به مناسبت انتخاب «رنگ مرجانی»
رنگ زیبای سال

ویژهنام ه نوروز  1398سال پانزدهم شماره  32 706صفحه  5000تومان /شماره بعدی نشریه  24فروردین  1398منتشر میشود www.salamat.ir

مرجانهای دریا را
به خاطر بیاور!
صفحه31

گزارش جشنواره عکاسی
بیمارستان از نگاه دیگر در
دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان را
سیاه نبین

همه جا سفید است ،سفید سفید؛ این تصویری
است که همه از بیمارستان دارند اما سفیدی
یهایی را که
هم نمیتواند سیاهیها و تلخ 
بیمارستان و بیمار بودن ته ذهن به جا میگذارد،
پاک کند .تا اسم بیماری میآید ،همه واکنشها
منفی میشود حتی اگر حضور در این مکان نتیجه
مثبتی مانند رسیدن به سالمت و حتی بچهدار
شدن داشته باشد ....صفحه5

روزپدرچهبخریم؟

پيشكشبهپدرعزيزم!

روز پدر ،روز خاصی است ،حتی خاصتر از
روز مادر و دختر و خواهر و ...چون تنها روز
اختصاصی جنس شريف مرد است! از طرف
دیگر یک سردرگمی عجیب بر فضای این روز
حاکم است؛ برخی دوست دارند چیزی بخرند و
نمیتوانند .بعضي میخواهند کادو نگرفتن روز
زن را جبران کنند! برخیها هم اصوال اینچنین
روزی را قبول ندارند!   ...صفحه 14
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چطور نوروز را برای
کودکان سرگرمکننده کنیم؟

 20کار برای
تعطیالت شادتر
کودکان

صفحه4

بیشتر والدین یا بزرگترها گمان میکنند همه
کودکان شدیدا عاشق تعطیالت هستند و از
هر نوع تعطیالتی؛ چه 2روزه و چه 20روزه،
استقبال میکنند .این درحالی است که
تعطیالت بهخصوص تعطیالت طوالنی ،بیشتر
به برنامهریزی ما بزرگترها میگذرد و شاید
کودکان سهم چندانی در برنامهریزیهای ما
برای گذراندن این ایام نداشته باشند ...صفحه22
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پویش  #60_30قرار است
چه اقداماتی انجام دهد؟

طرحی برای کاهش حوادث جادهای روزهای نوروزی

پویش  #60_ 30را میشناسید؟
تعطیالت بهویژه نوروز به جای آنکه فرصتی باشد برای
شادی و نشاط اجتماعی ،همیشه در کشور ما پرحادثه
مرجان
یشایایی
است .هرساله تعداد زیادی از خانوادهها در همان ابتدای
سال داغدار میشوند و بسیاری هم که در تصادف جان
ندادند ،مجبورند تا آخر عمر با معلولیت زندگی کنند .نوروز 97تعداد حوادث
رانندگی در جادهها نسبت به سال قبل آن بیش از  3درصد افزایش یافت و
این آمار نشان میدهد هنوز هم با وجود کمتر شدن تصادفات طی  10سال
گذشته ،نیازمند اقدامات جدیتر هستیم .روزانه  43نفر در کشور به دلیل
سوانح رانندگی جان خود را از دست میدهند و چندبرابر این تعداد دچار
معلولیتهای جبرانناپذیر میشوند .تأسفبارتر اینکه بسیاری از نوجوانان
و جوانان کشور قربانیان این حوادث تلخ تکراری هستند .نمونه بارز آن که
امسال کام همه را تلخ کرد ،چپ شدن اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه
علوم تحقیقات بود و میتوان ادعا کرد تقریبا سالی نبوده که اتوبوسی حامل
اردوی دانشآموزان یا راهیان نور و ...دچار حادثه نشود .طبق بررسیهای
پلیس راهور 60 ،درصد تصادفات در  30کیلومتری شهرها اتفاق میافتد.
در همین راستا از سال قبل رادیو سالمت پویشی ایجاد کرده به نام ،30-60
تا هم مردم به این موضوع توجه کنند و هم مسووالن اقداماتی که میتوانند
برای کاهش حوادث در این محدوده انجام دهند ،پای کار بیایند .امسال
اما این پویش جدیتر و اقدامات اجرایی شده تا نوروز تلفات کمتری در
حوادث رانندگی داشته باشیم.

یکند؟
اورژانس در پویش  #60_30چه م 

در  30کیلومتری شهرها چگونه رانندهها
باقیمانده مسیر را مدیریت کنند؟

نیروی انسانی
دکتر پیر حسین
از سرمایههای
کولیوند
کشور و توسعه
رئیس اورژانس کشور
برمبنای آن
است .متاسفانه
در حوادث جادهای این سرمایهها را از دست میدهیم .از
زمانی که همه دستگاهها برای کاهش حوادث جادهای
تالش میکنند ،با همکاری همه دستگاههای مرتبط موفق
به کاهش 10هزار نفری تلفات رانندگی در کشور شدهایم
اما باز هم سال گذشته و امسال شاهد افزایش مصدومان
بر اثر حوادث رانندگی بودهایم .براساس گزارشهای پیشین
سازمان جهانی بهداشت ،ایران با  34کشته رانندگی به ازای
هر  10هزار نفر در گروه دهم کشورهای جهان ردهبندی
شده بود و در بهترین شرایط به گروه هشتم دست یافتیم
اما با همکاری دستگاههای مختلف اکنون به آمار  20کشته
به ازای هر  100هزار نفر جمعیت رسیدهایم و در گروه
الف جهان قرار داریم .براساس قانون برنامه ششم توسعه
باید  ۳۰درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشور کاهش
یابد که با همکاری دستگاههای مرتبط میتوان در طرحی
 3ساله به این آمار دست یافت .فرهنگسازی درست در
زمینه تاثیر انسان ،خودرو ،جاده و محیط در بروز حوادث
رانندگی ضروری است و در این زمینه نیروی انسانی قادر
به کنترل دیگر عوامل نیز است .متاسفانه در سال گذشته و

ی شروع
متاسفانه در نوروز همیشه مراسم عزادار 
دکتر محمدمهدی
میشود و بیشتر کشتههای تصادفات جوانها هستند.
گلمکانی
رئیس اداره آموزش و ارتقای با اینکه باید بهترین فرصت را برای افزایش نشاط
اجتماع در این ایام داشته باشیم ،شاهد داغدار شدن
سالمت وزارت بهداشت
خانوادهها هستیم .من معتقدم با نادیده گرفتن برخی
نکات رانندگی باعث افزایش تلفات میشویم ،در حالی که اگر برخی نکات را رعایت کنیم،
شاهد کاهش تلفات خواهیم بود .در روز  70تا  80کشته براثر تصادفات داریم و انگار در این
 16روز تعطیالت  16هواپیما سقوط میکند .متاسفانه قبح آن شکسته شده و برای همه عادی
شده است .پویش  #60_30دنبال این است که مردم مناطق حادثهخیز و  30کیلومتری شهرها
را بشناسند و چند نکته مهم را رعایت کنند .به طور مثال کمربند ایمنی را ببندند ،مدیریت
خواب داشته باشند ،از وسایل موسیقی و تلفن همراه که حواسشان را پرت میکند ،استفاده
نکنند .سبقت بیمورد ،انحراف به چپ و سرعت مطمئن داشته باشند .در  30کیلومتری شهرها،
راننده و سرنشینان خستهاند و باید به جای عجله توقف کنند .شاید مردم از پیامهای تکراری
در مورد حوادث جادهای خسته شده باشند و بهتر است این بار پیامها را در قالب این پویش
بیان کنیم تا مردم با این پویش آشنا شوند و توجهشان جلب شود .من پیشنهاد میکنم در
ایستگاههای  30دستگاه ماساژ بگذارند یا افراد داوطلب رانندهها را ماساژ بدهند تا حواسشان
جمع شود .در  30کیلومتری شهرها ،همه خسته و کالفه هستند و همچنین در این فاصله ارتباط
راههای روستایی بیشتر میشود ،درنتیجه سرعت رانندگان افزایش مییابد .همچنین در حاشیه
شهرها تردد بیشتر میشود و با سرعت مطمئنه  120دیگر نمیتوان رانندگی کرد و راننده در
این فضا مدیریت کردن برایش سخت میشود .خوابآلودگی راننده و مبلمان جاده هم مناسب
نیست و دوربرگردانها هم باعث افزایش تصادف میشود بنابراین مردم باید با این خطرها آشنا
باشند تا بهتر بتوانند رانندگیشان را مدیریت کنند.

در ایام نوروز عده زیادی از خانوادهها
در ایام نوروز قصد سفر و دیدن اقوام
علیاکبر
و خویشان و اماکن سیاحتی و زیارتی
ابراهیمی
را دارند و اقدام به سفر میکنند .در همه
جای دنیا ایام تعطیالت برای بسیاری از سازمانهای امدادگر
وخدماترسانمانندنیرویهایامدادی،اورژانس،پلیسو
راهداریها زمانی پرکار و شلوغ است و این سازمانها همه
تالش خود را میکنند تا تعطیالتی خوب برای هموطنان
خود رقم بزنند .در کشور ما نیز این روال مانند همه جای
دنیا مرسوم است و سازمانهای امدادگر در تالش هستند
مردم تعطیالت عید را به خوبی سپری کنند .برای آگاهی
از میزان آمادگی این نهادها سراغ مسووالن آنها رفتهایم تا
بیشتر از این آمادگی اطالع پیدا کنیم.

 3000پایگاه اورژانس آمادهاند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از آغاز طرح سالمت
نوروزی این سازمان از 25اسفندماه خبر میدهد و میگوید:
«اینطرحتاپایان۱۷فروردینسالآیندهادامهخواهدداشت».
مجتبی خالدی میافزاید« :سازمان اورژانس با داشتن 3هزار
و 6پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی شامل هزار و  24پایگاه
شهری ،هزار و  611پایگاه جادهای 41 ،پایگاه هوایی و 330
پایگاه موتوری و همچنین  600ایستگاه سالمت 5 ،هزار
و 500دستگاه آمبوالنس زمینی فعال 64 ،دستگاه اتوبوس
آمبوالنس و بالغبر  19هزار نفر نیروی فوریتهای پزشکی
آمادهپاسخگوییبهفوریتهایپزشکیدراقصینقاطکشور
است ».وی با اشاره به اینکه ایستگاههای سالمت نوروز
از  23اسفندماه راهاندازی و از  25اسفندماه خدمات خود
را شروع خواهند کرد ،میگوید« :بهمنظور اطالعرسانی
و سرعتدهی در خدمترسانی و افزایش امنیت خاطر
مسافران ،آمبوالنسهای اورژانس  ،115از ساعت  9صبح تا
 12ظهر و از  17تا ساعت  20در حاشیه جادهها با هشدارها
و عالئم اخباری روشن مستقر خواهند شد ».وی تاکید
میکند«:هماهنگیالزمبادانشگاههایعلومپزشکیسراسر
کشور برای حفظ ظرفیت بخشهای ویژه شامل آیسییو،
سیسییو،NICU،PIC،دیالیزواورژانسبیمارستانهاو
همچنینحضورمتخصصانطباورژانس،بیهوشی،داخلی،

امسال افزایش هشتدهم درصدی مصدومان حوادث
رانندگی را شاهد بودهایم .پویش  #60_30میتواند در
کاهش تلفات جادهای بسیار موثر باشد 60 .درصد حوادث
در  30کیلومتری شهرها رخ میدهد .رانندگان فکر میکنند
دیگر به مقصد رسیدهاند و نیازی به توقف ندارند و سریعتر
حرکت میکنند تا زودتر به مقصد برسند .به همین دلیل
شاهد تصادفات زیادی هستیم .با این پویش قرار است
دستگاههایاجراییوخدماتیمحلهاییرادر 30کیلومتری
شهرها تعبیه کنند تا از لحاظ رفاهی اهمیت و جذابیت
داشته باشد .ما با توجه به همین موضوع پایگاههای سیار
و ثابتی را احداث کردیم که از قبل هم بوده ،مثال در 30
کیلومتری تهران ،وردآورد و پردیس این پایگاهها را داریم
که آمبوالنسها مستقر هستند تا سریع بتوانند اطالعرسانی
کنند .ما بعد از حادثه هم اگر فاصله را کم کنیم جان افراد
را نجات میدهیم بنابراین از چند کیلومتر مانده به شهرها
آمبوالنسها استقرار دارند .از سالیان قبل  3هزار پایگاه
شهری و جادهای و  600تا پایگاه سالمت داریم چون
ترافیک است و باید زودتر به مردم خدمترسانی شود .ما
در این ایستگاهها موتورالنس ،آمبوالنس ،اتوبوس و حتی
بالگرد داریم تا کسری از ثانیه باالی سر مصدوم برسند.
قراراستدرراستایپویش#60_30چندمجموعههمکاری
کنند تا پایگاهایی ساخته شود و خدمات رفاهی به مردم
ارائه دهد .ما هم آمادگی همکاری در این زمینه داریم.

یکی از معضالت بهداشت
دکتر
صدیقه عمومی کشور ما بحث حوادث
اعتمادسعید
مدیر رادیو سالمت ترافیکی است ،به طوری که در
هر مرحله از زمان که سفرها
بیشتر میشود ،به جای اینکه
نشاط اجتماعی ایجاد شود ،آسیبها را بیشتر میکند .یکی از اهداف
ما کاهش حوادث ترافیکی در نوروز است .طبق آماری که در نوروز
 97به دست آمده ،حدود  3/7درصد آمار تصادفات جادهای افزایش
یافته و اگر بخواهیم این آمارها را کاهش دهیم باید مداخالت
اثرگذار داشته باشیم .یکی از آمارهایی که پلیس راهور به آن اشاره
کرده بود این بود که حدود  60تا  65درصد تصادفات جادهای در
 30کیلومتری شهرهای مقصد اتفاق میافتد بنابراین اگر هنگام سفر
به این نکته توجه کنیم ،آمار تصادفاتمان کاهش پیدا میکند .پویش
ملی  #60_30با همین هدف تشکیل شد و دو نگاه را دنبال میکند؛
یک نگاه به رانندگان و کسانی که سفر را شروع میکنند ،تا زمانی
که به مقصد میرسند ،توجهشان بهایمنی سفر افزایش پیدا کند.
یکی هم مطالبهگری از مسووالن اجرایی مثل استانداریها ،مسووالن
راهداری ،پلیس راهور و بقیه افرادی که در این حوزه مسوول
هستند ،مثل سازمان گردشگری .مسووالن باید توجه داشته باشند
در این  30کیلومتری جادهها مکانهای استراحت برای رانندگان
تعبیه کنند که رانندهها جایی توقف کنند و عجله نکنند که زودتر
به مقصد برسند .تمرکز پیدا کنند و ادامه سفر را با تمرکز پیش ببرند.
با این کار احتمال اینکه آمار تصادفات پایین بیاید ،بیشتر است .به
همین منظور برنامه کوتاهمدت ما این است که ایستگاههای سالمت
یا ایستگاههای  30در  30کیلومتری یا نزدیک شهرها زده شود که
رانندهها استراحت کنند .مطالبه بلندمدت ما به مبلمان جادهای مربوط
میشود؛ برخی کارخانهها و دانشگاهها را به  30کیلومتری شهرها
انتقال دادند و این مکانها شلوغ شده و تداخل مدیریت شهری و
جادهای ایجاد شده که برای راننده ناشناخته است .درحقیقت راننده
باید در ادامه مسیر جادهای حرکت کند ولی جاده مثل یک خیابان
شهری است و خیابانهای فرعی که ایجاد شده مبلمان جادهای را
از حالت استاندارد خارج کرده است .افرادی که اینجا تردد دارند
متوجه نیستند اینجا جاده است .مطالبه بعدی ما این است که به
تغییرات مبلمان جادهای با توجه به خطری که برای رانندگان و
اعضای خانوادهشان دارد ،توجه بیشتری شود .متولی این پویش
رادیو سالمت بوده و این سال دومی است که پویش راه افتاده است
و ما امسال پایگاهها را مورد توجه قرار دادیم ،در صورتی که سال
گذشته فقط اطالعرسانی عمومی کردیم .در حال حاضر  7استان
پرتردد مثل گیالن ،مازندران ،مشهد ،فارس ،اصفهان ،همدان و تبریز
در این حوزه فعالیت میکنند .طرح اولیه برای همه شهرهاست و
قرار بر این بود که فرمانداران ،راهداران و مسووالن گردشگری
ایستگاه  30را دایر کنند .در این ایستگاهها یک چای به راننده داده
شود و استراحت میکند .این جمله «نمیدانم چی شد؟ ما داشتیم
میرسیدیم» جمله تکراری خیلی از تصادفات است ،درحالی که
اگر رانندگان استراحت داشته باشند و دوباره به مسیر ادامه دهند،
تمرکزشان باال میرود .کار این پویش را اورژانس انجام داده؛ 18
مرکز را برای این  7استان برای ایستگاه سالمت شناسایی کرده و
قرار است کمپهایی بزند .با همکاری انجمن هنرهای نمایشی از
استانها گروههای نمایشی میآیند و آنجا را به مکان تفریحی تبدیل
میکنند تا رانندهها استراحت کنند و اورژانس فعالیتهای آموزشی
هم دارد و کمکهای اولیه را آموزش میدهد .در واقع با این کار
رانندهها از یک مکان تفریحی سالمتمحور استفاده میکنند و با
رفع خستگی به بقیه سفرشان ادامه میدهند».

