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نشریه ی داخلی 

-    زمـستــان :    1399
شمـاره:   شمـاره:   هـفتــاد   -    زمـستــان :  

مدیرمسئول::  هـدایت بهاءالدینـی
مدیرمسئول

سردبیر:سردبیر:  ابـراهیـم  صدیقـی 

مدیراجرایی::  حسن حیـدری
مدیراجرایی

روابط عمومی::  نرگس باصـری
روابط عمومی

همکاران این شماره:
همکاران این شماره:

عرفانی حبیب اله  ـ  مدنی  موسوی  دکترحمیدرضا  ـ  حسن لی  دکترکاووس 

عرفانـی  حمیـد  ـ  صدیقـی  ابراهیـم  ـ  بهاءالدینـی  سعیـد  مهندس 

باصری نرگس  ـ  کرمـی  عاطفـه  ـ  امین طایـی زاده  ـ  نژادفرد  سمانه صفری 
  

طراح و صفحه آرا:  حســن حیــدری 
طراح و صفحه آرا:

با سـپاس از عزیزانی که مؤسسـه را در چاپ نشـریه یـاری کرده  اند 

با سـپاس از عزیزانی که مؤسسـه را در چاپ نشـریه یـاری کرده  اند 

لطفا، پیشنهادها و انتقادهای خود را با روابط عمومی مؤسسه 

لطفا، پیشنهادها و انتقادهای خود را با روابط عمومی مؤسسه 

در میان بگذارید.

در میان بگذارید.

071  //  3 8 4 2 3 6 3 6
3 8 4 2 3 6 3 6   -  3 8 4 2 4 4 5 5

3 8 4 2 4 4 5 5 تــلفن:  

071  //    3 8 4 2 9 0 9 0
3 8 4 2 9 0 9 فکس:0

info@narjesshiraz
info@narjesshiraz..irir : رایانامه ی مؤسسه
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مدیریت نوعی هنـر است و هنـر یعنی خالقیت و خالقیت اساس پیشرفت است.

ــا بهارهایــی کــه پشــت ســر گذاشــته ایم داشــت. ســالی کــه  ــا بهارهایــی کــه پشــت ســر گذاشــته ایم داشــت. ســالی کــه     بهــار امســال مان هــم ماننــد بهــار ســال گذشــته، تفــاوت زیــادی ب     بهــار امســال مان هــم ماننــد بهــار ســال گذشــته، تفــاوت زیــادی ب
ــم، هم زیســتی   ــم، هم زیســتی  گذشــت شــیرینی ها و تلخی هایــی داشــت کــه بخاطــر همیــن ســختی ها تمــام  شــدنش را لحظــه شــماری می کردی گذشــت شــیرینی ها و تلخی هایــی داشــت کــه بخاطــر همیــن ســختی ها تمــام  شــدنش را لحظــه شــماری می کردی
تقریبــاً یک ســاله بــا بیمــاری کرونــا موجــب شــد بــا گام هایــی گنــگ و بی صــدا، بــه کوچــه بــاغ غــم زده بهــار ورود شــویم، درســالی تقریبــاً یک ســاله بــا بیمــاری کرونــا موجــب شــد بــا گام هایــی گنــگ و بی صــدا، بــه کوچــه بــاغ غــم زده بهــار ورود شــویم، درســالی 
کــه گذشــت اگــر چــه برخــالف ســال قبل تــر، فرصتــی دســت داد تــا در روزهــای پایانــی اســفندماه نهالــی چنــد بکاریــم و حداقــل کــه گذشــت اگــر چــه برخــالف ســال قبل تــر، فرصتــی دســت داد تــا در روزهــای پایانــی اســفندماه نهالــی چنــد بکاریــم و حداقــل 
یــادگاری ســبز بــرای آینــدگان بنشــانیم، امــا ورودمــان بــه بهــار بــدون مراســم چهارشــنبه ســوری همیشــگی، بــدون مراســم قاشــق یــادگاری ســبز بــرای آینــدگان بنشــانیم، امــا ورودمــان بــه بهــار بــدون مراســم چهارشــنبه ســوری همیشــگی، بــدون مراســم قاشــق 
زنــی و بــا حســرت شــنیدن ترنــم همیشــگی ســرخی تــو از مــن و... صــورت گرفــت، نــه از نــوای دف و دایره زنگــی حاجــی فیــروز زنــی و بــا حســرت شــنیدن ترنــم همیشــگی ســرخی تــو از مــن و... صــورت گرفــت، نــه از نــوای دف و دایره زنگــی حاجــی فیــروز 
ــا  ــا، خیابان ه ــرد کوچه ه ــه ک ــروز روان ــان حاجــی فی ــه همی ــت را ب ــه ای از محب ــه، ورق ــا و مهربانان ــه دســتی درخف ــود و ن ــری ب ــا خب ــا، خیابان ه ــرد کوچه ه ــه ک ــروز روان ــان حاجــی فی ــه همی ــت را ب ــه ای از محب ــه، ورق ــا و مهربانان ــه دســتی درخف ــود و ن ــری ب خب
ــا حســرت  ــو ب ــوروزی را خاطــره ای محــو و دســت نیافتنــی یافتنــد و ســال ن ــا حســرت و بازارهــای شــهرهای مان، شــور و شــوق خریدهــای ن ــو ب ــوروزی را خاطــره ای محــو و دســت نیافتنــی یافتنــد و ســال ن و بازارهــای شــهرهای مان، شــور و شــوق خریدهــای ن
ــه خانه هــای آب و جــارو شــده امــان ســرک کشــید، دیــد و بازدیدهــای عیــد رســم زیبــای دســت بوســی بزرگ ترهــای  ــو ب ــه خانه هــای آب و جــارو شــده امــان ســرک کشــید، دیــد و بازدیدهــای عیــد رســم زیبــای دســت بوســی بزرگ ترهــای رخت ن ــو ب رخت ن
ــوری و  ــر حض ــای غی ــه تبریک ه ــود را ب ــای خ ــان، ج ــرزان مهربان ش ــای ل ــر پنجه ه ــگون از س ــدی وش ــن عی ــواده وگرفت ــوری و  خان ــر حض ــای غی ــه تبریک ه ــود را ب ــای خ ــان، ج ــرزان مهربان ش ــای ل ــر پنجه ه ــگون از س ــدی وش ــن عی ــواده وگرفت  خان

دیده بوسی های بی روح و بی احساس مجازی داد.دیده بوسی های بی روح و بی احساس مجازی داد.
آری امســال نیــز بــرای دومیــن ســال متوالــی تمامــی کارهــای پایانــی ســال مان بــا هــر ســال تفــاوت داشــت، بــه جــای خانه تکانــی و آری امســال نیــز بــرای دومیــن ســال متوالــی تمامــی کارهــای پایانــی ســال مان بــا هــر ســال تفــاوت داشــت، بــه جــای خانه تکانــی و 
شــور و نشــاط خریــد آجیــل و شــیرینی و ...، کارمــان شــد قصــه و داســتان ســرایی و شــعر و طنــز دربــاره ی کرونــا و تأســف خــوردن شــور و نشــاط خریــد آجیــل و شــیرینی و ...، کارمــان شــد قصــه و داســتان ســرایی و شــعر و طنــز دربــاره ی کرونــا و تأســف خــوردن 
بــر فقــدان عزیزانــی کــه در نبــرد بــا عفریــت کرونــا، ناباورانــه از کاروان زندگــی جــا ماندنــد. از کرونایــی گفتیــم کــه بــا مــا غریبــه بــر فقــدان عزیزانــی کــه در نبــرد بــا عفریــت کرونــا، ناباورانــه از کاروان زندگــی جــا ماندنــد. از کرونایــی گفتیــم کــه بــا مــا غریبــه 
بــود. امــا خــودش را بــه زور در میــان مــا جاکــرد بــا کرونــا گریــه کردیــم، بــا کرونــا غصــه خوردیــم، بــا کرونــا خوابیدیــم، بــا کرونــا بــود. امــا خــودش را بــه زور در میــان مــا جاکــرد بــا کرونــا گریــه کردیــم، بــا کرونــا غصــه خوردیــم، بــا کرونــا خوابیدیــم، بــا کرونــا 
بیــدار شــدیم، حتــی گاهــی هــم بــا کرونــا رقصیدیــم، هــر چنــد رقصیدنمــان هــم تلخــی و اجبارتــالش بــرای ادامــه بــودن را تداعــی بیــدار شــدیم، حتــی گاهــی هــم بــا کرونــا رقصیدیــم، هــر چنــد رقصیدنمــان هــم تلخــی و اجبارتــالش بــرای ادامــه بــودن را تداعــی 
ــا  ــا از کرون ــا ام ــن درد و رنج ه ــا همــه ای ــود. ب ــر ب ــه غم انگیزت ــی کــه از گری ــم خنده های ــاد کردی ــده هــم زی ــا خن ــا کرون ــا می کــرد. ب ــا از کرون ــا ام ــن درد و رنج ه ــا همــه ای ــود. ب ــر ب ــه غم انگیزت ــی کــه از گری ــم خنده های ــاد کردی ــده هــم زی ــا خن ــا کرون می کــرد. ب
ــا فرصــت هســت هم دیگــر را  ــاد گرفتیــم ت ــد، ی ــی از بیــن می رون ــه چشــم برهــم زدن ــاد گرفتیــم فرصت هــا ب ــاد هــم گرفتیــم، ی ــا فرصــت هســت هم دیگــر را ی ــاد گرفتیــم ت ــد، ی ــی از بیــن می رون ــه چشــم برهــم زدن ــاد گرفتیــم فرصت هــا ب ــاد هــم گرفتیــم، ی ی
یادکنیــمیادکنیــم،،  یادگرفتیــم می شــود بهتــر از ایــن بــا هــم باشــیم، می توانیــم بیشــتر ببخشــیم، کمتــر برنجیــم، کمتــر داشــته باشــیم امــا یادگرفتیــم می شــود بهتــر از ایــن بــا هــم باشــیم، می توانیــم بیشــتر ببخشــیم، کمتــر برنجیــم، کمتــر داشــته باشــیم امــا 
ــا، بلکــه هــر عاملــی  ــه تنهــا کرون ــی می توانیــم ن ــی، محبــت و مهربان ــی، هم دل ــا یک دل ــا، بلکــه هــر عاملــی بیشــتر راضــی باشــیم ...، یادگرفتیــم کــه ب ــه تنهــا کرون ــی می توانیــم ن ــی، محبــت و مهربان ــی، هم دل ــا یک دل بیشــتر راضــی باشــیم ...، یادگرفتیــم کــه ب
کــه عشــق و دوســتی را تهدیــد می کنــد در هــم بشــکنیم و یــاری کنیــم تــا عشــق، سرســبزی، شــور و نشــاط بیشــتر از همیشــه در کــه عشــق و دوســتی را تهدیــد می کنــد در هــم بشــکنیم و یــاری کنیــم تــا عشــق، سرســبزی، شــور و نشــاط بیشــتر از همیشــه در 
زندگی مــان جریــان پیــدا کنــد. مــا، در مؤسســه مردمــی نرجــس بــا پوســت و گوشــت مان معنــای بخشــندگی و کرامــت همشــهریان زندگی مــان جریــان پیــدا کنــد. مــا، در مؤسســه مردمــی نرجــس بــا پوســت و گوشــت مان معنــای بخشــندگی و کرامــت همشــهریان 
ــه و  ــخت قرنطین ــرایط س ــل ش ــه  دلی ــوکاران ب ــتر نیک ــه بیش ــه و ک ــخت قرنطین ــرایط س ــل ش ــه  دلی ــوکاران ب ــتر نیک ــه بیش ــم در حالی  ک ــم دیدی ــه چش ــم. ب ــاس کردی ــان را احس ــم در حالیو هموطنان م ــم دیدی ــه چش ــم. ب ــاس کردی ــان را احس و هموطنان م
تعطیلــی اجبــاری کســب و کارشــان، نقصــان چشــم گیری در درآمدهایشــان داشــتند، امــا بــه هیــچ  وجــه خلــل و نقصانــی در مــرام تعطیلــی اجبــاری کســب و کارشــان، نقصــان چشــم گیری در درآمدهایشــان داشــتند، امــا بــه هیــچ  وجــه خلــل و نقصانــی در مــرام 
ــدان  ــان فرزن ــادی، هم چن ــواری های اقتص ــه دش ــا هم ــد و ب ــاد نش ــان ایج ــت احسان ش ــتان پرمحب ــی در دس ــتی و لرزش ــدان انسان دوس ــان فرزن ــادی، هم چن ــواری های اقتص ــه دش ــا هم ــد و ب ــاد نش ــان ایج ــت احسان ش ــتان پرمحب ــی در دس ــتی و لرزش انسان دوس

خــود در ســرای نرجــس را از بــاران مهــر و عاطفه اشــان ســیراب نمودنــد، درودتــان بــاد همراهــان روزهــای ســخت و دشــوار... .خــود در ســرای نرجــس را از بــاران مهــر و عاطفه اشــان ســیراب نمودنــد، درودتــان بــاد همراهــان روزهــای ســخت و دشــوار... .
ــر  ــا ب ــه دع ــرد و دســت ب ــاد او آرام می گی ــا ی ــط ب ــه دل فق ــرا ک ــم چ ــدا آرام می کنی ــاد خ ــا ی ــان را ب ــد دلم ــال جدی ــک درس ــر این ــا ب ــه دع ــرد و دســت ب ــاد او آرام می گی ــا ی ــط ب ــه دل فق ــرا ک ــم چ ــدا آرام می کنی ــاد خ ــا ی ــان را ب ــد دلم ــال جدی ــک درس این

می گوییــم: و  می گوییــم:می داریــم  و  می داریــم 
یــا مقلــب، قلــب مــا در دســت توســت. یــا محــول، حــال مــا ســر مســت توســت. کــن تــو تدبیــری کــه در لیــل و نهــار. حــال قلــب یــا مقلــب، قلــب مــا در دســت توســت. یــا محــول، حــال مــا ســر مســت توســت. کــن تــو تدبیــری کــه در لیــل و نهــار. حــال قلــب 

ــر، خانه مــان آبادکــن.  ــا مدب ــا مقلــب، قلــب مــا را شــاد کــن. ی ــر، خانه مــان آبادکــن. مــا شــود، هم چــون بهــار. ی ــا مدب ــا مقلــب، قلــب مــا را شــاد کــن. ی مــا شــود، هم چــون بهــار. ی
                                                            سال نو بر شما عزیزان مبارک....                                                            سال نو بر شما عزیزان مبارک....

هدایت بهاءالدینی. مدیر عامل مؤسسه نرجسهدایت بهاءالدینی. مدیر عامل مؤسسه نرجس

))))   ات سارغت رپ است، بنوشان و نوش کن...   ات سارغت رپ است، بنوشان و نوش کن...((((
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ــا فــرا رســیدن بهــار ظاهــراً گــردش زمــان و چرخــش زمیــن تکــرار می شــود، ــا فــرا رســیدن بهــار ظاهــراً گــردش زمــان و چرخــش زمیــن تکــرار می شــود، اگرچــه هــر ســال ب  اگرچــه هــر ســال ب
ــان  ــار برایم ــک ب ــط ی ــوالً فق ــوب، معم ــاق خ ــد اتف ــان باش ــه یادم ــواره ب ــت هم ــر اس ــا بهت ــان  ام ــار برایم ــک ب ــط ی ــوالً فق ــوب، معم ــاق خ ــد اتف ــان باش ــه یادم ــواره ب ــت هم ــر اس ــا بهت  ام
پیــش می آیــد، یــک بــار بــه دنیــا می آییــم، یــک بــار بــه ســن نوجوانــی و جوانــی می رســیم، یــک پیــش می آیــد، یــک بــار بــه دنیــا می آییــم، یــک بــار بــه ســن نوجوانــی و جوانــی می رســیم، یــک 
 بــار عاشــق می شــویم، یــک بــار بــا شــنیدن یــک صــدا، یــا دیــدن یــک منظــره و تصویــر، دلمــان  بــار عاشــق می شــویم، یــک بــار بــا شــنیدن یــک صــدا، یــا دیــدن یــک منظــره و تصویــر، دلمــان 

می لرزد...می لرزد...
چــه خــوب اســت همیشــه بــه یادمــان باشــد، تــا می توانیــم بایــد از ایــن یــک بــار پیــش آمدهــا، چــه خــوب اســت همیشــه بــه یادمــان باشــد، تــا می توانیــم بایــد از ایــن یــک بــار پیــش آمدهــا، 
نهایــت لــذت را ببریــم. چــرا کــه تکــرار اتفاق هــای خــوب، زمــان زیــادی می خواهــد و شــاید هــم نهایــت لــذت را ببریــم. چــرا کــه تکــرار اتفاق هــای خــوب، زمــان زیــادی می خواهــد و شــاید هــم 

اصــاًل دیگــر تکــرار نشــوند !!!اصــاًل دیگــر تکــرار نشــوند !!!
ــته  ــال گذش ــه س ــی ک ــیار عزیزان ــه بس ــد، چ ــگاه کنی ــان ن ــه دور و برت ــی ب ــد؟! کم ــاور نمی کنی ــته ب ــال گذش ــه س ــی ک ــیار عزیزان ــه بس ــد، چ ــگاه کنی ــان ن ــه دور و برت ــی ب ــد؟! کم ــاور نمی کنی ب
ــتند.  ــر نیس ــادگی، دیگ ــن س ــه همی ــد؟ ب ــتند، می بینی ــر نیس ــروز دیگ ــی ام ــد ول ــا بودن ــراه م ــتند. هم ــر نیس ــادگی، دیگ ــن س ــه همی ــد؟ ب ــتند، می بینی ــر نیس ــروز دیگ ــی ام ــد ول ــا بودن ــراه م هم
پــس تــا فرصــت داریــم، در گرفتــن دســت دیگــران، در شــاد کــردن اطرافیــان، در احســان و نیکــی پــس تــا فرصــت داریــم، در گرفتــن دســت دیگــران، در شــاد کــردن اطرافیــان، در احســان و نیکــی 
ــبقت  ــر س ــان از هم دیگ ــن و محتاج ــا محرومی ــی ب ــی و هم پای ــدان، در همراه ــه نیازمن ــاندن ب ــبقت رس ــر س ــان از هم دیگ ــن و محتاج ــا محرومی ــی ب ــی و هم پای ــدان، در همراه ــه نیازمن ــاندن ب رس

ــرار نشــوند.  ــان تک ــز برایم ــر هرگ ــا دیگ ــن فرصت ه ــاید ای ــم، ش ــرار نشــوند. بگیری ــان تک ــز برایم ــر هرگ ــا دیگ ــن فرصت ه ــاید ای ــم، ش بگیری
حســرت دیــروز را نخوریــم، دیــروز متعلــق بــه خاطره هــا اســت، فریــب فــردا را نخوریــم، فــردا هنــوز حســرت دیــروز را نخوریــم، دیــروز متعلــق بــه خاطره هــا اســت، فریــب فــردا را نخوریــم، فــردا هنــوز 

رؤیاســت، امــروز را دریابیــم، امــروز حقیقتــی در دســتان ماســت ... .رؤیاســت، امــروز را دریابیــم، امــروز حقیقتــی در دســتان ماســت ... .
                                                                        

                                         درودتان باد، زندگی تان به مهر و شادی                                         درودتان باد، زندگی تان به مهر و شادی

نو  بهار است، رد آن کوش هک خوش دل باشینو  بهار است، رد آن کوش هک خوش دل باشی
ابراهیم صدیقی. سردبیر نشریه ابراهیم صدیقی. سردبیر نشریه 
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خودت را از افکار بی اهمیت رها و در حال موفقیت تجسم کن.

ــم ــه مسئولیـ هم

خـبـرنـامـهخـبـرنـامـه
هماهنگــی جلســه   برگــزاری 

ــان ــا کارکن ــه ب ــت مؤسس مدیری

شــادمانی تــداوم  و   تبلــور 

کرونــا همســایگی  در 

بعــد از حــدود هشــت مــاه عــدم برگــزاری جلســات ماهانــه مدیریــت و کارکنــان 
ــژه  ــرایط وی ــت ش ــی و رعای ــتی- درمان ــای بهداش ــرای پروتکل ه ــور اج به منظ
ــل  ــر عام ــور مدی ــا حض ــه ای ب ــال جلس ــاه امس ــن م ــه، در بهم ــام قرنطین ای
ــه طــی  ــاز مجموع ــی در فضــای ب ــط ایمن ــق ضواب ــت دقی ــا رعای مؤسســه و ب
دو روز و هــر بــار بــا حضــور ۶۰ نفــر از کارکنــان کــه بــه وســایل پیش گیــری 
شــخصی از جملــه ماســک و دســتکش مجهــز بودنــد برگــزار گردیــد. در ایــن 
جلســات بهاءالدینــی مدیــر عامــل از شــکیبایی، تــالش بی وقفــه، حســن انجــام 
ــی نمــوده  ــه توســط همــکاران قدردان ــت شــرایط قرنطین ــژه رعای ــور و به وی ام
ــه دلیــل رعایــت  ــروردگار و ب ــا لطــف پ و از این کــه در مــدت ایــن یک ســال ب
ــار  ــان دچ ــک از توان خواه ــچ ی ــان، هی ــط کارکن ــتی توس ــای بهداش پروتکل ه
ــای  ــپس برنامه ه ــد، س ــاکر بودن ــد را ش ــده اند خداون ــد ۱۹ نش ــاری کووی بیم
ســال آینــده مرکــز را تشــریح و از همــکاران خواســتند در ســال آینــده هــم بــا 
ــف خــود  ــان را ســر لوحــه وظای ــه توان خواه ــت ب شــور و شــوق بیشــتر خدم
قــرار دهنــد. در ادامــه جلســات تعــدادی از همــکاران مســائل کاری و مشــکالت 
ــت و  ــوی مدیری ــورد، از س ــر م ــه در ه ــد ک ــرح کردن ــود را مط ــخصی خ ش

ــد. ــه گردی ــای مناســب ارائ مســئولین قســمت ها راه کاره

یادگیــری بــه دو صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم امکان پذیــر اســت. اثبــات 
ــر  ــر و پایدارت ــر، عمیق ت ــر مســتقیم کارآمدت ــه شــیوه غی ــری ب ــده یادگی گردی
اســت. کــودکان عــادی ایــن آمــوزش غیــر مســتقیم را در خانــواده و از طریــق 

ــرم  ــای محت ــش اعض ــی از همای ــار میزبان ــس، افتخ ــی نرج ــه مردم مؤسس
کمیســیون حمایــت قضائــی و مســئولیت اجتماعــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
ــیون  ــه کمیس ــن جلس ــت. ای ــارس را داش ــتان ف ــاورزی اس ــادن و کش مع

ــورد  ــر در م ــن ام ــد،  ای ــتان کســب می کنن ــن و دوس ــار والدی مشــاهده رفت
معلولیــن و کــودکان بی سرپرســت، اندکــی متفاوت تــر اســت. چــرا کــه آنــان 
ــزرگ  ــتان ب ــواده و دوس ــور خان ــدون حض ــته تر و ب ــای بس ــب در فضاه اغل
ــرای  ــت. ب ــر اس ــان محدودت ــاهده ای آن ــگ مش ــره فرهن ــذا دای ــوند، ل می ش
رفــع ایــن نیــاز، کارشناســان ورزیــده ســرای نرجــس برنامــه منظــم حضــور 
ــا،  ــل پارک ه ــی از قبی ــای عموم ــول و بی سرپرســت در مکان ه ــودکان معل ک
ــی و  ــای مذهب ــا و مکان ه ــی، زیارتگاه ه ــی و فرهنگ ــن تاریخ ــا، اماک موزه ه
ــکات ایمنــی به صــورت زمان بنــدی شــده  ــا رعایــت ن  ... را تــدارک دیــده و ب
اجــرا می کننــد. ایــن برنامــه در شــرایط خــاص قرنطینــه، نــه تنهــا متوقــف 
نشــده بلکــه بــا جدیــت بیشــتر و بــا رعایــت دقیــق تمامــی دســتورالعمل های 
بهداشــتی- ایمنــی و حفــظ فاصلــه اجتماعــی پیگیــری شــده و کــودکان در 
ــر اســاس جــدول زمان بنــدی شــده،  گروه هــای کوچــک حداکثــر ده نفــره ب
ماهانــه حداقــل چهــار بــار درمحیط هــای عمومــی امــن کنتــرل شــده و بــی 
خطــر حضــور یافتــه، عــالوه بــر تفریــح و تجدیــد روحیــه مهارت هــای فــردی 
ــتقیم و  ــر مس ــاهده ای غی ــورت مش ــای الزم را به ص ــی و آموزش ه و اجتماع

ــد . عملــی زیــر نظــر مربیــان  کار آزمــوده خــود فــرا می گیرن
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به باالترین حد آگاهـی، بصیرت و فهم و درک دسترسی پیدا کن.

ســیصد و بیســت و ششــمین جلســه هیئــت مدیــره مؤسســه مردمــی نرجــس 
ــه  ــس در محوط ــگاه نرج ــره درمان ــت مدی ــه هیئ ــمین جلس ــاد و شش  و هفت
کلبــه مهــر ))شــعبه دوم مؤسســه(( واقــع در شــهر صــدرا  برگــزار گردیــد. ابتــدا 
دو ســرود گروهــی توســط گــروه ســرود کــودکان معلــول و بی سرپرســت و دو 
ترانــه نیــز بــه  صــورت تک خوانــی توســط دو تــن از کــودکان توان خــواه اجــرا 
شــد. در ادامــه بهاءالدینــی مدیرعامــل مؤسســه مطالــب و اطالعاتــی درخصوص 
ــه  ــروژه کلب ــت پیشــرفت فیزیکــی پ ــن وضعی ــز و هم چنی ــی مرک عملکــرد کل
ــف  ــره از قســمت های مختل ــد. ســپس اعضــای هیئــت مدی ــه نمودن ــر، ارائ مه
ــی  ــرفت کم ــزان پیش ــان می ــتقیماً در جری ــوده و مس ــد نم ــر بازدی ــه مه کلب
ــا  ــه اعض ــد. آن گاه کلی ــرار گرفتن ــروژه ق ــز پ ــاز و تجهی ــاخت و س ــی س و کیف
ــبز  ــای س ــه فض ــی در محوط ــرای مهربان ــودکان س ــی از ک ــاق جمع ــه اتف  ب
ــن  ــت ضم ــال و درخ ــدادی نه ــت تع ــا کاش ــده و ب ــر ش ــر حاض ــه مه کلب
ــه  ــزی ک ــران عزی ــوکاران و خی ــاد نیک ــه ی ــت کاری، ب ــت روز درخ گرامی داش

ــد. ــرس نمودن ــی غ ــز نهال های ــتند نی ــا نیس ــع م ــر در جم دیگ

پنجــم اســفندماه ســال روز بزرگداشــت خواجــه نصیــر طوســی و روز مهنــدس، 
درحقیقــت نکوداشــت کســانی اســت کــه بــا درایــت و تیزهوشــی بــر 
کوچه هــای بــن بســِت نــا امیــدی و غیرممکــن بــودن، پــل و طــاق توانســتن 
ــر  ــی مطمئن ت ــگان فردای ــرای هم ــد ب ــالش می نماین ــد و ت ــداث می کنن اح
ــم  ــم حاک ــم علیرغ ــد. امســال ه ــروز طراحــی و ایجــاد نماین ــر از ام و راحت ت

ــی  ــس گرام ــرای نرج ــدس در س ــه، روز مهن ــاص قرنطین ــرایط خ ــودن ش ب
ــان مهنــدس همــکار  ــا و آقای ــر از خانم ه ــوح تقدی ــم ل ــا تقدی داشــته شــد و ب

ــد. ــل آم ــه عم ــی ب ــر و قدردان ــف، تقدی ــای مختل ــا و زمینه ه درحوزه ه

ــا  ــه دلیــل شــرایط خــاص قرنطینــه عمومــی، ب پــس از توقفــی چنــد ماهــه ب
 رعایــت دقیــق پروتکل هــای بهداشــتی- ایمنــی در محوطــه ســرای نرجــس بــا 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی اســتاندارد برگــزار شــد. ابتــدا آیاتــی چنــد از کالم اهلل 
ــد.  ــد گفتن ــه حضــار خــوش آم ــه ب ــالوت شــد ســپس مجــری برنام ــد ت مجی
ــه  ــرود مؤسس ــروه س ــول گ ــودکان معل ــط ک ــی، توس ــرود جمع ــرای دو س اج
ــط  ــه توس ــن دو تران ــود. هم چنی ــه ب ــدی برنام ــش بع ــس بخ ــی نرج مردم
ــد. در  ــرا ش ــی اج ــان مؤسســه نرجــس به صــورت تک خوان ــن از توان خواه دوت
ادامــه بهاءالدینــی مدیــر عامــل مرکــز حضــور میهمانــان را در ســرای مهربانــی 
گرامــی داشــتند و شــرح مختصــری در خصــوص تاریخچــه مؤسســه، وضعیــت 
توان خواهــان و مراقبیــن مرکــز، مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی خانواده هــای 
دارای فرزنــد معلــول و برنامه هــای پیــش روی ســرای نرجــس به ویــژه احــداث 
و راه انــدازی شــعبه دوم مرکــز نگهــداری از معلولیــن و کــودکان بی سرپرســت 
ــای  ــپس آق ــد. س ــه نمودن ــدرا ارائ ــهر ص ــر« در ش ــه مه ــه »کلب ــوم ب موس
مهنــدس ســخن پرداز اســتاد دانشــگاه شــیراز، قطعــه ای ادبــی و شــعری 
ــد. در  ــت کردن ــم و قرائ ــد، تقدی ــروده بودن ــه س ــودکان مؤسس ــرای ک ــه ب را ک
ادامــه برنامــه ســهیال محبــی رئیــس کمیســیون، شــرحی از اقدامــات مجموعــه 
ــا و  ــف، برنامه ه ــه وظای ــی در زمین ــن مطالب ــاری، هم چنی ــال ج ــی س در ط
ــی و نقــش کمیســیون در تحلیــل و برنامه ریــزی آینــده  ــاق بازرگان ــات ات امکان
 اقتصــادی جامعــه را بــه اطــالع حضــار رســاندند. در بخــش پایانــی نیــز 
ــی در خصــوص سیاســت های  ــری نایب رئیــس کمیســیون، مطالب ــژگان جعف م
کلــی کمیســیون، مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــا و مجامــع اقتصــادی و 
ــی  ــرمایه اجتماع ــزان س ــنجی و می ــئولیت پذیری در اعتبارس ــن مس ــش ای نق
شــرکت ها ارائــه کردنــد. مراســم کــه از ســاعت ۱۴ آغــاز شــده بــود در ســاعت 
۱۵/۴۵ دقیقــه بــا اهــدای هدایائــی بــه اعضــاء گــروه ســرود ســرای نرجــس بــه 

پایــان رســید.

