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هدایت بهاءالدینی .مدیر عامل مؤسسه نرجس

(عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت)

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

2

( صدشکرهک اين آمدوصدحيف هک آن رفت)

کمــی کــه دقــت کنیــم میبینیــم هــر حادثــه و اتفــاق مهمــی در طبیعــت و در فرهنــگ بشــری ،یــا بــا مناســبتی موســوم بــه عیــد
آغــاز و یــا بــا آن بــه پایــان میرســد...
ســال نــو در همــه فرهنگهــا ،بــا جشــنی بهنــام عیــد آغــاز میشــود ،در ادیــان و مکاتــب مختلــف نیــز اینگونــه اســت ،مث ـ ً
ا در
دیــن مبیــن اســام ،پایــان مناســک و مراســم عبــادی و ســنگین حــج ،بــا جشــن عیــد قربــان همــراه اســت ،پایــان هرهفتــه بــا عیــد
روز آدینــه اســت ،آغــاز دوران امامــت بــا عیــد غدیــر اســت ،بــه همیــن ترتیــب ،پایــان یــک مــاه امســاک و روزهداری در مــاه رمضــان،
نیزبــا عیــد ســعید فطــر بــه همــگان اعــام میشــود.
واژه (عيــد) از ريشــه (عــود) بــه معنــاي (بازگشــت پــي در پــي) اســت و در عــرف و شــرع بــه ايامــي اطــاق ميشــود کــه در بردارنــده
ســرور و شــادماني باشــد .در قــرآن کريــم از زبــان حضــرت عيســي (ع) آمــده اســت ( :انــزل علينــا مائــده مــن الســماء تکــون لنــا عيــدا)
يعنــي :بــر مــا مائــده و ســفره آســماني نــازل فرمــا تــا آن روز عيــد مــا باشــد.
در ديــن مبيــن اســام عيــد بــه هنگامــي گفتــه ميشــود کــه فضــل و رحمــت پــروردگار يکتــا شــامل حــال فــرد يــا جامعـهاي قــرار
گيــرد و ســرور حقيقــي زمانــي فــرا ميرســد کــه آدمــي بــه مرتبــه تقــرب و کســب رضايــت حــق نايــل گــردد.
آفرينــش ابداعــي ،افتتــاح ،ســرآغاز و همچنیــن اندازهگيــری آرد و آب و سرشــتن خميــر و مهيــا نمــودن آن
(فطــر) بــه معنــاي
ِ
بــراي پخــت نــان اســت .وجــه تســيمه ايــن واژه بــه لحــاظ بــاز کــردن روزه پــس از ســي روزاســت .واژه (فطــر) از فطــرت گرفتــه
شــده و بــه معنــای سرشــت اســت .بنابرایــن عیدفطــر ،یعنــی بازگشــت بــه فطــرت و سرشــت انســان .بازگشــت از ایــن نظــر کــه آیــا
رابطــه مــا بــا فطــرت پــاک انســانی بــه طــور صحیــح برقــرار اســت یــا نــه؟ آیــا روح عمیــق و فطــرت پاکــی کــه خداونــد بــه مــا
هدیــه داده امــا بــر اثــر حجابهــای جهــل ،انحــراف و گنــاه ،زیــر زنگارهــای منیــت و خودخواهــی پنهــان گردیــده .درکالس آمــوزش
مــا ه رمضــان زنگارزدائــی شــده اســت یــا خیــر؟ کــه اگــر چنیــن اســت هــر روزهداری بایــد معجــزه نجــات فطــرت انســانی ،پیــروزی بــر
طاغــوت نفــس و اعتــای روح خــود را در عیــد ســعید فطــر جشــن بگیــرد و آنچــه را در مــاه رمضــان آموختــه و در راه خودســازی
و بهســازی خویــش بــه کار بــرده نمایــان و ظاهــر ســازد ،آنهــم نــه فقــط بــا کلمــات و حــرکات ،بلکــه بــا تمــام قلــب و درون خــود،
بــا تمــام وجــود و احســاس و از همــه مهمتــر در عمــل و در رفتــار خویــش نشــان دهــد .رمضــان انــدک انــدک پایــان میپذیــرد و
بــه انتهــای خــود میرســد ،مســلمانان در مکتــب رمضــان و روزه ،در پرتــو آیــات قــرآن و نیایشهــا و تقویــت صبــر و اراده ،اقــدام بــه
فراگیــری ،آمــوزش و خودســازی نمــوده ،و در روز عیــد فطرجشــن میگیرنــد کــه از راه پــر دســت انــداز جهــاد اکبــر ،بــا گامهــای
اســتوار عبــور کــرده ،بــه مقصــود و بــه مقصــد رســیدهاند .اگــر چنیــن بازگشــت و عیــدی در زندگــی انســان تحقــق یابــد بــرای او
هــر روز ،روز عیــد اســت .چنانکــه امیــر مؤمنــان علــی(ع) فرمودهانــد:
(( انما هو عید لمن قبل اهلل صیامه و شکر قیامه ،و کل یوم ال یعصی اهلل فیه فهو عید ))
(( امــروز تنهــا عیــد کســانی اســت کــه روزه آنهــا در پی ـشگاه خــدا پذیرفتــه شــود ،و عبادتهــای شــبانه آنهــا مــورد پذیــرش
خداونــد شــده باشــد ،و هــر روزی کــه گنــاه نکنــی روز عیــد تــو اســت )) مهمتریــن دس ـتآورد مســلمین از روزهداری مــاه رمضــان
و عیــد فطــر ،دل کنــدن از زخــارف دنیــا و بخشــیدن از امــوال خــود بــه نیازمنــدان اســت کــه در قالــب (( زکات فطریــه » جلــوه
مینمایــد .پرداخــت زکات فطریــه ،در واقــع مکمــل یــک مــاه امســاک و روزه داری مؤمنیــن اســت .مطابــق روال همــه ســاله ،امســال
نیــز جمــع کثیــری ازنيک ـوکاران مؤمــن و روزهدار ،زکات فطریــه ،کفــاره و نــذورات خویــش را بــا بزرگــواری بــه فرشــتگان زمینــی
مؤسســه مردمــی نرجــس اهــداء نمودنــد.
تا عید سعید فطر سال بعد ،دعای خیر کودکان معلول و بیسرپرست سرای نرجس ،رفیق راه شما عزیزان نیکاندیش باد.
به چیزهایی که احساس توا نمند بودن شما را بهوجود میآورند ،فکر کنید

روابط عمومی رد جهان ارتباطات

ابراهیـم صدیقـی ،سردبیـر نشریـه

در برنامه خود بهطور منظم روزهایی را برای دوری از محل کار و تجدید قوا در نظر بگیرید.

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

بیســت و هفتــم اردیبهش ـتماه بــهعنــوان روز جهانــی ارتباطــات وجامعــه اطالعاتــی نامگــذاری شــده اســت .ایــن
روز در ایــران هــم بــه عنــوان روز روابطعمومــی و ارتباطــات تعییــن گردیــده اســت .بــه همیــن بهانــه نقــش و جایــگاه
امــروزه نقــش روابــط عمومیهــا در کمــک بــه
روابطعمومــی را بــه عنــوان هنــر هشــتم بــا هــم مــرور میکنیــم ،امـ
تصمیــم گیریهــای مدیریتــی و اســتراتژیک یــک ســازمان بــه هیچوجــه قابــل انــکار نیســت .جایــگاه و تأثیــر روابــط
عمومــی بــه عنــوان یــک ابــزار مدیریتــی بــرای تعالــی فعالیتهــای حرفـهای ،علمــی و الکترونیکــی ،از مشــخصههای
جدیــد روابــط عمومــی در عصــر ارتباطــات اســت .بنابرایــن ،از نقــاط برجســته و ممتــاز در مدیریــت اســتراتژیک،
تأکیــد بــر محیــط بــرون ســازمانی و حتــی جهانــی اســت و در واقــع ،منظــور از وظایــف اســتراتژیک روابــط عمومــی،
دخالــت در رونــد تصمیمگیــری ســازمان اســت.
اهمیــت جایــگاه روابــط عمومــی در عصــر ارتباطــات و در دورانــی کــه اطــا ع رســانی در همــه عرصههــا پیشــتاز
اســت ،دوچنــدان شــده اســت بــه گونــهای کــه موفقیــت ســازمانها ،ادارات و شــرکتها و ادامــه حیاتشــان در
عرصههــا و فعالیتهــای تخصصــی بــه عملکــرد روابــط عمومیهــای آنهــا وابســته اســت .روابــط عمومــی مــدون
و برنامهریــزی شــده یکــی از ابزارهــای قــوی مدیریــت افــکار اســت ،روابــط عمومــی بــه عنــوان اصلیتریــن حلقــه
ارتبــاط بیــن مدیــران و کارکنــان ،مســئولیت خطیــری در فرآینــد دسترســی مدیــران بــه افــکار جمعــی کارکنــان دارند
بــه همیــن دلیــل توجــه ویــژه بــه روابــط عمومــی ،بــه عنــوان نهــادی کــه میتوانــد بــه صــورت نظاممنــد ،برنامــه
ی شــده و ســنجیده در جهــت ایجــاد ،حفــظ و گســترش تعامــل و تفاهــم مدیــران بــا کارکنــان اقــدام کنــد ،بســیار
ریــز 
حائــز اهمیــت اســت .آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه کار روابــط عمومــی تســهیل و خدمــت بــه مدیریــت اســت نه
مدیــر ،چــرا کــه محــور اساســی کار روابــط عمومــی کســب منافــع بــرای کل ســازمان اســت نــه بــرای شــخصی کــه در
رأس هــرم ســازمانی قــرار گرفتــه اســت .بنابرایــن بایــد بــه روابــط عمومــی و کارکردهــای آن ،بهتــر و منطقیتــر نــگاه
کــرد .در ایــن صــورت اســت کــه روابــط عمومــی میتوانــد در مأموریــت ســازمانی خــود کام ـ ً
ا موفــق عمــل کنــد.
نهادهــای غیــر دولتــی و نظامهــای هیئــت امنائــی نمیتواننــد نســبت بــه تحــوالت ارتباطــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
بیتفــاوت باشــند .رشــد و بالندگــی مراکــز خیریــه نیــز در گــرو راهکارهایــی اســت کــه یکــی از ایــن راهکارهــا حضــور
مؤثــر و توانمنــد در جوامــع اطالعاتــی و دسترســی بــه حجــم وســیعی از ایــن اطالعــات اســت .ایــن دسترســی در
قالــب روابــط عمومیهــا و ابزارهــای ارتباطــی امکانپذیــر اســت کــه میتوانــد بــه شــکلی جامــع ایــن حضــور را
برجســته ســازد .امــا چگونگــی ایــن حضــور بــدون داشــتن پشــتوانههای علمــی محقــق نخواهــد شــد.
بــدون شــک ،تغییــر نــگاه حاضــر بــه روابــط عمومــی و اصــاح جایــگاه روابــط عمومیهــا میتوانــد گامهــای بلنــدی
را در حرکــت رو بــه رشــد نظــام ارتباطــی و روابــط عمومــی درکشــور بــردارد و ایــن حرف ـه و فــن تخصصــی را در
جایــگاه و مرتبــه و منزلــت واقعــی خویــش قــرار دهــد .در واقــع میتــوان گفــت روزملــی ارتباطــات و روابــط عمومــی
میتوانــد نقطــه عطفــی در توســعه و تحــول واحدهــای روابــط عمومــی در ایــران ایجــاد نمایــد .نتیجــه نهائــی انجــام
ایــن تحــول ،مطمئن ـاً بــه شــفاف شــدن جایــگاه و نقــش مؤسســات خیریــه و نهادهــای مردمــی در افــکار عمومــی
جامعــه و اعتــای اعتمــاد ســازی وگســترش رابطــه خیریههــا و مــردم نیکاندیــش کمــک شــایان خواهــد نمــود.

3

خـبـرنـامـه
خـبـرنـامـه
ـد
ـد هنرمنـ
ـالگرد تولـ
ـن سـ
جشـ

برگــزاری ســیصد و بیســت و

ـس
ـاز نرجـ
ـای بـ
ـوب ،درفضـ
محبـ

هشــتمین جلســه هیئــت مدیــره

تولــد ،آغــاز «آمــدن» اســت ،آغــاز «بــودن» اســت ،آغــار «رشــد وپــا

پنجشــنبه ،بیســتم خردادمــاه  ،۱۴۰۰ســیصد و بیســت و هشــتمین

تولــد ،یــادآوری معجــزه آمدنمــان بــه خودمــان اســت ...تکــرا ِر آغــا ِز
بودنهــا ،پاگرفتنهــا و مــن شــدنهای خودمــان بــرای خودمــان

و بهداشــتی در محوطــه مؤسســه برگــزار شــد.

هنرمنــدان گمنــام و بــی ادعــا امــا بهمعنــای واقعــی هنرمنــد ،روز

جلســه هیئــت مدیــره مؤسســه مردمــی نرجــس و هفتــاد و هشــتمین

جلســه هیئــت مدیــره درمانــگاه نرجــس بــا رعایــت کلیــه مــوارد ایمنــی

اســت ...کــودکان معلــول و بیسرپرســت ســرای نرجــس ،ایــن

ابتــدا بهاءالدینــی رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل مؤسســه ،ضمــن

بیســت و پنجــم خردادمــاه امســال ،درشــرایط ویــژه شــیوع و همــه

کلــی مؤسســه نرجــس مطالــب و اطالعاتــی بیان نمودند .ســپس ایشــان

و بــا رعایــت کلیــه مــوارد ایمنــی و بهداشــتی ،ضمــن گرامیداشــت

عــرض خیــر مقــدم و خوشآمدگویــی بــه حضــار ،درخصــوص عملکــرد
از میــزان پیشــرفت فیزیکــی پــروژه کلبــه مهــر در صــدرا ،چگونگــی
خدماترســانی درمانــگاه ،وضعیــت ســامت توانخواهــان وکارکنــان،

همچنیــن انجــام واکسیناســیون آنــان برعلیــه ویــروس کرونــا ســخن

گفتنــد .پــس از آن گــزارش مالــی و عملکــرد اقتصــادی یکمــاه
موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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گرفتــن» اســت ،آغــاز «مــن شــدن» اســت ...برگــزاری جشــن ســالگرد

گذشــته مؤسســه و درمانــگاه توســط معــاون مالــی بــه اســتحضار اعضــاء
رســید .چنــد تــن از اعضــاء نیــز نقطــه نظــرات و پرس ـشهای خــود را
مطــرح نمودنــد کــه پاســخ الزم توســط مدیــر عامــل ارائــه شــد.

گیــری کرونــا ،در خلــوتِ قرنطینــه و در فضائــی متفــاوت بــا همیشـه

ســالروز ِتول ـ ِد هنرمن ـ ِد ارجمنــد ،خواننــده خــوش صــدای شــیرازی
و ســفیر نیکــوکاری ســرای نرجــس حامــد فقیهــی عزیــز را میهمــان

هنرنمایــی خــود نمــوده و بــا اجــرای چنــد ترانــه ،لحظاتــی شــاد را
رقــم زده و مراتــب قدردانــی خــود از همراهــی همیشــگی برادرشــان
حامــد را بهصــورت عملــی اعــام نمودنــد .در ادامــه ایــن جشــن تولــد،
حامــد فقیهــی نیــز بــا اجــرای هنرمندانــه چنــد ترانــه ،گلهــای لبخند

را بــر لبهــای فرشــتگان زمینــی ســرای نرجــس شــکوفا نمــود.

