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به چیزهایی که احساس توا نمند بودن شما را به وجود می آورند، فکر کنید

کمــی کــه دقــت کنیــم می بینیــم هــر حادثــه و اتفــاق مهمــی در طبیعــت و در فرهنــگ بشــری، یــا بــا مناســبتی موســوم بــه عیــد کمــی کــه دقــت کنیــم می بینیــم هــر حادثــه و اتفــاق مهمــی در طبیعــت و در فرهنــگ بشــری، یــا بــا مناســبتی موســوم بــه عیــد 
آغــاز و یــا بــا آن بــه پایــان می رســد...آغــاز و یــا بــا آن بــه پایــان می رســد...

ــام عیــد آغــاز می شــود، در ادیــان و مکاتــب مختلــف نیــز این گونــه اســت، مثــًا در  ــا جشــنی به ن ــام عیــد آغــاز می شــود، در ادیــان و مکاتــب مختلــف نیــز این گونــه اســت، مثــًا در  ســال نــو در همــه فرهنگ هــا، ب ــا جشــنی به ن  ســال نــو در همــه فرهنگ هــا، ب
دیــن مبیــن اســام، پایــان مناســک و مراســم عبــادی و ســنگین حــج، بــا جشــن عیــد قربــان همــراه اســت، پایــان هرهفتــه بــا عیــد 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 روزه داری در مــاه رمضــان، روز آدینــه اســت، آغــاز دوران امامــت بــا عیــد غدیــر اســت، بــه همیــن ترتیــب، پایــان یــک مــاه امســاک و روزه داری در مــاه رمضــان، 

نیزبــا عیــد ســعید فطــر بــه همــگان اعــام می شــود.نیزبــا عیــد ســعید فطــر بــه همــگان اعــام می شــود.
واژه واژه ))عیــدعیــد(( از ریشــه  از ریشــه ))عــودعــود(( بــه معنــاي  بــه معنــاي ))بازگشــت پــي در پــيبازگشــت پــي در پــي(( اســت و در عــرف و شــرع بــه ایامــي اطــاق مي شــود کــه در بردارنــده  اســت و در عــرف و شــرع بــه ایامــي اطــاق مي شــود کــه در بردارنــده 
ســرور و شــادماني باشــد. در قــرآن کریــم از زبــان حضــرت عیســي ســرور و شــادماني باشــد. در قــرآن کریــم از زبــان حضــرت عیســي )ع()ع( آمــده اســت:  آمــده اســت: )) انــزل علینــا مائــده مــن الســماء تکــون لنــا عیــدا انــزل علینــا مائــده مــن الســماء تکــون لنــا عیــدا(  (  

یعنــي: بــر مــا مائــده و ســفره آســماني نــازل فرمــا تــا آن روز عیــد مــا باشــد.یعنــي: بــر مــا مائــده و ســفره آســماني نــازل فرمــا تــا آن روز عیــد مــا باشــد.
در دیــن مبیــن اســام عیــد بــه هنگامــي گفتــه مي شــود کــه فضــل و رحمــت پــروردگار یکتــا شــامل حــال فــرد یــا جامعــه اي قــرار در دیــن مبیــن اســام عیــد بــه هنگامــي گفتــه مي شــود کــه فضــل و رحمــت پــروردگار یکتــا شــامل حــال فــرد یــا جامعــه اي قــرار 

گیــرد و ســرور حقیقــي زمانــي فــرا مي رســد کــه آدمــي بــه مرتبــه تقــرب و کســب رضایــت حــق نایــل گــردد.گیــرد و ســرور حقیقــي زمانــي فــرا مي رســد کــه آدمــي بــه مرتبــه تقــرب و کســب رضایــت حــق نایــل گــردد.
ــودن آن  ــا نم ــر و مهی ــتن خمی ــری آرد و آب و سرش ــن اندازه گی ــرآغاز و هم چنی ــاح، س ــي، افتت ــِش ابداع ــاي آفرین ــه معن ــر( ب ــودن آن )فط ــا نم ــر و مهی ــتن خمی ــری آرد و آب و سرش ــن اندازه گی ــرآغاز و هم چنی ــاح، س ــي، افتت ــِش ابداع ــاي آفرین ــه معن ــر( ب )فط
بــراي پخــت نــان اســت. وجــه تســیمه ایــن واژه بــه لحــاظ بــاز کــردن روزه پــس از ســي روزاســت. واژه )فطــر( از فطــرت گرفتــه بــراي پخــت نــان اســت. وجــه تســیمه ایــن 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 شــده و بــه معنــای سرشــت اســت. بنابرایــن عیدفطــر، یعنــی بازگشــت بــه فطــرت و سرشــت انســان. بازگشــت از ایــن نظــر کــه آیــا 
ــا فطــرت پــاک انســانی بــه طــور صحیــح برقــرار اســت یــا نــه؟ آیــا روح عمیــق و فطــرت پاکــی کــه خداونــد بــه مــا  ــا فطــرت پــاک انســانی بــه طــور صحیــح برقــرار اســت یــا نــه؟ آیــا روح عمیــق و فطــرت پاکــی کــه خداونــد بــه مــا رابطــه مــا ب رابطــه مــا ب
 هدیــه داده امــا بــر اثــر حجاب هــای جهــل، انحــراف و گنــاه، زیــر زنگارهــای منیــت و خودخواهــی پنهــان گردیــده. درکاس آمــوزش  هدیــه داده امــا بــر اثــر حجاب هــای جهــل، انحــراف و گنــاه، زیــر زنگارهــای منیــت و خودخواهــی پنهــان گردیــده. درکاس آمــوزش 
مــاه  رمضــان زنگارزدائــی شــده اســت یــا خیــر؟ کــه اگــر چنیــن اســت هــر روزه داری بایــد معجــزه نجــات فطــرت انســانی، پیــروزی بــر مــاه  رمضــان زنگارزدائــی شــده اســت یــا خیــر؟ کــه اگــر چنیــن اســت هــر روزه داری بایــد معجــزه نجــات فطــرت انســانی، پیــروزی بــر 
طاغــوت نفــس و اعتــای روح خــود را در عیــد ســعید فطــر جشــن بگیــرد و آن چــه را در مــاه رمضــان آموختــه و در راه خودســازی طاغــوت نفــس و اعتــای روح خــود را در عیــد ســعید فطــر جشــن بگیــرد و آن چــه را در مــاه رمضــان آموختــه و در راه خودســازی 
و بهســازی خویــش بــه کار بــرده نمایــان و ظاهــر ســازد، آن هــم نــه فقــط بــا کلمــات و حــرکات، بلکــه بــا تمــام قلــب و درون خــود، و بهســازی خویــش بــه کار بــرده نمایــان و ظاهــر ســازد، آن هــم نــه فقــط بــا کلمــات و حــرکات، بلکــه بــا تمــام قلــب و درون خــود، 
بــا تمــام وجــود و احســاس و از همــه مهم تــر در عمــل و در رفتــار خویــش نشــان دهــد. رمضــان انــدک انــدک پایــان می پذیــرد و بــا تمــام وجــود و احســاس و از همــه مهم تــر در عمــل و در رفتــار خویــش نشــان دهــد. رمضــان انــدک انــدک پایــان می پذیــرد و 
بــه انتهــای خــود می رســد، مســلمانان در مکتــب رمضــان و روزه، در پرتــو آیــات قــرآن و نیایش هــا و تقویــت صبــر و اراده، اقــدام بــه بــه انتهــای خــود می رســد، مســلمانان در مکتــب رمضــان و روزه، در پرتــو آیــات قــرآن و نیایش هــا و تقویــت صبــر و اراده، اقــدام بــه 
فراگیــری، آمــوزش و خودســازی نمــوده، و در روز عیــد فطرجشــن می گیرنــد کــه از راه پــر دســت انــداز جهــاد اکبــر، بــا گام هــای فراگیــری، آمــوزش و خودســازی نمــوده، و در روز عیــد فطرجشــن می گیرنــد کــه از راه پــر دســت انــداز جهــاد اکبــر، بــا گام هــای 
اســتوار عبــور کــرده، بــه مقصــود و بــه مقصــد رســیده اند. اگــر چنیــن بازگشــت و عیــدی در زندگــی انســان تحقــق یابــد بــرای او اســتوار عبــور کــرده، بــه مقصــود و بــه مقصــد رســیده اند. اگــر چنیــن بازگشــت و عیــدی در زندگــی انســان تحقــق یابــد بــرای او 

ــد: ــد:هــر روز، روز عیــد اســت. چنان کــه امیــر مؤمنــان علــی)ع( فرموده ان هــر روز، روز عیــد اســت. چنان کــه امیــر مؤمنــان علــی)ع( فرموده ان
)))) انما هو عید لمن قبل اهلل صیامه و شکر قیامه، و کل یوم ال یعصی اهلل فیه فهو عید  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 آن هــا در پیــش گاه خــدا پذیرفتــه شــود، و عبادت هــای شــبانه آن هــا مــورد پذیــرش  امــروز تنهــا عیــد کســانی اســت کــه روزه آن هــا در پیــش گاه خــدا پذیرفتــه شــود، و عبادت هــای شــبانه آن هــا مــورد پذیــرش 
خداونــد شــده باشــد، و هــر روزی کــه گنــاه نکنــی روز عیــد تــو اســت خداونــد شــده باشــد، و هــر روزی کــه گنــاه نکنــی روز عیــد تــو اســت (((( مهم تریــن دســت آورد مســلمین از روزه داری مــاه رمضــان  مهم تریــن دســت آورد مســلمین از روزه داری مــاه رمضــان 
ــه نیازمنــدان اســت کــه در قالــب )))) زکات فطریــه « جلــوه  زکات فطریــه « جلــوه  ــه نیازمنــدان اســت کــه در قالــب و عیــد فطــر، دل کنــدن از زخــارف دنیــا و بخشــیدن از امــوال خــود ب و عیــد فطــر، دل کنــدن از زخــارف دنیــا و بخشــیدن از امــوال خــود ب
می نمایــد. پرداخــت زکات فطریــه، در واقــع مکمــل یــک مــاه امســاک و روزه داری مؤمنیــن اســت. مطابــق روال همــه ســاله، امســال می نمایــد. پرداخــت زکات فطریــه، در واقــع مکمــل یــک مــاه امســاک و روزه داری مؤمنیــن اســت. مطابــق روال همــه ســاله، امســال 
ــه فرشــتگان زمینــی  ــا بزرگــواری ب ــه فرشــتگان زمینــی نیــز جمــع کثیــری ازنیکــو کاران مؤمــن و روزه دار، زکات فطریــه، کفــاره و نــذورات خویــش را ب ــا بزرگــواری ب نیــز جمــع کثیــری ازنیکــو کاران مؤمــن و روزه دار، زکات فطریــه، کفــاره و نــذورات خویــش را ب

مؤسســه مردمــی نرجــس اهــداء نمودنــد.مؤسســه مردمــی نرجــس اهــداء نمودنــد.
       تا عید سعید فطر سال بعد، دعای خیر کودکان معلول و بی سرپرست سرای نرجس، رفیق راه شما عزیزان نیک اندیش باد.       تا عید سعید فطر سال بعد، دعای خیر کودکان معلول و بی سرپرست سرای نرجس، رفیق راه شما عزیزان نیک اندیش باد.

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

)عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت(                            ) صدشکرهک اين آمدوصدحيف هک آن رفت()عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت(                            ) صدشکرهک اين آمدوصدحيف هک آن رفت(
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در برنامه خود به طور منظم روزهایی را برای دوری از محل کار و تجدید قوا در نظر بگیرید.

 بیســت و هفتــم اردیبهشــت ماه بــه  عنــوان روز جهانــی ارتباطــات وجامعــه اطاعاتــی نام گــذاری شــده اســت. ایــن  بیســت و هفتــم اردیبهشــت ماه بــه  عنــوان روز جهانــی ارتباطــات وجامعــه اطاعاتــی نام گــذاری شــده اســت. ایــن 
روز در ایــران هــم بــه عنــوان روز روابط عمومــی و ارتباطــات تعییــن گردیــده اســت. بــه همیــن بهانــه نقــش و جایــگاه روز در ایــران هــم بــه عنــوان روز روابط عمومــی و ارتباطــات تعییــن گردیــده اســت. بــه همیــن بهانــه نقــش و جایــگاه 
ــه  ــا در کمــک ب ــط عمومی ه ــروزه نقــش رواب ــه م ــا در کمــک ب ــط عمومی ه ــروزه نقــش رواب ــم،،  اام ــرور می کنی ــم م ــا ه ــر هشــتم ب ــوان هن ــه عن ــی را ب ــمروابط عموم ــرور می کنی ــم م ــا ه ــر هشــتم ب ــوان هن ــه عن ــی را ب روابط عموم
تصمیــم گیری هــای مدیریتــی و اســتراتژیک یــک ســازمان بــه هیچ وجــه قابــل انــکار نیســت. جایــگاه و تأثیــر روابــط تصمیــم گیری هــای مدیریتــی و اســتراتژیک یــک ســازمان بــه هیچ وجــه قابــل انــکار نیســت. جایــگاه و تأثیــر روابــط 
عمومــی بــه عنــوان یــک ابــزار مدیریتــی بــرای تعالــی فعالیت هــای حرفــه ای، علمــی و الکترونیکــی،  از مشــخصه های عمومــی بــه عنــوان یــک ابــزار مدیریتــی بــرای تعالــی فعالیت هــای حرفــه ای، علمــی و الکترونیکــی،  از مشــخصه های 
ــت اســتراتژیک،  ــاز در مدیری ــاط برجســته و ممت ــن،  از نق ــی در عصــر ارتباطــات اســت. بنابرای ــط عموم ــد رواب ــت اســتراتژیک، جدی ــاز در مدیری ــاط برجســته و ممت ــن،  از نق ــی در عصــر ارتباطــات اســت. بنابرای ــط عموم ــد رواب جدی
تأکیــد بــر محیــط بــرون ســازمانی و حتــی جهانــی اســت و در واقــع،  منظــور از وظایــف اســتراتژیک روابــط عمومــی، تأکیــد بــر محیــط بــرون ســازمانی و حتــی جهانــی اســت و در واقــع،  منظــور از وظایــف اســتراتژیک روابــط عمومــی، 

ــد تصمیم گیــری ســازمان اســت. ــد تصمیم گیــری ســازمان اســت.دخالــت در رون دخالــت در رون
ــا پیشــتاز  ــه عرصه ه ــانی در هم ــه اطــاع  رس ــی ک ــی در عصــر ارتباطــات و در دوران ــط عموم ــگاه رواب ــت جای ــا پیشــتاز اهمی ــه عرصه ه ــانی در هم ــه اطــاع  رس ــی ک ــی در عصــر ارتباطــات و در دوران ــط عموم ــگاه رواب ــت جای اهمی
ــان در  ــه حیات ش ــرکت ها و ادام ــازمان ها، ادارات و ش ــت س ــه موفقی ــه ای ک ــه گون ــت ب ــده اس ــدان ش ــت، دوچن ــان در اس ــه حیات ش ــرکت ها و ادام ــازمان ها، ادارات و ش ــت س ــه موفقی ــه ای ک ــه گون ــت ب ــده اس ــدان ش ــت، دوچن اس
ــدون  ــی م ــط عموم ــا وابســته اســت. رواب ــای آن ه ــط عمومی ه ــه عملکــرد رواب ــای تخصصــی ب ــا و فعالیت ه ــدون عرصه ه ــی م ــط عموم ــا وابســته اســت. رواب ــای آن ه ــط عمومی ه ــه عملکــرد رواب ــای تخصصــی ب ــا و فعالیت ه عرصه ه
ــه عنــوان اصلی تریــن حلقــه  ــط عمومــی ب ــکار اســت، رواب ــزی شــده یکــی از ابزارهــای قــوی مدیریــت اف ــه عنــوان اصلی تریــن حلقــه و برنامه ری ــط عمومــی ب ــکار اســت، رواب ــزی شــده یکــی از ابزارهــای قــوی مدیریــت اف و برنامه ری
ارتبــاط بیــن مدیــران و کارکنــان، مســئولیت خطیــری در فرآینــد دسترســی مدیــران بــه افــکار جمعــی کارکنــان دارند 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 می توانــد بــه صــورت نظام منــد، برنامــه بــه همیــن دلیــل توجــه ویــژه بــه روابــط عمومــی، بــه عنــوان نهــادی کــه می توانــد بــه صــورت نظام منــد، برنامــه 
ریــزی  شــده و ســنجیده در جهــت ایجــاد، حفــظ و گســترش تعامــل و تفاهــم مدیــران بــا کارکنــان اقــدام کنــد، بســیار ریــزی  شــده و ســنجیده در جهــت ایجــاد، حفــظ و گســترش تعامــل و تفاهــم مدیــران بــا کارکنــان اقــدام کنــد، بســیار 
حائــز اهمیــت اســت. آن چــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه کار روابــط عمومــی تســهیل و خدمــت بــه مدیریــت اســت نه حائــز اهمیــت اســت. آن چــه 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 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 منطقی تــر نــگاه رأس هــرم ســازمانی قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن بایــد بــه روابــط عمومــی و کارکردهــای آن، بهتــر و منطقی تــر نــگاه 
کــرد. در ایــن صــورت اســت کــه روابــط عمومــی می توانــد در مأموریــت ســازمانی خــود کامــًا موفــق عمــل کنــد.کــرد. در ایــن صــورت اســت کــه روابــط عمومــی می توانــد در مأموریــت ســازمانی خــود کامــًا موفــق عمــل کنــد.

نهادهــای غیــر دولتــی و نظام هــای هیئــت امنائــی نمی تواننــد نســبت بــه تحــوالت ارتباطــی، اجتماعــی و اقتصــادی نهادهــای غیــر دولتــی و نظام هــای هیئــت امنائــی نمی تواننــد نســبت بــه تحــوالت ارتباطــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
بی تفــاوت باشــند. رشــد و بالندگــی مراکــز خیریــه نیــز در گــرو راهکارهایــی اســت کــه یکــی از ایــن راهکارهــا حضــور بی تفــاوت باشــند. رشــد و بالندگــی مراکــز خیریــه نیــز در گــرو راهکارهایــی اســت کــه یکــی از ایــن راهکارهــا حضــور 
ــه حجــم وســیعی از ایــن اطاعــات اســت. ایــن دسترســی در  ــر و توانمنــد در جوامــع اطاعاتــی و دسترســی ب ــه حجــم وســیعی از ایــن اطاعــات اســت. ایــن دسترســی در مؤث ــر و توانمنــد در جوامــع اطاعاتــی و دسترســی ب مؤث
ــور را  ــن حض ــع ای ــکلی جام ــه ش ــد ب ــه می توان ــر اســت ک ــی امکان پذی ــای ارتباط ــا و ابزاره ــط عمومی ه ــب رواب ــور را قال ــن حض ــع ای ــکلی جام ــه ش ــد ب ــه می توان ــر اســت ک ــی امکان پذی ــای ارتباط ــا و ابزاره ــط عمومی ه ــب رواب قال

برجســته ســازد. امــا چگونگــی ایــن حضــور بــدون داشــتن پشــتوانه های علمــی محقــق نخواهــد شــد.برجســته ســازد. امــا چگونگــی ایــن حضــور بــدون داشــتن پشــتوانه های علمــی محقــق نخواهــد شــد.
بــدون شــک، تغییــر نــگاه حاضــر بــه روابــط عمومــی و اصــاح جایــگاه روابــط عمومی هــا می توانــد گام هــای بلنــدی بــدون شــک، تغییــر نــگاه حاضــر بــه روابــط عمومــی و اصــاح جایــگاه روابــط عمومی هــا می توانــد گام هــای بلنــدی 
ــه  و  فــن تخصصــی را در  ــردارد و ایــن حرف ــط عمومــی درکشــور ب ــه رشــد نظــام ارتباطــی و رواب ــه  و  فــن تخصصــی را در را در حرکــت رو ب ــردارد و ایــن حرف ــط عمومــی درکشــور ب ــه رشــد نظــام ارتباطــی و رواب را در حرکــت رو ب
جایــگاه و مرتبــه و منزلــت واقعــی خویــش قــرار دهــد. در واقــع می تــوان گفــت روزملــی ارتباطــات و روابــط عمومــی جایــگاه و مرتبــه و منزلــت واقعــی خویــش قــرار دهــد. در واقــع می تــوان گفــت روزملــی ارتباطــات و روابــط عمومــی 
می توانــد نقطــه عطفــی در توســعه و تحــول واحدهــای روابــط عمومــی در ایــران ایجــاد نمایــد. نتیجــه نهائــی انجــام می توانــد نقطــه عطفــی در توســعه و تحــول واحدهــای روابــط عمومــی در ایــران ایجــاد نمایــد. نتیجــه نهائــی انجــام 
ــه شــفاف شــدن جایــگاه و نقــش مؤسســات خیریــه و نهادهــای مردمــی در افــکار عمومــی  ــه شــفاف شــدن جایــگاه و نقــش مؤسســات خیریــه و نهادهــای مردمــی در افــکار عمومــی ایــن تحــول، مطمئنــاً ب ایــن تحــول، مطمئنــاً ب

جامعــه و اعتــای اعتمــاد ســازی وگســترش رابطــه خیریه هــا و مــردم نیک اندیــش کمــک شــایان خواهــد نمــود.جامعــه و اعتــای اعتمــاد ســازی وگســترش رابطــه خیریه هــا و مــردم نیک اندیــش کمــک شــایان خواهــد نمــود.

ابراهیـم صدیقـی،  سردبیـر نشریـهابراهیـم صدیقـی،  سردبیـر نشریـه

روابط عمومی رد جهان ارتباطاتروابط عمومی رد جهان ارتباطات
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به منظور دستیابی به نتایج موفقیت آمیز، افراد را به بهره گیری از حداکثر توان موجود تشویق کنید.

خـبـرنـامـه
خـبـرنـامـه

 برگــزاری ســیصد و بیســت و

ــره ــت مدی ــه هیئ ــتمین  جلس هش

 جشــن ســالگرد تولــد هنرمنــد

ــس ــاز نرج ــای ب ــوب، درفض محب

ــتمین  ــت و هش ــیصد و بیس ــاه ۱۴۰۰، س ــتم خردادم ــنبه، بیس پنج ش
جلســه هیئــت مدیــره مؤسســه مردمــی نرجــس و هفتــاد و هشــتمین 
جلســه هیئــت مدیــره درمانــگاه نرجــس بــا رعایــت کلیــه مــوارد ایمنــی 

و بهداشــتی در محوطــه مؤسســه برگــزار شــد.
ابتــدا بهاءالدینــی رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل مؤسســه، ضمــن 
عــرض خیــر مقــدم و خوش آمدگویــی بــه حضــار، درخصــوص عملکــرد 
کلــی مؤسســه نرجــس مطالــب و اطاعاتــی بیان نمودند. ســپس ایشــان 
ــی  ــدرا، چگونگ ــر در ص ــه مه ــروژه کلب ــی پ ــرفت فیزیک ــزان پیش  از می
ــان،  ــان وکارکن ــامت توان خواه ــت س ــگاه، وضعی ــانی درمان خدمات رس
ــا ســخن  ــروس کرون ــه وی ــان برعلی ــن انجــام واکسیناســیون آن هم چنی
گفتنــد. پــس از آن گــزارش مالــی و عملکــرد اقتصــادی یک مــاه 
گذشــته مؤسســه و درمانــگاه توســط معــاون مالــی بــه اســتحضار اعضــاء 
رســید. چنــد تــن از اعضــاء نیــز نقطــه نظــرات و پرســش های خــود را 

مطــرح نمودنــد کــه پاســخ الزم توســط مدیــر عامــل ارائــه شــد.

تولــد، آغــاز »آمــدن« اســت، آغــاز »بــودن« اســت، آغــار »رشــد وپــا 
گرفتــن« اســت، آغــاز »مــن شــدن« اســت... برگــزاری جشــن ســالگرد 
تولــد، یــادآوری معجــزه آمدن مــان بــه خودمــان اســت... تکــراِر آغــاِز 
ــان  ــرای خودم ــان ب ــدن های خودم ــن ش ــا و م ــا، پاگرفتن ه بودن ه
اســت... کــودکان معلــول و بی سرپرســت ســرای نرجــس، ایــن 
ــد، روز  ــی هنرمن ــای واقع ــا به معن ــا ام ــی ادع ــام و ب ــدان گمن هنرمن
ــژه شــیوع و همــه  ــاه امســال، درشــرایط وی بیســت و پنجــم خردادم
گیــری کرونــا، در خلــوِت قرنطینــه و در فضائــی متفــاوت بــا همیشــه  
ــوارد ایمنــی و بهداشــتی، ضمــن گرامی داشــت  ــه م ــت کلی ــا رعای و ب
ــِد هنرمنــِد ارجمنــد، خواننــده خــوش صــدای شــیرازی  ســال روز ِتول
و ســفیر نیکــوکاری ســرای نرجــس حامــد فقیهــی عزیــز را میهمــان 
ــی شــاد را  ــه، لحظات ــد تران ــا اجــرای چن ــی خــود نمــوده و ب هنرنمای
رقــم زده و مراتــب قدردانــی خــود از همراهــی همیشــگی برادرشــان 
حامــد را به صــورت عملــی اعــام نمودنــد. در ادامــه ایــن جشــن تولــد، 
حامــد فقیهــی نیــز بــا اجــرای هنرمندانــه چنــد ترانــه، گل هــای لبخند 

ــی ســرای نرجــس شــکوفا نمــود.  ــر لب هــای فرشــتگان زمین را ب
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رضایت خود را از عملکرد مطلوب کارکنان ابراز کنید، به ویژه زمانی که به آن ها برای بهتر شدن انگیزه می بخشید.

اولیــن جلســه برنامه ریــزی مؤسســه بــا حضــور اعضــاء، بــا رعایــت کلیــه مــوارد 
ــه اجتماعــی در دفتــر مدیریــت مرکــز برگــزار شــد.  ــا حفــظ فاصل ایمنــی و ب
در ایــن جلســه بهاءالدینــی، مدیرعامــل ضمــن برشــمردن و ذکــر علــل لــزوم 
ــی  ــِت حیات ــر، براهمی ــی از یکدیگ ــزی و هماهنگ ــات برنامه ری ــک جلس تفکی
تدویــن برنامه هــای عملــی وکاربــردی بــرای نیــل بــه اهــداف ســازمانی تاکیــد 
نمودنــد و اظهــار داشــتند؛ مدیــران موفــق کســانی هســتند کــه بــه افق هــای 
دوردســت ســازماِن تحــت مدیریــت خــود نظــر داشــته و از فرصــت ســوزی های 
ــان و در  ــی فکــر و اندیشــه کارکن ــرای تعال ــاب نمــوده، مســیر را ب ــج اجتن رای
نتیجــه بــه بارنشســتن اهــداف غائــی، همــوار می نماینــد. در ادامــه تنــی چنــد 
ــا  ــدن برنامه ه ــی ش ــرا روی اجرائ ــکات ف ــرات و مش ــروه نظ ــاء کارگ از اعض
ــد  ــرر ش ــد. مق ــه نمودن ــات الزم را ارائ ــی توضیح ــرده و بهاءالدین ــان ک را بی
درجلســه آتــی مســئول هــر قســمت، برنامه هــای مرتبــط بــا حــوزه سرپرســتی 
ــن جلســه، جلســات  ــل از ای ــا قب ــه ذکراســت ت ــد. الزم ب ــام نمای خــود را اع
برنامه ریــزی و هماهنگــی امــور مرکــز، در قالــب یــک نشســت مشــترک 
ــزی، از  ــائل برنامه ری ــودن مس ــه تخصصــی ب ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــزار می ش برگ
ایــن هفتــه جلســات از یکدیگــر تفکیــک شــده و هــر یــک در زمانــی متفــاوت 

بــا حضــور اعضــاء هرجلســه برگــزار خواهــد شــد.                          