خواجــه بزرگداشــت   ســال روز 
مهنــدس روز  و  طوســی  نصیــر 

ــره ــت مدی ــه هیئ ــزاری جلس برگ
درختــکاری روز  بــا  همزمــان 
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وقتی بخت و اقبال به در خانه ات می آید، با آمادگی کامل با آن رو به رو شو.

  

              لطفًا خودتون را معرفی کنید.لطفًا خودتون را معرفی کنید.
مــن سیدجوادهاشــمی هســتم. متولــد تهــران، فــارغ التحصیــل رشــته مــن سیدجوادهاشــمی هســتم. متولــد تهــران، فــارغ التحصیــل رشــته 
ســال ها  تهــران،  دانشــگاه  زیبــای  هنرهــای  دانشــکده  از  ســال ها کارگردانــی  تهــران،  دانشــگاه  زیبــای  هنرهــای  دانشــکده  از  کارگردانــی 
ــی، نویســندگی و  ــه کارگردان ــی، نویســندگی و بازیگــری می کــردم، هــم اکنــون نیــز مشــغول ب ــه کارگردان بازیگــری می کــردم، هــم اکنــون نیــز مشــغول ب

تهیه کنندگــی در ســینما و در ژانــر کــودک و نوجــوان هســتم.تهیه کنندگــی در ســینما و در ژانــر کــودک و نوجــوان هســتم.

              از حس و حال امروزتون در سرای نرجس بگیداز حس و حال امروزتون در سرای نرجس بگید
ــا  ــن بازدید ه ــه ای ــه ام، هم ــادی رفت ــای زی ــال ها، بازدیده ــن س ــی ای ــا در ط ــن بازدید ه ــه ای ــه ام، هم ــادی رفت ــای زی ــال ها، بازدیده ــن س ــی ای در ط
ــا  ــت ی ــودکان بی سرپرس ــداری ک ــز نگه ــه مراک ــف، از جمل ــز مختل ــا از مراک ــت ی ــودکان بی سرپرس ــداری ک ــز نگه ــه مراک ــف، از جمل ــز مختل از مراک
اصــوالً  و...  روانــی  مزمــن  بیمــاران  معلولیــن، ســالمندان،  اصــوالً بد سرپرســت،  و...  روانــی  مزمــن  بیمــاران  معلولیــن، ســالمندان،  بد سرپرســت، 
ــده می کنــه از جملــه حــس سپاســگزاری  ــده می کنــه از جملــه حــس سپاســگزاری حس هــای مختلفــی را در آدمــی زن حس هــای مختلفــی را در آدمــی زن
از پــروردگار بــه دلیــل برخــورداری از نعمــت ســالمتی، قــدر دانســتن اوقــات از پــروردگار بــه دلیــل برخــورداری از نعمــت ســالمتی، قــدر دانســتن اوقــات 
ــش  ــس لذت بخ ــت، ح ــذر اس ــال گ ــرعت در ح ــه س ــه ب ــی ک ــی و جوان ــش زندگ ــس لذت بخ ــت، ح ــذر اس ــال گ ــرعت در ح ــه س ــه ب ــی ک ــی و جوان زندگ
ــا  ــن نعمت ه ــد، ای ــس از هربازدی ــی پ ــز جوان ــان انگی ــات هیج ــتن لحظ ــا داش ــن نعمت ه ــد، ای ــس از هربازدی ــی پ ــز جوان ــان انگی ــات هیج ــتن لحظ داش
ــه چشــم می خــوره و انســان شــاکر خالــق خــودش می شــه.  ــه چشــم می خــوره و انســان شــاکر خالــق خــودش می شــه. بیشــتر از قبــل ب بیشــتر از قبــل ب
ــم  ــک ریخت ــی اش ــه جاهای ــس، ی ــرای نرج ــن س ــروز از معلولی ــد ام ــم در بازدی ــک ریخت ــی اش ــه جاهای ــس، ی ــرای نرج ــن س ــروز از معلولی ــد ام در بازدی
کــه اون لحظه هــا را هرگــز فرامــوش نمی کنــم. البتــه خوشــحال هــم هســتم کــه اون لحظه هــا را هرگــز فرامــوش نمی کنــم. البتــه خوشــحال هــم هســتم 

ــا همــه  ــا ب ــن بچه ه ــدم ای ــد، چــون دی ــد به دســت آم ــن بازدی ــکان ای ــه ام ــا همــه ک ــا ب ــن بچه ه ــدم ای ــد، چــون دی ــد به دســت آم ــن بازدی ــکان ای ــه ام ک
ــحال  ــم خوش ــاز ه ــد ب ــه دارن ــی ک ــرایط خاص ــا و ش ــا، محدودیت ه ــحال ناتوانی ه ــم خوش ــاز ه ــد ب ــه دارن ــی ک ــرایط خاص ــا و ش ــا، محدودیت ه ناتوانی ه

هســتند.هســتند.

                  ارزیابی شما از سـرای نرجسارزیابی شما از سـرای نرجس  
ــان  ــد زم ــی داشــت، هرچن ــی خوب ــان در مجمــوع مؤسســه نرجــس شــرایط خیل ــد زم ــی داشــت، هرچن ــی خوب در مجمــوع مؤسســه نرجــس شــرایط خیل
بازدیــد خیلــی کوتــاه بــود، امــا ارزیابــی مــن از مجموعــه، وجــود کادر مدیریتــی بازدیــد خیلــی کوتــاه بــود، امــا ارزیابــی مــن از مجموعــه، وجــود کادر مدیریتــی 

قــوی، کارکنــان دلســوز و بــا تجربــه اســت کــه از همگــی ممنونــم.قــوی، کارکنــان دلســوز و بــا تجربــه اســت کــه از همگــی ممنونــم.

                هدفتون از برگزاری بازی های خیرخواهانههدفتون از برگزاری بازی های خیرخواهانه
سال هاســت کــه تیم هــای هنرمنــدان و در واقــع مجموعــه هنرمنــدان سال هاســت کــه تیم هــای هنرمنــدان و در واقــع مجموعــه هنرمنــدان 
ــن  ــت و ای ــه اس ــام المنفع ــه ع ــد ک ــام می دهن ــه انج ــای خیرخواهان ــن بازی ه ــت و ای ــه اس ــام المنفع ــه ع ــد ک ــام می دهن ــه انج ــای خیرخواهان بازی ه
کم تریــن وظیفــه مــا هنرمنــدان در قبــال جامعــه ای اســت کــه در آن زندگــی کم تریــن وظیفــه مــا هنرمنــدان در قبــال جامعــه ای اســت کــه در آن زندگــی 
ــای  ــل بازی ه ــه دلی ــا ب ــم، م ــر می کن ــه فک ــن همیش ــم. م ــد می کنی ــای و رش ــل بازی ه ــه دلی ــا ب ــم، م ــر می کن ــه فک ــن همیش ــم. م ــد می کنی و رش
ــد  ــرف خداون ــی را از ط ــه نگاه ــک گوش ــم ی ــام می دی ــه انج ــه ک ــد خیرخواهان ــرف خداون ــی را از ط ــه نگاه ــک گوش ــم ی ــام می دی ــه انج ــه ک خیرخواهان
ــگاه  ــب و ن ــه قل ــا درگوش ــر م ــان اگ ــم. هم چن ــذب کرده ای ــان ج ــه خودم ــگاه ب ــب و ن ــه قل ــا درگوش ــر م ــان اگ ــم. هم چن ــذب کرده ای ــان ج ــه خودم ب
مــردم جــا گرفته ایــم و نظــر مــردم بــه مــا جلــب شــده از لطــف خداوندســت.مــردم جــا گرفته ایــم و نظــر مــردم بــه مــا جلــب شــده از لطــف خداوندســت.

ــم فوتســال  ــه تی ــای خیری ــد در بازی ه ــل خداون ــاس لطــف بی  بدی ــه پ ــن ب ــم فوتســال م ــه تی ــای خیری ــد در بازی ه ــل خداون ــاس لطــف بی  بدی ــه پ ــن ب م
ــه  ــدان از جمل ــای هنرمن ــدف تیم ه ــوالً ه ــم و اص ــرکت می کن ــدان ش ــه هنرمن ــدان از جمل ــای هنرمن ــدف تیم ه ــوالً ه ــم و اص ــرکت می کن ــدان ش هنرمن

ــر هــم همیــن هســت.  ــم ســتارگان هن ــر هــم همیــن هســت. تی ــم ســتارگان هن تی

                صحبتی با دیگر هنرمندان دارید؟  صحبتی با دیگر هنرمندان دارید؟
بــه نظــر مــن هنرمنــدان می تونــن الگوهــای مناســب بــرای جامعــه به خصــوص بــه نظــر مــن هنرمنــدان می تونــن الگوهــای مناســب بــرای جامعــه به خصــوص 
ــن  ــنین می تون ــن س ــه از همی ــراد جامع ــند و اف ــا باش ــا و نوجوون ه ــن جوون ه ــنین می تون ــن س ــه از همی ــراد جامع ــند و اف ــا باش ــا و نوجوون ه جوون ه
یــاد بگیــرن دستشــون بــه کار خیــر بــره و از توانایی هاشــون بــرای کمــک بــه یــاد بگیــرن دستشــون بــه کار خیــر بــره و از توانایی هاشــون بــرای کمــک بــه 

قشــرهای مســتضعف و قشــرهای آســیب دیــده اســتفاده کننــد.قشــرهای مســتضعف و قشــرهای آســیب دیــده اســتفاده کننــد.
توانایی هــا همیشــه مــادی و مالــی نیســت خیلــی از هنرمنــدان میــان در تیــم توانایی هــا همیشــه مــادی و مالــی نیســت خیلــی از هنرمنــدان میــان در تیــم 
ــی  ــده خرج ــیب دی ــار آس ــع اقش ــه نف ــراً ب ــن و ظاه ــازی می کن ــدان ب ــی هنرمن ــده خرج ــیب دی ــار آس ــع اقش ــه نف ــراً ب ــن و ظاه ــازی می کن ــدان ب هنرمن
ــی کــه خــب وضــع بهتــری  ــی کــه خــب وضــع بهتــری نمی کنــن، عکــس آن هــم هســت کــه  هنرمندان نمی کنــن، عکــس آن هــم هســت کــه  هنرمندان
ــرای  ــود ب ــای خ ــا از دارایی ه ــد، ام ــم کاری ندارن ــدان ه ــم هنرمن ــا تی ــرای دارن، ب ــود ب ــای خ ــا از دارایی ه ــد، ام ــم کاری ندارن ــدان ه ــم هنرمن ــا تی دارن، ب
نیارمنــدان خــرج می کنــن. بــه دوســتان هنرمنــدم یــاد آوری می کنــم کــه اگــر نیارمنــدان خــرج می کنــن. بــه دوســتان هنرمنــدم یــاد آوری می کنــم کــه اگــر 
ــای نیکــوکار  ــد، در گروه ه ــرادی عمــل کنن ــه صــورت انف ــه ب ــه جــای این ک ــای نیکــوکار ب ــد، در گروه ه ــرادی عمــل کنن ــه صــورت انف ــه ب ــه جــای این ک ب
ــر بهتــری برجامعــه گذاشــت  ــوان اث ــر بهتــری برجامعــه گذاشــت هنرمنــدان فعالیــت کننــد، مطمئنــاً می ت ــوان اث هنرمنــدان فعالیــت کننــد، مطمئنــاً می ت
ــوی   ــمت و  س ــه س ــه را ب ــراد جامع ــای اف ــوان نگاه ه ــر می ت ــی مؤثرت ــوی  و خیل ــمت و  س ــه س ــه را ب ــراد جامع ــای اف ــوان نگاه ه ــر می ت ــی مؤثرت و خیل

نیکــوکاری جلــب کــرد.نیکــوکاری جلــب کــرد.
تهیه و تدوین:تهیه و تدوین:  نرگس باصری مسئول روابط عمومی مؤسسهنرگس باصری مسئول روابط عمومی مؤسسه

ــه  ــور ک ــوب کش ــدان خ ــن از هنرمن ــد ت ــه  چن ــور ک ــوب کش ــدان خ ــن از هنرمن ــد ت ــال 9999 چن ــاه س ــال در مهرم ــاه س در مهرم
ــان  ــتند، میهم ــران هس ــر ای ــتارگان هن ــال س ــم فوتب ــای تی ــان از اعض ــتند، میهم ــران هس ــر ای ــتارگان هن ــال س ــم فوتب ــای تی از اعض
ــد از بخش هــای مختلــف  ــد. پــس از بازدی ــی مــا بودن ــد از بخش هــای مختلــف ســرای مهربان ــد. پــس از بازدی ــی مــا بودن ســرای مهربان

ــتیم. ــان نشس ــای صحبت هایش ــه پ ــتیم.مؤسس ــان نشس ــای صحبت هایش ــه پ مؤسس

ــور ــوب کش ــد محب ــا هنرمن ــی ب ــی خودمون  گپ

سیــــد جـــواد هـاشمـــی
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هر روز صبح، عبارات تاًکیدی مثبت بگو تا درهای بصیرت به سویت باز شود.

ــی  ــود دارد. برخ ــیاری وج ــای بس ــان بحث ه ــه جه ــن نقط ــورد گرم تری ــی در م ــود دارد. برخ ــیاری وج ــای بس ــان بحث ه ــه جه ــن نقط ــورد گرم تری در م
ــای ثبــت شــده در آن ۵8۵8 درجــه  درجــه  ــن دم ــه باالتری ــی ک ــه لیب ــای ثبــت شــده در آن صحــرای العزیزی ــن دم ــه باالتری ــی ک ــه لیب صحــرای العزیزی
ــرگ  ــی دره م ــد و برخ ــان می دانن ــه جه ــن نقط ــت را گرم تری ــانتیگراد اس ــرگ س ــی دره م ــد و برخ ــان می دانن ــه جه ــن نقط ــت را گرم تری ــانتیگراد اس س
ــد.  ــی کرده ان ــن معرف ــه داغ زمی ــناتیگراد را نقط ــه س ــد.  درج ــی کرده ان ــن معرف ــه داغ زمی ــناتیگراد را نقط ــه س ــا ۵۶۵۶ درج ــا ب ــا کالیفرنی ــا ب کالیفرنی
ــه  ــن نقط ــس گرم تری ــد پ ــش بیای ــان پی ــؤال برایم ــن س ــر روزی ای ــاید اگ ــه ش ــن نقط ــس گرم تری ــد پ ــش بیای ــان پی ــؤال برایم ــن س ــر روزی ای ــاید اگ ش
زمیــن کجاســت؟ ناخــودآگاه ذهن مــان بــه ســمت  آفریقــا یــا صحــرای نــوادا و زمیــن کجاســت؟ ناخــودآگاه ذهن مــان بــه ســمت  آفریقــا یــا صحــرای نــوادا و 
ــا نقاطــی در دوردســت ها خواهــد رفــت. در ایــن میــان حتــی اگــر بگوینــد  ــا نقاطــی در دوردســت ها خواهــد رفــت. در ایــن میــان حتــی اگــر بگوینــد ی ی
ــن نقطــه زمیــن شــناخته شــده اســت،  ــه ای در شــمال آالســکا گرم تری ــن نقطــه زمیــن شــناخته شــده اســت، منطق ــه ای در شــمال آالســکا گرم تری منطق
ــاور می کنیــم.  ــه ذهن مــان، آن را پذیرفتــه و ب ــن زحمتــی ب ــدون کوچک تری ــاور می کنیــم. ب ــه ذهن مــان، آن را پذیرفتــه و ب ــن زحمتــی ب ــدون کوچک تری ب
امــا اکنــون ماهواره هــای ناســا چیــز دیگــری را بــه اثبــات رســانده اند و امــا اکنــون ماهواره هــای ناســا چیــز دیگــری را بــه اثبــات رســانده اند و 
گرم تریــن نقطــه زمیــن را در ایــران و در گرم تریــن نقطــه زمیــن را در ایــران و در 8383 کیلومتــری مرکــز اســتان کرمــان  کیلومتــری مرکــز اســتان کرمــان 
ــه  ــدی ک ــرد! تردی ــم ک ــد خواهی ــی تردی ــاور آن کم ــرای ب ــد، ب ــت کرده ان ــه ثب ــدی ک ــرد! تردی ــم ک ــد خواهی ــی تردی ــاور آن کم ــرای ب ــد، ب ــت کرده ان ثب
ــران و در  ــان در جنــوب شــرقی ای ــا دشــت گنــدم بری ــران و در تاکنــون باعــث شــده ت ــان در جنــوب شــرقی ای ــا دشــت گنــدم بری تاکنــون باعــث شــده ت
ــا از ثبــت در  ــن نقطــه دنی ــوان گرم تری ــه عن ــان ب ــا از ثبــت در شــمال شــرقی اســتان کرم ــن نقطــه دنی ــوان گرم تری ــه عن ــان ب شــمال شــرقی اســتان کرم

ــده اســت. ــی جامان ــده اســت.فهرســت جهان ــی جامان فهرســت جهان
ــن نقطــه  ــه عنــوان گرم تری ــر شــهداد ب ــان در کوی ــن نقطــه در حــال حاضــر گنــدم بری ــه عنــوان گرم تری ــر شــهداد ب ــان در کوی در حــال حاضــر گنــدم بری
ــی  ــه دمای ــن منطق ــد کــه در ای ــی زمیــن ثبــت شــده اســت. خــوب اســت بدانی ــه دمای ــن منطق ــد کــه در ای زمیــن ثبــت شــده اســت. خــوب اســت بدانی
معــادل معــادل ۷۱۷۱ درجــه ســانتیگراد توســط ناســا ثبــت شــده اســت، دمایــی کــه طــی  درجــه ســانتیگراد توســط ناســا ثبــت شــده اســت، دمایــی کــه طــی 
ــده را تلــف کنــد. این جــا دمــای هــوا  ــد یــک موجــود زن ــده را تلــف کنــد. این جــا دمــای هــوا چنــد دقیقــه می توان ــد یــک موجــود زن چنــد دقیقــه می توان
بــه حــدی گــرم اســت کــه هیــچ موجــود زنــده ای حتــی میکروارگانیســم ها و بــه حــدی گــرم اســت کــه هیــچ موجــود زنــده ای حتــی میکروارگانیســم ها و 
باکتری هــا تــوان حضــور بــر ســطح زمیــن در طــول روز را نــدارد. بــه طــوری باکتری هــا تــوان حضــور بــر ســطح زمیــن در طــول روز را نــدارد. بــه طــوری 
ــوای  ــای ه ــد دم ــان می گوین ــی شــهداد کرم ــردم بوم ــی و م ــع محل ــه مناب ــوای ک ــای ه ــد دم ــان می گوین ــی شــهداد کرم ــردم بوم ــی و م ــع محل ــه مناب ک
ــد. هــر چنــد دمــای هــوا در  ــان ثبــت کرده ان ــد. هــر چنــد دمــای هــوا در  درجــه را نیــز در گنــدم بری ــان ثبــت کرده ان ۷۰۷۰ درجــه را نیــز در گنــدم بری
ــه شــور، کلوت هــا و نبکا هــا و  ــه رودخان ــان از جمل ــدم بری ــه شــور، کلوت هــا و نبکا هــا و مناطــق مجــاور گن ــه رودخان ــان از جمل ــدم بری مناطــق مجــاور گن
تپه هــای شــنی یــا حتــی کمــپ شــهداد بــه انــدازه گنــدم بریــان نیســت، امــا تپه هــای شــنی یــا حتــی کمــپ شــهداد بــه انــدازه گنــدم بریــان نیســت، امــا 
چنــدی قبــل دمــا در شــهر شــهداد بــه چنــدی قبــل دمــا در شــهر شــهداد بــه ۵3۵3 درجــه ســانتیگراد رســید و مــردم  درجــه ســانتیگراد رســید و مــردم 
ــان  ــدم بری ــه گن ــد ک ــب اســت بدانی ــرد. جال ــادی ک ــر های زی ــار دردس ــان را دچ ــدم بری ــه گن ــد ک ــب اســت بدانی ــرد. جال ــادی ک ــر های زی ــار دردس را دچ
ــت و  ــانی اس ــیاه رنگ آتشفش ــی س ــای بازالت ــنگ ها و گدازه ه ــیده از س ــت و پوش ــانی اس ــیاه رنگ آتشفش ــی س ــای بازالت ــنگ ها و گدازه ه ــیده از س پوش
ــن  ــا در ای ــاال رفتــن شــدید گرم ــن همیــن پوشــش ســیاه آتشفشــانی موجــب ب ــا در ای ــاال رفتــن شــدید گرم همیــن پوشــش ســیاه آتشفشــانی موجــب ب
ــران  ــور ای ــی کش ــه ی داخل ــت ترین منطق ــه پس ــن منطق ــود. ای ــه می ش ــران منطق ــور ای ــی کش ــه ی داخل ــت ترین منطق ــه پس ــن منطق ــود. ای ــه می ش منطق
ــل گرمــای شــدید  ــز از دیگــر دالی ــن موضــوع نی ــل گرمــای شــدید نیــز محســوب می شــود و ای ــز از دیگــر دالی ــن موضــوع نی نیــز محســوب می شــود و ای

آن اســت.آن اســت.

مایــع نــام  بــه  رنــگ  بــی  و  شــفاف  مایعــی  درون  انســان  مایــع مغــز  نــام  بــه  رنــگ  بــی  و  شــفاف  مایعــی  درون  انســان   مغــز 
ــه  ــو ب ــک س ــع از ی ــن مای ــد. ای ــناور می باش ــه ( ش ــو ب ــک س ــع از ی ــن مای ــد. ای ــناور می باش ــی )CSFCSF( ش ــی ) نخاع ــزی –– نخاع ــزی  مغ  مغ
ــوی  ــد، و از س ــت می نمای ــز محافظ ــر از مغ ــظ و ضربه گی ــک محاف ــوان ی ــوی عن ــد، و از س ــت می نمای ــز محافظ ــر از مغ ــظ و ضربه گی ــک محاف ــوان ی عن
دیگــر بــه طــور اعجــاب آوری باعــث کاهــش فشــار وزن مغــز بــر روی دیگــر بــه طــور اعجــاب آوری باعــث کاهــش فشــار وزن مغــز بــر روی 
نخــاع می گــردد. در حالــی کــه مغــز انســان بــه طــور متوســط  نخــاع می گــردد. در حالــی کــه مغــز انســان بــه طــور متوســط  ۱۴۰۰۱۴۰۰  
تــا تــا ۱۵۰۰۱۵۰۰ گــرم وزن دارد، فشــار وارده بــر نخــاع از طــرف مغــز پــس  گــرم وزن دارد، فشــار وارده بــر نخــاع از طــرف مغــز پــس 
ــش  ــرم کاه ــش  گ ــرم کاه ــدود ۵۰۵۰ گ ــه ح ــی ب ــدود  نخاع ــه ح ــی ب ــزی –– نخاع ــع مغ ــدن در مای ــناور ش ــزی  از ش ــع مغ ــدن در مای ــناور ش  از ش
می یابــد. اگــر بــه علــت کــم آبــی تولیــد مایــع مغــزی می یابــد. اگــر بــه علــت کــم آبــی تولیــد مایــع مغــزی –– نخاعــی کاهــش یابــد،  نخاعــی کاهــش یابــد، 
ــه گیــری و کاهــش وزن  ــن سیســتم دچــار اختــالل گشــته، خاصیــت ضرب ــه گیــری و کاهــش وزن ای ــن سیســتم دچــار اختــالل گشــته، خاصیــت ضرب ای
ــع مغــزی –– نخاعــی کــم شــده و پرده هــای پوشــاننده مغــز  نخاعــی کــم شــده و پرده هــای پوشــاننده مغــز  ــع مغــزی مغــز توســط مای مغــز توســط مای
ــن اختــالالت  ــن اختــالالت ( دچــار کشــش و اســترس می شــوند. مجمــوع ای ))meningesmeninges( دچــار کشــش و اســترس می شــوند. مجمــوع ای

ــد. ــث ایجــاد ســردرد می گردن ــد.باع ــث ایجــاد ســردرد می گردن باع
ســردرد ناشــی از کــم آبــی، ســردردی متوســط تــا شــدید )بســته بــه میــزان ســردرد ناشــی از کــم آبــی، ســردردی متوســط تــا شــدید )بســته بــه میــزان 
ــی( می باشــد کــه در تمامــی نقــاط ســر، ممکــن اســت حــس گــردد.  ــی( می باشــد کــه در تمامــی نقــاط ســر، ممکــن اســت حــس گــردد. کــم آب کــم آب
مهم تریــن مشــخصه ایــن نــوع ســردرد تشــدید آن بــا حرکــت ســر و فعالیــت مهم تریــن مشــخصه ایــن نــوع ســردرد تشــدید آن بــا حرکــت ســر و فعالیــت 
بدنــی می باشــد. خــم شــدن بــه جلــو و یــا خــم شــدن بــرای برداشــتن اشــیاء بدنــی می باشــد. خــم شــدن بــه جلــو و یــا خــم شــدن بــرای برداشــتن اشــیاء 
ــاال رفتــن از  ــدن، ب ــاال رفتــن از معمــوالً موجــب تشــدید درد  می شــود. ورزش کــردن، دوی ــدن، ب معمــوالً موجــب تشــدید درد  می شــود. ورزش کــردن، دوی
پلــه و حتــی پیــاده روی ممکــن اســت باعــث تشــدید ســردرد گــردد. مشــخصه پلــه و حتــی پیــاده روی ممکــن اســت باعــث تشــدید ســردرد گــردد. مشــخصه 
دیگــر وجــود یــک یــا چنــد عالمــت از ســایر عالئــم کــم آبــی بــه همــراه ایــن دیگــر وجــود یــک یــا چنــد عالمــت از ســایر عالئــم کــم آبــی بــه همــراه ایــن 

ســردرد اســت.ســردرد اســت.
  ایــن عالئــم شــامل خشــکی دهــان، تشــنگی، افزایــش ضربــان قلــب،   ایــن عالئــم شــامل خشــکی دهــان، تشــنگی، افزایــش ضربــان قلــب، 
کاهــش میــزان ادرار یــا تیــره شــدن رنــگ آن، احســاس ســرگیجه و یــا حالــت کاهــش میــزان ادرار یــا تیــره شــدن رنــگ آن، احســاس ســرگیجه و یــا حالــت 
ــی  ــی، جایگزین ــم آب ــی از ک ــردرد ناش ــی س ــان قطع ــد. درم ــوع می باش ــی ته ــی، جایگزین ــم آب ــی از ک ــردرد ناش ــی س ــان قطع ــد. درم ــوع می باش ته
ــه  ــیدن آب ب ــد. نوش ــت( می باش ــورت آب و الکترولی ــه ص ــدن )ب ــات ب ــه مایع ــیدن آب ب ــد. نوش ــت( می باش ــورت آب و الکترولی ــه ص ــدن )ب ــات ب مایع
تنهایــی مفیــد اســت، ولــی بــرای تســریع در جــذب بهتــر اســت از آب میوهتنهایــی مفیــد اســت، ولــی بــرای تســریع در جــذب بهتــر اســت از آب میوه  هــا هــا 
و یــا نوشــیدنی های حــاوی الکترولیت هــا اســتفاده نماییــد. یــک بطــری و یــا نوشــیدنی های حــاوی الکترولیت هــا اســتفاده نماییــد. یــک بطــری 
ــد  ــی بای ــم آب ــم ک ــع عالئ ــا رف ــاعت ت ــم س ــا نی ــه ت ــت دقیق ــر بیس ــع ه ــد مای ــی بای ــم آب ــم ک ــع عالئ ــا رف ــاعت ت ــم س ــا نی ــه ت ــت دقیق ــر بیس ــع ه مای
 مصــرف گــردد. اگــر ســردرد شــدید و غیرقابــل تحمــل اســت، در کنــار درمــان  مصــرف گــردد. اگــر ســردرد شــدید و غیرقابــل تحمــل اســت، در کنــار درمــان 
  IbuprofenIbuprofen یــا  یــا AcetaminophenAcetaminophen کــم آبــی از یک مســکن معمولــی ماننــد کــم آبــی از یک مســکن معمولــی ماننــد

جهــت تســریع درمــان اســتفاده نمایید.جهــت تســریع درمــان اســتفاده نمایید.
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ــتعلــت ســردرد، ناشــی از کــم آبــی اســت ــران اس ــن در ای ــای زمی ــن ج گرم تری !!
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یادت باشد که زندگی ساده است، طرز تفکر تو تجارب را می سازد.