به منظور دستیابی به نتایج موفقیتآمیز ،افراد را به بهرهگیری از حداکثر توان موجود تشویق کنید.

برگــزاری جلســه ماهانــه

کارکنــان در فضــای بــاز

جلســه برنامــه ریــزی و

هماهنگــی واحدهای مؤسســه

مطابــق بــا برنامههــای جــاری و هفتگــی مؤسســه ،عصــر روز یکشــنبه

بیســت و ســوم خــرداد مــاه ،جلســه «هماهنگــی و امــور اداری» بــا
حضــور اعضــاء و بــا رعایــت مــوارد ایمنــی و بهداشــتی و حفــظ فاصلــه

اولیــن جلســه برنامهریــزی مؤسســه بــا حضــور اعضــاء ،بــا رعایــت کلیــه مــوارد
ایمنــی و بــا حفــظ فاصلــه اجتماعــی در دفتــر مدیریــت مرکــز برگــزار شــد.

مناســب فیزیکــی در محوطــه رو بــاز مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس

در ایــن جلســه بهاءالدینــی ،مدیرعامــل ضمــن برشــمردن و ذکــر علــل لــزوم

و مســئولین مربوطــه در ارتبــاط بــا انجــام یــا عــدم انجــام مصوبــات

تدویــن برنامههــای عملــی وکاربــردی بــرای نیــل بــه اهــداف ســازمانی تاکیــد

برگــزار شــد .ابتــدا مصوبــات جلســات قبلــی توســط دبیــر جلســه قرائــت
توضیحــات خــود را ارائــه نمودنــد .ســپس هــر یــک از مســئولین

واحـــدهای اداری و بخــش نگهــداری ،مشــکالت و مســائل مربــوط بــه
حــوزه تحــت نظــارت خــود را مطــرح و پیشــنهاداتی را ارائــه نمودنــد.

در ادامــه جلســه ،بهاءالدینــی مدیرعامــل مؤسســه طــی ســخنانی
ضمــن تشــکر از پیگیریهــا و اقدامــات انجــام شــده توســط اعضــاء،
مســائلی را در رابطــه بــا ضــرورت رعایــت دقیــق مقــررات ،اقــدام بــه
موقــع و پیگیــری انجــام مصوبــات برابــر بــا جــدول زمانــی اعــام شــده

بیــان نمــوده و اظهــار داشــتند صداقــت در انجــام امــور محولــه ،عــدم
دخالــت در حــوزه وظایــف دیگــر مســئوالن ،جــدی بــودن در انجــام
کار ،اتخــاذ راهکارهــای مناســب ،پیــشگام بــودن در برنامهریــزی و
ارائــه پیشــنهادهای کارآمــد از ویژگیهــای یــک مدیــر و مســئول موفــق
اســت .بنابرایــن در نظــر اســت بــه مســئولین قســمتهایی کــه در ایــن

ِ
براهمیــت حیاتــی
تفکیــک جلســات برنامهریــزی و هماهنگــی از یکدیگــر،
نمودنــد و اظهــار داشــتند؛ مدیــران موفــق کســانی هســتند کــه بــه افقهــای
ـازمان تحــت مدیریــت خــود نظــر داشــته و از فرصــت ســوزیهای
دوردســت سـ
ِ
رایــج اجتنــاب نمــوده ،مســیر را بــرای تعالــی فکــر و اندیشــه کارکنــان و در

نتیجــه بــه بارنشســتن اهــداف غائــی ،همــوار مینماینــد .در ادامــه تنــی چنــد
از اعضــاء کارگــروه نظــرات و مشــکالت فــرا روی اجرائــی شــدن برنامههــا
را بیــان کــرده و بهاءالدینــی توضیحــات الزم را ارائــه نمودنــد .مقــرر شــد
درجلســه آتــی مســئول هــر قســمت ،برنامههــای مرتبــط بــا حــوزه سرپرســتی
خــود را اعــام نمایــد .الزم بــه ذکراســت تــا قبــل از ایــن جلســه ،جلســات
برنامهریــزی و هماهنگــی امــور مرکــز ،در قالــب یــک نشســت مشــترک
برگــزار میشــد کــه بــا توجــه بــه تخصصــی بــودن مســائل برنامهریــزی ،از
ایــن هفتــه جلســات از یکدیگــر تفکیــک شــده و هــر یــک در زمانــی متفــاوت
بــا حضــور اعضــاء هرجلســه برگــزار خواهــد شــد.

زمینــه از ســایرین فعالتــر ظاهــر میشــوند تشــویقهای مناســب

اختصــاص یابــد.

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

رضایت خود را از عملکرد مطلوب کارکنان ابراز کنید ،به ویژه زمانی که به آنها برای بهتر شدن انگیزه میبخشید.
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آیـا پدر میتواند فرزندان خود
را از ارث محروم کنـد؟

ایــن جملــه کــه « از ارث محرومــت میکنــم» بــرای بســیاری از افــراد آشــنا
اســت و ممکــن اســت بارهــا و بارهــا آن را شــنیده باشــند .در بیشــتر مواقــع،
ایــن عبــارت توســط پدرانــی بــه کار مـیرود کــه بــا برخــی رفتارهــای فرزنــدان
خــود مخالفنــد و بــا اســتفاده از ایــن حربــه میخواهنــد آنهــا را بــه انجــام
رفتارهایــی مطابــق میــل خــود مجبــور کننــد .شــنیدن ایــن جملــه ممکــن
اســت موجــب نگرانــی برخــی فرزنــدان شــده و حتــی در مــواردی همیــن افــراد،
بــا ایــن جملــه از قصــد و نیــت اصلــی خــود منصــرف شــوند امــا در ایــن میــان
افــرادی نیــز وجــود دارنــد کــه بــه دلیــل داشــتن دانــش حقوقــی ،بــه ایــن

اختالف نظر حقوقدانـان

برخــی حقوقدانــان در ایــن زمینــه عقیــده دارنــد کــه از ظاهــر جملــه « وصيــت
مزبــور نافــذ نيســت» چنيــن اســتفاده ميشــود كــه هــر گاه وارث محــروم،
بــه اراده وصیتکننــده ،تســليم شــود و محروميــت را بپذيــرد ،وصيــت نافــذ
ميشــود .الزمــه پذيــرش ايــن نظــر ،نافــذ بــودن وصيــت تــا حــد یــک ســوم
اســت كــه بــدون نيــاز بــه اجــازه نيــز اثــر دارد ،امــا در اســتفاده از ايــن ظاهــر
بايــد احتيــاط كــرد ،زيــرا قوانيــن ارث و قواعــد مربــوط بــه تملــك قهــري ورثــه
بــراي حفــظ مصالــح خانــواده وضــع شــده اســت و بــا نظــم عمومــي جامعــه
ارتبــاط نزديــك و مســتقيم دارد.
بعضــي ديگــر از حقوقدانــان نیــز در تفســير ايــن مــاده ميگوينــد کــه قاعــده
تــوارث از نظــر نظــم اجتماعــي تأســيس شــده اســت ،بديــن جهــت طبــق مــاده
 ۹۵۹قانــون مدنــي وارث نميتوانــد آن را از خــود ســلب كنــد .همچنــان كــه
مــورث (متوفــی) نميتوانــد آن را از وارث ســلب کنــد .بنابرايــن تــوارث از
احــكام بــه شــمار مـيرود نــه از حقــوق تــا شــخص بتوانــد آن را اســقاط كنــد.
بــه عنــوان مثــال ،هــرگاه كســي وصيــت کنــد كــه فــان وارث او از ارث محــروم

عبــارت اعتنــا نمیکننــد چــرا کــه میداننــد ایــن موضــوع پایــه و اســاس

وصيــت
باشــد يــا بــه فــان وارث او ارث داده نشــود يــا فــرد ،وارث او نيســتّ ،

محــروم کنــد.

گاهــي از اوقــات ،پــدر ،تصريــح ميكنــد كــه فــان فرزنــدم را از ارث محــروم

حقوقــی و قانونــی نــدارد و هیــچ کــس نمیتوانــد دیگــری را از چنیــن حقــی
حــال بایــد بررســی کــرد کــه آیــا در عالــم واقــع و از لحــاظ قانونــی و شــرع،
پــدر ایــن حــق را دارد کــه فرزنــد خــود را از ارث محــروم كنــد یــا خیــر؟
نافذ نبودن وصیـت

قانونگــذار در مــاده  ۸۳۷قانــون مدنــي ايــران ،اعــام کــرده اســت کــه «اگــر
وصيــت ،يــك يــا چنــد نفــر از ورثــه خــود را از ارث محــروم
كســي بــه موجــب ّ

كنــد ،وصيــت مزبــور نافــذ نيســت ».در حقیقــت وصیتکننــده حــق دارد بــه
میــزان یــک ســوم از امــوال خــود را وصیــت کنــد و وصیــت او نیــز بــرای ایــن
میــزان ،صحیــح و نافــذ اســت و چنانچــه نســبت بــه بیشــتر از ایــن میــزان

مزبــور موجــب محروميــت او از ارث نخواهــد شــد.

ســاختم ،در ايــن صــورت مطابــق آنچــه گفتيــم ،وصيــت باطــل اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه گاهــي از اوقــات ،پــدر ميگويــد کــه تمامــي ميراثــم را
بــه فالنــي و فالنــي دادم و بــه ايــن طريــق فرزنــد و ســاير ورثــه خــود را از ارث
محــروم ميكنــد .در اينجــا حقوقدانــان ميگوينــد کــه وصيــت تــا حــد یــک
ســوم ،نافــذ اســت و مــازاد ،منــوط بــه اجــازه ســاير وراثــی اســت كــه محــروم
از ارث شــدهاند .در ایــن صــورت ،اگــر فرزنــد و ســاير ورثــه اجــازه دادنــد،
تمامــي امــوال متعلــق بــه موصيلــه (کســی کــه وصیــت بــه نفــع او انجــام
شــده اســت) میشــود .در نتيجــه ،اگــر چــه مطابــق ظاهــر مــاده  ۸۳۷قانــون

وصیــت کنــد ،صحیــح بــودن چنیــن وصیتــی بــه اجــازه ســایر ورثــه بســتگی

مدنــي ايــران ،وصيــت پــدر بــه محــروم كــردن فرزنــد از ارث ،نافــذ نيســت

و شــخص صاحــب ایــن امــوال کــه همــان وصیتکننــده اســت ،حــق دخالــت

امــا بــا مراجعــه بــه تحليــل و تفســير حقوقدانــان از ايــن مــاده و بــا توجــه
بــه قواعــد و موازيــن حقوقــي ،در صورتــي كــه پــدر صراحتـاً فرزنــد خــود را از

دارد .زیــرا بــه اســتثنای یــک ســوم امــوال ،بقیــه ترکــه متعلــق بــه ورثــه اســت
در آنهــا را نــدارد و امــوال مزبــور بــه طــور طبیعــی در اختیــار همــه ورثــه
قــرار میگیــرد تــا طبــق ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه ارث ،میــان آنهــا

ارث محــروم كنــد ،وصيــت مزبــور باطــل اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه اگــر
پــدر تمامــي امــوال خــود را بــه ديگــر ورثــه تمليــك كنــد و اســمي از فرزنــد

تقســیم شــود .ســوالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود ،ایــن اســت کــه آیــا

وصيــت مزبــور غيــر نافــذ اســت .يعنــي اگــر فرزنــد
خــود نبــرد ،در ايــن صــورت ّ

یــا برخــی از وراث را از ارث محــروم کنــد یــا خیــر؟ کــه در

مــال وصيــت مؤثــر اســت.

وصیتکننــده حــق دارد بــه واســطه وصیــت خــود ،همــه ورثــه
پاســخ بــه ایــن پرســش ،قانونگــذار مــاده  ۸۳۷را ذکــر کــرده
اســت

اجــازه داد وصيــت صحيــح خواهــد بــود و اگــر فرزنــد اجــازه ندهــد تــا ثلــث
گــردآوری و تدویــن :حمیــد عرفانــی

نظر فقهای امامیـه

بــه اعتقــاد فقهــای امامیــه ،هــرگاه شــخص وصیتــی کند
کــه بــر اســاس آن ،بخواهــد یکــی از ورثــه را از ارث
محــروم کنــد ،چنیــن وصیتــی صحیــح نیســت .به
عنــوان مثــال شــخص وصیــت کنــد کــه بــه
دلیــل فســاد اخالقــی فرزنــدش ،او را از ارث
محــروم یــا از جمــع ورثــه ،حــذف میکنــد.
موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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در حقیقــت اکثــر فقهــا ایــن وصیــت را
بــه دلیــل مخالفــت آن بــا کتــاب و ســنت،
باطــل میداننــد.
اساس کار را طوری برنامه ریزی کنید که هر یک از افراد به دنبال انجام مطلوب وظایف خود باشد.

کارشناس و مشاورحقوقی مؤسسه

مسئولیت اجتماعی

از اهداف به عنوان راهی برای تمرکز بیشتر گروه در فعالیتها و همکاری بیشتر استفاده کنید .

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

هشت ونیم شب است ،باهمسر و دخترت پشت خط عارب ایپده چهارراه مالصدرا ایستاده ای ات چراغ عارب ایپده سبز
ً
شود ،رتاکیف غوغا میکند ،سمت راستت مرد جوانی حدودا سی و دو ساهل ایستاده ،از پشت سر با بقیه عاربین چیه فرقی
مش
ندا رد ،از نیمرخ هک می ینیب ،خص است سندرم داون است ،جوری هک انراحت نشود کمی زریچشمی ن گاهش
میکنی ،با دخترت مشغول صحبت میشوی ،چراغ همچنان قرمزست ،پابپا میشود ،معلومست ااظتنر کالهف اش
کرده ،باالخره چراغ سبز میشود ،حق تو و عاربین ایپده است هک رد شوید ،چند راننده توقف نمیکنند ،چراغ قرمز سواره
را رد میکنند ،همسرت زری لب میگوید :هچ انساناهی مسئوليت گرزیی!
با خانم و دخترت از خط عارب ایپده رد میشو ی وسط خیابان هک میرسی جوان همچنان ایستاده ،چراغ عارب سبز است
ولی ماشیناه رد میشوند .می ایستی ،ربمیگردی ،زن و دخترت تعجب میکنند ،تصور میکنند چیزی جا گذا شته ای
بدنت را سپر میکنی ،دستاهیت را باز میکنی ،جلو ماشیناه را میگیری ،چراغ عارب همچنان سبز است اخم و
تخم راننده اه را هب جان میخری .هب جوان دست میدهی و سالم میکنی چراغ عارب هنوز سبز است ،پا هب پای هم
رعض خیابان و خط عارب ایپده را رد میکنید هب چشماهی وق زده و خشم آلود راننده اهی طلب کار توهج نمیکنی ،آنسوی
خیابان هک میرسی هنوز چراغ عارب ایپده سبز است .دختر و همسرت منتظرت هستند ،جوانک میگوید «ردشدن از
خیابان خیلی سخت شده» .هب همسر ودخترت لبخند م یزند خدا حافظی میکند و رد ایپده رو هب سمت جنوب چهار راه هب راه
می افتد .دخترت لبخند میزند و میگوید «هچ بابای مسئوليت پذریی!» لبخندش را با تمام دنیا عوض نمی کنی .چیهکس
از تو نخواست ربگردی و جوانک را از هجوم ماشیناه حفظ کنی.
این مسئوليت پذریی ومشا کرت اجتماعی است ،با دختر و همسرت همراه و هم قدم میشوی...
م.صدیقی
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دانستنـــیهـــا

آیــــــــا میــدانیـــد؟

حنجره زرافه دارای تار صوتی نیست و او

تعداد سلولهای بدن انسان بیش از ستارگان

گنگ است.