گزارش «سالمت» از میزان آمادگی سازمانهای امدادگر در تعطیالت نوروزی

همهچیز برای سفر آماده است

زنان ،اطفال و جراحی عمومی در بیمارستانهای جنرال
و متخصصان جراحی مغز و اعصاب ،ارتوپدی و جراحی
عمومی در بیمارستانهای مرکز ترومای کشور برای ارائه
خدماتتخصصیبهمصدومانتروماییوحوادثترافیکی
انجام شده است ».سخنگوی اورژانس ادامه میدهد« :با
برنامهریزیهایانجامگرفتهتمامداروخانههایشبانهروزی
در ایام تعطیالت بدون هیچ تعطیلی خدمترسانی خواهند
کرد و دانشگاههای علوم پزشکی ملزم شدهاند در شهرهایی
که داروخانه شبانهروزی ندارند ،برای داروخانههای روزانه
کشیک تعیین کنند تا نیاز مردم به دارو رفع شود .همچنین
سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ،تمهیدات ویژهای
برای دپوی دارو ،تجهیزات و خون و فراوردههای خونی
در این ایام پیشبینی کردهاند ».وی با اشاره به اینکه شماره
تماس  190بهصورت  24ساعته آمادگی ثبت و رسیدگی
به شکایات مردمی از نظام سالمت کشور را دارد ،میگوید:
«بازرسان ستاد طرح سالمت نوروزی در تمامی ساعات
شبانهروز در این ایام برای بررسی مشکالت و نارساییها و
رفع آنها از پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی ،کمپهای
سالمت نوروز و مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور
بازدید خواهند کرد».

امدادگران  8دقیقهای میرسند

توگو
رئیس سازمان امداد و نجات هاللاحمر نیز در گف 
با «سالمت» با اعالم آغاز طرح امداد و نجات نوروزی
این جمعیت از  ۲۵اسفند امسال میگوید« :این طرح تا
 ۱۷فروردینماه  ۹۸به مدت  ۲۲روز اجرا خواهد شد».
مرتضی سلیمی میافزاید« :برای امدادرسانی در
طرح نوروز  98جمعیت هاللاحمر  3هزار و 478
دستگاه خودرو و توان لجستیکی ازجمله هزار و
 282خودروی امدادی ،هزار و  26دستگاه آمبوالنس،
 438خودروی نجات 50 ،خودروی ویژه عملیاتی،

 11خودروی ارتباطات 475 ،موتورسیکلت امدادی،
 122موتورآمبوالنس و  24بالگرد امدادی به کار گرفته
میشود ».وی به منابع بهکارگرفتهشده در طرح نوروز
 98و آمادهباش هاللاحمر در هزار و  421پایگاه و
پست امدادی اشاره میکند و میافزاید« :بر این اساس،
 5هزار و  442نیروی امدادی نجاتگر در  559پایگاه
ثابت 838 ،شعبه و پست موقت و  24پست امداد هوایی
در نوروز  98به هموطنان خدمات الزم را ارائه خواهند
داد و  31تیم واکنش سریع استانها ( 465نفر اعضای
تیم) در مراکز استانها و  31تیم توانای خواهران (تیم
 5نفره) و به عبارتی ،روزانه  155نفر در خدمترسانی
آماده خواهند بود».
سلیمی تصریح میکند« :کاهش زمان حضور در صحنه
حوادث و افزایش سرعت امدادرسانی در سوانح مختلف،
کاهشآسیبجانیناشیازحوادثترافیکیدرمحورهای
برونشهری ،باال بردن سطح آگاهی و ارتقای نشاط و
سالمت هموطنان هنگام سفرهای نوروزی ،افزایش
توانمندی مسافران نوروزی در مواجهه با سوانح مختلف
از طریق توصیههای ایمنی (نصب بنر و توزیع تراکت) و
آموزشهای چندرسانهای (تلفنهمراه ،EOCشبکههای
مجازی و اینفوگراف) و کوشش برای برقراری ارتباط
موثر ،بهینه و پویا با دستگاههای همکار بهمنظور کاهش
زمان پاسخگویی در حوادث مختلف (پلیس راهور،
سازمان راهداری ،اورژانس کشور و ستاد هماهنگی
خدمات سفر) ازجمله اهداف اصلی اجرای طرح
نوروزی  98است».
ت حضور
رئیس سازمان امداد و نجات هاللاحمر مد 
امدادگران و نجاتگران هالل احمر در سوانح جادهای
را حدود  10دقیقه و  30ثانیه عنوان میکند و میافزاید:
«قصد داریم در طرح نوروزی امسال ،مدت حضور
امدادگران را با افزایش تعداد پایگاهها ،به  8دقیقه برسانیم».

مجتبی خالدی ،سخنگوی سازمان اورژانس
کشور :شماره تماس  190بهصورت 24
ساعته آماده ثبت و رسیدگی به شکایات
مردمی از نظام سالمت است

یکنند
 12هزار داوطلب جوان شما را راهنمایی م 

رئیس سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر نیز در گفتوگو
با «سالمت» میگوید« :امسال نوزدهمین سالی است که
سازمان جوانان طرح ویژهای برای نوروز دنبال میکند».
شهابالدینصابونچیتوضیحمیدهد«:امسال۱۲۲۶پست
ثابت و سیار داریم که شامل ۶۷۴پایگاه است و ۳۸۶پایگاه ما
نیزخدماتفرهنگیازجملهچادرهایدوستدارکودکارائه
میکنند».ویبهفعالیتتیمهایسحاب(سامانهحرکتهای
امدادی و بشردوستانه) در این طرح اشاره میکند۱۶۶« :
تیم سحاب در نقاط پرتردد و گردشگرپذیر شهرها حضور
پیدا میکنند و در آنجا به فعالیتهای آموزشی میپردازند».
رئیسسازمانجوانانهاللاحمرازطراحیبرنامهنرمافزاری
برای ایام نوروز خبر میدهد و میگوید« :امسال سعی کردیم
دسترسی به اطالعات مورد نیاز در ایام سفر بیشتر شود و
برنامهای برای این منظور طراحی شد که بهزودی در سایت
جمعیت هاللاحمر بارگذاری خواهد شد».
صابونچی در مورد تعداد جوانانی که در طرح نوروزی
مشارکت میکنند ،توضیح میدهد« :امسال بیش از  ۱۲هزار
نفر از اعضا در این طرح با ما همکاری میکنند و هر کدام
چند روز در پایگاهها پست خواهند داد».

توصیههای تغذیهای برای ایام نوروز

مدیردفتربهبودتغذيهوزارتبهداشتهمازمردممیخواهد
در ایام نوروز مراقب تغییر رفتارهای غذایی در مهمانیها و
سفرهاباشند.زهراعبداللهیدراینزمینهمیگوید«:ایامنوروز

باستانی فرصتی برای بها دادن به سنن و رسوم گذشتگان
است و رعایت آیین و رسوم مربوط به این روزها ممکن
است بر وعدههای غذایی ،مقدار و نوع غذایی مصرفی اثر
قابلمالحظهای داشته باشد».
این متخصص تغذیه میافزاید« :برخی عزم سفر میکنند که
ناچارتغییراتیدررفتارهایغذاییشانایجادمیشود.توجه
ناکافی به نوع ،کیفیت ،مقدار و نحوه مصرف غذا در این ایام
میتواند به سالمتشان لطمه بزند بنابراین توصیه می کنم به
رفتارهای تغذیهای در این ایام توجه بیشتری داشته باشید».
وی اضافه میکند« :در ایام نوروز و طی سفر كه معموال
خوردن آجیل رایج است ،باید مصرف غذاهای نشاستهای
مثل نان ،برنج و ماكارونی ،سیبزمینی و غذاهای چرب و
سرخشده را كاهش دهید تا با افزایش كالری دریافتی و
چاقی مواجه نشوید ».عبداللهی از مردم میخواهد مصرف
سبزیها را در ایام نوروز فراموش نكنند و تاکید میکند:
«سبزیها به علت داشتن ویتامینها ،مواد معدنی و
آنتیاکسیدانها نقش مهمی در سالمت دارند .عالوه بر این
فیبر موجود در سبزیها با ایجاد حس سیری ،باعث کاهش
مصرف غذا میشود و به کاهش وزن کمک میکند .در ایام
نوروز معموال در مهمانیها غذاهای چرب و سرخشده
مصرف میشوند .با مصرف سبزیها و ساالد همراه با غذا
میزان جذب چربی غذا كاهش مییابد ».مدیر دفتر بهبود
تغذيه وزارت بهداشت بر ضرورت مصرف شیر و لبنیات
در سفرهای نوروزی تاکید میکند و ادامه میدهد« :مصرف
شیر و سایر مواد لبنی را در سفرهای نوروزی از یاد نبرید.
معموالمصرفشیروسایرموادلبنیهنگاممسافرتمحدود
میشود .این گروه از مواد غذایی منبع عمده تامین كلسیم
و فسفر هستند و بخش مهمی از پروتئین موردنیاز بدن را
عالوه بر ویتامینهای گروه  Bتامین میکنند ».عبداللهی در
پایان توصیه میکند« :همراه با وعدههای غذایی در طول
سفر از ماست پاستوریزه کمچرب استفاده كنید كه هم
كلسیم بدنتان تامین شود و هم خطر عفونتهای رودهای
براثرمصرفغذایآلودهكمترشود.همچنیندرمهمانیهای
نوروزی و در طول سفر به جای استفاده از نوشابههای
گازدار از نوشیدنیهای سالمتر مثل دوغ بدون گاز و کمنمک
و بهخصوص آب آشامیدنی سالم استفاده كنید».

سالمت در جهان
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سالمت جهان در سال 97چگونه بود؟
خوانندگان «سالمت» هر هفته در این صفحه
ترجمه:
در جریان آخرین رویدادهای سالمت در
مرجان
یشایایی
سراسر جهان قرار میگرفتند .سعی کردیم
در این سال ،اخبار سالمت را از منابع
مختلف و معتبر تهیه کنیم .از رسانهها گرفته تا گزارشهای
نهادهای مسوول بینالمللی مانند سازمان جهانی بهداشت و
نیز بر آن بودیم تا در حد امکان ،تصویری کموبیش جامع
در اختیارتان بگذاریم .در این شماره مروری کردهایم بر
رویدادهای مهم سالمت در سالی که گذشت.

افغانستان ،پایتخت فلج اطفال جهان

نزدیک به یک میلیون کودک در ایالت قندهار افغانستان برای
درامان ماندن از بیماری فلج اطفال باید دستکم ماهی یکبار
واکسن خوراکی دریافت کنند اما بسیاری از آنها در مناطق
تحت کنترل طالبان در مناطق جنوبی کشور زندگی میکنند که
کارکنان محلی اجازه ورود و مراجعه خانه به خانه را ندارند.
این واقعیت ،شرایط را برای ایجاد یک پوشش واکسیناسیون
فراگیر دشوار کرده و افغانستان که یکی از  3کشوری است
که هنوز فلج اطفال در آنجا شیوع دارد ،هنوز گرفتار بیماری
است .امسال  19مورد بیماری ثبت شد ،درصورتی که به
گفته سازمان جهانی بهداشت ،این تعداد در هر یک از 2
سال گذشته  13مورد بود.

زنان آفریقایی بیدفاع در برابر ایدز

پیش از فرارسیدن سال نو میالدی 6 ،فیلم کوتاه از سوی یک
موسسه غیرانتفاعی درباره یکی از بزرگترین مشکالت قاره
آفریقا منتشر شد؛ چطور میشود به زنان آفریقایی کمک کرد
به ایدز آلوده نشوند؟
این سازمان غیراتتفاعی که توسط بخش کمکهای خارجی
بنیاد بیل و ملیندا گیتس برپا شده ،درواقع بخشی از تالشی
است که زنان آفریقایی را تشویق به استفاده از دارویی به
نام پرپ (پیشگیری پیش از ابتال) میکند .مصرف روزانه
این دارو به شکل قرص شامل ماده تنوفوویر ،بیش از 99
درصد کارایی دارد.

آفریقای جنوبی و کنیا از کشورهای آفریقایی هستند که
دارو را پذیرفتهاند اما اهداکنندگان نگرانند باتوجه به سابقه
نهچندان نویدبخش پیشگیری از ایدز در قاره سیاه ،دارو
آنطور که باید و شاید بین زنان درمعرض خطر با استقبال
روبرو نشود.

الکل ،پنجمین عامل مرگهای زودهنگام در جهان

سازمان جهانی بهداشت میگوید ،افزایش قیمت الکل
و محدود کردن آن راهی است که از مصرف زیانبار آن
جلوگیری میکند.
این سازمان در دستورالعملی به نام (سیفر) که در همین
رابطه منتشر کرده ،تالش کرده با کمک دولتها ،مصرف
الکل را تا  7سال آینده تا 10درصد کاهش دهد .کنار وضع
مالیاتهای سنگینتر برای مشروبات الکلی ،محدود کردن
تبلیغات مشروبات الکلی ،وضع قوانین سختگیرانهتر درباره
مصرف الکل حین رانندگی و درمان بهتر عوارض مصرف
ازجمله این اقدامات هستند.
آمارهای سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که ساالنه
3میلیون نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی جان خود را از
دست میدهند و الکل پنجمین عامل مرگهای زودهنگام در
جهان شناخته شده است.
این سازمان امیدوار است دستورالعمل جدید بتواند دولتها
را ،خصوصا  76دولتی که در حال حاضر هیچ سیاست کنترل
و مصرف الکلی در آنها اعمال نمیشود ،تشویق کند که به
سوءمصرف الکل به عنوان یکی از مشکالت سالمت خود نگاه
کنند .سیفر نقشه راه پیشنهادی سازمان برای دولتهاست تا
بتوانند از طریق کاهش مصرف زیانبار الکل گامبهگام سالمت
مردم را بهتر و از شیوع بیشتر بیماریهای غیرواگیر جلوگیری
کنند و به اهداف تعریفشده برسند.

برنامههای انگلستان برای کاهش آلودگی هوا
کافی نیست

سالهاست معترضان و دانشمندان با ادعاهایی کهصحت حقوقی
آنها از سوی دادگاههای انگلستان نیز تایید شده ،میگویند
مردم انگلستان هوایی که تنفس میکنند که هم کشنده است
و هم از نظر استانداردهای اتحادیه اروپا غیرقانونی و واکنش
سیاستمداران این کشور بیتوجهی است.
آلودگیهای نادیدنی مانند دیاکسید نیتروژن و ذرات معلق

انگلیسیها را در معرض بیماریهایی مانند آسم ،سکته مغزی،
سرطان و حملههای قلبی قرار میدهند .یکی از مطالعات حاکی
از آن است که 60درصد از مردم بریتانیا در مناطقی زندگی
میکنند که هوایی پایینتر از سطح استاندارد اتحادیه اروپا
دارد و نتیجه آن ساالنه مرگ 40هزار نفر در بریتانیا به دلیل
آلودگی هواست .در لندن ،آلودگی هوا مشکلی حادتر از
مصرف الکل است و چاقی دومین مشکل بزرگ سالمت
محسوب میشود.

نفر در جهان تمام میشود

رسیدن به اهداف توافق پاریس ،توافقی جهانی برای کاهش
تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین به وسیله کاهش
انتشار گاز دیاکسیدکربن که آمریکا در سال گذشته از آن
خارج شد ،فقط با بهبود وضعیت آلودگی هوا میتواند تا سال
 2050میالدی ساالنه جان حدود یک میلیون نفر را از مرگ
نجات دهد .مخالفان اقدام علیه زمینگرمایی اغلب عقیده
دارند این اقدامات به اندازه هزینهای که قرار است برای آنها
صرف شود ،توجیه اقتصادی ندارد اما برآورد کارشناسان
نشان میدهد ارزش سالمت اقدام علیه تغییرات اقلیمی و
زمینگرمایی 2برابر هزینه بهبود سالمت در سطح جهانی در
وضعیت فعلی است و هزینه-فایده این اقدام در کشورهایی
مانند چین و هند که باالترین میزان آلودگی در آنها گزارش
شده ،از این هم بیشتر است.
گزارش سازمان جهانی بهداشت از کنفرانس تغییرات آب
و هوایی سازمان ملل متحد نشان میدهد قرار گرفتن در
هوای آلوده هر سال به قیمت جان حدود 7میلیون نفر در
جهان و هزینهای بالغ بر 5/11هزارمیلیارد دالر تمام میشود.
این پول درواقع هزینهای است که برای جبران ضررهای
آلودگی هوا باید پرداخته شود .درحالی که هزینه اقدامات
کنفرانس پاریس را حدود 1درصد از تولید ناخالص داخلی
تخمین زدهاند ،در  15کشوری که بیشترین میزان انتشار
گازهای گلخانهای از آنجا گزارش شده ،هزینههای سالمت
برای جبران این پدیده به حدود 4درصد تولید ناخالص
داخلی میرسد.
دکتر قبریسوس ،مدیرکل سازمان جهانی بهداشت ،عقیده
دارد« :توافق پاریس یکی از مهمترین توافقات درباره سالمت
در قرن  21است .شواهد دال بر این است تغییرات اقلیمی
تا همین جا هم تاثیری بسیار جدی بر سالمت ساکنان زمین
گذاشتهاند .این پدیده عوامل پایه برای سالمت خوب؛ یعنی
برخورداری از هوای پاک ،آب آشامیدنی سالم ،تغذیه
مناسب و مسکن ایمن را تهدید میکند و تاثیرات چند
دهه پیشرفت سالمت جهانی را در معرض خطر قرار داده
است .بیش از این نمیتوانیم برای برخورد با این پدیده
انسانساز درنگ کنیم».

فعالیتهای ورزشی جمعی میتواند از انزوا
بکاهد و برای استقامت روانی و کاهش افسردگی مفید باشد.