ــک  ــت، ی ــوردار اس ــه برخ ــی از دو جنب ــر جرم ــک ه ــت، ی ــوردار اس ــه برخ ــی از دو جنب ــر جرم ه
جنبــه خصوصــی کــه همــان ضــرر و زیــان یــا جنبــه خصوصــی کــه همــان ضــرر و زیــان یــا 
خســارت مــادی و معنــوی اســت کــه ممکــن اســت خســارت مــادی و معنــوی اســت کــه ممکــن اســت 
ــک  ــود و ی ــل  ش ــده تحمی ــزه  دی ــا ب ــی ی ــه قربان ــک ب ــود و ی ــل  ش ــده تحمی ــزه  دی ــا ب ــی ی ــه قربان ب
جنبــه عمومــی کــه در واقــع خســارتی اســت کــه جنبــه عمومــی کــه در واقــع خســارتی اســت کــه 
در نتیجــه وقــوع جــرم بــه امنیــت و آســایش در نتیجــه وقــوع جــرم بــه امنیــت و آســایش 
ــارغ از  ــاال ف ــد. ح ــه وارد  کن ــه لطم ــی جامع ــارغ از عموم ــاال ف ــد. ح ــه وارد  کن ــه لطم ــی جامع عموم
این کــه جــرم عمومــی باشــد یــا خصوصــی، هــرگاه این کــه جــرم عمومــی باشــد یــا خصوصــی، هــرگاه 
در نتیجــه وقــوع جــرم، حقــی از کســی ضایــع در نتیجــه وقــوع جــرم، حقــی از کســی ضایــع 
ــوان  ــه عن ــد ب ــوان شــده باشــد، صاحــب حــق می توان ــه عن ــد ب شــده باشــد، صاحــب حــق می توان
شــاکی از عامــل یــا عوامــل جــرم، شــکایت کنــد.شــاکی از عامــل یــا عوامــل جــرم، شــکایت کنــد.

       نحوه طرح شکایت       نحوه طرح شکایت
هرکســی کــه بــه واســطه وقــوع جــرم شــکایتی داشــته باشــد، شــکایت کیفــری هرکســی کــه بــه واســطه وقــوع جــرم شــکایتی داشــته باشــد، شــکایت کیفــری 
خــود را بایــد نــزد ضابطــان دادگســتری یــا دادســتان ارائــه کنــد. بــر اســاس خــود را بایــد نــزد ضابطــان دادگســتری یــا دادســتان ارائــه کنــد. بــر اســاس 
ــان دادگســتری  ــم ضابط ــتان و ه ــم دادس ــری، ه ــن دادرســی کیف ــون آیی ــان دادگســتری قان ــم ضابط ــتان و ه ــم دادس ــری، ه ــن دادرســی کیف ــون آیی قان
ــی از  ــد. یک ــول کنن ــت قب ــه  وق ــفاهی را هم ــا ش ــی ی ــکایت کتب ــد ش ــی از موظفن ــد. یک ــول کنن ــت قب ــه  وق ــفاهی را هم ــا ش ــی ی ــکایت کتب ــد ش موظفن
مراجــع عــام بــرای طــرح شــکایت، کالنتری هــا و طــرح شــکایت نــزد مامــوران مراجــع عــام بــرای طــرح شــکایت، کالنتری هــا و طــرح شــکایت نــزد مامــوران 
پلیــس اســت. پــس از آن، دادســراها مرجــع دریافــت شــکایت هســتند. شــاکی پلیــس اســت. پــس از آن، دادســراها مرجــع دریافــت شــکایت هســتند. شــاکی 
یــا مدعــی خصوصــی خــودش یــا بــه وســیله وکیــل می توانــد شــکایت کنــد، یــا مدعــی خصوصــی خــودش یــا بــه وســیله وکیــل می توانــد شــکایت کنــد، 
ــا  ــرد ام ــه صــورت کتبــی صــورت می پذی ــوارد، ب ــب م ــا اگرچــه شــکایت در غال ــرد ام ــه صــورت کتبــی صــورت می پذی ــوارد، ب ــب م اگرچــه شــکایت در غال
مانعــی بــرای طــرح شــکایت کیفــری بــه صــورت شــفاهی وجود نــدارد. شــکایت مانعــی بــرای طــرح شــکایت کیفــری بــه صــورت شــفاهی وجود نــدارد. شــکایت 
ــر شــاکی  ــه امضــای شــاکی می رســد، اگ ــد و ب ــس قی ــر شــاکی شــفاهی در صورت مجل ــه امضــای شــاکی می رســد، اگ ــد و ب ــس قی شــفاهی در صورت مجل
ــا ســواد نداشــته باشــد، مراتــب در صورت مجلــس قیــد  ــد امضــاء کنــد ی ــا ســواد نداشــته باشــد، مراتــب در صورت مجلــس قیــد نتوان ــد امضــاء کنــد ی نتوان
ــود. ــق می ش ــس تصدی ــات صورت مجل ــا مندرج ــفاهی ب ــکایت ش ــاق ش ــود.و انطب ــق می ش ــس تصدی ــات صورت مجل ــا مندرج ــفاهی ب ــکایت ش ــاق ش و انطب

            چه مواردی باید در شکوائیه قید شود؟چه مواردی باید در شکوائیه قید شود؟
در دعــاوی حقوقــی، طــرح شــکایت و دعــوا حتمــاً بایــد بــر روی برگــه در دعــاوی حقوقــی، طــرح شــکایت و دعــوا حتمــاً بایــد بــر روی برگــه 
مخصوصــی بــه نــام دادخواســت صــورت بگیــرد و اگــر مدعــی شــکایت کیفــری مخصوصــی بــه نــام دادخواســت صــورت بگیــرد و اگــر مدعــی شــکایت کیفــری 
ــه کنــد، بــه دعــوای او رســیدگی نمی شــود.  ــر روی اوراق عــادی ارائ ــه کنــد، بــه دعــوای او رســیدگی نمی شــود. خــود را ب ــر روی اوراق عــادی ارائ خــود را ب
امــا در خصــوص دعــاوی کیفــری، ایــن محدودیــت وجــود نــدارد و همان طــور امــا در خصــوص دعــاوی کیفــری، ایــن محدودیــت وجــود نــدارد و همان طــور 
کــه گفتــه شــد دعــوا ممکــن اســت بــه صــورت شــفاهی هــم طــرح شــود. البتــه کــه گفتــه شــد دعــوا ممکــن اســت بــه صــورت شــفاهی هــم طــرح شــود. البتــه 
قانــون توصیــه کــرده اســت کــه قوه قضائیــه اوراق متحدالشــکلی را بــه صــورت قانــون توصیــه کــرده اســت کــه قوه قضائیــه اوراق متحدالشــکلی را بــه صــورت 
فــرم چاپــی در اختیــار مراجعــان قــرار دهــد کــه شــکایت خــود را مطابــق فــرم فــرم چاپــی در اختیــار مراجعــان قــرار دهــد کــه شــکایت خــود را مطابــق فــرم 
نمونــه ارائــه کننــد. ولــی ایــن موضــوع بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــکوائیه ای نمونــه ارائــه کننــد. ولــی ایــن موضــوع بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــکوائیه ای 

کــه در اوراق عــادی نوشــته شــده، پذیرفتــه نشــود.کــه در اوراق عــادی نوشــته شــده، پذیرفتــه نشــود.
ــزان  ــغل، می ــن، ش ــدر، س ــام پ ــی، ن ــام خانوادگ ــام و ن ــد ن ــکوائیه بای ــزان در ش ــغل، می ــن، ش ــدر، س ــام پ ــی، ن ــام خانوادگ ــام و ن ــد ن ــکوائیه بای در ش
ــماره  ــنامه، ش ــماره شناس ــب، ش ــت، مذه ــل، تابعی ــت تأه ــالت، وضعی ــماره تحصی ــنامه، ش ــماره شناس ــب، ش ــت، مذه ــل، تابعی ــت تأه ــالت، وضعی تحصی
 ملــی، نشــانی دقیــق و درصــورت امــکان نشــانی پیــام نــگار )ایمیــل(، شــماره  ملــی، نشــانی دقیــق و درصــورت امــکان نشــانی پیــام نــگار )ایمیــل(، شــماره 
ــوارد در  ــن م ــد ای ــود. قی ــد ش ــاکی قی ــتی ش ــراه و کدپس ــت و هم ــن ثاب ــوارد در تلف ــن م ــد ای ــود. قی ــد ش ــاکی قی ــتی ش ــراه و کدپس ــت و هم ــن ثاب تلف
شــکوائیه بــرای ایــن اســت کــه مشــخص شــود، آیــا شــاکی صالحیــت طــرح شــکوائیه بــرای ایــن اســت کــه مشــخص شــود، آیــا شــاکی صالحیــت طــرح 
دعــوا را دارد یــا نــه؟ اصــاًل ذی نفــع اســت یــا نیســت؟ و این کــه اوراق قضایــی دعــوا را دارد یــا نــه؟ اصــاًل ذی نفــع اســت یــا نیســت؟ و این کــه اوراق قضایــی 
ــر اســاس  ــن ســؤاالت ب ــه چــه آدرســی ارســال شــود؟ پاســخ همــه ای ــد ب ــر اســاس بای ــن ســؤاالت ب ــه چــه آدرســی ارســال شــود؟ پاســخ همــه ای ــد ب بای

ــد. ــالم می کن ــکوائیه اع ــاکی در ش ــه ش ــت ک ــی اس ــد.اطالعات ــالم می کن ــکوائیه اع ــاکی در ش ــه ش ــت ک ــی اس اطالعات
ــخص  ــد مش ــکایت بای ــوع ش ــه موض ــت ک ــن اس ــکوائیه ای ــدی در ش ــه بع ــخص نکت ــد مش ــکایت بای ــوع ش ــه موض ــت ک ــن اس ــکوائیه ای ــدی در ش ــه بع نکت
باشــد. البتــه بــه دلیــل این کــه عمــوم مــردم اطالعــات حقوقــی ناقصــی داشــته باشــد. البتــه بــه دلیــل این کــه عمــوم مــردم اطالعــات حقوقــی ناقصــی داشــته 
ــه مهــم  ــه آشــنا نیســتند، تعییــن عنــوان دقیــق مجرمان ــا عناویــن مجرمان ــه مهــم و ب ــه آشــنا نیســتند، تعییــن عنــوان دقیــق مجرمان ــا عناویــن مجرمان و ب
نیســت و در نهایــت قاضــی اســت کــه عنــوان جــرم را تعییــن می کنــد. بــرای نیســت و در نهایــت قاضــی اســت کــه عنــوان جــرم را تعییــن می کنــد. بــرای 

مثــال ممکــن اســت فــردی ادعــا کنــد کــه دیگــری مــال او را ربــوده اســت و مثــال ممکــن اســت فــردی ادعــا کنــد کــه دیگــری مــال او را ربــوده اســت و 
بعــد مشــخص شــود کــه جــرم اصلــی ســرقت نبــوده، بلکــه کالهبــرداری اســت. بعــد مشــخص شــود کــه جــرم اصلــی ســرقت نبــوده، بلکــه کالهبــرداری اســت. 
شــاید هــم اصــاًل اعمالــی کــه از نظــر شــاکی، جــرم دانســته شــده، جــرم نباشــد شــاید هــم اصــاًل اعمالــی کــه از نظــر شــاکی، جــرم دانســته شــده، جــرم نباشــد 
و نیــاز باشــد تــا شــاکی شــکایت خــود را در مراجــع حقوقــی پیگیــری کنــد، و نیــاز باشــد تــا شــاکی شــکایت خــود را در مراجــع حقوقــی پیگیــری کنــد، 
بنابرایــن شــاکی بایــد بــه صــورت اجمالــی موضــوع شــکایت را مشــخص کنــد.بنابرایــن شــاکی بایــد بــه صــورت اجمالــی موضــوع شــکایت را مشــخص کنــد.

هم چنیــن در شــکوائیه بایــد تاریــخ و محــل وقــوع جــرم نیــز مشــخص شــود. هم چنیــن در شــکوائیه بایــد تاریــخ و محــل وقــوع جــرم نیــز مشــخص شــود. 
تعییــن محــل وقــوع جــرم، از نظــر صالحیــت مرجــع قضایــی در رســیدگی بــه تعییــن محــل وقــوع جــرم، از نظــر صالحیــت مرجــع قضایــی در رســیدگی بــه 
موضــوع مهــم اســت. از ســوی دیگــر، بــا توجــه بــه این کــه اگــر ضــرب و جــرح موضــوع مهــم اســت. از ســوی دیگــر، بــا توجــه بــه این کــه اگــر ضــرب و جــرح 
یــا قتــل در ماه هــای حــرام یــا اماکــن متبرکــه خــاص رخ دهــد، دیــه تــا یــک یــا قتــل در ماه هــای حــرام یــا اماکــن متبرکــه خــاص رخ دهــد، دیــه تــا یــک 
ســوم بیشــتر می شــود، بــرای همیــن مــکان وقــوع جــرم و زمــان وقــوع جــرم ســوم بیشــتر می شــود، بــرای همیــن مــکان وقــوع جــرم و زمــان وقــوع جــرم 
بســیار مهــم اســت. اگــر در نتیجــه وقــوع جــرم، ضــرر و زیانــی متوجــه شــاکی بســیار مهــم اســت. اگــر در نتیجــه وقــوع جــرم، ضــرر و زیانــی متوجــه شــاکی 
شــده باشــد، شــاکی بایــد در شــکوائیه خــود، ضــرر و زیــان وارده و آن چیــزی شــده باشــد، شــاکی بایــد در شــکوائیه خــود، ضــرر و زیــان وارده و آن چیــزی 
ــرم  ــوع ج ــه وق ــد، ادل ــاکی بای ــن ش ــد. هم چنی ــان کن ــه دارد را بی ــه مطالب ــرم ک ــوع ج ــه وق ــد، ادل ــاکی بای ــن ش ــد. هم چنی ــان کن ــه دارد را بی ــه مطالب ک
یــا اســنادی کــه در اختیــار دارد و نیــز اســامی، مشــخصات و نشــانی شــهود و یــا اســنادی کــه در اختیــار دارد و نیــز اســامی، مشــخصات و نشــانی شــهود و 

مطلعــان را نیــز در شــکوائیه اعــالم کنــد.مطلعــان را نیــز در شــکوائیه اعــالم کنــد.
      چه کسانی حق شکایت دارند؟      چه کسانی حق شکایت دارند؟

ــل  ــم غیــر قاب ــم قابــل گذشــت )خصوصــی( و جرائ ــه دو دســته جرائ ــم غیــر قابــل جرایــم ب ــم قابــل گذشــت )خصوصــی( و جرائ ــه دو دســته جرائ جرایــم ب
گذشــت )عمومــی( تقســیم می شــوند. در جرایــم خصوصــی، پرونــده بــا گذشــت )عمومــی( تقســیم می شــوند. در جرایــم خصوصــی، پرونــده بــا 
شــکایت شــاکی خصوصــی آغــاز و بــا گذشــت شــاکی خصوصــی نیــز متوقــف شــکایت شــاکی خصوصــی آغــاز و بــا گذشــت شــاکی خصوصــی نیــز متوقــف 
می شــود امــا در جرایــم عمومــی و غیرقابــل گذشــت، رســیدگی ممکــن اســت می شــود امــا در جرایــم عمومــی و غیرقابــل گذشــت، رســیدگی ممکــن اســت 
بــا شــکایت شــاکی خصوصــی یــا تنهــا اعــالم یــک ناظــر جــرم، آغــاز شــود امــا بــا شــکایت شــاکی خصوصــی یــا تنهــا اعــالم یــک ناظــر جــرم، آغــاز شــود امــا 
بــا گذشــت شــاکی، رســیدگی متوقــف نشــده و تنهــا ممکــن اســت در مجــازات بــا گذشــت شــاکی، رســیدگی متوقــف نشــده و تنهــا ممکــن اســت در مجــازات 
متهــم تخفیفــی اعمــال شــود. شــاکی بــرای طــرح شــکایت بایــد عاقــل و بالــغ متهــم تخفیفــی اعمــال شــود. شــاکی بــرای طــرح شــکایت بایــد عاقــل و بالــغ 
ــه باشــد، شــکایت بایــد  ــه باشــد، شــکایت بایــد و رشــید باشــد. حــاال اگــر بزه دیــده، کــودک یــا دیوان و رشــید باشــد. حــاال اگــر بزه دیــده، کــودک یــا دیوان

توســط ولــی یــا قیــم وی صــورت بگیــرد.توســط ولــی یــا قیــم وی صــورت بگیــرد.
ــا  ــا اصــاًل قیــم ی ــا ولــی فــرد دسترســی نباشــد، ی ــه قیــم ی ــا در صورتــی کــه ب ــا اصــاًل قیــم ی ــا ولــی فــرد دسترســی نباشــد، ی ــه قیــم ی در صورتــی کــه ب
ولــی نداشــته باشــد یــا خــود آن هــا مرتکــب جــرم شــده باشــند، دادســتان بایــد ولــی نداشــته باشــد یــا خــود آن هــا مرتکــب جــرم شــده باشــند، دادســتان بایــد 
یــک نفــر را بــه عنــوان قیــم موقــت تعییــن کنــد و خــودش هــم امــر کیفــری را یــک نفــر را بــه عنــوان قیــم موقــت تعییــن کنــد و خــودش هــم امــر کیفــری را 
تعقیــب کنــد. در خصــوص رســیدگی بــه دعــوای ســفیه هــم اگــر دعــوا جنبــه تعقیــب کنــد. در خصــوص رســیدگی بــه دعــوای ســفیه هــم اگــر دعــوا جنبــه 
مالــی داشــته باشــد بایــد شــکایت توســط قیــم یــا ولــی یــا مطابــق مقرراتــی مالــی داشــته باشــد بایــد شــکایت توســط قیــم یــا ولــی یــا مطابــق مقرراتــی 
کــه گفتــه شــد، پیگیــری شــود امــا اگــر شــکایت جنبــه مالــی نداشــته باشــد، کــه گفتــه شــد، پیگیــری شــود امــا اگــر شــکایت جنبــه مالــی نداشــته باشــد، 

شــکایت کیفــری از ناحیــه شــخص ســفیه قابــل پیگیــری اســت.شــکایت کیفــری از ناحیــه شــخص ســفیه قابــل پیگیــری اســت.

گردآوری و تدوین:گردآوری و تدوین:  حمید عرفانی کارشناس و مشاور حقوقی مؤسسهحمید عرفانی کارشناس و مشاور حقوقی مؤسسه
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به خودت حسابی برس، عقل سالم در بدن سالم است.
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در برابر ناسازگاری های اجتناب ناپذیر به خدا توکل کن، تو خبر نداری که چه وضعیتی پیش می آید.

اکثــر  در  کافئیــن دار  نوشــیدنی های  و  غذایــی  مــواد 
رژیم هــای مــدرن جــزو اصلــی رژیــم شــده اند. قهــوه یکــی از 
ــت.  ــاالن اس ــد بزرگس ــیدنی های 80 درص ــن نوش محبوب تری
کافئیــن یــک محــرک طبیعــی اســت. بــا ایــن حــال، برخــی 
ــاص  ــذی خ ــواد مغ ــذب م ــا ج ــاده ب ــن م ــه ای ــد ک ــا می کنن ادع
ماننــد آهــن تداخــل دارد. بــه عنــوان یــک نتیجــه، بــه برخــی 
از مــردم توصیــه شــده اســت از مصــرف قهــوه و کافئیــن 

ــد. ــاب کنن اجتن

           قهوه و کافئین می توانند مانع جذب آهن شوند
مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت که قهــوه و دیگر نوشــیدنی های کافئینی 
ــه  ــان داد ک ــه نش ــک مطالع ــد. ی ــش دهن ــن را کاه ــذب آه ــد ج می توانن
نوشــیدن یــک فنجــان قهــوه بــا همبرگــر باعــث کاهــش ۳۹٪ جــذب آهــن 
 می شــود. نوشــیدن چــای، بــا همــان وعــده غذایــی، جذب آهــن را بــه میزان 
۶۴ ٪ کاهــش می دهــد. مطالعــه دیگــری نشــان داد نوشــیدن یــک فنجــان 
ــزان  ــه می ــن ب ــذب آه ــش ج ــث کاه ــی باع ــذای نان ــا غ ــوری ب ــوه ف  قه
۶۰ -۹۰٪ شــد. قهــوه یــا چــای هــر چقــدر قوی تــر باشــند، آهــن کمتــری 
ــی  ــاده اصل ــوان م ــه عن ــا ب ــن تنه ــال، کافئی ــن ح ــا ای ــود. ب ــذب می ش ج
مهــار جــذب آهــن نیســت. در واقــع، یــک مطالعــه نشــان داد کافئیــن تنهــا 
حــدود ۶٪ مانــع از جــذب آهــن غــذا می شــود. بــا توجــه بــه این کــه ایــن 
مقــدار نســبتاً کــم اســت، عوامــل دیگــر بایــد باعــث کاهــش جــذب آهــن 
شــوند. عــاوه بــر ایــن، مصــرف منظــم قهــوه نیــز ممکــن اســت بــر میــزان 

ــه  ــک مطالع ــذارد. ی ــر بگ ــن اث ــازی آه ــره س ذخی
بــزرگ نشــان داد در میــان ســالمندان، هــر فنجــان 
قهــوه در هفتــه باعــث کاهــش ۱ درصــد فریتیــن 
می شــود، )) پروتئینــی کــه ســطح ذخیــره ســازی 
ــم  ــال، مه ــن ح ــا ای ــد(( ب ــان می ده ــن را نش آه
ــه یــاد داشــته باشــید اثــرات قهــوه و  اســت کــه ب
کافئیــن بــر جــذب آهــن بــه زمــان مصــرف آن هــا 
ــوه  ــیدن قه ــال، نوش ــوان مث ــه عن ــتگی دارد. ب بس
یــک ســاعت قبــل از غــذا بــر جــذب آهــن تاثیــری 

نــدارد.

          تأثیر سایر مواد بر جذب آهن
مانــع  کــه  نیســت  مــاده ای  تنهــا  کافئیــن 
می رســد  نظــر  بــه  می شــود.  آهــن   جــذب 
ــع  ــای مان ــوه و چ ــود در قه ــای موج ــی فنول ه پل
فنول هــا  پلــی  ایــن  می شــوند.  آهــن  جــذب 
ــو و برخــی  ــاً در قهــوه، کاکائ شــامل اســید کلروژنیــک هســتند کــه عمدت
از گیاهــان یافــت می شــود. هم چنیــن، تانن هــای موجــود در چــای ســیاه 
و قهــوه مانــع جــذب آهــن می شــوند. ایــن ترکیبــات در هنــگام هضــم بــا 
ــا  ــر آن ه ــد. اث ــخت تر می کنن ــذب آن را س ــد، و ج ــد می دهن ــن پیون آه
ــا افزایــش  ــه ایــن معنــی کــه ب ــه دوز اســت، ب ــر جــذب آهــن وابســته ب ب
ــش  ــن کاه ــذب آه ــیدنی، ج ــا نوش ــی و ی ــواد غذای ــول م ــی فن ــدار پل مق
 می یابــد. در یــک مطالعــه، نوشــیدن نوشــیدنی حــاوی ۲۰ -۵۰ میلی گــرم 
تــا  نانــی  غــذای  یــک  از  را  آهــن  جــذب  فنــول،   پلــی 
۵۰ -۷۰ درصــد کاهــش می دهــد. در همیــن حــال، نوشــیدنی هایی 
تــا  را  آهــن  جــذب  فنــول  پلــی  میلی گــرم   ۴۰۰-۱۰۰  حــاوی 
۶۰ -۹۰ درصــد کاهــش می دهنــد. مطالعــه دیگــری نشــان داد کــه 
مصــرف ۵ میلی گــرم تانــن باعــث جــذب ۲۰٪ آهــن شــد و ۲۵ میلی گــرم 
تانــن آن را بــه میــزان ۶۷٪  و ۱۰۰ میلی گــرم بــه ۸۸٪ کاهــش می دهــد.

            تأثیـر نوع غذا بر جذب آهن
ــی  ــل رژیم ــیاری از عوام ــر بس ــت تأثی ــت و تح ــده اس ــن پیچی ــذب آه ج
اســت. شــواهد نشــان می دهــد نــوع غذایــی کــه می خوریــد تأثیــر 
ــا نوشــیدنی های  ــه نوشــیدن قهــوه ی ــر جــذب آهــن نســبت ب بیشــتری ب
کافئیــن دار دارد. انــواع خاصــی از غذاهــا جــذب آهــن را افزایــش می دهنــد، 
در حالــی کــه دیگــران آن را مهــار می کننــد. نــوع آهــن مصرفــی نیــز مهــم 
اســت. آهــن در غــذا بــه دو شــکل: آهــن ))هــم(( و ))غیرهــم(( موجود اســت. 
ــه طــور عمــده در غذاهــای گیاهــی یافــت می شــود،  آهــن غیرهــم، کــه ب

آیــــــــا
قهــوه و کافئین مانع جذب آهـن می شود؟
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توقع بیش از حد از دیگران نداشته باش، بیشتر از خودت مایه بگذار.

نســبتاً ناپایــدار اســت و تحــت تأثیــر عوامــل بســیاری از رژیــم غذایــی قــرار 
ــل،  ــا ۲۰ درصــد آهــن غیرهمــی جــذب می شــود. در مقاب دارد. فقــط ۲ ت
ــای  ــرغ و غذاه ــت، م ــی )گوش ــای حیوان ــط در بافت ه ــه فق ــم، ک ــن ه آه
ــا  ــه ۱۵ ت ــی دارد ک ــزان جــذب بســیار باالی ــود، می ــت می ش ــی( یاف دریای
3۵ درصــد اســت. ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن آهــن ســالم جــذب 
ــن،  ــرد. بنابرای ــرار نمی گی ــی ق ــر رژیم ــل دیگ ــر عوام ــت تأثی ــده و تح ش
نوشــیدنی های قهــوه و کافئیــن دار بیشــتر احتمــال دارد مانــع جــذب آهــن 
ــم از  ــن ه ــر آه ــر آن ب ــا اث ــوند، ام ــی ش ــی گیاه ــواد غذای ــم از م ــر ه غی
ــر ایــن ویتامیــن C و مــس  غذاهــای حیوانــی بســیار کــم اســت. عــالوه ب
ــد  ــش ده ــم را افزای ــر ه ــن غی ــد جــذب آه ــی می توان ــای غذای در وعده ه
و اثــرات منفــی نوشــیدنی قهــوه و کافئیــن دار را بــر جــذب آهــن کاهــش 
ــوع آهــن مصرفــی تأثیــر  ــی و ن می دهنــد. در نتیجــه، انتخــاب مــواد غذای
ــد. ــن می کن ــن را تعیی ــذب آه ــر ج ــن دار ب ــیدنی های کافئی ــوه و نوش قه

         آیا باید مصرف قهوه و کافئین را کاهش دهید؟
مطالعــات متعــدد نشــان می دهــد مصــرف قهــوه در افــراد ســالم بــا خطــر 
ــه  ــی ک ــواد غذای ــردم از م ــاط نیســت. بســیاری از م ــود آهــن در ارتب کمب
ــم  ــور منظ ــه ط ــد. ب ــت می کنن ــن دریاف ــی آه ــدازه کاف ــه ان ــد ب می خورن
دریافــت مقــدار کافــی ویتامیــن C و آهــن هــم از گوشــت، مــرغ و غذاهــای 
دریایــی می توانــد بــه جلوگیــری از مهــار آهــن از نوشــیدن قهــوه و چــای 
کمــک کنــد. بــا ایــن حــال، ایــن مســئله در مــورد زمانــی کــه پلــی فنول هــا 
در ســطوح بســیار بــاال مصــرف می شــود صــادق نیســت. بــرای افــرادی کــه 
ــای  ــوه و چ ــاالی قه ــرف ب ــتند، مص ــن هس ــود آه ــر کمب ــرض خط در مع
ــر  ــرض خط ــه در مع ــی ک ــد. گروه های ــده نباش ــن ای ــت بهتری ــن اس ممک
قــرار دارنــد عبارتنــد از زنــان در ســنین بــاروری، نــوزادان و کــودکان، افــراد 
دارای رژیــم غذایــی ضعیــف یــا محــدود ماننــد گیاه خــواران و افــرادی کــه 
ــا ایــن  دارای بیماری هــای خــاص ماننــد بیمــاری التهابــی روده هســتند. ب

وجــود نیــازی نیســت بــه طــور کامــل قهــوه و کافئیــن را قطــع کننــد.

 در عــوض، افــرادی کــه در معــرض خطــر قــرار دارنــد توصیــه می شــود از 
نــکات مفیــد زیــر پیــروی کننــد:

 - حداقــل یــک ســاعت بعــد از غــذا صبــر کنیــد ســپس قهــوه یــا چــای 
بخوریــد.

ــای  ــا غذاه ــرغ ی ــت، م ــق گوش ــم از طری ــن ه ــرف آه ــش مص  - افزای
ــی. دریای

 - افزایش ویتامین C در حین مصرف غـذا.
 - خوردن غذاهـای غنی از آهن.

 - غذاهــای غنــی از کلســیم و بــا فیبــر بــاال ماننــد غــالت کامــل، جــدا از 
غذاهــای غنــی از آهــن مصــرف کنیــد.

ایــن کار باعــث محــدود کــردن اثراتــی کــه قهــوه و نوشــیدنی های 
کافئیــن دار بــر جــذب آهــن دارنــد، می شــوند.

