشاملآقایان:

هومــنجــوادی،ســیدجــوادهاشــمی،فرهــادجواهــرکام،
ــاری، ــرامافش ــرادران،به ــی،حامدب ــامبان ــی،بهن محمدرضاعیوض
نکیســا، نیمــا شمســائی، حســین محمدپــور، حســنخان
ــی،مبیــنشــادلو،احمــدمحمــدی، ــوی،مهــدیماهان بهرنــگعل

علیعبدالمالکی،آرشنوائی،علیسفلی،مجتبیپوربخش



یه 
یر

 خ
سـه

وس
م

راز
شـی

س 
جــ

نر

5

ــه ــب چلــ ش

 ادای دیــن کارکنــان ســرای

نرجــس بــا اهــدای خــون

ــر ــراینرجــس،ه ــتگانمعصــومس ــولوفرش ــودکانمعل ــرایک ب
روزوهرســاعتمیتوانســت،یلدائــیبســیارطوالنــیوتیــرهباشــد،
ــز ــنعزی ــوکارانوخیری ــتنیک ــیوعنای ــابمهربان ــوآفت ــرپرت اگ
ــا، نبود...امســالبــهدلیــلشــرایطقرنطینــهوشــیوعویــروسکرون
ــم ــس،مراس ــراینرج ــتس ــولوبیسرپرس ــدانمعل ــهفرزن گرچ
خــاصوجشــنشــبیلــداراهماننــددیگــرســالهانداشــتند،امــا،
ــوش ــویخــودرافرام ــدانمعن ــمفرزن ــازه ــادلب ــوکاراندری نیک
نکرده،کــودکانمعلــولوفرشــتگانزمینــیســراینرجــس،امســال
نیــزماننــدســالهایگذشــتهبــاهمــتنیکــوکارانمهربــان،
ــن ــد.درای ــزارنمودن ــدارابرگ ــبیل ــتانیش ــنتیوباس ــمس مراس
مراســمکــهبهدلیــلپیشگیــریازشــیوعویــروسکرونــاو
ــاو ــامحدودیته ــد۱۹،ب ــاریکووی ــترشبیم ــرگس ــشخط کاه
ــاف ــهبرخ ــرچ ــد،اگ ــزارش ــتیبرگ ــاصبهداش ــایخ مراقبته
ــن ــداروالدی ــیودی ــورفیزیک ــودکانازحض ــته،ک ــالهایگذش س
معنــویخویــشمحــرومبودنــد،امــاخیریــننیکاندیــش،بــازهــم
بــاارســالهدایــایمتنــوعوبرقــراریتمــاستلفنــی،درشــادمانی

ــد. ــینرجــسمشــارکتنمودن ــهمردم ــتگانخیری فرش
دعــایخیرکــودکانمعلــولوبیسرپرســتســراینرجــس،رفیــق

راهتــانبــاد.

ــار ــدارد.دردی ــرزن ــدوم ــی،ح ــورمهربان ــهوکش ــرزمینعاطف س
ــنو ــان،س ــشوزب ــب،گوی ــنومذه ــژاد،دی ــگون ــی،رن مهربان
ســال،جنســیت،فقــروثــروت،هیــچیــکجایــگاهونمــودینــدارد.
ــوعپــروریدرمیــاناســت، وقتــیموضــوعانســاندوســتیوهمن
ــی ــهخودنمائ ــیک ــارنگ ــدوتنه ــگمیبازن ــلرن ــنعوام ــهای هم
میکنــد،رنــگســبزازخودگذشــتگیوایثــاراســت.اوایــلآذرمــاه،
زمانیکــهکارکنــاننیکــوکاروخیراندیــشمؤسســهخیریــهمردمــی
ــا ــهگروهه ــتاندرهم ــوناس ــرهخ ــدذخی ــاعیافتن ــس،اط نرج
ــیواضطــراررســیده، ــهبحران ــهمرحل ــهوب بهشــدتکاهــشیافت
ایــنایثارگــران،داوطلبانــهجهــتاهــداخــونخــودثبتنــامنموده،
ــالخــون ــرانومســئولینســازمانانتق ــامدی ضمــنهماهنگــیب
شــیراز،روزیکشــنبه۱۳۹۹/۰۹/۱6درحالیکــهخداونــدکریــم
ــش ــارانمهربانی ــمانب ــودراگشــودهوآس ــتخ ــایرحم دروازهه

فاصلــهفیزیکــیبرگــزارگردیــد،بهاءالدینــیمدیــرعامــلمؤسســه
باحضــوردرمحــلکارپرســتاراندرمانــگاهشــبانهروزی،پرســتاران
ومراقبیــنبخــشنگهــداریوخانههــایکــودکپناهگاهــی،
ــاوشــاخههای ــااهــدایهدای ــان،ب ــیاززحمــاتآن ضمــنقدردان
ــس، ــهنرج ــهخیری ــپیدپوشمؤسس ــتگانس ــایفرش گل،تاشه

ــد. ــاراارجنهادن ــیوعکرون ــژهدردورانش بهوی

ــش ــاننیکاندی ــود،کارکن ــتمینم ــوعدوس ــانن ــارزمینی رانث
ســراینرجــس،بخشــیازوجــودارزشــمندخــود،خونشــانرابــه
ــد....ایــندر همشــهریانوهموطنــاننیازمنــدخــون،اهــدانمودن
حالــیاســتکــهبیشــترایــنعزیــزانبهدلیــلنــوعحرفــهوشــغل
خــود،نیازمنــدحفــظقــوایبدنــیوتقویــتنیــرووتــوانجســمانی
شــاننیــزهســتند،نکتــهمهمتــراینکــه،مــردمفــداکارشــیرازنیــز
بــادیــدناشــتیاقکارکنــانســراینرجــسبــرایاهــداءبخشــیاز
زندگــیوخــونخــود،تحــتتاثیــرایــنهمدلــیوایثــارقرارگرفتــه،
وآنهــانیــزپــابــهپــایکارکنــانســراینرجــس،بــااهــدایخــون،

دیــنخویــشبــهاجتمــاعرااداکردنــد.

کارترادرستانجامبده،بهخصوصوقتیکهکسیتورازیرنظردارد
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بهمواهبیکهازقبلداشتی،توجهکن

             از چــه راهــی بــا مؤسســه آشــنا شــدید؟ زمانــیکــهبــرایانجــام

ــهدعــوتدوســتعزیــزممهــدی ــهشــیرازاومدیــمب یــکمســابقهخیریــهب
شــیریکــهازفوتبالیســتهایبــزرگشــیرازیاســتومدتــیاســتکــهبــا
مــاآشــناییوارتبــاطداردودرمســابقاتخیریــههــمهمــراهتیــمهنرمنــدان
اســت،قــرارشــددرقالــبمســابقاتخیریــه،یــکبــازیهــمبــاتیــممنتخــب
ــولو ــودکانمعل ــعک ــهنف ــلازآنب ــدحاص ــیمودرآم ــتهباش ــیرازداش ش
بیسرپرســتمؤسســهخیریــهمردمــینرجــسشــیرازهزینــهشــود...توفیــق
ــدا ــیپی ــامؤسســهآشــناشــدموموقعیت ــقب ــنطری ــهازای ــودک ــدب خداون
ــابقیــهدوســتانهنرمنــد،زمانیکــهدرشــیرازبودیــمبیائیــمواز شــدکــهب

نزدیــکمؤسســهروببینیــم.
            حــس و حالتــون را از بازدیــد مؤسســه بیــان کنیــد؟حــسوحــال

بســیارعجیبــیبــودگرچــهمــادرتیــمفوتبــالســتارگانهنــرایــراناز۲۰
ــن ــدانمتعــددیدرای ــاقهنرمن ــارهمدیگــههســتیموباتف ســالپیــشکن
مــدتبســیارطوالنــیمؤسســاتخیریــهبســیاریرورفتیــموبازدیــدکردیــم،
ــی ــاخیل ــهبازدیده ــابقی ــدب ــنبازدی ــمای ــمبگ ــردهمیتون ــیبیپ ــاخیل ام
ــزآشــناهســتیم،و ــهمراک ــافضــایاینگون ــهب ــااینک ــاب ــاوتداشــت.م تف
درمراکــزمختلــفحــسنوعدوســتیراتجربــهمیکنیــم،امــاهــربــاردیــدن

ــد. ــونمیکن ــالآدمرودگرگ ــمح ــازه ــولب ــایمعل بچهه
ــوده؟کًا ــی ب ــه چ ــای خیری ــم و بازی ه ــکیل تی ــون از تش             هدفت

فلســفهتشــکیلتیــممــا،انجــامکارهــایعامالمنفعــهازطریــقفعالیتهــای
ورزشــیهســت.شــالودهوپایــهتشــکیلتیــمهــممــرامدوســتیوچارچــوب
رفاقــتهســت،بههمیــندلیــلهمگــیبــاهــمکارهــایهماهنگــیراانجــام
ــم. ــهنفــعمؤسســهبرگــزارکردی ــازیروب ــلب ــهچــهدلی ــم.اینکــهب میدی
ــدهســتیم ــکســریهنرمن ــای ــهاســتم ــطخیری ــافق ــایم ــلبازیه دلی
ــی ــونمعن ــمبرام ــته ــردوباخ ــتوب ــاننیس ــهاصلیم ــالحرف ــهفوتب ک
ــاباختنمــون ــاب ــمت ــازیراببازی ــرایاینکــهب ــمب ــیجاهــارفتی ــدارهخیل ن
خنــدهبــرلــبکــسدیگــهبیــاد.بــاباختنمــونمانــدگارشــدیم.خــداراشــکر
ــرای میکنــمکــهتونســتیمتــوایــن۲۰ســالجاهــایمختلفــیرابریــموب

ــازیخیریــهتوســط ــازیکنیــمبیــشاز۷۰۰ب مؤسســاتخیریــهمختلــفب
ــوب ــکرخ ــداراش ــدهوخ ــزارش ــهبرگ ــامالمنفع ــورتع ــهص ــدانب هنرمن
ــدوارم ــموامی ــازیمیکنی ــموفرهنگس ــامیمونی ــمام ــامیبازی ــوده....م ب
ــن ــمازهمی ــیرازراه ــسش ــهنرج ــه.مؤسس ــتربیفت ــابیش ــناتفاقه ازای

ــااشــتیاقاومدیــم. طریــقرفاقتــیشــناختیموب
              صحبتــی بــا دیگــر هنرمنــدان داریــد؟ایــنروهــمشــخصاًاعتقــاد

دارمکــهخداونــدهــرکســیراهــرجایــیدعــوتنمیکنــه،یقیــندارمامــروز
ــد ــهچن ــدهب ــوندســتب ــنحــالبهم ــهای ــمک ــوتشــدهبودی ــادع اینج
ــه ــهخاطــرســامتیک ــمب ــهجــابیاری ــهشــکرخــداراب ــلیکــیاینک دلی
ــروابســتگی ــارغازه ــهف ــیک ــهازشــمابزرگان ــونبخشــیده،دوماینک بهم
ــن ــدوازای ــتگیمیکنی ــیازخودگذش ــادیومال ــویوم ــائلدنی ــهمس ب
بچههــامراقبــتمیکنیــد،درسبگیریــموآموختههایمــانرابــهتیــم
ــق ــهتزری ــهجامع ــدانب ــقهنرمن ــردهوازطری ــلک ــانهمنتق ــگورس فرهن
ــمو ــینمیکنی ــانزندگ ــرایخودم ــطب ــافق ــهم ــمک ــاتکنی ــمواثب نمایی
قــرارهکــهبخاطــرعمــوممــردمزندگــیکنیــم...مــاهنرمنــدانبایــدبدانیــم
ــدبقیــه ــدکمــککنیــمبای ــم،فقــطمــالخودمــوننیســتبای هرچــیداری
ــر ــاندره ــههمنوع ــردنب ــکک ــارکتوکم ــهمش ــمب ــوتکنی ــمدع روه
قشــریکــههســتندوهــرجایــیکــهضعــفدارنــد.مثــًامؤسســهنرجــس
ــداری ــتنگه ــودکانبیسرپرس ــمیوک ــیوجس ــولذهن ــایمعل ازبچهه
ــداری ــرطانیرونگه ــایس ــویبیماره ــارانکلی ــهبیم ــزدیگ ــد.مراک میکنن
ــه ــرحــالهم ــهه ــمب ــادداری ــادرکشــورزی ــنقشــرآدمه ــنوازای میکن
ــههمنوعانمــونکمــک مــاوظیفــهانســانی،اخاقــیووجدانــیداریــمکــهب
کنیــم.نمیشــهدعــاکــردکــهامیدواریــمهیــچوقــتهیــچآســیبدیــدهای
دردنیــانباشــهچیــزیهســتکــههمیشــههســتبــهدالیــلمختلــف.یکــی
ــاشــکرگزارش ــدهت ــهمــانشــونب ــدمیخــوادب ازدالیلــشاینــهکــهخداون

ــهبقیــهکمــککنیــم. باشــیموبایــدب
ــتمؤسســهبســیار ــد؟فعالی ــه دیدی ــه را چگون ــرد مؤسس                عملک

عالــیبــودومدیریــتمجموعــه،انســانبســیارفرهیختــهوبزرگــواریاســت

گپی خودمانی با 

  هومن جوادی
خواننــده، مؤســس  و  
ــال   ــم فوتب ــر تی مدی

هنـر سـتارگـان 
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جالوجبروتخودتراتأییدکن،دنیابههوشسرشارودلرباییتونیازدارد

ــد.و ــکمیکن ــنکم ــنمعلولی ــهای ــونب ــونودلش ــاج ــزب ــاننی وخودش
امیدواریــمکــهخداونــددرهــردودنیــابــهایشــانوبــههمــهپرســنلمؤسســه
ــه ــمان ــداره.ش ــونب ــتوارنگهت ــیراس ــنمس ــهای ــدودرادام ــزایخیرده ج
ــی ــد.خیل ــمدرسمیدی ــاه ــهم ــهب ــدبلک ــتگیمیکنی ــاازخودگذش تنه

ــودم. ــاب ــروزاینج ــهام ــحالمازاینک خوش
                   و حــرف آخـــر؟درآخــرصحبتــیکــهدارمبادوســتانوهنرمندان

وکلمــردمعزیــزکشــورمانکــهبیاییــدبــاهــمدیگــهخــوببــودنرامعنــا
ــران ــرای ــتارگانهن ــالس ــمفوتب ــیم،تی ــهباش ــارهمدیگ ــدکن ــم،بیایی بکنی
بــرایفرهنــگســازیواعتــایدوکلمــهمهربانــیواحتــرامدرســتشــده،
مــادوســتداریــمکــهمهربانــیواحتــرامرافریــادبزنیــم.مــنخــودمشــخصاً
ــت ــیورعای ــتمهربان ــارت،رعای ــاعب ــندوت ــتای ــهرعای ــمک ــرمیکن فک
ــفمملکــت ــادیروازقســمتهایمختل ــهمشــکلبســیارزی ــراممیتون احت
مــاراحــلکنــهاگــربــاهــممهربــانباشــیمبــههــماحتــرامبگذاریــموبــه
ــم ــده ــموعقای ــرامبگذاری ــماحت ــاره ــهرفت ــمب ــرامبگذاری ــماحت ــقه ح
احتــرامبگذاریــمبســیاریازمشــکاتحــلمیشــهبــازمممنونــمکــهمــارادر
جمــعخودتــونپذیرفتیــدامیــدوارمبــازمفرصــتپیــشبیــادکــهمــابــازهــم

بیایــمشــیرازشــماراببینیــموازتــوندرسانســانیتیــادبگیریــم.
تهیهوتدوین:نرگسباصریمسؤلروابطعمومیمؤسسه
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همیشهبهترینپیامدهارابرایخودتودیگرانپیشبینیکن

ــاازصــدایضبــط ــرایشــماهــمایــنســوالپیــشآمــدهکــهآی احتمــاالًب
ــمدردادگاه ــردهام،میتوان ــطک ــهضب ــیک ــاصدای ــیی ــهتلفن ــدهمکالم ش

ــم؟ ــدرکاســتفادهکن ــوانم ــهعن ــایخــودب ــاتادع ــرایاثب ب
آیا ضبط صدا جرم است؟

ــان، حفــظحریــمشــخصی-خصوصــیافــرادورعایــتاســرارواطاعــاتآن
ــال ــلوامث ــبایمی ــیدرقال ــایالکترونیک ــخصی،دادهه ــاتش ــرمکاتب نظی
ــوقاساســی ــارزحق ــقب ــیازمصادی ــاتتلفن ــفاهیومکالم ــراتش آن،مذاک
شــهرونداناســت.اهمیــتایــنموضــوعازحیــثاجتماعــیواخاقــیابتــدادر
اصــل۲۵قانــوناساســیوپــسازآنجهــتتکریــموپاسداشــت،درقوانیــن
ــط ــودنتوس ــینم ــرمتلق ــگاری)ج ــرمان ــاًج ــدهوبعض ــرش ــهذک موضوع

ــت. ــدهاس ــذار(ش قانونگ
درایــننوشــتاربــهبررســیعناصــرقانونــیومــادیضبــطصــدایاشــخاص
پرداختــهومشــخصمیکنیــمضبــطصــدایاشــخاصدرچــهحالتــیتوســط