چاقی و سالمت افسانهای بیپایه است

با بیماری دست به گریبان هستند براساس نتیجه تحقیقاتی که
به تازگی انجام گرفته ،شعار چاقی همراه با سالمت افسانهای
بیش نیست.
پژوهشگران موسسه مطالعات چاقی در دانشگاه بیرمنگام
بریتانیا در گزارشی گفتهاند افراد چاق در طول عمر خود با
مشکالت جسمی مواجه میشوند ،با وجود اینکه اوایل زندگی،
نشانهای از عوارض قلبی ،دیابت و سطح باالی کلسترول در
آنها دیده نشود.
در این گزارش که در نشست کنگره اروپایی بررسی چاقی در
پرتغال ارائه شده ،آمده؛ «اصطالح چاق اما سالم» که اطمینان
میدهد اگر فردی چاق باشد اما عوامل متابولیکی او مانند
فشارخون و قندخون در حد مناسب باشد ،از سالمت جسمی
برخوردار است ،نظریهای گمراهکننده است ».برای تهیه این
گزارش ،پژوهشگران آمار و اطالعات پزشکی مربوط به 3
میلیون مرد و زن بریتانیایی را بین سالهای  ۱۹۹۵تا ۲۰۱۵
میالدی مورد بررسی قرار دادند .از میان این افراد ،وضعیت
کسانی دنبال شد که در آغاز دوره مطالعه ،با وجود اضافه
وزن ،نشانهای از مشکالت پزشکی مانند فشارخون ،قندخون
و کلسترول باال در آنها دیده نمیشد( .فرد چاق کسی است
که شاخص توده بدنی او  ۳۰یا بیشتر باشد).
نتیجه به دست آمده از این بررسی حاکی از آن است که افراد
چاق حتی اگر سوختوساز سالمی داشته باشند ،بیش از افراد
با وزن عادی در معرض ابتال به بیماری قلبی ،سکته مغزی و
نارسایی قلبی قرار دارند.

تحرک منظم جسمی به بهبود سالمت روانی
کمک میکند

مطالعهای بزرگ در آمریکا نشان میدهد فعالیت منظم جسمی
به مدت  ۴۵دقیقه برای  3-5بار در هفته میتواند به بهبود
سالمت روان کمک کند.
در این مطالعه  1میلیون و  ۲۰۰هزار نفر میزان فعالیت جسمی
و وضع روانی خود را برای یک دوره یک ماهه گزارش دادند.
«روزهای بد» کسانی که ورزش کردند ،در مقایسه با کسانی که
ورزش نمیکردند ،به اندازه یک روز و نیم در ماه کمتر بود.

نکته جدید در این گزارش این است که نشان میدهد حتی
افراد چاق هم که امروز از نظر پزشکی سالم تشخیص داده
میشوند از ابتالی به این امراض در آینده درامان نیستند.

خستگی ژاپنیها را از پا درآورده

نتایج این مطالعه نشان داد هرچند ورزشهای جمعی،
دوچرخهسواری و ایروبیک بیشترین تاثیر مثبت را داشته است
اما انواع تحرک جسمی از جمله کار خانگی و رسیدگی به
بچهها ،صرفنظر از سن یا جنسیت ،باعث بهبود وضعیت
روانی شده است .این مطالعه که نتایج آن در نشریه «روانشناسی
لنست» چاپ شده و در نوع خود بزرگترین تحقیق تا امروز
است ،فقط نگاه آماری به نتایج فعالیت جسمی افراد داشته
و نمیتواند ثابت کند چگونه فعالیت جسمی علت مستقیم
بهبود حال روانی بوده است.
نتایج تحقیقات قبلی درباره تاثیر ورزش بر سالمت روان به
نتایج ضدونقیضی منجر شده بود .بعضی مطالعات حاکی از
آن بود بیتحرکی میتواند به وضع بد روانی منجر شود و
همچنین از عوارض آن باشد .عالوه بر تاثیر ورزش بر روان
افراد ،نتایج مطالعات نشان داد ورزش خطر بیماری قلبی،
سکته مغزی و دیابت را کم میکند و به این ترتیب باعث
بهبود سطح کیفیت زندگی میشود اما این مطالعه نتیجهگیری
کرد چیزی به نام «ورزش زیادی» هم وجود دارد.
«اگر بیش از  ۲۳بار در ماه ورزش کنید ،یا برای بیش از ۹۰
دقیقه ورزش کنید ،وضعیت روانیتان بدتر میشود».
به گفته دانشمندان ،تاثیر مثبت ورزشهای تیمی نشان میدهد

فرهنگ کار در ژاپن بسیار سختگیرانه است ،آنقدر سختگیرانه
که در دهه  1970میالدی ،واژهای در ادبیات ژاپن ابداع شد
که ترجمه آن مرگ براثر بیشکاری است .کاروشی یا همان
مرگ براثر بیشکاری برای کارکنانی به کار میرود که فشار
زیاد ساعات طوالنی کار آنها را به خودکشی کشانده یا دچار
بیماریهای قلبی یا سکته مغزی میکند .یکی از آخرین افرادی
که براثر کاروشی خودکشی کردند ،یک زن روزنامهنگار ژاپنی
به نام «میوا سادو» بود که در یک ماه بیش از  159ساعت
اضافهکاری کرده و پیش از آن در سال  2013میالدی دچار
مشکل قلبی شده بود .او سرانجام در اکتبر سال  2017میالدی
دست به خودکشی زد .پیش از آن «ماتسوری تاکاهاشی»،
کارمند  24ساله یک شرکت تبلیغاتی ،بعد از  105ساعت
اضافهکاری ،خود را از پشت بام محل کارش پرت کرد .وی
پیش از خودکشی ،این پست را در توئیتر خود نوشته بود:
«ساعت  4صبح است و بدن من میلرزد .میخواهم بمیرم.
خیلی خستهام».
براساس گزارشی که در سال  2016میالدی درباره کاروشی
منتشر شد20 ،درصد از 10هزار ژاپنی که در این بررسی
شرکت کرده بودند ،گفتند در ماه دستکم  80ساعت
اضافهکاری داشتهاند.

ایدز در اروپای شرقی رو به افزایش است

ایدز همچنان معضل بزرگ سالمت در جهان است .این
بیماری در مناطق شرقی اروپا مانند روسیه 2میلیون نفر را
مبتال کرده است .طبق گزارش مسووالن سالمت مرکز اروپایی
پیشگیری از بیماریها در سازمان جهانی بهداشت ،بیشترین
میزان تشخیص در اروپای شرقی ثبت شده است .سیانان
گزارش میدهد در سال  2017میالدی از 160هزار مورد

تشخیص ایدز در اروپا،
130هزار نفر در اروپای شرقی
زندگی میکردهاند که باالترین میزان نسبت
به مناطق دیگر است .در این میان بیشترین میزان
ابتال ،مربوط به روسیه میشود 71 ،مورد تشخیص جدید
در هر 100هزار نفر .آمارها نشان میدهند میزان تشخیص
موارد جدید ابتال در اروپای غربی 51/1مورد در هر 100هزار
نفر و در مرکز اروپا 3/2 ،مورد در هر 100هزار بوده است.

قحطی حاصل از جنگ یمن ،جان میلیونها
یمنی را تهدید میکند

قحطی در یمن به دلیل کمبود غذا نیست .فروشگاههای بیرون
از بیمارستان پر از کاال هستند اما گرانی قیمتها مانع خرید
است .امروز بیشترین انتقادات به سعودیها بر حمالت هوایی
آنها به یمن متمرکز شده که بیش از هزاران شهروند یمنی را
در عروس 
ی یا تشییع جنازه یا اتوبوس مدرسه به کام مرگ
کشیده است .این حمالت با استفاده از بمبها و اطالعاتی
انجام شده که آمریکا دراختیار عربستان سعودی گذاشته است.
کارشناسان کمکرسانی و مسووالن سازمان ملل عقیده دارند،
عالوه بر حمالت هوایی نوعی جنگ موذیانه علیه یمن درجریان
است که بیش از حمالت نظامی تلفات گرفته و اکنون خطر آن
را دارد که سراسر این کشور را در قحطی هولناکی فرو ببرد.
عربستان تحت حاکمیت محمد بن سلمان ،ائتالف به
رهبری عربستان و متحدان یمنی خود ،اقدامات تنبیهی
اقتصادی را برای در فشار قرار دادن حوثیهای یمنی که
کنترل شمال یمن را در دست دارند ،به کار بستهاند که
این اقدامات شامل محاصرههای دورهای ،محدود کردن
واردات و خودداری از پرداخت دستمزد بیش از یکمیلیون
کارمند غیرنظامی ،باعث نابودی اقتصاد یمن و فقیرتر شدن
میلیونها یمنی شده است.
مارک لوکوک ،معاون امور بشردوستانه به شورای امنیت گزارش
میدهد« :اکنون خطر وقوع قحطی بزرگ و سراسری در یمن،
قریبالوقوع و کامال روشن است8 .میلیون نفر در یمن برای
زنده ماندن نیاز به کمکهای فوری دارند و این تعداد میتواند
بهزودی به 14میلیون؛ یعنی نیمی از جمعیت یمن برسد».
الکس وال که روی قحطیهای بشرساخته مطالعه میکند ،در
توضیح این موضوع میگوید« :اغلب مردم قحطی را کمبود غذا
میدانند،درصورتیکهاینمسالهدریمن،جنگیاقتصادیاست».

سازمان جهانی بهداشت :برابری جنسیتی سالمت
مردان را افزایش میدهد

متوسط عمر مردان در جهان کوتاهتر از زنان است اما به نظر
میرسد مردان کشورهایی که بیشترین برابری جنسیتی را دارند
نسبت به مردانی که متولد یا ساکن کشورهایی با شکاف جنسیتی
زیادی هستند ،از سالمت جسمانی و روانی باالتری برخوردارند.
در گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت درباره تاثیر شکاف
جنسیتی بر سالمت پسران آمده« :زندگی در کشورهایی با برابری
جنسیتی بر سالمت مردان موثر است .این مردان میزان مرگومیر
پایینتری دارند و کمتر به افسردگی و بیماریهای قلبی-عروقی
مبتال میشوند .آنها روابط جنسی ایمنتری دارند و رفتارهای
خشن کمتری از خود بروز میدهند».
نتایج این مطالعات نشان دادهاند با وجود اینکه مردان در اروپا به
دلیل کشیدن سیگار و نوشیدن مشروبات الکلی بیشتر از زنان در
معرض ابتال به بیماریهای گوناگون هستند ،این برابری جنسیتی
سبب شده نسبت به مردان دیگر مناطق جهان از سالمت بهتری
بهرهمندشوند.باالبودنشکافجنسیتیوارزششمردن«مردانگی»
در برخی جوامع سبب میشود مردان رفتارهایی از خود بروز
دهند که سالمتشان را با خطر مواجه میکند .این افراد به بهانه
داشتن «قدرت بدنی باالتر» تغذیه ناسالمتری دارند و رفتارهای
پرخطر جنسی و خشونت بیشتری از خود بروز میدهند که
درنهایت سالمتشان را به خطر میاندازد.
از سوی دیگر ،در جوامع با برابری جنسیتی کم ،مردان بار
مسوولیت مالی زندگی را بر دوش میکشند .این موضوع
به آنها این قدرت را میدهد تا تصمیمات اساسی خانواده
برعهدهشان قرارگیرد اما در عین حال سبب میشود فشارهای
جسمانی و روانی بر آنها بیشتر شود و درنهایت نرخ مرگومیر
زودهنگام آنها افزایش یابد.
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نوروز و مناسبتهایی از این نوع باعث افزایش همدلی
و اعتماد و نشاط و حس هویت در جامعه میشوند

چرا نوروز
زنده مانده است؟
بگذارید نوروز را در بافت اجتماعی خود و خارج از خانه و بین صدها میلیون نفری که هر ساله
در ایران ،افغانستان ،تاجیکستان ،جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه و قفقاز در
مرجان
یشایایی
منطقه بالکان ،حوزه دریای سیاه و خاورمیانه ببینیم که هر یک نوروز را با رنگ و بوی سرزمین
خود شادمانه جشن میگیرند .نوروز با این مردم چه کرده که هنوز بعد از گذشت چندهزار سال
و باوجود اینکه این منطقه بارها مورد هجوم و تاخت و تاز قرار گرفته همچنان سرزنده و شاداب میان ماست
و خبر بهار زیبا را برایمان میآورد .مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ چهارم اسفند  ۱۳۸۸روز اول
فروردین ( ۲۱مارس) هر سال را در چارچوب فرهنگ صلح به عنوان «روز جهانی نوروز» به تصویب رساند
و در تقویم خود جاداد .در اطالعیه دفتر روابط عمومی مجمع عمومی سازمان ملل آمده« :امروز بیش از ۳۰۰
میلیون نفر در ایران ،افغانستان ،تاجیکستان ،جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه و قفقاز در منطقه
بالکان ،حوزه دریای سیاه و خاورمیانه آغاز فصل بهار را با سنت باستانی عید نوروز که تاکیدی بر زندگی در
هماهنگی و تعادل با طبیعت است ،جشن میگیرند ».در مجمع عمومی سازمان ملل ،نوروز جشنی توصیفشده
است با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از  3هزار سال دارد .عالوه بر آن ،در تاریخ  ۸مهر ماه همین سال عید نوروز
به عنوان «میراث فرهنگی و معنوی بشر» ،در شاخه آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو به ثبت رسید.

ابراهیم جعفری در یادداشتی با عنوان «نوروز،
زاینده سرمایه اجتماعی» در روزنامه اطالعات
مینویسد« :اگرچه مشکالتمان بیشتر شده ،هنوز
هم حتی برای حل آنها با یکدیگر ارتباط برقرار
نمیکنیم.فراموش نکنیم هر نوروزی یک آیین
ارتباطیاستوازطریقارتباطات،همدلیواعتماد
که مضمون اصلی سرمایه اجتماعی است ،ایجاد
میشود .اندیشمندان با بررسی عوامل گوناگون
دخیل در توسعه جوامع ،نهایتا به این نتیجه
رسیدهاندکهاگرسرمایهطبیعی،انسانیوفیزیکی
در اختیار یک جامعه باشد اما سرمایه اجتماعی
وجود نداشته یا میزان آن کم باشد ،پیشرفت و
توسعه خیالی خام و سرابگونه خواهد بود.
سرمایه اجتماعی چند مولفه دارد که عبارتند
از اعتماد ،مشارکتجویی ،مسوولیتپذیری،
همکاری و رعایت حقوق یکدیگر و ...که
مهمترین آنها اعتماد است و ابعاد گستردهای را

شامل میشود.با کمال تاسف باید اذعان کرد در
جامعه ما سرمایه اجتماعی به دالیل گوناگون رو
بهفروپاشیاست.شاخصدرصدتعدادچکهای
برگشتی ،شاخص تلفات جادهای ،آمار باالی
طالق ،میزان باالی قانونشکنی ،افزایش جرم و
جنایت و...که هیچ کدام زیبنده نظام اسالمی ما
نیست ».ادعای نگارنده این است؛ مهمترین عامل
کاهشسرمایهاجتماعیکهنتیجهآننبوداعتمادو
درمرحلهبعدمسوولیتپذیریومشارکتجویی
ت اما
و...است ،بحران در «ارتباطات انسانی» اس 
نکته مهم درباره نوروز و مناسبتهای فراملی آن
استکهدرپهنهوسیعیازجهانمردمرابههمپیوند
میدهد .در همین روز ما ایرانیها با همسایگان
افغان و تاجیکمان پیوند میخوریم و پیوندهای
چندهزار سالهمان را دوباره به یاد میآوریم .شاید
در منطقه بحرانزدهای مانند خاورمیانه ،هیچ چیز
مانند مناسبتهایی که مردم را مانند خواهر و

برادر به هم پیوند میدهد ،نتواند زمینهساز صلح
و آشتی و دوستی باشد.
اردشیر انتظاری ،استاد جامعهشناسی دانشگاه
عالمه طباطبایی در گفتوگویی با خبرگزاری
مهر نوروز را از دیدگاه جامعهشناسی بررسی
کرده و میگوید« :نوروز سابقه دیرینهای دارد که
با ابعاد دینی در جامعه ما ترکیب شده بنابراین
به نوعی سرمایه ملی ،اجتماعی و مذهبی
ماست ».از دیدگاه جامعهشناسی سنتهای
اجتماعی کارکرد مثبت یا کارکرد منفی دارند.
رابرت مرتون ،ویلیام سامنر و دیگران از دیدگاه
کارکردگرایی به بررسی پدیدههای اجتماعی از
جمله رسوم و سنتهای اجتماعی پرداختهاند.
کارکرد مثبت رسوم و سنتهای اجتماعی به این
معنی است که به تحکیم ،وحدت ،هماهنگی و
رشد و توسعه کمک میکند و سبب دوام و
پایداری جامعه میشود .کارکرد منفی ،برعکس

به نظم و ثبات جامعه خدشه وارد میکند و
برای جامعه مشکالت جدی به وجود میآورد.
نوروز یکی از این سنتهای اجتماعی است که
کارکردهای مثبتی در جامعه دارد.
هر رسمی در جامعه کارکردهای پیوندساز و
همبستهکننده دارد و جامعه برای دوام خودش
نیازمند این فعالیتهاست و به احساسات
مشترک نیاز دارد ،خصوصا در جامعه امروزی
که بخشهای مختلف از هم دور هستند و
وجود مراسمی مانند نوروز باعث میشود نگاه
مشترک به وجود بیاید و به دوام و بقای جامعه
و ایجاد احساس نوعدوستی کمک میکند .همه
مراسم ملی چنین کارکرد همبستهسازی دارند
ولی نوروز ریشههای تاریخی دارد و سابقه
تمدنیاش بیشتر از سایر جشنهای ملی است.
ما در طول سال مراسمهایی با تاریخ و تمدنهای
طوالنی داریم که عمدتا مراسم مذهبی هستند