           نتایـج نهایـی
ــای  ــوه و چ ــد قه ــن دار مانن ــیدنی های کافئی ــه نوش ــده ک ــان داده ش نش
مانــع جــذب آهــن می شــوند. بــا ایــن حــال، ایــن جلوگیــری از جذبــه بــه 
احتمــال زیــاد بــه دلیــل پلــی فنــول موجــود در آن هــا اســت و بــه خاطــر 
ــود آهــن در  ــا کمب ــن دار ب ــا و نوشــیدنی های کافئی ــن نیســت. غذاه کافئی
افــراد ســالم ارتبــاط ندارنــد زیــرا جــذب آهــن توســط بســیاری از عوامــل 
ــا ایــن حــال، افــرادی  دیگــر رژیــم غذایــی تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. ب
کــه در معــرض خطــر کمبــود هســتند، بایــد از خــوردن قهــوه و چــای در 
زمــان غــذا اجتنــاب کننــد و یــک ســاعت بعــد از غــذا صبــر کننــد ســپس 

قهــوه یــا چــای بنوشــند.

@aftabnews :منبـع
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برای هر یک از مراحل اقدامات خود تاریخ را تعیین کن.

همان طــور کــه می دانیــد عســل از قدیمی تریــن و نخســتین شــیرین کننده هایــی همان طــور کــه می دانیــد عســل از قدیمی تریــن و نخســتین شــیرین کننده هایــی 
ــز،  ــون گلوک ــی چ ــامل قندهای ــت و ش ــرده اس ــتفاده ک ــان اس ــه انس ــت ک ــز، اس ــون گلوک ــی چ ــامل قندهای ــت و ش ــرده اس ــتفاده ک ــان اس ــه انس ــت ک اس
ــدیم،  ــیم، کلریدس ــیم، کلس ــم، پتاس ــون منیزی ــی هم چ ــواد معدن ــوز، م ــدیم، فروکت ــیم، کلریدس ــیم، کلس ــم، پتاس ــون منیزی ــی هم چ ــواد معدن ــوز، م فروکت
ــون ــی هم چ ــه ویتامین های ــن این ک ــت. در ضم ــفات اس ــن و فس ــرد، آه ــون گوگ ــی هم چ ــه ویتامین های ــن این ک ــت. در ضم ــفات اس ــن و فس ــرد، آه  گوگ

    B۵B۵ ،  ، B۳B۳ ،  ، B۶B۶ ،  ، BB۲۲ ،  ، BB۱۱ و  و CC نیــز براســاس کیفیــت و نــوع عســل بــه  نیــز براســاس کیفیــت و نــوع عســل بــه 
نسبت های متفاوت در آن دیده می شود. نسبت های متفاوت در آن دیده می شود. 

عــالوه بــر مــوارد ذکــر شــده در حــد کمــی مــس، یــد و روی نیــز در عســل وجــود عــالوه بــر مــوارد ذکــر شــده در حــد کمــی مــس، یــد و روی نیــز در عســل وجــود 
دارد. عســل یــک ضدعفونــی کننــده طبیعی اســت. دارد. عســل یــک ضدعفونــی کننــده طبیعی اســت. 

                                                   ویژگی منحصر به فرد
  

۱۱(( به راحتی هضم می شود.  به راحتی هضم می شود. 
مولکول هــای قنــد موجــود در آن می تواننــد بــه راحتــی بــه ســایر قندهــا مولکول هــای قنــد موجــود در آن می تواننــد بــه راحتــی بــه ســایر قندهــا 
ــد  ــز می توان ــا نی ــی حســاس ترین معده ه ــت حت ــن جه ــه همی ــوند، ب ــل ش ــد تبدی ــز می توان ــا نی ــی حســاس ترین معده ه ــت حت ــن جه ــه همی ــوند، ب ــل ش تبدی

ــد.  ــه ســادگی هضــم کن ــد. آن را ب ــه ســادگی هضــم کن آن را ب
۲۲(( منبع بسیار خوبی از آنتی اکسیدان است.  منبع بسیار خوبی از آنتی اکسیدان است. 

ــی  ــای قلب ــن بیماریه ــرطان و هم چنی ــری از س ــی در جلوگی ــش بزرگ ــی نق ــای قلب ــن بیماریه ــرطان و هم چنی ــری از س ــی در جلوگی ــش بزرگ نق
دارد. دارد. 

۳۳(( سطح کالری آن پایین است.  سطح کالری آن پایین است. 
ــا ســایر مــواد قنــدی ۴۰۴۰%% کمتــر کالــری  کمتــر کالــری  ــا ســایر مــواد قنــدی در مقایســه ب در مقایســه ب

دارد، هرچنــد انــرژی آن بســیار باالســت، امــا بــه وزن دارد، هرچنــد انــرژی آن بســیار باالســت، امــا بــه وزن 
ــد.  ــه نمی کن ــدن شــخص اضاف ــد. ب ــه نمی کن ــدن شــخص اضاف ب

پخــش خــون  در  ســرعت  بــه  پخــش  خــون  در  ســرعت  بــه   ))۴ ۴ 
می شود.می شود.

ــوط شــود.  ــزان مناســبی آب مخل ــا می ــی ب ــوط شــود. وقت ــزان مناســبی آب مخل ــا می ــی ب وقت
پــس از پــس از ۷۷ دقیقــه در جریــان خــون پخــش  دقیقــه در جریــان خــون پخــش 

ــه عملکــرد  ــد ب ــا آزادســازی ملکــول قن ــه عملکــرد می شــود و ب ــد ب ــا آزادســازی ملکــول قن می شــود و ب
ــدن  ــد در ب ــده قن ــرف کنن ــن مص ــه اصلی تری ــر مغزک ــدن بهت ــد در ب ــده قن ــرف کنن ــن مص ــه اصلی تری ــر مغزک بهت

ــود.  ــتگی می ش ــروز خس ــع ب ــد و مان ــک می کن ــت، کم ــود. اس ــتگی می ش ــروز خس ــع ب ــد و مان ــک می کن ــت، کم اس
۵۵(( در ســالمت و ســاخت عوامــل خونــی مؤثــر  در ســالمت و ســاخت عوامــل خونــی مؤثــر 

 . ست . ا ست ا

بــه عــالوه باعــث تمیــز شــدن خــون می شــود و جریــان خــون را تنظیــم و آســان بــه عــالوه باعــث تمیــز شــدن خــون می شــود و جریــان خــون را تنظیــم و آســان 
می کنــد و مانــع بــروز مشــکالت عروقــی و تصلــب شــرایین می شــود. می کنــد و مانــع بــروز مشــکالت عروقــی و تصلــب شــرایین می شــود. 

                                                          چند ویژگی جالب دیگر  

۱۱(( عســل هرگــز فاســد نمی شــود، جهــت نگهــداری احتیــاج بــه یخچــال نــدارد  عســل هرگــز فاســد نمی شــود، جهــت نگهــداری احتیــاج بــه یخچــال نــدارد 
و می تــوان در دمــای اتــاق آن را نگهــداری کــرد. و می تــوان در دمــای اتــاق آن را نگهــداری کــرد. 

۲۲(( به خاطر میزان باالی فروکتوز  به خاطر میزان باالی فروکتوز ۲۵۲۵%% شیرین تر از قند است.  شیرین تر از قند است. 
۳۳(( در درمــان آلرژی هــای فصلــی بــرای ســاکنین مناطقــی کــه عســل از  در درمــان آلرژی هــای فصلــی بــرای ســاکنین مناطقــی کــه عســل از 

ــت.  ــد اس ــیار مفی ــت، بس ــده اس ــت آم ــه دس ــه ب ــان منطق ــای هم ــت. گل ه ــد اس ــیار مفی ــت، بس ــده اس ــت آم ــه دس ــه ب ــان منطق ــای هم گل ه
ــت  ــه طبیع ــودی چرخ ــث ناب ــتفاده از آن باع ــه اس ــت ک ــی اس ــا غذای ــت  تنه ــه طبیع ــودی چرخ ــث ناب ــتفاده از آن باع ــه اس ــت ک ــی اس ــا غذای  ۴ ۴(( تنه

نمی شود. نمی شود. 

                                            ساخت چند داروی خانگی ساده و مؤثر  

ــوط  ــرش مخل ــای و لیموت ــا چ ــل را ب ــوان عس ــودرد، می ت ــان گل ــرای درم ــوط  ب ــرش مخل ــای و لیموت ــا چ ــل را ب ــوان عس ــودرد، می ت ــان گل ــرای درم ۱۱(( ب
ــرد و نوشــید.  ــرد و نوشــید. ک ک

۲۲(( بــرای جلوگیــری از خشــکی پوســت دســت،  بــرای جلوگیــری از خشــکی پوســت دســت، 
ــوری  ــق چای خ ــک قاش ــم ی ــا ه ــنه پ ــج و پاش ــوری آرن ــق چای خ ــک قاش ــم ی ــا ه ــنه پ ــج و پاش آرن
ــن  ــوری روغ ــق چای خ ــک قاش ــا ی ــل را ب ــن عس ــوری روغ ــق چای خ ــک قاش ــا ی ــل را ب عس
زیتــون و یــک دوم قاشــق چای خــوری آب زیتــون و یــک دوم قاشــق چای خــوری آب 
لیمــو ترکیــب کنیــد و لیمــو ترکیــب کنیــد و ۱۵۱۵ دقیقــه بــر روی  دقیقــه بــر روی 
محــل مــورد نظــر قــرار دهیــد. نتیجــه را بــزودی محــل مــورد نظــر قــرار دهیــد. نتیجــه را بــزودی 

ــد.  ــد دی ــد. خواهی ــد دی خواهی
۳۳(( حتــی می توانیــد از آن بــه عنــوان دهــان شــویه  حتــی می توانیــد از آن بــه عنــوان دهــان شــویه 
هــم اســتفاده کنیــد: یــک قاشــق عســل را بــا یــک هــم اســتفاده کنیــد: یــک قاشــق عســل را بــا یــک 
ــان  ــد و ده ــب کنی ــرم ترکی ــان آب گ ــان فنج ــد و ده ــب کنی ــرم ترکی ــان آب گ فنج

خــود را بــا آن بشــویید.خــود را بــا آن بشــویید.
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با شروع به موقع جلسات وقت شناسی را عماًل به حاضرین بیاموزید



یه 
یر

 خ
سـه

وس
م

راز
شـی

س 
جــ

نر

14

اگــر یــک روز صبــح کــه از خــواب بلنــد اگــر یــک روز صبــح کــه از خــواب بلنــد 
می کردیــد  ســرفه  و  عطســه  می کردیــد شــدید  ســرفه  و  عطســه  شــدید 
می ســوخت،  گلویتــان  و  می ســوخت، چشــم ها  گلویتــان  و  چشــم ها 
آبریــزش بینــی داشــتید و بــدن درد آبریــزش بینــی داشــتید و بــدن درد 
ــه  ــا متوج ــود، از کج ــده ب ــان را بری ــه امانت ــا متوج ــود، از کج ــده ب ــان را بری امانت
مبتــا  آنفوالنــزا  بــه  کــه  مبتــا می شــوید  آنفوالنــزا  بــه  کــه  می شــوید 
تفــاوت  ســرماخوردگی؟  یــا  تفــاوت شــده اید  ســرماخوردگی؟  یــا  شــده اید 
آنفوالنــزا و ســرماخوردگی بــه همیــن آنفوالنــزا و ســرماخوردگی بــه همیــن 
راحتــی قابــل تشــخیص نیســت! امــا راحتــی قابــل تشــخیص نیســت! امــا 
اهمیــت  درمــان  بــرای  آن  اهمیــت شــناخت  درمــان  بــرای  آن  شــناخت 
زیــادی دارد. بــا شــروع فصــل ســرما زیــادی دارد. بــا شــروع فصــل ســرما 
ممکــن اســت بــه بیماری هایــی مبتــا ممکــن اســت بــه بیماری هایــی مبتــا 
هــم  بــه   شــبیه  عائمــی  کــه  هــم شــویم  بــه   شــبیه  عائمــی  کــه  شــویم 
از  و ســرماخوردگی  آنفوالنــزا  از دارنــد.  و ســرماخوردگی  آنفوالنــزا  دارنــد. 
شــایع ترین ایــن بیماری هــا و هــردوی شــایع ترین ایــن بیماری هــا و هــردوی 
بــا ســرفه، عطســه، آبریــزش  بــا ســرفه، عطســه، آبریــزش این هــا  این هــا 
بینــی و ... همــراه هســتند. آنفوالنــزا بینــی و ... همــراه هســتند. آنفوالنــزا 
ــم یکســانی  ــم یکســانی و ســرماخوردگی شــاید عائ و ســرماخوردگی شــاید عائ
دو  واقعیــت  در  امــا  باشــند  دو داشــته  واقعیــت  در  امــا  باشــند  داشــته 
بیمــاری کامــا متفــاوت هســتند و از دو بیمــاری کامــا متفــاوت هســتند و از دو 

نــوع ویــروس متفــاوت ایجــاد می شــوند نــوع ویــروس متفــاوت ایجــاد می شــوند 
درمانــی  مســیر  دلیــل  همیــن  بــه  درمانــی و  مســیر  دلیــل  همیــن  بــه  و 

متفاوتــی هــم دارنــد.متفاوتــی هــم دارنــد.

ــرماخوردگی  ــزا و س ــاوت آنفوالن ــرماخوردگی تف ــزا و س ــاوت آنفوالن تف
ــت؟ ــت؟چیس چیس

از ســرماخوردگی  از ســرماخوردگی آنفوالنــزا خیلــی شــدید تر  آنفوالنــزا خیلــی شــدید تر 
اســت و روش درمــان آن هــم بــا ســرماخوردگی اســت و روش درمــان آن هــم بــا ســرماخوردگی 
ــم ظاهــری آن دو  ــد عالئ ــاوت اســت. هرچن ــم ظاهــری آن دو متف ــد عالئ ــاوت اســت. هرچن متف
تقریبــاً یکســان اســت امــا ســرماخوردگی باعــث تقریبــاً یکســان اســت امــا ســرماخوردگی باعــث 
ذات الریــه، عفونــت شــدید و حتــی بســتری ذات الریــه، عفونــت شــدید و حتــی بســتری 
در  نمی شــود.  بیمارســتان  در  شــما  در شــدن  نمی شــود.  بیمارســتان  در  شــما  شــدن 
ســرماخوردگی نهایتــاً کمــی آبریــزش بینــی ســرماخوردگی نهایتــاً کمــی آبریــزش بینــی 
شــدید داشــته باشــید امــا در آنفوالنــزا عالئم تــان شــدید داشــته باشــید امــا در آنفوالنــزا عالئم تــان 
ــم  ــه عالئ ــود. در ادام ــد ب ــی شــدیدتر خواه ــم خیل ــه عالئ ــود. در ادام ــد ب ــی شــدیدتر خواه خیل
ــت  ــم گف ــما خواهی ــه ش ــاری را ب ــن دو بیم ــت ای ــم گف ــما خواهی ــه ش ــاری را ب ــن دو بیم ای
امــا درنظــر داشــته باشــید کــه ایــن دو بیمــاری امــا درنظــر داشــته باشــید کــه ایــن دو بیمــاری 
بســیار در عالئــم شــبیه بــه  هــم هســتند و فقــط بســیار در عالئــم شــبیه بــه  هــم هســتند و فقــط 
از روی نتایــج برخــی آزمایش هــا در روزهــای از روی نتایــج برخــی آزمایش هــا در روزهــای 
ــه  ــوان گفــت کــه شــما ب ــه ابتدایــی بیمــاری می ت ــوان گفــت کــه شــما ب ابتدایــی بیمــاری می ت

ــرماخوردگی. ــا س ــتید ی ــال هس ــزا مبت ــرماخوردگی.آنفوالن ــا س ــتید ی ــال هس ــزا مبت آنفوالن
      

سرماخوردگـیسرماخوردگـی  
بیمــاری ســرماخوردگی معمــوالً بیــن هفــت بیمــاری ســرماخوردگی معمــوالً بیــن هفــت 
ــم آن  ــد عالئ ــود هرچن ــوب می ش ــا ده روز خ ــم آن ت ــد عالئ ــود هرچن ــوب می ش ــا ده روز خ ت
ممکــن اســت تــا دو هفتــه در شــما باقــی بمانــد. ممکــن اســت تــا دو هفتــه در شــما باقــی بمانــد. 
عالئــم آنفوالنــزا امــا خیلــی ســریع و بــه شــدت عالئــم آنفوالنــزا امــا خیلــی ســریع و بــه شــدت 
در بــدن خودشــان را نشــان می دهنــد. ایــن در بــدن خودشــان را نشــان می دهنــد. ایــن 
ــی  ــه باق ــا دو هفت ــک ت ــت ی ــن اس ــم ممک ــی عالئ ــه باق ــا دو هفت ــک ت ــت ی ــن اس ــم ممک عالئ
بمانــد. ســرماخوردگی از بمانــد. ســرماخوردگی از ۲۰۰۲۰۰ نــوع ویــروس  نــوع ویــروس 
ــر  ــن بیمــاری در ه ــف ایجــاد می شــود. ای ــر مختل ــن بیمــاری در ه ــف ایجــاد می شــود. ای مختل
فصلــی از ســال ممکــن اســت افــراد را درگیر کند فصلــی از ســال ممکــن اســت افــراد را درگیر کند 
امــا شــیوع بیشــتر آن در فصــل زمســتان اســت. امــا شــیوع بیشــتر آن در فصــل زمســتان اســت. 
ــت  ــش رطوب ــل کاه ــه دلی ــت در فصــل زمســتان ب ــش رطوب ــل کاه ــه دلی در فصــل زمســتان ب
ــرماخوردگی  ــروس س ــوا، وی ــکی ه ــوا و خش ــرماخوردگی ه ــروس س ــوا، وی ــکی ه ــوا و خش ه
از طریــق عطســه  و  از طریــق عطســه بیشــتر رشــد می کنــد  و  بیشــتر رشــد می کنــد 
ــده در  ــش ش ــان پخ ــرات آب  ده ــرفه )قط ــده در و س ــش ش ــان پخ ــرات آب  ده ــرفه )قط و س
ــی  ــود. حت ــل می ش ــس منتق ــوا( و از راه تنف ــی ه ــود. حت ــل می ش ــس منتق ــوا( و از راه تنف ه
ــوده از  ــی آل ــا صندل ــز ی ــه می ــتتان ب ــر دس ــوده از اگ ــی آل ــا صندل ــز ی ــه می ــتتان ب ــر دس اگ
ایــن ویــروس بخــورد و بــا آن صــورت )دهــان و ایــن ویــروس بخــورد و بــا آن صــورت )دهــان و 

تفاوت آنفوالنزا و سرماخوردگی به همین راحتیتفاوت آنفوالنزا و سرماخوردگی به همین راحتی

                             قابل تشخیص نیست                             قابل تشخیص نیست

به چیزهایی که احساس توان مند بودن را در شما بوجود می آورند فکر کنید.
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عالئم جسمانی خود را هنگام بروز استرس شناسایی کنید.

چشــم( خــود را لمــس کنیــد، بــه ایــن بیمــاری چشــم( خــود را لمــس کنیــد، بــه ایــن بیمــاری 
مبتــال می شــوید. ایــن بیمــاری واگیــردار اســت مبتــال می شــوید. ایــن بیمــاری واگیــردار اســت 
ــال  ــی احتمــال ابت ــای بســته و عموم ــال و در فضاه ــی احتمــال ابت ــای بســته و عموم و در فضاه
بــه آن بیشــتر اســت. دو تــا چهــار روز اول ابتــال، بــه آن بیشــتر اســت. دو تــا چهــار روز اول ابتــال، 

ــود. ــد ب ــن بیمــاری مســری خواه ــود.ای ــد ب ــن بیمــاری مســری خواه ای

 عالئم سرماخوردگـی عالئم سرماخوردگـی
ســرفه،  عطســه،  گلــودرد،  بینــی،  ســرفه، آبریــزش  عطســه،  گلــودرد،  بینــی،  آبریــزش 
ســردرد و بــدن درد همــراه بــا کمــی خســتگی ســردرد و بــدن درد همــراه بــا کمــی خســتگی 
ــتند. ــرماخوردگی هس ــم س ــن عالئ ــتند.از اصلی تری ــرماخوردگی هس ــم س ــن عالئ از اصلی تری

پیشگیری از سرماخوردگیپیشگیری از سرماخوردگی
هنــوز هیــچ راه قطعــی بــرای پیشــگیری از هنــوز هیــچ راه قطعــی بــرای پیشــگیری از 
ســرماخوردگی یــا حتــی هیــچ واکســن معتبــری ســرماخوردگی یــا حتــی هیــچ واکســن معتبــری 
بــرای آن بیــان نشــده اســت. امــا شــما می توانید بــرای آن بیــان نشــده اســت. امــا شــما می توانید 
صورتتــان،  و  دســت ها  مرتــب  شســتن  صورتتــان، بــا  و  دســت ها  مرتــب  شســتن  بــا 
روبوســی نکــردن بــا افــراد، ماســک زدن و روبوســی نکــردن بــا افــراد، ماســک زدن و ... ... از از 

ــد. ــگیری کنی ــرماخوردگی پیش ــه س ــال ب ــد.ابت ــگیری کنی ــرماخوردگی پیش ــه س ــال ب ابت
 هم چنیــن خــوردن موادغذایــی دارای پروتئیــن  هم چنیــن خــوردن موادغذایــی دارای پروتئیــن 
ــتم  ــت سیس ــه تقوی ــد ب ــتم  می توان ــت سیس ــه تقوی ــد ب ــن cc می توان ــن و ویتامی و ویتامی
ایمنــی بــدن شــما کمــک کنــد، هرچقــدر ایمنــی بــدن شــما کمــک کنــد، هرچقــدر 
ــد،  ــر باش ــما ضعیف ت ــدن ش ــی ب ــتم ایمن ــد، سیس ــر باش ــما ضعیف ت ــدن ش ــی ب ــتم ایمن سیس
امــکان ابتــالی شــما بــه آن بیشــتر خواهــد بــود. امــکان ابتــالی شــما بــه آن بیشــتر خواهــد بــود. 
اگــر بدانیــد کــه بــرای مقابلــه بــا ســرماخوردگی اگــر بدانیــد کــه بــرای مقابلــه بــا ســرماخوردگی 

چــه بایــد خــورد و مــواد غذایــی مؤثــر در مقابلــه چــه بایــد خــورد و مــواد غذایــی مؤثــر در مقابلــه 
ــه  ــدم ب ــد ق ــید، چن ــروس را بشناس ــن وی ــا ای ــه ب ــدم ب ــد ق ــید، چن ــروس را بشناس ــن وی ــا ای ب
ــوید. ــر می ش ــوید.ت ــر می ش ــاری نزدیک  ت ــریع تر بیم ــود س ــاری نزدیکبهب ــریع تر بیم ــود س بهب

آنفوالنـزاآنفوالنـزا
آنفوالنــزا برخــالف ســرماخوردگی در تمامــی آنفوالنــزا برخــالف ســرماخوردگی در تمامــی 
فصــول ســال وجــود نــدارد. ایــن بیمــاری فصــول ســال وجــود نــدارد. ایــن بیمــاری 
فصلــی اســت و از شــروع پاییــز تــا شــروع فصلــی اســت و از شــروع پاییــز تــا شــروع 
شــیوع  اوج  و  می کنــد  پیــدا  شــیوع  شــیوع بهــار  اوج  و  می کنــد  پیــدا  شــیوع  بهــار 
آنفوالنــزا  اســت.  زمســتان  ماه هــای  در  آنفوالنــزا آن  اســت.  زمســتان  ماه هــای  در  آن 
 تیپ هــا و انــواع مختلفــی دارد. تیپ هــای آن  تیپ هــا و انــواع مختلفــی دارد. تیپ هــای آن 
ــا  ــف ی ــاری خفی ــک بیم ــد ی ــا )آ، ب، ث( می توان ــف ی ــاری خفی ــک بیم ــد ی )آ، ب، ث( می توان
حــاد در شــما ایجــاد کنــد و حتــی ممکــن اســت حــاد در شــما ایجــاد کنــد و حتــی ممکــن اســت 

در برخــی مــوارد کشــنده باشــد.در برخــی مــوارد کشــنده باشــد.
ــزا هــم درســت شــبیه ویــروس  ــزا هــم درســت شــبیه ویــروس ویــروس آنفوالن ویــروس آنفوالن
ــالف  ــا برخ ــود ام ــر می ش ــرماخوردگی منتش ــالف س ــا برخ ــود ام ــر می ش ــرماخوردگی منتش س
آن از یــک روز قبــل از ظاهــر شــدن عالئــم آن از یــک روز قبــل از ظاهــر شــدن عالئــم 
تــا پنــج یــا هفــت روز پــس آن مســری اســت. تــا پنــج یــا هفــت روز پــس آن مســری اســت. 
ــد در  ــرماخوردگی می توان ــالف س ــزا برخ ــد در آنفوالن ــرماخوردگی می توان ــالف س ــزا برخ آنفوالن
ــرادی  ــاردار و اف ــان ب ــراد مســن، زن ــرادی کــودکان،  اف ــاردار و اف ــان ب ــراد مســن، زن کــودکان،  اف
کــه بیماری هــای قلبــی، آســم و دیابــت دارنــد، کــه بیماری هــای قلبــی، آســم و دیابــت دارنــد، 
ــه  ــه ذات الری ــد و ب ــاد کن ــدیدی ایج ــم ش ــه عالئ ــه ذات الری ــد و ب ــاد کن ــدیدی ایج ــم ش عالئ

ــل شــود. ــل شــود.تبدی تبدی

عالئـم آنفوالنـزاعالئـم آنفوالنـزا
ــط و  ــب متوس ــدید، ت ــک و ش ــرفه های خش ــط و س ــب متوس ــدید، ت ــک و ش ــرفه های خش س
ــرز، بــدن درد شــدید،  ســردرد،  ــاال، گلــودرد، ل ــرز، بــدن درد شــدید،  ســردرد، ب ــاال، گلــودرد، ل ب
خســتگی شــدید )کــه ممکــن اســت تــا دوهفتــه خســتگی شــدید )کــه ممکــن اســت تــا دوهفتــه 
طــول بکشــد( و اســهال، اســتفراغ و حالــت طــول بکشــد( و اســهال، اســتفراغ و حالــت 
تهــوع بــه ویــژه در کــودکان از عالئــم آنفوالنــزا تهــوع بــه ویــژه در کــودکان از عالئــم آنفوالنــزا 

شــناخته می شــود.شــناخته می شــود.

پیشگیری از آنفوالنـزاپیشگیری از آنفوالنـزا
بــه  ابتــال  و  انتقــال  روش  کــه  آنجایــی   بــه از  ابتــال  و  انتقــال  روش  کــه  آنجایــی   از 
اســت،  بــه ســرماخوردگی  اســت، آنفوالنــزا شــبیه  بــه ســرماخوردگی  آنفوالنــزا شــبیه 
ــاً شــبیه  ــم دقیق ــای پیشــگیری از آن ه ــاً شــبیه روش ه ــم دقیق ــای پیشــگیری از آن ه روش ه
ــا روبوســی نکــردن  ــه ســرماخوردگی اســت. ب ــا روبوســی نکــردن ب ــه ســرماخوردگی اســت. ب ب
زدن  ماســک  و  دســت ها  مرتــب  زدن شســتن   ماســک  و  دســت ها  مرتــب  شســتن  
می توانیــد از ابتــال بــه ایــن بیمــاری پیشــگیری می توانیــد از ابتــال بــه ایــن بیمــاری پیشــگیری 
ــرماخوردگی  ــالف س ــاری برخ ــن بیم ــد. ای ــرماخوردگی کنی ــالف س ــاری برخ ــن بیم ــد. ای کنی
ــال  ــه هرس ــا از آن جایی ک ــم دارد ام ــن ه ــال واکس ــه هرس ــا از آن جایی ک ــم دارد ام ــن ه واکس
ویــروس آنفوالنــزا تغییــر می کنــد، واکســن ویــروس آنفوالنــزا تغییــر می کنــد، واکســن 
آن هــم تغییــر می کنــد و هرســال واکســن آن هــم تغییــر می کنــد و هرســال واکســن 

جدیــدی بــرای آن تولیــد می شــود.جدیــدی بــرای آن تولیــد می شــود.

healthline, medicalnewstodayhealthline, medicalnewstoday :منبع: منبع
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عصــب فاســیال تقریبــاً حــدود عصــب فاســیال تقریبــاً حــدود ۹۰۹۰ درصــد عضــالت صــورت را عصــب دهی  درصــد عضــالت صــورت را عصــب دهی 
می کنــد. ایــن عصــب ســه شــاخه حســی، حرکتــی و ســوماتیک دارد.می کنــد. ایــن عصــب ســه شــاخه حســی، حرکتــی و ســوماتیک دارد.