ــود. ــوبمیش ــرممحس ــذارج قانونگ
حفظ حریم شخصی در قانون اساسی

ــن ــیقوانی ــادرتمام ــتناد،م ــتواس ــهاهمی ــهلحــاظدرج ــوناساســی،ب قان
ــاموازیــنآنمغایــرت ــامقــررهاینبایــدب ــونی ــه،قان اســتوهیــچگاهمصوب

داشــتهباشــد.
اهمیتحریمخصوصیوپاسداشتآندراینقانونبهشرحزیراست:

ــای ــهشــدهومبن ــذارارای ــانوقانونگ ــهتوســطحقوقدان ــقتفســیریک طب
وضــعســایرقوانیــنومقــرراتدرایــنزمینــهمیباشــد،ِصــرفضبــطصــدا،
ــل ــدونرضایــتطــرفمقاب ــاانتشــارآنب ممنــوعنیســت،بلکــهچنانچــهب

همــراهبــودهویــاعلیــهویاســتفادهگــردد،جــرمتلقــیمیشــود.
آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟

برخــیافــرادبــهواســطهشــغلیکــهدارنــداقتضــایکارشــانضبــطمکالمــه
طــرفمقابــلاســت.مثــًاروزنامــهنــگارانوخبرنــگارانکــهدرپــیمصاحبهبا
اشــخاصهســتندغالبــاًبایــدازوســیلهضبــطصدایــامکالمــاتاســتفادهکنند.
ــرایاینکــهنکاتــیفرامــوشنشــودممکــناســتصــدای وکاهــمبرخــیب
مــوکلراضبــطکننــد.یــادرتمــاسبــاخیلــیازمؤسســاتخصوصــیودولتی
درابتــدایبرقــراریارتبــاطاعــاممیکننــدایــنگفتگوبــرایمقاصدآموزشــی
ونظارتــیضبــطمیشــود.علیرغــمتاکیــدشــدیدقانــوناساســیبــرحفــظ
عــادی افــراد بــرای صــدا، ضبــط ِصــرف افــراد، شــخصی حریــم
ــه ــخصیراب ــوانش ــر،نمیت ــارتروانت ــهعب ــت.ب ــدهاس ــگارینش جرمان
ــط ــدایضب ــهازص ــراینک ــرد.مگ ــمک ــدادردادگاهمته ــطص ــامضب اته
ــرووحیثیــتویرا ــهآب ــهطــوریک ــردهب ــهشــخصاســتفادهک شــده،علی
خدشــهدارنمایــدیــاموجبــاتضــرربــهویرافراهــمســازد.لــذادرصــورت
ســوءاســتفادهازمطالــبضبــطشــدهتوســطهــریــکازطرفیــن،اگــرایــن
ــت، ــن،تهم ــلتوهی ــهمث ــنمجرمان ــایرعناوی ــاس ــقب ــتفادهمنطب ــوءاس س

ــود. ــریش ــئولیتکیف ــددارایمس ــد،میتوان ــاذیو....باش ــذف،اخ ــرا،ق افت
امــاصــرفضبــطمکالمــهویــاگفتــارردوبــدلشــدهتوســطاشــخاصحاضــر
درآن،فاقــدهرگونــهوصــفمجرمانــهاســتوهیــچگونــهرویــهقضایــینیــز

مبنــیبــرمجرمانــهبــودنصــرفضبــطمکالمــاتشــخصیوجــودنــدارد.

جرمانگاریضبطصداتوسطمأمورینوکارکناندولتی
ــن ــتخدمینومأموری ــکازمس ــری ــامی،ه ــازاتاس ــونمج ــبقان ــهموج ب
ــر ــخاصرادرغی ــیاش ــاتتلفن ــامکالم ــراتی ــامخاب ــاتی ــی،مراس دولت
مــواردیکــهقانــوناجــازهدادهحســبمــوردمفتــوحیــاتوقیــفیــامعــدومیــا
بازرســییــاضبــطیــااســتراقســمعنمایــدیــابــدوناجــازهیصاحبــانآنهــا
مطالــبآنهــاراافشــاءنمایــدبــهحبــسازیــکتــاســهســالویــاجــزای

نقــدیازشــشتــاهجــدهمیلیــونریــالمحکــومخواهــدشــد.
ــه  ــم و ب ــدور حک ــتند ص ــد مس ــده می توان ــط ش ــدای ضب ــا ص آی

ــود؟ ــه ش ــه دادگاه ارائ ــل ب ــوان دلی عن

اســتفادهازصــدایضبــطشــدهاشــخاصبــهعنــوانمــدرکدردادگاهفاقــد
ــهدســتآمــده ــیب ــهایکــهازطریــقغیرقانون ــهادل ــراارائ ــاراســت،زی اعتب

باشــدمــوردقبــولنیســت.
ــمیودادگاه، ــعرس ــخاصدرمراج ــدهاش ــطش ــدایضب ــدهص ــاارائهکنن ام
طبــققانــوناساســیومــاده۵۸۲بخــشتعزیــراتقانــونمجــازاتاســامی
ــداو ــطص ــت.بنابراینضب ــریاس ــبکیف ــلتعقی ــال۱۳۷۵،قاب ــوبس مص
ــردباشــدمــورد ــیکــهعلیــهف ــیودرصورت ــهصــورتغیرقانون انتشــارآنب

ــد. ــابنمیآی ــهحس ــیب ــهقانون ــتوادل ــولدادگاهنیس قب
ــرآن، ــیوغی ــهتلفن ــهدرمکالم ــدهچ ــطش ــدایضب ــهص ــه:چنانچ نکت
متضمــناقــرارشــخصعلیــهخــودشباشــد)مثــًافــردبگویــدمــنبــهتــودو
میلیــونتومــانبدهــکارم(وفــردمقابــلازضبــطشــدنصــدایخــودمطلــع
ــارســاقطاســت. ــیمحســوبنمیگــرددوازدرجــهاعتب ــرارقانون نباشــد،اق

نکاتتکمیلی:
ــگاریشــدهاســت،شــنود ــابضبــطصــداجرمان ــوندرب ــهدرقان آنچــهک
پنهانــییــااصطاحــاًاســتراقســمعبــودهومتضمــنورودشــخصثالــثبــه

مکالمــاتتلفنــییــادادههــایاینترنتــیاســت،نــهطرفیــنمکالمــه.
ــاده۳ ــنم ــراتوهمچنی ــشتعزی ــامیبخ ــازاتاس ــونمج ــاده۵۸۲قان م
ــات ــرلمکالم ــیوکنت ــنودپنهان ــیداردش ــررم ــهایمق ــمرایان ــونجرای قان
تلفنــیاشــخاصدرغیــرمــواردیکــهقانــوناجــازهدادهاســت،جرممحســوب

ــدشــد. ــدیمحکــومخواه ــاجــزاینق ــهحبــسی میشــودومرتکــبب
ــتو ــوطاس ــورمرب ــتکش ــهامنی ــهب ــواردیک ــراددرم ــناف ــرلتلف کنت
ــهنظــرقاضــیضــروریتشــخیصداده ــوقاشــخاصب ــاقحق ــرایاحق ــاب ی

میشود،جایزاست.
گردآوریوتدوین:حمیدعرفانیکارشناسومشاورحقوقیمؤسسه

آیـا صدای ضبط شده

 افراد مدرک محسوب 

می شود؟
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تاشکنتابهخواستههایدلتبرسیوخواستههایبدردنخورترارهاکن
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ریسککن،توقدرتجابجاییکوههاراداری

در کودکانــی کــه بــه صــورت نرمــال 
ــی  مراحــل طبیعــی تحــرک و رشــد حرکت
بــه دســت می آورنــد، خوشــبختانه  را 
از  ایــن مراحــل  بــه آمــوزش  نیــازی 
ــا در  ــت ام ــن نیس ــینه خیز رفت ــل س قبی
برخــی از کــودکان تغییــر قابــل توجهــی را 
در مراحــل رشــد حرکتــی نظیــر ســینه خیز 
رفتــن مشــاهده می کنیــم کــه ایــن 
مقالــه بــه شــما کمــک می کنــد تــا 
بتوانیــد ســینه خیز رفتــن را در آن هــا 

ــد.  ــهیل کنی تس
در نظــر داشــته باشــید کــه در صورتــی کــه 
ــه ای و  ــار مشــکالت زمین ــودک شــما دچ ک
ــد  ــدا بای ــد ابت ــاص می باش ــای خ بیماری ه
ــا  ــاب و ی ــز و اعص ــک مغ ــا پزش ــکل را ب مش
ــد  ــان بگذاری ــی در می ــن کار درمان متخصصی
ســپس در صــورت آمادگــی کودک تــان بــرای 
ــن کار  ــینه خیز، متخصصی ــه س ــام مرحل انج
درمانــی می تواننــد بــه شــما جهــت آمــوزش 
ترفندهــای ســینه خیز کمــک کننــد. برخــی 
از کــودکان فلــج مغــزی یــا ســی پی در 
ــکالتی  ــار مش ــینه خیز دچ ــد س ــام فراین انج
دلیــل  بــه  موضــوع  ایــن  کــه  هســتند 
ــم در برخــی از  ــا اسپاس ــف عضــالت و ی ضع
ــی  ــن کاردرمان ــد. متخصصی ــالت می باش عض

ــن مشــکالت  ــودکان ای ــق ک ــی دقی ــا ارزیاب ب
ــه  ــی ک ــع موانع ــا رف ــرده و ب ــایی ک را شناس
ــزی  ــج مغ ــودکان فل ــن ک ــینه خیز رفت در س
ــا  ــد ت ــک می کنن ــا کم ــه آن ه ــود دارد ب وج

ــد. ــن را بیاموزن ــینه خیز رفت س
تیــم کاردرمانــی جســمی مرکــز جامــع 
از  بهره گیــری  بــا  ایــران  توانبخشــی 
ــوزش  ــای آم ــن تکنیک ه ــن و مؤثرتری بهتری
حرکتــی  تاخیــر  کــودکان  در  ســینه خیز 
و کــودکان ســی پی ایــن امــکان را بــرای 
تــا  می کنــد  فراهــم  ســی پی  کــودکان 
ــود و  ــی خ ــطح توانای ــب س ــد برحس بتوانن
ســن مناســب مرحلــه حرکتــی ســینه خیز را 
کــه در بهبــود مراحــل بعــدی حرکتــی نیــز 
نقــش بســیار مهمــی دارد بــه دســت آورنــد. 
در  کودکمــان  بــه  می توانــم  چگونــه 

کنیــم کمــک  رفتــن  ســینه خیز 
ــاره  ــف اش ــج روش مختل ــه پن ــا ب در این ج
می کنیــم تــا کــودک خــود را بــه انجــام 

مرحلــه ســینه خیز ترغیــب کنیــد:

ــودک از روی  ــر ک ــردن س ــد  ک ــن بلن 1- تمری
ــن زمی

در حالتــی کــه کــودک شــما بــه پشــت 
ــودک روی  ــه ک ــد ک ــازه دهی ــده، اج خوابی

ــد کــردن ســر  ــا بلن ــده و ســپس ب شــکم آم
ــن کار شــرایط را  ــه ای کــودک و ترغیــب او ب
ــد،  ــم کنی ــدام فراه ــه ان ــرای حرکــت آزادان ب
توانایــی بــاالآوردن ســر باعــث ایجــاد رفلکس 
ــود.  ــودکان می ش ــینه خیز در ک ــی س حرکت

2- زمان استفاده از روروک را کـم کنید 
بــا توجــه بــه این کــه کودکانــی کــه از 
ــد درانجــام مراحــل  روروک اســتفاده می کنن
رشــد حرکتــی روی زمیــن ضعیــف می شــوند 
توانایی هــای  از روروک می توانــد  اســتفاده 
غلــت زدن  ســینه خیز،  درانجــام  را  آن هــا 
ــرای  ــذا ب ــد ل ــم کن ــی نشســتن کـ ــا حت و ی
ــار  ــن دچ ــینه خیز رفت ــه در س ــی ک کودکان
روروک  از  حتی االمــکان  هســتند  تاخیــر 

ــود. ــتفاده ش ــر اس کمت

3- ایجاد انگیزه برای کودک
یــا حتــی  و  اســباب بازی ها و وســایل  از   
ــودک  ــب ک ــرای ترغی ــد ب ــی می توانی گوش
بــه حرکــت ســینه خیز بــه ســمت شــی 
ــد از  ــعی کنی ــد س ــتفاده کنی ــورد نظراس م
ــد و  ــه اســتفاده کنی ــورد عالق اســباب بازی م
ایــن اســباب بازی ها را در فاصلــه مناســب 
قــرار دهیــد هم چنیــن اســتفاده از آینــه نیــز 

ــه  ــد ک ــاس می کنی ــه احس ــی ک در صورت
ــن  ــینه خیز رفت ــه س ــان در زمین کودک ت
دچــار تاخیــر اســت و یــا مشــکالتی باعــث 
شــده کــه او مرحلــه ســینه خیز رفتــن را 
ــد  ــام ده ــی انج ــورت طبیع ــد به ص نتوان
ــا  ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب ــن مقال ای
بتوانیــد مشــکالت احتمالــی کــودک خــود 
ــرف  ــورت برط ــد و در ص ــی کنی را بررس
ســینه خیز  آمــوزش  بــه  آن  نمــودن 
ــاده  ــورت س ــه ص ــود ب ــودک خ ــن ک رفت

ــد. بپردازی

برای سینه خیز رفتن نوزادان
تـــمرین سـاده

5
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برایخودتدرزندگیحدومرزیمعینکن،انرژیووقتگرانبهایتراقدربدان

بــهشــکلیکــهکــودکتصویــرخــودرادر
ــی ــرکخوب ــدمح ــدمیتوان ــهببین آین
بــرایســینهخیزرفتــنبــهســمتآینــه

باشــد.

4- کودک را روی شیب مالیم قرار دهید
ــه ــم۲۰درج ــیبمای ــتفادهازش اس
ــینهخیز ــرایس ــرایطراب ــدش میتوان
ــن ــدهمچنی ــاکن ــودکمهی ــنک رفت
اصطــکاککمتــربیــنبــدنکــودک
وزمیــنماننــدخوابانــدنکــودکبر
ــد رویســرامیکوســنگمیتوان
حرکــتســینهخیزرفتــناورا
تســهیلکنــد.دربرخــیازمــوارد

ــه نیــزمیتوانیــدکــودکراپشــتب
دیــوارقــراردادهتــاکــودکازقــدرت

ــود ــدنخ ــوران ــرایجل ــاردادنب فش
اســتفادهنمایــد.

5- انجام حرکت متقابل دست و پا
جهــتآمــوزشحــرکاتهماهنــگدســت
ــای ــاپ ــتراب ــکدس ــدی ــامیتوانی وپ
ــا ــرراب ــتدیگ ــندس ــفوهمچنی مخال
ــان ــهصــورتهمزم ــرب ــفدیگ ــایمخال پ
ــوه ــدنح ــنکارمیتوان ــد.ای ــتدهی حرک
ــودک ــینهخیزرادرک ــحس ــتصحی حرک

ــد. شــماتســهیلکن
بــرای را پیشنیازهایــی چــه کــودک

دارد؟ الزم رفتــن ســینهخیز
ــی، ــدحرکت ــررش ــلدیگ ــونمراح همچ
فرآینــد یــک نیــز رفتــن ســینهخیز
ــدا ــهدرابت ــدک ــدهمیباش ــیپیچی حرکت
ــل ــیقاب ــدرتعضان ــودکازق ــدک بای

ــرایانجــامآنبرخــوردارباشــدو ــیب قبول
ــیدر ــیحرکت ــیهماهنگ ــنتوانای همچنی

کــودکبــهرشــدکافــیرســیدهباشــد.
توانایــیمیبایســتدرکــودک ایــن۲
ایجــادشــدهباشــدتــابتــوانبــهســینهخیز

ــود. ــدوارب رفتــنکــودکامی
ــندر ــینهخیزرفت ــفس ــایمختل روشه

ــوزادان ن
ــینهخیز ــیس ــتانداردوطبیع ــتاس حرک
ــا ــتب ــتراس ــهدس ــتک ــکلیاس ــهش ب
ــاپــایراســت پــایچــپودســتچــپب
حرکــتمیکنــدامــادربرخــیازکــودکان
ــنهماهنگــیوجــود ــهای ممکــناســتک
شــکل بــه خزیــدن و باشــد نداشــته

ــد. ــاقبیفت ــیاتف ــدنکماندوئ خزی
ــیپی ــودکانس ــیازک ــندربرخ همچنی
ویــاکودکانــیکــهبــهدلیــل
ــی ــیحرکت ــاصتوانای ــکاتخ مش
ــینهخیز ــدس ــفمیباش ــاضعی ــاه پ
انجــام دســت بــا فقــط رفتــن
ســینهخیز اصطاحــاً و میشــود
ــه ــودب ــدهمیش ــکلنامی ــیش کرم
شــکلیکــهکــودکازدســتاســتفاده
کــردهوپــایاوهماننــدکــرمبه
ــالاوکشــیدهمیشــود. دنب
کــودکبــهصــورتطبیعــی
چــهزمانــیتوانایــیســینهخیز

ــد؟ ــدامیکن راپی
در رفتــن ســینهخیز اســتاندارد زمــان
ــد ــیمیباش ــا۸ماهگ ــن6ت ــودکانبی ک
از میتواننــد کــودکان حــال ایــن بــا
ــه ــمب ــره ــادیرت ــروی ــانزودت ــنزم ای
در کننــد. پیــدا دســت مهــارت ایــن
ــاوجــود ــشازحــدوی ــربی صــورتتاخی
ــه ــدیب ــهمغــزیارتوپ مشــکاتیدرزمین
ــاً ــنحتم ــزرفت ــینهخی ــرس ــراهتاخی هم
بــایــکپزشــکمغــزواعصــابویــایــک

نماییــد. مشــورت کاردرمانگــر
الزمبــهذکراســتکــهبرخــیازکــودکان
ممکــناســتبــههیچوجــهمرحلــهســینه
ــت ــکحرک ــوانی ــهعن ــنراب ــزرفت خی
ــه ــهصــورتجهشــیب انتخــابنکننــدوب
ــل ــننائ ــارفت ــتوپ ــاردس ــهچه مرحل

شــوند.
ــناس ــمانهصفرینژادفردکارش ــن:س ــردآوریوتدوی گ

ارشــدروانشناســیبالینــیمؤسســه

/https://www.iranrehab.ir:منبع



یه 
یر

 خ
سـه

وس
م

راز
شـی

س 
جــ

نر

12
خیلیمهماستکهتوفقطبهخواستههایتفکرکنی،نهبهترسهایت

کرونــا  ویــروس  دربــاره  بســیار  امــروزه 
می شــنویم. ویروســی کــه بــر اســاس اعــام 
ســازمان بهداشــت جهانــی بــه ســرعت در 
ــان  ــاره جه ــر 5 ق ــدن در ه ــر ش ــال فراگی ح
در  کرونــا  ویــروس  قابلیت هــای  اســت. 
انتقــال از فــرد بــه فــردی دیگــر، جهش هــای 
ــی  ــدرت بیماری زای ــه ق ــی ک ــی احتمال ژنتیک
ویــروس را افزایــش می دهــد، ویــا نبــود 
واکســن و درمــان قطعــی بــرای ویــروس 
کــه  هســتند  مــواردی  جملــه  از  همگــی 
ــن  ــا ای ــه ب ــیاری را در مقابل ــای بس نگرانی ه
ویــروس بــر انگیختــه اســت و افــراد ممکــن 

ــوند. ــگاری ش ــار ان ــود بیم ــار خ ــت دچ اس
ــن ــودممک ــیخ ــطزندگ ــادرمحی ــیاریازم بس
ــر ــاریراب ــهبیم ــدنب ــاش ــرسازابت ــتت اس
ــی ــم.ترس ــلکنی ــودتحمی ــوادهخ ــهوخان جامع
واقعیــت از مبنایــی اوقــات از درخیلــی کــه

نداشــتهوموجــباضطــرابمــامیشــود.