ــا برنامه هــای جــاری و هفتگــی مؤسســه، عصــر روز یکشــنبه  ــق ب مطاب
ــا  ــور اداری« ب ــی و ام ــه »هماهنگ ــاه، جلس ــرداد م ــوم خ ــت و س بیس
حضــور اعضــاء و بــا رعایــت مــوارد ایمنــی و بهداشــتی و حفــظ فاصلــه 
مناســب فیزیکــی در محوطــه رو بــاز مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس 
برگــزار شــد. ابتــدا مصوبــات جلســات قبلــی توســط دبیــر جلســه قرائــت 
ــات  ــام مصوب ــدم انج ــا ع ــام ی ــا انج ــاط ب ــه در ارتب ــئولین مربوط و مس
توضیحــات خــود را ارائــه نمودنــد. ســپس هــر یــک از مســئولین 
ــه  ــوط ب واحـــدهای اداری و بخــش نگهــداری، مشــکات و مســائل مرب
ــد. ــه نمودن حــوزه تحــت نظــارت خــود را مطــرح و پیشــنهاداتی را ارائ

در ادامــه جلســه، بهاءالدینــی مدیرعامــل مؤسســه طــی ســخنانی 
ــاء،  ــط اعض ــده توس ــام ش ــات انج ــا و اقدام ــکر از پیگیری ه ــن تش ضم
ــه  ــدام ب ــررات، اق ــق مق ــت دقی ــا ضــرورت رعای مســائلی را در رابطــه ب
موقــع و پیگیــری انجــام مصوبــات برابــر بــا جــدول زمانــی اعــام شــده 
ــه، عــدم  بیــان نمــوده و اظهــار داشــتند صداقــت در انجــام امــور محول
ــام  ــودن در انج ــدی ب ــئوالن، ج ــر مس ــف دیگ ــوزه وظای ــت در ح دخال
ــزی و  ــودن در برنامه ری ــش گام ب ــب، پی ــای مناس ــاذ راهکاره کار، اتخ
ارائــه پیشــنهادهای کارآمــد از ویژگی هــای یــک مدیــر و مســئول موفــق 
اســت. بنابرایــن در نظــر اســت بــه مســئولین قســمت هایی کــه در ایــن 
زمینــه از ســایرین فعال تــر ظاهــر می شــوند تشــویق های مناســب 

ــد.  اختصــاص یاب

ــه  ــه ماهان ــزاری جلس  برگ
 کارکنــان در فضــای بــاز

و ریــزی  برنامــه   جلســه 
ــه ــی واحدهای مؤسس هماهنگ
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اساس کار را طوری برنامه ریزی کنید که هر یک از افراد به دنبال انجام مطلوب وظایف خود باشد.

ــراد آشــنا  ــرای بســیاری از اف ــه کــه » از ارث محرومــت می کنــم« ب ــراد آشــنا ایــن جمل ــرای بســیاری از اف ــه کــه » از ارث محرومــت می کنــم« ب ایــن جمل
اســت و ممکــن اســت بارهــا و بارهــا آن را شــنیده باشــند. در بیشــتر مواقــع، اســت و ممکــن اســت بارهــا و بارهــا آن را شــنیده باشــند. در بیشــتر مواقــع، 
ایــن عبــارت توســط پدرانــی بــه کار مــی رود کــه بــا برخــی رفتارهــای فرزنــدان ایــن عبــارت توســط پدرانــی بــه کار مــی رود کــه بــا برخــی رفتارهــای فرزنــدان 
ــه انجــام  ــا را ب ــد آن ه ــه می خواهن ــن حرب ــا اســتفاده از ای ــد و ب ــه انجــام خــود مخالفن ــا را ب ــد آن ه ــه می خواهن ــن حرب ــا اســتفاده از ای ــد و ب خــود مخالفن
ــه ممکــن  ــن جمل ــد. شــنیدن ای ــور کنن ــل خــود مجب ــق می ــی مطاب ــه ممکــن رفتارهای ــن جمل ــد. شــنیدن ای ــور کنن ــل خــود مجب ــق می ــی مطاب رفتارهای
اســت موجــب نگرانــی برخــی فرزنــدان شــده و حتــی در مــواردی همیــن افــراد، 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 بــا ایــن جملــه از قصــد و نیــت اصلــی خــود منصــرف شــوند امــا در ایــن میــان 
ــن  ــه ای ــی، ب ــش حقوق ــل داشــتن دان ــه دلی ــه ب ــد ک ــز وجــود دارن ــرادی نی ــن اف ــه ای ــی، ب ــش حقوق ــل داشــتن دان ــه دلی ــه ب ــد ک ــز وجــود دارن ــرادی نی اف
ــاس  ــه و اس ــوع پای ــن موض ــد ای ــه می دانن ــرا ک ــد چ ــا نمی کنن ــارت اعتن ــاس عب ــه و اس ــوع پای ــن موض ــد ای ــه می دانن ــرا ک ــد چ ــا نمی کنن ــارت اعتن عب
حقوقــی و قانونــی نــدارد و هیــچ کــس نمی توانــد دیگــری را از چنیــن حقــی حقوقــی و قانونــی نــدارد و هیــچ کــس نمی توانــد دیگــری را از چنیــن حقــی 

محــروم کنــد.محــروم کنــد.
حــال بایــد بررســی کــرد کــه آیــا در عالــم واقــع و از لحــاظ قانونــی و شــرع، 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 کنــد یــا خیــر؟پــدر ایــن حــق را دارد کــه فرزنــد خــود را از ارث محــروم کنــد یــا خیــر؟
        نافذ نبودن وصیـت        نافذ نبودن وصیـت

قانون گــذار در مــاده قانون گــذار در مــاده ۸۳۷۸۳۷ قانــون مدنــي ایــران، اعــام کــرده اســت کــه »اگــر  قانــون مدنــي ایــران، اعــام کــرده اســت کــه »اگــر 
کســي بــه موجــب وصّیــت، یــک یــا چنــد نفــر از ورثــه خــود را از ارث محــروم کســي بــه موجــب وصّیــت، یــک یــا چنــد نفــر از ورثــه خــود را از ارث محــروم 
ــور نافــذ نیســت.« در حقیقــت وصیت کننــده حــق دارد بــه  ــور نافــذ نیســت.« در حقیقــت وصیت کننــده حــق دارد بــه کنــد، وصیــت مزب کنــد، وصیــت مزب
میــزان یــک ســوم از امــوال خــود را وصیــت کنــد و وصیــت او نیــز بــرای ایــن میــزان یــک ســوم از امــوال خــود را وصیــت کنــد و وصیــت او نیــز بــرای ایــن 
ــزان  ــن می ــه بیشــتر از ای ــذ اســت و چنانچــه نســبت ب ــح و ناف ــزان، صحی ــزان می ــن می ــه بیشــتر از ای ــذ اســت و چنانچــه نســبت ب ــح و ناف ــزان، صحی می
وصیــت کنــد، صحیــح بــودن چنیــن وصیتــی بــه اجــازه ســایر ورثــه بســتگی وصیــت کنــد، صحیــح بــودن چنیــن وصیتــی بــه اجــازه ســایر ورثــه بســتگی 
دارد. زیــرا بــه اســتثنای یــک ســوم امــوال، بقیــه ترکــه متعلــق بــه ورثــه اســت دارد. زیــرا بــه اســتثنای یــک ســوم امــوال، بقیــه ترکــه متعلــق بــه ورثــه اســت 
و شــخص صاحــب ایــن امــوال کــه همــان وصیت کننــده اســت، حــق دخالــت و شــخص صاحــب ایــن امــوال کــه همــان وصیت کننــده اســت، حــق دخالــت 
ــه  ــه ورث ــار هم ــی در اختی ــه طــور طبیع ــور ب ــوال مزب ــدارد و ام ــا را ن ــه در آن ه ــه ورث ــار هم ــی در اختی ــه طــور طبیع ــور ب ــوال مزب ــدارد و ام ــا را ن در آن ه
ــا  ــان آن ه ــه ارث، می ــوط ب ــررات مرب ــط و مق ــق ضواب ــا طب ــرد ت ــرار می گی ــا ق ــان آن ه ــه ارث، می ــوط ب ــررات مرب ــط و مق ــق ضواب ــا طب ــرد ت ــرار می گی ق
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــود، ای ــرح می ش ــا مط ــه در اینج ــوالی ک ــود. س ــیم ش ــا تقس ــه آی ــت ک ــن اس ــود، ای ــرح می ش ــا مط ــه در اینج ــوالی ک ــود. س ــیم ش تقس

وصیت کننــده حــق دارد بــه واســطه وصیــت خــود، همــه ورثــه وصیت کننــده حــق دارد بــه واســطه وصیــت خــود، همــه ورثــه 
ــا خیــر؟ کــه در  ــا برخــی از وراث را از ارث محــروم کنــد ی ــا خیــر؟ کــه در ی ــا برخــی از وراث را از ارث محــروم کنــد ی ی
پاســخ بــه ایــن پرســش، قانونگــذار مــاده پاســخ بــه ایــن پرســش، قانونگــذار مــاده ۸۳۷۸۳۷ را ذکــر کــرده  را ذکــر کــرده 

اســتاســت
        نظر فقهای امامیـه        نظر فقهای امامیـه

بــه اعتقــاد فقهــای امامیــه، هــرگاه شــخص وصیتــی کند بــه اعتقــاد فقهــای امامیــه، هــرگاه شــخص وصیتــی کند 
کــه بــر اســاس آن، بخواهــد یکــی از ورثــه را از ارث کــه بــر اســاس آن، بخواهــد یکــی از ورثــه را از ارث 

محــروم کنــد، چنیــن وصیتــی صحیــح نیســت. به محــروم کنــد، چنیــن وصیتــی صحیــح نیســت. به 
ــه  ــه ب ــد ک ــت کن ــال شــخص وصی ــوان مث ــه عن ــه ب ــد ک ــت کن ــال شــخص وصی ــوان مث عن

ــدش، او را از ارث  ــدش، او را از ارث دلیــل فســاد اخاقــی فرزن دلیــل فســاد اخاقــی فرزن
محــروم یــا از جمــع ورثــه، حــذف می کنــد. محــروم یــا از جمــع ورثــه، حــذف می کنــد. 
در حقیقــت اکثــر فقهــا ایــن وصیــت را در حقیقــت اکثــر فقهــا ایــن وصیــت را 
ــاب و ســنت،  ــا کت ــل مخالفــت آن ب ــه دلی ــاب و ســنت، ب ــا کت ــل مخالفــت آن ب ــه دلی ب

ــد. ــل می دانن ــد.باط ــل می دانن باط
          

              اختالف نظر حقوقدانـاناختالف نظر حقوقدانـان
برخــی حقوقدانــان در ایــن زمینــه عقیــده دارنــد کــه از ظاهــر جملــه برخــی حقوقدانــان در ایــن زمینــه عقیــده دارنــد کــه از ظاهــر جملــه » » وصیــت وصیــت 
ــروم،  ــر گاه وارث مح ــه ه ــود ک ــتفاده مي ش ــن اس ــت« چنی ــذ نیس ــور ناف ــروم، مزب ــر گاه وارث مح ــه ه ــود ک ــتفاده مي ش ــن اس ــت« چنی ــذ نیس ــور ناف مزب
ــذ  ــت ناف ــرد، وصی ــت را بپذی ــود و محرومی ــلیم ش ــده، تس ــه اراده وصیت کنن ــذ ب ــت ناف ــرد، وصی ــت را بپذی ــود و محرومی ــلیم ش ــده، تس ــه اراده وصیت کنن ب
مي شــود. الزمــه پذیــرش ایــن نظــر، نافــذ بــودن وصیــت تــا حــد یــک ســوم مي شــود. الزمــه پذیــرش ایــن نظــر، نافــذ بــودن وصیــت تــا حــد یــک ســوم 
اســت کــه بــدون نیــاز بــه اجــازه نیــز اثــر دارد، امــا در اســتفاده از ایــن ظاهــر اســت کــه بــدون نیــاز بــه اجــازه نیــز اثــر دارد، امــا در اســتفاده از ایــن ظاهــر 
بایــد احتیــاط کــرد، زیــرا قوانیــن ارث و قواعــد مربــوط بــه تملــک قهــري ورثــه بایــد احتیــاط کــرد، زیــرا قوانیــن ارث و قواعــد مربــوط بــه تملــک قهــري ورثــه 
ــا نظــم عمومــي جامعــه  ــواده وضــع شــده اســت و ب ــح خان ــراي حفــظ مصال ــا نظــم عمومــي جامعــه ب ــواده وضــع شــده اســت و ب ــح خان ــراي حفــظ مصال ب

ارتبــاط نزدیــک و مســتقیم دارد.ارتبــاط نزدیــک و مســتقیم دارد.
بعضــي دیگــر از حقوقدانــان نیــز در تفســیر ایــن مــاده مي گوینــد کــه قاعــده بعضــي دیگــر از حقوقدانــان نیــز در تفســیر ایــن مــاده مي گوینــد کــه قاعــده 
تــوارث از نظــر نظــم اجتماعــي تأســیس شــده اســت، بدیــن جهــت طبــق مــاده تــوارث از نظــر نظــم اجتماعــي تأســیس شــده اســت، بدیــن جهــت طبــق مــاده 
ــد آن را از خــود ســلب کنــد. هم چنــان کــه  ــي وارث نمي توان ــون مدن ــد آن را از خــود ســلب کنــد. هم چنــان کــه  قان ــي وارث نمي توان ــون مدن ۹۵۹۹۵۹ قان
ــوارث از  ــن ت ــد. بنابرای ــلب کن ــد آن را از وارث س ــی( نمي توان ــورث )متوف ــوارث از م ــن ت ــد. بنابرای ــلب کن ــد آن را از وارث س ــی( نمي توان ــورث )متوف م
احــکام بــه شــمار مــي رود نــه از حقــوق تــا شــخص بتوانــد آن را اســقاط کنــد. احــکام بــه شــمار مــي رود نــه از حقــوق تــا شــخص بتوانــد آن را اســقاط کنــد. 
بــه عنــوان مثــال، هــرگاه کســي وصیــت کنــد کــه فــان وارث او از ارث محــروم بــه عنــوان مثــال، هــرگاه کســي وصیــت کنــد کــه فــان وارث او از ارث محــروم 
باشــد یــا بــه فــان وارث او ارث داده نشــود یــا فــرد، وارث او نیســت، وصّیــت باشــد یــا بــه فــان وارث او ارث داده نشــود یــا فــرد، وارث او نیســت، وصّیــت 

مزبــور موجــب محرومیــت او از ارث نخواهــد شــد.مزبــور موجــب محرومیــت او از ارث نخواهــد شــد.
گاهــي از اوقــات، پــدر، تصریــح مي کنــد کــه فــان فرزنــدم را از ارث محــروم گاهــي از اوقــات، پــدر، تصریــح مي کنــد کــه فــان فرزنــدم را از ارث محــروم 
ســاختم، در ایــن صــورت مطابــق آن چــه گفتیــم، وصیــت باطــل اســت. ایــن ســاختم، در ایــن صــورت مطابــق آن چــه گفتیــم، وصیــت باطــل اســت. ایــن 
ــم را  ــي میراث ــه تمام ــد ک ــدر مي گوی ــات، پ ــه گاهــي از اوق ــی اســت ک ــم را در حال ــي میراث ــه تمام ــد ک ــدر مي گوی ــات، پ ــه گاهــي از اوق ــی اســت ک در حال
بــه فانــي و فانــي دادم و بــه ایــن طریــق فرزنــد و ســایر ورثــه خــود را از ارث بــه فانــي و فانــي دادم و بــه ایــن طریــق فرزنــد و ســایر ورثــه خــود را از ارث 
محــروم مي کنــد. در این جــا حقوقدانــان مي گوینــد کــه وصیــت تــا حــد یــک محــروم مي کنــد. در این جــا حقوقدانــان مي گوینــد کــه وصیــت تــا حــد یــک 
ســوم، نافــذ اســت و مــازاد، منــوط بــه اجــازه ســایر وراثــی اســت کــه محــروم ســوم، نافــذ اســت و مــازاد، منــوط بــه اجــازه ســایر وراثــی اســت کــه محــروم 
ــد،  ــازه دادن ــه اج ــایر ورث ــد و س ــر فرزن ــورت، اگ ــن ص ــده اند.  در ای ــد، از ارث ش ــازه دادن ــه اج ــایر ورث ــد و س ــر فرزن ــورت، اگ ــن ص ــده اند.  در ای از ارث ش
ــع او انجــام  ــه نف ــت ب ــه وصی ــه )کســی ک ــه موصي ل ــق ب ــوال متعل ــي ام ــع او انجــام تمام ــه نف ــت ب ــه وصی ــه )کســی ک ــه موصي ل ــق ب ــوال متعل ــي ام تمام
شــده اســت( می شــود. در نتیجــه، اگــر چــه مطابــق ظاهــر مــاده شــده اســت( می شــود. در نتیجــه، اگــر چــه مطابــق ظاهــر مــاده ۸۳۷۸۳۷ قانــون  قانــون 
ــذ نیســت  ــد از ارث، ناف ــردن فرزن ــروم ک ــه مح ــدر ب ــت پ ــران، وصی ــي ای ــذ نیســت مدن ــد از ارث، ناف ــردن فرزن ــروم ک ــه مح ــدر ب ــت پ ــران، وصی ــي ای مدن
ــه  ــا توج ــاده و ب ــن م ــان از ای ــل و تفســیر حقوقدان ــه تحلی ــه ب ــا مراجع ــا ب ــه ام ــا توج ــاده و ب ــن م ــان از ای ــل و تفســیر حقوقدان ــه تحلی ــه ب ــا مراجع ــا ب ام
بــه قواعــد و موازیــن حقوقــي، در صورتــي کــه پــدر صراحتــاً فرزنــد خــود را از بــه قواعــد و موازیــن حقوقــي، در صورتــي کــه پــدر صراحتــاً فرزنــد خــود را از 
ارث محــروم کنــد، وصیــت مزبــور باطــل اســت، ایــن در حالــی اســت کــه اگــر ارث محــروم کنــد، وصیــت مزبــور باطــل اســت، ایــن در حالــی اســت کــه اگــر 
پــدر تمامــي امــوال خــود را بــه دیگــر ورثــه تملیــک کنــد و اســمي از فرزنــد پــدر تمامــي امــوال خــود را بــه دیگــر ورثــه تملیــک کنــد و اســمي از فرزنــد 
خــود نبــرد، در ایــن صــورت وصّیــت مزبــور غیــر نافــذ اســت. یعنــي اگــر فرزنــد خــود نبــرد، در ایــن صــورت وصّیــت مزبــور غیــر نافــذ اســت. یعنــي اگــر فرزنــد 
ــا ثلــث  ــد اجــازه ندهــد ت ــود و اگــر فرزن ــا ثلــث اجــازه داد وصیــت صحیــح خواهــد ب ــد اجــازه ندهــد ت ــود و اگــر فرزن اجــازه داد وصیــت صحیــح خواهــد ب

مــال وصیــت مؤثــر اســت.مــال وصیــت مؤثــر اســت.
کارشناس و مشاورحقوقی مؤسسهکارشناس و مشاورحقوقی مؤسسهگــردآوری و تدویــن:گــردآوری و تدویــن:  حمیــد عرفانــی حمیــد عرفانــی 

    آیـا آیـا   پدر می تواند فرزندان خودپدر می تواند فرزندان خود

             را از ارث محروم کنـد؟             را از ارث محروم کنـد؟                    
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از اهداف به عنوان راهی برای تمرکز بیشتر گروه در فعالیت ها و همکاری بیشتر استفاده کنید .

هشت ونیم شب است،  باهمسر و دخترت پشت  خط عارب ایپده چهارراه مالصدرا ایستاده ای ات چراغ عارب ایپده سبز هشت ونیم شب است،  باهمسر و دخترت پشت  خط عارب ایپده چهارراه مالصدرا ایستاده ای ات چراغ عارب ایپده سبز 
شود، رتاکیف غوغا می کند، سمت راستت مرد جوانی حدودًا  سی و دو ساهل ایستاده، از پشت سر  با  بقیه عاربين چیه فرقی شود، رتاکیف غوغا می کند، سمت راستت مرد جوانی حدودًا  سی و دو ساهل ایستاده، از پشت سر  با  بقیه عاربين چیه فرقی 
گاهش  ن زریچشمی  کمی  نشود  انراحت  هک  جوری  است،  داون  سندرم  است  ینیب،مشخص  می  هک  نیم رخ  از  رد،  گاهش ندا ن زریچشمی  کمی  نشود  انراحت  هک  جوری  است،  داون  سندرم  است  ینیب،مشخص  می  هک  نیم رخ  از  رد،  ندا
اش  کالهف  ااظتنر  معلومست  می شود،  پابپا  قرمزست،  هم چنان  چراغ  می شوی،  صحبت  مشغول  دخترت  با  اش می کنی،  کالهف  ااظتنر  معلومست  می شود،  پابپا  قرمزست،  هم چنان  چراغ  می شوی،  صحبت  مشغول  دخترت  با  می کنی، 
کرده، باالخره چراغ سبز می شود، حق تو و عاربين ایپده است هک رد شوید، چند راننده  توقف نمی کنند، چراغ قرمز سواره کرده، باالخره چراغ سبز می شود، حق تو و عاربين ایپده است هک رد شوید، چند راننده  توقف نمی کنند، چراغ قرمز سواره 

را رد می کنند، همسرت زری لب ميگوید: هچ انسان اهی مسئوليت گرزیی!را رد می کنند، همسرت زری لب ميگوید: هچ انسان اهی مسئوليت گرزیی!
 با خانم و دخترت از خط عارب ایپده رد می شوی  وسط خيابان هک میرسی جوان هم چنان  ایستاده، چراغ عارب سبز است  با خانم و دخترت از خط عارب ایپده رد می شوی  وسط خيابان هک میرسی جوان هم چنان  ایستاده، چراغ عارب سبز است 
ای  شته  گذا جا  چیزی  می کنند  تصور  می کنند،  تعجب  دخترت  و  زن  ربميگردی،  ایستی،  می  می شوند.  رد  ماشین اه  ای ولی  شته  گذا جا  چیزی  می کنند  تصور  می کنند،  تعجب  دخترت  و  زن  ربميگردی،  ایستی،  می  می شوند.  رد  ماشین اه  ولی 
و  اخم  است  سبز  هم چنان  عارب  چراغ  می گیری،  را  ماشین اه  جلو  می کنی،  باز  را  دست اهیت  ميکنی،  سپر  را   و بدنت  اخم  است  سبز  هم چنان  عارب  چراغ  می گیری،  را  ماشین اه  جلو  می کنی،  باز  را  دست اهیت  ميکنی،  سپر  را   بدنت 
هم  پای  هب  پا  است،  سبز  هنوز  عارب  چراغ  می کنی  سالم  و  می دهی  دست  جوان   هب  می خری.   جان  هب  را  اه  راننده  هم تخم  پای  هب  پا  است،  سبز  هنوز  عارب  چراغ  می کنی  سالم  و  می دهی  دست  جوان   هب  می خری.   جان  هب  را  اه  راننده  تخم 
کار توهج نمی کنی، آن سوی  کار توهج نمی کنی، آن سوی رعض خيابان و خط عارب ایپده را رد می کنيد هب چشم اهی وق زده و خشم آلود راننده اهی طلب رعض خيابان و خط عارب ایپده را رد می کنيد هب چشم اهی وق زده و خشم آلود راننده اهی طلب
از  »ردشدن  می گوید  جوانک  هستند،  منتظرت  همسرت  و  دختر  است.  سبز  ایپده  عارب  چراغ  میرسی هنوز  هک  از خيابان  »ردشدن  می گوید  جوانک  هستند،  منتظرت  همسرت  و  دختر  است.  سبز  ایپده  عارب  چراغ  میرسی هنوز  هک  خيابان 
حافظی می کند و رد ایپده رو هب سمت جنوب چهار راه هب راه حافظی می کند و رد ایپده رو هب سمت جنوب چهار راه هب راه خيابان خيلی سخت شده«. هب همسر ودخترت لبخند می زند  خدا  خيابان خيلی سخت شده«. هب همسر ودخترت لبخند می زند  خدا

 می افتد. دخترت لبخند میزند و می گوید »هچ بابای مسئوليت پذریی!« لبخندش را با تمام دنيا عوض نمی کنی. چیه کس  می افتد. دخترت لبخند میزند و می گوید »هچ بابای مسئوليت پذریی!« لبخندش را با تمام دنيا عوض نمی کنی. چیه کس 
از تو نخواست ربگردی و جوانک را از هجوم ماشین اه حفظ کنی.از تو نخواست ربگردی و جوانک را از هجوم ماشین اه حفظ کنی.

 اين مسئوليت پذریی ومشارکت  اجتماعی است،  با دختر و همسرت همراه و هم قدم می شوی...  اين مسئوليت پذریی ومشارکت  اجتماعی است،  با دختر و همسرت همراه و هم قدم می شوی... 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             م.صدیقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             م.صدیقی

مسئوليت اجتماعیمسئوليت اجتماعی
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یک طرح کلی در نظر بگیریم و برای ایجاد تغییر در آینده تاش کنیم.