ایــن عارضــه یــک اختــالل در عصــب صــورت اســت کــه باعــث ضعــف یــا ایــن عارضــه یــک اختــالل در عصــب صــورت اســت کــه باعــث ضعــف یــا 
ــی  ــت افتادگ ــایع ترین عل ــک طــرف صــورت می شــود و ش ــج شــدن ی ــی فل ــت افتادگ ــایع ترین عل ــک طــرف صــورت می شــود و ش ــج شــدن ی فل
صــورت اســت، در ایــن حالــت صــورت بیمــار بگونــه ای اســت کــه در یــک صــورت اســت، در ایــن حالــت صــورت بیمــار بگونــه ای اســت کــه در یــک 
ــی می  شــود، در  ــون عضالن ــی می  شــود، در ســمت از آن دچــار ضعــف و از دســت دادن ت ــون عضالن ســمت از آن دچــار ضعــف و از دســت دادن ت
حالــی کــه ســمت دیگــر صــورت هم چنــان قــادر بــه حرکــت دادن عضلــه حالــی کــه ســمت دیگــر صــورت هم چنــان قــادر بــه حرکــت دادن عضلــه 
ــون اســت و همیــن وضعیــت موجــب می شــود کــه طــرف مبتــال در  ــون اســت و همیــن وضعیــت موجــب می شــود کــه طــرف مبتــال در و ت و ت

مقایســه بــا طــرف ســالم ظاهــری افتــاده پیــدا کنــد.مقایســه بــا طــرف ســالم ظاهــری افتــاده پیــدا کنــد.
عالئــم بیمــاری فلــج بلــز معمــوالً بــه صــورت ناگهانــی ایجــاد می شــوند و عالئــم بیمــاری فلــج بلــز معمــوالً بــه صــورت ناگهانــی ایجــاد می شــوند و 

امــکان تشــدید ایــن عالئــم در مراحــل اولیــه بیمــاری وجــود دارد.امــکان تشــدید ایــن عالئــم در مراحــل اولیــه بیمــاری وجــود دارد.
ایــن بیمــاری در ســنین ایــن بیمــاری در ســنین ۲۵۲۵ تــا  تــا ۴۵۴۵ ســال شــیوع بیشــتری دارد و ریســک  ســال شــیوع بیشــتری دارد و ریســک 
ــت بیــش از ســایر  ــه دیاب ــال ب ــراد مبت ــاردار و اف ــای ب ــروز آن در خانم ه ــت بیــش از ســایر ب ــه دیاب ــال ب ــراد مبت ــاردار و اف ــای ب ــروز آن در خانم ه ب

افــراد اســت.افــراد اســت.
ــتن  ــا داش ــرر ی ــور مک ــه ط ــترس ب ــای پراس ــن در موقعیت ه ــرار گرفت ــتن ق ــا داش ــرر ی ــور مک ــه ط ــترس ب ــای پراس ــن در موقعیت ه ــرار گرفت ق
ــروز  ــی هســتند کــه ریســک ب ــز از عوامل ــی نی ــه مــدت طوالن ــروز اســترس ب ــی هســتند کــه ریســک ب ــز از عوامل ــی نی ــه مــدت طوالن اســترس ب

ــد. ــش می دهن ــز را افزای ــج بل ــد.فل ــش می دهن ــز را افزای ــج بل فل
                                  

                                                                        عالئم فلج بلزعالئم فلج بلز
عالئــم فلــج بلــز ممکــن اســت یــک یــا دو هفتــه پــس از یــک عالئــم فلــج بلــز ممکــن اســت یــک یــا دو هفتــه پــس از یــک 
ســرماخوردگی، عفونــت گــوش یــا عفونــت چشــم رخ دهــد، ایــن عالئــم ســرماخوردگی، عفونــت گــوش یــا عفونــت چشــم رخ دهــد، ایــن عالئــم 

معمــوالً بــه طــور ناگهانــی ظاهــر می شــوند.معمــوالً بــه طــور ناگهانــی ظاهــر می شــوند.
 - صــورت  افتادگــی   - صــورت  عضــالت  فلــج  یــا  -  ضعــف  صــورت  افتادگــی   - صــورت  عضــالت  فلــج  یــا   ضعــف 

ــک زدن - مشــکل  ــی در پل ــورم صــورت - ناتوان ــک زدن - مشــکل دشــواری در تنفــس - ت ــی در پل ــورم صــورت - ناتوان دشــواری در تنفــس - ت
ــختی در  ــالل و س ــح - اخت ــح و واض ــور صحی ــه  ط ــردن ب ــت ک ــختی در در صحب ــالل و س ــح - اخت ــح و واض ــور صحی ــه  ط ــردن ب ــت ک در صحب
ــی -  ــی بین ــی - گرفتگ ــزش بین ــات - آبری ــیدن مایع ــذا و نوش ــع غ ــی -  بل ــی بین ــی - گرفتگ ــزش بین ــات - آبری ــیدن مایع ــذا و نوش ــع غ  بل
ــدا و  ــه ص ــیت ب ــانی - حساس ــای پیش ــن و چروک ه ــدن چی ــو ش ــدا و  مح ــه ص ــیت ب ــانی - حساس ــای پیش ــن و چروک ه ــدن چی ــو ش  مح
ــزش آب از دهــان   ــزاق - آبری ــا کاهــش ترشــح ب ــش ی ــزش آب از دهــان  درد گــوش - افزای ــزاق - آبری ــا کاهــش ترشــح ب ــش ی درد گــوش - افزای
تغییــر حــس چشــایی - مقاومــت چشــم در برابــر بســته شــدن - تغییــر حــس چشــایی - مقاومــت چشــم در برابــر بســته شــدن - 
حساســیت بــه نــور - افتادگــی پلــک و ابــرو - کاهــش یــا افزایــش تولیــد حساســیت بــه نــور - افتادگــی پلــک و ابــرو - کاهــش یــا افزایــش تولیــد 

ــز ــج بل ــزاشــک - فل ــج بل اشــک - فل

                                                                    دالیل فلج بلزدالیل فلج بلز
ــخص  ــق مش ــور دقی ــون به ط ــاری تاکن ــن بیم ــی ای ــت اصل ــه عل ــخص اگرچ ــق مش ــور دقی ــون به ط ــاری تاکن ــن بیم ــی ای ــت اصل ــه عل اگرچ
ــن عامــل  ــا متخصصــان عفونت هــای ویروســی را مهم تری ــن عامــل نشــده اســت ام ــا متخصصــان عفونت هــای ویروســی را مهم تری نشــده اســت ام
خطــر در بــروز ایــن بیمــاری می داننــد کــه شــایع ترین آن هــا عبارتنــد از:خطــر در بــروز ایــن بیمــاری می داننــد کــه شــایع ترین آن هــا عبارتنــد از:

 -  - BB  ویــروس ســرخجه - ویــروس اوریــون - ویــروس آنفوالنــزا نــوعویــروس ســرخجه - ویــروس اوریــون - ویــروس آنفوالنــزا نــوع
ویــروس کوکســاکی.ویــروس کوکســاکی.

ــال  ــا و تبخ ــاد تبخال ه ــب ایج ــه موج ــال ، ک ــا و تبخ ــاد تبخال ه ــب ایج ــه موج ــیمپلکس، ک ــس س ــروس هرپ ــیمپلکسوی ــس س ــروس هرپ وی
تناســلی می شــود.تناســلی می شــود.

ویــروس اچ آی ویویــروس اچ آی وی  HIVHIV  )عامــل بیمــاری ایــدز(، کــه ســبب آســیب )عامــل بیمــاری ایــدز(، کــه ســبب آســیب 
سیســتم ایمنــی می شــود.سیســتم ایمنــی می شــود.

ویروس هرپس زوسترویروس هرپس زوستر که سبب بروز آبله مرغان و زونا می شود. که سبب بروز آبله مرغان و زونا می شود.
مونونوکلئــوز  بیمــاری  ایجــاد  باعــث  مونونوکلئــوز کــه  بیمــاری  ایجــاد  باعــث  کــه    ،،Epstein-BarrEpstein-Barr ویــروسویــروس  

می شــود. بوســه(  می شــود.)بیمــاری  بوســه(  )بیمــاری 
بیماری سارکوئیدوزبیماری سارکوئیدوز، که موجب التهاب در ارگانهای بدن می شود.، که موجب التهاب در ارگانهای بدن می شود.

فلـــج  بلـــز
یـــا

فلـج  صـورت

فلــج بلــز یــا فلــج صــورت عارضــه ای اســت کــه در آن عضــات یــک طــرف صــورت ضعیــف و فلــج شــده و بــا 
عوارضــی هم چــون یــک طــرف شــدن لبخنــد فــرد و افتـــادگی یــا ســفتی یــک طــرف صــورت همـــراه اســت.

ایــن بیمــاری بــه دلیــل تــورم و التهــاب در عصــب هفتــم جمجمــه ای کــه عصــب صــورت یــا فاســیال نــام دارد و 
حــرکات عضــات صــورت را کنتــرل می کنــد رخ می دهــد.

نگرش و طرز برخورد شما باید بخشی از راه حل باشد، نه مشکل.نگرش و طرز برخورد شما باید بخشی از راه حل باشد، نه مشکل.
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یک طرح کلی در نظر بگیریم و برای ایجاد تغییر در آینده تالش کنیم.یک طرح کلی در نظر بگیریم و برای ایجاد تغییر در آینده تالش کنیم.

ــی اســت و توســط کنه هــای  ــت باکتریای ــی اســت و توســط کنه هــای ، کــه نوعــی عفون ــت باکتریای ــم، کــه نوعــی عفون ــمبیمــاری الی بیمــاری الی
ــود. ــاد می ش ــوده ایج ــود.آل ــاد می ش ــوده ایج آل

درمان فلج بلزدرمان فلج بلز
                                                                        

  درمـان داروییدرمـان دارویی
داروهــای کورتیکواســتروئیدی از جملــه داروهــای متــداول در درمــان ایــن داروهــای کورتیکواســتروئیدی از جملــه داروهــای متــداول در درمــان ایــن 
بیمــاری هســتند کــه بــا خــواص ضدالتهابــی قــوی بــه کاهــش التهــاب و بیمــاری هســتند کــه بــا خــواص ضدالتهابــی قــوی بــه کاهــش التهــاب و 

ــورم صــورت کمــک می کننــد. ــورم صــورت کمــک می کننــد.ت ت
در  نیــز  ویروســی  ضــد  در داروهــای  نیــز  ویروســی  ضــد  داروهــای 
ــز  ــتروئیدی تجوی ــای اس ــار داروه ــز کن ــتروئیدی تجوی ــای اس ــار داروه کن
می شــوند و در برخــی مبتالیــان مؤثــر می شــوند و در برخــی مبتالیــان مؤثــر 

ــتند. ــتند.هس هس
  فیزیوتراپی فلج بلزفیزیوتراپی فلج بلز

فیزیوتراپــی مؤثرتریــن و بهتریــن روش فیزیوتراپــی مؤثرتریــن و بهتریــن روش 
درمــان فلــج صــورت اســت.درمــان فلــج صــورت اســت.

بــه  اقــدام  ابتــدا  بــه فیزیوتراپیســت  اقــدام  ابتــدا  فیزیوتراپیســت 
ــرده  ــار ک ــرایط بیم ــق ش ــی دقی ــرده ارزیاب ــار ک ــرایط بیم ــق ش ــی دقی ارزیاب
ــه  ــم برنام ــه شــدت عالئ ــا توجــه ب ــه و ب ــم برنام ــه شــدت عالئ ــا توجــه ب و ب
ــار  ــرای بیم ــی را ب ــی مخصوص ــار درمان ــرای بیم ــی را ب ــی مخصوص درمان

می کنــد. می کنــد.تنظیــم  تنظیــم 
ــی در  ــای فیزیوتراپ ــن راه کاره ــی در مؤثرتری ــای فیزیوتراپ ــن راه کاره مؤثرتری

ــد از: ــج صــورت عبارتن ــان فل ــج صــورت عبارتنــد از:درم ــان فل درم
  تمرینات ورزشیتمرینات ورزشی

ورزش دادن صــورت بــه شــکل مالیــم ورزش دادن صــورت بــه شــکل مالیــم 
ــی عضــالت صــورت و کاهــش  ــت طبیع ــظ کشــیدگی و حال ــی عضــالت صــورت و کاهــش موجــب حف ــت طبیع ــظ کشــیدگی و حال موجــب حف
ضعــف عضــالت شــده و بــه بهبــود هماهنگــی و حفــظ حافظــه حرکتــی در ضعــف عضــالت شــده و بــه بهبــود هماهنگــی و حفــظ حافظــه حرکتــی در 

ــد. ــک می کن ــز کم ــورت نی ــالت ص ــد.عض ــک می کن ــز کم ــورت نی ــالت ص عض
تمرینــات ورزشــی صــورت کــه فیزیوتراپیســت بــه بیمــار آمــوزش می دهــد تمرینــات ورزشــی صــورت کــه فیزیوتراپیســت بــه بیمــار آمــوزش می دهــد 
ــا هــدف حفــظ آمادگــی مغــز در زمینــه ی پالس هــای الکتریکــی مــورد  ــا هــدف حفــظ آمادگــی مغــز در زمینــه ی پالس هــای الکتریکــی مــورد ب ب
ــار  ــا بیم ــه می شــود ت ــف صــورت ارائ ــرل عضــالت مختل ــرای کنت ــاز ب ــار نی ــا بیم ــه می شــود ت ــف صــورت ارائ ــرل عضــالت مختل ــرای کنت ــاز ب نی
ــه  درســتی از عضــالت صــورت خــود اســتفاده  ــد ب ــه  درســتی از عضــالت صــورت خــود اســتفاده پــس از بهبــودی بتوان ــد ب پــس از بهبــودی بتوان

کنــد.کنــد.
ــام  ــار در روز انج ــه ب ــل س ــرر و حداق ــور مک ــد به ط ــات بای ــن تمرین ــام ای ــار در روز انج ــه ب ــل س ــرر و حداق ــور مک ــد به ط ــات بای ــن تمرین ای
بگیرنــد و بــرای انجــام آن هــا نیــازی بــه مراجعــه بــه کلینیــک فیزیوتراپــی بگیرنــد و بــرای انجــام آن هــا نیــازی بــه مراجعــه بــه کلینیــک فیزیوتراپــی 
ــزل  ــی در من ــص فیزیوتراپ ــر متخص ــت نظ ــد تح ــرد می توان ــوده و ف ــزل نب ــی در من ــص فیزیوتراپ ــر متخص ــت نظ ــد تح ــرد می توان ــوده و ف نب

آن هــا را انجــام دهــد.آن هــا را انجــام دهــد.

  ماسـاژ درمانـیماسـاژ درمانـی
انجــام تکنیک هــای ماســاژ توســط فیزیوتراپیســت بــر روی عضــالت انجــام تکنیک هــای ماســاژ توســط فیزیوتراپیســت بــر روی عضــالت 
ــده و  ــورت ش ــورم ص ــش ت ــون و کاه ــان خ ــود جری ــبب بهب ــورت س ــده و ص ــورت ش ــورم ص ــش ت ــون و کاه ــان خ ــود جری ــبب بهب ــورت س ص
ــش  ــز افزای ــالت را نی ــن عض ــه ای ــانی ب ــیژن رس ــزان اکس ــی می ــش از طرف ــز افزای ــالت را نی ــن عض ــه ای ــانی ب ــیژن رس ــزان اکس ــی می از طرف

ــد. ــک می کن ــز کم ــج بل ــان فل ــه درم ــد و ب ــد.می ده ــک می کن ــز کم ــج بل ــان فل ــه درم ــد و ب می ده
  لیـزر  تراپیلیـزر  تراپی

ــود عملکــرد  ــزر ســبب کاهــش درد و التهــاب صــورت، بهب ــا لی ــان ب ــود عملکــرد درم ــزر ســبب کاهــش درد و التهــاب صــورت، بهب ــا لی ــان ب درم
عصــب  ترمیــم  و  صــورت  عصــب عصــب  ترمیــم  و  صــورت  عصــب 

. د .می شــو د می شــو
دیاترمیدیاترمی

درد،  کاهــش  موجــب  درد، دیاترمــی  کاهــش  موجــب  دیاترمــی 
و  متابولیــک  عملکــرد  و افزایــش  متابولیــک  عملکــرد  افزایــش 
جلوگیــری از انقبــاض بیــش از حــد جلوگیــری از انقبــاض بیــش از حــد 

می شــود. صــورت  می شــود.عضــالت  صــورت  عضــالت 
  سـوزن خشکسـوزن خشک

ــگ  ــا درای نیدلین ــک ی ــوزن خش ــگ س ــا درای نیدلین ــک ی ــوزن خش س
ــان  ــر در درم ــای مؤث ــز از روش ه ــان نی ــر در درم ــای مؤث ــز از روش ه نی
فلــج بلــز اســت کــه در طــی آن قــرار فلــج بلــز اســت کــه در طــی آن قــرار 
دادن ســوزن های نــازک در نقــاط دادن ســوزن های نــازک در نقــاط 
خــاص پوســت موجــب تحریــک خــاص پوســت موجــب تحریــک 
و  می شــود  عضــالت  و  و اعصــاب  می شــود  عضــالت  و  اعصــاب 
ــد بهبــودی کمــک  ــه رون ــد ب ــد بهبــودی کمــک می توان ــه رون ــد ب می توان

ــد. ــد.کن کن
    بیوفیـدبکبیوفیـدبک

ــا شناســایی و  ــا ب ــد ت ــه بیمــار کمــک می کن ــن ب ــی نوی ــن روش درمان ــا شناســایی و ای ــا ب ــد ت ــه بیمــار کمــک می کن ــن ب ــی نوی ــن روش درمان ای
تمرکــز بــر عضــالت درگیــر آگاهــی بیشــتری نســبت بــه عضــالت صــورت تمرکــز بــر عضــالت درگیــر آگاهــی بیشــتری نســبت بــه عضــالت صــورت 
خــود به دســت آورده و بتوانــد کنتــرل حرکــت عضــالت صــورت را دوبــاره خــود به دســت آورده و بتوانــد کنتــرل حرکــت عضــالت صــورت را دوبــاره 

به دســت آورد.به دســت آورد.
الکتـروتراپیالکتـروتراپی

ــدادی از  ــک تع ــا تحری ــز ب ــج بل ــان فل ــرای درم ــی ب ــک الکتریک ــدادی از تحری ــک تع ــا تحری ــز ب ــج بل ــان فل ــرای درم ــی ب ــک الکتریک تحری
ــرای حفــظ کشــیدگی و حالــت طبیعــی عضــالت و  ــرای حفــظ کشــیدگی و حالــت طبیعــی عضــالت و عضــالت و اعصــاب ب عضــالت و اعصــاب ب

ــود. ــه می ش ــا ارائ ــی آن ه ــود کارای ــود.بهب ــه می ش ــا ارائ ــی آن ه ــود کارای بهب
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 بازخوردها را به دقت ارزیابی کنیم تا از میزان ارزش آن برای ارزیابی فرد مطمئن شوید.

      

  
 فیزیوتراپی ام اس و نقش آن در درمان ام اس فیزیوتراپی ام اس و نقش آن در درمان ام اس

ــی  ــی التهاب ــود ایمن ــاری خ ــی بیم ــکلروزیس نوع ــل اس ــا ملتیپ ــی  ی ــی التهاب ــود ایمن ــاری خ ــی بیم ــکلروزیس نوع ــل اس ــا ملتیپ MSMS ی

اســت کــه در آن سیســتم ایمنــی بــدن بــه اشــتباه بــه غــالف  میلیــن اســت کــه در آن سیســتم ایمنــی بــدن بــه اشــتباه بــه غــالف  میلیــن 
ــه سیســتم  ــد. حمل ــز و نخــاع آســیب می زن ــی در مغ ــه سیســتم ســلول  های عصب ــد. حمل ــز و نخــاع آســیب می زن ــی در مغ ســلول  های عصب
ایمنــی بــه دســتگاه عصبــی منجــر بــه تخریــب غــالف میلیــن ایمنــی بــه دســتگاه عصبــی منجــر بــه تخریــب غــالف میلیــن 
نورون هــا شــده و از آن جــا کــه غــالف میلیــن نقــش مهمــی در ســرعت نورون هــا شــده و از آن جــا کــه غــالف میلیــن نقــش مهمــی در ســرعت 
هدایــت پیام هــای عصبــی دارد تخریــب آن منجــر بــه بــروز مشــکالت هدایــت پیام هــای عصبــی دارد تخریــب آن منجــر بــه بــروز مشــکالت 
ــم ام اس در اغلــب  ــم ام اس در اغلــب جــدی در عملکــرد سیســتم عصبــی می شــود. عالئ جــدی در عملکــرد سیســتم عصبــی می شــود. عالئ
ــان به صــورت دوره ای شــدت و ضعــف خــود را نشــان می دهــد،  ــان به صــورت دوره ای شــدت و ضعــف خــود را نشــان می دهــد، مبتالی مبتالی
ــه و ســپس  ــم بیمــاری شــدت یافت ــاه عالئ ــه در دوره ای کوت ــه و ســپس به طوری ک ــم بیمــاری شــدت یافت ــاه عالئ ــه در دوره ای کوت به طوری ک
در دوره ای بــه نســبت بلندتــر عالئــم تــا حــد زیــادی فروکــش می کنــد. در دوره ای بــه نســبت بلندتــر عالئــم تــا حــد زیــادی فروکــش می کنــد. 
ابتــال بــه عفونت  هــای ویروســی ماننــد ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا، ابتــال بــه عفونت  هــای ویروســی ماننــد ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا، 
ــتند  ــی هس ــی از عوامل ــترس روح ــارداری و اس ــی، ب ــکالت گوارش ــتند مش ــی هس ــی از عوامل ــترس روح ــارداری و اس ــی، ب ــکالت گوارش مش
ــم ام اس می شــوند. اختــالل در فعالیت هــای  ــم ام اس می شــوند. اختــالل در فعالیت هــای کــه موجــب تشــدید عالئ کــه موجــب تشــدید عالئ
ــی از  ــی از  حرکتــی و بینای دســتگاه عصبــی مرکــزی، اختــالالت جســمی دســتگاه عصبــی مرکــزی، اختــالالت جســمی __ حرکتــی و بینای
ــه  ــال ب ــی ابت ــت اصل ــتند. عل ــه ام اس هس ــال ب ــم ابت ــایع ترین عالئ ــه ش ــال ب ــی ابت ــت اصل ــتند. عل ــه ام اس هس ــال ب ــم ابت ــایع ترین عالئ ش
بیمــاری ام اس تاکنــون مشــخص نشــده امــا متخصصــان عوامــل بیمــاری ام اس تاکنــون مشــخص نشــده امــا متخصصــان عوامــل 
ــا را در  ــی عفونت ه ــه برخ ــال ب ــد ابت ــی مانن ــل محیط ــی و عوام ــا را در ژنتیک ــی عفونت ه ــه برخ ــال ب ــد ابت ــی مانن ــل محیط ــی و عوام ژنتیک
ــان ام  اس  ــی متخصص ــده برخ ــه عقی ــد. ب ــل می دانن ــروز ام اس دخی ــان ام  اس ب ــی متخصص ــده برخ ــه عقی ــد. ب ــل می دانن ــروز ام اس دخی ب
یــک اختــالل ایمنــی اســت کــه در اثــر تعامــل ژنتیــک فــرد و عوامــل یــک اختــالل ایمنــی اســت کــه در اثــر تعامــل ژنتیــک فــرد و عوامــل 

ــد.  ــرفت می کن ــتند، پیش ــناخته هس ــوز ناش ــه هن ــی ک ــد. محیط ــرفت می کن ــتند، پیش ــناخته هس ــوز ناش ــه هن ــی ک محیط
بیمــاری ام  اس بــر اســاس عالئــم و نتایــج آزمایش هــای پزشــکی بیمــاری ام  اس بــر اســاس عالئــم و نتایــج آزمایش هــای پزشــکی 
هم چــون  درمانــی  روش هــای  و  شــده  داده  تشــخیص  هم چــون مخصــوص  درمانــی  روش هــای  و  شــده  داده  تشــخیص  مخصــوص 

فیزیوتراپــی ام اس متناســب بــا نیــاز بیمــاران انجــام می گیــرد.فیزیوتراپــی ام اس متناســب بــا نیــاز بیمــاران انجــام می گیــرد.
ــش از  ــال بی ــش از  س ــال بی ــا ۴۰۴۰ س ــا  ت ــنین ۲۰۲۰ ت ــان در س ــروز ام اس در زن ــال ب ــنین احتم ــان در س ــروز ام اس در زن ــال ب احتم
ــد  ــی مانن ــه ســایر بیماری هــای خــود ایمن ــال ب ــراد اســت. ابت ــد ســایر اف ــی مانن ــه ســایر بیماری هــای خــود ایمن ــال ب ــراد اســت. ابت ســایر اف
ــش  ــه ام اس را افزای ــال ب ــوس منتشــر ریســک ابت ــش  و لوپ ــه ام اس را افزای ــال ب ــوس منتشــر ریســک ابت ــوع ۱۱ و لوپ ــت ن ــوع دیاب ــت ن دیاب
می دهنــد. فیزیوتراپــی ام اس راه کاری مؤثــر در کاهــش و تســکین می دهنــد. فیزیوتراپــی ام اس راه کاری مؤثــر در کاهــش و تســکین 

ــوارض ام اس دارد. ــم و ع ــوارض ام اس دارد.عالئ ــم و ع عالئ
        

         فیزیوتراپی ام اس         فیزیوتراپی ام اس
ــالت  ــی عض ــادل - ناهماهنگ ــت و تع ــالل در حرک ــم ام اس - اخت ــالت عالئ ــی عض ــادل - ناهماهنگ ــت و تع ــالل در حرک ــم ام اس - اخت عالئ
هنــگام حرکــت - خــواب  رفتــن و ســوزن ســوزن شــدن اندام هــا هنــگام حرکــت - خــواب  رفتــن و ســوزن ســوزن شــدن اندام هــا 
به خصــوص دســت و پــا - اسپاســم و کرامــپ عضالنــی - ضعــف مفــرط به خصــوص دســت و پــا - اسپاســم و کرامــپ عضالنــی - ضعــف مفــرط 

ــذا   ــع غ ــالل در بل ــار - اخت ــم و گفت ــالل در تکل ــذا  عضــالت - اخت ــع غ ــالل در بل ــار - اخت ــم و گفت ــالل در تکل عضــالت - اخت
ــد - احســاس خســتگی  ــاری دی ــی ماننــد دوبینــی و ت ــد - احســاس خســتگی اختــالالت بینای ــاری دی ــی ماننــد دوبینــی و ت اختــالالت بینای

ــی -  ــن عضالن ــای مزم ــاد - درده ــت زی ــام فعالی ــدون انج ــف ب ــی - و ضع ــن عضالن ــای مزم ــاد - درده ــت زی ــام فعالی ــدون انج ــف ب و ضع
ــایر  ــردگی و س ــی - افس ــالالت ذهن ــوع - اخت ــاری ادرار و مدف ــایر بی اختی ــردگی و س ــی - افس ــالالت ذهن ــوع - اخت ــاری ادرار و مدف بی اختی
ــه ام اس  ــال ب ــده ریســک ابت ــش دهن ــل افزای ــه ام اس مشــکالت روحــی - عوام ــال ب ــده ریســک ابت ــش دهن ــل افزای مشــکالت روحــی - عوام
ــه عفونت هــای مزمــن - ســیگار کشــیدن –– اســترس - کمبــود  اســترس - کمبــود  ــه عفونت هــای مزمــن - ســیگار کشــیدن ابتــال ب ابتــال ب

ــه ام اس ــال ب ــده ابت ــه ام اس- عوامــل ژنتیکــی مســتعد کنن ــال ب ــده ابت ــن DD  - عوامــل ژنتیکــی مســتعد کنن ــن ویتامی ویتامی

          درمان ام اس          درمان ام اس
ــت،  ــده اس ــناخته نش ــرای ام اس ش ــی ب ــان قطع ــچ درم ــون هی ــت، تاکن ــده اس ــناخته نش ــرای ام اس ش ــی ب ــان قطع ــچ درم ــون هی تاکن
اگرچــه بــا روش هایــی می تــوان از پیشــرفت بیمــاری جلوگیــری کــرده اگرچــه بــا روش هایــی می تــوان از پیشــرفت بیمــاری جلوگیــری کــرده 

ــرد. ــرل ک ــم ام اس را کنت ــرد.و عالئ ــرل ک ــم ام اس را کنت و عالئ
مشــکالت  بهبــود  و  کاهــش  بــرای  راه کار  مهم تریــن  مشــکالت توان بخشــی  بهبــود  و  کاهــش  بــرای  راه کار  مهم تریــن  توان بخشــی 

ــت. ــه ام اس اس ــان ب ــرای مبتالی ــده ب ــاد ش ــی ایج ــت.حرکت ــه ام اس اس ــان ب ــرای مبتالی ــده ب ــاد ش ــی ایج حرکت

          فیزیوتراپی ام اس          فیزیوتراپی ام اس
ــن ارکان توان بخشــی ام اس اســت  ــی از مهم تری ــی ام اس یک ــن ارکان توان بخشــی ام اس اســت فیزیوتراپ ــی از مهم تری ــی ام اس یک فیزیوتراپ
ــی از ــی ناش ــمی و حرکت ــوارض جس ــش ع ــادی در کاه ــش زی ــه نق ــی از ک ــی ناش ــمی و حرکت ــوارض جس ــش ع ــادی در کاه ــش زی ــه نق  ک

 ام اس دارد. ام اس دارد.
ــرد  ــادل ف ــت تع ــد وضعی ــی ام اس می توان ــا فیزیوتراپ ــی ب ــرد توان بخش ــادل ف ــت تع ــد وضعی ــی ام اس می توان ــا فیزیوتراپ ــی ب توان بخش
مبتــال و مشــکالت حرکتــی وی را کاهــش داده و بــه افزایــش اســتقالل مبتــال و مشــکالت حرکتــی وی را کاهــش داده و بــه افزایــش اســتقالل 

ــد. ــه اش کمــک کن ــد.وی در عملکردهــای روزان ــه اش کمــک کن وی در عملکردهــای روزان
مشــارکت فعاالنــه فــرد در برنامه هــای توان بخشــی بــه خصــوص مشــارکت فعاالنــه فــرد در برنامه هــای توان بخشــی بــه خصــوص 
فیزیوتراپــی ام اس بســیار مهــم اســت. متخصــص و دکتــر فیزیوتراپــی فیزیوتراپــی ام اس بســیار مهــم اســت. متخصــص و دکتــر فیزیوتراپــی 
ــرای کنتــرل و بهبــود عــوارض حرکتــی  ــرای کنتــرل و بهبــود عــوارض حرکتــی برنامــه فیزیوتراپــی ام اس را ب برنامــه فیزیوتراپــی ام اس را ب

ــد. ــوزش می ده ــه وی آم ــه و ب ــار تهی ــرای بیم ــی از ام اس ب ــد.ناش ــوزش می ده ــه وی آم ــه و ب ــار تهی ــرای بیم ــی از ام اس ب ناش
فیزیوتراپــی در منــزل بــرای بیمــاران ام اس بســیار مناســب اســت، چــرا فیزیوتراپــی در منــزل بــرای بیمــاران ام اس بســیار مناســب اســت، چــرا 
کــه خــروج از منــزل و مراجعــه بــه کلینیــک فیزیوتراپــی بــرای بســیاری کــه خــروج از منــزل و مراجعــه بــه کلینیــک فیزیوتراپــی بــرای بســیاری 
ــه  ــوده و ب ــوار ب ــی ام اس دش ــوارض حرکت ــل ع ــه دلی ــان ب ــه از مبتالی ــوده و ب ــوار ب ــی ام اس دش ــوارض حرکت ــل ع ــه دلی ــان ب از مبتالی
ــد  ــراد بســیار مفی ــن اف ــرای ای ــزل ب ــی در من ــت فیزیوتراپ ــن جه ــد همی ــراد بســیار مفی ــن اف ــرای ای ــزل ب ــی در من ــت فیزیوتراپ ــن جه همی

اســت.اســت.