ترس در مقابل اضطراب
ســامتی دادن دســت از بیمــاری، از تــرس
یــامتحمــلرنــجشــدن،همــوارهبــرایمــا
نگرانیهایــیرابــهدنبــالدارد.همــهمــابــه
عنــوانانســانبــرایســامتیخــوداهمیــت
ویــژهایقائــلهســتیموســعیدرحفــظوارتقــای
آنداریــم.تــرسطبیعــیازبیمــارشــدناحســاس
مفیــدیاســتکــهپاســخمنطقــیمــارادرمقابلــه

تــرس میانگیــزد. بــر احتمالــی شــرایط بــا
ــابقه ــونس ــیهمچ ــهدالیل ــدب ــیمیتوان طبیع
ــهای ــاریزمین ــودبیم ــاری،وج ــودبیم ــیوج قبل
یــامســتعدکننــده،ویــاشــواهدومــدارکعلمــی
نشــأتگرفتــهباشــد.بــراســاسنظریــاتتکامــل
انســان،وجــودایــنتــرسبــهمــاکمــکمیکنــد
و منطقــی رفتارهــای و پاســخها اســاس بــر
ــی ــراحتمال ــاخط ــکلی ــامش ــدهب ــابش حس
ــرراانجــامدهیــم. ــاتمؤث ــمواقدام برخــوردکنی
بنابرایــندریــککامبایــدگفــتتــرسپاســخی
متناســببــهوجــودیــکمحــرکواقعــیدر
ــک ــرکم ــایعم ــادربق ــهم ــهب ــتک ــارجاس خ
ــی ــننگران ــاتای ــیاوق ــل،گاه ــد.درمقاب میکن
ــدارک ــواهدوم ــاسش ــراس ــیب ــرس،مبنای وت
نداشــتهودرواقــعیــکتــرسغیــرمنطقــی
ودلهــرهآوراســت.بــرخــافپاســخطبیعــی
ــدارد ــرس،دراینجــامحــرکخارجــیوجــودن ت
ــدهای ــخنامتناســبوتشــدیدش ــنپاس ــیذه ول
ــس ــههیپوکندریازی ــدک ــانمیده ــودنش ازخ
خــود  یــا ) Hypochondriasis (
بیمــارانــگارینــامدارد.هیپوکندریازیــسدر

ــت. ــایعاس ــردمش ــیاریازم ــانبس می
ــیدر ــاالتاضطراب ــرهاخت ــالدرزم ــناخت ای
علــمروانشناســیطبقــهبنــدیشــدهاســت.
فــردمبتــابــههیپوکندریازیــسعمیقــااحســاس
ــی ــددرحال ــکمیکن ــاریمهل ــیوبیم ناخوش
ــر ــیب ــانشــانهپزشــکیمبن ــتی ــچعام ــههی ک

ــر ــرسغی ــنت ــدارد.ای ــودن ــاریوج ــودبیم وج
واقعــیگاهبســیارآزاردهنــدهاســتکــهبایــد

ــود. ــانش ــادرم حتم

ماهیت بیماری هیپوکندریازیس
ــا ــن۲۵ت ــوالدرســنینبی ــسمعم هیپوکندریازی
۳۵ســالودرمیــانخانمهــاشــیوعباالتــری
ــا ــاروی ــنب ــار،چندی داردوممکــناســتیــکب
ــته ــودداش ــردوج ــیف ــمدرزندگ ــوردائ ــهط ب
ــه ــدمؤلف ــسازچن ــاریهیپوکندریازی ــد.بیم باش
اصلــیتشــکیلشــدهاســت.یکــیازویژگیهــای
ــت ــوردوضعی ــاددرم ــایزی ــرادنگرانیه ــناف ای
ــث ــعآنباع ــهتب ــهب ســامتیخــودمیباشــدک
ــا ــکی ــبپزش ــهمط ــروریب ــرض ــهغی مراجع
بیمارســتانمیشــود.درحالیکــهعمــابــاانجــام
معاینــاتوحتــیبررســیهایآزمایشــگاهیو
ــرد ــیازبیمــاریدرف ــچعامت ــرداری،هی تصویرب
دیــدهنشــدهویــادرصــورتوجــود،بســیارخفیف
وقابــلچشــمپوشــیاســت.خــودبیمــارانــگاری
ــاری ــدبیم ــهدرازابکش ــاهب ــتراز6م ــهبیش ک
ــدتحــت ــردبای هیپوکندریازیــستلقــیشــدهوف
ــرد. ــراربگی ــیق ــایضداضطراب ــاداروه ــانب درم
چــهعلتهایــیبــرایخــودبیمــارانــگاریمطــرح

ست؟ ا
ــرافــرادعــادیجامعــه، هیپوکندریازیــسعــاوهب
یــا و درمانــی بخــش کارکنــان در میتوانــد
دانشــجویانپزشــکینیــزدیــدهشــود.بــهطــوری

آیا ترس از بیمار شدن یا ) خود بیمار انگاری (
                             واقعیت دارد؟
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بدانکهتوبههرطریقیسزاواردریافتمواهبخداوندیهستی

ــههــربخــشتصــورمیکنــد ــاورودب ــردب کــهف
بــهبیماریهــایآنبخــشبیمارســتانمبتــا

ــت! ــدهاس ش
ایــن آمــدن وجــود بــه علــت چــه اگــر
تــرسناشــناختهاســتولــیچندیــنعلــت
بیمــاری زمینــه پــس در میتوانــد مهــم

باشــد: فــرد هیپوکندریازیــس

استرس های بزرگ در زندگی
ــل ــرمث ــناختیدیگ ــاریروانش ــکبیم ــودی وج
وســواسیــاافســردگیاساســیویــااســکیزوفرنی

ــا ــتفادهجنســیی ــوءاس ــالس احتم
ــی ــیدردورانکودک عاطف

ــدندر ــارش ــدازبیم ــراتب خاط
ــورت ــهص ــودراب ــهخ ــیک دورانکودک

نشــان بزرگســالی در شــدن بیمــار از تــرس
میدهــد.

وجــودنشــانههایمهــمازبیماریهــادرفــرد.
بــهعنــوانمثــالفــردیکــهدچــاردرددرناحیــه
قفســهســینهمیشــودتصــورمیکنــددچــار
ــرح ــهش ــیک ــتدرحال ــدهاس ــیش ــکتهقلب س
ــا ــبی ــوارقل ــنن ــایدردوگرفت ــالویژگیه ح
قلبــی بیمــاری مختلــف آزمایشهــای انجــام
ــذرا ــیهایگ ــافراموش ــد.وی ــیراردمیکن واقع
ــد ــربیفت ــنفک ــهای ــخصب ــودش ــبمیش موج
ــده ــارش ــردچ ــاریآلزایم ــهبیم ــاالب ــهاحتم ک
اســت.بــههمیــندلیــلدرصورتــیمیتوانیــمبــه
بیمــاربرچســبهیپوکندریازیــسبزنیــمکــهقبــل
ــراییافتــنبیمــاری ازآنبررســیهایپزشــکیب
واقعــیانجــامشــدهونتیجــهآنهــامنفــیباشــد.

خود بیمار انگاری و ویروس کرونا
ــن ــدای ــارهش ــهاش ــهدرمقدم ــورک ــانط هم
روزهــاحجــمزیــاداخبــاردرمــوردویــروس
ــرسازبیمــارشــدنرا کرونــاممکــناســتت
درمــاافزایــشدهــد.بســیاریازتوصیههــاو

اخبــاریکــهایــنروزهــادرمقابلــهبــابیمــاری
ــهتنهــاغیرواقعــینبــوده ــاگفتــهمیشــودن کرون
بلکــهبایــدبســیارجــدیگرفتــهشــود.درصورتــی
کــهنــکاتبهداشــتیالزمراتــاحــدامــکان
رعایــتکنیــم،تــرسافراطــیازمبتــاشــدنبــه
ویــروسغیــرمنطقــیجلــوهکــردهوکمکــیبــه
ــت ــباس ــد.جال ــانمیکن ــدنم ــاش ــدممبت ع
ــوع ــرن ــهه ــرابب ــترسواضط ــهاس ــمک بدانی
میتوانــدسیســتمایمنــیمــاراســرکوبکنــدواز
قضــاباعــثبیمــارشــدنمــاشــود.درواقعشــرایط
اســترسواضطــرابدائمــیباعــثآزادشــدن
ــوق ــددف ــزولازغ ــونکورتی ــادهورم ــرزی مقادی
کلیــهشــدهکــهخــودموجــبســرکوبسیســتم
ایمنــیازطریــقمهــارســلولهایلنفوســیتی

ممکــن مضطــرب فــرد همچنیــن میشــود.
اســتبــهمصــرفالــکلوســیگاررویبیــاوردکــه
ایــنموضــوعنیــزبــرســامتیوعملکــردسیســتم

ــوءدارد. ــرس ــیتاثی ایمن

چگونــه بــر تــرس از بیمــار شــدن غلبــه 
کنیــم؟

ــد ــاریمیتوان ــانههایبیم ــمونش ــیازعائ آگاه
ــت ــاماهی ــهب ــدک ــرادکن ــهاف ــادیب ــکزی کم
ــوند. ــناش ــودآش ــیخ ــرواقع ــرسغی ت
ــک ــطپزش ــاتتوس ــاممعاین انج
ــه ــلب ــحکام ــاتوضی ــراهب هم
نگرانــی میتوانــد فــرد
زیــادی حــد تــا را او
ــورد ــرفکنــد.درم بــرط
کرونــا ویــروس بیمــاری
توصیههــایالزممبنــیبــرمحــدودکــردنرفــت
ــد ــامبای ــرازدح ــنپ ــژهدراماک ــهوی ــاب وآمده
جــدیگرفتــهشــود.بــاایــنحــالحبــسکــردن
خــودوخانــوادهدرخانــهکاریاشــتباهاســت.بــا
ــه ــوانب ــاکانمیت ــتی،کم ــکاتبهداش ــتن رعای
ــه ــردن)البت ــدورزشک ــرحمانن ــایمف فعالیته
زندگــی وســایروظایــف بــاز( درمکانهــای
ــار ــرسازبیم ــهت ــدوناینک ــتب ــرهپرداخ روزم

ــد. ــتهباش ــودداش ــدنوج ش

گردآورندهوتدوین:واحدروانشناسیمؤسسه
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احتمــاالً بســیاری  از شــما بــا مشــكل  
ــاید  ــه  هســتید و ش ــی  مواج بی خواب
زندگی  تــان   مشــكل   ایــن   حتــی  
را بــه شــدت  تحــت  تأثیــر قــرار 
ــرای   داده  باشــد. راه هــای  بســیاری  ب
ــا ایــن  مســئله  وجــود دارد  ــه  ب مقابل
كــه  چنــد روش  كاربــردی  در ادامــه  
ــده ای   ــت. ع ــده  اس ــح  داده  ش توضی
ممكــن  اســت  فقــط  بــا بــه  كار بــردن 
ــی   ــر بی خواب ــا ب ــن  راه ه ــی  از ای یك
ــه   ــی  ك ــوند، در حال ــره  ش ــود چی خ

ــد. ــان  كنن ــتری  را امتح ــای  بیش ــد راه ه ــر الزم  باش ــده ای  دیگ ع
1ـ  برخــی  اوقــات  بهتریــن  روش  بــرای  خوابیــدن، تــاش  بــرای  بیــدار مانــدن  
اســت! اگــر شــما یــك  شــب  تــاش  كنیــد تــا بیــدار بمانیــد، مطمئــن  باشــید 
كــه  خــواب ، خــود بــه  ســراغتان  خواهــد آمــد. بــرای  ایــن  منظــور مطالعــه  در 
ــه   ــز( ب ــه  هیجان انگی ــب  )ن ــی  جال ــم  ویدئوی ــك  فیل ــای  ی ــا تماش ــواب  ی رختخ

ــد. ــوش  كنی ــود را فرام ــی  خ ــد بی خواب ــك  می كن ــما كم ش
2ـ  مــدت  زمــان  كمتــری  در رختخــواب  بســر بریــد. از هــر ده  نفــر مبتــا بــه  
بی خوابــی، 9 نفــر مــدت  زمانــی  بیشــتر از حــد نیــاز در رختخــواب  می ماننــد. 
ــن   ــاز داشــته  باشــید. در ای ــه  7 ســاعت  خــواب  نی ــًا ممكــن  اســت  شــما ب مث
ــارزه   ــی  مب ــا بی خواب ــید و ب ــواب  دراز بكش ــاعت  در رختخ ــر 9 س ــورت  اگ ص
كنیــد، گذشــت  زمــان  را بســیار طوالنی تــر احســاس  خواهیــد كــرد. اگــر زمــان  
خوابیــدن  را بــه  7 ســاعت  كاهــش  دهیــد، چــه  بســا پیــش  از ایــن كــه  احســاس  
ناراحتــی  آغــاز شــود، بــه  خــواب  برویــد. در عــرض  چنــد هفتــه  كیفیــت  خــواب  

شــما بهتــر خواهــد شــد.
ــه   ــن ك ــا ای ــید. ب ــته  باش ــبك  داش ــواب  س ــه  خ ــد دقیق ــول  روز چن 3ـ  در ط
ــات   ــی  اوق ــی  گاه ــت، ول ــی  نیس ــدِه خوب ــانس  عقی ــاالت  و ش ــر احتم ــد ب تأكی
ممكــن  اســت  مؤثــر باشــد. مطالعــات  نشــان  می دهــد 80 درصــد از افــراد مبتــا 
بــه  بی خوابــی  در صورتــی  كــه  در طــول  روز بخوابنــد، شــب  دیرتــر بــه  خــواب  
ــه  در  ــید ك ــه  باش ــد بقی ــزو 20 درص ــما ج ــت  ش ــن  اس ــی  ممك ــد. ول می رون
صــورت  خــواب  منظــم  نیــم روزی، شــب ها بهتــر بــه  خــواب  برویــد. پــس  شــاید 

بهتــر باشــد ایــن  راه  را هــم  امتحــان  كنیــد.
ــه  رختخــواب  خــودداری   ــن  ب ــل  از رفت ــوان  شــیر قب ــك  لی 4ـ  از آشــامیدن  ی
كنیــد. بــه  جــای  آن  نیــم ســاعت  قبــل  از رفتــن  بــه  بســتر یــك  وعــده  غــذای  
ســبك  حــاوی  كربوهیــدرات  )مــواد قنــدی  و نشاســته ای( بــدون  چربــی  
ــد  ــی  می توان ــده  غذای ــن  وع ــد. ای ــل  نمایی ــن  می ــم  پروتئی ــا ك ــن، ی و پروتئی
شــامل  یــك  تكــه  كیــك، یــا یــك  و نیــم  فنجــان  غــذای  حــاوی  غــات  )مثــل  
برشــتوك( بــدون  شــیر باشــد. زیــرا پروتئیــن  موجــود در شــیر اثــر آرام  بخشــی  