مراسم شادیبخشی مانند نوروز باعث سرزندگی و نشاط فردی و اجتماعی میشود

دیدوبازدید عید را با هر شرایطی برگزار کنیم
یکی از سنتهای زیبای کشور ما و اغلب
دکتر بهنام کشورهایهمسایهایرانمراسمچهارشنبهسوری،
اوحدی
نوروز و سیزدهبدر است که در آغاز بهار 2
روانپزشک
هفتهای شاد را برای مردم رقم میزند .هرقدر
هم که حالتان بد باشد یا دچار افسردگی باشید
یا ناراحت و دلخور یا گرفتار مشکالت مالی ،جسمانی و خانوادگی ،باز هم
میتوانید برای سال نو و در این مراسم خود را بازسازی و اهداف جدیدی را
برای خودتان تعریف کنید.
متاسفانه انگار مد شده که خانوادههای متوسط و متوسط رو به باال نوعی بازی روشنفکری
راه انداختهاند که بچهدار نشوند .شاید به تعویق انداختن بچهدار شدن به دلیل درس
خواندن یا ترمیم وضعیت مالی برای مدت کوتاهی توجیهپذیر باشد اما امروز میبینیم
خانوادههای بسیاری با وجود داشتن وضعیت معیشتی مناسب ،اسیر جو دلمرده فعلی
جامعه ما میشوند و با یک توجیه دمدستی که «مگر خود ما که دنیا آمدیم برای پدر
و مادرمان چه کردیم؟» خانوادههایی سوت و کور راه میاندازند .شاید همین منطق
عجیب باعث شده مراسم نوروز از شور و هیجان همیشگی خالی شود .دیگر در کمتر
خانوادهای نوهها دور یک سفره با پدربزرگ و مادربزرگ منتظر تحویل سال مینشینند.
دیگر نه نسل جوان و نوجوان ما و نه نسلی از پدربزرگها و مادربزرگها این ارتباط
و مراسم دلچسب را تجربه نمیکنند.
من روانپزشک به جد عقیده دارم برای آنکه نشاط و ارتباط و همبستگی اجتماعی
دیرینمان را از دست ندهیم ،باید این روشهای اشتباه را تغییر دهیم .نسل فعلی که
آزادی خود را در نیاوردن اوالد میدانند ،بعد از فوت پدر و مادرهایشان تنها میشوند
و آن موقع که درسشان را خوانده و سرمایهشان را هم تامین کردهاند ،باید تک و تنها
نوروزها را برگزار کنند .بچهها یکی از ارکان نوروز هستند.
یکی از مشکالتی که این روزها بسیار شاهد آن هستیم ،کمالگراییهایی است که بچه
آوردن و بچه بزرگ کردن را در تور موانع مختلف گرفتار کرده .اغلب این کمالگراییها
بیآنکه دلیلی منطقی برای آنها وجود داشته باشد یا حتی از سوی کارشناسان توصیه
شود ،فقط دنبالهروی مد یا چشم و همچشمی میشوند .به بچه و والدین آسیب
میرسانند و هزینهای را بر خانواده تحمیل میکنند که هیچ سودی برای آموزش و
پرورش و آینده کودک ندارد و در بسیاری موارد ،فشار بیموردی بر او تحمیل میکند
تا از قافله بچههای دیگری که به راست یا دروغ در قله موفقیتها قرار گرفتهاند ،عقب
نماند .نمیدانم چرا در طبقات متوسط و متوسط رو به باال ،خانوادهها فکر میکنند ،بچه
خوب بچهای است که پیانو یا ویولن بزند و هر بار که مهمانی برگزار شد ،با نواختن
چند قطعهای که اغلب با بیمیلی و فشار پدر و مادر یاد گرفته ،باعث تحسین مهمانان
شود؟! یا مثال بچه به محض اینکه زبان باز کند ،باید معادل کلمات فارسی را که هنوز
نمیتواند درست ادا کند ،به انگلیسی و فرانسه هم بگوید .از همه مهمتر یا شاید بدتر
اینکه این نوع کمالگراییها کمکی به آموزش بچه در سالهای آتی نمیکند .من هیچ
کدام از این کمالگراییها را در تربیت بچههای کشورهای توسعهیافته ندیدهام .در
کشورهای توسعهیافته چنین وسواسهایی نه در تغذیه و نه در سطح تفریحی اعمال
نمیشود و بیشتر سعی میکنند به جای فضایی پرفشار و بیروح و پر از برنامههای
گوناگون ،محیطی شاد و پرتحرک و خالق برای بچههایشان خلق کنند.

مجموعه عواملی که در باال گفتم ،باعث شدهاند
نوروزهای ما کمرنگ شوند .بنا به دالیل مختلف
ازجمله مهاجرت خانوادهها در مناسبتهای مختلف
نمیتوانند کنار هم جمع شوند .به باور من ،خانواده
ارزشمندترین مایملک هر کسی است .عالوه بر حافظه
تاریخی که از پدران و مادران و پدربزرگها و مادربزرگها به نسل بعدی منتقل
میشود و کمترین اثر فوری آن احساس تعلق خاطر و هویتمندی؛ یعنی احساسی
است که به هر کس در زندگی شخصیاش آرامش و غنا میبخشد ،میتوان با بازدید
از موزههایی مانند موزه ایران باستان این احساس هویت را تا قرنها پیدا و احساس
کرد و زیورآالت و شیوه زندگی و لباسها و نوع برگزاری مراسمی را که امروز به ما
رسیده را دستکم در شکل ماکت آن مشاهده کرد.
وقتی من این حرفها را در فضای مجازی مینویسم ،گاهی افرادی که مادر یا پدری
خشن و پرخاشگر یا آزاردهنده داشتهاند ،اعتراض میکنند که پدر و مادر میتوانند
بدترین نغمتهای جهان باشند .هرچند این احساسها میتوانند در مواردی به حق
و حاصل تجربه تلخ چندساله باشند ،اغلب افراد خوشبختانه چنین تجربیات تلخی
نداشتهاند.
دوره نوروز تعطیالتی طوالنی برای همه ما ایرانیها فراهم میآورد .میشود در این
تعطیالت کتاب خواند یا فیلم دید و موسیقی گوش کرد یا به دل کوه و طبیعت زد
اما کنار همه اینها نوروز فرصتی است بینظیر برای تازه کردن پیوندهای خانوادگی
و درنهایت افزایش سرمایه اجتماعی؛ یعنی به زبان ساده ،افزایش اعتماد و همدلی و
مهرورزی .میشود این رابطهها را گسترش داد و به افراد بیشتری سر زد.
پیشنهادم این است که نگذاریم فشار اقتصادی فعلی ما را به کلی از وابستگیهایمان
و اطرافیانمان جدا و فضای دلمرده فعلی را شدیدتر کند .میتوان این مراسم را کمی
سادهتر و کمهزینهتر برگزار کرد اما باید برگزار کرد.
مشکلی که خانوادههای امروزی با جوان خودشان دارند ،بیمیلی جوانان نسبت به
این نوع روابط است .به نظرم بهتر است با نرمش و انعطاف جوانمان را به حضور
در جمع خانواده و هویت و ریشههایش عالقهمند کنیم .اهمیت این ریشهها و
هویت به مرور در زندگی افراد بیشتر مشخص میشود .افراد زیادی را دیدهاید که
بعد از سالیان دراز که وطن خود را ترک کرده و توانستهاند از موانع مالی و شغلی
و دریافت مدارک اقامت بگذرند ،تازه فهمیدهاند زندگیشان خالی است چون تعلق
خاطر و ریشه و هویت ندارند .چهارشنبهسوری و نوروز و سیزدهبدر را کم دارد.
گپ و گفتهای جوانی و خندههای بیدلیل را کم دارد چون همه اینها شادمانی
زندگی هستند و شاد زیستن را برایمان به ارمغان میآورند .حتی رسم ما ایرانیها برای
رفتن سر خاک درگذشتگان ،هرچند غمانگیز به نظر میرسد ،درواقع هویتبخش
و تسکیندهنده است.
با توجه به گرانیها و فشار اقتصادی ،توصیهام به مردم این است که با سادگی و کم
کردن تشریفات حتما این مراسم را ادامه دهند .مهم ادامه دادن این مراسم است که
برای جامعه ما سرزندگی و نشاط و شادی را به همراه میآورد .نوروز رسمی کهنه
و از مدافتاده نیست ،بلکه عامل هویتبخشی است که کمک میکند شاکله شخصیتی
در ما شکل بگیرد .گذشته را نه باید تقدیس کرد و نه دور انداخت.

و بعد حزنآلود بودن آنها غلبه دارد .کنار این
مراسم ،برگزاری جشنهایی مثل نوروز فضای
جامعه را تلطیف و تعدیل میکند چرا که در
جامعه هم حزن الزم است ،هم شادی و نباید
از شادی فرار یا آن را فراموش کرد .جامعه به
روحیه فرحبخش نیاز دارد و اگر ما جشنی مثل
نوروز نداشتیم باید مانند بسیاری از کشورهای
دیگرجشنیبافضایفرحبخشایجادمیکردیم.
نوروز سابقه دیرینهای دارد که با ابعاد دینی
در جامعه ما ترکیب شده است .اینکه جامعه
تغییر میکند و وضعیت گذشته ثابت نمیماند،
طبیعی است .درست است که نوروزهای این
دوره مانند نوروز سالهای گذشته نیست اما
هنوز مشترکات بسیاری وجود دارد ،مثال ممکن
است تعداد دیدوبازدیدها مثل گذشته نباشد ولی
همچنان رسم و رسوم مثل خرید شب عید،
خانهتکانی و ...وجود دارد بنابراین بسیاری از

رسمها ممکن است تحت تاثیر عواملی کم و
زیاد شود ولی همیشه باقی میماند ،حتی در
میزان حداقلی .به عقیده این استاد دانشگاه ،سنت
ثابت و پیوستار نیست و در هر دورهای تغییر
میکند .حتی چهارشنبهسوری را هم با وجود
آسیبهایی که ممکن است وارد کند نباید از
دست داد ،بلکه باید آن را درست مدیریت کرد.
منفکرمیکنماینمدیریتبایدتوسطگروههای
مختلف اجتماعی انجام بگیرد .این گروهها باید
با انگیزه فرهنگی در عرصه فعال باشند و برای
حفظ میراث فرهنگی اهتمام کنند تا سرمایه
فرهنگیمان حفظ شود .واقعیت این است که
بیمهری به این رسوم لطمات جدی به جامعه
میزند.اغتشاشات،آشوبهاوبیاحتیاطیهایی
که در گذشته داشتیم محصول نگاههای غلط
است .به عقیده من ،تغییر فصل فرصت خوبی
برای تغییر رویه و نگرشهاست.

چرا نوروز سرمایه اجتماعی است؟
سرمایه اجتماعی درواقع همان چسبی است که مردم را مثل تن یکپارچه میکند .نوروز یکی
از همان چسبهای اجتماعی است که هرقدر هم دورا ن تلخ و شیرین از رویش گذشتهاند ،باز
هم با جانسختی باقی مانده تا هر سال با گل و سبزه و شیرینی کاممان را شیرین کند .سرمایه
اجتماعی همان اعتمادی است که وقتی بسته نان کنار مغازهای قرار میگیرد تا صاحب مغازه
بعد از شروع کار خود آن را بردارد ،رهگذران به آن دست نمیزنند .همان قول شرفی است
که مردم به آن پایبند میمانند ،همان دست کمکی است که به مسافران در راه مانده میدهند
و همان غذای اندکی است که در وقت نیاز با انسانی که حتی نامش را نمیدانند ،شریک
میشوند ،همان حس همدلی است که باعث میشود اعتماد کنند و راست بگویند .سرمایه
اجتماعی همان زبالهای است که ما به زمین نینداختهایم اما برای پاکیزه ماندن محیط اطرافمان
آن را از زمین برمیداریم و همان حسی است که وقتی بچهای گریان را در خیابان میبینیم
با مهربانی پیش میرویم و میگوییم« :کوچولو ،مامانت را گم کردهای؟» دولتها میروند
و میآیند اما سرمایه اجتماعی به جای خود باقی است .سرمایه اجتماعی همان است که
معادالت روی کاغذ را هنگام جنگ و تجاوز و تحریم به هم میریزد و به زندگی فرد ،معنی
و مفهوم میبخشد و زندگی را سادهتر و لذتبخشتر میکند .پس به طور کلی میتوان گفت
هرچه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر باشد ،آن ملت ،خوشبختتر و ثروتمندتر خواهد بود.
سرمایه اجتماعی یا بعد معنوی یک اجتماع ،میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد
به «همکاری» و «مشارکت» در تعامالت اجتماعی ،بازوی قدرتمندی است تا به کمک
آن بتوان کنار مدیریت مالی ،اقتصادی و سیاسی ،حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ...را امکانپذیر کرد.
برخی از جنبهها و اشکال سرمایه اجتماعی که گاهی از آنها به عنوان ارزشهای اجتماعی
نیز یاد میشود ،عبارتند از :اعتماد ،صداقت ،حسن تفاهم ،سالمت نفس ،همدردی ،دوستی،
همبستگی ،فداکاری و ...این ابعاد از طریق جریانهای اطالعرسانی مثل آموزش مربوط
به مشاغل ،تبادل عقاید ،تبادل اطالعات ،هنجارهای مربوط به معامالت در شبکههای
اجتماعی ،مشارکتهای مردمی ،گروههای خودیاری و نوعدوستی و روحیه جمعگرایی
در برابر فردگرایی و ...بین اعضای شبکههای اجتماعی شکل میگیرد ،به طوری که جای
پای این بحث را در روابط تمامی گروههای اجتماعی از قبیل مذهبی (مسجد ،کلیسا)،
ورزشی (باشگاهها) ،مدنی (انجمنها ،اتحادیهها ،احزاب و رسانههای مستقل) ،آموزشی
و تربیتی (مدارس ،دانشگاهها) و در روابط همسایگی ،دوستانه ،شغلی و خانوادگی نیز
میتوان مشاهده کرد.
سرمایه اجتماعی؛ یعنی دوست داشتن
همسایههای افغانی و پاکستانی و هر کس
در اطراف مرزهای ما که در ریشههای
تاریخی با او مشترکیم یا حتی در دورتر
از مرزهای ما ریشههای انسانی یکی داریم.
هر چه فرد با افراد ،طبقات و
گروههای بیشتر و متعلق به نژادها
و مذاهب مختلف در ارتباط
باشد و با آنها رابطه دوستی
برقرارکردهباشد،بههمان
اندازه موجب افزایش
سرمایه اجتماعی
شده است.

هنر و سالمت
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گزارش مراسم اختتامیه جشنواره عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر در دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان را سیاه نبین

همه جا سفید است ،سفید سفید؛ این تصویری است
که همه از بیمارستان دارند اما سفیدی هم نمیتواند
ریحانه
یهایی را که بیمارستان و بیمار بودن ته
سیاهیها و تلخ 
تهرانی
ذهن به جا میگذارد ،پاک کند .تا اسم بیماری میآید،
همه واکنشها منفی میشود حتی اگر حضور در این مکان نتیجه مثبتی
مانند رسیدن به سالمت و حتی بچهدار شدن داشته باشد .برای تغییر این
نگاه به بیمارستان گروه هنر و سالمت برنامههای ویژهای دارند .آنها که قبال
با برگزاری جشنوارههایی برای کودکان بیمار و جمعآوری اسباببازی و
برپایی اتاقهای بازی در بیمارستانها برای شاد کردن کودکان فعالیتهایی
داشتند،اینبارجشنوارهدیگریبرپاکردند؛«جشنوارهعکاسیازبیمارستان».
کسانی که این جشنواره را برگزار کردند دغدغه سالمت روان بیماران و
همچنین کارکنان بیمارستان و کادر پزشکی را داشتند و این جشنواره را
گامی برای کم کردن فضای اندوه و غصه بیمارستان میدانند .کسانی که
میخواستند در این جشنواره شرکت کنند تا پایان آبانماه فرصت داشتند
آثارشان را ارسال کنند 263 .عکس بهمن ماه سال جاری با حضور پزشکان،
هیات داوران و صاحبمنصبان در حرفه عکاسی داوری شد و از بین
 263عکس ارسالشده  86عکس واجد شرایط قرار گرفت که از این میان
برای انتخاب نفرات اول تا سوم و  10عکس برگزیده در این جشنواره
به بهترین عکاسان برای ثبت آثار «بیمارستان از نگاهی دیگر» رأی داده
شد .مهمترین شرط شرکت در این مسابقه این بود که تمامی عکسهای
ارسالی مربوط به محیط بیمارستان باشد .عالوه براین ،شرط بر این شد
تا چهره بیماران و افراد حاضر در عکس پوشیده باشد .همچنین به دلیل
اینکه به کیفیت یکسانی از عکسها برای قضاوت برسیم ،بنا بر این شد
که تمامی عکسها با گوشی همراه گرفته شود .بعد از داوری عکسها،
تصمیم این شد که در این دوره از جشنواره نفر اول انتخاب نشود و به
جای آن دو نفر در جایگاه دوم و دو نفر هم در جایگاه سوم قرار بگیرند.
همچنین  10عکس در این بین برگزیده اعالم شوند که در مراسم اختتامیه
همین اتفاق افتاد .چند روز پیش اختتامیه جشنواره عکاسی بیمارستان از
نگاه دیگر در سالن ابنسینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .در
این مراسم دکتر نیما رضایی ،معاون بینالملل دانشکده پزشکی و موسس

شبکهجهانییوسرن،دکترعفتپناه،رئیسبیمارستانضیاییان،دکترتوکلی
بزاز ،معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی ،دکتر رویا ستارزاده،
معاون هیاتعلمی دانشکده پزشکی ،دکتر رضا شروین بدو ،رئیس و دکتر
مسعود محمدپور عضو هیاتعلمی مرکز طبی کودکان حضور داشتند.