          دارودرمانی          دارودرمانی
بــه تازگــی داروهــای زیــادی بــرای درمــان ام اس تجویــز می شــوند کــه بــه تازگــی داروهــای زیــادی بــرای درمــان ام اس تجویــز می شــوند کــه 
هنــوز نتایــج دقیقــی از میــزان تأثیــر مثبــت آن هــا بــر کنتــرل ام اس هنــوز نتایــج دقیقــی از میــزان تأثیــر مثبــت آن هــا بــر کنتــرل ام اس 

در دســترس نیســت.در دســترس نیســت.
برخی متخصصان ویتامین دی را در کنترل ام اس مؤثر می دانند.برخی متخصصان ویتامین دی را در کنترل ام اس مؤثر می دانند.

تجویــز داروهــای کورتیکواســتروئیدی تزریقــی ماننــد پردنیزولــون تجویــز داروهــای کورتیکواســتروئیدی تزریقــی ماننــد پردنیزولــون 
ــد. ــک کن ــم کم ــکین عالئ ــه تس ــد ب ــد.می توان ــک کن ــم کم ــکین عالئ ــه تس ــد ب می توان

          سایر روش های درمانی          سایر روش های درمانی
    -- مکمل های غذایی و رژیمی مخصوص. مکمل های غذایی و رژیمی مخصوص.

    -- انجام تکنیک های آرامش بخش مانند مدیتیشن و یوگا. انجام تکنیک های آرامش بخش مانند مدیتیشن و یوگا.
    -- انجام ورزش های سبک مانند پیاده روی آرام و شنا. انجام ورزش های سبک مانند پیاده روی آرام و شنا.

ــود مشــکالت  ــرای بهب ــناس ب ــا روان ش ــاوره ب ــی و مش ــود مشــکالت  روان درمان ــرای بهب ــناس ب ــا روان ش ــاوره ب ــی و مش     -- روان درمان
ــد. ــده باش ــک کنن ــد کم ــده می توان ــاد ش ــی ایج ــد.روح ــده باش ــک کنن ــد کم ــده می توان ــاد ش ــی ایج روح

منبع:منبع:
https://iranpt.com/physiotherapy-ms/amphttps://iranpt.com/physiotherapy-ms/amp
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با لحن آرام صحبت کنید و از گپ زدنی که اتالف وقت را به دنبال دارد بپرهیزید.
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توجه داشته باشید که تغییرات کوچک می توانندبه کلی اوضاع را دگرگون کنند.

ــدن  ــم( ب ــاز )متابولیس ــوخت و س ــال در س ــک اخت ــت ی ــدن  دیاب ــم( ب ــاز )متابولیس ــوخت و س ــال در س ــک اخت ــت ی  دیاب
ــی در  ــی و محیط ــل ژنتیک ــون عوام ــی هم چ ــه عوامل ــت ک ــی در اس ــی و محیط ــل ژنتیک ــون عوام ــی هم چ ــه عوامل ــت ک اس
بــروز آن نقــش دارنــد. در حالــت طبیعــی، غــذا در معــده تبدیــل بــروز آن نقــش دارنــد. در حالــت طبیعــی، غــذا در معــده تبدیــل 
بــه گلوکــز یــا قنــد خــون می شــود. قنــد از معــده وارد جریــان بــه گلوکــز یــا قنــد خــون می شــود. قنــد از معــده وارد جریــان 
ــولین  ــون انس ــراس( هورم ــده )پانک ــود، لوزالمع ــون می ش ــولین خ ــون انس ــراس( هورم ــده )پانک ــود، لوزالمع ــون می ش خ
ــد از  ــود قن ــث می ش ــون باع ــن هورم ــد و ای ــح می کن ــد از را ترش ــود قن ــث می ش ــون باع ــن هورم ــد و ای ــح می کن را ترش
ــدار  ــه مق ــود، در نتیج ــدن ش ــلول های ب ــون وارد س ــان خ ــدار جری ــه مق ــود، در نتیج ــدن ش ــلول های ب ــون وارد س ــان خ جری
ــی  ــد. ول ــی می مان ــادل باق ــی و متع ــد طبیع ــون در ح ــد خ ــی قن ــد. ول ــی می مان ــادل باق ــی و متع ــد طبیع ــون در ح ــد خ قن
در بیمــاری دیابــت، انســولین بــه میــزان کافــی در بــدن وجــود در بیمــاری دیابــت، انســولین بــه میــزان کافــی در بــدن وجــود 
نــدارد و یــا انســولین موجــود قــادر نیســت تــا وظایــف خــود را نــدارد و یــا انســولین موجــود قــادر نیســت تــا وظایــف خــود را 
بــه درســتی انجــام دهــد در نتیجــه، بــه علــت وجــود مقاومــت بــه درســتی انجــام دهــد در نتیجــه، بــه علــت وجــود مقاومــت 
ــور مؤثــری وارد  ــه ط ــد ب ــون نمی توان ــد خ ــر آن قن ــور مؤثــری وارد در براب ــه ط ــد ب ــون نمی توان ــد خ ــر آن قن در براب

ــی رود.. ــاال م ــدار آن ب ــود و مق ــدن ش ــلول های ب ــی رودس ــاال م ــدار آن ب ــود و مق ــدن ش ــلول های ب س

انواع دیابتانواع دیابت
                                        دیابت نوع                                         دیابت نوع ۱۱

ــه طــور کامــل  ــدن ب ــان تولیــد انســولین در ب ــه طــور کامــل    در ایــن دســته از مبتالی ــدن ب ــان تولیــد انســولین در ب      در ایــن دســته از مبتالی
ــلول ها  ــد وارد س ــود نمی توان ــون موج ــد خ ــه قن ــود، در نتیج ــع می ش ــلول ها قط ــد وارد س ــود نمی توان ــون موج ــد خ ــه قن ــود، در نتیج ــع می ش قط
شــده و انــرژی بــدن را تأمیــن کنــد و همیــن مســأله افزایــش شــدید قنــد شــده و انــرژی بــدن را تأمیــن کنــد و همیــن مســأله افزایــش شــدید قنــد 
ــا را  ــد کل دیابتی ه ــا ده درص ــج ت ــدود پن ــود. ح ــبب می ش ــون را س ــا را خ ــد کل دیابتی ه ــا ده درص ــج ت ــدود پن ــود. ح ــبب می ش ــون را س خ

ــد. ــکیل می دهن ــد. تش ــکیل می دهن ــوع ۱۱ تش ــت ن ــان دیاب ــوع مبتالی ــت ن ــان دیاب مبتالی

                            مهم ترین عالئم دیابت نوع                             مهم ترین عالئم دیابت نوع ۱۱

تکــرار ادرار کــه در آن حجــم ادرار زیــاد می شــود )پــر ادراری( - خشــکی تکــرار ادرار کــه در آن حجــم ادرار زیــاد می شــود )پــر ادراری( - خشــکی 
دهــان و تشــنگی بیــش از حــد )پرنوشــی( - پرخــوری - احســاس ناگهانــی  دهــان و تشــنگی بیــش از حــد )پرنوشــی( - پرخــوری - احســاس ناگهانــی  
ــد - احســاس ســوزش  ــاری دی ــل - ت ــدون دلی ــد - احســاس ســوزش خســتگی - کاهــش وزن ب ــاری دی ــل - ت ــدون دلی خســتگی - کاهــش وزن ب
و مورمــور شــدن در دســت ها و پاهــا - تأخیــر در التیــام زخم هــا و و مورمــور شــدن در دســت ها و پاهــا - تأخیــر در التیــام زخم هــا و 

بریدگی هــا.بریدگی هــا.

دیابت نوع دیابت نوع ۲۲
                                                                      

 در ایــن دســته از مبتالیــان بــدن نســبت بــه انســولین مقــاوم می شــود. در  در ایــن دســته از مبتالیــان بــدن نســبت بــه انســولین مقــاوم می شــود. در 
ایــن حالــت، انســولین ترشــح شــده تأثیــری بــر روی جــذب قنــد نــدارد و ایــن حالــت، انســولین ترشــح شــده تأثیــری بــر روی جــذب قنــد نــدارد و 

یــا ترشــح آن بــه میــزان کافــی صــورت نمی گیــرد.یــا ترشــح آن بــه میــزان کافــی صــورت نمی گیــرد.

دیابت حاملگیدیابت حاملگی
                                                                          

ــه  ــاً ب ــارداری موقت ــان ب ــول زم ــوان در ط ــار درصــد از کل بان ــه  حــدود چه ــاً ب ــارداری موقت ــان ب ــول زم ــوان در ط ــار درصــد از کل بان  حــدود چه
ــاوت  ــاوت  متف ــت ۱۱ و  و ۲۲ متف ــواع دیاب ــه از ان ــوند، ک ــال می ش ــت مبت ــوع دیاب ــن ن ــت ای ــواع دیاب ــه از ان ــوند، ک ــال می ش ــت مبت ــوع دیاب ــن ن ای
اســت. ایــن نــوع دیابــت، اغلــب ظــرف مــدت کوتاهــی پــس از پایــان دوره اســت. ایــن نــوع دیابــت، اغلــب ظــرف مــدت کوتاهــی پــس از پایــان دوره 

ــارداری، از بیــن مــی رود. ــارداری، از بیــن مــی رود.ب ب

عوامل خطرزای ابتال به دیابت نوع عوامل خطرزای ابتال به دیابت نوع ۲۲
                                                  

شــیوع دیابــت نــوع شــیوع دیابــت نــوع ۲۲ طــی ســال های اخیــر افزایــش بی ســابقه ای داشــته  طــی ســال های اخیــر افزایــش بی ســابقه ای داشــته 
اســت و بیــش از نــود درصــد مبتالیــان بــه دیابــت بــه ایــن نــوع از دیابــت اســت و بیــش از نــود درصــد مبتالیــان بــه دیابــت بــه ایــن نــوع از دیابــت 
گرفتــار هســتند. از آن جــا کــه در دیابــت نــوع گرفتــار هســتند. از آن جــا کــه در دیابــت نــوع ۲۲ افزایــش میــزان قنــد خــون  افزایــش میــزان قنــد خــون 
ــی  ــان عالمت ــب مبتالی ــد، اغل ــان رخ می ده ــرور زم ــه م ــه آهســتگی و ب ــی ب ــان عالمت ــب مبتالی ــد، اغل ــان رخ می ده ــرور زم ــه م ــه آهســتگی و ب ب

ــی اســت! ــی اســت! بی عالمت ــوع ۲۲ بی عالمت ــت ن ــت دیاب ــایع ترین عالم ــد. ش ــوع ندارن ــت ن ــت دیاب ــایع ترین عالم ــد. ش ندارن
                                        مهم ترین عوامل خطر ابتال به دیابت نوع مهم ترین عوامل خطر ابتال به دیابت نوع ۲۲    

 ســن )بیــش از  ســن )بیــش از 4040 ســال( - نــژاد - ســابقه خانوادگــی در بســتگان  ســال( - نــژاد - ســابقه خانوادگــی در بســتگان 
درجــه یــک - اضافــه وزن و چاقــی - فشــار خــون بــاال - کلســترول درجــه یــک - اضافــه وزن و چاقــی - فشــار خــون بــاال - کلســترول 
ــی   ــی   - افزایــش میــزان تــری گلیســیرید - ســابقه نازائ ــر از ۲00۲00 - افزایــش میــزان تــری گلیســیرید - ســابقه نازائ ــر از خــون باالت خــون باالت
ــی  ــارداری در حاملگ ــت ب ــابقه دیاب ــت - س ــدون عل ــرر ب ــقط های مک ــی س ــارداری در حاملگ ــت ب ــابقه دیاب ــت - س ــدون عل ــرر ب ــقط های مک س
ــوع ۱۱     ــت ن ــروز دیاب ــل ب ــتیک - عل ــی کیس ــدان پل ــابقه تخم ــی - س ــوع قبل ــت ن ــروز دیاب ــل ب ــتیک - عل ــی کیس ــدان پل ــابقه تخم ــی - س قبل
ــی  ــتم ایمن ــای سیس ــا و بیماری ه ــی( - اختالل ه ــی )ارث ــتعداد ژنتیک ــی اس ــتم ایمن ــای سیس ــا و بیماری ه ــی( - اختالل ه ــی )ارث ــتعداد ژنتیک اس
ــل  ــترس ها، عام ــا اس ــی ی ــارهای عصب ــا - فش ــی از ویروس ه ــدن - بعض ــل ب ــترس ها، عام ــا اس ــی ی ــارهای عصب ــا - فش ــی از ویروس ه ــدن - بعض ب

ــتند. ــذار هس ــون تأئیرگ ــد خ ــرل قن ــی روی کنت ــتند ول ــت نیس ــتند.دیاب ــذار هس ــون تأئیرگ ــد خ ــرل قن ــی روی کنت ــتند ول ــت نیس دیاب
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هدف کلی خود را به طور منظم مرور کنید تا از مسیر اصلی منحرف نشوند.

 علل بروز دیابت نوع  علل بروز دیابت نوع ۲۲
                                                                  

در افــراد بــاالی در افــراد بــاالی ۴۰۴۰ ســال عواملــی از قبیــل اضافــه وزن و چاقــی، کــم تحرکــی  ســال عواملــی از قبیــل اضافــه وزن و چاقــی، کــم تحرکــی 
ــاال  ــا عــدم فّعالّیــت بدنــی، ســابقه فامیلــی و ارثــی، چربــی و فشــار خــون ب ــاال ی ــا عــدم فّعالّیــت بدنــی، ســابقه فامیلــی و ارثــی، چربــی و فشــار خــون ب ی

ــوع ۲۲ هســتند. هســتند. ــت ن ــروز دیاب ــل ب ــن عل ــوع مهم تری ــت ن ــروز دیاب ــل ب ــن عل مهم تری

شش اصل مهم در کنترل دیابتشش اصل مهم در کنترل دیابت
                                                        

ــا -  ــی - داروه ــای بدن ــه - ورزش و فّعالّیت ه ــرل وزن - تغذی ــوزش - کنت ــا - آم ــی - داروه ــای بدن ــه - ورزش و فّعالّیت ه ــرل وزن - تغذی ــوزش - کنت آم
خــود پایشــی و خــود مراقبتــیخــود پایشــی و خــود مراقبتــی

درمان دیابتدرمان دیابت
                                                                                

دیابــت درمــان نــدارد ولــی قابــل کنتــرل اســت. اّمــا در حــال حاضــر فقــط دیابــت درمــان نــدارد ولــی قابــل کنتــرل اســت. اّمــا در حــال حاضــر فقــط 
ــت  ــروز دیاب ــی از ب ــدوده طبیع ــون در مح ــد خ ــرل قن ــا کنت ــم ب ــت می توانی ــروز دیاب ــی از ب ــدوده طبیع ــون در مح ــد خ ــرل قن ــا کنت ــم ب می توانی

پیشــگیری کنیــمپیشــگیری کنیــم..

آموزشآموزش
                                                                                        

ــا در  ــی تنه ــراد دیابت ــه اف ــت ک ــده اس ــی نمان ــّکی باق ــر ش ــروزه دیگ ــا در ام ــی تنه ــراد دیابت ــه اف ــت ک ــده اس ــی نمان ــّکی باق ــر ش ــروزه دیگ ام
ــول  ــورد اص ــه در م ــد ک ــد ش ــت خواهن ــرل دیاب ــه کنت ــق ب ــی موف ــول صورت ــورد اص ــه در م ــد ک ــد ش ــت خواهن ــرل دیاب ــه کنت ــق ب ــی موف صورت
ــه  ــوان ب ــوزش را می ت ــع آم ــند. در واق ــده باش ــوزش الزم را دی ــت آم ــه دیاب ــوان ب ــوزش را می ت ــع آم ــند. در واق ــده باش ــوزش الزم را دی ــت آم دیاب
ــه عنــوان مهم تریــن پایــه درمــان دیابــت بــه حســاب آورد.  ــه عنــوان مهم تریــن پایــه درمــان دیابــت بــه حســاب آورد. طــور قطــع، ب طــور قطــع، ب

ــای  ــرکت در کالس ه ــای ش ــرکت در کالس ه ش
دیابــت،  دیابــت، آموزشــی  آموزشــی 
بســیار مفیــد اســت و بســیار مفیــد اســت و 
بــه شــما فلســفه دیابــت بــه شــما فلســفه دیابــت 
و اصــول تغذیــه صحیــح و اصــول تغذیــه صحیــح 

می آمــوزد. می آمــوزد.را  را 

کنترل وزنکنترل وزن
                  

ــال  ــر مبت ــر ده نف ــال  از ه ــر مبت ــر ده نف  از ه
 ، ،۲۲ نــوع  دیابــت  نــوع بــه  دیابــت  بــه 
نفــر  هشــت  نفــر معمــوالً  هشــت  معمــوالً 
ــتند و  ــاق هس ــا چ ــتند و آن ه ــاق هس ــا چ آن ه
نیــاز بــه کاهــش وزن نیــاز بــه کاهــش وزن 
فــرد  بنابرایــن  فــرد دارنــد  بنابرایــن  دارنــد 
ــد  ــت بای ــه دیاب ــد مبتــال ب ــت بای ــه دیاب مبتــال ب
همشــیه وزن خــود را در همشــیه وزن خــود را در 
حــّد طبیعــی نگــه دارد.حــّد طبیعــی نگــه دارد.

تغذیهتغذیه
                          

تغذیــه صحیــح نــه تنهــا تغذیــه صحیــح نــه تنهــا 
ــد  ــر قن ــرل بهت ــه کنت ــد ب ــر قن ــرل بهت ــه کنت ب
ــم  ــه ک ــه ب ــون، بلک ــم خ ــه ک ــه ب ــون، بلک خ
ــظ  ــا حف ــردن وزن ی ــظ ک ــا حف ــردن وزن ی ک
نیــز  و  طبیعــی  نیــز وزن  و  طبیعــی  وزن 
ــی و فشــار  ــرل چرب ــی و فشــار کنت ــرل چرب کنت
قابــل  کمــک  قابــل خــون  کمــک  خــون 
می کنــد.  می کنــد. توّجهــی  توّجهــی 

نکته هایــی کــه بایــد در برنامــه غذایــی ایــن بیمــاران رعایــت شــود نکته هایــی کــه بایــد در برنامــه غذایــی ایــن بیمــاران رعایــت شــود 
از: از:عبارتنــد  عبارتنــد 

ــواد  ــدار م ــده، مق ــر وع ــش داده و در ه ــذا را افزای ــای غ ــداد وعده ه ــواد  تع ــدار م ــده، مق ــر وع ــش داده و در ه ــذا را افزای ــای غ ــداد وعده ه -- تع
ــا فّعالّیــت خــود کاهــش دهنــد. ــا فّعالّیــت خــود کاهــش دهنــد.غــذای مصرفــی را ب غــذای مصرفــی را ب

ــه مقــدار  ــه مقــدار  از میوه هــای غیــر شــیرین و ســبزی ها در وعدهــای غذایــی ب -- از میوه هــای غیــر شــیرین و ســبزی ها در وعدهــای غذایــی ب
زیــاد اســتفاده کننــد.زیــاد اســتفاده کننــد.

خرمــا،  خربــزه،  انگــور،  ماننــد  شــیرین  میوه هــای  مصــرف  خرمــا،   خربــزه،  انگــور،  ماننــد  شــیرین  میوه هــای  مصــرف   - - 
خشکبار شیرین، را در برنامه غذایی روزانه محدود کنند.خشکبار شیرین، را در برنامه غذایی روزانه محدود کنند.

-- از حبوبات در برنامه غذایی روزانه بیشتر مصرف کنند. از حبوبات در برنامه غذایی روزانه بیشتر مصرف کنند.
-- نان سبوس دار مصرف کنند. نان سبوس دار مصرف کنند.

ــوهان، و  ــز و س ــکالت، گ ــیرینی و ش ــات، ش ــد آبنب ــکر مانن ــد و ش ــوهان، و  قن ــز و س ــکالت، گ ــیرینی و ش ــات، ش ــد آبنب ــکر مانن ــد و ش -- قن
ــد. ــرف نکنن ــال آن را مص ــد.امث ــرف نکنن ــال آن را مص امث

ــه  ــی ب ــج، ســیب زمینی، و ماکارون ــان، برن ــد ن ــواد نشاســته ای مانن ــه  از م ــی ب ــج، ســیب زمینی، و ماکارون ــان، برن ــد ن ــواد نشاســته ای مانن -- از م
میزانــی کــه موجــب افزایــش وزن نشــود، مصــرف کننــد.میزانــی کــه موجــب افزایــش وزن نشــود، مصــرف کننــد.

-- مصــرف چربی هــا را کاهــش دهنــد و غذاهــای آب پــز و کبابــی را  مصــرف چربی هــا را کاهــش دهنــد و غذاهــای آب پــز و کبابــی را 
کننــد. ســرخ کردنی ها  کننــد.جایگزیــن  ســرخ کردنی ها  جایگزیــن 

-- قبــل از پخــت چربــی، گوشــت و پوســت مــرغ را جــدا کننــد و شــیر و  قبــل از پخــت چربــی، گوشــت و پوســت مــرغ را جــدا کننــد و شــیر و 
ــد. ــات کم چــرب اســتفاده کنن ــد.لبنی ــات کم چــرب اســتفاده کنن لبنی

داروهاداروها
                            

داروهــا در جــای خــود داروهــا در جــای خــود 
زیــادی  زیــادی اهّمیــت بســیار  اهّمیــت بســیار 
ــد،  ــت دارن ــان دیاب ــد، در درم ــت دارن ــان دیاب در درم
فرامــوش  نبایــد  فرامــوش ولــی  نبایــد  ولــی 
شــود کــه درمــان غیــر شــود کــه درمــان غیــر 
دارویــی از جملــه ورزش دارویــی از جملــه ورزش 
و رژیــم غذایــی نیــز بایــد و رژیــم غذایــی نیــز بایــد 
ــرف دارو  ــا مص ــان ب ــرف دارو هم زم ــا مص ــان ب هم زم

ــود. ــام ش ــود.انج ــام ش انج
خــود  و  پایشــی  خــود خــود  و  پایشــی  خــود 
ه گیـــری  ز ا ند قبـتی ا ا ه گیـــری مر ز ا ند قبـتی ا ا مر
منــزل  در  خــون  منــزل قنــد  در  خــون  قنــد 
بــا  کــه  شــرطی  بــا بــه  کــه  شــرطی  بــه 
آموزش هــای الزم همــراه آموزش هــای الزم همــراه 
قنــد  قنــد شــود، در کنتــرل  شــود، در کنتــرل 
خــون و کاهــش آن نقــش خــون و کاهــش آن نقــش 

. د ر ا ی د .چشــم گیر د ر ا ی د چشــم گیر
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به خاطر داشته باشید که یک موفقیت اغلب موفقیت های دیگر را به دنبال دارد.

تشخیص سندرم داون 
                     در دوران بـارداری

ــارداری  راه هــای متنوعــی بــرای تشــخیص ســندرم داون در دوران ب
ــونوگرافی،  ــواع س ــامل ان ــه ش ــری ک ــای غربال گ ــه آزمایش ه از جمل

آزمایــش خــون و آزمایــش تریپــل اســت، وجــود دارد.
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــای ژنتیک ــی از ناهنجاری ه ــت؟ یک ــندرم داون چیس س
علــت وجــود یــک کرومــوزوم اضافــی در هنــگام لقــاح، بــرای نــوزاد بــه وجــود 
می آیــد. یعنــی ایــن افــراد در ســلول های بــدن خــود بــه جــای ۴۶ کرومــوزوم 
ــارداری  ــندرم داون در دوران ب ــخیص س ــی تش ــد. راه های ــوزوم دارن ۴۷ کروم
وجــود دارد و هــر یــک در زمان هــای خاصــی از بــارداری مــورد بررســی قــرار 

می گیرنــد. 
انواع آزمایش های تشخیص نقص مادرزادی

ــواع  ــه ان ــن ب ــالی جنی ــال ابت ــا احتم ــن آزمایش ه ــری: ای ــت های غربالگ تس
خاصــی از نقص هــای مــادرزادی را نشــان می دهــد. اگــر نتیجــه مثبــت باشــد، 
ــت و  ــتر اس ــادرزادی بیش ــای م ــه نقص ه ــن ب ــالی جنی ــال ابت ــی احتم یعن
ممکــن اســت پزشــک بــرای اطمینــان، انجــام یــک آزمایــش تشــخیصی را بــه 

شــما توصیــه کنــد.
ــد. ــن نمی کن ــن را تضمی ــارداری و جنی ــالمت ب ــاً س ــی الزام ــۀ منف ــا نتیج  ام

در مــواردی کــه ریســک متوســط در آزمایــش نشــان داده شــود، از آزمایش های 
غربالگــری دیگــر بــرای افزایــش دقــت اســتفاده می شــود. آزمایش هــای 
غربالگــری نقص هــای مــادرزادی کــه در ســه ماهــۀ اول و ســه ماهــۀ دوم انجــام 
ــرای  ــش خــون ب ــش خــون و ســونوگرافی اســت. آزمای می شــود شــامل آزمای
ــرای بررســی وضعیــت  بررســی میــزان برخــی مــواد در خــون و ســونوگرافی ب

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــن م جنی
وجــود  بــرای  تشــخیصی  آزمایش هــای  دقــت  تشــخیصی:  آزمایش هــای 
ــخیصی  ــای تش ــت و در آزمایش ه ــیار باالس ــن بس ــادرزادی در جنی ــص م نق
ــی  ــورد بررس ــا م ــا و کروموزوم ه ــن، ژن ه ــلول های جنی ــرداری از س ــا نمونه ب ب

قــرار می گیرنــد. 
تفاوت آزمایش های غربالگری و آزمایش های تشخیصی

ــه  ــه ب ــا توج ــارداری ب ــر دوره از ب ــخیصی در ه ــری و تش ــای غربالگ آزمایش ه

ــاوت اســت. برخــی از آزمایش هــای غربالگــری در  ــن متف وضعیــت رشــد جنی
ســه ماهــۀ اول انجــام می شــود و برخــی بــرای ســه ماهــۀ دوم بــارداری اســت. 
ــی  ــه ترکیب ــز وجــود دارد ک ــری یک پارچــه نی ــای غربالگ ــن آزمایش ه هم چنی
ــی  ــوارد خاص ــت و در م ــۀ دوم اس ــه ماه ــۀ اول و س ــه ماه ــای س از آزمایش ه

ــود.  ــز می ش تجوی

آزمایش های غربالگری سندرم داون
1- آزمایـش خـون

ــه  ــادر گرفت ــارداری از م ــاه اول ب ــه م ــول س ــه در ط ــی ک ــک خون ــه کم ب
ــن  ــز بررســی می شــود. هم چنی ــه ســندرم داون نی ــن ب می شــود، ابتــالی جنی
در آزمایــش خــون کــواد مارکــر نیــز کــه در ســه مــاه دوم بــارداری بــرای مــادر 

ــود. ــخص می ش ــندرم مش ــن س ــه ای ــال ب ــود، ابت ــز می ش تجوی

2- سونوگرافی ان تـی
ســونوگرافی ان تــی حــدود هفته هــای یازدهــم تــا چهاردهــم بــارداری توســط 
ــونوگرافی  ــوع س ــن ن ــود. در ای ــز می ش ــه تجوی ــادران حامل ــرای م ــکان ب پزش
اســت کــه میــزان ضخامــت پشــت گــردن جنیــن بررســی می شــود و ضخامــت 
گــردن جنیــن مبتــال بــه ســندرم داون بیشــتر از جنین هــای طبیعــی اســت.

در آزمایشــات غربالگــری ســندرم داون کــه معمــوالً در ســه ماهــه اول بــارداری 
انجــام می گیــرد، از روش هــای غیــر تهاجمــی ماننــد آزمایــش خــون مــادر و یــا 

ســونوگرافی اســتفاده می شــود.

3- سونـوگرافـی
در ســونوگرافی هایی کــه حــدود هفتــه بیســتم بــارداری توســط پزشــک بــرای 
مــادر تجویــز می شــود، ســالمتی جنیــن از جهــت ابتــال بــه ســندرم داون نیــز 
ــر از حــد طبیعــی باشــد و  ــل بینــی جنیــن کوتاه ت ــر پ بررســی می شــود و اگ
یــا جنیــن پــل بینــی نداشــته باشــد، احتمــال ابتــال بــه ســندرم داون وجــود 

دارد.
 