ــرد. ــن  می ب ــدرات  را از بی كربوهی
5ـ  چهــار تــا شــش  ســاعت  قبــل  از رفتــن  بــه  رختخــواب  كمــی  ورزش  كنیــد. 
ــی  هســتند، در  ــه  بی خواب ــا ب ــه  مبت ــرادی  ك ــتر اف ــدن  بیش ــرارت  ب ــه  ح درج
شــب  و موقــع  خــواب  پاییــن  نمی آیــد، در حالــی  كــه  ســرد شــدن  بــدن  بــرای  

ــروری   ــری  ض ــی، ام ــواب  طبیع خ
دقیقــه    20 انجــام  دادن   اســت. 
و  روز  هــر  ســبك،  نرمش هــای  
ــه   ــخص، درج ــان  مش ــك  زم در ی
حــرارت  بــدن  شــما را افزایــش  
باعــث   عامــل   ایــن   و  می دهــد 
جبــران  افــت  درجــه  حــرارت  بــدن  

در ســاعات  خــواب  می شــود.
6ـ  ســعی  كنیــد حالــت  گـُــر 
ــد.  ــان  كنی ــود را درم ــی  خ گرفتگ
اشــكال  خــواب  در ســنین  یائســگی  
بیشــتر اوقــات  بــا گــُـرگرفتگی  نیمــه  شــب  ارتبــاط  دارد. بیشــتر زنــان  یائســه  در 
ــان  ایــن   ــب آن ــی  غال ــار بیــدار می شــوند، ول طــول  شــب  هــر 8 دقیقــه  یــك  ب
ــتفاده  از  ــا اس ــت  ب ــن  حال ــان  ای ــد. درم ــر نمی آورن ــه  خاط ــح  ب ــداری  را صب بی
هورمــون  و تحــت  نظــر پزشــك  اســت  كــه  در بیشــتر مواقــع  حالــت  گــُـرگرفتگی  
ــه  اســتفاده  از اســتروژن  نیســتند،  ــادر ب ــرادی  كــه  ق ــرای  اف از بیــن  مــی رود. ب
ــش   ــود. كاه ــه  می ش ــرم  توصی ــام  گ ــر و حم ــگام  عص ــی  هن ــام  فعالیت های انج
ــورت   ــخ  در ص ــه  آب  ی ــد جرع ــیدن  چن ــواب  و نوش ــاق  خ ــرارت  ات ــه  ح درج
ــز  ــق  نی ــس  شــكمی  آرام  و عمی ــام  دادن  تنف ــول  شــب  و انج بیدارشــدن  در ط

ــود. ــع  ش ــر واق ــد مؤث می توان
ــدار  ــواب  بی ــب  از خ ــای  ش ــاوب  نیمه ه ــور متن ــه  ط ــه  ب ــی  ك 7ـ  در صورت
می شــوید از آســپرین  اســتفاده كنیــد. مصــرف  آســپرین  بــرای  درمــان  
ــه   ــد ك ــر می رس ــه  نظ ــد. ب ــك  باش ــر پزش ــت  نظ ــاً تح ــد حتم ــی  بای بی خواب
ــد.  ــك  كن ــت  كم ــن  حال ــان  ای ــه  درم ــار ب ــه ای  دو ب ــپرین  هفت ــرف  آس مص
قرص هــا را بایــد بــا یــك  لیــوان  پــر از آب  میــل  نماییــد تــا بــه  التهــاب  معــده 
ــاك   مبتــا نشــوید، در ضمــن، مصــرف  هــر روز آســپرین  ممكــن  اســت  خطرن

ــد. باش
8ـ  از مصــرف  قــرص  خــواب آور نهراســید. در صورتــی  كــه  راه هــای  غیــر دارویــی  
ــواب آور  ــك  از داروی  خ ــه  پزش ــه  ب ــا مراجع ــد ب ــود، می توانی ــع  نش ــر واق مؤث
اســتفاده  كنیــد. اضطــراب، افســردگی  و تشــویش  خاطــر از علــل  عمــدِه 
ــراب   ــد اضط ــای  ض ــرف  داروه ــع  مص ــن  مواق ــتند. در ای ــی  هس ــروز بی خواب ب
و ضدافســردگی  و خــودداری  از مصــرف  قهــوه  و چــای  بیــش  از حــد در درمــان  
بی خوابــی  مؤثــر اســت. در صورتــی  كــه  در طــول  روز بایــد فعالیــت  فكــری  یــا 
جســمی  خاصــی  انجــام  دهیــد، بایــد بــه  ایــن  نكتــه  توجــه  كنیــد كــه  مصــرف  
ــی  و سســتی  روز بعــد  ــروز بی حال بیــش  از حــد داروهــای  خــواب آور موجــب  ب
می شــود و ممكــن  اســت  خللــی  در كارهــای  شــما پدیــد آورد. ایــن  نكتــه  را بــه  
خاطــر داشــته  باشــید كــه  مصــرف  مرتــب  داروهــای  خــواب آور باعــث  وابســتگی  
ــی   ــاره  بی خواب ــه  ایــن  داروهــا می شــود و در صــورت  قطــع  دارو، دوب شــخص  ب
ــه  ــه ، ب ــد هفت ــا چن ــد شــب  ی ــرای  چن ــی  ب ــد و حت ــد آم ــه  ســراغ  وی  خواه ب

ــد. ــد ش ــكل تر از اول  خواه ــن  مش ــواب  رفت  خ
گردآوری و تدوین: واحد روان شناسی مؤسسه

article.tebyan.net   :منبع

هشتـــــــ روش برای بهتر خوابیدن
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وقتیبدانیکهارزششخصیتوازرویمالومنالتمعلومنمیشود،آنموقعاستکهآزادیمالیداری

 سلول درمانی چیست؟
 در بــدن ســلول های مختلفــی وجــود دارد ماننــد ســلول های 
ــلول های  ــتی، س ــلول های پوس ــی، س ــلول های عصب ــی، س عضالن
ــا  ــادی ب ــلول های بنی ــاوت س ــادی. تف ــلول های بنی ــی و س خون
ــلول ها  ــن س ــه ای ــی ک ــه در صورت ــت ک ــن اس ــلول ها ای ــر س دیگ
ــه  ــده و ب ــز ش ــد متمای ــم می توانن ــرار دهی ــری ق ــط دیگ را در محی
ــلول های  ــر س ــت تکثی ــوند. خاصی ــیم ش ــددی تقس ــلول های متع س
ــه  ــت ک ــرده اس ــدوار ک ــمندان را امی ــان و دانش ــادی، محقق بنی
ــده  بتواننــد از ســلول های بنیــادی در ترمیــم بافت هــای آســیب دی

کمــک کننــد.
هدف از تزریق سلول بنیادی در کودکان فلج مغزی چیست؟

1- جایگزینی سلول های بنیادی به جای سلول های آسیب دیده
2- ترمیم مسیرهای عصبی

3- تثبیت رشد سلول ها
 برخــی محققــان معتقدنــد کــه بــا توجــه بــه این کــه فلــج مغــزی بــا گذشــت 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــادی می توان ــلول های بنی ــق س ــود تزری ــر نمی ش ــان بدت زم

ــد.  ــز باش موفقیت آمی
انواع سلول های تزریقی بنیادی:

1- سلول های بنیادی جنینی
ــه از  ــتند ک ــلول هایی هس ــان س ــع هم ــی در واق ــادی جنین ــلول های بنی س
ــاالی تقســیم  ــدرت ب ــه ق ــه ب ــا توج ــن برداشــت می شــود و ب ــاف جنی ــد ن بن
شــوندگی ایــن ســلول ها تأثیــر آن هــا بــه واســطه ســلول های جنینــی 
ــه  ــت گرفت ــلول های جف ــوالً از س ــلول ها معم ــن س ــد ای ــر می باش ــبتاً باالت نس
می شــوند و قــدرت تمایــز باالیــی دارنــد و در واقــع پتانســیل بهبــودی آن هــا 
ــتفاده  ــر اس ــادی دیگ ــلول های بنی ــایر س ــا س ــه ب ــت. درمقایس ــیار باالس بس
ــات و  ــوز تحقیق ــد و هن ــازه می باش ــی ت ــی کاوش ــادی جنین ــلولهای بنی از س
ــدام اســت. ــلول ها در دســت اق ــن س ــورد اثربخشــی ای ــی در م ــات کم مطالع

2- سلول های بنیادی بزرگسالی
ــن  ــه همی ــراد بزرگســال برداشــت می شــود و ب ــادی از اف ــن ســلول های بنی ای
ــودن و  ــر ب ــل بزرگ ت ــه دلی ــا ب ــد ام ــری دارن ــن ت ــز پایی ــی تمای ــل توانای دلی
ــا از  ــد ام ــاص دارن ــرد خ ــک عملک ــی را در ی ــلول ها توانای ــودن س ــر ب پخته ت
نظــر تبدیــل شــدن بــه ســلول های مختلــف و گوناگــون توانایــی پایینــی دارنــد 
اســتفاده از ایــن ســلول ها معمــوالً منحصــر بــه یــک عضــو می باشــد و قابلیــت 
تمایــز بــه ســایر اعضــا را ندارنــد و بــه دلیــل این کــه از ســلول های خــود فــرد 
ــرد  ــی ف ــتم ایمن ــط سیس ــس زدن توس ــر پ ــوالً خط ــود معم ــت می ش برداش

بــرای آن هــا بســیار کــم اســت.
3- سلول های بنیادی مزانشیمی

ــا  ــوند ام ــت می ش ــی برداش ــمت های مختلف ــوالً از قس ــلول ها معم ــن س  ای
ــاف، جفــت، بافــت چربــی و مغــز اســتخوان گرفتــه می شــوند. اکثــراً از بنــد ن

ــد  ــر چن ــه ســلول های دیگ ــا درشــت و نســبت ب  از نظــر ســایز معمــوالً آن ه
ــوند.  ــرش می ش ــی پذی ــی توســط سیســتم ایمن ــه راحت ــر هســتند و ب براب

ــر  ــه طــول عم ــن اســت ک ــادی مزانشــیمی ای ــات ســلول های بنی  از خصوصی

کوتاهــی دارنــد کــه ایــن موضــوع هــم می توانــد مزیــت محســوب شــود هــم 
نقــص.

4- سلول های بنیادی عصبی
ســلول های بنیــادی عصبــی نیــز جــزو بزرگتریــن ســلول های بنیــادی هســتند 
ــلول های  ــه س ــاً ب ــا صرف ــدن آن ه ــل ش ــلول ها تبدی ــن س ــات ای و از خصوصی

ــد. ــا می باش ــد نورون ه ــزی مانن ــی مرک ــتم عصب سیس
ــزی  ــج مغ ــودکان فل ــادی در ک ــلول های بنی ــق س ــرای تزری ــلول ها ب ــن س ای
ــا  ــده آن ه ــای عم ــا از نقص ه ــرد هســتند. ام ــه ف ــده آل و منحصــر ب بســیار ای
ــه   ــه ب ــت ک ــا هس ــم آن ه ــیار ک ــای بس ــزان بق ــف و می ــد ضعی ــی رش توانای
ــودکان  ــادی در ک ــق ســلول های بنی ــوارد تزری ــل در بســیاری از م ــن دلی همی

ــت. ــرده اس ــه ک ــت مواج ــا شکس ــزی را ب فلج مغ
ــودکان  ــادی در ک ــلول های بنی ــق س ــتفاده از تزری ــوز اس ــرا هن چ

فلــج مغــزی یــک درمــان اســتاندارد نیســت؟
عوامــل زیــادی باعــث شــده، اســتفاده از ســلول درمانی در کــودکان فلــج مغــزی 
هنــوز مــورد تأییــد بســیاری از محققــان و پزشــکان قــرار نگرفتــه باشــد کــه 

ــر اشــاره نمــود: ــه مــوارد زی ــوان ب می ت
        مطالعات محدود در این زمینه

        رشد ناقص سلول های بنیادی عصبی
        نگرانی از سرطانی شدن سلول های تزریق شده

        زمان بر بودن سیکل بهبودی در کودک فلج مغزی
        عدم اتفاق نظر پزشکان در مقدار و میزان دوز تزریقی

بســیاری از خانواده هایــی کــه پی گیــر درمــان کــودکان فلــج مغــزی و 
ــر  ــورهای نظی ــه کش ــافرت هایی ب ــه مس ــن ب ــاید ت ــتند ش ــود هس ــی پی خ س
ــا پرداخــت هزینه هــای گــزاف کــودکان  ــد و ب چیــن، آلمــان و مکزیــک داده ان
خــود را بــرای چنیــن عملــی مهیــا ســاخته اند کــه شــاید تــا بــه حــال نتایــج 
قطعــی و مشــخصی را نیــز از تزریــق ســلول های بنیــادی در کــودکان ســی پی 

نگرفتــه باشــند.
در مــورد اثــر بخشــی تزریــق ســلولهای بنیــادی در کــودکان ســی پــی هنــوز 
شــواهد کمــی وجــود دارد و درمانــی پرهزینــه و پرخطــر محســوب می شــود و 
ایــن موضــوع را بایــد عنــوان کــرد کــه درمــان فلــج مغــزی بــه واســطه تزریــق 
ــه مطالعــات و تحقیقــات بیشــتری دارد امــا  ســلول های بنیــادی هنــوز نیــاز ب
در عیــن حــال ایــن تحقیقــات در حــال توســعه اســت و امیــد اســت کــه در 
آینــده نــه چنــدان دور بتــوان روزنــه ای را بــرای درمــان کــودکان فلــج مغــزی 

ــه دســت آورد. ــا اســتفاده از ســلول های بنیــادی ب ب
نکتــه مهــم و قابــل توجــه ایــن اســت کــه حتــی در صــورت تزریــق ســلول های 
بنیــادی عمومــاً شــرایط وضعیــت کــودکان بیــش از پیــش نیازمنــد قرارگیــری 
ــطه  ــه واس ــد ب ــد و بای ــی می باش ــی و کاردرمان ــل توان بخش ــله مراح در سلس
ــود  ــام می ش ــی انج ــن کار درمان ــط متخصصی ــه توس ــی ک ــرکات صحیح ح
ــه مــدد  ــا بتواننــد پــس ب ــه حــرکات کــودکان فلــج مغــزی جــان بخشــید ت ب

ــد. ــل کنن ــح تبدی ــای صحی ــه الگوه ــط را ب ــای غل ســلول درمانی، الگوه

منبع: مرکز جامع توان بخشی ایران

آیا تزریق سلول بنیادی برای فلج مغزی موفقیت آمیز است؟
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وقتینهایتسعیخودرادرگفتنحقیقتمیکنی،درحقیقتانرژیشفابخشواردکایناتمیکنی

اســب های دریایــی مجموعــه ای از عجایــب هســتند. برخــاف بســیاری از 
ــه  ــوزاد را ب ــا آوردن ن ــه دنی ــه ب ــاده وظیف ــه جــای م ــر ب موجــودات، جنــس ن
عهــده می گیــرد. آنهــا قادرنــد بــه طــور عمــودی و نــه افقــی شــنا کننــد. ســری 
ــد. دم آن  ــی ندارن ــد و هیــچ دندان ــه ای شــکل دارن ــوزه ای لول شــبیه اســب و پ
ماننــد چنــگک عمــل می کنــد و بــرای جلوگیــری از لیــز خــوردن، دم خــود را 

ــد. ــره می زن ــا گ ــی و مرجان ه ــای دریای ــه علف ه ب
بــدن آنهــا پوشــیده از ورقه هــای اســتخوانی اســت. اســب های دریایــی 
ــم های  ــتند. چش ــی هس ــای لگن ــد دم و باله ه ــا، فاق ــتر ماهی ه ــاف بیش برخ
ــه  ــان ب ــور هم زم ــه ط ــد ب ــد و می توانن ــل می  کنن ــور مســتقل عم ــه ط ــا ب آنه
ــرای اســتتار خــود تغییــر  ــور هم چنیــن ب ــگاه کننــد. ایــن جان ــو و عقــب ن جل

ــد. ــگ می ده رن
ــب  ــل تخری ــه دلی ــی ب ــب های دریای ــت اس ــه جمعی ــد ک ــان معتقدن محقق
ــوم اســب   ــه کاهــش اســت. آن هــا ژن زیســتگاه  و شــکار توســط انســان ها رو ب
آبــی دم ببــری بومــی آســیای جنــوب شــرقی را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد کــه 

ــیاه دارد. ــای زرد و س ــا نواره ــی ب ــول و دم ــانتی متر ط ۱۰ س
ــایر  ــن س ــی را بی ــل مولکول ــرعت تکام ــریع ترین س ــی س ــور دریای ــن جان ای
ــرای  ــر ب ــی ن ــد. اســب های دریای ماهی هــای مــورد مطالعــه از آن خــود کرده ان

ــرار گرفتــن بچــه هســتند. بچــه دار شــدن، دارای یــک کیســه مخصــوص ق
ــه  ــن کیس ــل ای ــود را داخ ــای خ ــاده تخم ه ــوان م ــری، حی ــگام جفت گی هن
ــا  ــا را ت ــد و آن ه ــارور می کن ــا را ب ــن تخم ه ــدا ای ــر، ابت ــور ن ــزد. جان می ری
ــپس  ــرد و س ــه می ب ــل کیس ــه داخ ــد، ب ــرون بیاین ــا بی ــه نوزاده ــی ک زمان

ــد. ــا می کن ــا ره ــه را در دری ــکل  یافت ــل ش ــوزادان کام ن
ــه نقــش مهمــی در تخــم گذاشــتن  ــت می شــود ک ــر یاف ــی  دیگ ــی در ماه ژن
و تکثیــر اســب  دریایــی دارد و محققــان تصــور می کننــد کــه نقــش جدیــدی 
ــه  ــی ک ــد. ژن های ــک می کن ــا کم ــه در نره ــکل گیری کیس ــه ش ــه ب ــت ک اس
ــد،  ــا می کنن ــا ایف ــد دندان  ه ــی در تولی ــات نقش ــایر حیوان ــان ها و س در انس
در اســب های دریایــی، جهش یافتــه اســت و عملکــرد خــود را از دســت 

می دهنــد.
ــود  ــد خ ــی مانن ــوزه خرطوم ــن از پ ــد بنابرای ــدان ندارن ــی دن ــب های دریای اس
بــرای مکیــدن پانکتون هــا و ســایر شــکارهای کوچــک اســتفاده قــرار 
ــا و  ــایر ماهی ه ــی در س ــای لگن ــد باله ه ــئول رش ــه مس ــی ک ــد. ژن می دهن
ــدارد. در عــوض،  ــی وجــود ن رشــد پاهــا در انســان اســت، در اســب های دریای
ــکان  ــه ســرعت ت ــه ب ــای کوچــک روی کمــر ک ــا کمــک باله ه ــوان ب ــن حی ای
می خورنــد و نیــز باله هــای ســینه ای کوچــک کــه در نزدیــک پشــت ســر قــرار 

گرفته انــد، شــنا می کنــد.