تقدیرازرئیسبیمارستانطبیکودکان

نخستین برنامه در این مراسم اجرای آهنگهای کودکانه گروه موسیقی
سالمت و هن ر هارتبند بود .این گروه موسیقی از کودکان و نوجوانانی
تشکیل شده که سابقه بیماری جسمانی یا بستری در بیمارستان را دارند.
اجرای موسیقی توسط این گروه با استقبال و تشویق بینظیر تماشاگران
همراه شد .بعد از پایان اجرایهارتبند یکی از کودکان هنرمند این
گروه ،پزشک مهربان و دلسوز منتخب این گروه را معرفی کرد تا با
اهدای لوح تقدیر و مدال زحمات او را تا حد بسیار کمی جبران

کنند و به این وسیله از سالها تالش این پزشک دلسوز در این زمینه
قدردانی به عمل بیاورند .دکتر شروین رضت بدو ،این پزشک نمونه
بود .دکتر بدو ،رئیس بیمارستان طبی کودکان است که قدیمیترین و
فوقتخصصیترینبیمارستاندرخصوصبیماریهایکودکاناست.در
این بیمارستان بیماریهای کودکان تا سنین  15سال درمان میشود اما به
گفته دکتر ،در یکی از برنامههای تلویزیونی برخی بیماران این بیمارستان
آنچنان به کادر و پزشکان وابسته میشوند که بعد از  15سالگی هم به
بیمارستان طبی کودکان برای درمان مراجعه میکنند .دکتر بدو ،رئیس این
بیمارستان ،فوقتخصص مغز و اعصاب کودکان است و علت گرایش
به این تخصص را عالقه شدید خودش به کودکان ذکر کرده است.

فروش آثار هنری به نفع کودکان بیمار

در ادامه این مراسم یک تابلوی نقاشی که آن را یکی از هنرمندانی که

دکترنیمارضایی:بیمارستانفقطغمنیست
بوی الکل ،روپوش سفید پرستاران و پزشکان و همه عوامل یک محیط
درمانی نهتنها برای کودکان ،بلکه برای بزرگساالن نیز با خود استرس،
نگرانی و ناخودآگاه غم و اندوه را همراه میآورد ،تا جایی که همه ما
عجله داریم هرچه سریعتر از این محیط فرار کنیم بنابراین باید توجه
داشته باشیم فضای بیمارستان برای بسیاری از افراد اعم از کادر پزشکی و
کارکنانبیمارستانوهمچنینبیمارانوهمراهانیکهبایدزمانقابلتوجهی
را در این محیط باشند ،متنوع باشد و برای ایجاد این تنوع میتوانیم از نگاه
خودمان شروع کنیم .البته ذکر این نکته هم ضروری است که طراحی هر
فضایی مهم است ولی طراحی مراکز درمانی اهمیت دوچندانی دارد زیرا
در این مراکز تجهیزات خاص پزشکی بسیار در معالجه و مراقبت بیماران
و همچنین مالحظات بهداشتی فراوان به کار گرفته میشود .بسیاری از
مالحظات روانشناختی فضا به دلیل حاالت روانی بیماران و همراهان
آنها ،کار طراحی این مراکز را پیچیدهتر میکند .به همین دلیل جشنواره
عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر تالش کرده با حذف نکردن بخشهای
مهم بیمارستان و کنار آن نشان دادن فضای متفاوتی از این محیط بازسازی
محیط بیمارستان را از نگاه مخاطبان شروع کند.
يوسرن()USERNباهدفگسترشآموزشوپژوهشعلمياخالقمحور
و بشردوستانه و درنهايت پيشرفت علم براي اهداف غيرنظامي و مصالح
عمومي در  ٢٢رشته علمي در دنيا ايجاد شده است .اجراي پروژههاي
علمي بينالمللي و بينرشتهاي و ايجاد بستري براي ارتباط بهتر ميان
پژوهشگران جوان و دانشمندان مجرب در تمام دنيا از برنامههاي پيش
روي اين شبكه است.
آنچه در ادامه میخوانید گفتوگوی کوتاهی است با رئیس و موسس
یوسرن و معاون بینالملل دانشکده پزشکی.
 :درباره هدف جشنواره عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر
توضیح دهید و اینکه تغییر نگاه به محیطهای درمانی مستلزم چه
فرایندی است؟
معموال وقتی در جامعه اسمی از بیمارستان و بیمار میآید جنبههای تاریک
دیده میشود ،در صورتی که بیمارستان مثل یک شهر کوچک است و اداره
آن هم مثل یک شهر کوچک جنبههای متفاوتی دارد .در این جشنواره
تالش شد بیمارستان را با ادبیات و نگاه سادهای بهتر ببینیم .عالوه بر

پیش از این از کودکان بیمار بوده ،کشیده بود ،به مزایده گذاشته شد
و به نفع کودکان بیمار به فروش رسید .این تابلوی نقاشی در انتها از
طرف تمامی کسانی که در خرید آن نقش داشتند به دکتر بدو اهدا شد.
همچنین آلبوم موسیقی به نام «کلید» با همین هدف به مزایده گذاشته
شد تا به استاد رحیمی دانش ،سرپرست گروه موسیقی معنا تقدیم
شود .گروه موسیقی معنا نیز در این مراسم و در  3بخش به اجرای
رسیتال پیانو پرداختند.

اهدای جوایز جشنواره عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر

در مراسم اهدای جوایز جشنواره عکاسی بیمارستان ،گیلدا رجبی،
روانشناس کودک به نمایندگی از مسووالن جشنواره گزارشی از
چگونگی برگزاری جشنواره و داوری آثار نهایی ارائه کرد و سپس
کلیپی از تمامی آثار ارسالشده نمایش داده شد .رجبی درباره برگزاری
این جشنواره گفت« :اصوال محیط بیمارستان با غم و اندوه برای
بیمار و خانوادهاش همراه است .عالوه بر این کارکنان بیمارستان
که وقت زیادی از زندگی خود را در این محیط سپری میکنند
نیز در این محیط احساس خوشایندی ندارند چراکه بیماران به
تدریج به اعضای خانواده آنها تبدیل میشوند و غم و اندوهشان به
آنها سرایت میکند بنابراین تصمیم بر این شد برای تغییر نگاه به
بیمارستان جشنوا ره عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر برگزار شود».
در پایان مراسم لوح تقدیر و تقویم سال جدید با استفاده از تمامی
آثار برگزیده جشنواره توسط دکتر عفت پناه ،دکتر نیما رضایی و
جمعی از مهمانان ویژه این برنامه به برندگان نهایی جشنواره اهدا شد.
سعید علینژاد از استان اصفهان ،آمنه محمد صالحی از استان اصفهان،
راضیه زال از استان اصفهان و مهناز همت از استان اصفهان به ترتیب
نفرات دوم و سوم در این جشنواره بودند .این جشنواره با هدف
تغییر نگرش کادر درمانی و بیماران به محیطهای بیمارستانی توسط
مرکز آموزشی-درمانی ضیاییان و شبکه جهانی یوسرن و با حمایت
بیمارستان روانپزشکی روزبه و دفتر یوسرن دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان و سایر دفاتر یوسرن برگزار شد.
دكتر نيما رضایي ،موسس يوسرن ،هدف از تاسيس
اين شبكه را از بين بردن هر گونه مرزی براي علم و
دانش مطرح ميكند .مرزهاي بين رشتههاي مختلف با
فوقتخصصي شدن رشتهها روزبهروز بيشتر ميشود
و مرزهاي جغرافيايي هم ميتواند مانع پيشرفت
سريع علم شود .مرز ديگر هم روابط علمي ميان
دانشمندان و پژوهشگران باتجربه و جوان است

این تالش کردیم با این جشنواره ضمن تغییر نگاه به بیمارستان ،به تمام
قسمتهای آن توجه کنیم .باید بدانیم تمام بیمارستان در بیمار خالصه
نمیشود و حتی بیمار هم گاهی اوقات با تخت و تمامی اجزای بیمارستان
در یک قالب دیده میشود اما در تکتک قسمتهای بیمارستان اتفاقات
خاصی میافتد بنابراین برای اینکه دید جامع و کاملی به این مجموعه
داشته باشیم این جشنواره را راه انداختیم و در واقع افرادی که با بیمارستان
و محیطهای درمانی سروکار دارند در این جشنواره شرکت کردند.
 :محیطهای درمانی در ایران را از نظر شادی و نشاط موجود
در بیمارستان چطور ارزیابی میکنید؟ کادر بیمارستان یا عوامل دیگر
چطور باید این نشاط و شادی را ایجاد کنند؟
به صورت کلی نهایت دغدغه کارکنان و کادر درمانی این است که محیط
مناسبی برای بیماران فراهم کنند.تشخیص مناسب ،درمان مناسب و
همچنین خدمات پزشکی و پرستاری مناسب هم از همین اهداف است
اما شاد کردن بیماران جزو وظایف کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان
نیست و به نگاه مجدد نیاز دارد تا افرادی که داوطلب هستند این کار
را انجام دهند .برای مثال خیرین ،هنرمندان ،ورزشکاران و ...کنار کادر

بیمارستان میتوانند قرار بگیرند و برای لبخند و شادی روی لب بیماران
تالش کنند .در این جشنواره خاص هم تاکید بر این نبود که اگر غم
و اندوهی هم در این محیط وجود دارد ،مخفی شود ،بلکه این محیط
هم باید دیده شود .توجه داشته باشیم بیمارستان در این محیط خالصه
نمیشود و اگر به عکسهای انتخابی هم دقت کنیم ،متوجه میشویم
تمامی جنبههای بیمارستان دیده شده و غم و ناراحتی و شادی به صورت
توأم در این عکسها دیده میشود .این موضوع نشان میدهد میتوان
فارغ از نگاههای کلیشهای افراد به محیط درمانی نگاه کاملی داشت.
 :برگزارکننده اصلی این جشنواره با نام یوسرن چه پیشینهای
در این نوع برنامهها دارد و در ایران کدامیک از برنامههای این شبکه
جهانی انجام میگیرد؟
شبکه جهانی آموزش و پژوهشهای علمی یوسرن بیش از  8هزار و
 500عضو از بیش از  70کشور دنیا دارد که در آن فعالیت میکنند.
در این شبکه جهانی  15نفر از برندگان جایزه نوبل و اپل به صورت
رسمی عضو این شبکه هستند و بیش از  350دانشمند برتر در این
شبکه فعالیت میکنند .در همین شبکه ما بیش از  40دفتر در ایران و

خارج از کشور به عنوان یوسرن نامگذاری کردهایم و بیش از  70گروه
در این شبکه کارهای آموزشی ،پژوهشی و اجتماعی انجام میدهند.
برگزارکننده جشنواره عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر هم بیمارستان
ضیاییان به عنوان یکی از دفاتر یوسرن بود و کنار آن چند گروه شبکه
یوسرن شامل گروه سالمت و هنر فعالیت داشتند و این کار را انجام
دادند .این گروه سالمت و هنر هر سال جشنواره نقاشی برای کودکان
بیمار برگزار میکند .اولین دوره این جشنواره در ایران برگزار شده و
بعد از آن در کشورهای مجارستان ،اوکراین و آخرین دوره آن هم در
سال  97در کشور ایتالیا برگزار شد .این نقاشیها را کودکان و نوجوانان
درمورد سالمت ارسال میکنند که داوری میشود و هر سال بیش از
 1400نقاشی و از حدود  28کشور برای یوسرن ارسال میشود .نقاشی
برتر در کتاب جشنواره چاپ میشود .در اختتامیه جشنواره عکاسی هم
یکی از این نقاشیهای منتخب به مزایده گذاشته شد.
 :آیا این جشنواره دورههای بعدی هم خواهد داشت و
اگر دوره بعدی برای آن برگزار میشود ،فراخوانی داده شدهاست؟
امیدوارم مثل بقیه کارهایی که گروه سالمت و هنر یوسرن انجام میدهند،
اجرای این جشنواره هم ادامه پیدا کند چون همان طور که اشاره کردم،
جشنواره نقاشی کودکان هرساله در یک کشور انجام میشود .جشنواره
عکاسی به صورت قطعی در سال آینده هم انجام میشود و قرار است
بعد از سال جدید فراخوان جشنواره دوم اطالعرسانی شود تا افراد بتوانند
در آن شرکت کنند .احتماال برای این جشنواره خاص همین موضوع
حفظ میشود .امیدواریم در حوزههایی مثل سالمت روان کودکان هم
بتوانیم جشنواره برگزار کنیم و برنامههای مختلف دیگری اجراشود.
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گفتوگوی نوروزی با «منوچهر آذری» آقای سوت

سالهاست عیدی نگرفتهام
منوچهر آذری جزو آن گروه
از هنرمندانی استکه همیشه
محبوبه
ریاستی
لبخندهایش به یاد مخاطب
است .او در هر حالی خنده
بر لب دارد و دوست دارد لبخند را مهمان
لبان مخاطبانش کند .البته خصوصیت برجسته
و بارز دیگری هم دارد و آن هم سوتهایش
است و همه مخاطبان سوتهای معروفش را
در رادیو به خاطر دارند« .صبح جمعه با شما»
جزو آن گروه از برنامههایی بود که سالها
مخاطبان بسیاری را هر جمعه پای رادیو نگه
میداشت و لحظات شاد و خاطرهانگیزی برای
مخاطبانش رقم میزد .منوچهر آذری در این
برنامهپرشنوندهتیپهاوشخصیتهایمختلفی
را خلق کرد و هنوز باگذشت سالها از اجرای
برنامههایش مردم او را بهخوبی میشناسند و هر
جا که باشد ،شادی و خنده را با خود همراه
دارد .با صدایش سالهای سال خاطره بازی
کردهایم و هر جمعه منتظر بودیم تا صدایش
از رادیو پخش شود .در آستانه روز پدر و
سال نو میزبان «منوچهر آذری» شدیم و با او
به گفتوگو نشستیم.
 :اولین روزی که پدر شدید چه
حسی داشتید؟
تازه دیپلم گرفته بودم .وقتی اولین فرزندم به دنیا
آمد هم غرق در خوشحالی بودم و هم اینکه
به این موضوع فکر میکردم چگونه شرایطی
برایش فراهم کنم تا بتوانم از پس مخارج زندگی
بربیایم چون خرجمان 2برابر شده بود .آنهایی که
پدر و مادر میشوند برای تولد فرزندشان جشن
میگیرند و شادی میکنند و حس خوبی است.
این خوشحالی خوب است چون هم نیشه و هم
نوشه کنار هم است .بچهها تا بزرگ شوند و به
درجات عالی برسند ما با آنها مریض شدیم ،با
آنها کنکور دادیم و...
 :به همین دلیل به مناسبت روز پدر
سراغ شما آمدیم که با هنرتان  3فرزند پزشک
تحویل جامعه دادهاید.
ممنونم.مندوپسرپزشکویکدخترپزشکدارم.

همیشهبرایماازمرگگفتهاند،ازسفریکه
بیبازگشتاست،ازسفریکهدرآنخودت
هستی و خودت .هر ساله آدمهای زیادی
به این دنیا میآیند و از دنیا میروند و این
چرخهحیاتقرنهاستبههمینمنوالادامه
دارد اما عدهای هستند که با رفتنشان سوگ
عظیمی بر دل عاشقانشان بهجامیگذارند؛
هنرمندان .کسانی که برای مردم عزیزند
و خاطرههای خوبی بهجامیگذارند .در
سال 97هم متاسفانه ما هنرمندان زیادی را
از دست دادیم که به رسم احترام از آنها
یادی خواهیم کرد.

به مردم ایران پیشنهاد میدهم ایام
نوروز مسافرت داخلی بروند و لذت
ببرند .زنجان شهر زیبایی است .ابتدا
باید بگویم چه غذاهایی دارد ،چه
بازارهای دیدنی ای دارد

 :تربیت فرزندان چقدر برایتان اهمیت

دارد؟
خیلی برایم مهم است .فرزندانم بااستعداد هستند
و اگر من امکانات زیادی داشتم شاید فرزندانم در
کارهایشان به درجات خیلی عالیتر میرسیدند.
اکنون البته کار میکنند و هم برای گرفتن تخصص
درس میخوانند .همسرم یار و همراهم است و
واقعا تمام فعالیتهایم را ابتدا مدیون خداوند و
سپس همسرم هستم.
 :چکار کنیم تا شکاف بین نسلها
کم شود؟
نمیشود .نه ما خود را به آنها نزدیک کنیم و نه آنها
به ما نزدیک شوند چون اکنون زمانه تکنولوژی
و موشک و ...است .اگر روزی به من میگفتید
تلفنهمراه میآید اصال باورم نمیشد که هر جا
هستم در دسترس باشم و حتی بتوانید از آن طرف
دینا تصویری با هم حرف بزنید .زمانی که جوان
بودم و اوایل کار هنریام بود ،تلویزیون نبود و
میگفتند در یک جایی آقایی صحبت میکند ،ما
او را میبینیم ،باورم نمیشد و میگفتم مگر چنین
چیزی میشود؟! اکنون ما تلفنهمراه داریم که

هم تلویزیون است و هم وسیله ارتباطی با آن
سر دنیا و همه کاری میتوانیم با آن انجام دهیم
و اطالعاتی را از طریق فضای مجازی به دست
بیاوریم .اکنون نمیتوانم با پسرم که تحصیالت
عالی دارد همفکر شوم .همه در حال رشد و ترقی
هستند و دنیا با زمان من که متولد شدم زمین تا
آسمان فرق کرده و این فاصله آنقدر زیاد است
که ما نمیتوانیم این فاصله را بین فرزندانمان
پرکنیم اما از لحاظ خانوادگی و مهر و محبت
همه چیز دوطرفه است و اگر خدای نکرده بگویم
همه فرزندانم دورم میریزند و قدرم را میدانند
اما در زمینه تکنولوژی هیچ یاد ندارم و حتی
نمیتوانم برای فردی پیامک ارسال کنم ،خیلی
سختم است .من زمانی به دنیا آمدم که فاصله
زیادی بین جوان و سلیقهها و افکارشان دارم.
 :کار شما چقدر روی فرزندانتان
تاثیر گذاشت؟
واقعیتش این است که همان گونه که میدانید
من  4فرزند دارم که  3تای آنها پزشک هستند و
آن یکی فرزندم لیسانس زبان دارد بنابراین کارم
روی آنها تاثیر نگذاشته چون راه من را ادامه