جالــب اســت بدانیــد زرافــه پاســخ مــا بــه ایــن ســؤال هیجان انگیــز کــه کــدام جالــب اســت بدانیــد زرافــه پاســخ مــا بــه ایــن ســؤال هیجان انگیــز کــه کــدام 
ــن رو  ــد از ای ــی ندارن ــار صوت ــا ت ــد. آن ه ــدارد می باش ــی ن ــار صوت ــوان ت ــن رو حی ــد از ای ــی ندارن ــار صوت ــا ت ــد. آن ه ــدارد می باش ــی ن ــار صوت ــوان ت حی
ــاط  ــان خــود ارتب ــا هم نوع ــد و ب ــد کنن ــی تولی ــد از خودشــان صدای ــاط نمی توانن ــان خــود ارتب ــا هم نوع ــد و ب ــد کنن ــی تولی ــد از خودشــان صدای نمی توانن
برقــرار کننــد. زرافه هــا بــرای ارتبــاط بــا یکدیگــر از حــرکات دمشــان اســتفاده برقــرار کننــد. زرافه هــا بــرای ارتبــاط بــا یکدیگــر از حــرکات دمشــان اســتفاده 
می کننــد و معانــی و مفاهیــم خودشــان را از ایــن طریــق بــه یکدیگــر منتقــل می کننــد و معانــی و مفاهیــم خودشــان را از ایــن طریــق بــه یکدیگــر منتقــل 
ــی  ــون و متنوع ــای گوناگ ــات کاربرده ــرای حیوان ــی ب ــای صوت ــد. تاره ــی می کنن ــون و متنوع ــای گوناگ ــات کاربرده ــرای حیوان ــی ب ــای صوت ــد. تاره می کنن
نســبت بــه انســان ها دارد. حیوانــات بــا ایــن تارهــای صوتــی و صدایــی کــه از نســبت بــه انســان ها دارد. حیوانــات بــا ایــن تارهــای صوتــی و صدایــی کــه از 
خــود ســاطع می کننــد، در هنــگام خطــر هم نوعــان خــود را صــدا می زننــد و خــود ســاطع می کننــد، در هنــگام خطــر هم نوعــان خــود را صــدا می زننــد و 
بــه نوعــی اعــام هشــدار و آگهــی بــرای هم دیگــر صــادر می کننــد. در مواقــع بــه نوعــی اعــام هشــدار و آگهــی بــرای هم دیگــر صــادر می کننــد. در مواقــع 
خطــر هرچــه حیــوان بیشــتر احســاس خطــر کنــد بیشــتر ایــن تار هــای صوتــی خطــر هرچــه حیــوان بیشــتر احســاس خطــر کنــد بیشــتر ایــن تار هــای صوتــی 
را بــه کار می گیــرد. محققــان بــه تازه گــی یافته انــد زرافه هــا می تواننــد را بــه کار می گیــرد. محققــان بــه تازه گــی یافته انــد زرافه هــا می تواننــد 
ــل  ــا قاب ــرای م ــا ب ــن فرکانس ه ــه ای ــد. البت ــد کنن ــی تولی ــای صوت ــل فرکانس ه ــا قاب ــرای م ــا ب ــن فرکانس ه ــه ای ــد. البت ــد کنن ــی تولی ــای صوت فرکانس ه
ــان  ــی می باشــند. محقق ــرا صوت ــا ف ــن فرکانس ه ــان شــنیدن نیســت چــرا کــه ای ــی می باشــند. محقق ــرا صوت ــا ف ــن فرکانس ه شــنیدن نیســت چــرا کــه ای
بــرای اطمینــان از ایــن مســئله و اندازه گیــری آن یــک سیســتم قابــل حمــل بــرای اطمینــان از ایــن مســئله و اندازه گیــری آن یــک سیســتم قابــل حمــل 
ــت  ــی را ثب ــای احتمال ــا صوت ه ــد ت ــا آویختن ــردن زرافه ه ــه گ ــمند را ب ــت هوش ــی را ثب ــای احتمال ــا صوت ه ــد ت ــا آویختن ــردن زرافه ه ــه گ ــمند را ب هوش
ــش  ــه آزمای ــا از نتیج ــد ت ــام دادن ــه انج ــش  زراف ــه آزمای ــا از نتیج ــد ت ــام دادن ــه انج ــا ۱۱۱۱ زراف ــن کار را ب ــا ای ــد. آن ه ــا کن ــن کار را ب ــا ای ــد. آن ه کن
مطمئــن باشــند. در انتهــای ایــن آزمایــش محققــان دریافتنــد، زرافه هــا مطمئــن باشــند. در انتهــای ایــن آزمایــش محققــان دریافتنــد، زرافه هــا 
ــن  ــاط گرفت ــرای ارتب ــد و از آن ب ــاد می کنن ــی ایج ــرا صوت ــای ف ــن فرکانس ه ــاط گرفت ــرای ارتب ــد و از آن ب ــاد می کنن ــی ایج ــرا صوت ــای ف فرکانس ه
ــه امــروز فقــط در زرافه هــا  ــا ب ــوع رفتــار ت ــد. ایــن ن ــا یکدیگــر بهــره می برن ــه امــروز فقــط در زرافه هــا ب ــا ب ــوع رفتــار ت ــد. ایــن ن ــا یکدیگــر بهــره می برن ب

مشــاهده شــده و در هیــچ جانــدار دیگــری دیــده نشــده اســت.مشــاهده شــده و در هیــچ جانــدار دیگــری دیــده نشــده اســت.

پیچیدگی هــای  از  بخشــی  تنهــا  بــدن،  در  ســلول  تریلیــون  پیچیدگی هــای   از  بخشــی  تنهــا  بــدن،  در  ســلول  تریلیــون  وجــود وجــود ۷۵۷۵ 
خارق العــاده بــدن انســان محســوب می شــوند. مغــز انســان روزانــه خارق العــاده بــدن انســان محســوب می شــوند. مغــز انســان روزانــه 2۰۰2۰۰  
کیلوکالــری اســتفاده می کنــد کــه نیرویــی معــادل یــک المــپ کیلوکالــری اســتفاده می کنــد کــه نیرویــی معــادل یــک المــپ ۱۰۱۰ وات اســت،  وات اســت، 
ــن حــد خــود  ــه پایین تری ــز ب ــرژی نی ــزان اســتفاده از ان ــت خــواب می ــن حــد خــود در حال ــه پایین تری ــز ب ــرژی نی ــزان اســتفاده از ان ــت خــواب می در حال

می رســد.می رســد.
تقریبــاً هــر هفــت ســال یک بــار، بــدن اقــدام بــه جایگزیــن کــردن ســلول های تقریبــاً هــر هفــت ســال یک بــار، بــدن اقــدام بــه جایگزیــن کــردن ســلول های 
قدیمــی می کنــد، در زمــان محــدود خوانــدن ایــن مطلــب، قدیمــی می کنــد، در زمــان محــدود خوانــدن ایــن مطلــب، 2۵2۵ میلیــون ســلول  میلیــون ســلول 

در بــدن می میرنــد امــا مشــکل خاصــی بــرای بــدن ایجــاد نمی شــود.در بــدن می میرنــد امــا مشــکل خاصــی بــرای بــدن ایجــاد نمی شــود.
ــن و  ــن رفت ــال از بی ــب در ح ــور مرت ــان به ط ــدن انس ــازنده ب ــلول های س ــن و س ــن رفت ــال از بی ــب در ح ــور مرت ــان به ط ــدن انس ــازنده ب ــلول های س س
ــرای  ــد ب ــارد ســلول جدی ــرای  میلی ــد ب ــارد ســلول جدی ــن شــدن هســتند و در طــول روز ۳۰۰۳۰۰ میلی ــن شــدن هســتند و در طــول روز جایگزی جایگزی
ــی  ــن جایگزین ــوند. ای ــد می ش ــرده تولی ــلول های م ــا س ــدن ب ــن ش ــی جایگزی ــن جایگزین ــوند. ای ــد می ش ــرده تولی ــلول های م ــا س ــدن ب ــن ش جایگزی
ــدن  ــی در ب ــلول های حیات ــا س ــد، ام ــدن رخ می ده ــلول های ب ــر س ــرای اکث ــدن ب ــی در ب ــلول های حیات ــا س ــد، ام ــدن رخ می ده ــلول های ب ــر س ــرای اکث ب
ــا اســتخوان قابــل بازســازی مجــدد نیســتند. ــا اســتخوان قابــل بازســازی مجــدد نیســتند.ماننــد ســلول های مغــز، قلــب ی ماننــد ســلول های مغــز، قلــب ی

حــدود حــدود ۴۰۰۴۰۰ میلیــارد ســتاره در کهکشــان راه شــیری وجــود دارد، امــا  میلیــارد ســتاره در کهکشــان راه شــیری وجــود دارد، امــا 
ســلول های بــدن انســان چندیــن برابــر ســتارگان اســت. بــدن انســان حــاوی ســلول های بــدن انســان چندیــن برابــر ســتارگان اســت. بــدن انســان حــاوی 
بیــش از بیــش از ۷۵۷۵ تریلیــون ســلول اســت و هــر ســلول دارای هــزاران نــوع مختلــف  تریلیــون ســلول اســت و هــر ســلول دارای هــزاران نــوع مختلــف 

ــتند. ــر هس ــا یکدیگ ــل ب ــرای تعام ــی ب ــد وجه ــای چن ــتند.مولکول ه ــر هس ــا یکدیگ ــل ب ــرای تعام ــی ب ــد وجه ــای چن مولکول ه
ســرعت انتقــال پیــام هــای عصبــی در بــدن متفــاوت اســت، امــا ســریع تریــن ســرعت انتقــال پیــام هــای عصبــی در بــدن متفــاوت اســت، امــا ســریع تریــن 
ســرعت بالــغ بــر ســرعت بالــغ بــر ۴۰2۴۰2 کیلومتــر در ســاعت تخمیــن زده می شــود کــه معــادل  کیلومتــر در ســاعت تخمیــن زده می شــود کــه معــادل 
ــی  ــلول های عصب ــا در س ــاال تنه ــرعت ب ــن س ــت. ای ــابقه اس ــای مس ــی خودروه ــلول های عصب ــا در س ــاال تنه ــرعت ب ــن س ــت. ای ــابقه اس ــای مس خودروه
ــن حــال  ــا ای ــد. ب ــاز دارن ــات نی ــوری اطاع ــه ارســال ف ــده می شــود کــه ب ــن حــال دی ــا ای ــد. ب ــاز دارن ــات نی ــوری اطاع ــه ارســال ف ــده می شــود کــه ب دی

ــده دارد. ــن برعه ــدن را ذه ــام ســلول های ب ــرد تم ــرل عملک ــده دارد.کنت ــن برعه ــدن را ذه ــام ســلول های ب ــرد تم ــرل عملک کنت
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حنجره زرافه دارای تار صوتی نیست و او 

گنگ است.

تعداد سلول های بدن انسان بیش از ستارگان 

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

شــاید تــا چنــد مــاه قبــل اگــر یــک نفــر کنــار دســت شــما ده بــار عطســه هــم شــاید تــا چنــد مــاه قبــل اگــر یــک نفــر کنــار دســت شــما ده بــار عطســه هــم 
می کـــرد، زیــاد مهــم نبــود. امــا ایــن روزهــا، شــنیدن صــدای هــر عطســه ای، می کـــرد، زیــاد مهــم نبــود. امــا ایــن روزهــا، شــنیدن صــدای هــر عطســه ای، 

هــراس بــه جــان مــا می انــدازد.هــراس بــه جــان مــا می انــدازد.
ــال  ــال ، دو مســیر انتق ــد ۱۹۱۹، دو مســیر انتق ــری کووی ــا همه گی ــه پزشــکان، در رابطــه ب ــه گفت ــد ب ــری کووی ــا همه گی ــه پزشــکان، در رابطــه ب ــه گفت ب
ــرات  ــق قط ــال از طری ــیر انتق ــن مس ــود. اولی ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــرات اصل ــق قط ــال از طری ــیر انتق ــن مس ــود. اولی ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ اصل
ــیر  ــن مس ــت. دومی ــردن اس ــت ک ــا صحب ــرفه ی ــه، س ــگام عطس ــی هن ــیر تنفس ــن مس ــت. دومی ــردن اس ــت ک ــا صحب ــرفه ی ــه، س ــگام عطس ــی هن تنفس
انتقــال از طریــق تمــاس دســت به دســت، دســت بــه ســطوح وانتقــال از طریــق تمــاس دســت به دســت، دســت بــه ســطوح و……، اســت کــه ، اســت کــه 
منجــر بــه آلــوده شــدن دســت و در نهایــت بــا تمــاس دســت آلــوده، ویــروس منجــر بــه آلــوده شــدن دســت و در نهایــت بــا تمــاس دســت آلــوده، ویــروس 
بــه بــدن منتقــل می شــود. بنابــر آن چــه ویــروس شناســان عنــوان می کننــد، بــه بــدن منتقــل می شــود. بنابــر آن چــه ویــروس شناســان عنــوان می کننــد، 
ــرای  ــرد ب ــرار می گی ــرض آن ق ــرد در مع ــه ف ــی ک ــروس و زمان ــزان دوز وی ــرای می ــرد ب ــرار می گی ــرض آن ق ــرد در مع ــه ف ــی ک ــروس و زمان ــزان دوز وی می
ــه بیمــاری خواهــد داشــت.  ــا ابتــاء ب ــه بیمــاری خواهــد داشــت. برخــی بیماری هــا ارتبــاط مســتقیمی ب ــا ابتــاء ب برخــی بیماری هــا ارتبــاط مســتقیمی ب
ــا  ــروس ب ــا وی ــا و مــدت زمــان مواجهــه ب ــروس کرون ــی وی ــا دوز ابتدای ــا آی ــا ام ــروس ب ــا وی ــا و مــدت زمــان مواجهــه ب ــروس کرون ــی وی ــا دوز ابتدای ــا آی ام

ــه بیمــاری مرتبــط اســت. ــه بیمــاری مرتبــط اســت.احتمــال ابتــاء ب احتمــال ابتــاء ب
بــر اســاس شــواهد موجــود تــا ایــن زمــان، بــرای این کــه فــردی بــه بیمــاری بــر اســاس شــواهد موجــود تــا ایــن زمــان، بــرای این کــه فــردی بــه بیمــاری 
کوویــد کوویــد ۱۹۱۹ مبتــا شــود الزم اســت بــا دوز مشــخصی از ویــروس مواجهــه یابــد.  مبتــا شــود الزم اســت بــا دوز مشــخصی از ویــروس مواجهــه یابــد. 
بــر اســاس فرمــول منتشــر شــده در برخــی مطالعــات، ابتــاء بــه ایــن بیمــاری بــر اســاس فرمــول منتشــر شــده در برخــی مطالعــات، ابتــاء بــه ایــن بیمــاری 
حاصــل ضــرب مواجهــه بــا دوز مشــخصی از ویــروس و مــدت زمــان مواجهــه حاصــل ضــرب مواجهــه بــا دوز مشــخصی از ویــروس و مــدت زمــان مواجهــه 
اســت. بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده روی ویــروس اســت. بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده روی ویــروس » » مــرسمــرس«« و  و »» ســارس ســارس««، ، 
ــت.  ــت الزم اس ــاد عفون ــرای ایج ــی ب ــزار ذره ویروس ــود ه ــن زده می ش ــت. تخمی ــت الزم اس ــاد عفون ــرای ایج ــی ب ــزار ذره ویروس ــود ه ــن زده می ش تخمی
یــک ســرفه حــدود یــک ســرفه حــدود ۳۳ هــزار قطــره رهــا می کنــد و قطره هــا بــا ســرعت حــدود  هــزار قطــره رهــا می کنــد و قطره هــا بــا ســرعت حــدود 
ــزرگ  ــا ب ــب قطره ه ــد. اغل ــت کنن ــد حرک ــاعت می توانن ــر در س ــزرگ  کیلومت ــا ب ــب قطره ه ــد. اغل ــت کنن ــد حرک ــاعت می توانن ــر در س ۸۰۸۰ کیلومت
ــی  ــوا باق ــا در ه ــادی از آن ه ــداد زی ــا تع ــد ام ــرعت می افتن ــه س ــتند و ب ــی هس ــوا باق ــا در ه ــادی از آن ه ــداد زی ــا تع ــد ام ــرعت می افتن ــه س ــتند و ب هس

ــده و می تواننــد در چنــد ثانیــه طــول یــک اتــاق را بپیماینــد. ــده و می تواننــد در چنــد ثانیــه طــول یــک اتــاق را بپیماینــد.مان مان
ــر  ــر  کیلومت ــا ۳2۱۳2۱ کیلومت ــه ت ــد ک ــا می کن ــره ره ــزار قط ــا  ه ــه ت ــد ک ــا می کن ــره ره ــزار قط ــدود ۳۰۳۰ ه ــه ح ــر عطس ــدود ه ــه ح ــر عطس ه
ــا باشــد، قطــرات در  ــردی مبت ــر ف ــد. اگ ــش کنن ــد پیمای ــا باشــد، قطــرات در در ســاعت می توانن ــردی مبت ــر ف ــد. اگ ــش کنن ــد پیمای در ســاعت می توانن
ــی  ــون ذره ویروس ــی  میلی ــون ذره ویروس ــاوی 2۰۰2۰۰ میلی ــت ح ــن اس ــه او ممک ــا عطس ــرفه ی ــر س ــاوی ه ــت ح ــن اس ــه او ممک ــا عطس ــرفه ی ــر س ه
باشــند. اگــر فــردی نزدیــک بیمــار باشــد و بیمــار مبتــا مســتقیماً بــه ســمت باشــند. اگــر فــردی نزدیــک بیمــار باشــد و بیمــار مبتــا مســتقیماً بــه ســمت 
او عطســه یــا ســرفه کنــد احتمــال خیلــی زیــادی دارد کــه هــزار ذره ویــروس او عطســه یــا ســرفه کنــد احتمــال خیلــی زیــادی دارد کــه هــزار ذره ویــروس 

ــه بیمــاری مبتــا شــود. ــه بیمــاری مبتــا شــود.را استنشــاق کــرده و ب را استنشــاق کــرده و ب

 شــاید برایتــان عجیــب باشــد امــا پوســت درختــان می تواننــد یکــی از  شــاید برایتــان عجیــب باشــد امــا پوســت درختــان می تواننــد یکــی از 
ــز  ــد نی ــا درد باشــند. پوســت درخــت بی ــه ب ــرای مقابل ــز درمان هــای طبیعــی ب ــد نی ــا درد باشــند. پوســت درخــت بی ــه ب ــرای مقابل درمان هــای طبیعــی ب
ــه عنــوان  ــه عنــوان یکــی از ترکیبــات آســپرین و دیگــر مســکن های تجــاری اســت و ب یکــی از ترکیبــات آســپرین و دیگــر مســکن های تجــاری اســت و ب
یکــی از درمان هــا و مســکن های طبیعــی محســوب می شــود. پوســت درخــت یکــی از درمان هــا و مســکن های طبیعــی محســوب می شــود. پوســت درخــت 
بیــد حــاوی اســید سالیســیلیک بــوده و از قــرن نوزدهــم میــادی بــه عنــوان بیــد حــاوی اســید سالیســیلیک بــوده و از قــرن نوزدهــم میــادی بــه عنــوان 
یکــی از ترکیبــات آســپرین اســتفاده می شــود. در واقــع بیــد یکــی از بهتریــن یکــی از ترکیبــات آســپرین اســتفاده می شــود. در واقــع بیــد یکــی از بهتریــن 
مســکن ها و داروهــای طبیعــی ضدالتهــاب اســت. می توانیــد ایــن گیــاه را بــه مســکن ها و داروهــای طبیعــی ضدالتهــاب اســت. می توانیــد ایــن گیــاه را بــه 
ــه صــورت دم  ــا پــودر آن تهیــه و ب ــه صــورت دم صــورت پوســت خشــک درخــت، تنتــور ی ــا پــودر آن تهیــه و ب صــورت پوســت خشــک درخــت، تنتــور ی

کــرده مصــرف کنیــد.کــرده مصــرف کنیــد.
محققــان بــر ایــن عقیــده هســتند کــه می تــوان از پوســت درخــت بیــد بــرای محققــان بــر ایــن عقیــده هســتند کــه می تــوان از پوســت درخــت بیــد بــرای 
ــرده ی  ــرد. دم ک ــتفاده ک ــروز اس ــری و آرت ــای کم ــردرد، درده ــا س ــه ب ــرده ی مقابل ــرد. دم ک ــتفاده ک ــروز اس ــری و آرت ــای کم ــردرد، درده ــا س ــه ب مقابل
ــدن  ــی ب ــی اســت و ســامت عموم ــک مســکن طبیع ــد ی ــدن پوســت درخــت بی ــی ب ــی اســت و ســامت عموم ــک مســکن طبیع ــد ی پوســت درخــت بی
ــای  ــی، درده ــای عصب ــکین درده ــرای تس ــد ب ــد. می توانی ــود می ده ــای را بهب ــی، درده ــای عصب ــکین درده ــرای تس ــد ب ــد. می توانی ــود می ده را بهب
ــتفاده  ــاه اس ــن گی ــت از ای ــی و تاندینی ــه های مفصل ــاس کیس ــی، آم ــتفاده قاعدگ ــاه اس ــن گی ــت از ای ــی و تاندینی ــه های مفصل ــاس کیس ــی، آم قاعدگ
ــه  ــوط ب ــب مرب ــش ت ــرای کاه ــن ب ــفید هم چنی ــد س ــتفاده از بی ــد. اس ــه کنی ــوط ب ــب مرب ــش ت ــرای کاه ــن ب ــفید هم چنی ــد س ــتفاده از بی ــد. اس کنی
ــد  ــت بی ــای درخ ــت. برگ ه ــر اس ــی مؤث ــا بی خواب ــه ب ــرماخوردگی و مقابل ــد س ــت بی ــای درخ ــت. برگ ه ــر اس ــی مؤث ــا بی خواب ــه ب ــرماخوردگی و مقابل س
ــت  ــتفاده از درخ ــترین اس ــد. بیش ــتفاده می کنن ــل اس ــش زگی ــرای کاه ــت را ب ــتفاده از درخ ــترین اس ــد. بیش ــتفاده می کنن ــل اس ــش زگی ــرای کاه را ب
ــاله( و از  ــاله( و از  س ــا ۳۳ س ــا  ی ــوان )22 ی ــاخه های ج ــوالً از ش ــت. معم ــت آن اس ــد پوس ــوان )بی ــاخه های ج ــوالً از ش ــت. معم ــت آن اس ــد پوس بی
برگ هــای آن بــرای مصــارف خارجــی اســتفاده می شــود. پوســت درخــت بیــد برگ هــای آن بــرای مصــارف خارجــی اســتفاده می شــود. پوســت درخــت بیــد 
ــن  ــا ای ــی آســپرین دارد. ب ــا پســرعموی تجــاری خــود یعن ــن خواصــی مشــابه ب ــا ای ــی آســپرین دارد. ب ــا پســرعموی تجــاری خــود یعن خواصــی مشــابه ب
حــال ایــن درمــان طبیعــی مزایایــی نیــز نســبت بــه آســپرین دارد. از جملــه حــال ایــن درمــان طبیعــی مزایایــی نیــز نســبت بــه آســپرین دارد. از جملــه 
ــا ایــن حــال  ــد. ب ــه مخــاط معــده آســیب نمی زن ــا ایــن حــال این کــه برخــاف آســپرین ب ــد. ب ــه مخــاط معــده آســیب نمی زن این کــه برخــاف آســپرین ب
آســپرین می توانــد خــون را رقیــق کــرده و احتمــال بــروز لخته هــا را کاهــش آســپرین می توانــد خــون را رقیــق کــرده و احتمــال بــروز لخته هــا را کاهــش 
ــما  ــن ش ــدارد. بنابرای ــی ن ــن خاصیت ــد چنی ــت بی ــت درخ ــا پوس ــد ام ــما می ده ــن ش ــدارد. بنابرای ــی ن ــن خاصیت ــد چنی ــت بی ــت درخ ــا پوس ــد ام می ده
ــل از مصــرف هــر  ــه قب ــد و الزم اســت ک ــی بپردازی ــه خوددرمان ــد ب ــل از مصــرف هــر نمی توانی ــه قب ــد و الزم اســت ک ــی بپردازی ــه خوددرمان ــد ب نمی توانی

ــوید. ــا ش ــک تان را جوی ــر پزش ــی نظ ــیمیایی و گیاه ــوع داروی ش ــوید.ن ــا ش ــک تان را جوی ــر پزش ــی نظ ــیمیایی و گیاه ــوع داروی ش ن
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آیا می دانستید به جای آسپیرین می توانید 

از پوست درخت بیـد برای کاهـش درد 

استفاده کنید!

 هــر عطســه کرونایــی ۳۰

ــار دارد ــره مرگب ــزار قط !ه

میــدانیـــد؟ آیــــــــا 
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چه کسی در معرض خطر است؟چه کسی در معرض خطر است؟
قــارچ ســیاه در بیــن بیمــاران مبتــا بــه کرونــا رو بــه افزایــش اســت. بــه قــارچ ســیاه در بیــن بیمــاران مبتــا بــه کرونــا رو بــه افزایــش اســت. بــه 
نظــر می رســد مهم تریــن دلیــل ایــن عفونــت در بــدن بیمــاران کرونایــی، نظــر می رســد مهم تریــن دلیــل ایــن عفونــت در بــدن بیمــاران کرونایــی، 
ــاال  ــون ب ــد خ ــطح قن ــتروئیدی و س ــای اس ــه از داروه ــتفاده بی روی ــاال اس ــون ب ــد خ ــطح قن ــتروئیدی و س ــای اس ــه از داروه ــتفاده بی روی اس
ــر  ــردی در ه ــر ف ــرای ه ــد ب ــس می توان ــت موکورمایکوزی ــد. عفون ــر باش ــردی در ه ــر ف ــرای ه ــد ب ــس می توان ــت موکورمایکوزی ــد. عفون باش
ســنی رخ دهــد. بیشــتر افــراد در برهــه ای از زندگــی خــود بــا قارچ هــا در ســنی رخ دهــد. بیشــتر افــراد در برهــه ای از زندگــی خــود بــا قارچ هــا در 
تمــاس خواهنــد بــود. امــا اگــر بــه دلیــل دارویــی کــه مصــرف می کنیــد تمــاس خواهنــد بــود. امــا اگــر بــه دلیــل دارویــی کــه مصــرف می کنیــد 
ــه آن هــا  ــه ب ــواردی کــه در ادام ــه دلیــل شــرایط ســامت ماننــد م ــا ب ــه آن هــا ی ــه ب ــواردی کــه در ادام ــه دلیــل شــرایط ســامت ماننــد م ــا ب ی
اشــاره شــده اســت از سیســتم ایمنــی ضعیفــی برخــوردار باشــید، احتمــال اشــاره شــده اســت از سیســتم ایمنــی ضعیفــی برخــوردار باشــید، احتمــال 

ــز بیشــتر می شــود: ــن کــه بیمــار شــوید نی ــز بیشــتر می شــود:ای ــن کــه بیمــار شــوید نی ای
 . دیابــت بــه ویــژه زمانــی کــه ایــن بیماری زیــر کنتــرل نباشــد  . دیابــت بــه ویــژه زمانــی کــه ایــن بیماری زیــر کنتــرل نباشــد - - اچ آی وی اچ آی وی 

یــا ایــدز یــا ایــدز -- ســرطان  ســرطان -- پیونــد عضــو  پیونــد عضــو 
  -- بنیــادی  ســلول های  پیونــد  بنیــادی   ســلول های  پیونــد   --
نوتروپنیــا )تعــداد کــم گلبول هــای نوتروپنیــا )تعــداد کــم گلبول هــای 
ســفید خــون( ســفید خــون( -- اســتفاده بلندمــدت  اســتفاده بلندمــدت 
از مــواد  از مــواد  اســتفاده  از اســتروئی از اســتروئی -- اســتفاده 
ــاالی  ــطوح ب ــاالی   س ــطوح ب ــی --  س ــدر تزریق ــی مخ ــدر تزریق مخ
)هموکروماتــوز(  بــدن  در  )هموکروماتــوز( آهــن  بــدن  در  آهــن 
-- وضعیــت بــد ســامت ناشــی  وضعیــت بــد ســامت ناشــی 
ســطوح  ســطوح    -- نامناســب  تغذیــه  نامناســب از  تغذیــه  از 
نامتعــادل اســید در بــدن )اســیدوز نامتعــادل اســید در بــدن )اســیدوز 
متابولیــک( - تولــد زودرس یــا وزن متابولیــک( - تولــد زودرس یــا وزن 

ــد. ــگام تول ــم هن ــد.ک ــگام تول ــم هن ک
هم چنیــن، اگــر پوســت دارای آســیب دیدگــی ماننــد ســوختگی، بریدگــی هم چنیــن، اگــر پوســت دارای آســیب دیدگــی ماننــد ســوختگی، بریدگــی 
ــود.  ــتر می ش ــس بیش ــه موکورمایکوزی ــا ب ــال ابت ــد، احتم ــم باش ــا زخ ــود. ی ــتر می ش ــس بیش ــه موکورمایکوزی ــا ب ــال ابت ــد، احتم ــم باش ــا زخ ی
همان گونــه کــه قبــًا نیــز اشــاره شــد مــواردی از ابتــا بــه ایــن عفونــت همان گونــه کــه قبــًا نیــز اشــاره شــد مــواردی از ابتــا بــه ایــن عفونــت 

قارچــی بیــن بیمــاران مبتــا بــه کرونــا نیــز گــزارش شــده اســت.قارچــی بیــن بیمــاران مبتــا بــه کرونــا نیــز گــزارش شــده اســت.