پژوهشــگران انگلیســی دریافتنــد کــه دنــدان حلــزون دریایــی در حالــی کــه از 
مــواد طبیعــی کامپویــزت تشــکیل شــده، قوی تریــن و مســتحکم ترین مــاده در 
 )Portsmouth( جهــان بــه حســاب مــی آیــد. محققــان دانشــگاه پورتســموث
ــری  ــک س ــه ی ــان ب ــواد در جه ــن م ــردن قوی تری ــدا ک ــرای پی ــتان ب انگلس
ــی  ــه آن، معرف ــه نتیج ــد ک ــت زدن ــکپی دس ــات میکروس ــا و تحقیق آزمایش ه
ــز  ــه limpet نی ــزی ک ــای آب ــت. حلزون ه ــوده اس ــی ب ــزون دریای ــدان حل دن
خوانــده می شــوند از پوســته  مخروطــی شــکل و مســطحی برخــوردار هســتند. 
ــش،  ــن آزمای ــد. در ای ــی می کنن ــا زندگ ــواحل دنی ــیاری از س ــا در بس آن ه
میکروســکوپ نیــروی اتمــی بــرای تســت دنــدان ایــن جانــداران مــورد اســتفاده 
ــت  ــا را در جه ــواد دندان ه ــدام از م ــای هرک ــگران انته ــت. پژوهش ــرار گرف ق
ــاز شــوند. در ایــن زمــان بــرای  مخالــف بــه حــدی فشــار دادنــد کــه از هــم ب
اندازه گیــری مقاومــت ایــن مــواد از یــک دســتگاه اندازه گیــری مقاومــت مــواد 
ــی اظهــار داشــت کــه   ــه مطبوعات ــر در یــک مصاحب ــر بارب اســتفاده شــد. دکت
ــه ای از پژوهشــگران ایتالیایــی، قــدرت  ــم اعــام کــرد در مقال یکــی از همکاران
ــوده اســت در  ــگا پاســکال )gigapascal( ب ــوت 4.5 گی ــاده ابریشــم عنکب م
حالــی کــه مــا انــدازه قــدرت دنــدان حلــزون دریایــی را 5 گیــگا پاســکال بــه 
ــه کــه مشــخص اســت ایــن حلزون هــای دریایــی از  ــم. همان گون دســت آوردی
ــد و  ــه می  کنن ــای ســاحلی تغذی ــر روی ســطح صخره  ه ــای موجــود ب جلبک  ه
ایــن کار را بــا دنــدان خــود انجــام داده و غــذا را خــرد کــرده و ســپس جــذب 
ــه نظــر می رســد کــه دندان هــای حلزون هــای  ــه همیــن جهــت ب ــد. ب می کنن
ــمندان در  ــتند. دانش ــوردار هس ــز برخ ــه ای نی ــل ماحظ ــی از دوام قاب دریای
طــول پژوهش هــای خــود دریافتنــد کــه راز قــدرت و دوام قابــل توجــه و فــوق 
العــاده دندان هــای ایــن آبزیــان، وجــود مجموعــه کانی هایــی بــه نــام گوتیــت 

ــت . )goethite( اس
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــن دار اس ــید آه ــی هیدروکس ــت )goethite( کان گوتی
ــدان  ــل دن ــخت در داخ ــیار س ــکل بس ــوزنی ش ــت س ــای گوتی ــتال ه کریس
حلــزون دریایــی وجــود داشــته و رشــد می کنــد. حلزون هــای دریایــی نیازمنــد 
ــوهان  ــک س ــد ی ــد همانن ــا بتوانن ــتند ت ــا دوام هس ــد و ب ــای قدرتمن دندان ه
ــان آب در ســاحل وجــود  ــا کــه جری ــد دری ــان م ــا را در زم جلبک هــا و خزه ه
ــان  ــن محقق ــاد ای ــاس اعتق ــر اس ــازند. ب ــدا س ــا ج ــطح صخره ه دارد، از س
می تــوان از ســاختار کامپوزیــت انعطاف پذیــر دنــدان حلــزون دریایــی در 
ــازه های  ــتی و س ــه کش ــل، بدن ــه اتومبی ــاخت بدن ــرای س ــواد و ب ــی م مهندس

ــرد. ــتفاده ک ــی اس هواپیمای
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دندان های حلزون سخت ترین جسم در دنیا می باشد! اسب های دریایی تنها حیواناتی هستند که در آن ها جنس نر باردار می شود!

گردآورندهوتدوین:محسنشبیریمسئولفضایمجازیمؤسسه
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باارزشها،بینش،تواناییوانرژیبالقوهخودتدرهماهنگی،زندگیکن

مــزاجشناســیعلمــیبســیاروســیع
و تشــخیص بــرای گســترده و
درمــانمشــکاتجســمیوروحــی
جنبههــای تمامــی زیــرا اســت،
ــت ــرطبیع ــتتأثی ــاتح ــیم زندگ

ــراردارد. ــانق بدنم
بــهطــورکلــیدونــوعمــزاجوجــود
دارد:مــزاجگــرمومــزاجســرد.
گــروهگــرممــزاج،خــودبــهدو
ــروه ــویوگ ــراویودم ــعصف طب
ــعبلغمــیو ــهدوطب ــزاجب ســردم

میشــود. تقســیم ســوداوی
ــراد ــهدراف ــودداردک ــدلوج ــعمعت ــامطب ــهن ــمب ــیه ــعپنجم ــهطب البت
ــان ــادرمی ــود.ام ــدهمیش ــیدی ــهدرگاهاله ــتگانب ــویووابس ــاصمعن خ
ــود، ــاریمحســوبمیش ــکبیم ــودی ــهخ ــهدماگرچ ــهغلب ــعچهارگان طبای
ــهتناســباز ــاب ــهطبعه ــدوبقی ــادلســامتیمیدانن ــاًآنرامع ــیتقریب ول

اعتــدالدورمیشــوند.
افراد گرم مزاج به مصرف غذاهای سرد تمایل دارند

افــرادگــرممــزاجبــهمصــرفمــوادعذایــیســردتمایــلدارنــدودرصــورت
مصــرفغذاهــایگرمــینظیــرشــکات،عســل،خرمــاوغیــره،دچــارالتهــاب
ــای ــرفغذاه ــامص ــزاجب ــردم ــرادس ــناف ــوند.همچنی ــیمیش وگرگرفتگ
ــر ــینظی ــارناراحتیهای ــره،دچ ــتوغی ــی،ماس ــی،ترش ــلماه ــردیمث س

ــوند. ــیمیش ــتیوبیحال ــف،سس ــتخواندرد،ضع اس
ــرم ــتگ ــهطبیع ــرادیک ــوداف ــهمیش ــهتوصی ــتک ــاساس ــناس ــرای ب
ــیآن ــاگرم ــدت ــتفادهکنن ــرداس ــایس ــدازغذاه ــویدارن ــادم ــراویی صف
ــد ــاســوداویدارن ــعســردبلغمــیی ــهطب ــرادیک ــلشــودواف ــاتعدی غذاه
ــر ــرماث ــردوگ ــایس ــوطغذاه ــامخل ــاب ــدوی ــرفکنن ــرممص ــایگ غذاه

ــد. ــلکنن ــاراتعدی ــیغذاه ــردیوگرم س
ســردیوگرمــیدرطــبجدیــدبــاعنــوانغذاهایکــمکالــریوپرکالــرینام
ــهصــورتتجربــیقــادراســت ــدهــرفــردب ــردهمیشــود.پزشــکانمعتقدن ب
ــردو ــعس ــزطب ــانی ــیاریازبیماریه ــد.بس ــاییکن ــودراشناس ــتخ طبیع
برخــیازآنهــاطبــعگــرمدارنــد.بنابرایــنبــهمنظــورکســبوحفظســامتی
ــداز ــروزبیمــاریبتوانی ــعب ــادرمواق ــعخــودرابشناســیدت ــراســتطب بهت
بهتریــندرمــانبرخــوردارشــوید.بــهمنظــورشــناختطبــع،قاعــدهایوجــود

داردکــهتشــخیصســردیمــزاجراازگرمــیمــزاجآســانمیکنــد.
افراد دارای طبع سرد تحمل سرما را ندارند

ــدو ــدتحمــلســرماراندارن ــعســردیدارن ــهطب ــیکســانیک ــهطــورکل ب
ــه ــدنســبتب ــادلبــاسمیپوشــند.برعکــسکســانیکــهطبــعگــرمدارن زی
گرمــاکــمطاقــتهســتندوزیــادلبــاسنمیپوشــند.بــهطــورخاصــهبایــد
گفــت:صفراویهــادرتمــامفصــولســالخصوصــاًتابســتانحــرارتبدنشــان

باالســت)زیــرامــزاجتابســتانگــرموخشــکاســت(.
ــت، ــانباالس ــرارتبدنش ــتان(ح ــال)تابس ــرمس ــطدرفصــلگ ــافق دمویه

بــه زمســتان و پاییــز در ولــی
پیــدا نیــاز گــرم لباسهــای
افــرادی بلغمیهــا میکننــد.
هســتندکــهدرتمــامفصــولســال
ــه ــرمب ــازمب خصوصــاًزمســتاننی
پوشــیدنلبــاسگــرمدارنــد.)زیــرا
مــزاجزمســتانســردوتــراســت.(
ــا ــددمویه ــممانن ــوداویهاه س
فقــطدرفصــولســردســال)پاییــز
ــرم ــاسگ ــهلب ــازب وزمســتان(نی
دارنــدودرســایرفصــول،برخــاف
بلغمیهــاخیلــیاحســاسســردی
ــد ــوددارن ــهوج ــیک ــروهپنجم ــرهگ ــد.باالخ ــادیدارن ــتع ــتهوحال نداش
ــی ــقهســتند،ول ــورمنطب ــیازشــرایطمذک ــایک ــدل(اگرچــهب ــعمعت )طب
ــا( ــفپ ــا)ک ــردوی ــوکانگشــتدســت(همیشــهس ــان)ن قســمتیازبدنش

همیشــهگــرماســت.
خصیصه بیماری ها با طبع اشتباه گرفته نشود

ــا ــرموی ــدنراگ ــمتیازب ــهقس ــتک ــناس ــاای ــیبیماریه ــهبرخ خصیص
ــع ــخیصطب ــتباهدرتش ــباش ــرموج ــنام ــد.همی ــردمیکنن ــسس برعک
ــیایــناســتکــهنــوکانگشــتاندســت میشــود.مثــًاخصوصیــتکمخون

ــد. ــردمیکن ــاراس وپاه
چربــیخــونخصوصــاًکلســترولبــاالموجــبداغــیوورمســرمعــدهموجــب
احســاسســردیکــفپــامیشــود.ســینوزیتباعــثاحســاسســردیشــدید
درپیشــانیووســطقفســهســینهمیشــود.الزماســتاینگونــهمــوارد
اســتثناشناســاییشــدهوبــادرنظــرگرفتــنآنهــااقــدامبــهشناســاییطبــع
ــدنو ــایب ــهج ــیدودرهم ــزاجباش ــراویم ــتصف ــناس ــًاممک ــرد.مث ک
درهمــهفصــولســالاحســاسگرمــاوحــرارتکنیــد،ولــیدرعیــنحــال
وســطقفســهســینهتانســردباشــد.ایــنبــدانمعناســتکــهشــماعــاوهبــر

داشــتنطبــعصفــراوی،ورممعــدهورفلکــسگوارشــیهــمداریــد.
دانستن نوع طبع تشخیص و درمان بیماری را آسان می کند

ــدنخــودودرهمــهفصــولســالاحســاس ممکــناســتدرهمــهجــایب
ــدان ــنب ــعداغباشــدوای ــرمواق ــاندراکث ــیکــفپاهایت ــد،ول ســردیکنی
معناســتکــهبلغمــیمــزاجهســتید،ولــیدرعینحــالچربــیوکلســترولتان
ــه ــانب ــهصــورتدرم ــدب ــرادیبای ــناف ــانچنی ــوالًدرم ــمباالســت.معم ه
اضــدادمختلــفصــورتگیــرد،بنابرایــندرمواجهــهبــاتشــخیصطبــعغالــب
نبایــدفریــبســردیوگرمــیموضعــیراخــوردبلکــهبهتریــنراهتشــخیص
ســردیازگرمــیهمــانپوشــیدنونپوشــیدندائمــیلبــاسودردرجــهبعــد
ــه ــرادودردرجــهســوموجــودحساســیتپوســتیب احســاسگرگرفتگــیاف
خوراکیهــایگــرممــزاجآنهاســت.فایــدهدانســتننــوعطبــعایــناســتکــه

ــد. ــانمیکن ــاریراآس ــانبیم تشــخیصودرم
گردآوریوتدوین:واحدروانشناسیمؤسسه

منبع:پارسـیطبایران

چطور بفهمیم سرد مزاج هستیم یا گرم مزاج؟
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تمایلداشتهباشبهخطاواشتباهخودتاقرارکنی،کهتنهاراهیادگیریاست
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باصداقتکارکن،ازریاوتظاهردوریکن

ــی ــدازهکاف ــهان ــماب ــدنش ــهب ــدک ــاقمیافت ــیاتف ــدزمان ــمکاریتیروئی ک
ــهای ــکوپروان ــدهایکوچ ــدغ ــد.تیروئی ــدنکن ــدتولی ــایتیروئی هورمونه
ــرارداردوهورمونهایــیراترشــح شــکلاســتکــهدرجلــویگــردنشــماق

ــد. ــرژیکمــککن ــتفادهازان ــمواس ــمادرتنظی ــدنش ــهب ــاب ــدت میکن
ــر ــدنراب ــرایهمــهاعضــایب ــاًب ــرژیتقریب تیروئیــدشــماوظیفــهتأمیــنان
ــبوعملکــرددســتگاه ــانقل ــیماننــدچگونگــیضرب عهــدهدارد.عملکردهای
گــوارشراکنتــرلمیکنــد.بــدونوجــودمقــدارمناســبهورمونهــای
تیروئیــد،عملکردهــایطبیعــیبــدنشــروعبــهکنــدشــدنمیکننــد.
کــمکاریتیروئیــدبیشــترازمــردان،بــرزنــانتأثیــرمیگــذارد.ایــنبیمــاری
ــن ــنیممک ــرس ــادره ــد،ام ــرمیکن ــالرادرگی ــاالی6۰س ــرادب ــوالًاف معم
اســتشــروعشــود.ممکــناســتازطریــقآزمایــشخــونمعمــولیــاپــساز

ــمکشــفشــود. شــروععائ

     عالئم و نشانه های کم کاری تیروئید چیست؟
عائــمونشــانههایکــمکاریتیروئیــددرافــرادمختلــفمتفــاوتاســت.شــدت
ــر ــیظاه ــهزمان ــانههاچ ــمونش ــدامعائ ــهک ــررویاینک ــزب ــارینی بیم

ــاتدشــواراســت. ــمگاهــیاوق ــذارد.شناســاییعائ ــرمیگ شــوند،تأثی
ــارغاز ــهف ــدک ــتگیباش ــشوزنوخس ــاملافزای ــدش ــهمیتوان ــماولی عائ
ــاافزایــشســنشــیوعبیشــتریمییابنــد.ممکــن ســامتتیروئیــد،هــردوب
اســتتــازمــانبــروزعائــمبیشــترمتوجــهنشــویدکــهایــنتغییــراتمربــوط

بــهتیروئیــداســت.
بــرایاکثــرافــراد،عائــمایــنبیمــاریطــیســالهایمتمــادیبــهتدریــج

ــم ــد،عائ ــمکاریتیروئی ــدنک ــترش ــابیش ــد.ب ــرفتمیکن پیش
ــه ــهراحتــیشناســاییشــوند.البت ــزممکــناســتب آننی

ــا ــیب ــورکل ــزبهط ــمنی ــنعائ ــیاریازای بس
ــد.در ــروزمیکنن ــنب ــشس افزای