آسمان است.
وجــود  75تریلیــون ســلول در بــدن ،تنهــا بخشــی از پیچیدگیهــای
خارقالعــاده بــدن انســان محســوب میشــوند .مغــز انســان روزانــه 200
کیلوکالــری اســتفاده میکنــد کــه نیرویــی معــادل یــک المــپ  10وات اســت،
در حالــت خــواب میــزان اســتفاده از انــرژی نیــز بــه پایینتریــن حــد خــود
میرســد.
تقریبـاً هــر هفــت ســال یکبــار ،بــدن اقــدام بــه جایگزیــن کــردن ســلولهای
قدیمــی میکنــد ،در زمــان محــدود خوانــدن ایــن مطلــب 25 ،میلیــون ســلول
در بــدن میمیرنــد امــا مشــکل خاصــی بــرای بــدن ایجــاد نمیشــود.
ســلولهای ســازنده بــدن انســان بهطــور مرتــب در حــال از بیــن رفتــن و
جایگزیــن شــدن هســتند و در طــول روز  300میلیــارد ســلول جدیــد بــرای
جایگزیــن شــدن بــا ســلولهای مــرده تولیــد میشــوند .ایــن جایگزینــی
بــرای اکثــر ســلولهای بــدن رخ میدهــد ،امــا ســلولهای حیاتــی در بــدن
ماننــد ســلولهای مغــز ،قلــب یــا اســتخوان قابــل بازســازی مجــدد نیســتند.
حــدود  400میلیــارد ســتاره در کهکشــان راه شــیری وجــود دارد ،امــا
ســلولهای بــدن انســان چندیــن برابــر ســتارگان اســت .بــدن انســان حــاوی

جالــب اســت بدانیــد زرافــه پاســخ مــا بــه ایــن ســؤال هیجانانگیــز کــه کــدام
حیــوان تــار صوتــی نــدارد میباشــد .آنهــا تــار صوتــی ندارنــد از ایــن رو
نمیتواننــد از خودشــان صدایــی تولیــد کننــد و بــا همنوعــان خــود ارتبــاط
برقــرار کننــد .زرافههــا بــرای ارتبــاط بــا یکدیگــر از حــرکات دمشــان اســتفاده
میکننــد و معانــی و مفاهیــم خودشــان را از ایــن طریــق بــه یکدیگــر منتقــل
میکننــد .تارهــای صوتــی بــرای حیوانــات کاربردهــای گوناگــون و متنوعــی
نســبت بــه انســانها دارد .حیوانــات بــا ایــن تارهــای صوتــی و صدایــی کــه از

بیــش از  75تریلیــون ســلول اســت و هــر ســلول دارای هــزاران نــوع مختلــف
مولکولهــای چنــد وجهــی بــرای تعامــل بــا یکدیگــر هســتند.
ســرعت انتقــال پیــام هــای عصبــی در بــدن متفــاوت اســت ،امــا ســریع تریــن
ســرعت بالــغ بــر  402کیلومتــر در ســاعت تخمیــن زده میشــود کــه معــادل
خودروهــای مســابقه اســت .ایــن ســرعت بــاال تنهــا در ســلولهای عصبــی
دیــده میشــود کــه بــه ارســال فــوری اطالعــات نیــاز دارنــد .بــا ایــن حــال
کنتــرل عملکــرد تمــام ســلولهای بــدن را ذهــن برعهــده دارد.

خــود ســاطع میکننــد ،در هنــگام خطــر همنوعــان خــود را صــدا میزننــد و
بــه نوعــی اعــام هشــدار و آگهــی بــرای همدیگــر صــادر میکننــد .در مواقــع
خطــر هرچــه حیــوان بیشــتر احســاس خطــر کنــد بیشــتر ایــن تارهــای صوتــی
را بــه کار میگیــرد .محققــان بــه تازهگــی یافتهانــد زرافههــا میتواننــد
فرکانسهــای صوتــی تولیــد کننــد .البتــه ایــن فرکانسهــا بــرای مــا قابــل
شــنیدن نیســت چــرا کــه ایــن فرکانسهــا فــرا صوتــی میباشــند .محققــان
بــرای اطمینــان از ایــن مســئله و اندازهگیــری آن یــک سیســتم قابــل حمــل
هوشــمند را بــه گــردن زرافههــا آویختنــد تــا صوتهــای احتمالــی را ثبــت
کنــد .آنهــا ایــن کار را بــا  11زرافــه انجــام دادنــد تــا از نتیجــه آزمایــش
مطمئــن باشــند .در انتهــای ایــن آزمایــش محققــان دریافتنــد ،زرافههــا
فرکانسهــای فــرا صوتــی ایجــاد میکننــد و از آن بــرای ارتبــاط گرفتــن
بــا یکدیگــر بهــره میبرنــد .ایــن نــوع رفتــار تــا بــه امــروز فقــط در زرافههــا
مشــاهده شــده و در هیــچ جانــدار دیگــری دیــده نشــده اســت.
موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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یک طرح کلی در نظر بگیریم و برای ایجاد تغییر در آینده تالش کنیم.

آیا میدانستید به جای آسپیرین میتوانید
از پوست درخت بیـد برای کاهـش درد

هــر عطســه کرونایــی ۳۰

هــزار قطــره مرگبــار دارد !

استفاده کنید!
شــاید برایتــان عجیــب باشــد امــا پوســت درختــان میتواننــد یکــی از
درمانهــای طبیعــی بــرای مقابلــه بــا درد باشــند .پوســت درخــت بیــد نیــز
یکــی از ترکیبــات آســپرین و دیگــر مســکنهای تجــاری اســت و بــه عنــوان
یکــی از درمانهــا و مســکنهای طبیعــی محســوب میشــود .پوســت درخــت
بیــد حــاوی اســید سالیســیلیک بــوده و از قــرن نوزدهــم میــادی بــه عنــوان
یکــی از ترکیبــات آســپرین اســتفاده میشــود .در واقــع بیــد یکــی از بهتریــن
مســکنها و داروهــای طبیعــی ضدالتهــاب اســت .میتوانیــد ایــن گیــاه را بــه

دانستنـــیهـــا

آیــــــــا میــدانیـــد؟

صــورت پوســت خشــک درخــت ،تنتــور یــا پــودر آن تهیــه و بــه صــورت دم
کــرده مصــرف کنیــد.
محققــان بــر ایــن عقیــده هســتند کــه میتــوان از پوســت درخــت بیــد بــرای
مقابلــه بــا ســردرد ،دردهــای کمــری و آرتــروز اســتفاده کــرد .دم کــردهی
پوســت درخــت بیــد یــک مســکن طبیعــی اســت و ســامت عمومــی بــدن
را بهبــود میدهــد .میتوانیــد بــرای تســکین دردهــای عصبــی ،دردهــای
قاعدگــی ،آمــاس کیســههای مفصلــی و تاندینیــت از ایــن گیــاه اســتفاده
کنیــد .اســتفاده از بیــد ســفید همچنیــن بــرای کاهــش تــب مربــوط بــه
ســرماخوردگی و مقابلــه بــا بیخوابــی مؤثــر اســت .برگهــای درخــت بیــد
را بــرای کاهــش زگیــل اســتفاده میکننــد .بیشــترین اســتفاده از درخــت
بیــد پوســت آن اســت .معمــوالً از شــاخههای جــوان ( 2یــا  3ســاله) و از
برگهــای آن بــرای مصــارف خارجــی اســتفاده میشــود .پوســت درخــت بیــد
خواصــی مشــابه بــا پســرعموی تجــاری خــود یعنــی آســپرین دارد .بــا ایــن
حــال ایــن درمــان طبیعــی مزایایــی نیــز نســبت بــه آســپرین دارد .از جملــه
اینکــه برخــاف آســپرین بــه مخــاط معــده آســیب نمیزنــد .بــا ایــن حــال
آســپرین میتوانــد خــون را رقیــق کــرده و احتمــال بــروز لختههــا را کاهــش
میدهــد امــا پوســت درخــت بیــد چنیــن خاصیتــی نــدارد .بنابرایــن شــما
نمیتوانیــد بــه خوددرمانــی بپردازیــد و الزم اســت کــه قبــل از مصــرف هــر
نــوع داروی شــیمیایی و گیاهــی نظــر پزشــکتان را جویــا شــوید.

شــاید تــا چنــد مــاه قبــل اگــر یــک نفــر کنــار دســت شــما ده بــار عطســه هــم
میکـــرد ،زیــاد مهــم نبــود .امــا ایــن روزهــا ،شــنیدن صــدای هــر عطسـهای،
هــراس بــه جــان مــا میانــدازد.
 ،۱۹دو مســیر انتقــال
بــه گفتــه پزشــکان ،در رابطــه بــا همهگیــری کوویــد ،۱۹
اصلــی در نظــر گرفتــه میشــود .اولیــن مســیر انتقــال از طریــق قطــرات
تنفســی هنــگام عطســه ،ســرفه یــا صحبــت کــردن اســت .دومیــن مســیر
… ،اســت کــه
انتقــال از طریــق تمــاس دســت بهدســت ،دســت بــه ســطوح و…،
منجــر بــه آلــوده شــدن دســت و در نهایــت بــا تمــاس دســت آلــوده ،ویــروس
بــه بــدن منتقــل میشــود .بنابــر آنچــه ویــروس شناســان عنــوان میکننــد،
میــزان دوز ویــروس و زمانــی کــه فــرد در معــرض آن قــرار میگیــرد بــرای
برخــی بیماریهــا ارتبــاط مســتقیمی بــا ابتــاء بــه بیمــاری خواهــد داشــت.
امــا آیــا دوز ابتدایــی ویــروس کرونــا و مــدت زمــان مواجهــه بــا ویــروس بــا
احتمــال ابتــاء بــه بیمــاری مرتبــط اســت.
بــر اســاس شــواهد موجــود تــا ایــن زمــان ،بــرای اینکــه فــردی بــه بیمــاری
کوویــد  ۱۹مبتــا شــود الزم اســت بــا دوز مشــخصی از ویــروس مواجهــه یابــد.
بــر اســاس فرمــول منتشــر شــده در برخــی مطالعــات ،ابتــاء بــه ایــن بیمــاری
حاصــل ضــرب مواجهــه بــا دوز مشــخصی از ویــروس و مــدت زمــان مواجهــه
اســت .بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده روی ویــروس « مــرس» و « ســارس»،
تخمیــن زده میشــود هــزار ذره ویروســی بــرای ایجــاد عفونــت الزم اســت.

یــک ســرفه حــدود  ۳هــزار قطــره رهــا میکنــد و قطرههــا بــا ســرعت حــدود
 ۸۰کیلومتــر در ســاعت میتواننــد حرکــت کننــد .اغلــب قطرههــا بــزرگ
هســتند و بــه ســرعت میافتنــد امــا تعــداد زیــادی از آنهــا در هــوا باقــی
مانــده و میتواننــد در چنــد ثانیــه طــول یــک اتــاق را بپیماینــد.
هــر عطســه حــدود  ۳۰هــزار قطــره رهــا میکنــد کــه تــا  ۳۲۱کیلومتــر
در ســاعت میتواننــد پیمایــش کننــد .اگــر فــردی مبتــا باشــد ،قطــرات در
هــر ســرفه یــا عطســه او ممکــن اســت حــاوی  ۲۰۰میلیــون ذره ویروســی
باشــند .اگــر فــردی نزدیــک بیمــار باشــد و بیمــار مبتــا مســتقیماً بــه ســمت
را استنشــاق کــرده و بــه بیمــاری مبتــا شــود.

قبل از اجرای ارزیابی زمانی را به تفکر درباره روند آن اختصاص دهید.

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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دانستنیهایی درباره موکورمایکوزیس

یــا بیماری قارچ سیاه

موکورمایکوزیــس کــه بــه نــام «قــارچ ســیاه» نیــز شــناخته میشــود ،عفونتــی نــادر امــا بســیار خطرنــاک اســت .ایــن
شــرایط بــه واســطه گروهــی از قارچهــا بــه نــام موکورمایســیتها ایجــاد میشــود و اغلــب ســینوسها ،ریههــا،
پوســت و مغــز را تحــت تأثیــر قــرار میدهد.افــراد میتواننــد هاگهــای قــارچ را استنشــاق کــرده یــا از طریــق
چیزهایــی ماننــد خــاک ،محصــول یــا نــان فاســد یــا تودههــای کمپوســت در معــرض آنهــا قــرار بگیرنــد.

چه کسی در معرض خطر است؟
قــارچ ســیاه در بیــن بیمــاران مبتــا بــه کرونــا رو بــه افزایــش اســت .بــه
نظــر میرســد مهمتریــن دلیــل ایــن عفونــت در بــدن بیمــاران کرونایــی،
اســتفاده بیرویــه از داروهــای اســتروئیدی و ســطح قنــد خــون بــاال
باشــد .عفونــت موکورمایکوزیــس میتوانــد بــرای هــر فــردی در هــر
ســنی رخ دهــد .بیشــتر افــراد در برهـهای از زندگــی خــود بــا قارچهــا در
تمــاس خواهنــد بــود .امــا اگــر بــه دلیــل دارویــی کــه مصــرف میکنیــد
یــا بــه دلیــل شــرایط ســامت ماننــد مــواردی کــه در ادامــه بــه آنهــا
اشــاره شــده اســت از سیســتم ایمنــی ضعیفــی برخــوردار باشــید ،احتمــال
ایــن کــه بیمــار شــوید نیــز بیشــتر میشــود:
 .دیابــت بــه ویــژه زمانــی کــه ایــن بیماری زیــر کنتــرل نباشــد  -اچآیوی
یــا ایــدز  -ســرطان  -پیونــد عضــو
 پیونــد ســلولهای بنیــادی -نوتروپنیــا (تعــداد کــم گلبولهــای
ســفید خــون)  -اســتفاده بلندمــدت
از اســتروئی  -اســتفاده از مــواد
مخــدر تزریقــی  -ســطوح بــاالی
آهــن در بــدن (هموکروماتــوز)
 وضعیــت بــد ســامت ناشــیاز تغذیــه نامناســب  -ســطوح
نامتعــادل اســید در بــدن (اســیدوز
متابولیــک)  -تولــد زودرس یــا وزن
کــم هنــگام تولــد.
همچنیــن ،اگــر پوســت دارای آســیب دیدگــی ماننــد ســوختگی ،بریدگــی
یــا زخــم باشــد ،احتمــال ابتــا بــه موکورمایکوزیــس بیشــتر میشــود.
همانگونــه کــه قب ـ ً
ا نیــز اشــاره شــد مــواردی از ابتــا بــه ایــن عفونــت
قارچــی بیــن بیمــاران مبتــا بــه کرونــا نیــز گــزارش شــده اســت.