موکورمایکوزیس شرایطی واگیردار نیستموکورمایکوزیس شرایطی واگیردار نیست
عائمعائم

ــد  ــارچ در آن رش ــه ق ــدن ک ــمتی از ب ــه قس ــس ب ــم موکورمایکوزی ــد عائ ــارچ در آن رش ــه ق ــدن ک ــمتی از ب ــه قس ــس ب ــم موکورمایکوزی عائ
ــوان  ــت قارچــی می ت ــن عفون ــم ای ــه عائ ــد، بســتگی دارد. از جمل ــوان می کن ــت قارچــی می ت ــن عفون ــم ای ــه عائ ــد، بســتگی دارد. از جمل می کن

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ــر اشــاره کــرد:ب ــه مــوارد زی ب
ــمت  ــک س ــورم در ی ــمت  ت ــک س ــورم در ی ــس -- ت ــی نف ــس   تنگ ــی نف ــینه درد --  تنگ ــینه درد   س ــرفه --  س ــرفه  س ــب -- س ــب ت ت
صــورت صــورت -- ســردرد  ســردرد -- گرفتگــی ســینوس  گرفتگــی ســینوس -- ضایعــات ســیاه رنــگ روی پــل  ضایعــات ســیاه رنــگ روی پــل 
بینــی یــا درون دهــان بینــی یــا درون دهــان -- شــکم درد  شــکم درد -- حالــت تهــوع و اســتفراغ  حالــت تهــوع و اســتفراغ -- خونریــزی  خونریــزی 

ــوع -- اســهال اســهال.. ــوع  خــون در مدف گوارشــی گوارشــی -- خــون در مدف
اگــر پوســت آلــوده شــده باشــد، بخــش تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه می توانــد اگــر پوســت آلــوده شــده باشــد، بخــش تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه می توانــد 
ــن  ــده شــود. هم چنیــن، ممکــن اســت ای ــا متــورم دی ــاول زده، قرمــز، ی ــن ت ــده شــود. هم چنیــن، ممکــن اســت ای ــا متــورم دی ــاول زده، قرمــز، ی ت

بخــش ســیاه رنــگ شــده یــا گرمــا یــا درد احســاس شــود.بخــش ســیاه رنــگ شــده یــا گرمــا یــا درد احســاس شــود.
ــدن گســترش  ــه بخش هــای دیگــر ب ــد از طریــق خــون ب ــت می توان ــدن گســترش عفون ــه بخش هــای دیگــر ب ــد از طریــق خــون ب ــت می توان عفون
یابــد. ایــن شــرایط بــه نــام موکورمایکوزیــس منتشــر شــناخته می شــود. یابــد. ایــن شــرایط بــه نــام موکورمایکوزیــس منتشــر شــناخته می شــود. 
ــد  ــی مانن ــد اندام های ــارچ می توان ــد، ق ــاق رخ می ده ــن اتف ــه ای ــی ک ــد زمان ــی مانن ــد اندام های ــارچ می توان ــد، ق ــاق رخ می ده ــن اتف ــه ای ــی ک زمان
طحــال و قلــب را تحــت تأثیــر طحــال و قلــب را تحــت تأثیــر 
شــدید،  مــوارد  در  دهــد.  شــدید، قــرار  مــوارد  در  دهــد.  قــرار 
ــی در  ــت تغییرات ــن اس ــرد ممک ــی در ف ــت تغییرات ــن اس ــرد ممک ف
ــه  ــود را تجرب ــی خ ــت روان ــه وضعی ــود را تجرب ــی خ ــت روان وضعی
ــن  ــود. ای ــا ش ــا وارد کم ــرده ی ــن ک ــود. ای ــا ش ــا وارد کم ــرده ی ک
ــار  ــد مرگب ــی می توان ــرایط حت ــار ش ــد مرگب ــی می توان ــرایط حت ش

ــد. ــد.باش باش

تشخیص و درمانتشخیص و درمان
ــارچ  ــارچ ق ــه ))))ق ــا ب ــورد ابت ــر در م ــه اگ ــا ب ــورد ابت ــر در م اگ
ســیاهســیاه(((( مشــکوک هســتید، پزشــک  مشــکوک هســتید، پزشــک 
یــک معاینــه بدنــی از شــما خواهــد یــک معاینــه بدنــی از شــما خواهــد 
دربــاره  پرســش هایی  و  دربــاره داشــت  پرســش هایی  و  داشــت 
ــای فاســد  ــا غذاه ــر در تمــاس ب ــد. اگ ــای فاســد ســابقه پزشــکی تان مطــرح می کن ــا غذاه ــر در تمــاس ب ــد. اگ ســابقه پزشــکی تان مطــرح می کن
ــت  ــا یاف ــب در آن ه ــارچ اغل ــای ق ــه گرده ه ــد ک ــی بوده ای ــا مکان های ــت ی ــا یاف ــب در آن ه ــارچ اغل ــای ق ــه گرده ه ــد ک ــی بوده ای ــا مکان های ی

ــد. ــاع دهی ــود اط ــک خ ــه پزش ــود، ب ــد.می ش ــاع دهی ــود اط ــک خ ــه پزش ــود، ب می ش
اگــر ایــن گونــه بــه نظــر میاگــر ایــن گونــه بــه نظــر می  رســد کــه بــه یــک عفونــت ریــه یــا ســینوس رســد کــه بــه یــک عفونــت ریــه یــا ســینوس 
مبتــا هســتید، پزشــک ممکــن اســت نمونــه ای از مایــع بینــی یــا گلــوی مبتــا هســتید، پزشــک ممکــن اســت نمونــه ای از مایــع بینــی یــا گلــوی 
ــد.  ــال کن ــه آزمایشــگاه ارس ــتر ب ــرای بررســی های بیش ــه و ب ــما گرفت ــد. ش ــال کن ــه آزمایشــگاه ارس ــتر ب ــرای بررســی های بیش ــه و ب ــما گرفت ش
ــک  ــود و ی ــام ش ــت انج ــرداری از باف ــت نمونه ب ــن اس ــن، ممک ــک هم چنی ــود و ی ــام ش ــت انج ــرداری از باف ــت نمونه ب ــن اس ــن، ممک هم چنی

بخــش کوچــک از بافــت عفونــی بــرای آزمایــش برداشــته شــود.بخــش کوچــک از بافــت عفونــی بــرای آزمایــش برداشــته شــود.
ــد  ــرداری مانن ــای تصویرب ــت آزمایش ه ــن اس ــک ممک ــن، پزش ــد هم چنی ــرداری مانن ــای تصویرب ــت آزمایش ه ــن اس ــک ممک ــن، پزش هم چنی

دانستنی هایی  درباره موکورمایکوزیسدانستنی هایی  درباره موکورمایکوزیس

بیماری قارچ سیاهبیماری قارچ سیاهیــایــا
موکورمایکوزیــس کــه بــه نــام »قــارچ ســیاه« نیــز شــناخته می شــود، عفونتــی نــادر امــا بســیار خطرنــاک اســت. ایــن موکورمایکوزیــس کــه بــه نــام »قــارچ ســیاه« نیــز شــناخته می شــود، عفونتــی نــادر امــا بســیار خطرنــاک اســت. ایــن 
ــا،  ــب ســینوس ها، ریه ه ــود و اغل ــاد می ش ــام موکورمایســیت ها ایج ــه ن ــا ب ــه واســطه گروهــی از قارچ ه ــب ســینوس ها، ریه هــا، شــرایط ب ــود و اغل ــاد می ش ــام موکورمایســیت ها ایج ــه ن ــا ب ــه واســطه گروهــی از قارچ ه شــرایط ب
ــق  ــا از طری ــرده ی ــارچ را استنشــاق ک ــد هاگ هــای ق ــراد می توانن ــرار می دهد.اف ــر ق ــز را تحــت تأثی ــق پوســت و مغ ــا از طری ــرده ی ــارچ را استنشــاق ک ــد هاگ هــای ق ــراد می توانن ــرار می دهد.اف ــر ق ــز را تحــت تأثی پوســت و مغ

چیزهایــی ماننــد خــاک، محصــول یــا نــان فاســد یــا توده هــای کمپوســت در معــرض آن هــا قــرار بگیرنــد.چیزهایــی ماننــد خــاک، محصــول یــا نــان فاســد یــا توده هــای کمپوســت در معــرض آن هــا قــرار بگیرنــد.

از کارکنان بخواهید اگر با مشکلی روبه رو می شوند ضمن اعام آن مشکل، چند راه حل مناسب نیز ارائه دهند.از کارکنان بخواهید اگر با مشکلی روبه رو می شوند ضمن اعام آن مشکل، چند راه حل مناسب نیز ارائه دهند.
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گاهی اوقات بدون اطاع قبلی وارد اتاق کارکنان شوید و شخصاً با آنان به گفت وگو بپردازید.گاهی اوقات بدون اطاع قبلی وارد اتاق کارکنان شوید و شخصاً با آنان به گفت وگو بپردازید.

ســی تی اســکن یــا ام آرآی را بــرای بررســی گســترش عفونــت بــه مغــز یــا ســی تی اســکن یــا ام آرآی را بــرای بررســی گســترش عفونــت بــه مغــز یــا 
ــد. ــز کن ــدن تجوی ــای ب ــر اندام ه ــد.دیگ ــز کن ــدن تجوی ــای ب ــر اندام ه دیگ

در صــورت تشــخیص موکورمایکوزیــس، درمــان بایــد بافاصلــه بــا در صــورت تشــخیص موکورمایکوزیــس، درمــان بایــد بافاصلــه بــا 
ــف  ــارچ را متوق ــاز شــود. دارو رشــد ق ــزی آغ ــارچ تجوی ــای ضــد ق ــف داروه ــارچ را متوق ــاز شــود. دارو رشــد ق ــزی آغ ــارچ تجوی ــای ضــد ق داروه

کــرده، آن را نابــود می کنــد و عفونــت را کنتــرل می کنــد.کــرده، آن را نابــود می کنــد و عفونــت را کنتــرل می کنــد.
داروهای زیر ممکن است تجویز شوند:داروهای زیر ممکن است تجویز شوند:

 آمفوتریسین  آمفوتریسین BB  -- ایزاوکونازول  ایزاوکونازول -- پوزاکونازول پوزاکونازول
ــه  ــا ب ــده ی ــدن ش ــیاه رگی وارد ب ــق درون س ــق تزری ــا از طری ــن داروه ــه ای ــا ب ــده ی ــدن ش ــیاه رگی وارد ب ــق درون س ــق تزری ــا از طری ــن داروه ای
صــورت قــرص مصــرف می شــوند. پزشــک ممکــن اســت رونــد درمــان را صــورت قــرص مصــرف می شــوند. پزشــک ممکــن اســت رونــد درمــان را 
بــا دوزهــای بــاال از طریــق تزریــق درون ســیاه رگی آغــاز کنــد تــا زمانــی بــا دوزهــای بــاال از طریــق تزریــق درون ســیاه رگی آغــاز کنــد تــا زمانــی 
کــه عفونــت کنتــرل شــود کــه ایــن می توانــد چنــد هفتــه طــول بکشــد. کــه عفونــت کنتــرل شــود کــه ایــن می توانــد چنــد هفتــه طــول بکشــد. 

ســپس، رونــد درمــان بــه اســتفاده از قــرص تغییــر یابــد.ســپس، رونــد درمــان بــه اســتفاده از قــرص تغییــر یابــد.
اگــر دارویــی دارای عــوارض جانبــی مشکل ســاز ماننــد معــده درد، ســوزش اگــر دارویــی دارای عــوارض جانبــی مشکل ســاز ماننــد معــده درد، ســوزش 
ســردل، یــا دشــواری در تنفســی اســت، بــه پزشــک خــود اطــاع دهیــد. ســردل، یــا دشــواری در تنفســی اســت، بــه پزشــک خــود اطــاع دهیــد. 

وی ممکــن اســت قــادر بــه تغییــر برنامــه درمــان شــما باشــد.وی ممکــن اســت قــادر بــه تغییــر برنامــه درمــان شــما باشــد.
ــرای  ــی ب ــل جراح ــت عم ــن اس ــما ممک ــک ش ــدید، پزش ــوارد ش ــرای در م ــی ب ــل جراح ــت عم ــن اس ــما ممک ــک ش ــدید، پزش ــوارد ش در م
برداشــتن بافــت عفونــی یــا مــرده را بــه منظــور پیش گیــری از گســترش برداشــتن بافــت عفونــی یــا مــرده را بــه منظــور پیش گیــری از گســترش 
قــارچ توصیــه کنــد. ممکــن اســت شــامل برداشــتن بخشــی از بینــی یــا قــارچ توصیــه کنــد. ممکــن اســت شــامل برداشــتن بخشــی از بینــی یــا 
ــا  ــذارد، ام ــر بگ ــرد تأثی ــی ف ــر زیبای ــد ب ــه می توان ــود ک ــار ش ــا چشــم بیم ــذارد، ام ــر بگ ــرد تأثی ــی ف ــر زیبای ــد ب ــه می توان ــود ک ــار ش چشــم بیم

ــم اســت. ــده زندگــی بســیار مه ــی تهدیدکنن ــان عفونت ــرای درم ــم اســت.ب ــده زندگــی بســیار مه ــی تهدیدکنن ــان عفونت ــرای درم ب
    از جمله عوارض موکورمایکوزیس می توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله عوارض موکورمایکوزیس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــده- -  ــدود ش ــی مس ــای خون ــا رگ ه ــون ی ــای خ ــه ه ــده لخت ــدود ش ــی مس ــای خون ــا رگ ه ــون ی ــای خ ــه ه ــی-- لخت ــی نابینای  نابینای
 آسیب عصبی آسیب عصبی

عدم درمان موکورمایکوزیس می تواند به مرگ بیمار منجر شود.عدم درمان موکورمایکوزیس می تواند به مرگ بیمار منجر شود.
احتمــال مــرگ بــه ایــن کــه کــدام قســمت بــدن تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه احتمــال مــرگ بــه ایــن کــه کــدام قســمت بــدن تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه 

ــتگی دارد. ــتگی دارد.است، بس است، بس
ــتند،  ــی هس ــای سینوس ــه دارای عفونت ه ــرادی ک ــرای اف ــم انداز ب ــتند، چش ــی هس ــای سینوس ــه دارای عفونت ه ــرادی ک ــرای اف ــم انداز ب چش

ــا  ــزی مبت ــا مغ ــوی ی ــای ری ــه عفونت ه ــه ب ــی ک ــه آن های ــبت ب ــا نس ــزی مبت ــا مغ ــوی ی ــای ری ــه عفونت ه ــه ب ــی ک ــه آن های ــبت ب نس
می شــوند، بهتــر اســت.می شــوند، بهتــر اســت.

پیش گیـریپیش گیـری
ــا  ــدارد. ام ــارچ وجــود ن ــای ق ــس هاگ ه ــری از تنف ــرای پیش گی ــی ب ــا راه ــدارد. ام ــارچ وجــود ن ــای ق ــس هاگ ه ــری از تنف ــرای پیش گی ــی ب راه
ــه  ــا ب ــال ابت ــش احتم ــرای کاه ــات را ب ــی اقدام ــد برخ ــما می توانی ــه ش ــا ب ــال ابت ــش احتم ــرای کاه ــات را ب ــی اقدام ــد برخ ــما می توانی ش
ــه  ــتید ک ــا هس ــرایطی مبت ــه ش ــر ب ــد. اگ ــام دهی ــس انج ــه موکورمایکوزی ــتید ک ــا هس ــرایطی مبت ــه ش ــر ب ــد. اگ ــام دهی ــس انج موکورمایکوزی
ــات از  ــن اقدام ــد، ای ــش می ده ــس را افزای ــه موکورمایکوزی ــا ب ــات از خطــر ابت ــن اقدام ــد، ای ــش می ده ــس را افزای ــه موکورمایکوزی ــا ب خطــر ابت
ــا  ــار ی ــرد و غب ــا گ ــی ب ــوند. از مناطق ــوردار می ش ــت بیشــتری برخ ــا اهمی ــار ی ــرد و غب ــا گ ــی ب ــوند. از مناطق ــوردار می ش ــت بیشــتری برخ اهمی
خــاک زیــاد، ماننــد ســایت های ســاختمان ســازی یــا حفــاری دور بمانیــد. خــاک زیــاد، ماننــد ســایت های ســاختمان ســازی یــا حفــاری دور بمانیــد. 
اگــر بایــد در ایــن مناطــق حضــور داشــته باشــید، از یــک ماســک ماننــد اگــر بایــد در ایــن مناطــق حضــور داشــته باشــید، از یــک ماســک ماننــد 

ــد. ــد. اســتفاده کنی ماســک ماســک NN۹۵۹۵ اســتفاده کنی
از آب آلــوده پرهیــز کنیــد. ایــن می توانــد شــامل ســیاب یــا آب از آب آلــوده پرهیــز کنیــد. ایــن می توانــد شــامل ســیاب یــا آب 
ــد  ــای طبیعــی مانن ــژه پــس از باالی ــه وی ــده، ب ــای طبیعــی ماننــد ســاختمان های آســیب دی ــژه پــس از باالی ــه وی ــده، ب ســاختمان های آســیب دی
ســیل و توفــان شــود. اگــر سیســتم ایمنــی بــدن شــما ضعیــف اســت، از ســیل و توفــان شــود. اگــر سیســتم ایمنــی بــدن شــما ضعیــف اســت، از 
ــه حیــاط خــودداری کنیــد.  ــا رســیدگی ب ــی ی ــه حیــاط خــودداری کنیــد. فعالیت هایــی ماننــد باغبان ــا رســیدگی ب ــی ی فعالیت هایــی ماننــد باغبان
اگــر نمی توانیــد از ایــن مــوارد پرهیــز کنیــد، از پوســت خــود بــا پوشــیدن اگــر نمی توانیــد از ایــن مــوارد پرهیــز کنیــد، از پوســت خــود بــا پوشــیدن 
ــد محافظــت  ــد، و پیراهن هــای آســتین بلن ــد محافظــت کفــش، دســتکش، شــلوار بلن ــد، و پیراهن هــای آســتین بلن کفــش، دســتکش، شــلوار بلن
کنیــد. بریدگی هــا یــا خراشــیدگی ها را در کوتاه تریــن زمــان ممکــن کنیــد. بریدگی هــا یــا خراشــیدگی ها را در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
ــارچ ســیاه مبتــا شــده اید،  ــه ق ــد. اگــر ب ــون شستشــو دهی ــا آب و صاب ــارچ ســیاه مبتــا شــده اید، ب ــه ق ــد. اگــر ب ــون شستشــو دهی ــا آب و صاب ب
داروهــای خــود را بــر اســاس دســتور پزشــک مصــرف کنیــد. اگــر عــوارض داروهــای خــود را بــر اســاس دســتور پزشــک مصــرف کنیــد. اگــر عــوارض 
ــه  ــه اســت، بافاصل ــود نیافت ــت بهب ــا عفون ــه جانبــی مشکل ســاز شــده اند ی ــه اســت، بافاصل ــود نیافت ــت بهب ــا عفون جانبــی مشکل ســاز شــده اند ی

ــرار دهیــد. ــان ایــن شــرایط ق ــرار دهیــد.پزشــک خــود را در جری ــان ایــن شــرایط ق پزشــک خــود را در جری

https://b.fdrs.irhttps://b.fdrs.ir :منبـع: منبـع
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مدیران اثربخش فرصت می آفرینند و مدیران دنباله رو در انتظار فرصت می نشینند.

ــم  ــده اســت. اولیــن عائ بیمــاری پارکینســون یــک اختــال عصبــی پیش رون
ــگ عضــات  ــرم و هماهن ــی اســت. حــرکات ن ــاری مشــکات حرکت ــن بیم ای
بــدن توســط مــاده ای در مغــز بــه نــام دوپامیــن تأمیــن می شــود. دوپامیــن در 

بخشــی از مغــز بــه نــام »جســم ســیاه« تولیــد می شــود.
ــی  ــد. وقت ــردن می کنن ــه م در پارکینســون ســلول های جســم ســیاه شــروع ب
ــا ۸۰  ــی 6۰ ت ــد. وقت ــش می یاب ــن کاه ــطح دوپامی ــد، س ــاق می افت ــن اتف ای
ــم پارکینســون ظاهــر می شــود. در حــال حاضــر  درصــد کاهــش یافتنــد، عائ
ــن  ــه مزم ــاری ک ــدارد، بیم ــرای پارکینســون وجــود ن ــی ب ــان قطع ــچ درم هی
ــورد  ــش از ۵۰،۰۰۰ م ــاالنه بی ــود. س ــر می ش ــان بدت ــت زم ــا گذش ــت و ب اس
جدیــد در ایــاالت متحــده گــزارش می شــود. امــا حتــی ممکــن اســت مــوارد 
بیشــتری وجــود داشــته باشــد، زیــرا پارکینســون اغلــب بــه درســتی تشــخیص 

نمی شــود. داده 
    رابطه بین حس بویایی و بیماری پارکینسون

هنگامــی کــه صحبــت از حــواس ۵ گانــه می شــود، توانایــی بویایــی مــا 
معمــوالً فرامــوش می شــود، مگــر ایــن کــه بــا بویــی ناخوشــایند روبــرو شــویم. 
ــد  ــس می توان ــن ح ــه ای ــد ک ــان می ده ــد نش ــق جدی ــال، تحقی ــن ح ــا ای ب
ــرای تشــخیص بیمــاری پارکینســون، ۱۰ ســال قبــل از شــروع عایمــش از  ب
ــه  ــه ک ــک مطالع ــرد. در ی ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــفتی، م ــرزش و س ــل ل قبی
بــه صــورت آنایــن در مجلــه عصــب شناســی )Neurology( منتشــر شــد، 
ــد  ــه می توان ــد ک ــی کرده ان ــی طراح ــه آزمایش ــد ک ــان می کنن ــان بی محقق
میــزان حــس بویایــی را تشــخیص دهــد کــه منجــر بــه تشــخیص زودهنــگام 
ــی  ــن بویای ــاط بی ــه ارتب ــا متوج ــش، آن ه ــن آزمای ــود. در ای ــان می ش و درم
ــل  ــی دلی ــده اند، ول ــت، ش ــتر اس ــردان بیش ــه در م ــون ک ــف و پارکینس ضعی
ــک  ــی پارکینســون، پارکینســون ی ــاد مل ــزارش بنی ــق گ ــد. طب آن را نمی دانن
بیمــاری مغــزی عصبــی اســت کــه درمانــی نــدارد و از عامــل بوجــود آمــدن آن 

ــم. ــان نداری هــم اطمین
ــن  ــنده ای ــن )Honglei Chen in( نویس ــن ای ــی چ ــگ ل ــه هون ــه گفت ب
ــال  ــا ۵ س ــون را ۴ ت ــاری پارکینس ــی بیم ــی، پیش بین ــات قبل ــه، مطالع مطالع

بعــد از تســت بویایــی پیش بینــی می کردنــد. مطالعــه مــا احتمــال خطــر ابتــا 
ــه ایــن بیمــاری را خیلــی زودتــر تشــخیص مــی دهــد. ب

در ایــن تحقیــق، آزمایــش روی ۱۴62 نفــر بــا میانگیــن ســنی ۷۵ انجــام شــد 
و از آن هــا خواســته شــد بوهایــی رایــج مثــل لیمــو، بنزیــن، پیــاز و دارچیــن 
را تشــخیص دهنــد. داوطلبــان بــه طــور متوســط تــا ۱۰ ســال تحــت پیگیــری 
ــت  ــی در تس ــاز پایین ــه امتی ــرادی ک ــه، اف ــک ده ــی ی ــد. در ط ــرار گرفتن ق
بویایــی بدســت آورده بودنــد، نســبت بــه افــرادی کــه امتیــاز خــوب و متوســط 
داشــتند، بیشــتر بــه بیمــاری پارکینســون مبتــا شــدند. بــه نظــر می رســد کــه 
ایــن رابطــه در مــردان ســفید پوســت بیشــتر از مــردان ســیاه پوســت اســت. 
ایــن نتایــج حتــی بعــد از در نظــر گرفتــن ســایر عواملــی کــه می تواننــد خطــر 
ــل  ــی از قبی ــد. عوامل ــی مان ــت باق ــد، ثاب ــه پارکینســون را بیشــتر کنن ــا ب ابت

ســیگار کشــیدن، نوشــیدن قهــوه و ســابقه جراحــت جــدی بــه ســر.
ــرای  ــی ب ــی درمان های ــدارد، ول ــاری وجــود ن ــرای بیم ــی ب ــه درمان ــن ک ــا ای ب

ــد از: ــم عبارتن ــن عائ ــایع ترین ای ــه ش ــود دارد ک ــم وج ــش عای کاه
ــک   ــورت و ف ــرزش ص ــا - ل ــرزش پاه ــا - ل ــرزش بازوه ــت ها - ل ــرزش دس ل
ســفتی بازوهــا - ســفتی پاهــا یــا بــدن - کنــدی حرکــت - تعــادل و هماهنگی 

ضعیــف.
ــدارد و پزشــکان  ــن شــرایط وجــود ن ــرای تشــخیص ای تســت آزمایشــگاهی ب
ــه تشــخیص آن نیســتند.  ــادر ب ــروز نکنــد، ق ــم ب ــی کــه عای ــا زمان معمــوالً ت
ــی  ــیب های عصب ــاری، آس ــروع بیم ــد از ش ــال بع ــن س ــال، چندی ــن ح ــا ای ب
ــد  ــم تاکی ــود. تی ــان می ش ــدن درم ــخت تر ش ــث س ــه باع ــد ک ــروز می کنن ب
می کنــد، همــه کســانی کــه امتیــاز پایینــی در تســت بویایــی بدســت آوردنــد 
ــدازه کافــی  ــه ان ــا ایــن حــال، عــدد بدســت آمــده ب دچــار بیمــاری نشــدند. ب
ــد  ــان امی ــد، محقق ــد کن ــن دو را تأیی ــن ای ــتگی بی ــه هم بس ــوده ک ــزرگ ب ب

ــد. ــن ارتبــاط را کشــف نماین ــد کــه در آینــده بتواننــد دلیــل ای دارن
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با بیمــاری سینســتزیا آشنـــا شــویدبا بیمــاری سینســتزیا آشنـــا شــوید

بلند پرواز باشید و به هنگام تعیین اهداف بزرگ بیاندیشید.