)triple( 4- آزمایـش تریپـل
ــاده  ــدار دو م ــری مق ــارداری اندازه گی ــا هجــده ب ــانزده ت ــای ش حــدود هفته ه
ــه توســط  ــن )AFP( ک ــا فتوپروتئی ــی اســت. آلف ــوزاد بســیار حیات ــدن ن در ب
ــتریول  ــان )hCG( و اس ــی انس ــن جفت ــود، گنادوتروپی ــد می ش ــن تولی جنی
ــه مهــم از گــروه اســتروژن کــه نقــش مهمــی در  یــک هورمــون جنســی زنان

ــد. ــت می باش ــد آن از جف ــترین تولی ــی دارد و بیش حاملگ
ــود  ــام می ش ــان انج ــص زن ــط متخص ــه توس ــش ک ــج آزمای ــن نتای در تعیی
فاکتورهایــی چــون ســن، وزن و قومیــت مــادر نیــز در نظــر گرفتــه می شــود.

 
آزمایـش آمنیـوسنتز

آمنیوســنتز، آزمایــش بســیار حساســی اســت کــه طبــق صالح دیــد پزشــک و در 
شــرایط خاصــی بــرای مــادر تجویــز می شــود. آزمایــش آمنیوســنتز حتمــاً بایــد 
توســط متخصــص انجــام شــود چــون بــه علــت وارد شــدن ســرنگ بــه داخــل 
ــت  ــک از دس ــی ریس ــای داخل ــروز عفونت ه ــال ب ــن، و احتم ــه آب جنی کیس
دادن جنیــن وجــود دارد. بنابرایــن بایــد بــرای انجــام ایــن تســت شــرایط مــادر 

و جنیــن از جنبه هــای مختلــف بررســی شــود.

www.iranrehab.ir  :منبع
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همیشه سعی کنید در مورد انتظاراتی که از افراد دارید ثابت قدم باشید.
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برای تک تک ساعات روز ارزش قائل شوید و از آن ها به شکلی مؤثر استفاده کنید. 

مباحــث  مهم تریــن  از  یکــی  مباحــث دل بســتگی  مهم تریــن  از  یکــی  دل بســتگی 
حــوزه روان شناســی رشــد اســت، بــه ویــژه حــوزه روان شناســی رشــد اســت، بــه ویــژه 
دل بســتگی یــا پیونــد عاطفــی بیــن مــادر و دل بســتگی یــا پیونــد عاطفــی بیــن مــادر و 
فرزنــد کــه نــه فقــط باعــث می شــود کــودک فرزنــد کــه نــه فقــط باعــث می شــود کــودک 
بتوانــد از دوران کودکــی اش بیش تریــن بتوانــد از دوران کودکــی اش بیش تریــن 
لــذت را ببــرد، بلکــه از بــروز اختــاالت لــذت را ببــرد، بلکــه از بــروز اختــاالت 
در  و...  افســردگی  ناامنــی،  در اضطرابــی،  و...  افســردگی  ناامنــی،  اضطرابــی، 
می کنــد. پیش گیــری  بزرگ ســالی  می کنــد.دوران  پیش گیــری  بزرگ ســالی  دوران 

ــی  ــد عاطف ــوع پیون ــه موض ــد ب ــن بای ــی بنابرای ــد عاطف ــوع پیون ــه موض ــد ب ــن بای   بنابرای
از  از بیــن مــادر و فرزنــد بــه عنــوان یکــی  بیــن مــادر و فرزنــد بــه عنــوان یکــی 
ــراد توجــه  ــراد توجــه شــاخص های مهــم ســالمت روان اف شــاخص های مهــم ســالمت روان اف
کنیــم و از والدیــن مصرانــه بخواهیــم بــه ایــن کنیــم و از والدیــن مصرانــه بخواهیــم بــه ایــن 

ــند.    ــته باش ــی داش ــه کاف ــئله توج ــند.   مس ــته باش ــی داش ــه کاف ــئله توج مس

                      دلبستگی ایمن و ناایمندلبستگی ایمن و ناایمن       
عاطفــی  پیونــد  یــا  دل بســتگی  عاطفــی میــزان  پیونــد  یــا  دل بســتگی  میــزان 
ــودک از  ــا ک ــادر ب ــژه م ــه وی ــن ب ــن والدی ــودک از بی ــا ک ــادر ب ــژه م ــه وی ــن ب ــن والدی بی
همــان ســال های اولیــه زندگــی مشــخص همــان ســال های اولیــه زندگــی مشــخص 
می شــود. در واقــع دوره کودکــی مهم تریــن می شــود. در واقــع دوره کودکــی مهم تریــن 
و تأثیرگذارتریــن بخــش از دوران حیــات آدمــی و تأثیرگذارتریــن بخــش از دوران حیــات آدمــی 
ــوب  ــرد محس ــخصیت ف ــکل گیری ش ــرای ش ــوب ب ــرد محس ــخصیت ف ــکل گیری ش ــرای ش ب

. می شــود.می شــود
ــن  ــتگی ایم ــا دل بس ــاله ب ــن  س ــتگی ایم ــا دل بس ــاله ب ــودک ۲۲ س ــک ک ــودک ی ــک ک ی
بایــد بتوانــد دقایقــی از مــادر دور شــود و بایــد بتوانــد دقایقــی از مــادر دور شــود و 
ــراب  ــار اضط ــه دچ ــدون این ک ــد ب ــازی کن ــراب ب ــار اضط ــه دچ ــدون این ک ــد ب ــازی کن ب
شــود و پــس از بازگشــت مــادر ابــراز ناراحتــی شــود و پــس از بازگشــت مــادر ابــراز ناراحتــی 
نکنــد. در صورتــی کــه یــک کــودک نــا ایمــن نکنــد. در صورتــی کــه یــک کــودک نــا ایمــن 
بــا کوچک تریــن تغییــری کــه در محیــط بــا کوچک تریــن تغییــری کــه در محیــط 
اضطــراب  دچــار  می دهــد،  رخ  اضطــراب پیرامونــش  دچــار  می دهــد،  رخ  پیرامونــش 
شــدید می شــود و بــا گریــه و ســر و صــدا شــدید می شــود و بــا گریــه و ســر و صــدا 

جلــب توجــه می کنــد.جلــب توجــه می کنــد.
ایــن پیونــد عاطفــی کــه بــه نظــر بســیار ســاده ایــن پیونــد عاطفــی کــه بــه نظــر بســیار ســاده 
و عــادی می آیــد نقــش بســیار مهمــی در و عــادی می آیــد نقــش بســیار مهمــی در 
ــه  ــودک دارد و ریش ــد ک ــدی رش ــل بع ــه مراح ــودک دارد و ریش ــد ک ــدی رش ــل بع مراح
امنیــت، اســتقالل و هویــت وی را آبیــاری امنیــت، اســتقالل و هویــت وی را آبیــاری 
ــه  ــادر ب ــواردی کــودک ق ــد. حتــی در م ــه می کن ــادر ب ــواردی کــودک ق ــد. حتــی در م می کن
ــدر و  ــت و پ ــن نیس ــا والدی ــردن ب ــت ک ــدر و مخالف ــت و پ ــن نیس ــا والدی ــردن ب ــت ک مخالف
ــه  ــتند ک ــحال هس ــت خوش ــن باب ــادر از ای ــه م ــتند ک ــحال هس ــت خوش ــن باب ــادر از ای م
ــت  ــق اس ــه مواف ــه همیش ــد ک ــدی دارن ــت فرزن ــق اس ــه مواف ــه همیش ــد ک ــدی دارن فرزن

ــده  ــدار دهن ــت هش ــن عالم ــه ای ــی ک ــده در حال ــدار دهن ــت هش ــن عالم ــه ای ــی ک در حال
ــد طــی مراحــل  ــودک بای ــک ک ــرا ی ــد طــی مراحــل اســت. زی ــودک بای ــک ک ــرا ی اســت. زی
 رشــد روانــی خــود از  رشــد روانــی خــود از ۲۲ ســالگی بــه بعــد  ســالگی بــه بعــد 
»» نــه« بگویــد. ایــن مخالفــت نشــانه احســاس  نــه« بگویــد. ایــن مخالفــت نشــانه احســاس 
امنیتــی اســت کــه دارد بنابرایــن مخالفــت امنیتــی اســت کــه دارد بنابرایــن مخالفــت 
نکــردن نشــانه احســاس نــا امنــی کــودک نکــردن نشــانه احســاس نــا امنــی کــودک 

می شــود. می شــود.تلقــی  تلقــی 

                    ویژگی های کودک ناایمنویژگی های کودک ناایمن
یــا  و  مــادر  بــه  حــد  از  بیــش  یــا  وابســتگی  و  مــادر  بــه  حــد  از  بیــش   وابســتگی 
بی اعتنایــی بــه حضــور مــادر هیــچ یــک نشــانه بی اعتنایــی بــه حضــور مــادر هیــچ یــک نشــانه 
خوبــی نیســت و باعــث بــروز مشــکالت ارتباطی خوبــی نیســت و باعــث بــروز مشــکالت ارتباطی 
ــن  ــا ایم ــودک ن ــود. ک ــرد می ش ــده ف ــن در آین ــا ایم ــودک ن ــود. ک ــرد می ش ــده ف در آین
نمی توانــد رشــد هیجانــی خــود را بــه درســتی نمی توانــد رشــد هیجانــی خــود را بــه درســتی 
طــی کنــد و هیجانــات خــود را مدیریــت طــی کنــد و هیجانــات خــود را مدیریــت 
ــود  ــات خ ــی از هیجان ــناخت کامل ــد. او ش ــود کن ــات خ ــی از هیجان ــناخت کامل ــد. او ش کن
ــراز  ــه درســتی آن را اب ــادر نیســت ب ــدارد و ق ــراز ن ــه درســتی آن را اب ــادر نیســت ب ــدارد و ق ن
ــود  ــه گیر می ش ــل و گوش ــی منفع ــد. گاه ــود کن ــه گیر می ش ــل و گوش ــی منفع ــد. گاه کن
ــدارد.  ــاالنش ن ــا هم س ــازی ب ــه ب ــی ب ــدارد. و تمایل ــاالنش ن ــا هم س ــازی ب ــه ب ــی ب و تمایل
ــا  ــل ب ــدیدی در تعام ــی ش ــای هیجان ــا واکنش ه ــل ب ــدیدی در تعام ــی ش ــای هیجان واکنش ه
دوســتان دارد و در بــازی معمــوالً تنــد و خشــن دوســتان دارد و در بــازی معمــوالً تنــد و خشــن 
برخــورد می کنــد. بــازی در حضــور پــدر و مــادر برخــورد می کنــد. بــازی در حضــور پــدر و مــادر 
ــن صــورت از  ــر ای ــد و در غی ــح می ده ــن صــورت از را ترجی ــر ای ــد و در غی ــح می ده را ترجی
ــن  ــل ای ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــذت نمی ب ــازی ل ــن ب ــل ای ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــذت نمی ب ــازی ل ب
ــری از خــود  ــت کمت ــودکان خالقی ــری از خــود دســته از ک ــت کمت ــودکان خالقی دســته از ک
بــروز می دهنــد و بــه تخیــالت طوالنــی مــدت بــروز می دهنــد و بــه تخیــالت طوالنــی مــدت 

رو می آورنــد و ســعی می کننــد تــرس و نــا رو می آورنــد و ســعی می کننــد تــرس و نــا 
امنــی خــود را بــا تخیــالت خــود تغییــر دهنــد.امنــی خــود را بــا تخیــالت خــود تغییــر دهنــد.

                                  آزمون دلبستگیآزمون دلبستگی

کــودک  دل بســتگی  تشــخیص  کــودک بــرای  دل بســتگی  تشــخیص  بــرای 
ــطح  ــی آن س ــه ط ــود دارد ک ــی وج ــطح آزمون های ــی آن س ــه ط ــود دارد ک ــی وج آزمون های
مشــخص  مــادر  بــه  کــودک  مشــخص دل بســتگی  مــادر  بــه  کــودک  دل بســتگی 
ــازی کــودک  ــاق ب ــن آزمــون در ات ــازی کــودک می شــود. ای ــاق ب ــن آزمــون در ات می شــود. ای
بــا حضــور مــادر، روان شــناس و کــودک انجــام بــا حضــور مــادر، روان شــناس و کــودک انجــام 
می شــود. هــدف ایــن اســت کــه تعامــل کــودک می شــود. هــدف ایــن اســت کــه تعامــل کــودک 
بــا مــادر و فــرد غریبــه بررســی شــود. کــودک بــا مــادر و فــرد غریبــه بررســی شــود. کــودک 
در اتــاق بــازی مشــغول بــازی می شــود و در اتــاق بــازی مشــغول بــازی می شــود و 
ــی رود.  ــرون م ــاق بی ــادر از ات ــی م ــی مراحل ــی رود. ط ــرون م ــاق بی ــادر از ات ــی م ــی مراحل ط
ــه  ــبت ب ــودک را نس ــش ک ــناس واکن ــه روان ش ــبت ب ــودک را نس ــش ک ــناس واکن روان ش
فقــدان حضــور مــادر بررســی می کنــد. ســپس فقــدان حضــور مــادر بررســی می کنــد. ســپس 
واکنــش او نســبت بــه بازگشــت مــادر بــه واکنــش او نســبت بــه بازگشــت مــادر بــه 
ــا  ــازی ارزیابــی می شــود و همیــن کار ب ــاق ب ــا ات ــازی ارزیابــی می شــود و همیــن کار ب ــاق ب ات
ــود.  ــرار می ش ــه تک ــرد غریب ــا ف ــناس ی ــود. روان ش ــرار می ش ــه تک ــرد غریب ــا ف ــناس ی روان ش
دل بســتگی کــودک براســاس واکنش هــای وی دل بســتگی کــودک براســاس واکنش هــای وی 
طــی مراحــل هشــت گانــه و در تعامــل بــا مــادر طــی مراحــل هشــت گانــه و در تعامــل بــا مــادر 
ــی  ــود و در صورت ــن می ش ــه تعیی ــرد غریب ــی و ف ــود و در صورت ــن می ش ــه تعیی ــرد غریب و ف
کــه نــا ایمــن تشــخیص داده شــود، در همیــن کــه نــا ایمــن تشــخیص داده شــود، در همیــن 

ــود. ــان می ش ــازی درم ــاق ب ــود.ات ــان می ش ــازی درم ــاق ب ات

          

پیامدهای دلبستگی نا ایمن در دوران کودکیپیامدهای دلبستگی نا ایمن در دوران کودکی
ضعف عاطفی و پرخاشگری از پیامدهای دلبستگی ناایمن در دوران کودکی است
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ببینید آیا الزم است کاری را شخصأ انجام دهید یا امکان محول کردن آن به دیگری وجود دارد.

                پیامدها در دوران نوجوانیپیامدها در دوران نوجوانی
بســیاری از نوجوانانــی کــه دردوران کودکــی بســیاری از نوجوانانــی کــه دردوران کودکــی 
در  نکرده انــد،  تجربــه  را  ایمــن  در دل بســتگی  نکرده انــد،  تجربــه  را  ایمــن  دل بســتگی 
ــدید در  ــف ش ــل ضع ــه دلی ــی ب ــدید در دوران نوجوان ــف ش ــل ضع ــه دلی ــی ب دوران نوجوان
رشــد عاطفــی و احســاس نــا امنــی شــدید، بــه رشــد عاطفــی و احســاس نــا امنــی شــدید، بــه 
ــا  ــل ب ــدون دلی ــد و ب ــگری رو می آورن ــا پرخاش ــل ب ــدون دلی ــد و ب ــگری رو می آورن پرخاش

والدیــن مخالفــت می کننــد.والدیــن مخالفــت می کننــد.
ــی  ــراری دائم ــاس بی ق ــی احس ــن نوجوان ــی چنی ــراری دائم ــاس بی ق ــی احس ــن نوجوان چنی
و  افتادگــی  جــدا  احســاس  گاهــی  و  و دارد  افتادگــی  جــدا  احســاس  گاهــی  و  دارد 
ــه دنبــال فــردی  ــزوای شــدید می کنــد. وی ب ــه دنبــال فــردی ان ــزوای شــدید می کنــد. وی ب ان
امنیــت  احســاس  برایــش  کــه  امنیــت می گــردد  احســاس  برایــش  کــه  می گــردد 
ــر  ــن دیگ ــر گرفت ــدون درنظ ــد و ب ــاد کن ــر ایج ــن دیگ ــر گرفت ــدون درنظ ــد و ب ــاد کن ایج
ــت  ــض دریاف ــه مح ــخصیتی ب ــای ش ــت ویژگی ه ــض دریاف ــه مح ــخصیتی ب ــای ش ویژگی ه
ــام مثبتــی، وابســتگی عاطفــی  ــن پی ــام مثبتــی، وابســتگی عاطفــی کوچک تری ــن پی کوچک تری
ــا  ــه رو شــدن ب ــه محــض رو ب ــا پیــدا می کنــد. ب ــه رو شــدن ب ــه محــض رو ب پیــدا می کنــد. ب
ــل  ــرک تحصی ــر ت ــه فک ــی، ب ــل مشــکالت تحصیل ــرک تحصی ــر ت ــه فک ــی، ب مشــکالت تحصیل
می افتــد و گاهــی دچــار مشــکالت رفتــاری می افتــد و گاهــی دچــار مشــکالت رفتــاری 
ــای  ــع نیازه ــرای رف ــت ب ــن اس ــود. ممک ــای می ش ــع نیازه ــرای رف ــت ب ــن اس ــود. ممک می ش
هم ســاالن  گروه هــای  بــه  خــود  هم ســاالن عاطفــی  گروه هــای  بــه  خــود  عاطفــی 
ــه ناهنجاری هــای اخالقــی یــا رفتــاری  ــه ناهنجاری هــای اخالقــی یــا رفتــاری مبتــال ب مبتــال ب
ــه  ــا ب ــویق آن ه ــا تش ــد و ب ــدا کن ــش پی ــه گرای ــا ب ــویق آن ه ــا تش ــد و ب ــدا کن ــش پی گرای
ــیاری از  ــر در بس ــوی دیگ ــاد روآورد. از س ــیاری از اعتی ــر در بس ــوی دیگ ــاد روآورد. از س اعتی
مواقــع نوجــوان درگیــر مســائلی نظیــر بدبینــی مواقــع نوجــوان درگیــر مســائلی نظیــر بدبینــی 
ــه  ــه ریش ــود ک ــخصیتی می ش ــالالت ش ــه و اخت ــه ریش ــود ک ــخصیتی می ش ــالالت ش و اخت
دردوران کودکــی وی دارد. حتمــاً شــما هــم دردوران کودکــی وی دارد. حتمــاً شــما هــم 

دربــاره فرزندانــی کــه در خانــواده همــه امکانات دربــاره فرزندانــی کــه در خانــواده همــه امکانات 
الزم را در اختیــار داشــته اند تــا زندگی مشــترک الزم را در اختیــار داشــته اند تــا زندگی مشــترک 
خوبــی داشــته باشــند، امــا بــا شکســت رو بــه رو خوبــی داشــته باشــند، امــا بــا شکســت رو بــه رو 

شــنیده اید. شــنیده اید.می شــوند،  می شــوند، 
مشــخص  مشــکل  ایــن  ریشــه یابی  مشــخص در  مشــکل  ایــن  ریشــه یابی  در 
ــراد در دوران  ــته از اف ــن دس ــه ای ــود ک ــراد در دوران می ش ــته از اف ــن دس ــه ای ــود ک می ش
ــی  ــی  ســالگی یکــی از مراحــل رشــد روان ــا ۵۵ ســالگی یکــی از مراحــل رشــد روان ــا  ت 33 ت
ــن  ــه همی ــد و ب ــی نکرده ان ــت ط ــا موفقی ــن را ب ــه همی ــد و ب ــی نکرده ان ــت ط ــا موفقی را ب
ــی  ــل دچــار مشــکالت شــخصیتی در زندگ ــی دلی ــل دچــار مشــکالت شــخصیتی در زندگ دلی
زناشــویی شــده اند. بنابرایــن ریشــه بســیاری از زناشــویی شــده اند. بنابرایــن ریشــه بســیاری از 
مشــکالت زناشــویی، آموزشــی و تحصیلــی افــراد مشــکالت زناشــویی، آموزشــی و تحصیلــی افــراد 
ــود دل بســتگی ایمــن در دوران کودکــی  ــه نب ــود دل بســتگی ایمــن در دوران کودکــی ب ــه نب ب
اضطــراب  مــواردی  در  حتــی  اضطــراب برمی گــردد.  مــواردی  در  حتــی  برمی گــردد. 
شــدید هنــگام کنکــور و ناتوانــی در کســب شــدید هنــگام کنکــور و ناتوانــی در کســب 
موفقیــت در آن، ریشــه در دوران کودکــی دارد.موفقیــت در آن، ریشــه در دوران کودکــی دارد.

                    دلبستگی ناایمن والدیندلبستگی ناایمن والدین
ــن در  ــا ایم ــتگی ن ــود دل بس ــه خ ــی ک ــن در والدین ــا ایم ــتگی ن ــود دل بس ــه خ ــی ک والدین
کــه  درصورتــی  داشــته اند،  کودکــی  کــه دوران  درصورتــی  داشــته اند،  کودکــی  دوران 
ــند،  ــته باش ــالع نداش ــر اط ــن ام ــه ای ــبت ب ــند، نس ــته باش ــالع نداش ــر اط ــن ام ــه ای ــبت ب نس
کــودک را در معــرض دل بســتگی نــا ایمــن قــرار کــودک را در معــرض دل بســتگی نــا ایمــن قــرار 
ــردن  ــته ک ــرای وابس ــه ب ــادری ک ــد. م ــردن می دهن ــته ک ــرای وابس ــه ب ــادری ک ــد. م می دهن
ــاند،  ــول می ترس ــا غ ــوال ی ــدش، او را از هی ــاند، فرزن ــول می ترس ــا غ ــوال ی ــدش، او را از هی فرزن
ــه  ــن اســت و ب ــا ایم ــود دارای دل بســتگی ن ــه خ ــن اســت و ب ــا ایم ــود دارای دل بســتگی ن خ
جــای ایــن کــه بــا جمــالت صحیــح اعتمــاد بــه جــای ایــن کــه بــا جمــالت صحیــح اعتمــاد بــه 
نفــس کــودک را تقویــت کنــد، ســعی می کنــد نفــس کــودک را تقویــت کنــد، ســعی می کنــد 

بنابرایــن در  وابســته کنــد.  بــه خــود  را  بنابرایــن در او  وابســته کنــد.  بــه خــود  را  او 
مــواردی روان پزشــک بــه وضعیــت روانــی مــادر مــواردی روان پزشــک بــه وضعیــت روانــی مــادر 
ــد  ــای وی را اصــالح می کن ــردازد و رفتاره ــد می پ ــای وی را اصــالح می کن ــردازد و رفتاره می پ
تــا دل بســتگی ایمــن در کــودک شــکل بگیــرد.تــا دل بســتگی ایمــن در کــودک شــکل بگیــرد.

        دلبستگی ایمن مهم تر از هوش استدلبستگی ایمن مهم تر از هوش است
دل بســتگی ایمــن از هــوش مهم تــر اســت، دل بســتگی ایمــن از هــوش مهم تــر اســت، 
زیــرا یــک کــودک بــا هــوش معمولــی و ســبک زیــرا یــک کــودک بــا هــوش معمولــی و ســبک 
دل بســتگی ایمــن تبدیــل بــه یــک فــرد عــادی دل بســتگی ایمــن تبدیــل بــه یــک فــرد عــادی 
لــذت  زندگــی  از  می توانــد  کــه  لــذت می شــود  زندگــی  از  می توانــد  کــه  می شــود 
ــاال و ســبک  ــوش ب ــا ه ــر ب ــک نف ــا ی ــرد. ام ــاال و ســبک بب ــوش ب ــا ه ــر ب ــک نف ــا ی ــرد. ام بب
دل بســتگی نــا ایمــن قــادر نیســت از زندگــی اش دل بســتگی نــا ایمــن قــادر نیســت از زندگــی اش 
ــی دوران  ــت روان ــالء امنی ــرا خ ــرد زی ــذت بب ــی دوران ل ــت روان ــالء امنی ــرا خ ــرد زی ــذت بب ل
بــا هیــچ دســتاوردی در  را  بــا هیــچ دســتاوردی در کودکــی خــود  را  کودکــی خــود 

ــد. ــر کن ــد پ ــی نمی توان ــد.زندگ ــر کن ــد پ ــی نمی توان زندگ
وجــود  بــا  جامعــه  در  افــراد  از  وجــود بســیاری  بــا  جامعــه  در  افــراد  از  بســیاری 
تحصیــالت  از  اعــم  بزرگــی  تحصیــالت دســتاوردهای  از  اعــم  بزرگــی  دســتاوردهای 
ــق و درآمــد  ــاال، شــغل مناســب، زندگــی موف ــد ب ــق و درآم ــاال، شــغل مناســب، زندگــی موف ب
ــه  ــی ب ــد و حت ــذت نمی برن ــی ل ــه خــوب از زندگ ــی ب ــد و حت ــذت نمی برن ــی ل خــوب از زندگ
افســردگی مبتــال می شــوند. ایــن دســته از افســردگی مبتــال می شــوند. ایــن دســته از 
افــراد در واقــع دچــار خــالء روانــی هســتند کــه افــراد در واقــع دچــار خــالء روانــی هســتند کــه 
در نتیجــه دل بســتگی نــا ایمــن دوران کودکــی در نتیجــه دل بســتگی نــا ایمــن دوران کودکــی 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــا ش ــت.در آن ه ــه اس ــکل گرفت ــا ش در آن ه

گردآوری و تدوین:گردآوری و تدوین:  سمانه صفری نژادفردسمانه صفری نژادفرد
کارشناس ارشد روانشناس بالینی مؤسسهکارشناس ارشد روانشناس بالینی مؤسسه
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مراقب باشید گفته هایتان در مورد یک مسئله خاص به دوفرد مختلف، متناقض نباشد.مراقب باشید گفته هایتان در مورد یک مسئله خاص به دوفرد مختلف، متناقض نباشد.

اخیــراً وب ســایت فرانســوی اخیــراً وب ســایت فرانســوی iPhoneSoftiPhoneSoft مدعــی شــد کــه اطالعــات جدیــدی  مدعــی شــد کــه اطالعــات جدیــدی 
ــای  ــن قابلیت ه ــای  و هم چنی ــن قابلیت ه ــای آی او اس 1515 و هم چنی ــی از ویژگی ه ــوص برخ ــای آی او اس را در خص ــی از ویژگی ه ــوص برخ را در خص
مــورد انتظــار در مدل هــای جدیــد آیفــون و مــک از طریــق یــک منبــع نزدیــک مــورد انتظــار در مدل هــای جدیــد آیفــون و مــک از طریــق یــک منبــع نزدیــک 

بــه شــرکت اپــل دریافــت کــرده اســت.بــه شــرکت اپــل دریافــت کــرده اســت.
بــه گفتــه ایــن وب ســایت، اپــل ایــن روزهــا در حــال اعمــال تغییراتــی جدیــد بــه گفتــه ایــن وب ســایت، اپــل ایــن روزهــا در حــال اعمــال تغییراتــی جدیــد 
ــرای گوشــی های  ــدی ب ــرای گوشــی های ( جدی ــدی ب ــرل ســنتر )Control CenterControl Center( جدی ــرل ســنتر )در طراحــی کنت در طراحــی کنت
ــه در  ــه کار رفت ــنتر ب ــرل س ــه کنت ــی ب ــباهت نزدیک ــه ش ــت ک ــون اس ــه در  آیف ــه کار رفت ــنتر ب ــرل س ــه کنت ــی ب ــباهت نزدیک ــه ش ــت ک ــون اس  آیف

مک او اس بیگ سور دارد.مک او اس بیگ سور دارد.
گفتــه  می شــود کــه در ایــن طراحــی جدیــد، کنتــرل ســنتر بــه نســبت قبــل گفتــه  می شــود کــه در ایــن طراحــی جدیــد، کنتــرل ســنتر بــه نســبت قبــل 
جمــع  و جورتــر یــا همــان کامپکت تــر و از لحــاظ بصــری نیــز واضح تــر خواهــد جمــع  و جورتــر یــا همــان کامپکت تــر و از لحــاظ بصــری نیــز واضح تــر خواهــد 
بــود. امــا ایــن وب ســایت مدعــی شــد کــه عرضــه ایــن کنتــرل ســنتر جدیــد تــا بــود. امــا ایــن وب ســایت مدعــی شــد کــه عرضــه ایــن کنتــرل ســنتر جدیــد تــا 

قبــل از معرفــی نســخه چهــارم یــا پنجــم بتــا اتفــاق نخواهــد افتــاد.قبــل از معرفــی نســخه چهــارم یــا پنجــم بتــا اتفــاق نخواهــد افتــاد.
  APIAPI شــرکت اپــل نیــز چنــدی پیــش اعــالم کــرد کــه در حــال توســعه یــک شــرکت اپــل نیــز چنــدی پیــش اعــالم کــرد کــه در حــال توســعه یــک
ــا  ــد ت ــازه را  می ده ــن اج ــازان ای ــدگان و برنامه س ــعه دهن ــه توس ــه ب ــت ک ــا اس ــد ت ــازه را  می ده ــن اج ــازان ای ــدگان و برنامه س ــعه دهن ــه توس ــه ب ــت ک اس
بتواننــد بــه طــور همزمــان از تــاچ آیــدی و فیــس آیــدی بــه عنــوان دو قابلیــت بتواننــد بــه طــور همزمــان از تــاچ آیــدی و فیــس آیــدی بــه عنــوان دو قابلیــت 

بیومتریــک در محصــوالت خــود اســتفاده کننــد.بیومتریــک در محصــوالت خــود اســتفاده کننــد.
ــود  ــد ب ــرا خواه ــل اج ــی قاب ــی های آیفون ــرای گوش ــا ب ــا تنه ــی ام ــن ویژگ ــود ای ــد ب ــرا خواه ــل اج ــی قاب ــی های آیفون ــرای گوش ــا ب ــا تنه ــی ام ــن ویژگ ای
کــه از هــر دو قابلیــت مذکــور برخــوردار باشــد. از طرفــی، در طــی هفته هــای کــه از هــر دو قابلیــت مذکــور برخــوردار باشــد. از طرفــی، در طــی هفته هــای 
ــر  ــالوه ب ــر ، ع ــالوه ب ــون 1313، ع ــه در آیف ــد ک ــالم کردن ــری اع ــع خب ــر برخــی از مناب ــون اخی ــه در آیف ــد ک ــالم کردن ــری اع ــع خب ــر برخــی از مناب اخی
فیــس آیــدی، قابلیــت تــاچ آیــدی نیــز کــه در زیــر نمایشــگر جــای  می گیــرد، فیــس آیــدی، قابلیــت تــاچ آیــدی نیــز کــه در زیــر نمایشــگر جــای  می گیــرد، 

تعبیــه خواهــد شــد.تعبیــه خواهــد شــد.
از دیگــر ویژگی هایــی کــه توســط ایــن وب ســایت فرانســوی بــه آن اشــاره شــده از دیگــر ویژگی هایــی کــه توســط ایــن وب ســایت فرانســوی بــه آن اشــاره شــده 
ــتیبانی از  ــگ، پش ــای ایرت ــتیبانی از ردیاب ه ــون پش ــواردی چ ــه م ــوان ب ــتیبانی از  می ت ــگ، پش ــای ایرت ــتیبانی از ردیاب ه ــون پش ــواردی چ ــه م ــوان ب  می ت
ــک  ــک  از حافظــه ی ــون 1313 از حافظــه ی ــک و پشــتیبانی آیف ــتگاه های م ــدی در دس ــس آی ــون فی ــک و پشــتیبانی آیف ــتگاه های م ــدی در دس ــس آی فی

ترابایتــی اشــاره کــرد.ترابایتــی اشــاره کــرد.