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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موکورمایکوزیس شرایطی واگیردار نیست
عالئم
عالئــم موکورمایکوزیــس بــه قســمتی از بــدن کــه قــارچ در آن رشــد
میکنــد ،بســتگی دارد .از جملــه عالئــم ایــن عفونــت قارچــی میتــوان

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

تــب  -ســرفه  -ســینه درد  -تنگــی نفــس  -تــورم در یــک ســمت
صــورت  -ســردرد  -گرفتگــی ســینوس  -ضایعــات ســیاه رنــگ روی پــل

بینــی یــا درون دهــان  -شــکم درد  -حالــت تهــوع و اســتفراغ  -خونریــزی
گوارشــی  -خــون در مدفــوع  -اســهال.

اگــر پوســت آلــوده شــده باشــد ،بخــش تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه میتوانــد
تــاولزده ،قرمــز ،یــا متــورم دیــده شــود .همچنیــن ،ممکــن اســت ایــن

بخــش ســیاه رنــگ شــده یــا گرمــا یــا درد احســاس شــود.

عفونــت میتوانــد از طریــق خــون بــه بخشهــای دیگــر بــدن گســترش
یابــد .ایــن شــرایط بــه نــام موکورمایکوزیــس منتشــر شــناخته میشــود.

زمانــی کــه ایــن اتفــاق رخ میدهــد ،قــارچ میتوانــد اندامهایــی ماننــد
طحــال و قلــب را تحــت تأثیــر

قــرار دهــد .در مــوارد شــدید،
فــرد ممکــن اســت تغییراتــی در

وضعیــت روانــی خــود را تجربــه
کــرده یــا وارد کمــا شــود .ایــن
شــرایط حتــی میتوانــد مرگبــار

باشــد.

تشخیص و درمان
اگــر در مــورد ابتــا بــه ((قــارچ
ســیاه)) مشــکوک هســتید ،پزشــک
یــک معاینــه بدنــی از شــما خواهــد
داشــت و پرســشهایی دربــاره
ســابقه پزشــکیتان مطــرح میکنــد .اگــر در تمــاس بــا غذاهــای فاســد
یــا مکانهایــی بودهایــد کــه گردههــای قــارچ اغلــب در آنهــا یافــت
میشــود ،بــه پزشــک خــود اطــاع دهیــد.
رســد کــه بــه یــک عفونــت ریــه یــا ســینوس
میرس
اگــر ایــن گونــه بــه نظــر می
مبتــا هســتید ،پزشــک ممکــن اســت نمونـهای از مایــع بینــی یــا گلــوی
شــما گرفتــه و بــرای بررســیهای بیشــتر بــه آزمایشــگاه ارســال کنــد.
همچنیــن ،ممکــن اســت نمونهبــرداری از بافــت انجــام شــود و یــک
بخــش کوچــک از بافــت عفونــی بــرای آزمایــش برداشــته شــود.
همچنیــن ،پزشــک ممکــن اســت آزمایشهــای تصویربــرداری ماننــد

از کارکنان بخواهید اگر با مشکلی روبهرو میشوند ضمن اعالم آن مشکل ،چند راه حل مناسب نیز ارائه دهند.

سـیتی اســکن یــا امآرآی را بــرای بررســی گســترش عفونــت بــه مغــز یــا

دیگــر اندامهــای بــدن تجویــز کنــد.

در صــورت تشــخیص موکورمایکوزیــس ،درمــان بایــد بالفاصلــه بــا

داروهــای ضــد قــارچ تجویــزی آغــاز شــود .دارو رشــد قــارچ را متوقــف
کــرده ،آن را نابــود میکنــد و عفونــت را کنتــرل میکنــد.
داروهای زیر ممکن است تجویز شوند:

آمفوتریسین  - Bایزاوکونازول  -پوزاکونازول

ایــن داروهــا از طریــق تزریــق درون ســیاهرگی وارد بــدن شــده یــا بــه
صــورت قــرص مصــرف میشــوند .پزشــک ممکــن اســت رونــد درمــان را

بــا دوزهــای بــاال از طریــق تزریــق درون ســیاهرگی آغــاز کنــد تــا زمانــی
کــه عفونــت کنتــرل شــود کــه ایــن میتوانــد چنــد هفتــه طــول بکشــد.
ســپس ،رونــد درمــان بــه اســتفاده از قــرص تغییــر یابــد.

اگــر دارویــی دارای عــوارض جانبــی مشکلســاز ماننــد معــده درد ،ســوزش

ســردل ،یــا دشــواری در تنفســی اســت ،بــه پزشــک خــود اطــاع دهیــد.
وی ممکــن اســت قــادر بــه تغییــر برنامــه درمــان شــما باشــد.

در مــوارد شــدید ،پزشــک شــما ممکــن اســت عمــل جراحــی بــرای

برداشــتن بافــت عفونــی یــا مــرده را بــه منظــور پیشگیــری از گســترش
قــارچ توصیــه کنــد .ممکــن اســت شــامل برداشــتن بخشــی از بینــی یــا

چشــم بیمــار شــود کــه میتوانــد بــر زیبایــی فــرد تأثیــر بگــذارد ،امــا
بــرای درمــان عفونتــی تهدیدکننــده زندگــی بســیار مهــم اســت.
از جمله عوارض موکورمایکوزیس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

نابینایــی -لختــه هــای خــون یــا رگ هــای خونــی مســدود شــده-
آسیب عصبی
عدم درمان موکورمایکوزیس میتواند به مرگ بیمار منجر شود.

احتمــال مــرگ بــه ایــن کــه کــدام قســمت بــدن تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه

است ،بســتگی دارد.

نســبت بــه آنهایــی کــه بــه عفونتهــای ریــوی یــا مغــزی مبتــا

میشــوند ،بهتــر اســت.

پیشگیـری
راهــی بــرای پیشگیــری از تنفــس هاگهــای قــارچ وجــود نــدارد .امــا
شــما میتوانیــد برخــی اقدامــات را بــرای کاهــش احتمــال ابتــا بــه
موکورمایکوزیــس انجــام دهیــد .اگــر بــه شــرایطی مبتــا هســتید کــه
خطــر ابتــا بــه موکورمایکوزیــس را افزایــش میدهــد ،ایــن اقدامــات از
اهمیــت بیشــتری برخــوردار میشــوند .از مناطقــی بــا گــرد و غبــار یــا
خــاک زیــاد ،ماننــد ســایتهای ســاختمان ســازی یــا حفــاری دور بمانیــد.
اگــر بایــد در ایــن مناطــق حضــور داشــته باشــید ،از یــک ماســک ماننــد
ماســک  N95اســتفاده کنیــد.
از آب آلــوده پرهیــز کنیــد .ایــن میتوانــد شــامل ســیالب یــا آب
ســاختمانهای آســیب دیــده ،بــه ویــژه پــس از باالیــای طبیعــی ماننــد
ســیل و توفــان شــود .اگــر سیســتم ایمنــی بــدن شــما ضعیــف اســت ،از
فعالیتهایــی ماننــد باغبانــی یــا رســیدگی بــه حیــاط خــودداری کنیــد.
اگــر نمیتوانیــد از ایــن مــوارد پرهیــز کنیــد ،از پوســت خــود بــا پوشــیدن
کفــش ،دســتکش ،شــلوار بلنــد ،و پیراهنهــای آســتین بلنــد محافظــت
کنیــد .بریدگیهــا یــا خراشــیدگیها را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن
بــا آب و صابــون شستشــو دهیــد .اگــر بــه قــارچ ســیاه مبتــا شــدهاید،
داروهــای خــود را بــر اســاس دســتور پزشــک مصــرف کنیــد .اگــر عــوارض
جانبــی مشکلســاز شــدهاند یــا عفونــت بهبــود نیافتــه اســت ،بالفاصلــه
پزشــک خــود را در جریــان ایــن شــرایط قــرار دهیــد.
منبـعhttps://b.fdrs.ir :

چشــمانداز بــرای افــرادی کــه دارای عفونتهــای سینوســی هســتند،

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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تشخیص بیماری پارکینسون

 10سال قبل از ابتال با یک آزمایش ساده
بیمــاری پارکینســون یــک اختــال عصبــی پیشرونــده اســت .اولیــن عالئــم

بعــد از تســت بویایــی پیشبینــی میکردنــد .مطالعــه مــا احتمــال خطــر ابتــا

ایــن بیمــاری مشــکالت حرکتــی اســت .حــرکات نــرم و هماهنــگ عضــات

بــه ایــن بیمــاری را خیلــی زودتــر تشــخیص مــی دهــد.

بــدن توســط مــادهای در مغــز بــه نــام دوپامیــن تأمیــن میشــود .دوپامیــن در

در ایــن تحقیــق ،آزمایــش روی  1462نفــر بــا میانگیــن ســنی  75انجــام شــد

بخشــی از مغــز بــه نــام «جســم ســیاه» تولیــد میشــود.

و از آنهــا خواســته شــد بوهایــی رایــج مثــل لیمــو ،بنزیــن ،پیــاز و دارچیــن

در پارکینســون ســلولهای جســم ســیاه شــروع بــه مــردن میکننــد .وقتــی

را تشــخیص دهنــد .داوطلبــان بــه طــور متوســط تــا  10ســال تحــت پیگیــری

ایــن اتفــاق میافتــد ،ســطح دوپامیــن کاهــش مییابــد .وقتــی  60تــا 80

قــرار گرفتنــد .در طــی یــک دهــه ،افــرادی کــه امتیــاز پایینــی در تســت

درصــد کاهــش یافتنــد ،عالئــم پارکینســون ظاهــر میشــود .در حــال حاضــر

بویایــی بدســت آورده بودنــد ،نســبت بــه افــرادی کــه امتیــاز خــوب و متوســط

هیــچ درمــان قطعــی بــرای پارکینســون وجــود نــدارد ،بیمــاری کــه مزمــن

داشــتند ،بیشــتر بــه بیمــاری پارکینســون مبتــا شــدند .بــه نظــر میرســد کــه

اســت و بــا گذشــت زمــان بدتــر میشــود .ســاالنه بیــش از  50،000مــورد

ایــن رابطــه در مــردان ســفید پوســت بیشــتر از مــردان ســیاه پوســت اســت.

جدیــد در ایــاالت متحــده گــزارش میشــود .امــا حتــی ممکــن اســت مــوارد

ایــن نتایــج حتــی بعــد از در نظــر گرفتــن ســایر عواملــی کــه میتواننــد خطــر

بیشــتری وجــود داشــته باشــد ،زیــرا پارکینســون اغلــب بــه درســتی تشــخیص

ابتــا بــه پارکینســون را بیشــتر کننــد ،ثابــت باقــی مانــد .عواملــی از قبیــل

داده نمیشــود.

ســیگار کشــیدن ،نوشــیدن قهــوه و ســابقه جراحــت جــدی بــه ســر.

رابطه بین حس بویایی و بیماری پارکینسون

بــا ایــن کــه درمانــی بــرای بیمــاری وجــود نــدارد ،ولــی درمانهایــی بــرای

هنگامــی کــه صحبــت از حــواس  5گانــه میشــود ،توانایــی بویایــی مــا
معمــوالً فرامــوش میشــود ،مگــر ایــن کــه بــا بویــی ناخوشــایند روبــرو شــویم.

لــرزش دســتها  -لــرزش بازوهــا  -لــرزش پاهــا  -لــرزش صــورت و فــک

بــا ایــن حــال ،تحقیــق جدیــد نشــان میدهــد کــه ایــن حــس میتوانــد

ســفتی بازوهــا  -ســفتی پاهــا یــا بــدن  -کنــدی حرکــت  -تعــادل و هماهنگی

بــرای تشــخیص بیمــاری پارکینســون 10 ،ســال قبــل از شــروع عالیمــش از

ضعیــف.

قبیــل لــرزش و ســفتی ،مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .در یــک مطالعــه کــه

تســت آزمایشــگاهی بــرای تشــخیص ایــن شــرایط وجــود نــدارد و پزشــکان
معمــوالً تــا زمانــی کــه عالیــم بــروز نکنــد ،قــادر بــه تشــخیص آن نیســتند.

محققــان بیــان میکننــد کــه آزمایشــی طراحــی کردهانــد کــه میتوانــد

بــا ایــن حــال ،چندیــن ســال بعــد از شــروع بیمــاری ،آســیبهای عصبــی

میــزان حــس بویایــی را تشــخیص دهــد کــه منجــر بــه تشــخیص زودهنــگام

بــروز میکننــد کــه باعــث ســختتر شــدن درمــان میشــود .تیــم تاکیــد

و درمــان میشــود .در ایــن آزمایــش ،آنهــا متوجــه ارتبــاط بیــن بویایــی

میکنــد ،همــه کســانی کــه امتیــاز پایینــی در تســت بویایــی بدســت آوردنــد

ضعیــف و پارکینســون کــه در مــردان بیشــتر اســت ،شــدهاند ،ولــی دلیــل

دچــار بیمــاری نشــدند .بــا ایــن حــال ،عــدد بدســت آمــده بــه انــدازه کافــی

آن را نمیداننــد .طبــق گــزارش بنیــاد ملــی پارکینســون ،پارکینســون یــک

بــزرگ بــوده کــه همبســتگی بیــن ایــن دو را تأییــد کنــد ،محققــان امیــد

بیمــاری مغــزی عصبــی اســت کــه درمانــی نــدارد و از عامــل بوجــود آمــدن آن

دارنــد کــه در آینــده بتواننــد دلیــل ایــن ارتبــاط را کشــف نماینــد.

بــه صــورت آنالیــن در مجلــه عصــب شناســی ( )Neurologyمنتشــر شــد،

کاهــش عالیــم وجــود دارد کــه شــایعترین ایــن عالئــم عبارتنــد از:

هــم اطمینــان نداریــم.
بــه گفتــه هونــگ لــی چــن ایــن ( )Honglei Chen inنویســنده ایــن

منبعwww.iranrehab.ir :
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مدیران اثربخش فرصت میآفرینند و مدیران دنبالهرو در انتظار فرصت مینشینند.

با بیمــاری سینســتزیا آشنـــا شــوید
سینســتزیا یــا بیمــاری حسآمیــزی یــک اختــال اســت کــه تحریــک
یــک حــس در آن بــه صــورت اتوماتیــک باعــث تجربــه حســی دیگــر

میشــوید کــه میتوانیــد بــه حسهــای درونــی خــود دســت پیــدا کنیــد
کــه میتوانــد تمرینــی بــرای حسآمیــزی باشــد.