سینســتزیا یــا بیمــاری حس آمیــزی یــک اختــال اســت کــه تحریــک 
یــک حــس در آن بــه صــورت اتوماتیــک باعــث تجربــه حســی دیگــر 
می شــود. ایــن افــراد کــه واقعیت هــا را بــه صورتــی کامــًا متفــاوت 
ــد. ــت را تشــکیل می دهن ــا 4 درصــد از جمعی ــد، تنه ــه می کنن تجرب

          سینـستزیا یا بیماری حس آمیزی چیست؟
سینســتزیا یــک وضعیــت نورولوژیکــی اســت کــه در آن یــک محــرک ذهنــی 
یــا احساســی اتفــاق می افتــد و باعــث ایجــاد تجربه هــای اتوماتیــک و 
ناخــودآگاه در وضعیــت ذهنــی یــا احساســی ثانویــه می شــود و ترکیــب چنــد 
حــس اتفــاق می افتــد. نــام ایــن بیمــاری از یــک کلمــه یونانــی گرفتــه شــده 
اســت و بــه معنــای درک چنــد چیــز متفــاوت اســت کــه به طــور هم زمــان رخ 
می دهــد و هنگامــی اســت کــه یــک حــس در شــخص بــا حس هــای دیگــرش 
همــکاری کــرده و فعــال می شــود. جالــب اســت بدانیــد کــه ســندرم سینســتزیا 
ــرده  ــدا ک ــردم پی ــن م ــیوع بیشــتری در بی ــته ش ــال های گذش ــه س نســبت ب
ــزی  ــه حس آمی ــادی هســتند ک ــراد زی ــروزی اف ــدرن ام ــه م اســت و در جامع
ــش  ــن، افزای ــدف از مدیتیش ــد ه ــه می دانی ــور ک ــد. همان ط ــه می کنن را تجرب
حساســیت حســی اســت. بــه همیــن دلیــل بــا انجــام مطالعــات گســترده، بــه 
اطالعــات زیــادی در ایــن زمینــه دســت پیــدا کرده انــد. ذهــن آگاهــی یعنــی 
ــا بیشــترین توجــه و تمرکــز ممکــن، ممکــن اســت در  ــان حــال ب ــه زم تجرب

ــد. ــاق رخ ده ــن اتف ــم همی ــزی ه حس آمی
انواع بیماری حس آمیزی

-  حس آمیزی مربوط به رنگ
- حس آمیزی مربوط به اعداد

- حس آمیزی جان بخشی
- حس آمیزی شنوایـی 

- حس آمیزی مربوط به درک
- حس آمیزی چشایـی

- حس آمیزی کرومستیزیا
         

            آیا حس آمیزی یک اختالل محسوب می شـود؟
حس آمیــزی یــک نــوع اختــالل و بیمــاری محســوب نمی شــود، زیــرا 
اختــالالت و بیماری هــا بــا خودشــان عالمــت دارنــد امــا حس آمیــزی عالمــت 
ــرد  ــرد در خــود ف ــه ف ــه و درک منحصــر ب ــک تجرب ــط ی ــدارد و فق خاصــی ن
می باشــد کــه گاهــی اوقــات می تــوان آن را بــه عنــوان یــک هدیــه الهــی هــم 

تلقــی کــرد.
ــود  ــوب ش ــم محس ــد ه ــه مفی ــرد تجرب ــک ف ــرای ی ــد ب ــزی می توان حس آمی
ــزی  ــن حس آمی ــتند و ای ــوردار نیس ــت برخ ــن نعم ــان ها از ای ــه انس ــرا هم زی
می توانــد باعــث ایجــاد یــک کشــف و شــهود و درک بــاال در ایــن افــراد شــود 
کــه توانایی هــای آن هــا را شــکوفا کنــد. اگــر شــما مدیتیشــن انجــام دهیــد و 
در طــول روز 10 دقیقــه بــه انجــام ایــن کار بپردازیــد، بــا تکنیک هایــی آشــنا 

ــد  ــدا کنی ــت پی ــود دس ــی خ ــای درون ــه حس ه ــد ب ــه می توانی ــوید ک می ش
ــد. ــزی باش ــرای حس آمی ــی ب ــد تمرین ــه می توان ک

          از کجا بفهمیم به حس آمیزی دچار هستیـم؟
 - افــراد مبتــال بــه حس آمیــزی بــه هــر حــرف الفبــا یــا اعــداد بــه دیــد یــک 

انســان متفــاوت نــگاه می کننــد.
 - برای افراد مبتال به حس آمیزی صدا ها رنگ دارند.

 - افــراد مبتــال بــه حس آمیــزی در درک اشــکال فضایــی و مختصــات در ســه 
بعــد عملکــرد خیلــی خوبــی دارند.

 - افــراد مبتــال بــه حس آمیــزی یــا سینســتزیا بــه هنــگام حفــظ کــردن یــک 
متــن یــا عــدد عــالوه بــر شــکل کلمــات، شــخصیت آن هــا و رنــگ آن هــا یــا 

ــپارند. ــاد می س ــا را به ی ــوی آن ه ــزه و ب ــی م حت
ــا  ــم صدا ه ــد طع ــتیت می توانن ــا سینس ــزی ی ــه حس آمی ــال ب ــراد مبت  - اف

را بچشــند.
ــا عطر هــا  ــو کننــد ی ــه حس آمیــزی می تواننــد رنگ هــا را ب  - افــراد مبتــال ب

ببینند. را 
 - افــراد مبتــال بــه حس آمیــزی ممکــن اســت صداهــا را ببیننــد، کلمــات را 
بچشــند یــا زمانــی کــه بویــی خــاص می شــنوند روی پوست شــان احساســش 

. یند نما
             

             تشخیص بیمـاری حس آمیزی
ــای  ــه ابزار ه ــر چ ــراه اســت. اگ ــش هم ــا چال ــی ب ــزی کم تشــخیص حس آمی
ــا  ــتند ام ــار هس ــاوت در اختی ــای متف ــت ها و آزمایش ه ــد تس ــی مانن مختلف
ــا بتــوان حس آمیــزی را  ــی را داشــته باشــند ت ــداوم کاف ــد ت ــن تســت ها بای ای
تشــخیص داد. معمــوالً ایــن روش هــا خــوب کار می کننــد امــا محدودیت هــای 
مخصــوص بــه خودشــان را هــم دارنــد و ممکــن اســت کــه گاهــاً حس آمیــزی 
ــد.  ــخیص باش ــرای تش ــوازم ب ــزات و ل ــن تجهی ــر از ای ــی فرات ــرد حت ــک ف ی
ــر  ــی، نش ــتفاده از توموگراف ــا اس ــتیت ها ب ــز سینس ــی مغ ــا بررس ــان ب محقق
ــدند،  ــه ش ــی متوج ــاس مغناطیس ــرداری رزون ــرد تصویر ب ــیترون و عملک پوس
افــرادی کــه گــزارش داده بودنــد در موســیقی رنگ هــا را تشــخیص می دهنــد، 

در پاســخ بــه صــدا در بخــش بصــری مغــز، افزایــش فعالیــت داشــتند.
آیا خانم ها بیشتر درگیر بیماری حس آمیزی می شوند؟

حس آمیــزی معمــوالً در بیــن خانم هــا رواج بیشــتری دارد. البتــه نســبِت 
ابتــالی زنــان و مــردان بــه شــدت بــه هــم نزدیــک اســت. امــا از آن جایــی کــه 
ــه آن  ــر ب ــی اگ ــد، حت ــه بیشــتری دارن ــه عالق ــن مقول ــه ای ــا نســبت ب خانم ه
ــه  ــن را ب ــای مدیتیش ــد و تمرین ه ــش می رون ــه دنبال ــند، ب ــم نباش ــار ه دچ

ــد. ــر کنن ــود را قوی ت ــس خ ــا ح ــانند ت ــام می رس انج

   www.namnak.com/synesthesia   :منبـع
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همیشه سعی کنید در مورد انتظاراتی که از افراد دارید ثابت قدم باشیـد.

ــند! ــد، می پرس ــه می خواهن ــد دو زبان ــه فرزن ــی ک ــند!والدین ــد، می پرس ــه می خواهن ــد دو زبان ــه فرزن ــی ک والدین

آیــا بهتــر نیســت بعــد از ایــن کــه کــودک بــه طــور صحیــح اولیــن آیــا بهتــر نیســت بعــد از ایــن کــه کــودک بــه طــور صحیــح اولیــن 

زبــان را آموخــت زبــان دوم تدریــس شــودزبــان را آموخــت زبــان دوم تدریــس شــود

ــث  ــان اول باع ــد از زب ــان دوم بع ــن زب ــت. آموخت ــر اس ــؤال خی ــواب س  ج
ــوردار  ــری برخ ــت کمت ــان دوم از اهمی ــد زب ــر کن ــودک فک ــه ک ــود ک می ش
ــی را در  ــان اصل ــودکان زب ــه ک ــود ک ــن می ش ــن تضمی ــر ای ــاوه ب ــت ع اس
ــت  ــان اقلی ــه زب ــت را ب ــه اولوی ــت ک ــوب اس ــن خ ــد بنابرای ــه بیاموزن مدرس

ــد. ــاص دهی اختص
ــار  ــه دچ ــف در خان ــان مختل ــنیدن دو زب ــگام ش ــودکان هن ــا ک ــار آی ــه دچ ــف در خان ــان مختل ــنیدن دو زب ــگام ش ــودکان هن ــا ک آی

می شــوند می شــوندســردرگمی  ســردرگمی 

ــار  ــرد گفت ــار زن و م ــای گفت ــن تفاوت ه ــد بی ــی می توانن ــه راحت ــودکان ب  ک
ــای  ــنیدن زبان ه ــا ش ــودکان ب ــوند ک ــل ش ــاوت قائ ــه تف ــه و غیرمؤدبان مؤدبان
مختلــف از افــراد مختلــف اشــتباه نمی گیرنــد آن هــا می داننــد کــه ایــن یکــی 

ــراد اســت. ــن اف ــای بی از تفاوت ه
ــد  ــر نباش ــان دیگ ــه زب ــردن ب ــت ک ــه صحب ــل ب ــان مای ــر فرزندم ــد  اگ ــر نباش ــان دیگ ــه زب ــردن ب ــت ک ــه صحب ــل ب ــان مای ــر فرزندم  اگ

ــم ــام دهی ــد انج ــه کاری بای ــمچ ــام دهی ــد انج ــه کاری بای چ

 طبیعــی اســت کــه بچه هــا ترجیــح 
در  زبــان  رایج تریــن  می دهنــد 
و  کننــد  صحبــت  خــود  محیــط 
زبــان  یــک  بــا  را کــه  والدینــی 
متفــاوت صحبــت می کننــد، درک 
نکننــد بــا ایــن وجــود همیشــه 
بــا  را  خــود  فرزنــد  می توانیــد 
ــال بســتنی  ــوان مث ــه عن ــزی ب جوای
ــارک تفریحــی  ــه پ شــکات ســفر ب
ــه  ــت ب ــوب اس ــد. خ ــویق کنی تش
یــاد داشــته باشــید کــه آن هــا بعــد 
از مدتــی کوتــاه بــه زبــان دوم عــادت 
خواهنــد کــرد حتــی اگــر آن هــا 
در ابتــدا آن چــه شــما می گوییــد 
را درک نکننــد، آن هــا بــه صــدا 
عــادت می کننــد و ســرانجام متوجــه 

می شــوند کــه منظــور شــما چیســت.
چگونه می توانیم به فرزندان خود دو زبان آموزش دهیمچگونه می توانیم به فرزندان خود دو زبان آموزش دهیم

مهم تریــن مــوارد در توســعه زبــان، قرارگرفتــن در معــرض و نیــاز اســت. اگــر 
ــا افــراد  ــان در شــرایط مختلــف ب ــد در معــرض یــک زب کــودکان از زمــان تول
مختلــف قــرار بگیرنــد و اگــر احســاس کننــد بــرای تعامــل بــا دنیــای اطــراف 
ــد  ــد. اگــر آن هــا از زمــان تول ــاد می گیرن ــد، آن را ی ــاز دارن ــان نی ــه زب خــود ب
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 

ــد.  ــاد می گیرن را ی

منظور از گفتن این که یک زبان »مهم تر« است چیستمنظور از گفتن این که یک زبان »مهم تر« است چیست

احتمــاالً هنگامــی کــه بــه یــک زبــان بیشــتر مــورد نیــاز باشــد، ایــن زبــان برای 
کــودکان از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت. بــه عنــوان مثــال، فــرض کنیــد 
زن آمریکایــی و مــرد ترکــی در خانــه دو زبانــه بــا یکدیگــر انگلیســی صحبــت 
ــه  ــواردی ک ــی در م ــه انگلیس ــد ک ــد ش ــه خواهن ــا متوج ــد. بچه ه می کنن
ــر«  ــه انگلیســی »مهم ت ــد ک ترکــی نیســت، اســتفاده می شــود و فکــر می کنن
اســت. امــا اگــر همــان خانــواده بــه ترکیــه نقــل مــکان کننــد، کــودکان متوجــه 
ــی  ــان ترک ــت، از زب ــی نیس ــه انگلیس ــوارد ک ــیاری از م ــه در بس ــوند ک می ش
ــر«  ــی »مهم ت ــه ترک ــرد ک ــم بگی ــت تصمی ــن اس ــود و ممک ــتفاده می ش اس
باشــد. بعضــی از کــودکان نســبت بــه ایــن تفاوت هــا بســیار حســاس هســتند 
ــری دارد  ــت کمت ــه » اهمی ــی ک ــه اســتفاده از زبان ــی ب ــن اســت تمایل و ممک

ــد.  نداشــته باشــند« به خصــوص اگــر کــودکان دیگــر از آن اســتفاده نکنن
مزایای آموزش زبان دوم به کودکان

  دو زبانــه بــودن اثــرات مثبتــی بــر مغــز می گــذارد طبــق تحقیقــات صحبــت 
ــد  ــان دوم می توان ــه زب کــردن ب
بــه معنــای ایــن باشــد کــه 
تمرکــز  و  توجــه  از  شــما 
ــتید و  ــوردار هس ــتری برخ بیش
ــه  ــه را ب ــد وظیف ــد چن می توانی
ــه  ــی انجــام دهیــد. دو زبان خوب
آموزشــی  مزیت هــای  بــودن 
ــد  ــودکان می ده ــه ک ــادی ب زی
بســیاری از مطالعــات نشــان 
می دهــد افــرادی کــه بــه زبــان 
ــر  ــد کمت ــت می کنن دوم صحب
احتمــال دارد حواسشــان پــرت 
کارهــا  روی  بیشــتر  و  شــود 
ــا  ــود. دو زبانه ه ــز می ش متمرک
در محیــط کار بســیار ارزشــمند 
کــردن  صحبــت  هســتند 
ــغلی  ــده ش ــان دوم آین ــه زب ب
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــل کار از اهمی ــات در مح ــرا ارتباط ــماری دارد زی بی ش
اســت و شــرکت های بیشــتری بــه ویــژه شــرکت هایی کــه دارای دفاتــر 
ــد.  ــداد می کنن ــی قلم ــت باالی ــودن را اولوی ــه ب ــتند دو زبان ــی هس بین الملل
ــا فوایــد ســامتی مرتبــط اســت تحقیقــات نشــان می دهــد  ــودن ب ــه ب دو زبان
ــه  ــس و آلزایمــر را ب ــه بیمــاری دمان ــد مثــا شــروع ب ــودن می توان ــه ب دو زبان

ــدازد. ــر بین تأخی
  امــکان برقــراری ارتبــاط بــا افــراد و فرهنگ هــای دیگــر یــک مزیــت بــزرگ 

اجتماعــی اســت کــه دو زبانــه بــودن باعــث ایــن کار می شــود.

https://www.iranrehab.ir  :منبـع
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مدیران اثربخش در زمان حال زندگی می کنند، اما همیشه به فکر آینده هستنـد.
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عیب جو و بهانه گیر نباشید و اجازه ندهید این دو خصلت در شما به عادت مبدل شـود.

یکــی از نکاتــی کــه هــر پــدر و مــادر بایــد در نظــر داشــته یکــی از نکاتــی کــه هــر پــدر و مــادر بایــد در نظــر داشــته 
ــد،  ــار کــودک خــود فکــر کنن ــاره رفت ــن اســت کــه درب ــد، باشــد ای ــار کــودک خــود فکــر کنن ــاره رفت ــن اســت کــه درب باشــد ای
مشــاهدات والدیــن می توانــد کمــک کنــد کــه رفتــار کــودک مشــاهدات والدیــن می توانــد کمــک کنــد کــه رفتــار کــودک 
ــراد را  ــا اف ــه ب ــاص، و در مواج ــای خ ــا در زمان ه ــم آن ه ــراد را اوتیس ــا اف ــه ب ــاص، و در مواج ــای خ ــا در زمان ه ــم آن ه اوتیس
ــودک  ــترس های ک ــا اس ــد ب ــا بتوانن ــند ت ــته باش ــر داش ــر نظ ــودک زی ــترس های ک ــا اس ــد ب ــا بتوانن ــند ت ــته باش ــر داش ــر نظ زی

ــوند ــنا ش ــود آش ــوندخ ــنا ش ــود آش خ
ــد اســترس های  ــی کــه در محیــط انجــام می شــود  اغلــب می توان ــد اســترس های تغییرات ــی کــه در محیــط انجــام می شــود  اغلــب می توان تغییرات
رفتــاری کــودکان را کاهــش دهــد. موقعیت هــا، روابــط، مکان هــا و شــرایط رفتــاری کــودکان را کاهــش دهــد. موقعیت هــا، روابــط، مکان هــا و شــرایط 
را بایــد طــوری تغییــر داد کــه امــکان موفقیــت در کارهــا را در کــودکان را بایــد طــوری تغییــر داد کــه امــکان موفقیــت در کارهــا را در کــودکان 
ــی را  ــد موقعیت های ــکان، ســعی کنی ــش داد. در صــورت ام ــی را اوتیســم افزای ــد موقعیت های ــکان، ســعی کنی ــش داد. در صــورت ام اوتیســم افزای

کــه باعــث ایجــاد یــک رفتــار چالــش برانگیــز می شــوند حــذف کنیــد. کــه باعــث ایجــاد یــک رفتــار چالــش برانگیــز می شــوند حــذف کنیــد. 
مــوارد زیــر توصیه هایــی اســت از ســوی نظــام ســامت عمومــی بریتانیــا مــوارد زیــر توصیه هایــی اســت از ســوی نظــام ســامت عمومــی بریتانیــا 

و انجمــن اوتیســم بــرای خانواده هایــی کــه کــودکان اوتیســتیک دارنــد.و انجمــن اوتیســم بــرای خانواده هایــی کــه کــودکان اوتیســتیک دارنــد.

ــد،  ــد،  کــودکان اوتیســتیک معمــوالً درکــی از خطــر ندارن  کــودکان اوتیســتیک معمــوالً درکــی از خطــر ندارن
ــز  ــوفاژ، می ــور ش ــد. رادیات ــه را ایمــن کنی ــن خان ــز بنابرای ــوفاژ، می ــور ش ــد. رادیات ــه را ایمــن کنی ــن خان بنابرای
ــا  ــه کمــد ی ــد. دسترســی ب ــز را جمــع کنی ــه تی ــا لب ــا دیگــر وســایل ب ــا ی ــه کمــد ی ــد. دسترســی ب ــز را جمــع کنی ــه تی ــا لب ــا دیگــر وســایل ب ی
ــرار دارد  ــاک ق ــیاء خطرن ــه در آن اش ــه ای را ک ــر محفظ ــا ه ــاق گاز ی ــرار دارد اج ــاک ق ــیاء خطرن ــه در آن اش ــه ای را ک ــر محفظ ــا ه ــاق گاز ی اج
ــتگیره های  ــًا دس ــا مث ــل ی ــا قف ــد، ب ــدود کنی ــه دارو( مس ــل قفس ــتگیره های )مث ــًا دس ــا مث ــل ی ــا قف ــد، ب ــدود کنی ــه دارو( مس ــل قفس )مث
مخصــوص. پریزهــای بــرق را بــا محافــظ مخصــوص بپوشــانید. ســیم های مخصــوص. پریزهــای بــرق را بــا محافــظ مخصــوص بپوشــانید. ســیم های 

ــند. ــد در پوشــش مخصــوص، از دســترس دور باش ــم بای ــرق ه ــند.ب ــد در پوشــش مخصــوص، از دســترس دور باش ــم بای ــرق ه ب

  برخــی از کــودکان اوتیســتیک بــه صــدای کوبیــدن یــا    برخــی از کــودکان اوتیســتیک بــه صــدای کوبیــدن یــا  
ــای  ــن پنجره ه ــد. بنابرای ــه دارن ــه عاق ــتن شیش ــای شکس ــن پنجره ه ــد. بنابرای ــه دارن ــه عاق ــتن شیش شکس

خانــه را بــا شیشــه نشــکن بپوشــانید.خانــه را بــا شیشــه نشــکن بپوشــانید.
ــا  ــًا آن ه ــرق دارد، مث ــه ف ــا بقی ــتیک ب ــودکان اوتیس ــواس ک ــوالً ح ــا معم ــًا آن ه ــرق دارد، مث ــه ف ــا بقی ــتیک ب ــودکان اوتیس ــواس ک ــوالً ح معم
ــرای  ــا بوهایــی را حــس کننــد کــه ب ــرای ممکــن اســت صداهایــی بشــنوند ی ــا بوهایــی را حــس کننــد کــه ب ممکــن اســت صداهایــی بشــنوند ی
ــل درک نیســت. بعضــی مواقــع ایــن حساســیت حــواس باعــث  ــل درک نیســت. بعضــی مواقــع ایــن حساســیت حــواس باعــث بقیــه قاب بقیــه قاب

ــود. ــودکان می ش ــن ک ــود.آزار ای ــودکان می ش ــن ک آزار ای

 نــور مهتابــی یــا نورهــای شــدید یــا چشــمک زن ممکــن  نــور مهتابــی یــا نورهــای شــدید یــا چشــمک زن ممکــن 
اســت بچه هــای اوتیســتیک را آزار دهــد. تــا جایــی اســت بچه هــای اوتیســتیک را آزار دهــد. تــا جایــی 
ــه  ــره ب ــد. از کرک ــم و مناســب کنی ــه را مای ــور خان ــه ممکــن اســت ن ــه ک ــره ب ــد. از کرک ــم و مناســب کنی ــه را مای ــور خان ــه ممکــن اســت ن ک
خصــوص کرکره هــای عمــودی پرهیــز کنیــد چــون ممکــن اســت باعــث خصــوص کرکره هــای عمــودی پرهیــز کنیــد چــون ممکــن اســت باعــث 
رفتارهــای وسواســی شــود. بــه جــای کرکــره از پــرده اســتفاده کنیــد امــا رفتارهــای وسواســی شــود. بــه جــای کرکــره از پــرده اســتفاده کنیــد امــا 

مواظــب باشــید کــه بندهــای پــرده در دســترس نباشــند.مواظــب باشــید کــه بندهــای پــرده در دســترس نباشــند.

    
ــر  ــل دیگ ــد مث ــتیک نمی توانن ــودکان اوتیس ــی ک ــر برخ ــل دیگ ــد مث ــتیک نمی توانن ــودکان اوتیس ــی ک برخ
افــراد صداهــای ناخواســته یــا مزاحــم را حــذف کننــد. افــراد صداهــای ناخواســته یــا مزاحــم را حــذف کننــد. 
بنابرایــن تــا حــد ممکــن خانــه را در مقابــل صــدا محافظــت کنیــد. مثــًا بنابرایــن تــا حــد ممکــن خانــه را در مقابــل صــدا محافظــت کنیــد. مثــًا 

    روش های مناسب سازی محیط خانـه  برای کودک اوتیسـمروش های مناسب سازی محیط خانـه  برای کودک اوتیسـم
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از اشتباهات خود درس بگیرید و آن را به دیگران نیز درس بدهیـد.

ــد.  ــر از پارکــت اســت چــون صــدا را جــذب می کن ــد. موکــت بهت ــر از پارکــت اســت چــون صــدا را جــذب می کن موکــت بهت

ــه آن  ــًا متوج ــت اص ــن اس ــران ممک ــه دیگ ــی ک ــه آن بوهای ــًا متوج ــت اص ــن اس ــران ممک ــه دیگ ــی ک بوهای
ــیار  ــد بس ــتیک می توان ــودکان اوتیس ــرای ک ــوند ب ــیار نش ــد بس ــتیک می توان ــودکان اوتیس ــرای ک ــوند ب نش
آزاردهنــده باشــد. بــه ایــن موضــوع دقــت کنیــد مثــًا در مــورد اســتفاده آزاردهنــده باشــد. بــه ایــن موضــوع دقــت کنیــد مثــًا در مــورد اســتفاده 

ــبوکننده. ــر و خوش ــبوکننده.از عط ــر و خوش از عط

اگــر کــودک اوتیســتیک داریــد بهتــر اســت خانــه اگــر کــودک اوتیســتیک داریــد بهتــر اســت خانــه 
رنگ هــای تنــد و محــرک نداشــته باشــد، مثــًا دیوارهــا رنگ هــای تنــد و محــرک نداشــته باشــد، مثــًا دیوارهــا 
را رنــگ کــرم بزنیــد )نــه زرد یــا ســفید(. از کاغــذ دیواری هــای طــرح دار را رنــگ کــرم بزنیــد )نــه زرد یــا ســفید(. از کاغــذ دیواری هــای طــرح دار 
پرهیــز کنیــد. در کل ســعی کنیــد ســطح دیوارهــا و وســایل خانــه تــا حــد پرهیــز کنیــد. در کل ســعی کنیــد ســطح دیوارهــا و وســایل خانــه تــا حــد 

ممکــن ســاده و بــدون طــرح باشــد.ممکــن ســاده و بــدون طــرح باشــد.