ندادند .من و همسرم خوشبختی فرزندانمان را
میخواهیم و میتوانیم کمکشان کنیم .اکنون
فرزندان مثل گذشته شب جمعهها به دیدار والدین
خود نمیروند چون گرفتاریها زیاد شده است.
قیمت تخممرغ و قیمت گوشت نخواهد گذاشت
که آنها به فکر من باشند.
 :واقعیت تلخی از اوضاع جامعه بیان
کردید.
هویج فرنگی چون فرنگی است میگوییم ربط به
تحریمدارد؛کیلویی6هزارتومانشده!سال42-43
یک خانه  180متری دوطبقه چهارراه باستان در
تهران  36هزار تومان بود و ما خواستیم بخریم.
 30تومان داشتیم 6 ،تومانش را نداشتیم اما اکنون
پیامک برایم میآید آپارتمان پنتهاوس در طبقه
چهاردهمزعفرانیهبادیدابدی!مننفهمیدمدیدابدی
یعنی چه؟! اکنون به سمت میوه نمیتوانیم برویم.
 :فالشبکی به گذشته بزنیم و از
ارتباطتان با پدرتان بگویید.
ما عادتهای سنتی داریم چون سنتی تربیت
شدهایم .پدر و مادرم با وجود اینکه برای دخل
و خرجشان در مضیقه بودند ولی سعی میکردند

تمام امکانات رفاهی را برایمان فراهم کنند.
 :مهمترین کاری که ایام عید انجام
میدهید ،چیست؟
همیشه نزدیک عید که میشد ،شروع میکردیم
به تمیزکاری خانه اما چند سالی است آقایی است
که در کار منزل کمکمان میکند.
:اهلعیدیدادنوعیدیگرفتنهستید؟
سالهای سال است عیدی نگرفتهام .االن هم
نمیشود عیدی داد چون عید عازم سفر هستم
براینوههایمسوغاتیازخارجکشورمیآورم.قبل
از تحریمها شکالت خارجی میخریدم  10هزار
تومان ،اکنون همان شکالت شده  90هزار تومان!
:واکنشمردموقتیشمارادرمکانهای
عمومی میبینند ،چیست؟
مردم به من لطف دارند و دوستم دارند و با من
خاطره دارند .هر کسی مرا میبیند سریع میگوید
منوچهر آذری است .دوست دارم مردم را شاد
کنم و تا زمانی که زندهام ،کسی نباید توقع غم
از من داشته باشد.
 :رابطهتان با عید نوروز چگونه است؟
حس ذاتی شما درباره بهار و عید چیست؟
خیلی حس خوبی دارم چون زمستان سرد است و
اندکی بیحوصله هستم اما بهار که میآید درختان
جوانه میزنند ،دشت و دمن و کوه و صحرا سبز
میشود ،خدا را شکر امسال باران بارید و زمینها
سیراب شدند و حال ما بهتر است .صدا و سیما
هم برنامههای شاد و متنوعی دارد .عید نوروز که
فرامیرسد من از این ناراحت میشوم که یک سال
از عمرم کم میشود ،سالمندتر و پیرتر میشوم.
:اکنوننوروزهانسبتبهگذشته خیلی
فرق کرده است.
در منازلی که سالهاست با گوشت خداحافظی

هنرمندانی که در سال  97ما را تنها گذاشتند

تولد دوبارهتان مبارک!
خود در سودای کارگردانی بود.
متاسفانه 9اسفند 97خبری تلخ جامعه هنری
را بار دیگر به سوگ هنرمند نامی خود نشاند
و خشایار الوند در  51سالگی به علت ایست
قلبی دار فانی را وداع گفت.

حسین محباهری ،بازیگر

چهرهپردازی و کارگردانی در عرصه هنری
ادامه داد .ایشان همسر زیبا بروفه بودند.
پیام صابری  18آذر  1397در  45سالگی در
اثر ایست قلبی درگذشت.

سعید کنگرانی ،بازیگر

مورچهخوار و رابینهود شنیده شده است.
آریننژاد روز جمعه  23شهریور  1397بر
اثر ایست قلبی درگذشت.

ضیاءالدین دری،کارگردان

انقالب شروع شد و در ایران بعد از انقالب
بهعزتسینمایایرانتبدیلشد.استادانتظامی
سرانجام پس از تحمل انواع بیماری کلیوی،
کبدی و مغزی سرانجام روز جمعه ساعت
 4صبح  26مرداد  97دار فانی را وداع گفت.

ناصر ملکمطیعی ،بازیگر

کردهاند .آجیل ،پسته کیلویی  180تا  240تومان
شده است .میوه هم گران شده است و مردم شوق
و ذوق گذشته را برای استقبال از عید ندارند .البته
انسانهایی هم هستند که دستشان به دهانشان
میرسد .ما شکر خدا میکنیم همه چیز داریم.
 :دوست دارید سال تحویل کجا
باشید؟
کنار خانواده باشم و همگی با هم به سفر برویم.
من برای اجرای برنامه به شهرهای مختلف سفر
میکنم که مکانها و مناطق دیدنی بسیار زیبا و
بکری دارد .به تازگی سفری کوتاه به استان
البرز-کرج -داشتم .آنقدر زیبا بود که تصور
نمیکردم ایران است و فکر کردم دبی است! به
مردم ایران پیشنهاد میدهم ایام نوروز مسافرت
داخلی بروند و لذت ببرند .زنجان شهر زیبایی
است .ابتدا باید بگویم چه غذاهایی دارد ،چه
بازارهای دیدنی ای دارد .آنهایی که ابتدا ازدواج
میکنند به همسرشان میگویند« :زن جان» بعد
از مدتی که میگذرد ،میشود «میانه» و درنهایت
میشود «سیر جان» (خنده)
 :آخرین اثری که در سال  1397کار
کردید چه بود؟
شبکه مستند فیلم مستندی به نام «شادخوان»
از زندگی من ساخت 3 .ماه مراحل تهیه و
فیلمبرداری فیلمم طول کشید و تمام کارهای
قدیمم را جمعآوری کردند .فیلم خیلی شادی
شده است .از فیلم رونمایی شد و بزرگان هنر و
مسووالن و مدیریت شبکه مستند حضور داشتند
و قرار است در ایام نوروز روانه آنتن شبکه
مستند شود .برای کار از سوی دکتر شاهآبادی،
معاونت صدا دعوت شدم تا «جمعه ایرانی» را
دوباره از سربگیرم اما سعید توکل زیر بار نمیرود
و نمیپذیرد و من هم هر جا او برود ،میروم.
بیشتر کار استیج انجام میدهم.
 :به نظر شما بهترین و بدترین اتفاقی
که در سال  97در کشورمان رخ داد چه بود؟
زمان آنقدر به سرعت پیش میرود که اتفاقها
را فراموش میکنم .به قول شاعر که میگوید:
«یک روز شادی یک روز غم /یک روز زیاده
یک روز کم (کار اوستا کریمه).

بود ،بعد از ترک تحصیل به ورزش باستانی
روآورد،سپسدرباشگاههایپوالدوفردوسی
به تمرین کشتی مشغول شد .اولین بار وی
در سوم تیر  1396بر اثر نارسایی قلبی در
بیمارستان بستری شد اما مدتی بعد به زندگی
عادی بازگشت اما 1سال بعد از اردیبهشت
رفتهرفته با وخامت اوضاع به کما رفت.
ایشان نیز به علت همین بیماری در 28
اردیبهشت  1397فوت کرد.

حسین عرفانی ،مدیر دوبالژ

بهرام زند ،دوبلور

 18فروردین ماه  97بود که بهرام زند ،دوبلور
ارزنده کشورمان فوت کرد و جای او تا ابد
در دوبله ایران خالی خواهد ماند .زند صدای
بسیار خاصی داشت و حیف که این صدا
برای همیشه خاموش شد.

خشایار الوند ،فیلمنامهنویس

حسین محب اهری متولد  29مهر  1330در
تهران بود .وی فارغالتحصیل ادبیات فارسی
از مدرسه عالی زبان در سال  1358بود .این
بازیگر توانست چند بار سرطان را شکست
بدهد اما متاسفانه وی در  25دی ماه  97با
وخامت دوباره وضعیت به بیمارستان منتقل
شد و درنهایت ساعت  2مداد روز  26دی
ماه به علت ایست قلبی دار فانی را وداع
گفت و درگذشت.

سعید کنگرانی متولد  11مهر  1333در تهران
بود .اولین بار در سال  1349با فیلم رضا
موتوری وارد سینما شد .بعد از انقالب از
سال  1364بدون ذکر دلیل ممنوعالچهره شد
و در سال  1367از ایران به آمریکا مهاجرت
کرد ،تا اینکه در سال  1383اجازه بازی در
فیلم ازدواج به شیوه ایرانی را پیدا کرد اما
دوباره وارد مشکالتی شد .این هنرمند در
 23شهریور  97در  63سالگی به دلیل ایست
قلبی درگذشت.

سیدضیاءالدین دری ،متولد  29تیر  1332در
تهران ،کارگردان است .پدرش اصالتا اهل
شهر ساوه است که بعد از تحصیالت علوم
ارتباطاتبهسینماگرایشیافتوفعالیتهای
هنری خود را با تلویزیون آغاز کرد .یکی از
بهترین ساختههای او سریال کیف انگلیسی
است .ضیاءالدین دری در پی عارضه کبدی
در  26مرداد  97برای پیوند کبد به بیمارستان
صدرای شیراز منتقل و عملش با موفقیت
انجام شد اما در  26مرداد  97به دلیل عوارض
بعد از جراحی پیوند کبد درگذشت.

پیام صابری،گریمور

مهدی آریننژاد ،دوبلور

عزتا ...انتظامی ،بازیگر

ناصر ملکمطیعی از بازیگرانی است که در
سال  97فوت کردند .او متولد  22فروردین
 1309در تهران و بازیگر است.
دیپلمرشتهتربیتبدنیدانشسرایعالیتهران
داشت و معلم بود ،سپس به تئاتر و دوبله
پرداختوبهمحبوبترینبازیگرایرانتبدیل
شد و بعد از انقالب فقط شیرینیفروش بود.
ناصر ملکمطیعی در آخرین دقایق  4خرداد
 97به دلیل عود بیماری و نارسایی کلیه برای
همیشه چشمان خود را فروبست و جامعه
هنری را داغدار کرد.

حسین عرفانی متولد 1321در تهران ،دوبلور
و بازیگر بود .حسین عرفانی ،دوبلور
پیشکسوت عرصه تلویزیون و سینما در 21
شهریور  97در  76سالگی به علت بیماری
سرطان ریه دار فانی را وداع گفت.

ناصر چشمآذر،آهنگساز

حسین شهاب ،بازیگر

خشایار الوند متولد  1346در تهران بود و
فیلمنامههای زیادی را از خود به جا گذاشت
که مهمترین آنها مجموعه پایتخت بود .وی
دانشآموختهکارگردانیاستوفعالیتخود
را با نویسندگی شروع کرد و با همکاری
مهران مدیری به اوج شهرت رسید و حاال

پیام صابری متولد  1352در بم ،بازیگر و
کارگردان بود .وی فعالیت خود را با دستیاری
در سریال امام علی(ع) شروع کرد سپس با
بازیگری ادامه مسیر داد و درنهایت با

مهدیآریننژادمتولد 1318درتهران،دوبلور
بود .او کار حرفهای خود را از سال 1341
آغاز کرد و صدای او در سریال لوک
خوششناس یکی از برادران دالتون ،سریال

عزتا ...انتظامی متولد  31خرداد  1303در
تهران ،بازیگر است .او فارغالتحصیل رشته
برق از هنرستان صنعتی تهران است.
فعالیتهای هنری انتظامی در آلمان و قبل از

حسین شهاب منش متولد  1325در تهران
و بازیگر است .تحصیالت وی تا دبیرستان

ناصر چشمآذر متولد 10دی 1329در اردبیل،
موسیقیدان است .دورههای موسیقی جاز را
در  20سالگی در آمریکا گذرانده است ،او
از نوابغ موسیقی ایران است .او بعد از 30
سال در ایران کنسرت اجرا کرده است.
ناصرچشمآذر،استادبنامموسیقیایراندر14
اردیبهشت  97در  68سالگی به دلیل سکته
قلبی در منزل خود جان به جان آفرین تسلیم
کرد و دار فانی را وداع گفت.

دیدهبان تغذیه
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هشدار دکتر زهرا عبداللهی ،مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در آستانه روز «پدر»

الگوی غذایی مردان نامطلوب است!
شیوه زندگی هر فردی ،میزان سالمت جسمی و روانیاش را تعیین میکند و یکی از مهمترین عوامل
شیوه زندگی سالمتمحور ،داشتن تغذیه سالم است .درحقیقت ،افرادی که از کودکی تغذیه سالمی
مهدیه
آقازمانی
داشتهاند ،در بزرگسالی و میانسالی کمتر به بیماریهای قلبی -عروقی ،دیابت و حتی سرطان مبتال
میشوند .شاخصهای مختلفی که بیانگر عوامل خطر بیماریهاست ،نشان میدهد مردان تغذیه مناسبی
ندارند؛  31درصدشان فعالیت بدنی نامناسب دارند و  20درصد مردان هم به صورت روزانه سیگار میکشند .این در

 :خانم دکتر! آیا شیوع بیماریهای
غیرواگیر در مردان بیشتر است؟
ابتدا به این نکته اشاره کنم که تغذیه نقش مهمی
در حفظ سالمت و پیشگیری از بیماریها دارد
و درواقع اگر مردان الگوی غذایی سالم و
درستی داشته باشند ،به میزان قابلتوجهی از
بیماریهایی که به دلیل تغذیه نامطلوب ایجاد
میشود ،پیشگیری خواهد شد .وضعیت مردان
در بیماریهای غیرواگیر در بسیاری موارد از
زنان بدتر نیست .به طور مثال ،شیوع دیابت در
مردان حدود  8/5درصد و از زنان کمتر است
زیرا این میزان در زنان  10درصد است .با این
حال یکی از نگرانیها روند رو به رشد دیابت و
فشارخون است ،به طوری که فشارخون در مردان
حدود  26درصد است و  22درصد مردان چربی
خون باال دارند .اضافه وزن و چاقی هم مشکل
دیگری است که باید به آن توجه کنیم .شیوع
اضافه وزن و چاقی در مردان نیز در استانهای
مختلف  30تا  60درصد است .این شیوع در
استانهای گیالن ،مازندران ،تهران ،آذربایجان
شرقی و غربی و اردبیل بیشتر است که علت
اصلی آن الگوی غذایی نامناسب و تحرک بدنی
ناکافی است .همانطور که میدانید ،اضافه وزن
و چاقی عوامل خطر برای بیماریهای غیرواگیر
مانند بیماریهای قلبی-عروقی و انواع سرطانها
و دیابت است.
 :با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت
مردان الگوی غذایی سالمی ندارند؟
کامال درست است .مردان الگوی غذایی مناسبی
ندارند.البتهدرزنانهمهمینطوراستونمیتوان
ی زنان سالم است .به طور مثال،
گفت الگوی غذای 
توصیه میشود در همه گروههای سنی ،در روز 5
وعده میوه و سبزی مصرف شود و این کار برای
پیشگیری از چاقی ،دیابت و انواع سرطانها مهم
است .متاسفانه فقط  18درصد مردان حداقل 2
واحد میوه در روز میخورند ،در حالی که از
نظر تغذیهای باید حداقل  2واحد میوه و سبزی
در روز مصرف شود .در کل ،اصول تغذیهای
سالم میگوید 3 ،تا  5واحد سبزی باید در روز
مصرف شود ،در صورتی که حدود  41درصد
مردان حداقل  3واحد سبزی در روز مصرف
میکنند .به عبارت دیگر ،الگوی مناسبی در مورد
مصرف میوه و سبزی در مردان وجود ندارد.

حالی است که براساس آمارهای وزارت بهداشت ،از  37سرطان شایع 32 ،مورد در مردان اتفاق میافتد و نکته مهم
دیگر اینکه مردان هنگام بیماری کمتر به پزشک مراجعه میکنند و وقتی مراجعه میکنند هم کمتر عالئم خود را اعالم
و کمتر دستورات پزشکی را رعایت میکنند .روز پدر فرصت مغتنمی است که وضعیت سالمت و تغذیه مردان را
بررسی کنیم .از اینرو ،در صفحه «دیدهبان تغذیه» در این زمینه با دکتر زهرا عبداللهی ،متخصص تغذیه و مدیر دفتر
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفتوگو کردهایم.

تغذیه مردان در
محیطهای کار مورد
توجه ماست .در همین
راستا ،سازماندهی
غذاخوریهای محیطهای
کاری را در دستور کار داریم ،به
گونهای که غذاخوری ادارههای
مختلف ،غذاهایی ارائه کنند که
کمنمک و کمچرب باشد و کنار غذا
حتما سبزی و ساالد سرو شود
میشود .این افراد به مردان آموزش میدهند اگر
دیابت و فشارخون دارند ،چه نکات تغذیهای
را باید رعایت کنند و چنانچه کمبود ویتامین D
دارند ،چه مکملهایی مصرف کنند.