میشــود .ایــن افــراد کــه واقعیتهــا را بــه صورتــی کام ـ ًا متفــاوت
تجربــه میکننــد ،تنهــا  4درصــد از جمعیــت را تشــکیل میدهنــد.
سینـستزیا یا بیماری حسآمیزی چیست؟

سینســتزیا یــک وضعیــت نورولوژیکــی اســت کــه در آن یــک محــرک ذهنــی
یــا احساســی اتفــاق میافتــد و باعــث ایجــاد تجربههــای اتوماتیــک و
ناخــودآگاه در وضعیــت ذهنــی یــا احساســی ثانویــه میشــود و ترکیــب چنــد
حــس اتفــاق میافتــد .نــام ایــن بیمــاری از یــک کلمــه یونانــی گرفتــه شــده
اســت و بــه معنــای درک چنــد چیــز متفــاوت اســت کــه بهطــور همزمــان رخ
میدهــد و هنگامــی اســت کــه یــک حــس در شــخص بــا حسهــای دیگــرش
همــکاری کــرده و فعــال میشــود .جالــب اســت بدانیــد کــه ســندرم سینســتزیا
نســبت بــه ســالهای گذشــته شــیوع بیشــتری در بیــن مــردم پیــدا کــرده
اســت و در جامعــه مــدرن امــروزی افــراد زیــادی هســتند کــه حسآمیــزی
را تجربــه میکننــد .همانطــور کــه میدانیــد هــدف از مدیتیشــن ،افزایــش
حساســیت حســی اســت .بــه همیــن دلیــل بــا انجــام مطالعــات گســترده ،بــه
اطالعــات زیــادی در ایــن زمینــه دســت پیــدا کردهانــد .ذهــن آگاهــی یعنــی
تجربــه زمــان حــال بــا بیشــترین توجــه و تمرکــز ممکــن ،ممکــن اســت در
حسآمیــزی هــم همیــن اتفــاق رخ دهــد.

-

از کجا بفهمیم به حسآمیزی دچار هستیـم؟

افــراد مبتــا بــه حسآمیــزی بــه هــر حــرف الفبــا یــا اعــداد بــه دیــد یــک

انســان متفــاوت نــگاه میکننــد.

 افــراد مبتــا بــه حسآمیــزی در درک اشــکال فضایــی و مختصــات در ســهبرای افراد مبتال به حسآمیزی صداها رنگ دارند.

بعــد عملکــرد خیلــی خوبــی دارند.

-

افــراد مبتــا بــه حسآمیــزی یــا سینســتزیا بــه هنــگام حفــظ کــردن یــک

متــن یــا عــدد عــاوه بــر شــکل کلمــات ،شــخصیت آنهــا و رنــگ آنهــا یــا
حتــی مــزه و بــوی آنهــا را بهیــاد میســپارند.

-

افــراد مبتــا بــه حسآمیــزی یــا سینســتیت میتواننــد طعــم صداهــا

را بچشــند.

-

افــراد مبتــا بــه حسآمیــزی میتواننــد رنگهــا را بــو کننــد یــا عطرهــا

را ببینند.

-

افــراد مبتــا بــه حسآمیــزی ممکــن اســت صداهــا را ببیننــد ،کلمــات را

بچشــند یــا زمانــی کــه بویــی خــاص میشــنوند روی پوستشــان احساســش
نما یند .
تشخیص بیمـاری حسآمیزی

انواع بیماری حسآمیزی

 حسآمیزی جانبخشی حسآمیزی شنوایـی حسآمیزی مربوط به درک حسآمیزی چشایـی -حسآمیزی کرومستیزیا

تشــخیص حسآمیــزی کمــی بــا چالــش همــراه اســت .اگــر چــه ابزارهــای

حسآمیزی مربوط به رنگ

مختلفــی ماننــد تســتها و آزمایشهــای متفــاوت در اختیــار هســتند امــا

حسآمیزی مربوط به اعداد

ایــن تس ـتها بایــد تــداوم کافــی را داشــته باشــند تــا بتــوان حسآمیــزی را
تشــخیص داد .معمــوالً ایــن روشهــا خــوب کار میکننــد امــا محدودیتهــای
مخصــوص بــه خودشــان را هــم دارنــد و ممکــن اســت کــه گاهـاً حسآمیــزی

یــک فــرد حتــی فراتــر از ایــن تجهیــزات و لــوازم بــرای تشــخیص باشــد.
محققــان بــا بررســی مغــز سینســتیتها بــا اســتفاده از توموگرافــی ،نشــر

آیا حسآمیزی یک اختالل محسوب میشـود؟

حسآمیــزی یــک نــوع اختــال و بیمــاری محســوب نمیشــود ،زیــرا
اختــاالت و بیماریهــا بــا خودشــان عالمــت دارنــد امــا حسآمیــزی عالمــت
خاصــی نــدارد و فقــط یــک تجربــه و درک منحصــر بــه فــرد در خــود فــرد
میباشــد کــه گاهــی اوقــات میتــوان آن را بــه عنــوان یــک هدیــه الهــی هــم
تلقــی کــرد.
حسآمیــزی میتوانــد بــرای یــک فــرد تجربــه مفیــد هــم محســوب شــود
زیــرا همــه انســانها از ایــن نعمــت برخــوردار نیســتند و ایــن حسآمیــزی

پوســیترون و عملکــرد تصویربــرداری رزونــاس مغناطیســی متوجــه شــدند،
افــرادی کــه گــزارش داده بودنــد در موســیقی رنگهــا را تشــخیص میدهنــد،
در پاســخ بــه صــدا در بخــش بصــری مغــز ،افزایــش فعالیــت داشــتند.
آیا خانمها بیشتر درگیر بیماری حسآمیزی میشوند؟
ِ
نســبت
حسآمیــزی معمــوالً در بیــن خانمهــا رواج بیشــتری دارد .البتــه
ابتــای زنــان و مــردان بــه شــدت بــه هــم نزدیــک اســت .امــا از آنجایــی کــه
خانمهــا نســبت بــه ایــن مقولــه عالقــه بیشــتری دارنــد ،حتــی اگــر بــه آن
دچــار هــم نباشــند ،بــه دنبالــش میرونــد و تمرینهــای مدیتیشــن را بــه
انجــام میرســانند تــا حــس خــود را قویتــر کننــد.

کــه تواناییهــای آنهــا را شــکوفا کنــد .اگــر شــما مدیتیشــن انجــام دهیــد و
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والدینــی کــه فرزنــد دو زبانــه میخواهنــد ،میپرســند!
ـن
ـح اولیـ
ـور صحیـ
ـه طـ
ـودک بـ
ـه کـ
ـن کـ
ـد از ایـ
ـت بعـ
ـر نیسـ
ـا بهتـ
آیـ

منظور از گفتن اینکه یک زبان «مهمتر» است چیست

جــواب ســؤال خیــر اســت .آموختــن زبــان دوم بعــد از زبــان اول باعــث

کــودکان از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت .بــه عنــوان مثــال ،فــرض کنیــد

میشــود کــه کــودک فکــر کنــد زبــان دوم از اهمیــت کمتــری برخــوردار

زن آمریکایــی و مــرد ترکــی در خانــه دو زبانــه بــا یکدیگــر انگلیســی صحبــت

اســت عــاوه بــر ایــن تضمیــن میشــود کــه کــودکان زبــان اصلــی را در

میکننــد .بچههــا متوجــه خواهنــد شــد کــه انگلیســی در مــواردی کــه

مدرســه بیاموزنــد بنابرایــن خــوب اســت کــه اولویــت را بــه زبــان اقلیــت

ترکــی نیســت ،اســتفاده میشــود و فکــر میکننــد کــه انگلیســی «مهمتــر»
اســت .امــا اگــر همــان خانــواده بــه ترکیــه نقــل مــکان کننــد ،کــودکان متوجــه

ـود
ـس شـ
ـان دوم تدریـ
ـت زبـ
ـان را آموخـ
زبـ

اختصــاص دهیــد.

آیــا کــودکان هنــگام شــنیدن دو زبــان مختلــف در خانــه دچــار

میشــوند کــه در بســیاری از مــوارد کــه انگلیســی نیســت ،از زبــان ترکــی

کــودکان بــه راحتــی میتواننــد بیــن تفاوتهــای گفتــار زن و مــرد گفتــار

اســتفاده میشــود و ممکــن اســت تصمیــم بگیــرد کــه ترکــی «مهمتــر»
باشــد .بعضــی از کــودکان نســبت بــه ایــن تفاوتهــا بســیار حســاس هســتند

مؤدبانــه و غیرمؤدبانــه تفــاوت قائــل شــوند کــودکان بــا شــنیدن زبانهــای
مختلــف از افــراد مختلــف اشــتباه نمیگیرنــد آنهــا میداننــد کــه ایــن یکــی

و ممکــن اســت تمایلــی بــه اســتفاده از زبانــی کــه « اهمیــت کمتــری دارد

نداشــته باشــند» بهخصــوص اگــر کــودکان دیگــر از آن اســتفاده نکننــد.

از تفاوتهــای بیــن افــراد اســت.

مزایای آموزش زبان دوم به کودکان

ســردرگمی میشــوند

ـد
ـر نباشـ
ـان دیگـ
ـه زبـ
ـردن بـ
ـت کـ
ـه صحبـ
ـل بـ
ـان مایـ
ـر فرزندمـ
اگـ

دو زبانــه بــودن اثــرات مثبتــی بــر مغــز میگــذارد طبــق تحقیقــات صحبــت

ـم
ـام دهیـ
ـه کاری بایــد انجـ
چـ

کــردن بــه زبــان دوم میتوانــد

طبیعــی اســت کــه بچههــا ترجیــح

بــه معنــای ایــن باشــد کــه

میدهنــد رایجتریــن زبــان در

شــما از توجــه و تمرکــز

محیــط خــود صحبــت کننــد و

بیشــتری برخــوردار هســتید و

والدینــی را کــه بــا یــک زبــان

میتوانیــد چنــد وظیفــه را بــه

متفــاوت صحبــت میکننــد ،درک

خوبــی انجــام دهیــد .دو زبانــه

نکننــد بــا ایــن وجــود همیشــه

بــودن مزیتهــای آموزشــی

میتوانیــد فرزنــد خــود را بــا

زیــادی بــه کــودکان میدهــد

جوایــزی بــه عنــوان مثــال بســتنی

بســیاری از مطالعــات نشــان

شــکالت ســفر بــه پــارک تفریحــی

میدهــد افــرادی کــه بــه زبــان

تشــویق کنیــد .خــوب اســت بــه

دوم صحبــت میکننــد کمتــر

یــاد داشــته باشــید کــه آنهــا بعــد

احتمــال دارد حواسشــان پــرت

از مدتــی کوتــاه بــه زبــان دوم عــادت

شــود و بیشــتر روی کارهــا

خواهنــد کــرد حتــی اگــر آنهــا

متمرکــز میشــود .دو زبانههــا

در ابتــدا آنچــه شــما میگوییــد

در محیــط کار بســیار ارزشــمند

را درک نکننــد ،آنهــا بــه صــدا

هســتند صحبــت کــردن

عــادت میکننــد و ســرانجام متوجــه

بــه زبــان دوم آینــده شــغلی

میشــوند کــه منظــور شــما چیســت.
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احتمــاالً هنگامــی کــه بــه یــک زبــان بیشــتر مــورد نیــاز باشــد ،ایــن زبــان برای

بیشــماری دارد زیــرا ارتباطــات در محــل کار از اهمیــت باالیــی برخــوردار

چگونه میتوانیم به فرزندان خود دو زبان آموزش دهیم

اســت و شــرکتهای بیشــتری بــه ویــژه شــرکتهایی کــه دارای دفاتــر

مهمتریــن مــوارد در توســعه زبــان ،قرارگرفتــن در معــرض و نیــاز اســت .اگــر

بینالمللــی هســتند دو زبانــه بــودن را اولویــت باالیــی قلمــداد میکننــد.

کــودکان از زمــان تولــد در معــرض یــک زبــان در شــرایط مختلــف بــا افــراد

دو زبانــه بــودن بــا فوایــد ســامتی مرتبــط اســت تحقیقــات نشــان میدهــد

مختلــف قــرار بگیرنــد و اگــر احســاس کننــد بــرای تعامــل بــا دنیــای اطــراف

دو زبانــه بــودن میتوانــد مثــا شــروع بــه بیمــاری دمانــس و آلزایمــر را بــه

خــود بــه زبــان نیــاز دارنــد ،آن را یــاد میگیرنــد .اگــر آنهــا از زمــان تولــد

تأخیــر بینــدازد.

در معــرض شــرایط مختلــف بــا افــراد مختلــف قــرار بگیرنــد و بــرای برقــراری
ارتبــاط بــا افــراد اطــراف خــود ،نیــاز بــه هــر دو زبــان داشــته باشــند هــر دو

امــکان برقــراری ارتبــاط بــا افــراد و فرهنگهــای دیگــر یــک مزیــت بــزرگ
اجتماعــی اســت کــه دو زبانــه بــودن باعــث ایــن کار میشــود.

را یــاد میگیرنــد.
منبـعhttps://www.iranrehab.ir :
همیشه سعی کنید در مورد انتظاراتی که از افراد دارید ثابت قدم باشیـد.
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مدیران اثربخش در زمان حال زندگی میکنند ،اما همیشه به فکر آینده هستنـد.

روشهای مناسبسازی محیط خانـه برای کودک اوتیسـم
یکــی از نکاتــی کــه هــر پــدر و مــادر بایــد در نظــر داشــته
باشــد ایــن اســت کــه دربــاره رفتــار کــودک خــود فکــر کننــد،

مشــاهدات والدیــن میتوانــد کمــک کنــد کــه رفتــار کــودک

اوتیســم آنهــا در زمانهــای خــاص ،و در مواجــه بــا افــراد را
زیــر نظــر داشــته باشــند تــا بتواننــد بــا اســترسهای کــودک
خــود آشــنا شــوند

شکســتن شیشــه عالقــه دارنــد .بنابرایــن پنجرههــای

خانــه را بــا شیشــه نشــکن بپوشــانید.
معمــوالً حــواس کــودکان اوتیســتیک بــا بقیــه فــرق دارد ،مثــ ً
ا آنهــا

تغییراتــی کــه در محیــط انجــام میشــود اغلــب میتوانــد اســترسهای

ممکــن اســت صداهایــی بشــنوند یــا بوهایــی را حــس کننــد کــه بــرای

را بایــد طــوری تغییــر داد کــه امــکان موفقیــت در کارهــا را در کــودکان

آزار ایــن کــودکان میشــود.

رفتــاری کــودکان را کاهــش دهــد .موقعیتهــا ،روابــط ،مکانهــا و شــرایط
اوتیســم افزایــش داد .در صــورت امــکان ،ســعی کنیــد موقعیتهایــی را

کــه باعــث ایجــاد یــک رفتــار چالــش برانگیــز میشــوند حــذف کنیــد.

مــوارد زیــر توصیههایــی اســت از ســوی نظــام ســامت عمومــی بریتانیــا
و انجمــن اوتیســم بــرای خانوادههایــی کــه کــودکان اوتیســتیک دارنــد.

کــودکان اوتیســتیک معمــوالً درکــی از خطــر ندارنــد،

بنابرایــن خانــه را ایمــن کنیــد .رادیاتــور شــوفاژ ،میــز

یــا دیگــر وســایل بــا لبــه تیــز را جمــع کنیــد .دسترســی بــه کمــد یــا
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برخــی از کــودکان اوتیســتیک بــه صــدای کوبیــدن یــا

اجــاقگاز یــا هــر محفظــهای را کــه در آن اشــیاء خطرنــاک قــرار دارد
(مثــل قفســه دارو) مســدود کنیــد ،بــا قفــل یــا مثــ ً
ا دســتگیرههای
مخصــوص .پریزهــای بــرق را بــا محافــظ مخصــوص بپوشــانید .ســیمهای

بــرق هــم بایــد در پوشــش مخصــوص ،از دســترس دور باشــند.