ــرای برخــی کــودکان اوتیســتیک بهتــر اســت وســایل  ــرای برخــی کــودکان اوتیســتیک بهتــر اســت وســایل ب ب
ــه در وســط،  ــه را بیشــتر در یــک طــرف قــرار داد ن ــه در وســط، خان ــه را بیشــتر در یــک طــرف قــرار داد ن خان
ــی نگــه داشــت. وســایل کــودک را در جعبه هــای  ــی نگــه داشــت. وســایل کــودک را در جعبه هــای و فضــای وســط را خال و فضــای وســط را خال
ــرای این کــه پخــش و پــا شــدن ایــن وســایل ممکــن  ــرای این کــه پخــش و پــا شــدن ایــن وســایل ممکــن بــزرگ بگذاریــد ب بــزرگ بگذاریــد ب
اســت باعــث حــواس پرتــی کــودکان شــود. اگــر ایــن جعبه هــا را مثــًا در اســت باعــث حــواس پرتــی کــودکان شــود. اگــر ایــن جعبه هــا را مثــًا در 
جــای بلنــدی بگذاریــد می توانــد بــه کــودک اهمیــت برقــراری ارتبــاط را جــای بلنــدی بگذاریــد می توانــد بــه کــودک اهمیــت برقــراری ارتبــاط را 
یــادآور شــود چــون بــرای دسترســی بــه وســایلش بایــد از کســی بخواهــد یــادآور شــود چــون بــرای دسترســی بــه وســایلش بایــد از کســی بخواهــد 

کــه آن هــا را برایــش پاییــن بیــاورد.کــه آن هــا را برایــش پاییــن بیــاورد.

ــر  ــل شستشــو، ضــد آب و غی ــه و روتختی هــای قاب ــر ماف ــل شستشــو، ضــد آب و غی ــه و روتختی هــای قاب ماف
قابــل اشــتعال و بــدون مــواد شــیمیایی ارجحیــت دارنــد.قابــل اشــتعال و بــدون مــواد شــیمیایی ارجحیــت دارنــد.

  

ــد. شــاید  ــد. شــاید برخــی کــودکان اوتیســتیک وســواس آب دارن برخــی کــودکان اوتیســتیک وســواس آب دارن
ــام  ــویی و حم ــرای دستش ــب ب ــل مناس ــد قف ــام الزم باش ــویی و حم ــرای دستش ــب ب ــل مناس ــد قف الزم باش
نصــب کنیــد، گاهــی ممکــن اســت مجبــور باشــید جلــوی توالــت )ایرانــی نصــب کنیــد، گاهــی ممکــن اســت مجبــور باشــید جلــوی توالــت )ایرانــی 
یــا فرنگــی( مانعــی بگذاریــد کــه در معــرض دیــد و در دســترس نباشــد. یــا فرنگــی( مانعــی بگذاریــد کــه در معــرض دیــد و در دســترس نباشــد. 
ــاز  ــودک شــیر آب را ب ــر ک ــه اگ ــد طــوری باشــد ک ــه بای ــای آب خان ــاز دم ــودک شــیر آب را ب ــر ک ــه اگ ــد طــوری باشــد ک ــه بای ــای آب خان دم
کــرد حــرارت نامناســب آب او را شــوکه نکنــد. شــاید الزم باشــد شــیرهایی کــرد حــرارت نامناســب آب او را شــوکه نکنــد. شــاید الزم باشــد شــیرهایی 
نصــب کنیــد کــه بــرای ایــن کــودکان مناســب باشــد، ایــن کار می توانــد نصــب کنیــد کــه بــرای ایــن کــودکان مناســب باشــد، ایــن کار می توانــد 

بــه اســتقال کــودک کمــک کنــد.بــه اســتقال کــودک کمــک کنــد.

ــازی  ــاق ب ــودک ات ــرای ک ــت ب ــدور اس ــان مق ــر برایت ــازی اگ ــاق ب ــودک ات ــرای ک ــت ب ــدور اس ــان مق ــر برایت اگ
ــایل مناســب  ــا وس ــد و آن را ب ــر بگیری ــش در نظ ــایل مناســب و آرام ــا وس ــد و آن را ب ــر بگیری ــش در نظ و آرام
تجهیــز کنیــد. اگــر کــودک شــما فضــای بــاز بــرای بــازی و دویــدن نــدارد تجهیــز کنیــد. اگــر کــودک شــما فضــای بــاز بــرای بــازی و دویــدن نــدارد 
ممکــن اســت برخــی وســایل بــرای تخلیــه اســترس و هم چنیــن فعالیــت ممکــن اســت برخــی وســایل بــرای تخلیــه اســترس و هم چنیــن فعالیــت 
ســودمند باشــد. بــر حســب نیــاز کــودک وســایل چنیــن اتاقــی متفــاوت ســودمند باشــد. بــر حســب نیــاز کــودک وســایل چنیــن اتاقــی متفــاوت 

ــه عنــوان مثــال مطــرح می کنیــم: ــه عنــوان مثــال مطــرح می کنیــم:اســت امــا چنــد مــورد ب اســت امــا چنــد مــورد ب
آینــه نشــکن، بــرای ایــن کــه کــودک بتوانــد چهــره و هم چنیــن آینــه نشــکن، بــرای ایــن کــه کــودک بتوانــد چهــره و هم چنیــن 
ــد،  ــته باش ــر داش ــش خط ــه برای ــدون این ک ــد ب ــود را ببین ــات خ ــد، احساس ــته باش ــر داش ــش خط ــه برای ــدون این ک ــد ب ــود را ببین ــات خ احساس
ــا  ــرای فعالیــت فیزیکــی داشــته باشــد ی ــا کیســه بوکــس ب ــا ترامپولیــن ی ــرای فعالیــت فیزیکــی داشــته باشــد ی ــا کیســه بوکــس ب ترامپولیــن ی

ــید. ــری باش ــی و تصوی ــزات صوت ــه تجهی ــز ب ــید.مجه ــری باش ــی و تصوی ــزات صوت ــه تجهی ــز ب مجه
فرامــوش نکنیــد وســیله ای کــه بــرای یــک کــودک مفیــد اســت ممکــن فرامــوش نکنیــد وســیله ای کــه بــرای یــک کــودک مفیــد اســت ممکــن 
ــه  ــرای ایــن کــه خان ــرای کــودک دیگــر مضــر باشــد. بنابرایــن ب ــه اســت ب ــرای ایــن کــه خان ــرای کــودک دیگــر مضــر باشــد. بنابرایــن ب اســت ب
را بــرای کــودک اوتیســتیک مناســب کنیــد حتمــاً بــا متخصــص مشــورت را بــرای کــودک اوتیســتیک مناســب کنیــد حتمــاً بــا متخصــص مشــورت 

کنیــد.کنیــد.
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موضوعاتی که به صورت محرمانه با دیگران مطرح می کنیـد را محترم بشمارید.

در كــودكان مهارت هــاي حركتــي بــا ســرعت هاي مختلفــي رشــد و تكامــل در كــودكان مهارت هــاي حركتــي بــا ســرعت هاي مختلفــي رشــد و تكامــل 
ــای  ــردن مهارت ه ــه كار ب ــودكان در ب ــه ك ــی ك ــد. هنگام ــدا مي كنن ــای پي ــردن مهارت ه ــه كار ب ــودكان در ب ــه ك ــی ك ــد. هنگام ــدا مي كنن پي
حركتــی ظريــف چالــش داشــته باشــند، ايــن چالش هــا می تواننــد انجــام حركتــی ظريــف چالــش داشــته باشــند، ايــن چالش هــا می تواننــد انجــام 
ــت دادن  ــداد(، حرك ــد م ــايل )مانن ــن وس ــد گرفت ــي مانن ــاي اصل ــت دادن كاره ــداد(، حرك ــد م ــايل )مانن ــن وس ــد گرفت ــي مانن ــاي اصل كاره
اشــياء بــا نــوک انگشــتان و اســتفاده از ابزارهايــی ماننــد قيچــی را بــراي اشــياء بــا نــوک انگشــتان و اســتفاده از ابزارهايــی ماننــد قيچــی را بــراي 

آن ها مشكل ساز كند.آن ها مشكل ساز كند.
یادگیــری  در  آن هــا  اســت  ممکــن  یادگیــری هم چنیــن  در  آن هــا  اســت  ممکــن  هم چنیــن 

بســتن بنــد کفــش نیــز مشــکل داشــته باشــند.بســتن بنــد کفــش نیــز مشــکل داشــته باشــند.
مهارت هــاي  انجــام  در  شــما  کــودک  مهارت هــاي اگــر  انجــام  در  شــما  کــودک  اگــر 

حرکتــی ظریــف بــه کمــي کمــک اضافــی و تمریــن حرکتــی ظریــف بــه کمــي کمــک اضافــی و تمریــن 
ــا او  ــر را ب ــده زی ــرگرم کنن ــای س ــاز دارد، فعالیت ه ــا او نی ــر را ب ــده زی ــرگرم کنن ــای س ــاز دارد، فعالیت ه نی

انجام دهید:انجام دهید:
                       بازي با خمیر و خمیر پاتي: بازي با خمیر و خمیر پاتي:

خمیــر بــازي و خمیــر پاتــي اغلــب بــه عنــوان بخشــی از خمیــر بــازي و خمیــر پاتــي اغلــب بــه عنــوان بخشــی از 
ــوند. ــتفاده می ش ــی اس ــم حس ــه رژی ــا در برنام ــوند.فعالیت ه ــتفاده می ش ــی اس ــم حس ــه رژی ــا در برنام فعالیت ه

ــف را در  ــی ظری ــای حرکت ــد مهارت ه ــا می توانن ــن خمیره ــن ای ــف را در هم چنی ــی ظری ــای حرکت ــد مهارت ه ــا می توانن ــن خمیره ــن ای هم چنی
ــود بخشــند. ــودکان بهب ــود بخشــند.ک ــودکان بهب ک

کودک تــان را تشــویق کنیــد تــا خمیــر را فشــار دهــد، بکشــد، بــا انگشــتانش آن کودک تــان را تشــویق کنیــد تــا خمیــر را فشــار دهــد، بکشــد، بــا انگشــتانش آن 
را فشــار دهــد و خمیــر را غلــت داده و بــه شــکل مــار درآورد. حتــی می توانیــد را فشــار دهــد و خمیــر را غلــت داده و بــه شــکل مــار درآورد. حتــی می توانیــد 

از کــودک خــود بخواهیــد کــه خمیــر بــازی را بــا قیچــی بــرش دهــد.از کــودک خــود بخواهیــد کــه خمیــر بــازی را بــا قیچــی بــرش دهــد.
                      نقاشي:نقاشي:

ــت هماهنگــی چشــم و  ــه تقوی ــد ب ــردن می توانن ــف نقاشــي ک ــاي مختل ــت هماهنگــی چشــم و روش ه ــه تقوی ــد ب ــردن می توانن ــف نقاشــي ک ــاي مختل روش ه
ــه  ــت ب ــا انگش ــی ب ــد. نقاش ــک کنن ــودک کم ــتي ک ــاي دس ــت و مهارت ه ــه دس ــت ب ــا انگش ــی ب ــد. نقاش ــک کنن ــودک کم ــتي ک ــاي دس ــت و مهارت ه دس
ــم  ــه ه ــرده و ب ــتفاده ک ــان اس ــا از دستانش ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــودکان ای ــم ک ــه ه ــرده و ب ــتفاده ک ــان اس ــا از دستانش ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــودکان ای ک

ــد. ــد.ریختگــي ایجــاد کنن ریختگــي ایجــاد کنن
ــته و  ــه داش ــو را نگ ــا قلم م ــد ت ــک می کن ــودکان کم ــه ک ــو ب ــا قلم م ــي ب ــته و نقاش ــه داش ــو را نگ ــا قلم م ــد ت ــک می کن ــودکان کم ــه ک ــو ب ــا قلم م ــي ب نقاش
ــرل بیشــتری در  ــیله، کنت ــک وس ــوان ی ــه عن ــه داشــتن آن ب ــتفاده و نگ ــا اس ــرل بیشــتری در ب ــیله، کنت ــک وس ــوان ی ــه عن ــه داشــتن آن ب ــتفاده و نگ ــا اس ب
ــو  ــم م ــا قل ــزي ب ــگ آمی ــا رن ــد. )کیت ه ــت آورن ــه دس ــتي ب ــاي دس ــو مهارت ه ــم م ــا قل ــزي ب ــگ آمی ــا رن ــد. )کیت ه ــت آورن ــه دس ــتي ب ــاي دس مهارت ه

ــتند.( ــردي هس ــب و کارب ــیار مناس ــی بس ــرای نقاش ــتند.(ب ــردي هس ــب و کارب ــیار مناس ــی بس ــرای نقاش ب
                   بازي با اسفنج:   بازي با اسفنج:

ــه  ــت ک ــایلي اس ــام وس ــه تم ــداری آب و دو کاس ــز، مق ــو و تمی ــفنج ن ــک اس ــه ی ــت ک ــایلي اس ــام وس ــه تم ــداری آب و دو کاس ــز، مق ــو و تمی ــفنج ن ــک اس ی
بــرای انجــام ایــن فعالیــت و تقویــت مهارت هــای حرکتــی، نیــاز داریــد. یکــي از بــرای انجــام ایــن فعالیــت و تقویــت مهارت هــای حرکتــی، نیــاز داریــد. یکــي از 

ــد. ــی بگذاری ــر را خال ــد و کاســه دیگ ــر کنی ــا آب پ ــد.کاســه ها را ب ــی بگذاری ــر را خال ــد و کاســه دیگ ــر کنی ــا آب پ کاســه ها را ب
ــه  ــپس آن را در کاس ــرده و س ــس ک ــفنج را در آب خی ــد اس ــان می توان ــه کودک ت ــپس آن را در کاس ــرده و س ــس ک ــفنج را در آب خی ــد اس ــان می توان کودک ت
ــازی ســاده اســت کــه  ــک ب ــن ی ــا آب آن خــارج شــود. ای ــازی ســاده اســت کــه دیگــر فشــار دهــد ت ــک ب ــن ی ــا آب آن خــارج شــود. ای دیگــر فشــار دهــد ت

ــود. ــودک ش ــاي ک ــت ها و بازوه ــت دس ــبب تقوی ــد س ــود.می توان ــودک ش ــاي ک ــت ها و بازوه ــت دس ــبب تقوی ــد س می توان
                      بازي با برنج:بازي با برنج:

مقــداري برنــج نپختــه را در دو کاســه پاســتیکی تقســیم کنیــد و یــک کاســه مقــداري برنــج نپختــه را در دو کاســه پاســتیکی تقســیم کنیــد و یــک کاســه 
خالــی نیــز داشــته باشــید. بــه کــودک خــود انبــرک پاســتیکی کوچکــی بدهیــد خالــی نیــز داشــته باشــید. بــه کــودک خــود انبــرک پاســتیکی کوچکــی بدهیــد 
و یــک انبــرک هــم خودتــان برداریــد. ســپس، یــک مســابقه داشــته باشــید تــا و یــک انبــرک هــم خودتــان برداریــد. ســپس، یــک مســابقه داشــته باشــید تــا 

ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــد ک ــی باش ــن کس ــد اولی ــی می توان ــه کس ــد چ ــن ببینی ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــد ک ــی باش ــن کس ــد اولی ــی می توان ــه کس ــد چ ببینی
انبرک هــا برنج هــا را برداشــته و بــه کاســه خالــی منتقــل کنــد. اگــر انجــام ایــن انبرک هــا برنج هــا را برداشــته و بــه کاســه خالــی منتقــل کنــد. اگــر انجــام ایــن 
ــد  ــود، مي توانی ــراي کــودک مشــکل ب ــج ب ــه دلیــل کوچکــي دانه هــای برن ــود، مي توانیــد کار ب ــراي کــودک مشــکل ب ــج ب ــه دلیــل کوچکــي دانه هــای برن کار ب
ــتفاده  ــي اس ــاي رنگ ــا مهره ه ــه ی ــات صبحان ــتفاده  شــکل غ ــي اس ــاي رنگ ــا مهره ه ــه ی ــات صبحان ــای OO شــکل غ ــدا از دانه ه ــای در ابت ــدا از دانه ه در ابت

کنیــد.کنیــد.
                      آب بازي:آب بازي:

ــه کــودک خــود یــک فنجــان  ــه کــودک خــود یــک فنجــان حــدود یک چهــارم فنجانــي را از آب پــر کنیــد. ب حــدود یک چهــارم فنجانــي را از آب پــر کنیــد. ب
خالــی و قطــره چــکان یــا یــک ســرنگ دارویــي تمیــز )بــدون ســوزن( بدهیــد. خالــی و قطــره چــکان یــا یــک ســرنگ دارویــي تمیــز )بــدون ســوزن( بدهیــد. 
ــا ســرنگ،  ــه داخــل قطــره چــکان ی ــا کشــیدن آب ب ــد ب ــان بخواهی ــا ســرنگ، از کودک ت ــه داخــل قطــره چــکان ی ــا کشــیدن آب ب ــد ب ــان بخواهی از کودک ت
ــای  ــد فنجان ه ــد. مي توانی ــل کن ــر منتق ــان دیگ ــه فنج ــان ب ــک فنج ــای آب را از ی ــد فنجان ه ــد. مي توانی ــل کن ــر منتق ــان دیگ ــه فنج ــان ب ــک فنج آب را از ی
ــا ایــن فعالیــت را تکــرار کنــد. هم چنیــن  ــه کــودک خــود بدهیــد ت ــا ایــن فعالیــت را تکــرار کنــد. هم چنیــن بیشــتری ب ــه کــودک خــود بدهیــد ت بیشــتری ب
ــا  ــه ترکیــب رنگ ه ــد و تجرب ــه کنی ــه آب اضاف ــد رنگ هــاي خوراکــي ب ــا مي توانی ــه ترکیــب رنگ ه ــد و تجرب ــه کنی ــه آب اضاف ــد رنگ هــاي خوراکــي ب مي توانی

را بــراي کــودک ایجــاد کنیــد.را بــراي کــودک ایجــاد کنیــد.
                      باغباني و کاشتن گل و گیاه:باغباني و کاشتن گل و گیاه:

ایــن طــور بــه نظــر می رســد کــه کنــدن خــاک و باغبانــی فعالیت هایــی هســتند ایــن طــور بــه نظــر می رســد کــه کنــدن خــاک و باغبانــی فعالیت هایــی هســتند 
ــا  ــند، ام ــب تر مي باش ــت مناس ــی درش ــای حرکت ــاد مهارت ه ــرای ایج ــه ب ــا ک ــند، ام ــب تر مي باش ــت مناس ــی درش ــای حرکت ــاد مهارت ه ــرای ایج ــه ب ک

ــد. ــاز دارن ــز نی ــر نی ــرل عضــات کوچک ت ــه کنت ــا، ب ــن فعالیت ه ــد.بخشــي از ای ــاز دارن ــز نی ــر نی ــرل عضــات کوچک ت ــه کنت ــا، ب ــن فعالیت ه بخشــي از ای
بــه عنــوان مثــال، انتقــال نهــال بــه باغچــه نیــاز بــه مهــارت هماهنگــی چشــم و بــه عنــوان مثــال، انتقــال نهــال بــه باغچــه نیــاز بــه مهــارت هماهنگــی چشــم و 
دســت دارد تــا گیــاه کوچک تــر بــه جایــگاه جدیــدش منتقــل شــود. بــه عــاوه دســت دارد تــا گیــاه کوچک تــر بــه جایــگاه جدیــدش منتقــل شــود. بــه عــاوه 
کــودک بایــد بتوانــد بیل چــه را بــه درســتي در دســت گرفتــه و در خــاک گــودال کــودک بایــد بتوانــد بیل چــه را بــه درســتي در دســت گرفتــه و در خــاک گــودال 

ایجــاد کنــد.ایجــاد کنــد.
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در سام کردن و ایجاد ارتباط دوستانه پیشقدم باشیـد.

ز مهربانی ز مهربانیپس اندا پس اندا
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زمانی که از کسی اشتباهی سر می زند، با رفتار صحیح و منطقی او را رشمنـده کنید. نه با توهین و ناسـزا.

اهمیت کنترل خشم در نوجواناناهمیت کنترل خشم در نوجوانان

خشــم و عصبانیــت از مشــکالت عمــده در دوره خشــم و عصبانیــت از مشــکالت عمــده در دوره 
ــان  ــرل خشــم در نوجوان ــی اســت و کنت ــان نوجوان ــرل خشــم در نوجوان ــی اســت و کنت نوجوان
کار آســانی نیســت امــا بــا دانســتن نکاتــی کار آســانی نیســت امــا بــا دانســتن نکاتــی 
ــان گاهــی  ــا در زندگی م ــا در زندگی مــان گاهــی شــدنی اســت. همــه م شــدنی اســت. همــه م
عصبانــی هســتیم و اغلــب ناراحــت از ایــن کــه عصبانــی هســتیم و اغلــب ناراحــت از ایــن کــه 
ــه کنتــرل احســاس خشــم خویــش  ــادر ب ــه کنتــرل احســاس خشــم خویــش مــا ق ــادر ب مــا ق
نیســتیم. خشــم بــه معنــای هیجــان احساســات نیســتیم. خشــم بــه معنــای هیجــان احساســات 
فاســد اســت کــه بــا خشــم و احســاس نارضایتی فاســد اســت کــه بــا خشــم و احســاس نارضایتی 

قــوی همــراه اســت.قــوی همــراه اســت.
ریشه خشم در نوجوانانریشه خشم در نوجوانان

اغلــب ریشــه ایــن خشــم نــا امیــدی، محرومیت، اغلــب ریشــه ایــن خشــم نــا امیــدی، محرومیت، 
مجــازات و تهدیداتــی اســت کــه در گذشــته در مجــازات و تهدیداتــی اســت کــه در گذشــته در 

ذهــن مــا رخ داده اســت.ذهــن مــا رخ داده اســت.
از منظــر مشــاوره روانشــناس ابتــدا خشــم از منظــر مشــاوره روانشــناس ابتــدا خشــم 
ــی  ــی و عموم ــی، طبیع ــی و ســپس عاطف ــی داخل ــی و عموم ــی، طبیع ــی و ســپس عاطف داخل
ــج و  ــرض درد، رن ــان را در مع ــه انس ــت ک ــج و اس ــرض درد، رن ــان را در مع ــه انس ــت ک اس
ــای  ــت دادن چیزه ــع و از دس ــا موان ــورد ب ــای برخ ــت دادن چیزه ــع و از دس ــا موان ــورد ب برخ
مــورد نظــر و مهــم، خســتگی، شــوک، تهدیــد، مــورد نظــر و مهــم، خســتگی، شــوک، تهدیــد، 
آســیب، آســیب ناخواســته یــا غیــر قابــل آســیب، آســیب ناخواســته یــا غیــر قابــل 
ــود و  ــق خ ــه ح ــی ب ــدان دسترس ــرل و فق ــود و کنت ــق خ ــه ح ــی ب ــدان دسترس ــرل و فق کنت
بــه ویــژه احســاس خطــر مــرگ قــرار می دهــد.بــه ویــژه احســاس خطــر مــرگ قــرار می دهــد.