در مورد الگوی مصرف نمک هم همین گونه
است .سازمان جهانی بهداشت توصیه میکند،
کمتر از  5گرم در روز نمک مصرف شود ولی
حدود  90درصد مردها بیش از  5گرم در روز
نمک میخورند که عامل خطر برای فشارخون
باال ،سکتههای مغزی و بیماریهای قلبی است.
مطالعات جدید حتی مصرف غذاهای چرب و
شور را در ابتال به سرطان معده موثر دانستهاند
و متاسفانه مردان در روز به طور متوسط  10گرم
نمک میخورند و مصرف نمک در آقایان بیشتر
از خانمهاست.
شاخص دیگر که وضعیت تغذیهای مردان را
نشانمیدهد،مصرفماهیاست.توصیهمیشود
برای پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی 2بار
در هفته ماهی مصرف شود ،در حالی که فقط
 10درصد آقایان  2بار در هفته ماهی مصرف
میکنند .مورد بعدی ،مصرف شیر و لبنیات است.
شیر و لبنیات به عنوان یکی از گروههای اصلی

غذایی است و روزانه باید بین  2تا  3واحد برای
پیشگیریازپوکیوشکستگیهایخودبهخودی
مصرف شود .متاسفانه تقریبا  20درصد مردها
روزانه  2واحد شیر و لبنیات میخورند .البته
منظور از لبنیات ،بستنی و لبنیات پرچرب نیست
و آنچه بدن به آن نیاز دارد شیر ،ماست ،پنیر،
دوغ و کشک است که منابع پروتئین ،کلسیم و
فسفر هستند و باید برای پیشگیری از چاقی ،نوع
کمچربشان مصرف شود.
 :آمارهایی که اعالم کردید ،این قضیه
را به ما گوشزد میکند که شیوع بسیاری از
بیماریها با توجه به الگوی غذایی نامناسب،
میتواند در مردان افزایش پیدا کند .آیا شما در
دفتر بهبود تغذیه جامعه ،برنامهای برای بهبود
تغذیه مردان دارید؟
تغذیهمرداندرمحیطهایکارموردتوجهماست.
در همین راستا ،سازماندهی غذاخوریهای

محیطهایکاریرادردستورکارداریم،بهگونهای
که غذاخوری ادارههای مختلف ،غذاهایی را ارائه
کنند که کمنمک و کمچرب باشد و کنار غذا
حتما سبزی و ساالد سرو شود .عالوه بر آن،
به دنبال مصوبه شورایعالی سالمت و امنیت
غذایی،وزارتبهداشتموظفشدهبستهسالمت
کارکنان را تدوین کند .ما در قالب آن بسته تغذیه
کارکنان را داریم .در این بسته به این موضوع توجه
شده که یک وعده غذا چه ویژگیهایی داشته
باشد که سالمت کارکنان در آن حفظ شود و این
موضوع را در دستور کار داریم.
 :آیا اقدامات تشویقی هم برای
ادارههای مختلف که غذای سالمتر برای
کارکنان تهیه میکنند ،دارید؟
همه رستورانها و اغذیهفروشیها و سالنهای
غذاخوری تحت نظارت مرکز سالمت محیط
و کار وزارت بهداشت هستند ،به طوری که هم

از نظر بهداشتی و هم تغذیهای ،بر سالمت غذا
نظارت دارند .ما در این نظارتها ،معیارهای
تغذیهای مثل اینکه چه روغن و نمکی در غذا
استفاده شده و نحوه طبخ به چه شکل بوده را هم
لحاظکردیم.همچنینبستهخودمراقبتیتغذیهای
تدوین شده است .این بسته هم برای آقایان و هم
برای خانمها تهیه شده و تاکید میکند چه مسائلی
را باید رعایت کنند تا الگوی غذایی سالمی داشته
باشند.درحقیقت،الگویغذاییسالموگروههای
غذاییای که باید مصرف شوند در این بسته بیان
شده است .کنار این سفیران سالمت هم تربیت
شدهاند که هم در مدارس و هم در محیطهای
کار و دانشگاهها حضور دارند .این سفیران با
همینبستههایآموزشیبهمردمآموزشمیدهند.
کارشناسانتغذیهماهمدرمراکزبهداشتی-درمانی
حضور دارند و به صورت رایگان برای افرادی که
پرونده الکترونیک سالمت دارند ،خدمات ارائه
میدهند و تمام مراقبتهای موردنیاز مردان انجام

ذائقهتان را به غذاهای کمنمک عادت دهید
در آستانه هفته جهانی
دکتر جاللالدین
آگاهی از مصرف نمک
ی رزاز
میرزا 
متخصص تغذیه و رئیس باید بگوییم بيماريهاي
انجمن تغذیه ایران
غيرواگیر()NCDsنهتنها
درکشورهايتوسعهيافته،
بلکه در کشورهاي در حالتوسعه به مشکل عمده سالمت تبديل
شدهاند،بهطوريکهبيماريهايقلبي-عروقي،علتاصليمرگومير
درجهانمحسوبميشوند.رژيمغذاييناسالم،فعاليتبدنيناکافيو
همچنينمصرفدخانياتعواملتعيينکنندهاصليبروزاینبیماریها
در دنیا هستند .یکی از موارد مرتبط با رژیم غذایی ،مصرف نمک
است .نمک یکی از مواد موردنیاز برای سوختوساز مواد در بدن،
انتقال پیامهای عصبی و کارکرد درست عضالت است .این ماده
به مقدار محدود موردنیاز و مصرف متعادل آن الزم است .به طور
مثال ،هنگام اسهال و استفراغ یا فعالیت شدید بدنی و در هوای گرم
با مصرف کمی نمک میتوان امالح ازدسترفته بدن را جبران کرد.
نمك به مقدار حدود  3-5گرم در روز (نصف قاشق مرباخوري)
مورد نياز است .مصرف زیاد نمک از مهمترین عوامل فشارخون
باالست و ایران یکی از پرمصرفترین کشورهاست که میانگین
مصرف سرانه نمک در روز  2تا  3برابر استاندارد جهانی است .طبق
نظر محققان ،میزان مصرف نمک در ايران حدود  ۱۰تا  ۱۵گرم در
روز است که این میزان بسیار بیشتر از حد استاندارد مصرف نمک
( ۵گرم) است ،در حالی که فقط  5گرم نمک در روز از طریق نان
مصرفی مردم دریافت میشود.
نتایج تحقيقات نشان ميدهد شيوع فشارخون باال در كشورهايي كه
دريافت باالي نمك دارند بيشتر است و هرقدر ميزان نمك مصرفي
روزانه در جوامع كمتر باشد ،به همان نسبت شيوع فشارخون باال
كاهش پیدا میکند .آمارها نشان ميدهد از هر  380هزار مورد
مرگومير در كشور 135 ،هزار مورد آن ناشي از بيماريهاي

قلبي-عروقي بوده که فشارخون یکی از عوامل اصلی آن محسوب
میشود .بر اساس بررسیهای انجامشده ،در صورتی که افراد فقط
 3گرم از مصرف روزانه نمک خود را کاهش دهند ،حدود ۵۰درصد
از بیماریهای قلبی-عروقی کمتر میشود.
نمک از راههای مختلف مانند مراحل تهیه و پخت غذا ،مصرف
انواع سوپهای آماده ،انواع شورها ،ترشیها و کنسروها ،مصرف
سوسیس،کالباسوهمبرگروتنقالتشورمانندچیپسوفراوردههای
غالت حجیمشده دریافت ميشود .يكي از مهمترين دالیل مصرف
زياد نمك ،عادت به طعم شوری است بنابراین با کاهش مصرف
نمک ،ذائقه به غذای کمنمک عادت میکند .نمک زیاد ،کلسیم
را از استخوانها جدا میکند و باعث دفع آن از ادرار میشود .به
همین دلیل باعث نازک شدن و پوکی استخوان میشود که امروزه
در حال تبدیل شدن به یکی از معضالت سالمت در کشور است.
همیشه مصرف باالی نمک به معنی شور کردن غذاها نیست،
بلکه درصد باالیی از نمکی که روزانه مصرف میکنیم ،نمک
پنهان است که درون مواد غذایی گوناگون وجود دارد .نان ،انواع
گوشتهای فراوریشده مانند همبرگر ،کالباس ،گوشت و ماهی
نمکسودشده و همچنین خیارشور ،پنیر و خشکبار بوداده نمک
باالیی دارند .غذاهايي مثل سس سويا ،كچاپ ،ترشي ،زيتون و
سس ساالد داراي بيشترين نمك هستند بنابراین افراد باید در خرید
مواد غذایی آگاهانه عمل کنند و به برچسب مواد غذایی که در
تمام مواد بستهبندیشده درج شده ،توجه داشته باشند .در برچسب
بعضی مواد غذایی مقدار سدیم موجود در 100گرم از ماده غذایی
ذکر شده است .برای تبدیل مقدار سدیم به نمک باید آن را در
عدد  2/5ضرب کنید .به تاريخ مصرف نمك و پروانه ساخت از
وزارت بهداشت و قيد عبارت تصفيهشده روي بستهبندي نمك
دقت کنید .به جای نمک بهتر است از ادویهها ،گیاهان معطر ،سیر
و لیمو استفاده شود .ادویههایی مانند فلفل سیاه ،زنجبیل و گیاهان

نمک دریا ،سنگ نمک و نمک فلهای مثال بارز نمکهای
غیراستاندارد هستند .این نوع نمکها حاوی مقادیر
زیادی ناخالصی از جمله فلزات سنگین مثل سرب،
آرسنیک ،جیوه و ناخالصیهای محلول مثل گچ هستند

معطری مثل ریجان و برگبو نیز به غذا طعم میدهند.
موضوع مهم دیگری که در حال حاضر در جامعه رواج پیدا کرده،
نمکهای دریایی و طبیعی است .نمک دریا ،سنگ نمک و نمک
فلهای مثال بارز نمکهای غیراستاندارد هستند .این نوع نمکها
حاوی مقادیر زیادی ناخالصی از جمله فلزات سنگین مثل سرب،
آرسنیک ،جیوه و ناخالصیهای محلول مثل گچ هستند .در کل،
این دیدگاه که نمک دریا دارای مقدار مناسبی منیزیم و کلسیم
است ،نادرست است زیرا میزان این امالح در نمک دریا ناچیز
است و از طرفی ،مقدار نمک مصرفی هم کم است .به دلیل وجود
ناخالصیها در نمک دریا مانند فلزات سنگین ،اختالل در جذب
ریزمغذیها مانند آهن و روی اتفاق میافتد و به مرور زمان
کمبود این ریزمغذیها در بدن ایجاد میشود .میزان ید نمکهای
غیراستاندارد ،حتی اگر تصفیهشده باشند ،بسیار ناچیز است .کمبود
ید سبب ایجاد گواتر ،ناهنجاریهای مادرزادی ،افزایش موارد سقط
جنین و مردهزایی،کمکاری تیروئید و کاهش بهره هوشی در کودکان
میشود .همچنین در بزرگساالن ،اختالل سیستم هورمونی و عملکرد
ذهنی ،خوابآلودگی ،سستی و بیحالی ،اضافه وزن و چاقی و
کاهش ضریب هوشی را به دنبال دارد بنابراین مردم نباید فریب
تبلیغات این گونه نمکها را بخورند و با رعایت میزان مصرف
نمک و همچنین استفاده از نمک یددار ،در جهت سالمت هرچه
بیشتر خود گام بردارند.

 :آیا شما کارشناس تغذیه به صورت
دورهای به ادارهها میفرستید تا هم به کارکنان
آموزش دهند و هم بر غذای تهیهشده نظارت
کنند؟
ما در ساختمان وزارت بهداشت آموزش تغذیه
برای کل کارکنان داریم و بنا به مناسبتهای
مختلف ،مثال روز مرد به طور اختصاصی به تغذیه
سالم میپردازیم .در ادارههای دیگر به صورت
دورهای برنامهای نداریم ولی اگر در آن اداره
کارشناس تغذیه داشته باشند ،برای کارکنان دوره
میگذارند.مادرقالببرنامهبهبودتغذیهکارکنان،
بسته آموزشی تهیه کردیم و در قالب تفاهمنامه
با وزارت جهاد کشاورزی ،کار و رفاه اجتماعی
و بهزیستی ،کارگاههای آموزشی برگزار میکنیم.
در این کارگاهها نیروهایی تربیت میشوند تا این
آموزشهارابهکارکنانوسایرهمکارانشانبدهند.
 :در پایان چند توصیه مهم برای بهبود
تغذیه مردان بیان کنید.
برایحفظسالمتشانروزانهمصرفبیشترمیوه
و سبزی و حبوبات و نان و غالت سبوسدار
به عنوان عامل پیشگیریکننده از بیماریهای
غیرواگیر توصیه میشود .مصرف گوشت قرمز
یک بار در هفته کافی است ولی توصیه میشود
 2بار در هفته ماهی بخورند و بیشتر گوشت سفید
رادربرنامهغذاییشانبگنجانند.نکتهمهمتراینکه
مصرف قند ،نمک و چربی را کاهش دهند.

نقشه سالمت
آملیها با
جشنواره بزرگ
تخممرغ رنگی
به استقبال نوروز
رفتند /خبرگزاری
مهر

قزوینیها با سمنوپزان
به استقبال نوروز
میروند/خبرگزاری مهر

تازهها
بازسازی کاسه چشم
در ایران
متخصصان کشور موفق به انجام
عملجراحینوآورانهشدندکهدر
آن کاسه چشم یک جوان  29ساله
بازیابی شد .محمد بیات ،رئیس
مرکز پیشرفته و مرکز تحقیقات
جراحیهای فک و صورت
دانشگاهعلومپزشکیتهراندرباره
اینجراحیترمیموبازسازیکاسه
چشم با کمک فناوری پیشرفته
گفت« :استفاده از محصوالت
شرکتهای دانشبنیان در
موفقیت این عمل نقش داشت.
طراحی پروتز اختصاصی بیمار
در گذشته بهصورت پراکنده
انجام میشد اما این اقدام در
مرکز تحقیقات جراحیهای فک
و صورت و توسط کارشناسان
شرکتدانشبنیانمربوطبااستفاده
از نرمافزارهای پیشرفته انجام شد.
البته دو شرکت دانشبنیان دیگر
نیز در تهیه پروتز مربوط (یک
شرکتثبتشدهایرانی)همکاری
داشتند .پس از آمادهسازی پروتز
در اتاق عمل با استفاده از سیستم
مسیریابی ایرانی محصولی از
یک شرکت دانشبنیان دیگر
کارگذاری شد».

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
صاحبامتیاز :مؤسسهفرهنگیابنسینای بزرگ
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ،ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،علی مالئکه ،مرجان یشایایی
ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین 26 15 14 85 :تحریریه26 15 12 56 :
روابطعمومی ،سازمان آگهیها26 10 79 76 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

جشن ازدواج  ۳۰۰زوج دانشجوی دانشگاه تهران

شناسایی آلزایمر با آزمایش ساده چشم
دانشمندانمیگویندممکناستبهزودیبتوان
با یک آزمایش ساده چشمی بیماری آلزایمر را
تشخیصداد.بهنوشتهدیلیتلگراف،دانشمندان
تغییراتی شاخص در شبکیه و رگهای خونی
آن هنگام وجود زوال عقل کشف کردهاند.
در حال حاضر ،تشخیص آلزایمر کار سختی
است و نیاز به اسکنهای مغزی گرانقیمت،
نمونهگیری بالقوه خطرآفرین از مایع نخاعی یا
در اغلبموارد ارزیابی رفتاریبهوسیله پزشک
بر اساس عالئم دارد.
دانشمندان آمریکایی در مرکز چشم دوک در

کارولینای شمالی با توجه به اینکه شبکیه ،پرده
حساس به نور در پشت چشم ،در واقع دنبالهای
از عصب بینایی و پنجرهای درون مغز است ،به

بررسی این موضوع پرداختند که آیا در آلزایمر
تغییراتی در شبکیه قابلمشاهده است یا نه؟
به گفته این دانشمندان ،کمبود رگهای خونی
در شبکیه چشم میتواند نشاندهنده بیماری
آلزایمر باشد .آنها رگهای خونی شبکیه را به
یک تکنولوژی جدید غیرتهاجمی که فقط در
چند دقیقه تصاویر با وضوح باال از رگهای
خونی کوچک تهیه میکند ،ارزیابی کردند.
دانشمندانمعتقدندتغییراتدرتراکمرگهای
خونی شبکیه میتواند بازتابدهنده تغییرات
رگهایخونیکوچکدرمغزفردمستعدزوال

کاهش زخمهای ناشی از جراحی با کمک ابزار جدید
پژوهشگران آمریکایی ابزار جدیدی ابداع
کردهاند که میتواند زخمهای ناشی از
جراحی را به حداقل برساند.
به گزارش ایسنا ،پژوهشگران دانشگاه
بینگهمتون و دانشگاه ایالتی نیویورک ابزار
جدیدی ابداع کردهاند که میتواند زخم
ناشی از جراحی را به حداقل برساند.این
ابزار میتواند جهت خطوط کشش روی
پوست را نشان دهد و به ترمیم بهتر زخم
پس از جراحی کمک کند.
پوست انسان ،بافت پیچیده و ویژگیهایی
دارد که بیشتر ناشی از همترازی فیبرهای
کالژن در الیه میانی پوست هستند و موجب
شکلگیری خطوط کشش میشوند .این
خطوط برای جراحی ضروریاند زیرا
میتوانند راهنمای خوبی برای ایجاد برشها

باشند تا به این ترتیب ،زخمها بیش از حد
آشکار نشوند.
اگرچه تعداد خطوط کشش پوست که
میتوانند به جراحان در ایجاد زخمهای
نامشخص کمک کنند زیاد است ،ویژگیهای
مکانیکی آن در افراد گوناگون ،متفاوت
است ،درنتیجه راهنمای عمومی برای اجرای
برنامههای مربوط به جراحی وجود ندارد.
گای جرمن ،استادیار مهندسی پزشکی
دانشگاه بینگهمتون گفت« :کشش پوست
در برخی جهتها ،سادهتر از جهتهای
دیگر است .اگرچه این موضوع تاکنون هم
بر کسی پوشیده نبوده ،این پژوهش جدید
نشان میدهد خطوط کشش پوست میتوانند
کاربردهای مهمتری هم داشته باشند.
جراحان ،بهخصوص جراحان زیبایی ،از

این خطوط در انتخاب بهترین جهت برای
ایجاد برش استفاده میکنند تا زخمها بیش
از حد مشخص نباشند».
اگر برشها میان جهت قرار گرفتن کالژن
ایجاد شوند ،خطر پیش آمدن «فزونگوشت»
یا «کلوئید» افزایش مییابد .کلوئید ،زخمی
است که در اثر پرسازی بافت کالژن در

دوربين سالمت

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

خبرگزاری فارس

عقلباشد،پیشازآنکهتغییراتدرتواناییهای
شناختی او بروز کرده باشد.
به گفته دکتر شارون فکرت ،سرپرست این
پژوهشگران ،یافتههای آنها نشان میدهد
رگهای خونی میکروسکوپی در شبکیه
چشم در بیماران مبتال به بیماری آلزایمر
تراکمکمتری دارد.
با پژوهش بیشتر ،ممکن است در آینده این
امکان فراهم شود که متخصص چشم بیماری
آلزایمر را خیلی زودتر از آنچه اکنون انجام
میشود ،تشخیص دهد.
آیینسنتیخانهتکانیدراسفیداندرجنوبشرقبجنورد،خراسانشمالیدرآستانهنوروز
خبرگزاری فارس

محل زخمهای پوست یا شکافهای جراحی
شکل میگیرد و رشد میکند .اگر برشها در
امتداد جهت قرار گرفتن کالژن ایجاد شوند،
زخمها بهتر ترمیم میشوند و کلوئید کمتری
شکل میگیرد .جراحان در حال حاضر برای
یافتن بهترین جهت ایجاد برش ،از خطوط
کشش پوست استفاده میکنند .پژوهشها
نشان میدهد جهت خطوط کشش پوست
بین افراد ،متفاوت است.
ابزار جدیدی که پژوهشگران بینگهمتون
ابداع کردهاند ،بسیار دقیقتر از ابزارهای
دیگر یا آزمایشهای دستی است که جراحان
انجام میدهند .کارایی این ابزار بسیار بیشتر
است زیرا برای بررسی جهت خطوط کشش
پرورش ماهی قرمز در گیالن
پوست ،فقط از یک آزمایش استفاده میکند
		
که انجام دادن آن چند ثانیه زمان میبرد.