بقیــه قابــل درک نیســت .بعضــی مواقــع ایــن حساســیت حــواس باعــث

نــور مهتابــی یــا نورهــای شــدید یــا چشــمکزن ممکــن

اســت بچههــای اوتیســتیک را آزار دهــد .تــا جایــی

کــه ممکــن اســت نــور خانــه را مالیــم و مناســب کنیــد .از کرکــره بــه

خصــوص کرکرههــای عمــودی پرهیــز کنیــد چــون ممکــن اســت باعــث

رفتارهــای وسواســی شــود .بــه جــای کرکــره از پــرده اســتفاده کنیــد امــا
مواظــب باشــید کــه بندهــای پــرده در دســترس نباشــند.

برخــی کــودکان اوتیســتیک نمیتواننــد مثــل دیگــر

افــراد صداهــای ناخواســته یــا مزاحــم را حــذف کننــد.
بنابرایــن تــا حــد ممکــن خانــه را در مقابــل صــدا محافظــت کنیــد .مثـ ً
ا

عیبجو و بهانهگیر نباشید و اجازه ندهید این دو خصلت در شما به عادت مبدل شـود.

موکــت بهتــر از پارکــت اســت چــون صــدا را جــذب میکنــد.

بوهایــی کــه دیگــران ممکــن اســت اصــ ً
ا متوجــه آن

نشــوند بــرای کــودکان اوتیســتیک میتوانــد بســیار
آزاردهنــده باشــد .بــه ایــن موضــوع دقــت کنیــد مثـ ً
ا در مــورد اســتفاده
از عطــر و خوشــبوکننده.

برخــی کــودکان اوتیســتیک وســواس آب دارنــد .شــاید
الزم باشــد قفــل مناســب بــرای دستشــویی و حمــام

نصــب کنیــد ،گاهــی ممکــن اســت مجبــور باشــید جلــوی توالــت (ایرانــی
یــا فرنگــی) مانعــی بگذاریــد کــه در معــرض دیــد و در دســترس نباشــد.
دمــای آب خانــه بایــد طــوری باشــد کــه اگــر کــودک شــیر آب را بــاز

کــرد حــرارت نامناســب آب او را شــوکه نکنــد .شــاید الزم باشــد شــیرهایی

اگــر کــودک اوتیســتیک داریــد بهتــر اســت خانــه
رنگهــای تنــد و محــرک نداشــته باشــد ،مث ـ ً
ا دیوارهــا

نصــب کنیــد کــه بــرای ایــن کــودکان مناســب باشــد ،ایــن کار میتوانــد
بــه اســتقالل کــودک کمــک کنــد.

را رنــگ کــرم بزنیــد (نــه زرد یــا ســفید) .از کاغــذ دیواریهــای طــرحدار
پرهیــز کنیــد .در کل ســعی کنیــد ســطح دیوارهــا و وســایل خانــه تــا حــد
ممکــن ســاده و بــدون طــرح باشــد.

اگــر برایتــان مقــدور اســت بــرای کــودک اتــاق بــازی
و آرامــش در نظــر بگیریــد و آن را بــا وســایل مناســب

تجهیــز کنیــد .اگــر کــودک شــما فضــای بــاز بــرای بــازی و دویــدن نــدارد

ممکــن اســت برخــی وســایل بــرای تخلیــه اســترس و همچنیــن فعالیــت

بــرای برخــی کــودکان اوتیســتیک بهتــر اســت وســایل

ســودمند باشــد .بــر حســب نیــاز کــودک وســایل چنیــن اتاقــی متفــاوت

و فضــای وســط را خالــی نگــه داشــت .وســایل کــودک را در جعبههــای

آینــه نشــکن ،بــرای ایــن کــه کــودک بتوانــد چهــره و همچنیــن

خانــه را بیشــتر در یــک طــرف قــرار داد نــه در وســط،

اســت امــا چنــد مــورد بــه عنــوان مثــال مطــرح میکنیــم:

بــزرگ بگذاریــد بــرای اینکــه پخــش و پــا شــدن ایــن وســایل ممکــن
اســت باعــث حــواس پرتــی کــودکان شــود .اگــر ایــن جعبههــا را مثـ ً
ا در

ترامپولیــن یــا کیســه بوکــس بــرای فعالیــت فیزیکــی داشــته باشــد یــا

یــادآور شــود چــون بــرای دسترســی بــه وســایلش بایــد از کســی بخواهــد

فرامــوش نکنیــد وســیلهای کــه بــرای یــک کــودک مفیــد اســت ممکــن

جــای بلنــدی بگذاریــد میتوانــد بــه کــودک اهمیــت برقــراری ارتبــاط را

کــه آنهــا را برایــش پاییــن بیــاورد.

مالفــه و روتختیهــای قابــل شستشــو ،ضــد آب و غیــر

قابــل اشــتعال و بــدون مــواد شــیمیایی ارجحیــت دارنــد.

احساســات خــود را ببینــد بــدون اینکــه برایــش خطــر داشــته باشــد،
مجهــز بــه تجهیــزات صوتــی و تصویــری باشــید.

اســت بــرای کــودک دیگــر مضــر باشــد .بنابرایــن بــرای ایــن کــه خانــه
را بــرای کــودک اوتیســتیک مناســب کنیــد حتمـاً بــا متخصــص مشــورت

کنیــد.

منبعhttps://www.iranrehab.ir :
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 6فعاليت براي تقويت مهارتهاي
حركتي ظريف در كودكان

در كــودكان مهارتهــاي حركتــي بــا ســرعتهاي مختلفــي رشــد و تكامــل

پيــدا ميكننــد .هنگامــی کــه كــودكان در بــه كار بــردن مهارتهــای
حرکتــی ظریــف چالــش داشــته باشــند ،ايــن چالشهــا میتواننــد انجــام
کارهــاي اصلــي ماننــد گرفتــن وســايل (ماننــد مــداد) ،حرکــت دادن
اشــیاء بــا نــوک انگشــتان و اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد قیچــی را بــراي

آنها مشکل ساز كند.

همچنیــن ممکــن اســت آنهــا در یادگیــری
بســتن بنــد کفــش نيــز مشــکل داشــته باشــند.
اگــر كــودك شــما در انجــام مهارتهــاي
حرکتــی ظريــف بــه كمــي کمــک اضافــی و تمريــن
نیــاز دارد ،فعالیتهــای ســرگرم كننــده زيــر را بــا او
انجام دهيد:

بازي با خمير و خمير پاتي:

خميــر بــازي و خميــر پاتــي اغلــب بــه عنــوان بخشــی از
فعاليتهــا در برنامــه رژیــم حســی اســتفاده میشــوند.
همچنيــن ايــن خميرهــا میتواننــد مهارتهــای حرکتــی ظريــف را در
كــودكان بهبــود بخشــند.
كودكتــان را تشــويق كنيــد تــا خميــر را فشــار دهــد ،بكشــد ،بــا انگشــتانش آن
را فشــار دهــد و خميــر را غلــت داده و بــه شــكل مــار درآورد .حتــی میتوانیــد
از کــودک خــود بخواهیــد کــه خمیــر بــازی را بــا قیچــی بــرش دهــد.

نقاشي:

روشهــاي مختلــف نقاشــي كــردن میتواننــد بــه تقویــت هماهنگــی چشــم و
دســت و مهارتهــاي دســتي کــودک کمــک کننــد .نقاشــی بــا انگشــت بــه
كــودكان ایــن امــکان را میدهــد تــا از دستانشــان اســتفاده کــرده و بــه هــم
ريختگــي ايجــاد كننــد.
نقاشــي بــا قلممــو بــه كــودكان کمــک میکنــد تــا قلممــو را نگــه داشــته و
بــا اســتفاده و نگــه داشــتن آن بــه عنــوان يــك وســيله ،کنتــرل بیشــتری در
مهارتهــاي دســتي بــه دســت آورنــد( .کیتهــا رنــگ آميــزي بــا قلــم مــو
بــرای نقاشــی بســیار مناســب و كاربــردي هســتند).

بازي با اسفنج:

يــك اســفنج نــو و تمیــز ،مقــداری آب و دو کاســه تمــام وســايلي اســت كــه
بــرای انجــام ايــن فعالیــت و تقويــت مهارتهــای حرکتــی ،نیــاز داریــد .یکــي از
کاســهها را بــا آب پــر کنیــد و كاســه ديگــر را خالــی بگذاریــد.
کودكتــان میتوانــد اســفنج را در آب خیــس كــرده و ســپس آن را در كاســه
دیگــر فشــار دهــد تــا آب آن خــارج شــود .ایــن یــک بــازی ســاده اســت کــه
میتوانــد ســبب تقويــت دســتها و بازوهــاي كــودك شــود.
موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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بازي با برنج:

مقــداري برنــج نپختــه را در دو کاســه پالســتیکی تقســیم کنیــد و یــک كاســه
خالــی نيــز داشــته باشــید .بــه کــودک خــود انبــرك پالســتیکی کوچکــی بدهیــد

ببینیــد چــه کســی میتوانــد اولیــن کســی باشــد کــه بــا اســتفاده از ايــن
انبركهــا برنجهــا را برداشــته و بــه کاســه خالــی منتقــل کنــد .اگــر انجــام ايــن
كار بــه دليــل کوچکــي دانههــای برنــج بــراي كــودك مشــكل بــود ،ميتوانيــد
در ابتــدا از دانههــای  Oشــکل غــات صبحانــه يــا مهرههــاي رنگــي اســتفاده
كنيــد.

آب بازي:

حــدود یکچهــارم فنجانــي را از آب پــر کنیــد .بــه کــودک خــود یــک فنجــان
خالــی و قطــره چــکان یــا يــك ســرنگ دارويــي تمیــز (بــدون ســوزن) بدهیــد.
از کودکتــان بخواهیــد بــا کشــیدن آب بــه داخــل قطــره چــکان یــا ســرنگ،
آب را از یــک فنجــان بــه فنجــان دیگــر منتقــل کنــد .ميتوانيــد فنجانهــای
بیشــتری بــه کــودک خــود بدهیــد تــا ايــن فعاليــت را تكــرار كنــد .همچنيــن
ميتوانيــد رنگهــاي خوراكــي بــه آب اضافــه کنیــد و تجربــه تركيــب رنگهــا
را بــراي كــودك ايجــاد كنيــد.

باغباني و كاشتن گل و گياه:

ايــن طــور بــه نظــر میرســد كــه كنــدن خــاك و باغبانــی فعالیتهایــی هســتند
کــه بــرای ایجــاد مهارتهــای حرکتــی درشــت مناســبتر ميباشــند ،امــا
بخشــي از ايــن فعاليتهــا ،بــه کنتــرل عضــات کوچکتــر نیــز نیــاز دارنــد.
بــه عنــوان مثــال ،انتقــال نهــال بــه باغچــه نیــاز بــه مهــارت هماهنگــی چشــم و
دســت دارد تــا گیــاه کوچکتــر بــه جايــگاه جدیــدش منتقــل شــود .بــه عــاوه
كــودك بايــد بتوانــد بيلچــه را بــه درســتي در دســت گرفتــه و در خــاك گــودال
ايجــاد كنــد.
منبـعhttps://www.iranrehab.ir :

و یــک انبــرك هــم خودتــان برداريــد .ســپس ،یــک مســابقه داشــته باشــید تــا
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اهمیت کنترل خشم در نوجوانان

خشــم و عصبانیــت از مشــکالت عمــده در دوره

در مشــاوره روانشناســی ،خشــم بــه عنــوان

کار آســانی نیســت امــا بــا دانســتن نکاتــی

شــدت آن کــم اســت و در انــدازه یــک عالمــت

نوجوانــی اســت و کنتــرل خشــم در نوجوانــان
شــدنی اســت .همــه مــا در زندگیمــان گاهــی

عصبانــی هســتیم و اغلــب ناراحــت از ایــن کــه
مــا قــادر بــه کنتــرل احســاس خشــم خویــش

نیســتیم .خشــم بــه معنــای هیجــان احساســات
فاســد اســت کــه بــا خشــم و احســاس نارضایتی

قــوی همــراه اســت.

ریشه خشم در نوجوانان

یــک احســاس طبیعــی اســت .زمانــی کــه
هشــدار دهنــده بــرای یــک خطــر اســت ،خــوب
اســت .امــا اگــر خیلــی شــدید یــا بــد باشــد

خــود نوعــی اختــال اســت.

اســپیلبرگر از روانشناســان در ایــن زمینــه
خشــم را بــه صــورت زیــر تعریــف میکنــد:

خشــم یــک حالــت احساســی اســت کــه از
شــدت تحریــک خفیــف تــا خشــم شــدید.

اغلــب ریشــه ایــن خشــم نــا امیــدی ،محرومیت،

و ماننــد ســایر احساســات مرتبــط بــا تغییــرات

ذهــن مــا رخ داده اســت.

ضربــان قلــب و فشــار خــون افزایــش مییابــد

مجــازات و تهدیداتــی اســت کــه در گذشــته در

فیزیولوژیکــی و بیولوژیکــی تغییــر میکنــد.

از منظــر مشــاوره روانشــناس ابتــدا خشــم

و ســطح آدرنالیــن و نوراپــی نفریــن افزایــش

اســت کــه انســان را در معــرض درد ،رنــج و

بــرای کنتــرل خشــم در نوجوانــان ،ابتــدا بایــد

داخلــی و ســپس عاطفــی ،طبیعــی و عمومــی
برخــورد بــا موانــع و از دســت دادن چیزهــای
مــورد نظــر و مهــم ،خســتگی ،شــوک ،تهدیــد،

آســیب ،آســیب ناخواســته یــا غیــر قابــل

کنتــرل و فقــدان دسترســی بــه حــق خــود و
بــه ویــژه احســاس خطــر مــرگ قــرار میدهــد.
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روانشناسی خشـم

مییابــد.

بــه علــل تحریــک آن نــگاه کنیــد .بــه ایــن
معنــا کــه چــرا شــما تحریــک شــده و عصبانــی

هســتید.

روش کنترل خشم در نوجوانان

بــرای کنتــرل خشــم در نوجوانــان ابتــدا بایــد

در همــه ایــن مــوارد ،احســاس بــد ،ناراحتــی،

آن را بشناســند .در بســیاری مــوارد ،خشــم از

وجــود دارد .امــا مهمتریــن موضــوع آن اســت

تغییــر کمــی در اندیشــههای خویــش آرام

تحریکپذیــری و احســاس عصبانــی شــدن

کــه چگونــه کنتــرل خشــم در نوجوانــان را بــه

کار گیریــم.

درون و ذهــن مــا میآیــد .بنابرایــن ،مــا بــا
خواهیــم شــد.

نکتــه دوم توجــه بــه درجــه و میــزان خشــم

اســت .در بســیاری از مــوارد ،نســبت میــان
تحــرک و میــزان خشــم بــه هیــچ وجــه مناســب

نیســت .نکتــه ســوم ایــن اســت کــه چگونــه
خشــم را نشــان دهیــم .کــه بایــد توجــه کــرد،

نــه اضطــراب و رفتــار بــد در ایــن مــورد نبایــد

نهفتــه باشــد.