ــی،  ــد، ناراحت ــوارد، احســاس ب ــن م ــه ای ــی، در هم ــد، ناراحت ــوارد، احســاس ب ــن م ــه ای در هم
تحریک پذیــری و احســاس عصبانــی شــدن تحریک پذیــری و احســاس عصبانــی شــدن 
ــت  ــوع آن اس ــن موض ــا مهم تری ــود دارد. ام ــت وج ــوع آن اس ــن موض ــا مهم تری ــود دارد. ام وج
ــان را بــه  ــه کــه چگونــه کنتــرل خشــم در نوجوان ــان را ب کــه چگونــه کنتــرل خشــم در نوجوان

ــم. ــم.کار گیری کار گیری

روان شناسی خشـمروان شناسی خشـم

ــوان  ــه عن ــم ب ــی، خش ــاوره روان شناس ــوان در مش ــه عن ــم ب ــی، خش ــاوره روان شناس در مش
یــک احســاس طبیعــی اســت. زمانــی کــه یــک احســاس طبیعــی اســت. زمانــی کــه 
شــدت آن کــم اســت و در انــدازه یــک عالمــت شــدت آن کــم اســت و در انــدازه یــک عالمــت 
هشــدار دهنــده بــرای یــک خطــر اســت، خــوب هشــدار دهنــده بــرای یــک خطــر اســت، خــوب 
ــد  ــد باش ــا ب ــدید ی ــی ش ــر خیل ــا اگ ــت. ام ــد اس ــد باش ــا ب ــدید ی ــی ش ــر خیل ــا اگ ــت. ام اس

ــت. ــالل اس ــی اخت ــود نوع ــت.خ ــالل اس ــی اخت ــود نوع خ
اســپیلبرگر از روان شناســان در ایــن زمینــه اســپیلبرگر از روان شناســان در ایــن زمینــه 
ــد: ــف می کن ــر تعری ــورت زی ــه ص ــم را ب ــد:خش ــف می کن ــر تعری ــورت زی ــه ص ــم را ب خش

ــه از  ــت ک ــی اس ــت احساس ــک حال ــم ی ــه از خش ــت ک ــی اس ــت احساس ــک حال ــم ی خش
ــدید. ــم ش ــا خش ــف ت ــک خفی ــدت تحری ــدید.ش ــم ش ــا خش ــف ت ــک خفی ــدت تحری ش

و ماننــد ســایر احساســات مرتبــط بــا تغییــرات و ماننــد ســایر احساســات مرتبــط بــا تغییــرات 
ــد. ــر می کن ــی تغیی ــی و بیولوژیک ــد.فیزیولوژیک ــر می کن ــی تغیی ــی و بیولوژیک فیزیولوژیک

ــد  ــش می یاب ــب و فشــار خــون افزای ــان قل ــد ضرب ــش می یاب ــب و فشــار خــون افزای ــان قل ضرب
ــش  ــن افزای ــی نفری ــن و نوراپ ــطح آدرنالی ــش و س ــن افزای ــی نفری ــن و نوراپ ــطح آدرنالی و س

می یابــد.می یابــد.
ــد  ــان، ابتــدا بای ــرای کنتــرل خشــم در نوجوان ــد ب ــان، ابتــدا بای ــرای کنتــرل خشــم در نوجوان ب
ــن  ــه ای ــد. ب ــگاه کنی ــک آن ن ــل تحری ــه عل ــن ب ــه ای ــد. ب ــگاه کنی ــک آن ن ــل تحری ــه عل ب
معنــا کــه چــرا شــما تحریــک شــده و عصبانــی معنــا کــه چــرا شــما تحریــک شــده و عصبانــی 

ــتید. ــتید.هس هس
روش کنترل خشم در نوجوانانروش کنترل خشم در نوجوانان

ــد  ــدا بای ــان ابت ــرل خشــم در نوجوان ــرای کنت ــد ب ــدا بای ــان ابت ــرل خشــم در نوجوان ــرای کنت ب
ــم از  ــوارد، خش ــیاری م ــند. در بس ــم از آن را بشناس ــوارد، خش ــیاری م ــند. در بس آن را بشناس
ــا  ــا ب ــن، م ــد. بنابرای ــا می آی ــن م ــا درون و ذه ــا ب ــن، م ــد. بنابرای ــا می آی ــن م درون و ذه
آرام  خویــش  اندیشــه های  در  کمــی  آرام تغییــر  خویــش  اندیشــه های  در  کمــی  تغییــر 

ــد. ــم ش ــد.خواهی ــم ش خواهی
ــم  ــزان خش ــه و می ــه درج ــه ب ــه دوم توج ــم نکت ــزان خش ــه و می ــه درج ــه ب ــه دوم توج نکت

اســت. در بســیاری از مــوارد، نســبت میــان اســت. در بســیاری از مــوارد، نســبت میــان 
تحــرک و میــزان خشــم بــه هیــچ وجــه مناســب تحــرک و میــزان خشــم بــه هیــچ وجــه مناســب 
ــه  ــه چگون ــت ک ــن اس ــوم ای ــه س ــت. نکت ــه نیس ــه چگون ــت ک ــن اس ــوم ای ــه س ــت. نکت نیس
خشــم را نشــان دهیــم. کــه بایــد توجــه کــرد، خشــم را نشــان دهیــم. کــه بایــد توجــه کــرد، 
نــه اضطــراب و رفتــار بــد در ایــن مــورد نبایــد نــه اضطــراب و رفتــار بــد در ایــن مــورد نبایــد 

ــد. ــه باش ــد.نهفت ــه باش نهفت
ــد  ــا بای ــت. م ــم اس ــب خش ــارم عواق ــه چه ــد نکت ــا بای ــت. م ــم اس ــب خش ــارم عواق ــه چه نکت
ــه او  ــه ب ــردی ک ــرای ف ــی ب ــه اتفاق ــم چ ــه او ببینی ــه ب ــردی ک ــرای ف ــی ب ــه اتفاق ــم چ ببینی
حملــه می کنیــم، می افتــد. در بســیاری  مــوارد، حملــه می کنیــم، می افتــد. در بســیاری  مــوارد، 
اگــر مــا بتوانیــم خــود را در جــای کســی قــرار اگــر مــا بتوانیــم خــود را در جــای کســی قــرار 
ــم،  ــه کنی ــه او حمل ــم ب ــه می خواهی ــم ک ــم، دهی ــه کنی ــه او حمل ــم ب ــه می خواهی ــم ک دهی

ــم. ــال نمی کنی ــونت را اعم ــن خش ــز ای ــم.هرگ ــال نمی کنی ــونت را اعم ــن خش ــز ای هرگ
علل خشم به سه دسته تقسیم می شوند:علل خشم به سه دسته تقسیم می شوند:

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

ــی از  ــه باالی ــا درج ــرادی ب ــج و اف ــراد زودرن ــی از اف ــه باالی ــا درج ــرادی ب ــج و اف ــراد زودرن اف
ــراب. ــراب.اضط اضط

علل فیزیولوژیکی خشـمعلل فیزیولوژیکی خشـم
ــی  ــل و عواقــب متفاوت ــی خشــم ممکــن اســت عل ــل و عواقــب متفاوت خشــم ممکــن اســت عل
ــوزش  ــا آم ــت ب ــر اس ــس بهت ــد پ ــته باش ــوزش داش ــا آم ــت ب ــر اس ــس بهت ــد پ ــته باش داش
ــان را از علت هــا  ــان آن ــان را از علت هــا کنتــرل خشــم در نوجوان ــان آن کنتــرل خشــم در نوجوان

ــم. ــش آگاه کنی ــم.و تأثیرات ــش آگاه کنی و تأثیرات
ــی  ــی و ناتوان ــاس ناتوان ــی  احس ــی و ناتوان ــاس ناتوان ــی: احس ــل بیرون ــی:عوام ــل بیرون عوام
ــدن  ــع. دی ــای خارجــی و موان ــر تهدیده ــدن در براب ــع. دی ــای خارجــی و موان ــر تهدیده در براب

ــرد. ــوق ف ــن حق ــن رفت ــی و از بی ــرد.بی عدالت ــوق ف ــن حق ــن رفت ــی و از بی بی عدالت
 گاهــی اوقــات آســیب دیدن در روابــط بــا  گاهــی اوقــات آســیب دیدن در روابــط بــا 

دیگــران عوامــل اصلــی خشــم هســتند.دیگــران عوامــل اصلــی خشــم هســتند.

ــم  کنترل خش
ــم  کنترل خش

نوجوانان در 
نوجوانان در 
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به اندازه کافی استراحت کنید و اجازه ندهید خستگی و استرس به سامت روحی شما لطمه وارد کند.

ــیوه های  ــم و ش ــاس خش ــیوه های احس ــم و ش ــاس خش احس
معمــول هنگامــی کــه عصبانی معمــول هنگامــی کــه عصبانی 
کــه  هنگامــی  کــه هســتید.  هنگامــی  هســتید. 
عصبانــی می شــوید، صــورت عصبانــی می شــوید، صــورت 

بازتــر می شــود. بازتــر می شــود.معمــوالً  معمــوالً 
تغییــر  گفتــار  فرکانــس  تغییــر و  گفتــار  فرکانــس  و 
می کنــد و تنفــس شــدیدتر می کنــد و تنفــس شــدیدتر 
ــوع  ــات ن ــی اوق ــود. گاه ــوع می ش ــات ن ــی اوق ــود. گاه می ش
ــًا  ــد، مث ــر می کن ــار تغیی ــًا گفت ــد، مث ــر می کن ــار تغیی گفت
ــردن.  ــت ک ــی صحب ــه حلق ــردن. ت ــت ک ــی صحب ــه حلق ت
یــا بلنــد حــرف زدن می توانــد یــا بلنــد حــرف زدن می توانــد 

ــا خشــم  ــات م ــم باشــد. بعضــی اوق ــا خشــم بســیار مه ــات م ــم باشــد. بعضــی اوق بســیار مه
ــاده  ــم افت ــن خش ــم. ای ــکار می کنی ــود را ان ــاده خ ــم افت ــن خش ــم. ای ــکار می کنی ــود را ان خ
ــرات  ــایر تظاه ــا س ــود را ب ــد خ ــداً می توان ــرات بع ــایر تظاه ــا س ــود را ب ــد خ ــداً می توان بع
فیزیکــی، ماننــد بیمــاری و درد فیزیکــی نشــان فیزیکــی، ماننــد بیمــاری و درد فیزیکــی نشــان 

ــد. ــد.ده ده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

روش سرکوب خشمروش سرکوب خشم  

شــخص در خــال روان شــناختی خــود، خشــم شــخص در خــال روان شــناختی خــود، خشــم 
کم کــم  کــه  می کنــد  ســرکوب  را  کم کــم خــود  کــه  می کنــد  ســرکوب  را  خــود 
فرامــوش می شــود. افــرادی کــه نمی تواننــد فرامــوش می شــود. افــرادی کــه نمی تواننــد 
خشــم خــود را کنتــرل کننــد و بافاصلــه خــود خشــم خــود را کنتــرل کننــد و بافاصلــه خــود 
و دیگــران را بــا عائــم جســمی و فیزیکــی و دیگــران را بــا عائــم جســمی و فیزیکــی 

ــد. ــان دهن ــد.نش ــان دهن نش
ســه  ارائــه  و  نوجوانــان  در  ســه کنتــرل خشــم  ارائــه  و  نوجوانــان  در  کنتــرل خشــم 
ــه  ــم در ادام ــا خش ــه ب ــم در مقابل ــرد مه ــه رویک ــم در ادام ــا خش ــه ب ــم در مقابل ــرد مه رویک

ــوند. ــی ش ــر م ــوند.ذک ــی ش ــر م ذک
ــاس  ــش احس ــم، کاه ــت خش ــدف از مدیری ــاس  ه ــش احس ــم، کاه ــت خش ــدف از مدیری  ه
خشــم و خشــم فیزیولوژیکــی اســت کــه باعــث خشــم و خشــم فیزیولوژیکــی اســت کــه باعــث 

خشونت می شود.خشونت می شود.

ــه  ــی ک ــا چیزهای ــردم ی ــم از م ــا نمی توانی ــه م ــی ک ــا چیزهای ــردم ی ــم از م ــا نمی توانی م
باعــث عصبانــی شــدن مــا می شــود فــرار باعــث عصبانــی شــدن مــا می شــود فــرار 
ــاد  ــا ممانعــت کنیــم، امــا می توانیــم ی ــاد کنیــم ی ــا ممانعــت کنیــم، امــا می توانیــم ی کنیــم ی
ــه  ــرایط مقابل ــن ش ــا ای ــه ب ــه چگون ــم ک ــه بگیری ــرایط مقابل ــن ش ــا ای ــه ب ــه چگون ــم ک بگیری

ــم. ــم.کنی کنی
بیــان، ابــراز خشــم در بیــان، بــه جــای بــدن، راه بیــان، ابــراز خشــم در بیــان، بــه جــای بــدن، راه 

ســالم بــرای بیان خشــم اســت. ســالم بــرای بیان خشــم اســت. 
ابــراز تأکیــد بــر موضــوع بــه معنــای هــل دادن ابــراز تأکیــد بــر موضــوع بــه معنــای هــل دادن 
ــای  ــه معن ــه ب ــت بلک ــت آن نیس ــا درخواس ــای ی ــه معن ــه ب ــت بلک ــت آن نیس ــا درخواس ی

ــه خــود و دیگــران اســت.  ــرام ب ــه خــود و دیگــران اســت. احت ــرام ب احت
ــری از آن و  ــای جلوگی ــه معن ــرل خشــم ب ــری از آن و کنت ــای جلوگی ــه معن ــرل خشــم ب کنت

ــردن آن اســت. ــم ک ــردن آن اســت.ک ــم ک ک
چــرا بایــد کنتــرل خشــم در نوجوانــان را جــدی چــرا بایــد کنتــرل خشــم در نوجوانــان را جــدی 

؟ ؟بگیریم  بگیریم 
کنترل رفتار بیرونی:کنترل رفتار بیرونی:

ــار  ــرل رفت ــا کنت ــه تنه ــی ن ــه معن ــش ب ــار آرام ــرل رفت ــا کنت ــه تنه ــی ن ــه معن ــش ب آرام
ــای  ــرل واکنش ه ــه کنت ــی شماســت، بلک ــای بیرون ــرل واکنش ه ــه کنت ــی شماســت، بلک بیرون

ــت. ــی شماس ــت.درون ــی شماس درون
ــم،  ــدت خش ــش ش ــرای کاه ــم،  ب ــدت خش ــش ش ــرای کاه ــات: ب ــات:اقدام اقدام
آرامــش بخشــیدن بــه خــود و دادن آرامــش بخشــیدن بــه خــود و دادن 

ــت. ــات اس ــت.احساس ــات اس احساس

و  خشــم  بــا  مناســب  و برخــورد  خشــم  بــا  مناســب  برخــورد 
حــاالت آن بســیار مهــم و حیاتــی حــاالت آن بســیار مهــم و حیاتــی 

ــت. ــت.اس اس
مــا  کــه  هنگامــی  مــا   کــه  هنگامــی  پذیــرش:پذیــرش: 
قبــول  را  قبــول عصبانــی هســتیم، آن  را  عصبانــی هســتیم، آن 
کــرده و آن را ســرکوب نمی کنیــم.کــرده و آن را ســرکوب نمی کنیــم.

گســترش خشــم:گســترش خشــم: پــس از پذیــرش  پــس از پذیــرش 
را  آن  زمــان  بایــد  مــا  را خشــم،  آن  زمــان  بایــد  مــا  خشــم، 
ــی  ــم آن را بررس ــا بتوانی ــم ت ــی بدانی ــم آن را بررس ــا بتوانی ــم ت بدانی

ــم. ــم.کنی کنی
ــم راه  ــا می توانی ــان م ــن زم ــم راه در ای ــا می توانی ــان م ــن زم در ای
رفتــن یــا گــوش دادن بــه موســیقی، یــا تنفــس رفتــن یــا گــوش دادن بــه موســیقی، یــا تنفــس 
ــک  ــیدن ی ــه و نوش ــد دقیق ــرای چن ــق ب ــک عمی ــیدن ی ــه و نوش ــد دقیق ــرای چن ــق ب عمی
ــه  ــد ب ــه لیــوان آب را امتحــان کنیــم کــه می توان ــد ب لیــوان آب را امتحــان کنیــم کــه می توان
میــزان و شــدت خشــم طوالنــی مــدت کمــک میــزان و شــدت خشــم طوالنــی مــدت کمــک 

ــد. ــد.کن کن
بیـــان:بیـــان: پــس از آن کــه زمــان خشــم را کاهــش  پــس از آن کــه زمــان خشــم را کاهــش 
دادیــم. بایــد ناراحتــی خــود را بــا فــردی کــه بــا دادیــم. بایــد ناراحتــی خــود را بــا فــردی کــه بــا 

او عصبانــی بــود، بــه اشــتراک بگذاریــم.او عصبانــی بــود، بــه اشــتراک بگذاریــم.
ــه  ــتیم درج ــا توانس ــون م ــه، چ ــن مرحل ــه در ای ــتیم درج ــا توانس ــون م ــه، چ ــن مرحل در ای
خشــم مــا را پاییــن بیاوریــم. مطمئنــاً می تــوان خشــم مــا را پاییــن بیاوریــم. مطمئنــاً می تــوان 

بــه طــرف مقابــل گــوش دهیــم.بــه طــرف مقابــل گــوش دهیــم.

www.momjunction.comwww.momjunction.com   :منبــع:  منبــع 
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شیـر و پرتغـالشیـر و پرتغـال
ــل از  ــا قب ــد ی ــک ســاعت بع ــا ی ــد ت ــز نبای ــل از هرگ ــا قب ــد ی ــک ســاعت بع ــا ی ــد ت ــز نبای هرگ
ــرا  ــد زی ــرف کنی ــال مص ــیر، پرتق ــیدن ش ــرا نوش ــد زی ــرف کنی ــال مص ــیر، پرتق ــیدن ش نوش
ــید  ــا اس ــد ب ــیر می توان ــود در ش ــن موج ــید پروتئی ــا اس ــد ب ــیر می توان ــود در ش ــن موج پروتئی
پرتقــال مخلــوط شــود و در نتیجــه روی هضــم و پرتقــال مخلــوط شــود و در نتیجــه روی هضــم و 
ــر آن  ــر آن گــوارش شــما تأثیــر می گــذارد و عــاوه ب گــوارش شــما تأثیــر می گــذارد و عــاوه ب
ــد میوه هــای دیگــری  ــن مــدت هرگــز نبای ــد میوه هــای دیگــری در ای ــن مــدت هرگــز نبای در ای

کــه اســیدی هســتند را مصــرف کنیــد.کــه اســیدی هســتند را مصــرف کنیــد.

شیـر و میوه هـاشیـر و میوه هـا
۸۰۸۰ درصــد از پروتئیــن موجــود در شــیر کازئیــن  درصــد از پروتئیــن موجــود در شــیر کازئیــن 
میــوه  بــا  را  شــیر  کــه  زمانــی  و  میــوه می باشــد  بــا  را  شــیر  کــه  زمانــی  و  می باشــد 
بنوشــید، مقــدار زیــادی از کازئیــن در بــدن بنوشــید، مقــدار زیــادی از کازئیــن در بــدن 
باقــی می مانــد و هضــم و جــذب آن  باقــی می مانــد و هضــم و جــذب آن شــما  شــما 
ــن  ــد و هم چنی ــد ش ــام نخواه ــی انج ــه راحت ــن  ب ــد و هم چنی ــد ش ــام نخواه ــی انج ــه راحت  ب
ــهال در  ــدن اس ــود آم ــه وج ــث ب ــد باع ــهال در می توان ــدن اس ــود آم ــه وج ــث ب ــد باع می توان
ــوه و  ــد آب می ــز نبای ــن هرگ ــرد شــود و بنابرای ــوه و ف ــد آب می ــز نبای ــن هرگ ــرد شــود و بنابرای ف

ــد. ــرف کنی ــا مص ــیر را یک ج ــد.ش ــرف کنی ــا مص ــیر را یک ج ش

شیـر داغ و شکـرشیـر داغ و شکـر
بــا  کــه  می باشــد  لیزیــن  از  بــا شــیر سرشــار  کــه  می باشــد  لیزیــن  از  شــیر سرشــار 
ــاً  ــد، مخصوص ــان می ده ــش نش ــوز واکن ــاً فروکت ــد، مخصوص ــان می ده ــش نش ــوز واکن فروکت
اگــر آن را در دمــای بــاال مصــرف کنیــد و باعــث اگــر آن را در دمــای بــاال مصــرف کنیــد و باعــث 
می شــود کــه ســم لیزیــن بــه وجــود بیایــد کــه می شــود کــه ســم لیزیــن بــه وجــود بیایــد کــه 
بــرای بــدن انســان مضــر اســت و بنابرایــن هرگــز بــرای بــدن انســان مضــر اســت و بنابرایــن هرگــز 
ــوش  ــازه ج ــه ت ــیری ک ــه ش ــکر را ب ــد ش ــوش نبای ــازه ج ــه ت ــیری ک ــه ش ــکر را ب ــد ش نبای
آمــده اســت، اضافــه کنیــد و بایــد صبــر کنیــد آمــده اســت، اضافــه کنیــد و بایــد صبــر کنیــد 
تــا خنــک شــود و بعــد ایــن کار را انجــام دهیــد.تــا خنــک شــود و بعــد ایــن کار را انجــام دهیــد.

    آنچه نباید                                         آنچه نباید                                     
   هم زمان   هم زمان

  بـا شیـر  بـا شیـر
           بخوریـم           بخوریـم

با هر نوع بی انضباطـی مبارزه کنید.

ــه شــما آســیب بزنــد. شــیر حــاوی  ــد ب ــط در نوشــیدن شــیر می توان ــه شــما آســیب بزنــد. شــیر حــاوی باشــد و عادت هــای غل ــد ب ــط در نوشــیدن شــیر می توان ــرای افــراد می  باشــد و عادت هــای غل ــرای افــراد میشــیر یکــی از مــواد غذایــی ســالم ب شــیر یکــی از مــواد غذایــی ســالم ب
میــزان زیــادی مــواد مغــذی مثــل کلســیم، منیزیــم و پروتئیــن اســت کــه نقشــی بســیار مهــم در بــدن فــرد ایفــا می کننــد. بنابرایــن بســیاری میــزان زیــادی مــواد مغــذی مثــل کلســیم، منیزیــم و پروتئیــن اســت کــه نقشــی بســیار مهــم در بــدن فــرد ایفــا می کننــد. بنابرایــن بســیاری 
از افــراد تمایــل دارنــد کــه بیــش از همیشــه شــیر بنوشــند اگــر چــه کــه مصــرف ایــن مــاده بــه مقــدار زیــاد ممنــوع می باشــد. همان طــور کــه از افــراد تمایــل دارنــد کــه بیــش از همیشــه شــیر بنوشــند اگــر چــه کــه مصــرف ایــن مــاده بــه مقــدار زیــاد ممنــوع می باشــد. همان طــور کــه 
می دانیــد هرگــز نبایــد هیــچ دارویــی را همــراه بــا شــیر مصــرف کنیــد و از طرفــی مــواد غذایــی معرفــی شــده در ادامــه ایــن مطلــب را نیــز می دانیــد 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.نبایــد بــا شــیر خــورد.
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روز خود را با خوردن صبحانه مقوی آغاز کنیـد.

شیـر و داروشیـر و دارو
افــراد زمانــی کــه دارو مصــرف می کننــد، مایلنــد افــراد زمانــی کــه دارو مصــرف می کننــد، مایلنــد 
ــوردن  ــرای خ ــتفاده از آب ب ــای اس ــه ج ــه ب ــوردن ک ــرای خ ــتفاده از آب ب ــای اس ــه ج ــه ب ک
دارو از شــیر اســتفاده کننــد و شــیر در حقیقــت دارو از شــیر اســتفاده کننــد و شــیر در حقیقــت 
تأثیــر بســیار زیــادی روی عملکــرد جــذب تأثیــر بســیار زیــادی روی عملکــرد جــذب 
ــا  ــن زمان ه ــیر در ای ــدن دارد. ش ــا در ب ــا داروه ــن زمان ه ــیر در ای ــدن دارد. ش ــا در ب داروه
ــاد  ــی ایج ــطح داروی ــی را روی س ــای نازک ــاد غش ــی ایج ــطح داروی ــی را روی س ــای نازک غش
ــم و دیگــر  ــن کلســیم و منیزی ــم و دیگــر می کنــد و بنابرای ــن کلســیم و منیزی می کنــد و بنابرای
ــش  ــاد واکن ــث ایج ــیر باع ــی در ش ــواد معدن ــش م ــاد واکن ــث ایج ــیر باع ــی در ش ــواد معدن م
ــک  ــد ی ــوند و می توانن ــا دارو می ش ــیمیایی ب ــک ش ــد ی ــوند و می توانن ــا دارو می ش ــیمیایی ب ش
مــاده غیــر اشــباع را در آب بــه وجــود بیاورنــد و مــاده غیــر اشــباع را در آب بــه وجــود بیاورنــد و 
روی تأثیــر دارو در بــدن تأثیرگــذار خواهــد بــود. روی تأثیــر دارو در بــدن تأثیرگــذار خواهــد بــود. 
ــا یــک ســاعت قبــل و  ــد ت ــا یــک ســاعت قبــل و بنابرایــن هرگــز نبای ــد ت بنابرایــن هرگــز نبای
بعــد از شــیر از هیــچ دارویــی اســتفاده کنیــد.بعــد از شــیر از هیــچ دارویــی اســتفاده کنیــد.

شیـر و شکـالتشیـر و شکـالت
کلســیم  و  پروتئیــن  از  غنــی  منبــع  کلســیم  شــیر  و  پروتئیــن  از  غنــی  منبــع   شــیر 
حــاوی  شــکات  کــه  حالــی  در  حــاوی می باشــد،  شــکات  کــه  حالــی  در  می باشــد، 
ــا  ــن دو ب ــوردن ای ــت. خ ــید اس ــالیک اس ــا اکس ــن دو ب ــوردن ای ــت. خ ــید اس ــالیک اس اکس
هــم می توانــد باعــث تشــکیل کلســیم اگــزاالت هــم می توانــد باعــث تشــکیل کلســیم اگــزاالت 
ــادی  ــر زی ــن تأثی ــود و هم چنی ــباع ش ــر اش ــادی غی ــر زی ــن تأثی ــود و هم چنی ــباع ش ــر اش غی
بــر جــذب کلســیم خواهــد گذاشــت و از طرفــی بــر جــذب کلســیم خواهــد گذاشــت و از طرفــی 
ــای خشــک و  ــث ایجــاد موه ــای خشــک و ممکــن اســت باع ــث ایجــاد موه ممکــن اســت باع

ــود. ــراد ش ــم در اف ــد ک ــهال و رش ــود.اس ــراد ش ــم در اف ــد ک ــهال و رش اس

شیـر و آنتی بیوتیـکشیـر و آنتی بیوتیـک
در صورتــی کــه همــراه آنتــی بیوتیک هایــی در صورتــی کــه همــراه آنتــی بیوتیک هایــی 
ماننــد ماننــد » » کینولــون کینولــون «« مثل  مثل » » سیپروفلوکساســینسیپروفلوکساســین« « 
و و » » لواکوییــن لواکوییــن «« شــیر مصــرف کنیــد، ایــن  شــیر مصــرف کنیــد، ایــن 
 داروهــا در معــده بــه کلســیم متصــل می شــوند و  داروهــا در معــده بــه کلســیم متصــل می شــوند و 
اثرشــان  و  شــوند  بــدن  اثرشــان نمی تواننــد جــذب  و  شــوند  بــدن  نمی تواننــد جــذب 

می یابــد. می یابــد.کاهــش  کاهــش 

  
شیـر و گوشـتشیـر و گوشـت

ــی  ــت و ماه ــا گوش ــیر ب ــان ش ــرف هم زم ــی مص ــت و ماه ــا گوش ــیر ب ــان ش ــرف هم زم مص
ــده و  ــنگینی مع ــب س ــت و موج ــان آور اس ــده و زی ــنگینی مع ــب س ــت و موج ــان آور اس زی
ــرد  ــود و ف ــی می ش ــای گوارش ــداد اندام ه ــرد انس ــود و ف ــی می ش ــای گوارش ــداد اندام ه انس
ــاردار  ــر زن ب ــد. اگ ــه یبوســت دچــار می کن ــاردار را ب ــر زن ب ــد. اگ ــه یبوســت دچــار می کن را ب
ــفید  ــت س ــا گوش ــز ی ــت قرم ــا گوش ــیر را ب ــفید ش ــت س ــا گوش ــز ی ــت قرم ــا گوش ــیر را ب ش
ــه  ــه را ب ــت و دل پیچ ــن یبوس ــد ای ــل کن ــه می ــه را ب ــت و دل پیچ ــن یبوس ــد ای ــل کن می

ــد. ــل می کنـ ــم منتق ــوزادش ه ــد.ن ــل می کنـ ــم منتق ــوزادش ه ن

شیـر و تخـم  مرغشیـر و تخـم  مرغ
ــا  ــیر را ب ــه ش ــده صبحان ــردم در وع ــی م ــا برخ ــیر را ب ــه ش ــده صبحان ــردم در وع ــی م برخ
تخــم  مــرغ میــل می کننــد امــا نمی داننــد تخــم  مــرغ میــل می کننــد امــا نمی داننــد 
مصــرف هم زمــان ایــن دو مــاده خوراکــی زیــان مصــرف هم زمــان ایــن دو مــاده خوراکــی زیــان 
ــا  ــرغ ب ــم م ــان تخ ــرف هم زم ــت و مص ــا آور اس ــرغ ب ــم م ــان تخ ــرف هم زم ــت و مص آور اس
شــیر نیــز بــرای قلــب و مغــز مضــر اســت. پــس شــیر نیــز بــرای قلــب و مغــز مضــر اســت. پــس 
ــه  ــدت س ــه م ــرغ ب ــم م ــوردن تخ ــد از خ ــه بع ــدت س ــه م ــرغ ب ــم م ــوردن تخ ــد از خ بع
ســاعت صبــر کنیــد تــا ایــن غــذا هضــم شــود و ســاعت صبــر کنیــد تــا ایــن غــذا هضــم شــود و 

ــید. ــیر بنوش ــس از آن ش ــید.پ ــیر بنوش ــس از آن ش پ

مـوز و شیـرمـوز و شیـر
بســیاری از افــراد شــیر را هــم راه بــا مــوز بســیاری از افــراد شــیر را هــم راه بــا مــوز 
ــوز و  ــه م ــد ک ــا نمی دانن ــد ام ــرف می کنن ــوز و مص ــه م ــد ک ــا نمی دانن ــد ام ــرف می کنن مص
شــیر ســموم ســنگین را تشــکیل می دهنــد کــه شــیر ســموم ســنگین را تشــکیل می دهنــد کــه 
ــود  ــا می ش ــال درون آن ه ــاد اخت ــب ایج ــود موج ــا می ش ــال درون آن ه ــاد اخت ــب ایج موج
ــد  ــا هــم نخوری ــد پــس هیــچ گاه مــوز و شــیر را ب ــا هــم نخوری پــس هیــچ گاه مــوز و شــیر را ب
زیــرا ســبب کنــد شــدن ذهــن، ایجــاد احســاس زیــرا ســبب کنــد شــدن ذهــن، ایجــاد احســاس 
خســتگی و کاهــش فرآینــد هضــم در بــدن خســتگی و کاهــش فرآینــد هضــم در بــدن 

می شــود.می شــود.

www.namnak.comwww.namnak.com  :منبــع:  منبــع
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اگر نتوانستید چیزی را در مدت سی ثانیه بیابید، آن را در جای نادرستی قرار داده ایـد.اگر نتوانستید چیزی را در مدت سی ثانیه بیابید، آن را در جای نادرستی قرار داده ایـد.