ــاانجــام هرحــالب

ــود. ــرمیش ــدراحتت ــمکاریتیروئی ــخیصک ــشتش آزمای
     

     عالئم و نشانه های کم کاری تیروئید شامل:
افزایــش خســتگی-افســردگی-احســاسســرما-خشــکیپوســت-
- قلــب ضربــان کاهــش - تعریــق کاهــش - عضانــی ضعــف - وزن
افزایــشکلســترولخــون-دردوســفتیدرمفاصــل-موهــایخشــکونــازک
ــفتی،دردو ــی-س ــراتقاعدگ ــاتغیی ــاروریی ــکاتب ــف-مش ــهضعی حافظ

ــی-گرفتگــیصــدا-صــورتپفکــردهوحســاس. حساســیتعضان

/https://www.iranrehab.ir::منبع

ــد  ــم کاری تیروئی ک
چیســت؟
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بیچونوچراخودترادرامورخیریهوسخاوتمندانهواردکن

ــش ــهگریبان ــاریک ــهبیم ــرمتوج ــرزودت ــهاگ ــنیدهایمک ــاتش ــیاوق خیل
ــوادهاو ــردرخان ــید.اگ ــانمیرس ــهاینج ــدند،کارب ــودمیش ــهب راگرفت
ســرطانیــکبیمــاریارثــیبــودواوســالیانهبــرایچــکاپاقــداممیکــرد،
شــایدزودتــرازاینکــهتــاایــنحــددربدنــشرشــدکنــدبیمــاریکنتــرل
میشــد.مــرداندرمعــرضبیماریهایــیهســتندکــهبــرایاطمینــان

ــد. ــامدهن ــیانج ــالآزمایشهای ــرس ــده ــود،بای ــامتخ س
ــیجنســیرا ــیوناتوان ــرازآنکــهعوارضــیماننــدکاهــشبینای مثــازودت
ــان ــتآنرادرم ــگامدیاب ــخیصزودهن ــاتش ــدب ــد،میتوانن ــاسکنن احس
کننــد.بنابرایــنپزشــکانهمــوارهتوصیــهمیکننــدایــنآزمایشهــای
ــاتوجــهبــه اساســیراجــدیبگیریــدوبــرایســالممانــدندرهــرســنیب

ــد. ــدامکنی ــتورالعملآناق دس
۱. سرطان پروستات

ــت ــدعل ــد٪۵۰درص ــارمیکن ــردانراگرفت ــترم ــهبیش ــرطانهاییک س
ــرطان ــسازس ــتاتپ ــرطانپروس ــت.س ــرداناس ــهم ــوطب ــاروریمرب ناب
اســت. آمریکایــی مــردان در ســرطانها شــایعترین از یکــی پوســت
آزمایشهــایتشــخیصســرطانپروســتاتشــاملآزمایــشدیجیتــال
ــتات ــیپروس ــیژناختصاص ــونآنت ــشخ ــاالآزمای ــال)DRE(واحتم رکت
)PSA(اســت.بــرایمردانــیکــهســرطاندرخانــوادهآنهــاســابقهدارد،۴۰
ــیکــه ــرایمردان ــنآزمایشهاســت.ب ــرایدادنای ســالگیزمــانمناســبب
ــار ــایآفریقاییتب ــاآمریکاییه ــودداردمث ــیوج ــرباالی ــانخط درتبارش
ــرایآنهــاوجــوددارد۵۰ ــیکــهخطــرمتوســطیب در۴۵ســالگیومردان

ــبیاســت. ــنمناس ــالگیس س
۲. سرطان روده بزرگ

ســرطانرودهبــزرگدومیــنعلــتمــرگناشــیازســرطاناســت.خطــرابتا
ــرطانهای ــراًدرس ــت.اکث ــاناس ــتراززن ــردانبیش ــرطاندرم ــنس ــهای ب
ــیروده ــطحداخل ــودودرس ــادمیش ــیدررودهایج ــزرگپولیپهای رودهب
بــزرگرشــدمیکننــد.ایــننــوعســرطانهــمبــهســایرنقــاطبــدنحملــه
ــردن ــنب ــنســرطانازبی ــریازای ــد.راهپیشگی ــدامیکن ــاگســترشپی ی
ــوع ــنن ــریای ــت.غربالگ ــرطاناس ــهس ــانب ــلازتبدیلش ــاقب پولیپه

ــروع ــالگیش ــرمتوســطاز۵۰س ــاخط ســرطاندربزرگســاالنیب
ــرایتشــخیص میشــود.کولونوســکوپییــکآزمایــشمتــداولب
ــداز ــشمیتوانن ــامآزمای ــانانج ــادرزم ــت.پولیپه پولیپهاس

بیــنبرونــد.
۳. افسردگی

ــود ــمخ ــامتجس ــدس ــودرامانن ــامتروانخ س
بررســیکنیــد.6میلیــونمــردهــرســالاز
افســردگیرنــجمیبرنــدوحتــیتحــتتشــخیص

ــر ــد.اگ ــرارنمیگیرن ــمق ــانه ودرم
ــم ــکازعائ ــههری ــشازدوهفت بی
ــک ــاپزش ــد،ب ــهکردی ــرراتجرب زی

ــد: ــورتکنی ــودمش خ
ـتغییرالگوهایخوابیاخوراکمانندتغییراشتها،بیخوابیو...
ـازدستدادنعاقهبهفعالیتهاییکهقبادوستشانداشتید.

ــریع، ــریس ــراری،تحریکپذی ــودن،بیق ــدهب ــدی،بیفای ــاامی ــاسن ـاحس
غــمیــااضطــراب.

ـکاهــشانــرژیوانگیــزهـاحســاسگنــاهـمشــکلتمرکــزیــاتفکــرـفکــر
کــردنبــهخودکشــی

4. سرطان پوست
خطرناکتریــنشــکلســرطانپوســتمانــوماســتودرســلولهای
ــد ــکیلمیدهن ــتراتش ــگپوس ــهرن ــیتهاک ــاممانوس ــهن ــیب تخصص
ــومرا ــهمان ــازمیشــود.مــردانســالخوردهاحتمــالابتــایبیشــتریب آغ
نســبتبــهزنــاندرهمــانســندارنــد.مــرداندوتــاســهبرابــربیشــتراززنان
ــاوســلولهایسنگفرشــیرا ــرمانوم ــهغی ــهســرطانپای ــاب احتمــالابت
دارنــد.خطــرایــنســرطانهاوقتــیبیشــترمیشــودکــهدرمعــرضآفتــاب

قــراربگیریــد
5. فشار خون باال

خطــرفشــارخــونبــاالبــاافزایــشســنبــاالمــیرود.فشــارخــونبــهوزن
ــدون ــدب ــاالمیتوان ــونب ــارخ ــت.فش ــطاس ــیاومرتب ــبکزندگ ــردوس ف
اینکــهعائمــیداشــتهباشــدبــهایجــادخطــربــرایشــریانهامنجــرشــود،
ــه ــاالخطــرابتــاب ــادرمــانفشــارخــونب ــلدرمــاناســت.شــماب امــاقاب
ــد. ــشمیدهی ــهراکاه ــاییکلی ــزیونارس ــکتهمغ ــی،س ــایقلب بیماریه
یــکدســتگاهفشــارخــونخانگــییــامراجعــهبــهپزشــکبــرایچــککــردن

ــت. ــادهترینکاراس ــونس ــارخ فش
06 کلسترول

ــبندهدر ــاکچس ــادپ ــثایج ــونباع ــترولLDLدرخ ــاالیکلس ــطحب س
ــیرا ــاریقلب ــهبیم ــاب ــرابت ــاقخط ــناتف ــود.ای ــریانهامیش ــوارهش دی
ــدباعــث ــودنکلســترولمیتوان ــاالب ــاگذشــتزمــان،ب افزایــشمیدهــد.ب
ــا ــیوداروه ــیوهزندگ ــرش ــود.تغیی ــزیش ــکتهمغ ــروزس ــیوب ــهقلب حمل
ــود ــترولخ ــونکلس ــشخ ــادادنآزمای ــد.ب ــشمیده ــترولراکاه کلس
ــرداناز ــود.م ــیش ــدبررس ــالگیبای ــترولاز۲۰س ــد.کلس ــیکنی رابررس
ــد ــدکلســترولخــودراچــککنن ــورمنظــمبای ــهط ــاب ــالگیحتم ۳۵س
گــردآوریوتدویــن:دکتــرســیدحمیــدرضــاموســویمدنــیســردبیرنشــریه

آزمایش هـای ضروری که برای مردان الزم است
ــل  ــوان در مراح ــا می ت ــی آزمایش ه ــام برخ ــا انج ــت. ب ــاری اس ــری از بیم ــای پیش گی ــن راه ه ــی از بهتری ــاالنه یک ــای س چکاپ ه
اولیــه بیمــاری را متوقــف کــرد. در ایــن گــزارش بــه بیماری هایــی اشــاره شــده اســت کــه ســامت مــردان را بیــش از زنــان بــه خطــر 
می انــدازد، امــا می تــوان بــا غربالگــری و آزمایــش پیــش از این کــه عائــم بیمــاری خــودش را نشــان دهــد بــه درمــان آن کمــک کــرد.
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                       باورغلط
                    

 
            درمورد صرع

ــار  ــا دچ ــرد مبت ــی آن ف ــه ط ــت ک ــی اس ــه عصب ــی حمل ــرع نوع ص
تشــنج شــدید شــده و از خــود بیخــود می شــود. ایــن حمــات بســیار 
ــه  ــار حمل ــرد دچ ــرایطی ف ــت در ش ــن اس ــت و ممک ــده اس آزار دهن
ــر  ــا اگ ــد. مث ــه  وجــود آی ــش ب ــم برای ــه خطــرات دیگــری ه شــود ک
هنــگام عبــور از خیابــان یــا گذشــتن از بلنــدی فــرد دچــار صــرع شــود، 
می توانــد منجــر بــه صدمــات شــدید و حتــی فوتــش شــود. بــه همیــن 
علــت افــراد مبتــا بــه صــرع بایــد نــکات ویــژه ای را در طــول ابتــا بــه 

ــد. ــت نماین بیمــاری رعای
در مــورد بیمــاری صــرع و علــت ابتــا بــه آن باورهــای غلــط بســیاری 
در بیــن مــردم شــایع شــده اســت کــه در ایــن مطلــب بــه اصــاح چنــد 

ــم:  ــن باورهــا می پردازی مــورد از ای
 1 -  افــراد مبتــا بــه صــرع دچــار اختــال روحــی- روانــی و یــا کنــد 

ــتند. ذهنی نیس
ــی -  ــال روح ــک اخت ــرع ی ــه ص ــد ک ــور می کنن ــراد تص ــی از اف خیل
ــاوت  ــاری متف ــت و دو بیم ــط اس ــا غل ــور کام ــن تص ــت ای ــی اس روان
اســت. همان گونــه کــه فــرد دارای صــرع ممکــن اســت دچــار بیمــاری 
کلیــوی شــود و هــر دو بیمــاری را هم زمــان داشــته باشــد، گاهــی یــک 
فــرد دچــار صــرع ممکــن اســت دچــار بیمــاری روحــی- روانــی شــود و 
دیــدن چنــد نمونــه از افــراد کــه هــر دو بیمــاری را دارنــد نبایــد باعــث 
شــود کــه ایــن دو بیمــاری یکــی تصــور شــود. هم چنیــن افــراد مبتــا 
بــه صــرع هماننــد ســایر افــراد جامعــه، برخــی خیلــی باهــوش و برخــی 

معمولــی هســتند و ایــن بیمــاری ربطــی بــا کنــد ذهنــی نــدارد.
2 -  افراد مبتا به صرع دچار طلسم و جادو نشده اند.

در گذشــته بــه دلیــل حملــه ناگهانــی 
ــت مشــخصی  ــان چــون عل صــرع، اطرافی
ــای  ــه نیروه ــد آن  را ب ــرای آن نمی یافتن ب

مــاوراء الطبیعــه نســبت می دادنــد. پزشــکی 
نویــن مشــخص کــرده کــه ایــن بیمــاری یــک 

نــوع اختــال در دســتگاه عصبــی مرکــزی 
ــه  ــرل و معالج ــرای کنت ــی را ب ــت و داروهای اس
آن یافتــه اســت. پــس در صــورت مواجــه شــدن 
بــا بیمــار صرعــی ســریعاً جهــت معالجــه او بــه 

پزشــکان متخصــص مراجعــه نماییــد و بــه 
ــاآگاه و گاهــی  ــراد ن ــای اف صحبت ه

شــیاد، گــوش ندهیــد. 

3 -  ابتا به صرع مختص سنین خاصی نیست.
صــرع بیمــاری اســت کــه در هــر ســنی می توانــد بــه ســراغ فــرد بیایــد 
و از کــودک تــا افــراد مســن ممکــن اســت دچــار ایــن بیمــاری شــوند. 
گرچــه احتمــال ابتــاع در ســنین بــاال مقــداری بیشــتر از ســنین جوانی 
اســت امــا ایــن بــه معنــی عــدم ابتــای افــراد جــوان یــا کــودکان بــه 

ایــن بیمــاری نیســت.
4 -  تنها روش درمان صرع، دارو درمانی نیست.

ــرع  ــان ص ــا روش درم ــی تنه ــه دارو درمان ــد ک ــور می کنن ــیاری تص بس
 VNS ــد اســتفاده از دســتگاه های ــا روش هــای دیگــری مانن اســت، ام
کــه ســیگنال های الکتریکــی خاصــی را بــه مغــز ارســال می کنــد و یــا 
رژیــم غذایــی معــروف بــه کتوژنیــک هــم می تواننــد در درمــان صــرع 

مؤثــر باشــند.   
5 -  با قطع تشنج ها نباید داروها را قطع کرد.

برخــی از افــراد بــا ایــن تصــور کــه صــرع آن هــا، دراثــر دارو خــوب شــده 
اســت اقــدام بــه قطــع مصــرف داروهــا می کننــد امــا در اثــر قطــع دارو 
احتمــال بســیاری وجــود دارد کــه بیمــاری بــاز گشــته و مجــدداً فــرد 

دچــار حمــات صرعــی شــود.
6 - عــوارض بیمــاری صــرع در زندگــی فــرد مبتــا بــا درمــان پایــان 

نمی یابــد.
متاســفانه بــا پیــش داوری هــای افــراد در مــورد مبتایــان بــه بیمــاری 
صــرع، آن هــا عــاوه بــر تحمــل بیمــاری و دارو هــا، بایــد بــا قضاوت هــای 
ــا ایــن بیمــاری و تبعیض هــای گوناگــون  نادرســت، خرافــات آمیختــه ب
هــم در زندگــی دســت و پنجــه نــرم کننــد. ایــن رفتارهــای ناآگاهانــه، 

فشــار روحــی شــدیدی را بــه ایــن افــراد وارد می کنــد 
ــه زور  ــرد را ب ــان ف ــازی نیســت ده ــه صــرع نی ــان حمل 7 -  در زم
ــان او  ــا از زب ــد و ی ــرار دهی ــای او ق ــن دندان ه ــزی بی ــرده چی ــاز ک ب

ــد. ــت کنی محافظ
بســیاری از افــراد در موقــع دیــدن فــرد دچــار حملــه صــرع، دهــان او 
ــن  ــت و ممک ــاک اس ــیار خطرن ــن کار بس ــد. ای ــاز می کنن ــه زور ب را ب
ــه فــک او آســیب برســاند. در زمــان حملــه صرعــی تنهــا او را  اســت ب
بــه یــک ســمت بخوابانیــد تــا تنفــس بهتــر صــورت گیــرد و نیــازی بــه 

ــاز کــردن دهــان او و ســایر کارهــای دیگــر نیســت. ب
8 -  افراد مبتا به صرع در نگاه اول قابل تشخیص نیستند.

ــش داوری  ــی از پی ــل نگران ــه دلی ــه صــرع ب ــا ب ــراد مبت بســیاری از اف
دیگــران، بیمــاری خــود را پنهــان می کننــد. شــما بــا دیــدن ایــن افــراد 
ــتند.  ــالم هس ــا س ــد ی ــرع دارن ــا ص ــا آن ه ــه آی ــد ک ــد بفهمی نمی توانی
حتــی همــکاران برخــی از افــراد مبتــا بــه صــرع نیــز از ممکــن اســت 

نداننــد کــه آیــا دوستشــان صــرع دارد یــا نــه. 

  منبـع:  مجله پزشکی درمانکـده ایرانیان
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تماممدتمتوجهاوضاعدوروبرتوهرآنچهکهرخمیدهد،باش
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عاملعمدهموفقیتدرهرکاری،آرامشخیالواعتمادبهنفسداشتن،آسودگیوبیطرفیدراحساسوعواطفمیباشد

1-  امگا3
ــز  ــد مغ ــرای رش ــروری ب ــواد ض ــی از م ــگا3 یک ــرب ام ــیدهای چ  اس
ــی  ــای روغن ــی و دانه ه ــوان در ماه ــگا3 را می ت ــد. ام ــودکان می باش ک
ــی را  ــتم عصب ــد سیس ــد رش ــگا3 می توان ــت. ام ــان یاف ــون کت هم چ
ــی  ــتم عصب ــده  سیس ــت کنن ــن محافظ ــی پادت ــرده و نوع ــم ک تنظی

محســوب می شــود.
 در کــودکان ســی پی کــه دارای مشــکالت شــناختی می باشــند امــگا3 
می توانــد بــرای بهبــود توجــه و تمرکــز و حافظــه آن هــا کمــک کننــده 
ــگا3  ــای ام ــه مکمل ه ــد ک ــان می ده ــات نش ــن تحقیق ــد. هم چنی باش
ــی  ــن م ــد و ای ــی کن ــک م ــتخوانها کم ــل و اس ــت مفاص ــود وضعی بهب

توانــد در سیســتم حرکتــی کــودکان فلــج مغــزی تاثیــر گــذار باشــد.