نکتــه چهــارم عواقــب خشــم اســت .مــا بایــد

ببینیــم چــه اتفاقــی بــرای فــردی کــه بــه او
حملــه میکنیــم ،میافتــد .در بســیاری مــوارد،

اگــر مــا بتوانیــم خــود را در جــای کســی قــرار

دهیــم کــه میخواهیــم بــه او حملــه کنیــم،
هرگــز ایــن خشــونت را اعمــال نمیکنیــم.
علل خشم به سه دسته تقسیم می شوند:

فیزیولوژیکی ،شخصیتی و عوامل خارجـتتی.
علل فیزیولوژیکی :ترشح هورمون تیروئید.

افــراد زودرنــج و افــرادی بــا درجــه باالیــی از

اضطــراب.

علل فیزیولوژیکی خشـم

خشــم ممکــن اســت علــل و عواقــب متفاوتــی

داشــته باشــد پــس بهتــر اســت بــا آمــوزش

کنتــرل خشــم در نوجوانــان آنــان را از علتهــا
و تأثیراتــش آگاه کنیــم.

عوامــل بیرونــی :احســاس ناتوانــی و ناتوانــی

در برابــر تهدیدهــای خارجــی و موانــع .دیــدن
بیعدالتــی و از بیــن رفتــن حقــوق فــرد.

گاهــی اوقــات آســیبدیدن در روابــط بــا

دیگــران عوامــل اصلــی خشــم هســتند.

زمانی که از کسی اشتباهی سر میزند ،با رفتار صحیح و منطقی او را رشمنـده کنید .نه با توهین و ناسـزا.

احســاس خشــم و شــیوههای

برخــورد مناســب بــا خشــم و

هســتید .هنگامــی کــه

اســت.

حــاالت آن بســیار مهــم و حیاتــی

معمــول هنگامــی کــه عصبانی

پذیــرش :هنگامــی کــه مــا

عصبانــی میشــوید ،صــورت
معمــوالً بازتــر میشــود.

عصبانــی هســتیم ،آن را قبــول

میکنــد و تنفــس شــدیدتر

گســترش خشــم :پــس از پذیــرش

کــرده و آن را ســرکوب نمیکنیــم.

و فرکانــس گفتــار تغییــر

خشــم ،مــا بایــد زمــان آن را

میشــود .گاهــی اوقــات نــوع
گفتــار تغییــر میکنــد ،مثــ ً
ا

بدانیــم تــا بتوانیــم آن را بررســی

تــه حلقــی صحبــت کــردن.

یــا بلنــد حــرف زدن میتوانــد

بســیار مهــم باشــد .بعضــی اوقــات مــا خشــم
خــود را انــکار میکنیــم .ایــن خشــم افتــاده
بعــدا ً میتوانــد خــود را بــا ســایر تظاهــرات

فیزیکــی ،ماننــد بیمــاری و درد فیزیکــی نشــان

دهــد.

شــخص در خــال روانشــناختی خــود ،خشــم

خــود را ســرکوب میکنــد کــه کمکــم
فرامــوش میشــود .افــرادی کــه نمیتواننــد
خشــم خــود را کنتــرل کننــد و بالفاصلــه خــود

و دیگــران را بــا عالئــم جســمی و فیزیکــی

نشــان دهنــد.

کنتــرل خشــم در نوجوانــان و ارائــه ســه
رویکــرد مهــم در مقابلــه بــا خشــم در ادامــه
ذکــر مــی شــوند.

هــدف از مدیریــت خشــم ،کاهــش احســاس

خشــم و خشــم فیزیولوژیکــی اســت کــه باعــث
خشونت میشود.

مــا نمیتوانیــم از مــردم یــا چیزهایــی کــه

در ایــن زمــان مــا میتوانیــم راه

کنیــم یــا ممانعــت کنیــم ،امــا میتوانیــم یــاد

عمیــق بــرای چنــد دقیقــه و نوشــیدن یــک

کنیــم.

میــزان و شــدت خشــم طوالنــی مــدت کمــک

باعــث عصبانــی شــدن مــا میشــود فــرار

رفتــن یــا گــوش دادن بــه موســیقی ،یــا تنفــس

بگیریــم کــه چگونــه بــا ایــن شــرایط مقابلــه

لیــوان آب را امتحــان کنیــم کــه میتوانــد بــه

بیــان ،ابــراز خشــم در بیــان ،بــه جــای بــدن ،راه

کنــد.

ابــراز تأکیــد بــر موضــوع بــه معنــای هــل دادن

دادیــم .بایــد ناراحتــی خــود را بــا فــردی کــه بــا

احتــرام بــه خــود و دیگــران اســت.

در ایــن مرحلــه ،چــون مــا توانســتیم درجــه
خشــم مــا را پاییــن بیاوریــم .مطمئنـاً میتــوان

ســالم بــرای بیان خشــم اســت.

روش سرکوب خشم

کنیــم.

یــا درخواســت آن نیســت بلکــه بــه معنــای

کنتــرل خشــم بــه معنــای جلوگیــری از آن و
کــم کــردن آن اســت.

چــرا بایــد کنتــرل خشــم در نوجوانــان را جــدی
بگیریم ؟

کنترل رفتار بیرونی:

بیـــان :پــس از آنکــه زمــان خشــم را کاهــش
او عصبانــی بــود ،بــه اشــتراک بگذاریــم.

بــه طــرف مقابــل گــوش دهیــم.

منبــعwww.momjunction.com :

آرامــش بــه معنــی نــه تنهــا کنتــرل رفتــار

بیرونــی شماســت ،بلکــه کنتــرل واکنشهــای
درونــی شماســت.

اقدامــات :بــرای کاهــش شــدت خشــم،

آرامــش بخشــیدن بــه خــود و دادن
احساســات اســت.
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به اندازه کافی استراحت کنید و اجازه ندهید خستگی و استرس به سالمت روحی شما لطمه وارد کند.

آنچه نباید
همزمان
بـا شیـر
بخوریـم
باشــد و عادتهــای غلــط در نوشــیدن شــیر میتوانــد بــه شــما آســیب بزنــد .شــیر حــاوی
میباش
شــیر یکــی از مــواد غذایــی ســالم بــرای افــراد می
میــزان زیــادی مــواد مغــذی مثــل کلســیم ،منیزیــم و پروتئیــن اســت کــه نقشــی بســیار مهــم در بــدن فــرد ایفــا میکننــد .بنابرایــن بســیاری
از افــراد تمایــل دارنــد کــه بیــش از همیشــه شــیر بنوشــند اگــر چــه کــه مصــرف ایــن مــاده بــه مقــدار زیــاد ممنــوع میباشــد .همانطــور کــه
میدانیــد هرگــز نبایــد هیــچ دارویــی را همــراه بــا شــیر مصــرف کنیــد و از طرفــی مــواد غذایــی معرفــی شــده در ادامــه ایــن مطلــب را نیــز
نبایــد بــا شــیر خــورد.

شیـر و پرتغـال

هرگــز نبایــد تــا یــک ســاعت بعــد یــا قبــل از

 80درصــد از پروتئیــن موجــود در شــیر کازئیــن

شــیر سرشــار از لیزیــن میباشــد کــه بــا

پروتئیــن موجــود در شــیر میتوانــد بــا اســید

بنوشــید ،مقــدار زیــادی از کازئیــن در بــدن

اگــر آن را در دمــای بــاال مصــرف کنیــد و باعــث

نوشــیدن شــیر ،پرتقــال مصــرف کنیــد زیــرا
پرتقــال مخلــوط شــود و در نتیجــه روی هضــم و
گــوارش شــما تأثیــر میگــذارد و عــاوه بــر آن

در ایــن مــدت هرگــز نبایــد میوههــای دیگــری
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شیـر و میوههـا

شیـر داغ و شکـر

کــه اســیدی هســتند را مصــرف کنیــد.

میباشــد و زمانــی کــه شــیر را بــا میــوه
شــما باقــی میمانــد و هضــم و جــذب آن

بــه راحتــی انجــام نخواهــد شــد و همچنیــن

میتوانــد باعــث بــه وجــود آمــدن اســهال در

فــرد شــود و بنابرایــن هرگــز نبایــد آبمیــوه و
شــیر را یکجــا مصــرف کنیــد.

با هر نوع بی انضباطـی مبارزه کنید.

فروکتــوز واکنــش نشــان میدهــد ،مخصوصــاً

میشــود کــه ســم لیزیــن بــه وجــود بیایــد کــه

بــرای بــدن انســان مضــر اســت و بنابرایــن هرگــز
نبایــد شــکر را بــه شــیری کــه تــازه جــوش
آمــده اســت ،اضافــه کنیــد و بایــد صبــر کنیــد
تــا خنــک شــود و بعــد ایــن کار را انجــام دهیــد.

شیـر و دارو

افــراد زمانــی کــه دارو مصــرف میکننــد ،مایلنــد

کــه بــه جــای اســتفاده از آب بــرای خــوردن
دارو از شــیر اســتفاده کننــد و شــیر در حقیقــت
تأثیــر بســیار زیــادی روی عملکــرد جــذب
داروهــا در بــدن دارد .شــیر در ایــن زمانهــا
غشــای نازکــی را روی ســطح دارویــی ایجــاد

میکنــد و بنابرایــن کلســیم و منیزیــم و دیگــر

شیـر و آنتیبیوتیـک

در صورتــی کــه همــراه آنتــی بیوتیکهایــی

ماننــد « کینولــون » مثل « سیپروفلوکساســین»
و « لواکوییــن » شــیر مصــرف کنیــد ،ایــن

داروهــا در معــده بــه کلســیم متصــل میشــوند و
نمیتواننــد جــذب بــدن شــوند و اثرشــان

کاهــش مییابــد.

شیـر و تخـم مرغ

برخــی مــردم در وعــده صبحانــه شــیر را بــا
تخــممــرغ میــل میکننــد امــا نمیداننــد

مصــرف همزمــان ایــن دو مــاده خوراکــی زیــان

آور اســت و مصــرف همزمــان تخــم مــرغ بــا
شــیر نیــز بــرای قلــب و مغــز مضــر اســت .پــس

بعــد از خــوردن تخــم مــرغ بــه مــدت ســه
ســاعت صبــر کنیــد تــا ایــن غــذا هضــم شــود و

پــس از آن شــیر بنوشــید.

مــواد معدنــی در شــیر باعــث ایجــاد واکنــش
شــیمیایی بــا دارو میشــوند و میتواننــد یــک

مــاده غیــر اشــباع را در آب بــه وجــود بیاورنــد و
روی تأثیــر دارو در بــدن تأثیرگــذار خواهــد بــود.

بنابرایــن هرگــز نبایــد تــا یــک ســاعت قبــل و
بعــد از شــیر از هیــچ دارویــی اســتفاده کنیــد.

شیـر و شکـالت

شیـر و گوشـت

شــیر منبــع غنــی از پروتئیــن و کلســیم

مصــرف همزمــان شــیر بــا گوشــت و ماهــی

اکســالیک اســید اســت .خــوردن ایــن دو بــا

انســداد اندامهــای گوارشــی میشــود و فــرد

میباشــد ،در حالــی کــه شــکالت حــاوی
هــم میتوانــد باعــث تشــکیل کلســیم اگــزاالت
غیــر اشــباع شــود و همچنیــن تأثیــر زیــادی

بــر جــذب کلســیم خواهــد گذاشــت و از طرفــی
ممکــن اســت باعــث ایجــاد موهــای خشــک و

را بــه یبوســت دچــار میکنــد .اگــر زن بــاردار
شــیر را بــا گوشــت قرمــز یــا گوشــت ســفید

میــل کنــد ایــن یبوســت و دل پیچــه را بــه

نــوزادش هــم منتقــل میکنـــد.

بســیاری از افــراد شــیر را هــمراه بــا مــوز
مصــرف میکننــد امــا نمیداننــد کــه مــوز و
شــیر ســموم ســنگین را تشــکیل میدهنــد کــه

موجــب ایجــاد اختــال درون آنهــا میشــود

پــس هی ـچگاه مــوز و شــیر را بــا هــم نخوریــد
زیــرا ســبب کنــد شــدن ذهــن ،ایجــاد احســاس
خســتگی و کاهــش فرآینــد هضــم در بــدن

میشــود.

منبــعwww.namnak.com :
روز خود را با خوردن صبحانه مقوی آغاز کنیـد.
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اســهال و رشــد کــم در افــراد شــود.

زیــان آور اســت و موجــب ســنگینی معــده و

مـوز و شیـر
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 TPMچیست و چرا
ویندوز  ۱۱بدون آن
نصب نمیشود؟
 ،۱۱اعــام کــرد
مایکروســافت در مراســم رونمایــی از وینــدوز ،۱۱
کــه تنهــا دســتگاههایی قــادر بــه دریافــت ایــن نســخه جدیــد از
وینــدوز خواهنــد بــود کــه  02 TPMیــا همــان «مــاژول پلتفــرم
قابــل اعتمــاد» را روی سیســتم خــود داشــته باشــند.

طبــق گفتــه ایــن شــرکت ،وینــدوز  ۱۱بــه صــورت رایــگان بــرای کاربــران

مــاه مــارس امســال منتشــر شــده ،حــدود  ۸۳درصــد از کســبوکارهــا در طــی

مشــخصات اولیــهای نیــاز دارد کــه مایکروســافت بــا عرضــه ابــزاری بــه نــام

دو ســال اخیــر ،مــورد حمــات پیچیــده هکرهــا قــرار گرفتهانــد و تنهــا ۲۹%
از ایــن کســبوکارهــا ،بودجــهای را بــرای حافظــت از اطالعــات محرمانــه و

وینــدوز  ۱۰عرضــه خواهــد شــد .امــا دریافــت ایــن نســخه جدیــد ،بــه
 Health Checkدر وبســایت خــود ،امــکان تشــخیص ایــن موضــوع کــه

حســاس در ایــن سیســتمها اختصــاص دادهانــد.

فراهــم کــرده اســت.