ــرد  ــام ک ــرد ، اع ــام ک ــدوز ۱۱۱۱، اع ــی از وین ــم رونمای ــافت در مراس ــدوز مایکروس ــی از وین ــم رونمای ــافت در مراس مایکروس
کــه تنهــا دســتگاه هایی قــادر بــه دریافــت ایــن نســخه جدیــد از کــه تنهــا دســتگاه هایی قــادر بــه دریافــت ایــن نســخه جدیــد از 
وینــدوز خواهنــد بــود کــهوینــدوز خواهنــد بــود کــه  TPMTPM  0202  یــا همــان یــا همــان »»مــاژول پلتفــرم مــاژول پلتفــرم 

ــل اعتمــاد«« را روی سیســتم خــود داشــته باشــند. را روی سیســتم خــود داشــته باشــند. ــل اعتمــادقاب قاب
ــران  ــرای کارب ــگان ب ــورت رای ــه ص ــران  ب ــرای کارب ــگان ب ــورت رای ــه ص ــدوز ۱۱۱۱ ب ــرکت، وین ــن ش ــه ای ــق گفت ــدوز طب ــرکت، وین ــن ش ــه ای ــق گفت طب
ــه  ــد، ب ــخه جدی ــن نس ــت ای ــا دریاف ــد. ام ــد ش ــه خواه ــه  عرض ــد، ب ــخه جدی ــن نس ــت ای ــا دریاف ــد. ام ــد ش ــه خواه ــدوز ۱۰۱۰ عرض ــدوز وین وین
ــام  ــه ن ــزاری ب ــا عرضــه اب ــافت ب ــه مایکروس ــاز دارد ک ــه ای نی ــام مشــخصات اولی ــه ن ــزاری ب ــا عرضــه اب ــافت ب ــه مایکروس ــاز دارد ک ــه ای نی مشــخصات اولی
ــه  ــوع ک ــن موض ــخیص ای ــکان تش ــود، ام ــایت خ ــه  در وب س ــوع ک ــن موض ــخیص ای ــکان تش ــود، ام ــایت خ Health CheckHealth Check در وب س

ــر،  ــا خی ــود ی ــد ب ــانی خواه ــن به روزرس ــت ای ــه دریاف ــادر ب ــان ق ــر، سیستم ش ــا خی ــود ی ــد ب ــانی خواه ــن به روزرس ــت ای ــه دریاف ــادر ب ــان ق سیستم ش
ــت. ــرده اس ــم ک ــت.فراه ــرده اس ــم ک فراه

مایکروســافت هم چنیــن تغییراتــی را در حداقــل مشــخصات مــورد نیــاز بــرای مایکروســافت هم چنیــن تغییراتــی را در حداقــل مشــخصات مــورد نیــاز بــرای 
ــل رم ۴۴   ــه حداق ــه ب ــرده ک ــام ک ــال و اع ــل رم  اعم ــه حداق ــه ب ــرده ک ــام ک ــال و اع ــدوز ۱۱۱۱ اعم ــود وین ــب و دانل ــدوز نص ــود وین ــب و دانل نص
گیگابایتــی و پردازنــده دو هســته ای نیــاز خواهــد بــود. امــا در میــان مشــخصات گیگابایتــی و پردازنــده دو هســته ای نیــاز خواهــد بــود. امــا در میــان مشــخصات 
ــرای دریافــت وینــدوز ۱۱۱۱، قابلیــت  ، قابلیــت  UEFIUEFI و و  TPMTPM نیــز مشــاهده می شــود. نیــز مشــاهده می شــود. ــرای دریافــت وینــدوز ب ب

ــن مســئله، موجــب  ــدارد و همی ــا وجــود ن ــن مســئله، موجــب  در همــه رایانه ه ــدارد و همی ــا وجــود ن ــا چیــپ TPMTPM در همــه رایانه ه ــا چیــپ ام ام
ســردرگمی  بســیاری از کاربــران وینــدوز شــده اســت. حــال ســؤال اینجاســت ســردرگمی  بســیاری از کاربــران وینــدوز شــده اســت. حــال ســؤال اینجاســت 
کــه چــرا مایکروســافت در ایــن مقطــع و بــه طــور ناگهانــی تصمیــم بــه اضافــه کــه چــرا مایکروســافت در ایــن مقطــع و بــه طــور ناگهانــی تصمیــم بــه اضافــه 
کــردن چیــپ کــردن چیــپ TPMTPM بــه عنــوان یکــی از ملزومــات نصــب وینــدوز  بــه عنــوان یکــی از ملزومــات نصــب وینــدوز ۱۱۱۱ گرفتــه  گرفتــه 

اســت؟اســت؟
              --    ماژولماژول  TPMTPM  چیست؟چیست؟

TPMTPM یــک چیــپ میکروکنترلــر اختصاصــی اســت کــه در برخــی از مادربوردها  یــک چیــپ میکروکنترلــر اختصاصــی اســت کــه در برخــی از مادربوردها 

 ، ،AMDAMD تعبیــه شــده اســت. اخیــراً نیــز برخــی از شــرکت ها از قبیــل اینتــل و تعبیــه شــده اســت. اخیــراً نیــز برخــی از شــرکت ها از قبیــل اینتــل و
ایــن چیــپ را بــه صــورت مبتنــی برفرمــور )ایــن چیــپ را بــه صــورت مبتنــی برفرمــور )fTMPfTMP( بــه پردازنده هــای ( بــه پردازنده هــای 
ــت امنیتــی  ــت امنیتــی  یــک قابلی خــود اضافــه کرده انــد. بــه عبارتــی دیگــر، خــود اضافــه کرده انــد. بــه عبارتــی دیگــر، TPMTPM یــک قابلی
ســخت افزاری اســت کــه اطاعــات محرمانــه کاربــران را در یــک فضــای خــاص ســخت افزاری اســت کــه اطاعــات محرمانــه کاربــران را در یــک فضــای خــاص 
ــد. در  ــر حمــات هکرهــا در امــان بمان ــا در براب ــد. در و مشــخص ذخیــره می کنــد ت ــر حمــات هکرهــا در امــان بمان ــا در براب و مشــخص ذخیــره می کنــد ت
سیســتم عامــل وینــدوز، از چیــپ سیســتم عامــل وینــدوز، از چیــپ TPMTPM بــرای تقویــت قابلیت هایــی هم چــون  بــرای تقویــت قابلیت هایــی هم چــون 
وینــدوز هلــو، احــراز هویــت بــدون پســورد، ویژگــی وینــدوز دیفنــدر اپلیکیشــن وینــدوز هلــو، احــراز هویــت بــدون پســورد، ویژگــی وینــدوز دیفنــدر اپلیکیشــن 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــرار  م ــتفاده ق ــورد اس ــر( و…… م ــت الک ــک )بی ــل دیس ــگاری کام ــرل، رمزن ــر( وکنت ــت الک ــک )بی ــل دیس ــگاری کام ــرل، رمزن کنت

می گیــرد. می گیــرد. 
                --    چراچرا  TPMTPM  در ویندوز مهم است؟در ویندوز مهم است؟

در حــال حاضــر، بیــش از در حــال حاضــر، بیــش از ۱.۳۱.۳ میلیــارد دســتگاه فعــال مجهــز بــه وینــدوز  میلیــارد دســتگاه فعــال مجهــز بــه وینــدوز ۱۰۱۰  
ــره  ــره  به ــدوز ۷۷ و  و ۸۸ به ــز از وین ــتگاه نی ــون دس ــدوز  میلی ــز از وین ــتگاه نی ــون دس ــود دارد و ۱۰۰۱۰۰ میلی ــان وج ــود دارد و در جه ــان وج در جه
می برنــد. ایــن حجــم بــاالی سیســتم های وینــدوزی، یــک ســطح حملــه بســیار می برنــد. ایــن حجــم بــاالی سیســتم های وینــدوزی، یــک ســطح حملــه بســیار 
بزرگــی را ایجــاد می کننــد کــه آن هــا در معــرض انــواع تهدیدهــا و حمــات از بزرگــی را ایجــاد می کننــد کــه آن هــا در معــرض انــواع تهدیدهــا و حمــات از 
ــر،  ــال های اخی ــی س ــز در ط ــافت نی ــد. مایکروس ــرار می ده ــا ق ــوی هکره ــر، س ــال های اخی ــی س ــز در ط ــافت نی ــد. مایکروس ــرار می ده ــا ق ــوی هکره س
تاش هــای گســترده ای را بــرای آگاه ســازی کاربــران عــادی و صاحبــان کســب  تاش هــای گســترده ای را بــرای آگاه ســازی کاربــران عــادی و صاحبــان کســب  

و کارهــا در قبــال حمــات هکرهــا صــورت داده اســت. طبــق گزارشــی کــه در و کارهــا در قبــال حمــات هکرهــا صــورت داده اســت. طبــق گزارشــی کــه در 
مــاه مــارس امســال منتشــر شــده، حــدود مــاه مــارس امســال منتشــر شــده، حــدود ۸۳۸۳ درصــد از کســب  وکارهــا در طــی  درصــد از کســب  وکارهــا در طــی 
ــد و تنهــا 2۹2۹%%   ــد و تنهــا دو ســال اخیــر، مــورد حمــات پیچیــده هکرهــا قــرار گرفته ان دو ســال اخیــر، مــورد حمــات پیچیــده هکرهــا قــرار گرفته ان
ــه و  ــات محرمان ــت از اطاع ــرای حافظ ــه ای را ب ــا، بودج ــب  وکاره ــن کس ــه و از ای ــات محرمان ــت از اطاع ــرای حافظ ــه ای را ب ــا، بودج ــب  وکاره ــن کس از ای

ــد. ــن سیســتم ها اختصــاص داده ان ــد.حســاس در ای ــن سیســتم ها اختصــاص داده ان حســاس در ای
              --  چه سیستم های از چیپچه سیستم های از چیپ  TPMTPM  برخودارند؟برخودارند؟

همان طــور کــه اشــاره شــد، یکــی از ملزومــات نصــب وینــدوز همان طــور کــه اشــاره شــد، یکــی از ملزومــات نصــب وینــدوز ۱۱۱۱، برخــورداری ، برخــورداری 
از چیــپ از چیــپ TPMTPM اســت. کاربرانــی کــه از پردازنده هــای شــرکت  اســت. کاربرانــی کــه از پردازنده هــای شــرکت AMDAMD اســتفاده  اســتفاده 

می کننــد، می تواننــد بــدون هیــچ نگرانــی، وینــدوز می کننــد، می تواننــد بــدون هیــچ نگرانــی، وینــدوز ۱۱۱۱ را دریافــت کننــد. را دریافــت کننــد.
ــب  ــه ت ــد، ورود ب ــام دهن ــد انج ــه بای ــا کاری ک ــران، تنه ــروه از کارب ــن گ ــب ای ــه ت ــد، ورود ب ــام دهن ــد انج ــه بای ــا کاری ک ــران، تنه ــروه از کارب ــن گ ای
تنظیمــات تنظیمــات AdvancedAdvanced و فعــال کــردن گزینــه  و فعــال کــردن گزینــه PTTPTT در سیســتم های مجهــز  در سیســتم های مجهــز 
بــه پردازنــده اینتــل و گزینــه بــه پردازنــده اینتــل و گزینــه PSP fTPMPSP fTPM در سیســتم های مجهــز بــه  در سیســتم های مجهــز بــه 
ــای  ــه پردازنده ه ــز ب ــتگاه هایی مجه ــب دس ــا اغل ــت. ام ــای  اس ــه پردازنده ه ــز ب ــتگاه هایی مجه ــب دس ــا اغل ــت. ام ــده AMDAMD اس ــده پردازن پردازن
ــد. ایــن  ــد. ایــن متعلــق بــه چهــار ســال گذشــته یــا قبل تــر، از ایــن قابلیــت بی بهره ان متعلــق بــه چهــار ســال گذشــته یــا قبل تــر، از ایــن قابلیــت بی بهره ان
ــزن ThreadripperThreadripper و  و  ــای رای ــت پردازنده ه ــل نخس ــامل نس ــا ش ــزن پردازنده ه ــای رای ــت پردازنده ه ــل نخس ــامل نس ــا ش پردازنده ه
نســل ششــم و هفتــم پردازنده هــای ســری نســل ششــم و هفتــم پردازنده هــای ســری CoreCore اینتــل می شــوند. هم چنیــن  اینتــل می شــوند. هم چنیــن 
ــن  ــد شــده اند، از ای ــل تولی ــه قب ــن  ب ــد شــده اند، از ای ــل تولی ــه قب ــه از اواخــر 2۰۱۷2۰۱۷ ب ــی ک ــی پردازنده های ــه از اواخــر تمام ــی ک ــی پردازنده های تمام
چیــپ برخــوردار نیســتند. البتــه بعیــد بــه نظــر می رســد کــه کاربــران وینــدوز چیــپ برخــوردار نیســتند. البتــه بعیــد بــه نظــر می رســد کــه کاربــران وینــدوز 
نتواننــد راهــی را بــرای دور زدن پیغــام خطــای قابلیــت نتواننــد راهــی را بــرای دور زدن پیغــام خطــای قابلیــت TPMTPM  در سیســتم های در سیســتم های 
ــه پیــش   ــرای عمــل ب ــز ب ــک راه حــل نی ــن حــال، ی ــا ای ــد. ب ــدا کنن ــه پیــش  خــود پی ــرای عمــل ب ــز ب ــک راه حــل نی ــن حــال، ی ــا ای ــد. ب ــدا کنن خــود پی
ــود دارد و آن  ــود دارد و آن  وج ــدوز ۱۱۱۱ وج ــت وین ــور دریاف ــه منظ ــافت ب ــرط های مایکروس ــدوز ش ــت وین ــور دریاف ــه منظ ــافت ب ــرط های مایکروس ش

ــاژول TPMTPM در برخــی مادربوردهاســت. در برخــی مادربوردهاســت. ــاژول نصــب م نصــب م
              --    قیمت چیپقیمت چیپ  TPMTPM  چقدر است؟چقدر است؟  

ــا قیمــت حــدودی 2۵2۵ دالر عرضــه می شــد، اکنــون  دالر عرضــه می شــد، اکنــون  ــا قیمــت حــدودی کــه ب ایــن مــاژول ایــن مــاژول TPMTPM  کــه ب
بــا قیمتــی بیــن بــا قیمتــی بیــن ۹۰۹۰ تــا  تــا ۱۰۰۱۰۰ دالر و یــا حتــی بیشــتر بــه فــروش می رســد. بــه  دالر و یــا حتــی بیشــتر بــه فــروش می رســد. بــه 
هــر حــال، ایــن چیــپ اکنــون بــه یکــی از پیش شــرط های نصــب وینــدوز هــر حــال، ایــن چیــپ اکنــون بــه یکــی از پیش شــرط های نصــب وینــدوز ۱۱۱۱  
ــرای سیســتم های وینــدوزی  ــری را ب ــد امنیــت باالت ــرای سیســتم های وینــدوزی تبدیــل شــده کــه می توان ــری را ب ــد امنیــت باالت تبدیــل شــده کــه می توان

بــه ارمغــان آورد.بــه ارمغــان آورد.
ــده  ــزرگ تولیدکنن ــرکت های ب ــا ش ــراً ب ــافت اخی ــل، مایکروس ــن دلی ــه همی ــده ب ــزرگ تولیدکنن ــرکت های ب ــا ش ــراً ب ــافت اخی ــل، مایکروس ــن دلی ــه همی ب
پردازنــده اعــم از اینتــل، کوالــکام و پردازنــده اعــم از اینتــل، کوالــکام و AMDAMD وارد همــکاری شــده تــا بتوانند نســل  وارد همــکاری شــده تــا بتوانند نســل 

ــه قابلیــت TPMTPM  عرضــه کننــد.عرضــه کننــد. ــه قابلیــت جدیــد پردازنده هــا را مجهــز ب جدیــد پردازنده هــا را مجهــز ب

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

TPM چیست و چرا 

ویندوز 11 بدون آن 

نصب نمی شود؟
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خشنود کردن مشتریان کافی نیست، سعی کنید آن ها را شیفته کار خود کنید.
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کشتی ها در لنگرگاه ایمنی بیشتری دارند، اما کشتی را برای ماندن در لنگرگاه نساخته انـد.

منصــور داوری متولــد اول فروردیــن منصــور داوری متولــد اول فروردیــن ۱۳2۰۱۳2۰، در ســن ، در ســن ۷۷ ســالگی پــدر و در ســن  ســالگی پــدر و در ســن ۳۴۳۴ ســالگی مادرخــود را از دســت دادنــد. وی  ســالگی مادرخــود را از دســت دادنــد. وی 
فرزنــد چهــارم خانــواده بــود، باتفــاق دو خواهــر و ســه بــرادر خــود در خانــواده ای مذهبــی کــه از نظــر وضعیــت اقتصــادی فرزنــد چهــارم خانــواده بــود، باتفــاق دو خواهــر و ســه بــرادر خــود در خانــواده ای مذهبــی کــه از نظــر وضعیــت اقتصــادی 
متوســط به شــمار می رفــت بــزرگ شــد. تحصیــات دوران ابتدائــی و پــس از آن دوره راهنمایــی را کــه گذراندنــد، وارد دوره متوســط به شــمار می رفــت 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 دانشســرای مقدماتــی شــدند، پــس از اتمــام تحصیــات و طــی نمــودن مــدت تعهــد قانونــی، خدمــت خــود را از ســال ۱۳۴۱۱۳۴۱  
ــد. ــم فاطمــه منتصــری آشــنا و ازدواج نمودن ــا خان ــد.ب ــم فاطمــه منتصــری آشــنا و ازدواج نمودن ــا خان ــد. در مهرمــاه ۱۳۴۳۱۳۴۳ب ــرورش سعادت شــهر  شــروع کردن ــد. در مهرمــاه درآمــوزش و پ ــرورش سعادت شــهر  شــروع کردن درآمــوزش و پ

))ســرکارخانم منتصــری، فرهنگــی بازنشســته، عضــو هیئــت امنــا و ســفیر نیکــوکاری مؤسســه هســتند.(( حاصــل ایــن ازدواج ))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 اندیشــه های نیکو کارانــه مرحــوم داوری می باشــند. و زندگانــی مشــترک، دو دختــر و دو پســر اســت کــه ادامــه دهنــدگان اندیشــه های نیکو کارانــه مرحــوم داوری می باشــند. 
ــادی آداب، نیک نفــس،  ــردم دار، مب ــر برکت شــان، انســانی شــریف، م ــی پ ــادی آداب، نیک نفــس، شــخص مرحــوم داوری، در طــول عمــر و زندگان ــردم دار، مب ــر برکت شــان، انســانی شــریف، م ــی پ شــخص مرحــوم داوری، در طــول عمــر و زندگان
ــد. همیــن ویژگی هــا و خصلت هــای ذاتی شــان  ــه نیازمنــدان و انســان های گرفتــار بودن ــد. همیــن ویژگی هــا و خصلت هــای ذاتی شــان نوع دوســت و شــیفته یاری رســانی ب ــه نیازمنــدان و انســان های گرفتــار بودن نوع دوســت و شــیفته یاری رســانی ب
ــا ســرای نرجــس شــد. در زمینــه حمایــت از کــودکان معلــول و بی سرپرســت همــواره پیشــگام و جــدی  ــا ســرای نرجــس شــد. در زمینــه حمایــت از کــودکان معلــول و بی سرپرســت همــواره پیشــگام و جــدی باعــث آشــنائی ب باعــث آشــنائی ب
بودنــد. بــا نگــرش و ایــده بازتوانــی و اســتقال فــردی، اجتماعــی و اقتصــادی توان خواهــان هــم از نظــر فــردی و هــم از نظــر بودنــد. بــا نگــرش و ایــده بازتوانــی و اســتقال فــردی، اجتماعــی و اقتصــادی توان خواهــان هــم از نظــر فــردی و هــم از نظــر 
مــادی و معنــوی بــا مدیریــت مجموعــه، همــکاری صمیمانــه و نزدیکــی داشــتند. عاقبــت درســال مــادی و معنــوی بــا مدیریــت مجموعــه، همــکاری صمیمانــه و نزدیکــی داشــتند. عاقبــت درســال ۱۳۹۷۱۳۹۷ مشــیت الهــی بــر  مشــیت الهــی بــر 

ایــن قــرار گرفــت کــه منصــور داوری بــه دلیــل بیمــاری عالــم خاکــی را تــرک و بــه جــوار اولیــاءاهلل کــوچ نماینــد..ایــن قــرار گرفــت کــه منصــور داوری بــه دلیــل بیمــاری عالــم خاکــی را تــرک و بــه جــوار اولیــاءاهلل کــوچ نماینــد..

 شادروان منصور داوری، عضوهیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه مردمی نرجس شیراز شادروان منصور داوری، عضوهیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه مردمی نرجس شیراز

روحشان شاد و یادشان گرامی باد



یه 
یر

 خ
سـه

وس
م

راز
شـی

س 
جــ

نر

29
اراده، درخت با عظمتی است که تمدن و تکامل، شاخه هـای آن هستنـد.
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فقط کسـانی پیروز می شوند که عقیـده دارند پیروز خواهنـد شـد.

Holding Holding 328328 board  board 
meetingsmeetings

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. 

Birth is the beginning of ‹coming›, the beginning 
of ‹being›, the beginning of ‹growth and 
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 
this birthday celebration, Hamed Faghihi also 
brought the flowers of a smile on the lips of the 
angels of Narjes House by performing a few 
songs artistically. 

Popular artist›s birthday Popular artist›s birthday 

party in Nargesparty in Narges
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موقع حرف زدن با اعتماد به  نفس، به چشمان افراد نگاه کنید و همیشه متبسم باشیـد.

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.  
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 
are the characteristics of a successful manager. 
Therefore, it is intended to provide appropriate 
rewards and encouragement to those in charge 
of the parts that appear more active than others. 

The first planning The first planning 
session of the institutesession of the institute

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 
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.

Holding a coordination Holding a coordination 
meeting for management meeting for management 
and administrative affairsand administrative affairs
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با قدردانی به موقع از کارمندان انرژی کاری آنان را افزایش دهیـد و حس خاقیت را در آنان تقویت کنیـد.

گروهی از قورباغه ها، در حال عبور از جنگل بودند. دو تا از قورباغه ها، داخل گودال بزرگی افتادند. هنگامی که قورباغه هایگروهی از قورباغه ها، در حال عبور از جنگل بودند. دو تا از قورباغه ها، داخل گودال بزرگی افتادند. هنگامی که قورباغه های

دیگر متوجه شدند که گودال چقدر عمیق است، به دو قورباغه دیگر گفتند که آن ها دیگر می میرند.دیگر متوجه شدند که گودال چقدر عمیق است، به دو قورباغه دیگر گفتند که آن ها دیگر می میرند.

آن دو قورباغه، توجهی به صحبت های آن ها نکردند و تالش نمودند تا با همه توان شان از گودال به بیرون بپرند.آن دو قورباغه، توجهی به صحبت های آن ها نکردند و تالش نمودند تا با همه توان شان از گودال به بیرون بپرند.

سرانجام، یکی از آن دو قورباغه به آن چه دیگر قورباغه ها می گفتند عمل کرد و دست از تالش برداشت.سرانجام، یکی از آن دو قورباغه به آن چه دیگر قورباغه ها می گفتند عمل کرد و دست از تالش برداشت.

او به زمین افتاد و مرد.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 قورباغه ها با فریاد قورباغه دیگر تا جایی که توان داشت برای بیرون پریدن به تالش خود ادامه داد. بار دیگر، بسیاری از قورباغه ها با فریاد 

کشیدن از او خواستند که دست از رنج کشیدن بردارد و بمیرد. او حتی با شدت بیشتری پرید و سرانجام بیرون آمد.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، قورباغه های دیگر گفتند: “آیا صدای ما را نمی شنیدی؟”وقتی بیرون آمد، قورباغه های دیگر گفتند: “آیا صدای ما را نمی شنیدی؟”

قورباغه به آن ها توضیح داد که وی ناشنوا بوده است. او فکر می کرد، در تمام این مدت آن ها او را تشویق می کردند.قورباغه به آن ها توضیح داد که وی ناشنوا بوده است. او فکر می کرد، در تمام این مدت آن ها او را تشویق می کردند.

این داستان، دو درس را می آموزد.این داستان، دو درس را می آموزد.

قدرت مرگ و زندگی در زبان است. استفاده از یک واژه ی دل گرم کننده در مورد کسی که غمگین است می تواند باعث قدرت مرگ و زندگی در زبان است. استفاده از یک واژه ی دل گرم کننده در مورد کسی که غمگین است می تواند باعث 

پیشرفت وی شود و کمک کند که فرد در طول روز سرزنده بماند. یا استفاده از یک واژه ی مخرب در مورد کسی که غمگین پیشرفت وی شود و کمک کند که فرد در طول روز سرزنده بماند. یا استفاده از یک واژه ی مخرب در مورد کسی که غمگین 

است می تواند موجب مرگ وی شود.است می تواند موجب مرگ وی شود.

                                                               بنابراین، مواظب آن چه می گویید باشید.                                                               بنابراین، مواظب آن چه می گویید باشید.

FROGSFROGS

قورباغههـاقورباغههـا

A group of frogs were traveling through the Woods. Two of them fell into a deep pit.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 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. 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.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 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.of frogs yelled at him to stop the pain and just die.

He jumped even harder and finally made it out.He jumped even harder and finally made it out.

When he got out, the other frogs said: “Did you not hear us?”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.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.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.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.A destructive Word to Someone who is down can be What it takes to kill them.

                                                    So, be careful of What you say.                                                    So, be careful of What you say.