D 2-  مکمل کلسیم
کــودکان فلــج مغــزی بــه دلیــل مشــکالت تغذیــه ای و کاهــش اشــتها 
معمــوال دچــار ســوء تغذیــه در خصــوص امالحــی چــون ویتامیــن دی 
ــتخوان ها و  ــوالً  دارای اس ــل معم ــن دلی ــند به همی ــیم می باش و کلس
ــد پوکــی اســتخوان  عضــالت ضعیفــی هــم هســتند کــه حتــی می توان

را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد.
ــودکان  ــن ک ــدن ای ــیم در ب ــر کلس ــذب بهت ــث ج ــن دی باع  ویتامی
ــت  ــود باف ــه بهب ــز ب ــا نی ــن مکمل ه ــود در ای ــیم موج ــود وکلس می ش

اســتخوان ها و مفاصــل در کــودکان ســی پی کمــک می کنــد. 
می تواننــد  کلســیم  واســطه  بــه  عصبــی  ســلول های  هم چنیــن 
انقباضــات عضالنــی را تنظیــم کننــد بــه صــورت غیرمســتقیم می توانــد 

ــردد. ــی گ ــی پ ــودکان س ــرکات در ک ــود ح ــث بهب باع

3-  منیـزیم
ــت  ــی اس ــی از عالئم ــزی یک ــج مغ ــودکان فل ــالت ک ــم در عض اسپاس
ــوردن  ــذا خ ــم در غ ــن اسپاس ــی ای ــود حت ــده می ش ــور دی ــه وف ــه ب ک

ــذارد.  ــی می گ ــر منف ــز تاثی ــا نی ــع آن ه ــودکان و بل ک
تحقیقــات نشــان داده کــه مکمــل منیزیــم می توانــد بــه کاهــش 
اسپاســم کمــک کنــد و ایــن موضــوع منجــر بــه بهبــود دامنــه حرکتــی 
در مفاصــل کــودکان ســی پی می شــود هم چنیــن منیزیــم باعــث 
ــر از  ــی دیگ ــود. یک ــان می ش ــدن انس ــی در ب ــرد عصب ــود عملک بهب
خــواص منیزیــم کمــک بــه بهبــود عملکــرد سیســتم گوارشــی می باشــد 
کــودکان فلــج مغــزی عمومــاً دچــار ریفالکــس معــده هســتند و منیزیــم 
ــد  ــزی را کاهــش ده ــج مغ ــودکان فل ــده در ک ــد ریفالکــس مع می توان
ــر  ــی از دیگ ــتم گوارش ــالت در سیس ــدن عض ــل ش ــت و ش ــع یبوس رف

ــد. ــم می باش ــل منیزی ــد مکم فوای

C4-  ویتامین
ویتامیــنc یکــی از بهتریــن انــواع آنتــی اکســیدان محســوب مــی شــود، 
ایــن ویتامیــن می توانــد باعــث کاهــش افســردگی و بهبــود حافظــه در 

کــودکان فلــج مغــزی شــود.
هم چنیــن ویتامیــنC باعــث ســنتز مــاده نوراپــی نفریــن می شــود کــه 
یــک انتقــال دهنــده عصبــی محســوب می شــود ایــن موضــوع می توانــد 

عملکــرد سیســتم عصبــی در کــودکان فلــج مغــزی را تقویــت کنــد.

ــزی ــج مغ ــرای فل ــد ب ــای مفی ــن و مکمل ه ویتامی
 تحقیقــات زیــادی در خصــوص تاثیــر ویتامین هــا و مکمل هــا در افــراد فلــج مغــزی انجــام شــده اســت مــا در 
ایــن مقالــه بــه صــورت خالصــه 7 ویتامیــن  و مکمــل مفیــد بــرای کــودکان فلــج مغــزی را لیســت کرده ایــم.
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ازجنسیتخودتلذتببر.امریعادیوطبیعیاست،ازلذتیکهجسمتبهتومیدهد،قدرداتیکن

ــهســامتاســتخوانهامیباشــد ــدویتامیــنcکمــکب ــرفوای ازدیگ
ــث ــاصباع ــایخ ــمژنه ــقتنظی ــهازطری ک

میشــود. رشداســتخوانها

5-  روی
ازمکملهایــی مکمــلروییکــی
ــود ــیدربهب ــشمهم ــهنق ــتک اس
یادگیــریوحافظــهکــودکانســیپی

ــاط ــهارتب ــتک ــادهایاس دارد.رویم
را نورونهــا و ســیناپسها بیــن
تقویــتمیکنــدوانتقــالسیســتم

ــل ــهدلی ــد.ب ــودمیبخش ــیرابهب عصب
اینکــهکــودکانفلــجمغــزیمعمــوالًدچــار

ــتند ــیهس ــاالتروان ــریواخت ــکاتیادگی مش
ــیدر ــرایطعصب ــودش ــکاتوبهب ــنمش ــعای ــهرف ــدب رویمیتوان

ــود. ــرش ــودکانمنج ــنک ای

6- پروبیوتیک
ــزی ــجمغ ــودکانفل ــذادرک ــمغ ــیوهض ــتمگوارش مشــکاتسیس
ــن ــرای ــیاردرگی ــابس ــنآنه ــهوالدی ــتک ــائلیاس ــهمس ازجمل
موضــوعهســتند.مکملهــایپروبیوتیــکباافزایــشباکتریهــای
ــوند. ــیمیش ــتمگوارش ــمدرسیس ــودهض ــثبهب ــالمدررودهباع س
آرامــش باعــث انجــاممیشــود بــهخوبــی کــههضــم وقتــی
کــودکفلــجمغــزیوبهبــودخلــقوخــویاوخواهــدشــد.همچنیــن
ــیدر ــشاسپاســمکل ــثافزای وجــودیبوســتومشــکاتهضــمباع

ــود. ــیپیمیش ــودکانس ــدنک ب

B۱۲ 7-  ویتامین
از اســتفاده دراثــر میتــوان کــه را اثراتــی
ــش ــامل:کاه ــردش ــامب ــنب۱۲ن ویتامی
گوارشــی سیســتم بهبــود - افســردگی
-بهبــودعملکــردعضــاتمیباشــد
ــکات ــنمش ــروزای ــهب ــهب ــاتوج ــهب ک
دراکثــرکــودکانســیپیاســتفادهاز
ــن ــود.همچنی ــهمیش ــنتوصی ــنویتامی ای
انتقــال تقویــت باعــث ۱۲ ویتامیــنب
ــودکان ــیدرک ــتمعصب ــایسیس دهندهه
دارویــی مکملهــای میشــود. ســیپی
ــن ــدجایگزی ــزینبای ــجمغ ــودکانفل درک
یــکرژیــمغذایــیســالمشــود.درصورتــیکــه
کــودکشــمادچــارمشــکاتبــدنوتغذیــهمیباشــد
ــهکــودک ــیب ــاریــکغــذایمعمول ــددرکن ــنویتامینهــامیتوان ای
ــدناوتامیــن ــاامــاحمــوردنیــازب فلــجمغــزیشــماکمــککنــدت
گــردد.امــابایــددرنظــرداشــتهباشــیدکــهیــکرژیــمغذایــیســالم
ــزی ــجمغ ــودکانفل ــدنک ــاحرادرب ــنام ــدبهتری ــلمیتوان وکام

ــد. ــنکن تامی
ــید ــتهباش ــرداش ــاًدرنظ ــیحتم ــایویتامین ــتفادهازمکمله دراس
کــهدوزتوصیــهشــدهتوســطپزشــکاســتفادهشــودواســتفادهبیــش
ازحــدازایــنویتامینهــامیتوانــدبــهکبــدکــودکانســیپی
آســیببرســاند.ویتامینهایذکــرشــدهنمیتواننــدآســیبفلــج
مغــزیرادرمــانکننــدامــامیتواننــددرکنــارتمرینــاتوورزشهــای
کاردرمانــیبــهشــرایطپیشــرفتکــودکانفلــجمغــزیکمــککننــد.

https://www.iranrehab.ir:منبع
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برایخودتودیگرانازخداوندطلبقدرتونیرومندیکن

 فواید و مضرات 
 چای سبـز

از ســالم ترین نوشــیدنی های جهــان محســوب  چــای ســبز یکــی 
می شــود و حــاوی یکــی از باالتریــن میــزان آنتــی اکســیدان های 
هــر چــای اســت. مــواد شــیمیایی طبیعــی بــه نــام پلــی فنــول در چــای 
همــان چیــزی اســت کــه تصــور می شــود اثــرات ضــد التهابــی و ضــد 

ــد.  ــم می کن ــرطان زای آن را فراه س
ــه می شــود و یکــی از  ــدون اکســایش تهی چــای ســبز از برگ هــای ب
انــواع چــای کمتــر فــرآوری شــده اســت. بنابرایــن حــاوی بیش تریــن 

آنتــی اکســیدان ها و پلــی فنول هــای مفیــد اســت.
1- چای سبز و پیش گیری از سرطان:

 طبــق تحقیقــات مؤسســه ملــی ســرطان، نشــان داده شــده اســت کــه 
ــات  ــور در مطالع ــی فنول هــای موجــود در چــای باعــث کاهــش رشــد توم پل
آزمایشــگاهی و حیوانــات می شــوند و ممکــن اســت در برابــر صدمــات ناشــی 

از اشــعه مــاوراء بنفــش UVB محافظــت کننــد.
در کشــورهایی کــه میــزان مصــرف چــای ســبز زیــاد اســت، میــزان ابتــا بــه 
ــن  ــا ای ــه آی ــد ک ــوان فهمی ــان نمی ت ــا اطمین ــا ب ــر اســت، ام ســرطان پایین ت
چــای ســبز اســت کــه از بــروز ســرطان در ایــن جمعیــت خــاص جلوگیــری 
ــن  ــات هم چنی ــی از مطالع ــی. برخ ــبک زندگ ــل س ــایر عوام ــا س ــد ی می کن

ــواع ســرطان زیــر را نشــان داده انــد: ــر ان تأثیــرات مثبــت چــای ســبز ب
ــه -  ــو( - ری ــری )گل ــال ) روده( - م ــدان - کولورکت ــه - تخم ــتان - مثان پس

ــده. ــت - مع ــتات - پوس پروس
2- چای سبز و سالمتی قلب: 

مصــرف چــای ســبز، بــه کاهــش بیماری هــای قلبــی عروقــی کمــک می کنــد. 
در تحقیقاتــی، بــر روی بیــش از 40،000 شــرکت کننــده ژاپنــی، بیــن 40 تــا 
ــان داد،  ــه نش ــن مطالع ــد. ای ــه کردن ــال مطالع ــدت 11 س ــرای م ــاله ب 79 س
ــند،  ــبز در روز می نوش ــای س ــان چ ــل 5 فنج ــه حداق ــی ک ــرکت کنندگان ش
ــه  ــرادی ک ــی( از اف ــی عروق ــای قلب ــر بیماری ه ــژه در اث ــه وی ــرگ )ب خطــر م
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــند، ب ــای در روز می نوش ــان چ ــک فنج ــر از ی کمت

کمتــر بــود.
3- چای سبز و کلسترول پایین:

ــل   ــش قاب ــه کاه ــبز، ب ــای س ــرف چ ــه مص ــان داد ک ــکی نش ــات پزش مطالع
ــد. ــک می کن ــد« کم ــا » ب ــترول LDL ی ــه کلس توج

4-  چای سبز و کاهش خطر سکته مغزی:
بــا توجــه بــه ایــن مطالعــه ، نوشــیدن چــای ســبز یــا قهــوه بــه طــور منظــم، 
ــا کاهــش خطــر ســکته مغــزی همــراه اســت. تغییــر شــیوه زندگــی راهــی  ب
بــرای کمــک بــه کاهــش خطــر ســکته مغــزی بــا افــزودن روزانــه چــای ســبز 

بــه رژیــم غذایــی شــما اســت. 
5- چای سبز و کاهش وزن:

چــای ســبز ممکــن اســت باعــث کاهــش وزن ناچیــز و غیــر قابــل توجــه در 
ــبز  ــای س ــای چ ــي فنول ه ــود. پل ــی ش ــه وزن و چاق ــاالن دارای اضاف بزرگس

ــد.  ــار می کن ــا( را مه ــده قنده ــه کنن ــم تجزی ــزاق )آنزی ــاز ب ــت آمی فعالی
6- چای سبز و بیماری های التهابی پوست:

ــتی  ــاالت پوس ــرای اخت ــان ب ــک درم ــوان ی ــه عن ــد ب ــبز می توان ــای س چ
ــی را  ــدل حیوان ــک م ــان ی ــد. محقق ــر باش ــوره س ــوریازیس و ش ــد پس مانن
ــب  ــد، کــه اغل ــرار دادن ــورد مطالعــه ق ــی پوســتی م ــرای بیماری هــای التهاب ب
ــا لکه هــای پوســتی خشــک، قرمــز، پوســته پوســته شــده ناشــی از التهــاب  ب
ــراد تحــت  و تولیــد بیــش از حــد ســلول های پوســتی مشــخص می شــوند. اف

ــته اند. ــری داش ــتی کندت ــلول های پوس ــد س ــبز رش ــای س ــا چ ــان ب درم
7- چای سبز و افزایش حافظه: 

می توانــد  کــه چــای ســبز  نشــان می دهــد  منتشــر شــده  تحقیقــات 
عملکردهــای شــناختی مغــز مــا، بــه ویــژه حافظــه را تقویــت کنــد. ایــن تیــم 
تحقیقاتــی گفتنــد کــه یافته هــای آن هــا حاکــی از آن اســت کــه چــای ســبز 
ــد  ــی مانن ــی روان ــا اختــاالت عصب ــط ب ــان اختــاالت شــناختی مرتب در درم

ــد. ــده باش ــدوار کنن ــد امی ــل می توان زوال عق
8- چای سبز و آلزایمر:

محققــان تأثیــر یکــی از اجــزای چــای ســبز ، CAGTE ) یــا عصــاره چای ســبز  
موجــود در روده بــزرگ( را پــس از هضــم آن، آزمایــش کردنــد تــا ببیننــد کــه 
چگونــه ایــن پروتئیــن مهــم در بیمــاری آلزایمــر تأثیــر دارد. انجمــن آلزایمــر 
اظهــار داشــت: ایــن تحقیــق بــه تحقیقــات قبلــی اضافــه می کنــد کــه چــای 
ســبز ممکــن اســت بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر کمــک کنــد. 
ــدان،  ــیدگی دن ــری از پوس ــت در پیش گی ــن اس ــبز ممک ــای س ــن چ هم چنی
ــا  ــت ب ــود آرتری ــتی و بهب ــرایط پوس ــان ش ــن، درم ــتگی مزم ــترس، خس اس

ــد باشــد. ــاب مفی کاهــش الته
عوارض و خطرات جانبی چای سبز:

ــد  ــن دارن ــه کافئی ــه حساســیت شــدید ب ــن: کســانی ک ــه کافئی حساســیت ب
ــده  ــا مع ــوع ی ــت ته ــری، حال ــراب، تحریک پذی ــی، اضط ــد بی خواب می توانن

ــد. ــه کنن درد را تجرب
ــای  ــون )داروه ــده خ ــق کنن ــه از رقی ــرادی ک ــون: اف ــای خ ــق کننده ه رقی
ضــد انعقــاد پذیــر( ماننــد کوادامیــن / وارفاریــن اســتفاده می کننــد بــه دلیــل 

ــا احتیــاط مصــرف کننــد. داشــتن ویتامیــن K، بایــد چــای ســبز را ب
ســایر محرک هــا: در صــورت مصــرف داروهــای محــرک، چــای ســبز می توانــد 
فشــار خــون و ضربــان قلــب را افزایــش دهــد. مکمل هــای چــای ســبز حــاوی 
ــی آن را  ــوارض جانب ــد ع ــه می توانن ــتند ک ــال هس ــواد فع ــادی م ــر زی مقادی

ــا داروهــا در تعامــل باشــند. ــا ســایر گیاهــان، مکمل هــا ی برانگیختــه و ب
بــه طــور خــاص، زنــان بــاردار یــا شــیرده، افــرادی کــه دچــار مشــکات قلبــی 
ــا اختــاالت  ــده ی ــد، زخــم مع ــا کب ــوی ی ــاال، مشــکات کلی ــا فشــارخون ب ی

اضطرابــی هســتند، نبایــد از مکمــل یــا عصــاره چــای ســبز اســتفاده کننــد.
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 ،QWERTYــش ــی آرای ــروف، یعن ــش ح ــوع آرای ــن ن ــق ای ــرای درک منط ب
بایــد بــه عقــب برگردیــم بــه اواخــر قــرن 19، زمانــی کــه بیــن اختــراع ماشــین 

ــه وجــود داشــت.  ــرن فاصل ــم ق ــاً نی ــر تقریب ــر و کامپیوت تحری
ماشــین تحریــر یــک دســتگاه ســاده بــود کــه توســط Sholes در ســال 1873 
اختــراع شــد. ماشــین تحریــر از میله هــای فلــزی بــه نــام میلــه type تشــکیل 
شــده بودنــد کــه هــر میلــه type، تصویــر برعکــس از یــک حــرف یــا کاراکتــر 
در پایــان آن بــود. در ایــن میلــه type، تمــام حــروف از A تــا انتهــا بــه گونــه ای 
ــروف روی  ــد ح ــانی بتوانن ــه آس ــه ب ــود ک ــه ب ــرار گرفت ــت ها ق ــرای تایپیس ب
صفحــه کلیــد را نــگاه کننــد و تایــپ را بســیار ســریع انجــام دهند.امــا در ایــن 
روش یــک مشــکل » طبیعــی« وجــود داشــت و آن ترتیــب حــروف بــود. ابــزاری 
ــود، از میله هــای  ــپ کــردن ســریع ســاخته شــده ب ــرای تای کــه در گذشــته ب
type چوبــی مجــاور هــم بــود، کــه کار را بــا تالش هــای اضافــی تایپیســت بــه 

ــرای کلیدهــای مجــاور  ــن مشــکل بیشــتر ب ــاد می کــرد. ای صــورت دســتی زی
هــم کــه اغلــب زیــاد مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد وجــود داشــت. 

بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل »Sholes« لیســتی از تمــام حــروف موجــود در 
ــر روی آن طــرح جدیــدی  ــان انگلیســی را تهیــه نمــود و پــس از مطالعــه ب زب
را ارائــه داد. هــدف از ایــن طــرح ایــن بــود کــه حــروف درگیــر بــا هــم، دور از 
هــم روی صفحــه کلیــد قــرار گیرنــد، در نتیجــه بــا ایــن روش از گرفتــار شــدن 

ــد. ــری می ش ــم جلوگی ــا ه ــای type ب میله ه
ــد کــه هــدف از توســعه صفحــه کلیــد ــا ایــن حــال برخــی از مــردم معتقدن ب

QWERTY، صرفــاً به هــم زدن توالــی حــروف الفبــا در صفحــه کلیــد می باشــد، 

بــه گونــه ای کــه تایپیســت، مجبــور شــود موقــع تایــپ کــردن زمانــی را بــرای 
ــرار  ــه نحــوه ق ــا توجــه ب ــا ب ــد. ام ــر حــرف اختصــاص ده ــه ه ــردن ب ــگاه ک ن
ــه  ــه هــر حــرف در ماشــین تحریر هــای قدیمــی، ب ــوط ب گفتــن میله هــای مرب
همــراه به هــم ریختگــی حــروف و کــم شــدن ســرعت تایــپ، احتمــال برخــورد 
میله هــای type مجــاور کــه بــه صــورت شــیب دار و کنــار هــم در صفحــه کلیــد 
قــرار داشــتند، کمتــر می شــد. بــا ورود کامپیوتــر در ســال 1940میــالدی، ایــن 
دســتگاه های جدیــد و پیشــرفته کــه قبــاًل وعــده آن را داده بودنــد، همــه چیــز 
را راحت تــر کردنــد و بــه ســرعت جایگزیــن ماشــین های تحریــر شــدند. بــا ایــن 
حــال یــک مشــکل اساســی وجــود داشــت: نحــوه عملکــرد ماشــین های تحریــر 
ــد تفــاوت داشــت.  ــا کامپیوترهــای جدی موجــود در شــرکت ها و ســازمان ها ب

در ایــن وضعیــت آن هــا خواســتار ایــن شــدندکه کار بــا ماشــین های جدیــد را 
بــه آن هــا آمــوزش دهنــد و از آن جــا کــه تنهــا مــالک آمــوزش پــول بــود فقــط 
عــده ی محــدودی می توانســتند از ایــن دوره هــای آموزشــی کامپیوتــر اســتفاده 
نماینــد و بســیاری از مــردم عــادی کــه تــوان پرداخــت هزینــه ایــن آموزش هــا 

را نداشــتند بــرای آمــوزش کامپیوتــر در نظــر گرفتــه نمی شــدند.

ــر را شــبیه  ــن مشــکل، صفحــه کلیــد کامپیوت ــع ای ــرای رف ــن منظــور ب ــه ای ب
ــن طــرح از  ــد و ای ــان طراحــی کردن ــر آن زم ــد ماشــین تحری ــه صفحــه کلی ب
ــه  ــل ب ــرح QWERTY تبدی ــوان ط ــه عن ــد و ب ــی مان ــروز باق ــا ام ــان ت آن زم

ــی شــد. اســتاندارد صنعت
:QWERTY ویژگی های

ــی  ــف میان ــد ترتیبــی مشــابه ترتیــب QWERTY را در ردی  1- شــما می توانی
صفحــه کلیــد هــم ببینیــد، DFGHJKL کــه تقریبــاً بــه ترتیــب حــروف الفبــا 
اســت. یعنــی بــا ایــن کــه ترتیــب کامــل حــروف الفبــا در صفحــه کلیــد وجــود 
ــم  ــار ه ــا کن ــب الفب ــر اســاس ترتی ــا حــدی ب ــا ت ــی بعضــی کلیده ــدارد، ول ن

قــرار دارنــد.
2- مثــاًل در ترتیــب DFGHJKL حــروف بــه ترتیــب الفبــا می باشــد بــه جــز دو 
 QWERTY کــه در ایــن ترتیــب جــا مانده انــد و یــا در ترتیــب  I و  E صامــت
کــه در ســطر اول قابــل مشــاهده اســت، حــرف Z بــه تنهایــی در ســطر آخــر 
 QWERTY  قــرار گرفتــه اســت بــه جــای ایــن کــه در ردیــف اول کنــار حــروف

. شد با
3- هشــت کلیــد ردیــف میانــی صفحــه کلیــد، بــه عنــوان »ســطرخانه« در نظــر 
ــه آن هــا نیــاز داریــد  گرفتــه می شــود: این هــا کلیدهایــی هســتند کــه شــما ب
ــا  ــد ت ــرار دهی ــا ق ــه هشــت انگشــت خــود را روی آن ه ــد چگون ــاد بگیری ــا ی ت

ــد. ــپ لمســی را ســریع تر انجــام دهی ــد تای ــد فرآین بتوانی
ــرای  ــرای کســانی کــه از دســت چــپ خــود ب 4- صفحــه کلیــد QWERTY ب
ــه ای  ــه گون ــی چــپ دســت هســتند( ب ــد )یعن ــردن اســتفاده می کنن ــپ ک تای
ــا اســتفاده از حــروف ســمت چــپ  ــات را ب ــد بیشــتر کلم ــه می توانن اســت ک
ــرای  ــد QWERTY ب ــان دیگــر اســتفاده از صفحــه کلی ــه زب ــد. )ب ــپ نماین تای

ــزان راحــت می باشــد. ــک می ــه ی ــراد راســت دســت و چــپ دســت ب اف
5.- موضــوع جالــب توجــه دیگــر ایــن اســت کــه شــما می توانیــد تمــام حــروف 

ســطر اول ماشــین تحریــر را در صفحــه کلیــد کامپیوتر تــان مشــاهده کنیــد.
بنابرایــن در می یابیــم کــه ایــن به هــم ریختگــی حــروف در صفحــه کلیــد کــه 
امــروزه مــا بــا آن مواجــه هســتیم بــرای حــل مشــکل تایــپ کــردن در ماشــین 
تحریــر اولیــه بــوده اســت. ولــی امــروزه ایــن مشــکل حــل شــده و می تــوان از 

همــان ترتیــب حــروف الفبــا در صفحــه کلیدهــا اســتفاده نمــود.
ــه  ــددار، ب ــه کلی ــتگاه های صفح ــایر دس ــردم در س ــروزه م ــه ام ــور ک همان ط
طورکــم یــا زیــاد از ترتیــب الفبــا اســتفاده می کننــد و آن را جایگزیــن صفحــه 
ــر  ــراه ب ــای هم ــد تلفن ه ــه کلی ــه، صفح ــرای نمون ــد. ب ــنتی کرده ان ــد س کلی

ــد. ــا می باش ــب الفب ــاس ترتی اس

گردآوری و تدوین: امین طایی زاده مسئول IT مؤسسه

دلیل به ترتیب الفبـا نبودن کلیدهای صفحه کلید
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وفاداریباثباتخودترانسبتبهکسییاچیزیگسترشبده
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اگرتوبهفردیمهربانتر،دلسوزتر،آرامتر،متحولشوی،بدانکهمسیردرستیراپیشگرفتهای

Artist Futsal Team
At Narjes Charity

Celebrating The Birthday Of
Saint Zeinab s And Nurse Day 
Ceremony

The indoor soccer team of the artists called «Art 
Stars» came to Shiraz to play a friendly game with 
the Fars Veterans team. With the prior coordination 
of the well-meaning football player Mehdi Shiri, the 
former national team player who has played for great 
teams like Esteghlal and Perspolis, and who is also 
the charity ambassador of Narjes People›s Charity, 
they visited Narjes House in strict compliance with 
health and safety protocols. Twelve members of the 
team arrived at the management office after a brief 
visit to Firuz care and shelter section and a meeting 
with disabled children of Narjes charity. At first, 
Bahaeddini, the CEO of the Institute, welcomed them 
and thanked them for their attention to the children 
of the Narjes House. Then, on behalf of the artists› 
team, Seyed Javad Hashemi thanked the director, 
officials and hardworking staff of the institute for giving 
them the opportunity to get acquainted with the center 
and the children. He expressed his desire to be the 
charity ambassador of the institute. Hooman Javadi, 
the team leader, while expressing satisfaction with the 
visit, praised the efforts of the staff and said: “this team 
has visited the care centers for the elderly and special 
patients in Tehran and all over the country on various 
occasions, but I can boldly say that we have never 
seen anything like Narjes Center or it has been very 
few. Therefore, in addition to the fact that from now on 
we will be continuously in touch with Narjes House, we 
will definitely introduce Narjes Charity to other friends 
and artists and encourage them to visit and cooperate 
with this collection.” At the end, Bahaeddini presented 

the members of the team with a plaque and a treaty.
Team members include gentlemen:
Hooman Javadi, Seyed Javad Hashemi, Farhad 
Javaher Kalaam, Mohammad Reza Eyvazi, Behnam 
Bani, Hamed Baradaran, Bahram Afshari, Hassan 
Khan Mohammadpour, Hosein Shamsai, Nima Nakisa, 
Behrang Alavi, Mehdi Mahani, Mobin Shadlou, Ahmad 
Mohammadi, Ali Abdolkalaami, Arash Navai, Ali Sefli, 
and Mojtaba Pourbakhsh.  

The person whose sacrament is to treat other’s 
anguished eye 
Regret and pain has been my sick self for a while  
Good enough that he is noble, pure, and friendly to 
the people’s aches
Although tired, he is busy to help others by selfless 
sacrifices
He is an angel, by the grace of the Merciful Lord
She is a nurse to the pain of her friend, as well as her 
enemy’s discomfort
Peace be upon the people of the world who despite 
their own grieves
Would still try to ease the pain of others and make 
possible their ifs
The best way to compensate the sacrifices of the 
medical staff from the highest specialists, doctors, 
nurses, health care providers, to nurses, patients 
assistant, service personnel, and etc. in any way 
except by following the rules and protocols of the 
quarantine period. Unfortunately, many of us are not 
serious about following these instructions. We hope 
that, in following the cases of quarantine, we will help 
the problems and efforts of the self-sacrificing nurses 
and the hard-working medical staff, if not less, to at 
least not increase. 
This year, as in previous years, Nurse›s Day, at the 
same time as the auspicious birth of Hazrat Zeinab, 
the patient and perseverant, was celebrated during a 
glorious ceremony at Narjes Charity. In this ceremony, 
which was held with full observance of safety and 
health issues and maintaining physical distance, 
Bahaeddini, CEO, appreciate the efforts of everyone 
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آگاهباشکهخداوندزندگیچشمگیریبرایتمهیاکرده،پسباقامتیاستواربایست

Narjes Charitable Staff
Donated Their Blood

Narjes Charity Children
And Yalda Night Ceremony

For the disabled children and the innocent angels of 
Narjes House, every day and every hour could have 
been a very long and dark Yalda, if it were not for the 
sunshine of kindness and the care of the benefactors 
and benefactors. This year, due to quarantine 
conditions and the spread of the Corona virus, 
although the disabled and orphaned children of Narjes 
House did not have a special Yalda night celebration 
like in other years; however, the benefactors, whose 
hearts are as huge as the sea, have not forgotten their 
spiritual children. Therefore, the disabled children 
and innocent angels of Narjes House, this year, as 
in previous years, with the efforts of the benefactors, 
held the traditional and ancient ceremony of Yalda 
night. The event was held with special restrictions and 
health care to prevent the spread of the coronavirus 
and reduce the risk of developing covid 19 diseases. 

The land of affection and the land of kindness know no 
boundaries. The pain of a kind friend, color and race, 
religion, dialect and language, age, gender, poverty 
and wealth, has no place and value. When it comes 
to philanthropy, all of these factors fade, and the only 
color that stands out is the green color of self-sacrifice. 
In early December, when the benevolent staff of Narjes 
People›s Charity found out that the province›s blood 
supply in all groups had drastically decreased and 
reached a critical stage, they voluntarily registered 
to donate their blood. In coordination with the 
managers and officials of the Shiraz Blood Transfusion 
Organization, on Sunday, the 6th of December 2020, 
while God Almighty opened the gates of his mercy and 
the rain of his kindness to the altruistic earthlings, the 
benevolent staff of Narjes House donated a part of their 
precious blood to their fellow citizens and compatriots 
in need of blood. However, most of these loved ones, 
due to their profession and occupation; need to 
maintain their physical strength and to strengthen their 
physical power. More importantly, the devoted people 
of Shiraz, seeing the eagerness of the staff of Narjes 
Charity to donate a part of their lives and blood, have 
been affected by this empathy and self-sacrifice, and 
they, along with the staff of Narjes Charity, tried to fulfill 
their responsibility to the community

in the presence of the nurses of the boarding clinic, 
nurses and caregivers of the shelter and small shelter 
houses, while appreciating them all, he donated gifts 
to different branches. Flowers praised the efforts of the 
white-clad angels of the Narjes Charity, nurses and 
caregivers, especially during the Corona outbreak

Although, unlike in previous years, children were 
deprived of the physical presence and visitation of 
their spiritual parents, the benevolent benefactors still 
participated in the joy of the angelic children of Narjes 
by sending various gifts and making telephone calls. 
The prayer of the disabled children and the caretaker 
of Narjes House be with you. 
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پیامدهدفگذاریخوب،کارکردخوباست

A man called home to his wife and said, “Honey I have been asked to go fishing up in Canada with 
my boss & several of his Friends. We’ll be gone for a week. This is a good opportunity for me to get 
that Promotion I’ve been wanting, so could you please pack enough Clothes for a week and set out.
My rod and fishing box, we’re Leaving From the office & I will swing by the house to pick my things up” 
“Oh! Please pack my new blue silk pajamas
The wife thinks this sounds a bit fishy but being the good wife she is, did exactly what her husband 
asked...
The following Weekend he came home a little tired but otherwise looking good. The wife welcomed 
him home and asked if he caught many fish?
He said, “Yes! Lots of Salmon, some Bluegill, and a few Swordfish. But why didn’t you pack my new 
blue silk pajamas like I asked you to do”? You’ll love the answer… The wife replied, “I did. They’re in 
your fishing box.

 ماهیگیری
 

 مــردی بــا همســرش در خانــه تمــاس گرفــت و گفــت: عزیــزم ازمــن خواســته شــده کــه بــا رئیــس و چنــد تــا از دوســتانش بــرای
ــه ــا شــغلی ک ــا ارتق ــی اســت ت ــن فرصــت خوب ــود. ای ــم ب ــا خواهی ــه آن ج ــک هفت ــه مــدت ی ــا ب ــم، م ــادا بروی ــه کان ــری ب  ماهیگی
 منتظــرش بــودم بگیــرم. بنابرایــن لطفــًا لباس هــای کافــی بــرای یــک هفتــه برایــم بــردار و وســایل ماهیگیــری مــرا هــم آمــاده
ــی ــه برخواهــم داشــت. راســتی اون لباس هــای راحت ــرد و مــن ســر راه وســایلم را از خان ــم ک ــا از اداره حرکــت خواهی ــن  م  ک
 ابریشــمی آبــی رنگــم را هــم بــردار زن بــا خــودش فکــر کــرد کــه ایــن مســاله یــک کمــی غیرطبیعــی اســت امــا بخاطــر ایــن کــه
 نشــان دهــد همســر خوبــی اســت دقیقــًا کارهایــی را کــه همســرش خواســته بــود انجــام داد. هفتــه بعــد مــرد بــه خانــه آمــد،
 کمــی خســته بــه نظــر می رســید امــا ظاهــرش خــوب و مرتــب بــود، همســرش بــه او خوش آمــد گفــت و از او پرســید کــه آیــا او

ماهــی گرفتــه اســت یــا نــه؟
 مــرد گفــت، بلــه تعــداد زیــادی ماهــی قــزل آال، چنــد تایــی ماهــی فلــس آبــی و چنــد تــا هــم اره ماهــی گرفتیــم. امــا چــرا اون

ــم نگذاشــتی؟ ــودم برای ــه ب ــه گفت ــی ک ــاس راحتی های  لب
 جواب زن خیلی جالب بود ... زن جواب داد: لباس های راحتی رو توی جعبه وسایل ماهیگیریت گذاشته بودم

Go Fishing