 ،۱۱برخــورداری
همانطــور کــه اشــاره شــد ،یکــی از ملزومــات نصــب وینــدوز ،۱۱

سیستمشــان قــادر بــه دریافــت ایــن بهروزرســانی خواهــد بــود یــا خیــر،
مایکروســافت همچنیــن تغییراتــی را در حداقــل مشــخصات مــورد نیــاز بــرای
نصــب و دانلــود وینــدوز  ۱۱اعمــال و اعــام کــرده کــه بــه حداقــل رم ۴
گیگابایتــی و پردازنــده دو هســتهای نیــاز خواهــد بــود .امــا در میــان مشــخصات
 ،۱۱قابلیــت  UEFIو  TPMنیــز مشــاهده میشــود.
بــرای دریافــت وینــدوز ،۱۱
امــا چیــپ  TPMدر همــه رایانههــا وجــود نــدارد و همیــن مســئله ،موجــب
ســردرگمیبســیاری از کاربــران وینــدوز شــده اســت .حــال ســؤال اینجاســت
کــه چــرا مایکروســافت در ایــن مقطــع و بــه طــور ناگهانــی تصمیــم بــه اضافــه
کــردن چیــپ  TPMبــه عنــوان یکــی از ملزومــات نصــب وینــدوز  ۱۱گرفتــه
اســت؟

 -چه سیستمهای از چیپ  TPMبرخودارند؟

از چیــپ  TPMاســت .کاربرانــی کــه از پردازندههــای شــرکت  AMDاســتفاده
میکننــد ،میتواننــد بــدون هیــچ نگرانــی ،وینــدوز  ۱۱را دریافــت کننــد.
ایــن گــروه از کاربــران ،تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهنــد ،ورود بــه تــب
تنظیمــات  Advancedو فعــال کــردن گزینــه  PTTدر سیســتمهای مجهــز
بــه پردازنــده اینتــل و گزینــه  PSP fTPMدر سیســتمهای مجهــز بــه
پردازنــده  AMDاســت .امــا اغلــب دســتگاههایی مجهــز بــه پردازندههــای
متعلــق بــه چهــار ســال گذشــته یــا قبلتــر ،از ایــن قابلیــت بیبهرهانــد .ایــن
پردازندههــا شــامل نســل نخســت پردازندههــای رایــزن  Threadripperو
نســل ششــم و هفتــم پردازندههــای ســری  Coreاینتــل میشــوند .همچنیــن

 -ماژول  TPMچیست؟

 TPMیــک چیــپ میکروکنترلــر اختصاصــی اســت کــه در برخــی از مادربوردها
تعبیــه شــده اســت .اخیــرا ً نیــز برخــی از شــرکتها از قبیــل اینتــل و ،AMD
ایــن چیــپ را بــه صــورت مبتنــی برفرمــور ( )fTMPبــه پردازندههــای
خــود اضافــه کردهانــد .بــه عبارتــی دیگــر TPM ،یــک قابلیــت امنیتــی

تمامــی پردازندههایــی کــه از اواخــر  ۲۰۱۷بــه قبــل تولیــد شــدهاند ،از ایــن
چیــپ برخــوردار نیســتند .البتــه بعیــد بــه نظــر میرســد کــه کاربــران وینــدوز
نتواننــد راهــی را بــرای دور زدن پیغــام خطــای قابلیــت  TPMدر سیســتمهای
خــود پیــدا کننــد .بــا ایــن حــال ،یــک راهحــل نیــز بــرای عمــل بــه پی ـش
شــرطهای مایکروســافت بــه منظــور دریافــت وینــدوز  ۱۱وجــود دارد و آن

ســختافزاری اســت کــه اطالعــات محرمانــه کاربــران را در یــک فضــای خــاص

نصــب مــاژول  TPMدر برخــی مادربوردهاســت.

سیســتم عامــل وینــدوز ،از چیــپ  TPMبــرای تقویــت قابلیتهایــی همچــون

ایــن مــاژول  TPMکــه بــا قیمــت حــدودی  ۲۵دالر عرضــه میشــد ،اکنــون

و مشــخص ذخیــره میکنــد تــا در برابــر حمــات هکرهــا در امــان بمانــد .در
وینــدوز هلــو ،احــراز هویــت بــدون پســورد ،ویژگــی وینــدوز دیفنــدر اپلیکیشــن
کنتــرل ،رمزنــگاری کامــل دیســک (بیــت الکــر) و… مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد.

 -قیمت چیپ  TPMچقدر است؟

بــا قیمتــی بیــن  ۹۰تــا  ۱۰۰دالر و یــا حتــی بیشــتر بــه فــروش میرســد .بــه
هــر حــال ،ایــن چیــپ اکنــون بــه یکــی از پیششــرطهای نصــب وینــدوز ۱۱
تبدیــل شــده کــه میتوانــد امنیــت باالتــری را بــرای سیســتمهای وینــدوزی

 -چرا  TPMدر ویندوز مهم است؟

در حــال حاضــر ،بیــش از  ۱.۳میلیــارد دســتگاه فعــال مجهــز بــه وینــدوز ۱۰
در جهــان وجــود دارد و  ۱۰۰میلیــون دســتگاه نیــز از وینــدوز  ۷و  ۸بهــره
موسسـه خیریه
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و کارهــا در قبــال حمــات هکرهــا صــورت داده اســت .طبــق گزارشــی کــه در

بــه ارمغــان آورد.

بــه همیــن دلیــل ،مایکروســافت اخیــرا ً بــا شــرکتهای بــزرگ تولیدکننــده

پردازنــده اعــم از اینتــل ،کوالــکام و  AMDوارد همــکاری شــده تــا بتوانند نســل

میبرنــد .ایــن حجــم بــاالی سیســتمهای وینــدوزی ،یــک ســطح حملــه بســیار

جدیــد پردازندههــا را مجهــز بــه قابلیــت  TPMعرضــه کننــد.

ســوی هکرهــا قــرار میدهــد .مایکروســافت نیــز در طــی ســالهای اخیــر،

گردآوری و تدوین :امین طاییزاده مسئول  ITمؤسسه

بزرگــی را ایجــاد میکننــد کــه آنهــا در معــرض انــواع تهدیدهــا و حمــات از
تالشهــای گســتردهای را بــرای آگاهســازی کاربــران عــادی و صاحبــان کسـب

اگر نتوانستید چیزی را در مدت سی ثانیه بیابید ،آن را در جای نادرستی قرار دادهایـد.
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خشنود کردن مشتریان کافی نیست ،سعی کنید آنها را شیفته کار خود کنید.
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شادروان منصور داوری ،عضوهیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه مردمی نرجس شیراز
 ،۱۳۲۰در ســن  ۷ســالگی پــدر و در ســن  ۳۴ســالگی مادرخــود را از دســت دادنــد .وی
منصــور داوری متولــد اول فروردیــن ،۱۳۲۰
فرزنــد چهــارم خانــواده بــود ،باتفــاق دو خواهــر و ســه بــرادر خــود در خانــوادهای مذهبــی کــه از نظــر وضعیــت اقتصــادی
متوســط بهشــمار میرفــت بــزرگ شــد .تحصیــات دوران ابتدائــی و پــس از آن دوره راهنمایــی را کــه گذراندنــد ،وارد دوره
دانشســرای مقدماتــی شــدند ،پــس از اتمــام تحصیــات و طــی نمــودن مــدت تعهــد قانونــی ،خدمــت خــود را از ســال ۱۳۴۱
۱۳۴۳بــا خانــم فاطمــه منتصــری آشــنا و ازدواج نمودنــد.
درآمــوزش و پــرورش سعادتشــهر شــروع کردنــد .در مهرمــاه ۱۳۴۳ب
((ســرکارخانم منتصــری ،فرهنگــی بازنشســته ،عضــو هیئــت امنــا و ســفیر نیکــوکاری مؤسســه هســتند )).حاصــل ایــن ازدواج
و زندگانــی مشــترک ،دو دختــر و دو پســر اســت کــه ادامــه دهنــدگان اندیش ـههای نیکوکارانــه مرحــوم داوری میباشــند.
شــخص مرحــوم داوری ،در طــول عمــر و زندگانــی پــر برکتشــان ،انســانی شــریف ،مــردمدار ،مبــادی آداب ،نیکنفــس،
نوعدوســت و شــیفته یاریرســانی بــه نیازمنــدان و انســانهای گرفتــار بودنــد .همیــن ویژگیهــا و خصلتهــای ذاتیشــان
باعــث آشــنائی بــا ســرای نرجــس شــد .در زمینــه حمایــت از کــودکان معلــول و بیسرپرســت همــواره پیشــگام و جــدی
بودنــد .بــا نگــرش و ایــده بازتوانــی و اســتقالل فــردی ،اجتماعــی و اقتصــادی توانخواهــان هــم از نظــر فــردی و هــم از نظــر
مــادی و معنــوی بــا مدیریــت مجموعــه ،همــکاری صمیمانــه و نزدیکــی داشــتند .عاقبــت درســال  ۱۳۹۷مشــیت الهــی بــر
ایــن قــرار گرفــت کــه منصــور داوری بــه دلیــل بیمــاری عالــم خاکــی را تــرک و بــه جــوار اولیــاءاهلل کــوچ نماینــد..

روحشان شاد و یادشان گرامی باد
موسسـه خیریه
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کشتیها در لنگرگاه ایمنی بیشتری دارند ،اما کشتی را برای ماندن در لنگرگاه نساختهانـد.
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اراده ،درخت با عظمتی است که تمدن و تکامل ،شاخههـای آن هستنـد.
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Holding 328 board
meetings

Popular artist›s birthday
party in Narges

Birth is the beginning of ‹coming›, the beginning
of ‹being›, the beginning of ‹growth and
On Thursday, June 2021 ,10, the three hundred and
twenty-eighth meeting of the board of directors of
Narjes People›s Institute and the seventy-eighth
meeting of the board of directors of Narjes Clinic
were held in the open area of Narjes People›s
Institute, observing all safety and health issues.
First, Bahaeddini, Chairman and CEO of the
Institute, welcomed the members present at
the meeting and provided information about the
overall performance of the Narjes Institute, the
physical progress of the Mehr Cottage project
in Sadra, how the clinic provides services, the
health status of the disabled and the staff, and
their vaccination. After that, the financial report
and economic performance of the last month
of the institute and the clinic were presented to
the members by the Deputy Minister of Finance.
Several members also expressed their views and
questions which were answered by the CEO.

establishment›, the beginning of ‹becoming
me›. Celebrating a birthday is a reminder of
the ‹miracle of our coming› to ‹ourselves›.
Celebrating a birthday is a reminder of the
‹miracle of our coming› to ‹ourselves›. It is a
repetition of ‹the beginnings of our being, our
beginning, and our becoming› for ‹ourselves›.
Disabled and homeless children of Narjes
Institute, these anonymous and unassuming
artists, but in the true sense of the word, on
the 15th of June of this year, in the special
conditions of the corona outbreak and epidemic,
in quarantine privacy and in a different
atmosphere than usual, observing all safety
and health issues, invited the esteemed artist,
the vocal singer of Shiraz and the ambassador
of the charity house of Narjes, Hamed Faghihi,
to his art show. By performing a few songs,
they had happy moments and expressed their
gratitude for the constant support of their brother
Hamed in a practical way. In the continuation of
brought the flowers of a smile on the lips of the
angels of Narjes House by performing a few
songs artistically.

.فقط کسـانی پیروز میشوند که عقیـده دارند پیروز خواهنـد شـد
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this birthday celebration, Hamed Faghihi also
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The first planning
session of the institute

Holding a coordination
meeting for management
and administrative affairs
The first planning meeting of the institute
was held in the presence of the members,
observing all safety issues and maintaining
social distance in the management office of the
center. In this meeting, Bahaeddini, the CEO,
while enumerating the reasons for the need to
separate planning and coordination meetings
from each other, emphasized the vital importance
of developing practical and applied plans to
achieve this organization›s goals. He mentioned

According to the current and weekly programs
of the institute, on Sunday evening, the 13th of
June, a coordination and administrative meeting
was held with the presence of the members,
following the safety and health issues and
maintaining a proper physical distance in the
open area of Narjes Charity. First, the approvals
of the previous meetings were read by the
secretary of the reading session and the relevant
officials provided their explanations regarding
the

implementation

or

non-implementation

of the approvals. Then, each of the officials
presented the issues and problems related to
the area under their supervision and made some
suggestions. Following the meeting, Bahaeddini,
CEO, thanked the members for their follow-up
and actions, and spoke about the need to strictly
adhere to the rules, take timely action and follow
up on approvals according to the announced
timetable, and expressed honesty in doing so.

that successful managers are those who look to
the far-flung horizons of the organization under
their management and avoid common burnout
opportunities, paving the way for the excellence
of employees› thinking and, consequently,
the fulfillment of the ultimate goals. Following
this, several members of the Working Group
expressed their views and problems regarding the
implementation of the programs, and Bahaeddini
provided the necessary explanations. It was
decided that in the next meeting, the person in
charge of each department will announce the
programs related to his / her area of supervision.
It should be noted that before this meeting, the
planning and coordination meetings of the center
were held in the form of a joint meeting, which
due to the specialization of the planning issues,
from this week the meetings are going to be held
separately and each at a different time with the
presence of the members of each meeting.

He mentioned that: affairs, non-interference in
each other›s duties, being serious in doing work,
adopting appropriate solutions, being a pioneer in
planning and providing the efficient suggestions
موسسـه خیریه
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are the characteristics of a successful manager.
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Therefore, it is intended to provide appropriate
rewards and encouragement to those in charge
of the parts that appear more active than others.
. به چشمان افراد نگاه کنید و همیشه متبسم باشیـد،موقع حرف زدن با اعتماد بهنفس

FROGS
A group of frogs were traveling through the Woods. Two of them fell into a deep pit.
When the other frogs saw how deep the pit Was, they told the two frogs that they Were as good as
dead. The two frogs ignored the comments and tried to jump up out of the pit with all their migh.
Finally, one of the frogs took heed to what the other frogs Were Saying and gave up.
He fell down and died. The other frog continued to jump as hard as he could. Once again, the crowd
of frogs yelled at him to stop the pain and just die.
He jumped even harder and finally made it out.
”?When he got out, the other frogs said: “Did you not hear us
The frog explained to them that he was deaf. He thought they were encouraging him the entire time.
This Story teaches two lessons. There is power of life and death in the tongue.
encouraging word to someone Who is down can lift them up and help them make it through the day.
A destructive Word to Someone who is down can be What it takes to kill them.
So, be careful of What you say.

قورباغههـا
گروهی از قورباغهها ،در حال عبور از جنگل بودند .دو تا از قورباغهها ،داخل گودال بزرگی افتادند .هنگامی که قورباغههای
دیگر متوجه شدند که گودال چقدر عمیق است ،به دو قورباغه دیگر گفتند که آنها دیگر میمیرند.
آن دو قورباغه ،توجهی به صحبتهای آنها نکردند و تالش نمودند تا با همه توانشان از گودال به بیرون بپرند.
سرانجام ،یکی از آن دو قورباغه به آنچه دیگر قورباغهها میگفتند عمل کرد و دست از تالش برداشت.
او به زمین افتاد و مرد.
قورباغه دیگر تا جایی که توان داشت برای بیرون پریدن به تالش خود ادامه داد .بار دیگر ،بسیاری از قورباغهها با فریاد
کشیدن از او خواستند که دست از رنج کشیدن بردارد و بمیرد .او حتی با شدت بیشتری پرید و سرانجام بیرون آمد.
وقتی بیرون آمد ،قورباغههای دیگر گفتند“ :آیا صدای ما را نمی شنیدی؟”
قورباغه به آنها توضیح داد که وی ناشنوا بوده است .او فکر می کرد ،در تمام این مدت آنها او را تشویق می کردند.
این داستان ،دو درس را میآموزد.
قدرت مرگ و زندگی در زبان است .استفاده از یک واژهی دلگرم کننده در مورد کسی که غمگین است میتواند باعث
موسسـه خیریه
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پیشرفت وی شود و کمک کند که فرد در طول روز سرزنده بماند .یا استفاده از یک واژهی مخرب در مورد کسی که غمگین
است میتواند موجب مرگ وی شود.
بنابراین ،مواظب آنچه میگویید باشید.
با قدردانی به موقع از کارمندان انرژی کاری آنان را افزایش دهیـد و حس خالقیت را در آنان تقویت کنیـد.