   کدام مدل های آیفون نمی توانند آی او اس    کدام مدل های آیفون نمی توانند آی او اس ۱۵۱۵ را دریافت کنند را دریافت کنند..

اگرچــه هنــوز چنــد ماهــی بــه عرضــه نســخه جدیــد بروزرســانی آی او اس اگرچــه هنــوز چنــد ماهــی بــه عرضــه نســخه جدیــد بروزرســانی آی او اس 1515  
ــون 66 اس  اس  ــون  اس، آیف ــون 66 اس، آیف ــه آیف ــده ک ــد آم ــا در گزارشــی جدی ــده ام ــی مان ــون باق ــه آیف ــده ک ــد آم ــا در گزارشــی جدی ــده ام ــی مان باق
پــالس و آیفــون پــالس و آیفــون SESE نســخه اول قــادر بــه دریافــت ایــن بروزرســانی نخواهنــد  نســخه اول قــادر بــه دریافــت ایــن بروزرســانی نخواهنــد 
بــود. وب ســایت فرانســوی بــود. وب ســایت فرانســوی iPhoneSoftiPhoneSoft بــا انتشــار گزارشــی نوشــت کــه ایــن  بــا انتشــار گزارشــی نوشــت کــه ایــن 
اطالعــات را از توســعه  دهنــده ای کــه در حــال کار روی اپلیکیشــن نقشــه اپــل اطالعــات را از توســعه  دهنــده ای کــه در حــال کار روی اپلیکیشــن نقشــه اپــل 
))MapsMaps( اســت، دریافــت کــرده اســت. ایــن ادعــا اگرچــه هنــوز تاییــد نشــده، ( اســت، دریافــت کــرده اســت. ایــن ادعــا اگرچــه هنــوز تاییــد نشــده، 
ــا  ــون ب ــای آیف ــازگاری مدل ه ــون در خصــوص س ــه تاکن ــی ک ــا اطالعات ــا ب ــا  ام ــون ب ــای آیف ــازگاری مدل ه ــون در خصــوص س ــه تاکن ــی ک ــا اطالعات ــا ب  ام

آی او اس آی او اس 1515 منتشر شده، هم خوانی دارد. منتشر شده، هم خوانی دارد.
  AA۹۹ ــده ــه پردازن ــده در واقــع، طبــق اطالعــات اخیــر گوشــی های آیفــون مجهــز ب ــه پردازن در واقــع، طبــق اطالعــات اخیــر گوشــی های آیفــون مجهــز ب
نمی تواننــد ایــن بروزرســانی را دریافــت کنــد و تراشــه نمی تواننــد ایــن بروزرســانی را دریافــت کنــد و تراشــه AA1۰1۰، پایین تریــن ، پایین تریــن 
پردازنــده بــا قابلیــت پشــتیبانی از آی او اس پردازنــده بــا قابلیــت پشــتیبانی از آی او اس 1515 خواهــد بــود. در حــال حاضــر،  خواهــد بــود. در حــال حاضــر، 
کاربــران زیــادی از آیفــون کاربــران زیــادی از آیفــون SESE اولیــه و هم چنیــن آیفــون  اولیــه و هم چنیــن آیفــون 66 اس و  اس و 66 اس پــالس  اس پــالس 

ــد. ــتفاده می کنن ــد.اس ــتفاده می کنن اس
ایــن گوشــی ها در زمــان عرضــه بــا اســتقبال قابل توجهــی از ســوی خریــداران ایــن گوشــی ها در زمــان عرضــه بــا اســتقبال قابل توجهــی از ســوی خریــداران 
ــد و  ــای جدی ــاالی مدل ه ــای نســبتاً ب ــه قیمت ه ــا توجــه ب ــراه شــدند و ب ــد و هم ــای جدی ــاالی مدل ه ــای نســبتاً ب ــه قیمت ه ــا توجــه ب ــراه شــدند و ب هم
شــرایط بــد اقتصــادی ناشــی از همه گیــری کرونــا، بســیاری از دارنــدگان ایــن شــرایط بــد اقتصــادی ناشــی از همه گیــری کرونــا، بســیاری از دارنــدگان ایــن 

ــد. ــن کنن ــد جایگزی ــای جدی ــا مدل ه ــته اند آن را ب ــوز نتوانس ــی ها هن ــد.گوش ــن کنن ــد جایگزی ــای جدی ــا مدل ه ــته اند آن را ب ــوز نتوانس ــی ها هن گوش
ــان  ــا هم ــت ب ــران می بایس ــته از کارب ــن دس ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال ب ــان ح ــا هم ــت ب ــران می بایس ــته از کارب ــن دس ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال ب ح
نســخه فعلــی یعنــی آی او اس نســخه فعلــی یعنــی آی او اس 1۴1۴ کار کننــد و از آی او اس  کار کننــد و از آی او اس 1515 کــه طــی چنــد  کــه طــی چنــد 
مــاه آتــی عرضــه خواهــد شــد، محــروم خواهنــد مانــد. هم چنیــن در گــزارش مــاه آتــی عرضــه خواهــد شــد، محــروم خواهنــد مانــد. هم چنیــن در گــزارش 
وب ســایت مذکــور آمــده کــه عــالوه بــر آیفون هــا، تبلت هــای آیپــد مینــی وب ســایت مذکــور آمــده کــه عــالوه بــر آیفون هــا، تبلت هــای آیپــد مینــی ۴۴، ، 
آیپــد ایــر آیپــد ایــر ۲۲ و آیپــد  و آیپــد 55 نیــز احتمــاالً آی او اس  نیــز احتمــاالً آی او اس 1515 را دریافــت نخواهنــد کــرد. را دریافــت نخواهنــد کــرد.

گردآوری و تدوین:گردآوری و تدوین:  امین طایی زاده مسئول امین طایی زاده مسئول ITIT مؤسسه مؤسسه

جزئیاتی جدید از قابلیت های 
    آی او اس 15
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به واسطه مدیر بودن خود، از دیگران توقع بیجا نداشته باشید.
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در سالم کردن و ایجاد ارتباط دوستانه پیشقدم باشید.

دکترمحمدمهــدی بــرادران شــرکاء، در ســالدکترمحمدمهــدی بــرادران شــرکاء، در ســال۱3۱3۱3۱3در شــهریزد، درخانــواده ای مذهبــی مؤمــن و معتقــد متولــد شــدند. درابتــدای کودکــی و درســن در شــهریزد، درخانــواده ای مذهبــی مؤمــن و معتقــد متولــد شــدند. درابتــدای کودکــی و درســن 
چهــار ســالگی متأســفانه پــدر خــود را از دســت دادنــد. مــادر بــا همراهــی دایــی محمدمهــدی، سرپرســتی و مســئولیت پــرورش وی را بــه عهــده چهــار ســالگی متأســفانه پــدر خــود را از دســت دادنــد. مــادر بــا همراهــی دایــی محمدمهــدی، سرپرســتی و مســئولیت پــرورش وی را بــه عهــده 
گرفتنــد. درســن هفــت ســالگی وارد دبســتان شــدند. پــس از پایــان دوران ابتدایــی دوره متوســطه را نیــز پشــت ســر گذاشــتند. از همــان عنفــوان گرفتنــد. درســن هفــت ســالگی وارد دبســتان شــدند. پــس از پایــان دوران ابتدایــی دوره متوســطه را نیــز پشــت ســر گذاشــتند. از همــان عنفــوان 
جوانــی، شــدیداً عالقه منــد بــه یاری رســانی و کمــک بــه مســتمندان و نیازمنــدان بودنــد کــه بــا راهنمایــی و همراهــی دایــی خــود بــه ایــن امــر جوانــی، شــدیداً عالقه منــد بــه یاری رســانی و کمــک بــه مســتمندان و نیازمنــدان بودنــد کــه بــا راهنمایــی و همراهــی دایــی خــود بــه ایــن امــر 
ــه عنــوان نفــر دوم کنکــور  ــان دوران دبیرســتان، درکنکــور سراســری دانشــگاه ها شــرکت نمــوده، ب ــه عنــوان نفــر دوم کنکــور مهــم جامــه عمــل می پوشــانیدند. پــس از پای ــان دوران دبیرســتان، درکنکــور سراســری دانشــگاه ها شــرکت نمــوده، ب مهــم جامــه عمــل می پوشــانیدند. پــس از پای
در رشــته مــورد عالقــه خــود یعنــی داروســازی قبــول و در دانشــگاه تهــران مشــغول بــه تحصیــل گردیدنــد. پــس از پایــان تحصیــالت دانشــگاهی، در رشــته مــورد عالقــه خــود یعنــی داروســازی قبــول و در دانشــگاه تهــران مشــغول بــه تحصیــل گردیدنــد. پــس از پایــان تحصیــالت دانشــگاهی، 
ــد  ــد  در چهــارراه زن ــه ســپه«« در چهــارراه زن ــه ســپهداروخان ــه تأســیس » » داروخان ــه تأســیس  اقــدام ب ــه عهــده گرفتنــد، در نهایــت در ســال۱3۴۰۱3۴۰ اقــدام ب ــه را ب ــه عهــده گرفتنــد، در نهایــت در ســالابتــدا مســئولیت فنــی چنــد داروخان ــه را ب ابتــدا مســئولیت فنــی چنــد داروخان
ــق،  ــه تحقی ــدیدی ب ــه ش ــان عالق ــه ایش ــم این ک ــت. علیرغ ــه اس ــمار می رفت ــه ش ــیراز ب ــاز ش ــای ممت ــواره از داروخانه ه ــه هم ــد ک ــیراز نمودن ــق، ش ــه تحقی ــدیدی ب ــه ش ــان عالق ــه ایش ــم این ک ــت. علیرغ ــه اس ــمار می رفت ــه ش ــیراز ب ــاز ش ــای ممت ــواره از داروخانه ه ــه هم ــد ک ــیراز نمودن ش
تفحــص و کشــف داروهــای جدیــد داشــتند و در ایــن راه تــا حــد زیــادی هــم موفــق شــده بودنــد، امــا کثــرت گرفتاری هــای شــغلی فرصــت کافــی تفحــص و کشــف داروهــای جدیــد داشــتند و در ایــن راه تــا حــد زیــادی هــم موفــق شــده بودنــد، امــا کثــرت گرفتاری هــای شــغلی فرصــت کافــی 
ــا همسرشــان ســرکارخانم  ــا همسرشــان ســرکارخانم  ب ــد. در ســال ۱3۴۵۱3۴۵ ب ــه بســنده کردن ــه مســئولیت فنــی داروخان ــرای تحقیــق و پژوهــش برایشــان باقــی نگذاشــت و ب ــد. در ســال  ب ــه بســنده کردن ــه مســئولیت فنــی داروخان ــرای تحقیــق و پژوهــش برایشــان باقــی نگذاشــت و ب  ب
همــا وهــاب زاده آشــنا و ازدواج نمودنــد. ))حاصــل زندگــی مشــترک ایشــان ســه فرزنــد اســت(( در حــدود ســالهمــا وهــاب زاده آشــنا و ازدواج نمودنــد. ))حاصــل زندگــی مشــترک ایشــان ســه فرزنــد اســت(( در حــدود ســال۱3۷۰۱3۷۰ از طریق یکــی از روان پزشــکان  از طریق یکــی از روان پزشــکان 
مرکــز دولتــی نرجــس خاتــون مرکــز دولتــی نرجــس خاتــون »»جنــاب آقــای دکتــر معیــنجنــاب آقــای دکتــر معیــن«« بــا آن مرکــز آشــنا شــدند. در بــدو آشــنایی بــا نیتــی خــاص، کمک هــای نقــدی ماهانــه   بــا آن مرکــز آشــنا شــدند. در بــدو آشــنایی بــا نیتــی خــاص، کمک هــای نقــدی ماهانــه  
ــس از  ــول و بی سرپرســت، و پ ــه پاکــی ذات کــودکان معصــوِم معل ــردن ب ــی ب ــرآورده شــدن حاجت شــان و پ ــا ب ــد. ب ــور می نمودن ــز مذک ــه مرک ــس از ب ــول و بی سرپرســت، و پ ــه پاکــی ذات کــودکان معصــوِم معل ــردن ب ــی ب ــرآورده شــدن حاجت شــان و پ ــا ب ــد. ب ــور می نمودن ــز مذک ــه مرک ب
ــدازی مؤسســه خیریــه و  ــه دیدگاه هــای خــاص آقــای بهاءالدینــی در خصــوص راه ان ــدازی مؤسســه خیریــه و ، ب ــه دیدگاه هــای خــاص آقــای بهاءالدینــی در خصــوص راه ان ــا حــاج آقــای بهاءالدینــی درحــدود ســال ۱3۷3۱3۷3، ب ــا حــاج آقــای بهاءالدینــی درحــدود ســال آشــنائی ب آشــنائی ب
هیئــت امنایــی پی بــرده، به صــورت جدی تــر در ایــن خصــوص فعــال شــدند. در ســالهیئــت امنایــی پی بــرده، به صــورت جدی تــر در ایــن خصــوص فعــال شــدند. در ســال۱3۷۴۱3۷۴ بــا پیگیــری، تــالش و کوشــش بهاءالدینــی و همــکاری  بــا پیگیــری، تــالش و کوشــش بهاءالدینــی و همــکاری 
مرحــوم دکتــر برادران شــرکاء و تنــی چنــد از نیکــوکاران دیگــر، مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس تأســیس و راه انــدازی شــد. شــروع فعالیــت ســرای مرحــوم دکتــر برادران شــرکاء و تنــی چنــد از نیکــوکاران دیگــر، مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس تأســیس و راه انــدازی شــد. شــروع فعالیــت ســرای 
نرجــس بــرای مرحــوم دکتــر شــرکاء بــه منزلــه بــرآورده شــدن یکــی از بزرگ تریــن آرزوهــای قلبــی ایشــان یعنــی حمایــت و یــاری رســاندن بــه نرجــس بــرای مرحــوم دکتــر شــرکاء بــه منزلــه بــرآورده شــدن یکــی از بزرگ تریــن آرزوهــای قلبــی ایشــان یعنــی حمایــت و یــاری رســاندن بــه 
معلولیــن و خانواده هــای بی بضاعــت بــود کــه تــا پایــان حیــات پــر برکت شــان نیــز تمامــی فکــر و ذهــن شــان را فــرا گرفتــه بــود، لــزوم گســترش معلولیــن و خانواده هــای بی بضاعــت بــود کــه تــا پایــان حیــات پــر برکت شــان نیــز تمامــی فکــر و ذهــن شــان را فــرا گرفتــه بــود، لــزوم گســترش 
فعالیــت مؤسســه و تأمیــن رفــاه توان خواهــان تحــت پوشــش ســرای نرجــس، همــواره دغدغــه اصلــی ایشــان بــود. دکتــر برادران شــرکاء بــه عنــوان فعالیــت مؤسســه و تأمیــن رفــاه توان خواهــان تحــت پوشــش ســرای نرجــس، همــواره دغدغــه اصلــی ایشــان بــود. دکتــر برادران شــرکاء بــه عنــوان 
عضــو هیئــت امنــاء و عضــو هیئــت مدیــره بــا مؤسســه مردمــی نرجــس همــکاری می نمودنــد. مرحــوم دکتــر شــرکاء در ســال عضــو هیئــت امنــاء و عضــو هیئــت مدیــره بــا مؤسســه مردمــی نرجــس همــکاری می نمودنــد. مرحــوم دکتــر شــرکاء در ســال ۱388۱388 بــر اثــر ســانحه  بــر اثــر ســانحه 
تصــادف دلخراشــی مصــدوم و حــدود دو ســال در حالــت کمــا بــه ســر می بردنــد، ســال تصــادف دلخراشــی مصــدوم و حــدود دو ســال در حالــت کمــا بــه ســر می بردنــد، ســال ۱3۹۰۱3۹۰ در شــب شــهادت حضــرت امــام حســن عســگری  در شــب شــهادت حضــرت امــام حســن عســگری 
متأســفانه بــر اثــر ایســت قلبــی دیــده ازجهــان فــرو بســتند. پــس از درگذشــت آن مرحــوم فرزنــد ایشــان آقــای رامیــن برادران شــرکاء کــه هــم متأســفانه بــر اثــر ایســت قلبــی دیــده ازجهــان فــرو بســتند. پــس از درگذشــت آن مرحــوم فرزنــد ایشــان آقــای رامیــن برادران شــرکاء کــه هــم 
اکنــون بــه حرفــه خلبانــی اشــتغال دارنــد دنبالــه رو راه پــدر بــوده، حمایــت مــادی و معنــوی ایشــان از کــودکان بی سرپرســت ســرای نرجــس را اکنــون بــه حرفــه خلبانــی اشــتغال دارنــد دنبالــه رو راه پــدر بــوده، حمایــت مــادی و معنــوی ایشــان از کــودکان بی سرپرســت ســرای نرجــس را 
ادامــه داده انــد. مرحــوم دکتــر شــرکاء در ســاخت و احــداث چندیــن مســجد و اماکنــه عمومــی عــام المنفعــه دیگــر نیــز همــکاری کــرده، سرپرســتی ادامــه داده انــد. مرحــوم دکتــر شــرکاء در ســاخت و احــداث چندیــن مســجد و اماکنــه عمومــی عــام المنفعــه دیگــر نیــز همــکاری کــرده، سرپرســتی 
چنــد خانــواده نیازمنــد راشــخصًا بــه عهــده داشــتند. اگــر چــه جســم خاکــی ایشــان از جمــع دوســتان خــود در مؤسســه مردمــی نرجــس جــدا و چنــد خانــواده نیازمنــد راشــخصًا بــه عهــده داشــتند. اگــر چــه جســم خاکــی ایشــان از جمــع دوســتان خــود در مؤسســه مردمــی نرجــس جــدا و 

بــر افــالک شــد، امامنــش وخــوی نیــک آن بزرگــوار، همــواره در ذهــن و یادمــان جاودانــه اســت. روانــش شــاد ویــادش گرامــی بــاد.بــر افــالک شــد، امامنــش وخــوی نیــک آن بزرگــوار، همــواره در ذهــن و یادمــان جاودانــه اســت. روانــش شــاد ویــادش گرامــی بــاد.

شرح حال و بیوگرافی مرحوم دکتر محمدمهدی رباردان شرکاء،       عضو فقید هیأت امنای مؤسسه مردمی رنجس شیراز
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از اشتباهات خود درس بگیرید و آن را به دیگران نیز درس بدهید.
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تجربه نشان داده است، شوق و حرارت مدیر بیش از قابلیت او مؤثر بوده است.

After about 8 months of delay in holding the 
monthly general meeting of management and 
staff, due to the pandemic, n Feb 2021, the 
meeting was held for two days in an open area 
with 60 participants, wearing face mask, keeping 
safe distance, noticing the fundamental health 
protocol  and safety issues. During the meeting.
Mr Bahaeddini, the CEO of Narjes Institute, 
appreciated the staff›s patience, nonstop effort, 
efficient performance, and thanked God and 
the staff for their precise caring about health 
protocols during one year of pandemic which 
results to, none of the disabled children affected 
by the Covid -19 pandemic Latter. Mr Bahaeddini 
explained the next year plans and requested 
the staff to work more eagerly next year and 
set their priority, serving the disabled children. 
In the following, some staffs discussed their 
problem and issues and got proper solutions and 
approaches presenting by the management. 

The Management And Staff The Management And Staff 
MeetingMeeting

We are all responsibleWe are all responsible

On Sunday, Feb. 28th, Narjes institute was 
honored to host the members of judicial support 
commission of commerce chamber for industries, 

mines and agriculture of Fars province. After few 
months of delay due to the Covid - 19 pandemic, 
the meeting was held in an open area with 
precise noticing to the health protocols and safe 
social distancing. After recitation of some verses 
of holy Quran, the announcer welcomed the 
audiences and then two songs were performed 
by choral group of disabled children of Narjes 
Institute, following by two disabled children 
singing anthem. In the next part. Mr Bahaeddini, 
the CEO of Narjes Institute welcoming and 
respecting the audiences, described a brief 
history of Narjes Institute, the current situation 
of the disabled children and their caregivers, 
social and economical problems of families 
with disabled children, and the upcoming plans 
of Narjes Institute especially the construction 
of the second branch of Narjes Institute called 
«Kolbeye Mehr» in Sadra downtown. Next, Mr 
Sokhan Pardaz, the Shiraz University lecturer, 
present and read a poem who wrote for the 
Narjes children. Later, Soheila Mohebi, the 
chairwoman of the Commission briefly explained 
the performance of the Commission in the current 
year, duties plans and facilities of the commerce 
chamber and the role of commission in analyzing 
and planning the future economy of society. 
Eventually, Mojgan Jafari, the vice chairwoman 
of commission stated some issues about the 
general policies of commission,  the social 
responsibilities of business enterprises,  roles 
of responsibility in validation, and the amount 
of social capital of companies. The ceremony 
which was started at 14:00 finally ended at 15:45 
after presenting some awards to the vocal group 
of Narjes Institute.  
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مدیر باید مسائل کمی را به مافوق و مسائل بیشتری را به زیر دستان ارجاع دهد.

The Appearance And Continuation The Appearance And Continuation 
Of Happiness In The NeighborhoodOf Happiness In The Neighborhood
Of CoronaOf Corona

The 326th board of directors meeting of Narjes 
Institute and the 76th meeting of Narjes Health 
Clinic›s board of directors was held in Kolbeye 
Mehr Hall, in Sadra downtown. At first two songs 
were performed by vocal group of disabled 
children and then two disabled children performed 
solo vocal songs. Later, Bahaeddini the CEO of 
Narjes Institute reported the overall performance 
of the institution and the physical progress of 
«Kolbeye Mehr» project. Members of board 
of directors visited different parts of the project 
to directly see the qualitative and quantitative 
progress of construction and equipping. At 
the end, the members accompanied by some 
disabled children, honored the Arbor Day, and 
planted some trees in commemoration of those 
benefactors who are not among us anymore

Holding a Board MeetingHolding a Board Meeting
At The Same Time As The At The Same Time As The 
Tree Planting DayTree Planting Day

Learning is possible in, direct and indirect 
methods. It is proved that, indirect learning is more 
efficient, deeper and more permanent. Normal 
children acquire indirect learning at home through 
observing the parent and friend›s behavior; 
this is a little different when comes to disabled 
homeless children because they mostly grow in 
more limited environment without the presence of 
family and friends, so, their cultural observation 
circle is more restricted. To come to the solution, 
the skilled experts of Narjes Institute, with regard 
to safety issues, organized a scheduled plan for 
disabled children to show up in public places 
like parks, museums, and religious places. 
Despite Covid - 19 pandemic, this plan has not 
stopped and continued seriously with regard to 
social distancing, health and safety instructions. 
Organized in small groups of at most 10 people, 
disabled children show up in safe public places 
four times a month to enjoy, exercise changing 
their mood and to practice personal and social 
skills indirectly under the supervision of their 
experienced educators. 
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32
در مورد آخرین پیشرفت های حاصله مطالعه کنید، تا بتوانید اقدامات آگاهانه تری انجام دهید.

One day a farmer›s donkey fell down into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer One day a farmer›s donkey fell down into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer 
tried to figure out what to do. Finally he decided the animal was old, and the well needed to be covered tried to figure out what to do. Finally he decided the animal was old, and the well needed to be covered 
up anyway; it just wasn›t worth it to retrieve the donkey. He invited all his neighbors to shovel dirt into up anyway; it just wasn›t worth it to retrieve the donkey. He invited all his neighbors to shovel dirt into 
the well. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly.the well. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly.
Then, to everyone›s amazement, he quieted down. A few shovel loads later, the farmer finally looked Then, to everyone›s amazement, he quieted down. A few shovel loads later, the farmer finally looked 
down the well, and was astonished at what he saw. With every shovel of dirt that hit his back, the down the well, and was astonished at what he saw. With every shovel of dirt that hit his back, the 
donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up. As the farmer›s donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up. As the farmer›s 
neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. Pretty neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. Pretty 
soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and trotted offsoon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and trotted off     

روزی االغ یــک کشــاورز بــه درون چــاه افتــاد و ســاعت ها گریــه کــرد. کشــاورز تصمیــم گرفــت فکــری بــه حــال ماجــرا کنــد. ســرانجام روزی االغ یــک کشــاورز بــه درون چــاه افتــاد و ســاعت ها گریــه کــرد. کشــاورز تصمیــم گرفــت فکــری بــه حــال ماجــرا کنــد. ســرانجام 
ــدارد. چنــد تــن از  ــه ایــن فکــر افتــاد کــه چــون االغ پیــر اســت بهتــر اســت چــاه را بپوشــاند. االغ ارزش بیــرون آوردن از چــاه را ن ــدارد. چنــد تــن از ب ــه ایــن فکــر افتــاد کــه چــون االغ پیــر اســت بهتــر اســت چــاه را بپوشــاند. االغ ارزش بیــرون آوردن از چــاه را ن ب
ــزی  ــا چی ــرد. ام ــه زاری ک ــد شــروع ب ــن را فهمی ــه ای ــد. االغ ک ــا را داخــل چــاه بریزن ــل خاک ه ــا بی ــا ب ــرد ت ــزی همســایگانش را صــدا ک ــا چی ــرد. ام ــه زاری ک ــد شــروع ب ــن را فهمی ــه ای ــد. االغ ک ــا را داخــل چــاه بریزن ــل خاک ه ــا بی ــا ب ــرد ت همســایگانش را صــدا ک
نگذشــت کــه ســاکت شــد. بعــد از مقــداری خــاک پاشــیدن کشــاورز بــه درون چــاه نــگاه کــرد و از چیــزی کــه می دیــد متعجــب شــد.نگذشــت کــه ســاکت شــد. بعــد از مقــداری خــاک پاشــیدن کشــاورز بــه درون چــاه نــگاه کــرد و از چیــزی کــه می دیــد متعجــب شــد.

بــا هــر بیــل خاکــی کــه داخــل چــاه ریختــه می شــد، االغ آن هــا را از بدنــش می تکانــد و یــک قــدم باالتــر می آمــد. همیــن کار ادامــه بــا هــر بیــل خاکــی کــه داخــل چــاه ریختــه می شــد، االغ آن هــا را از بدنــش می تکانــد و یــک قــدم باالتــر می آمــد. همیــن کار ادامــه 
پیــدا کــرد و طولــی نکشــید کــه االغ بــه لبــه ی چــاه رســید و همــه متحیــر شــدند.پیــدا کــرد و طولــی نکشــید کــه االغ بــه لبــه ی چــاه رســید و همــه متحیــر شــدند.

نتیجه اخالقی این داستاننتیجه اخالقی این داستان
ــا  ــد. م ــتفاده کنی ــی اس ــه ی ترق ــک پل ــوان ی ــه عن ــختی ها ب ــدام از س ــر ک ــد از ه ــما می توانی ــا ش ــختی دارد. ام ــه س ــی همیش ــا زندگ ــد. م ــتفاده کنی ــی اس ــه ی ترق ــک پل ــوان ی ــه عن ــختی ها ب ــدام از س ــر ک ــد از ه ــما می توانی ــا ش ــختی دارد. ام ــه س ــی همیش زندگ

ــویم.   ــالص ش ــا خ ــا و گرفتاری ه ــن چاه ه ــکالت از عمیق تری ــر مش ــدن در براب ــلیم نش ــا تس ــم ب ــویم.  می توانی ــالص ش ــا خ ــا و گرفتاری ه ــن چاه ه ــکالت از عمیق تری ــر مش ــدن در براب ــلیم نش ــا تس ــم ب می توانی

The Farmer›s DonkeyThe Farmer›s Donkey

االغ کشـاورزاالغ کشـاورز