خبرگزاری فارس
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ویــژه نــوروز

سارا شریفی
روانشناس بالینی

پــــر و نــــده
دیـن و سـالمـت
ویژهنام ه نوروز  1398سال پانزدهم شماره 706
صفحات  9تا 16

همســـــــر ا ن
محیط زیـــست

تنشهای
نوروزی
()15

امشب یه لباس
معمولیتر بپوش!
()14

کارهایی که
تعطیلی بردار
نیستند()13

تحــرک
در12حرکت

چرا سفر کردن در ایام نوروز بهترین فعالیت است؟

سفر برای سالمت
یکی از کارهایی که موجب ایجاد نشاط و سالمت در خانواده
بهخصوص در ایام نوروز میشود ،سفر کردن است .سفرها میتوانند
ی است
مادی و معنوی یا درونی و بیرونی باشند .انواع سفر الزم و ضرور 
و موجب شادی و نشاط سالمت روان آدمی میشود اما گنجاندن سفر
برای آرامش روانی خانواده پس از یک سال کار بیوقفه فرصت خوبی
است تا خستگیهای ناشی از روزمرگی و فعالیت مداوم کاری از بین
برود و سال جدید با انرژی و توان بیشتری آغاز شود ...صفحه)12

()11

قول و قرارها
احوال روزهای آخر سال کمی
متفاوتتر است ،با روزهای
دیگر ،تو کارهای عید و
شلوغیهای دلچسبش ،مرور
و یادآوری سالی که گذشت
هم اتفاق میافتد.
مرور اینکه سالی که گذشت
چقدر به قول و قرارهایمان
پایبند بودیم ،چقدر تغییراتی
که میخواستیم را ایجاد کردیم،
چقدر توانستیم روی خودمان و
ویژگیهایمان کار کنیم.
شاید در ذهن همه ما تغییر
یعنی انجام دادن برخی کارها
و قول و قرارها و ممکن
است ناراحت باشیم که چرا
نتوانستیم انجامشان بدهیم
و آن را به معنی شکست
تلقی کنیم.
مساله این است که تغییر با
بینش شروع میشود ،الزم
نیست یکدفعه شروع کنیم به
برنامهریزی و انجام کارهایی
که قرار است انجام دهیم ،مثل
روبات البته برای مدتی کوتاه!
تغییر فرایندی تدریجی است
که با آگاهی و بینش نسبت
به خالءهای درونیمان ایجاد
میشود.
الزم نیست کار خاصی بکنیم یا
برنامهریزیهای طوالنی داشته
باشیم ،فقط کافی است جاهای
خالی و علت خالی بودن را پیدا
کنیم .بعد آرامآرام تغییر به طور
ناخودآگاه و در جریان زندگی
که بسیار هوشمند است ،اتفاق
میافتد.
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پرسش اول :چه عاملی باعث ایجاد موخوره
در موها میشود و برای رفع آن چه باید کرد؟
0918****542
پرسش دوم :دختر  14سالهای هستم
که صورتم زیاد جوش میزند .چه
کنم تا جوشها کنترل و درمان شوند؟
0903****423

پاسخ
دکتر سیدمسعود داوودی
متخصص پوست و عضو
هیاتعلمی دانشگاه علوم
پزشکی بقیها(...عج)

پاسخ اول :هر عاملی که باعث میشود موها
بیش از حد خشک و شکننده شوند میتواند در
ایجاد موخوره یا دو یا چند شاخه شدن یک تار
مو موثر باشد و زیبایی و طراوت موها را از بین
ببرد .یکی از شایعترین این عوامل رنگ کردن
مکرروبهخصوصغیراصولیموهاست.بسیاری
اوقات برای رنگ کردن موها از مواد غیراستاندارد
و آسیبزننده استفاده میشود یا حجم موادی که
برای موها به کار میرود ،زیاد است یا زمانی که
مواد روی پوست سر و موها میمانند ،طوالنی
است .همه این موارد به خشکی بیش از حد
پوست سر و موها منجر میشوند .یادتان باشد
عمر موها حدود  3سال است بنابراین توصیه
میشود زودبهزود موها را رنگ نکنید .در صورتی
که مدتی قبل موهایتان را رنگ کردهاید و حاال
پایه موهایتان بلند شده و رنگ عادی خودش را
دارد ،فقط به رنگ کردن پایه موها اکتفا کنید و
دوباره تمام ساقههای مو را رنگ نکنید.
عامل دیگر ایجاد موخوره شانه کردن موهای
خیس بهخصوص در حمام است .موهای خیس
بسیارحساسهستندبنابراینازشانهکردنموهای
خیس جدا بپرهیزید و اینکار را به بعد از خشک
شدنموهاموکولکنید.چنانچهشانهکردنموهای
خشکبرایتانسختاستمیتوانیدازماسکهای
نرمکنندهمواستفادهکنید.همچنینتوصیهمیشود
به جای استفاده از شانهها و برسهای پالستیکی
ترجیحا از شانهها و برسهای چوبی استفاده کنید
تا هنگام شانه زدن ،موها بار الکتریکی نگیرند و
آسیب نبینند .ضمن اینکه دفعات برس زدن هم
نباید بیش از  2بار در روز باشد.
حرارت دادن زیاد به موها هم میتواند به ساقه
موهاآسیببزندبنابرایناگرموهایتانراباسشوار
خشکمیکنید،آنرادرفاصلهدورترینگهدارید،
حرارتش را روی درجه کم بگذارید و در زمان
کمتری به موها حرارت بدهید .استفاده از اتوی
مو هم به هیچوجه توصیه نمیشود زیرا ساقه
موها به شدت آسیب میبینند .نکته دیگری که
باید به آن توجه کنید پرهیز از شستشوی زیاد
موهاست زیرا شستشوی زیاد موها با هر کیفیتی
کهباشدمیتوانددرطولزمان،منجربهاختالالت
مو شود و به آنها آسیب بزند.
پاسخدوم:جوشوآکنهمعموالرویپوستهای
چرببیشتردیدهمیشودبنابراینتوصیهمیشود
روزی  2بار پوست صورتتان را با شویندههای
مناسب و آب ولرم بشویید اما هرگز در این کار
زیادهروی نکنید .در حال حاضر در داروخانهها
صابونهایی عرضه میشوند که عالوه بر ماده
صابونی ،مقداری دارو هم به آنها اضافه شده و
مخصوصشستشویپوستهایچربوآکنهدار
است .با استفاده روزانه از این صابونها میتوان تا
حد زیادی جلوی بروز جوش و آکنههای خفیف
را گرفت .در صورتی که جوشها با صابون و
شوینده کنترل نشود ،داروهای موضعی تجویز
خواهد شد اما در موارد شدیدتر ،بهخصوص
جوشهای بزرگی که حالت کیست دارند و
عفونی هستند و منظره بدی در صورت ایجاد
کردهاند یا ممکن است روی پوست جوشگاه
ایجاد کنند حتما از داروهای خوراکی هم کمک
گرفته خواهد شد .این داروها باید حتما توسط
پزشک و با توجه به سن و شرایط بیمار تجویز
شوند و نمیتوان براساس دارویی که دوست یا
فامیل مصرف کرده و نتیجه گرفتهاند خودسرانه
عمل کرد .یادتان باشد درمان جوشها موقت
است و فقط جوشهایی که در حال حاضر
روی پوست وجود دارند را درمان میکند اما
همین کار هم در بهبود وضعیت روانی بیمار به
دلیل بهتر شدن پوستش تاثیرگذار است و روابط
اجتماعی فرد را بهبود میبخشد .مهمتر از همه
اینها ،درمان جوش از ایجاد جوشگاه و منفذهای
بزرگ روی پوست پیشگیری میکند اما کنترل
جوشها دائمی نیست و ممکن است طی دوره
جوش که حداقل  7-8سال طول میکشد ،الزم
شود درمان را تکرار کنیم.
توصیه دیگر اینکه چنانچه دیدید با مصرف دارو
جوشهایتان بهتر شد ،مصرف دارو را یکباره
و ناگهانی قطع نکنید چون جوشها بالفاصله
برمیگردند .بهتر است با نظر پزشک دوز دارو را
به تدریج کاهش دهید و حداقل پس از  4-5ماه
آن را قطع کنید .با این کار پس از قطع درمان ،فرد
به مدت  5تا  6ماه جوش نمیزند.
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پرسشاول:درروزهایآخربارداریهستم
و مایلم طبیعی زایمان کنم .جنین در رحمم
چرخیده و سرش پایین است اما هنوز وارد
لگن نشده .آیا باید کار خاصی انجام بدهم
تا جنین وارد لگن شود؟ میخواهم زودتر
زایمان کنم0935****320 .
پرسشدوم:خانمبارداریهستمکهچندی
پیش با فرزند برادرم که به آبلهمرغان مبتال
شدهبود،تماسداشتم.حالخیلینگرانمو
میترسمبرایجنینممشکلایجادشود.لطفا
بگویید چه باید بکنم؟ 0912****459
پرسش سوم :در ماه آخر بارداری هستم
و دچار اضافه وزن شدهام .از طرفی،
میخواهم زایمان طبیعی داشته باشم .آیا
میتوان با وزن باال به راحتی زایمان طبیعی
انجام داد؟ آیا رژیم گرفتن در این ماه
امکانپذیر است؟ 0936****009
پرسش چهارم :آیا در  42هفتگی مادر باید
صبر کند تا دردهای زایمانی شروع شوند
و بعد به پزشک مراجعه کند یا مراجعه به
پزشک الزامی است؟ 0918****221

پاسخ
دکتر صدیقه حنطوشزاده

متخصص زنان و زایمان
استاد دانشگاه علوم پزشکی
تهـران

پاسخ اول :کارهایی مانند پیادهروی،
راه رفتن داخل استخر کمعمق ،انجام
برخی نرمشها و مصرف بعضی دمنوشها
میتواند کمک کند جنین زودتر وارد لگن
شود اما میتوان تا  42هفتگی به جنین
فرصت داد تا خودش وارد لگن شود.
عجله در زایمان کار درستی نیست و بهتر
است برای حفظ سالمت خود و جنینتان

پرسش اول :بهترین میزان کاهش وزن طی
هفته یا ماه چقدر است؟ 0936****675
پرسش دوم :آیا تنوع و نوع غذاها میتوانند
در خلقوخوی انسانها تغییراتی ایجاد
کنند؟ 0919****538
پرسشسوم:برخیافرادمیگویندباخوردن
روزانه برخی دمنوشها میتوان به کاهش
وزن یا کاهش سایز کمک کرد .این گفته تا
چهاندازهدرستاست؟0910****562
پرسش چهارم :یک عدد کیک  50گرمی
چه مقدار کالری دارد و برای سوزاندن
این مقدار انرژی چه میزان باید پیادهروی
کرد؟ 0912****008
پرسش پنجم :آیا منجمد شدن گوشتها،
بهخصوصمرغارزشغذاییآنهاراکاهش
میدهد؟ 0903****333
پرسش ششم :دختری  2ساله با وزن 11
کیلوگرم و  86سانتیمتر قد دارم .آیا قد
و وزنش مناسب است؟ چه کنم تا فرزندم
بیشتر وزن بگیرد؟ 0922****776

پاسخ
دکتر احمدرضا درستی
متخصص تغذیه و استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول :اگر فردی ورزشکار باشد
میتواند کنار ورزش و فعالیت بدنی همراه
با رژیم مناسب هفتهای یک کیلوگرم از
وزنش را کم کند ولی اگر فردی تحرک
بسیار کمی داشته باشد باید در هفته فقط
 0/5کیلوگرم از وزنش را کاهش دهد که
جمع آن در ماه فقط  2کیلوگرم میشود ،نه
بیشتر .در این حالت میزان وزن کاستهشده
از چربیهای مضر بدن خواهد بود اما
اگر این فرد رژیم شدیدتری بگیرد و در
اثر آن وزن بیشتری کم کند ،قطعا به جز
چربیها ،عضالت و پروتئینهای بدنش
هم از بین خواهد رفت.
پاسخ دوم :بله ،بدن در هر فصلی به
برخی مواد غذایی بیشتر نیاز دارد و
طبیعتا بعضی مواد غذایی هم باید کمتر
مورد استفاده قرار بگیرد ،مثال در زمستان
نیاز بدن به ویتامین Cافزایش مییابد
و جالب اینکه میوههای فصل تابستان؛

کمی دیگر صبر کنید .اگر رشد و حرکت
جنین مشکلی نداشته باشد و مادر هم به
بیماری خاصی مبتال نباشد میتوان بدون
نگرانی تا  42هفتگی صبر کرد.
پاسخ دوم :توصیه ما به همه خانمهایی که
قصد بارداری دارند این است که حتما مدتی
قبل از باردار شدن به پزشکشان مراجعه
کنند تا اقدامات و بررسیهای الزم برای
بارداری انجام شود .یکی از سواالتی که
پزشک از خانم میپرسد این است که آیا
در گذشته به بیماری آبلهمرغان مبتال شده
یا نه؟ اگر خانمی سابقه ابتال به آبلهمرغان
را داشته باشد دیگر جای نگرانی ندارد
زیرا بدنش در مقابل این بیماری آنتیبادی
الزم را دارد و در مواجهه یا تماس با بیمار
مبتال به آبلهمرغان مشکلی پیدا نخواهد
کرد ،هرچند تماس مکرر خانم بارداری
که ایمنی الزم را دارد باز هم با بیمار مبتال
به آبلهمرغان توصیه نمیشود .اگر خانمی
به خاطر نیاورد به این بیماری مبتال شده
یا نه میتواند با انجام آزمایش خونی که
پزشک برایش درخواست میکند از این
مساله اطمینان حاصل کند .اگر خانمی
سابقه ابتال به آبلهمرغان را نداشته باشد
باید حداقل  1ماه قبل از بارداری واکسن
آبلهمرغان را دریافت کند و تا  1ماه بعد
به هیچوجه باردار نشود اما اگر خانمی که
سابقه ابتال به آبلهمرغان را نداشته و بدون
تزریق واکسن باردار شده ،حین بارداری
با بیمار مبتالبه آبلهمرغان تماس پیدا کند
باید هرچه سریعتر برای بررسیهای الزم
به پزشکش مراجعه کند.
اگر خانم در  3ماهه اول باشد ،احتمال
گرفتاری جنین با ویروس آبلهمرغان 2
درصد خواهد بود اما اگر بارداری از هفته
بیستم گذشته باشد ،معموال مشکلی برای
جنین ایجاد نخواهد شد ،مگر اینکه مادر
 3روز قبل از زایمان یا  5روز بعد از

یعنی گروه مرکبات سرشار از ویتامین
 Cهستند .در فصل تابستان بدن به آب
بیشتری نیاز دارد و بیشتر میوههای این
فصل آبدار هستند و مقدار فراوانی آب
به بدن میرسانند .در مورد خلقوخو
هم به همین شکل است .بهعنوان مثال
ما در زمستان عمدتا حالت خمودگی
و خوابآلودگی داریم و ساعات شب
بیشتر است و اگر قرار بود در زمستان
مانند بهار و تابستان پرانرژی و سرحال
باشیم ،بسیار اذیت میشدیم .از این رو،
مواد غذایی موجود در بهار و تابستان
با مواد غذایی قابلدسترس در زمستان
بسیار تفاوت دارد ،به گونهای که حتی
شیر حیوانات در تابستان کمچربتر از
زمستان است و جالب اینکه شیر مادر
هم از این قاعده مستثنی نیست بنابراین
مقدار غذا و نوع غذایی که میخوریم بر
خلقوخویمان موثر است .به همین دلیل
گفته میشود در هر فصل از میوهها و
سبزیها و غذاهای همان فصل استفاده
کنید و تا جایی که میتوانید مواد غذایی
را بهصورت تازه بخورید و تا حدامکان
از فریز کردن مواد غذایی و نگهداری
آنها در طوالنیمدت بپرهیزید.
پاسخ سوم :بررسیهایی که در این
زمینه انجام شده نشان میدهد مصرف
دمنوشها تاثیری در کاهش وزن و
الغری ندارد و تا زمانی که فردی رژیم
غذایی مناسب و ورزش و فعالیت
بدنی نداشته باشد ،به صرف نوشیدن
یک دمنوش الغر نخواهد شد .متاسفانه
براساس گزارشهای معاونت غذا و دارو،
دمنوشهای فراوانی در بازار وجود دارند
که ادعا میکنند برای الغری و سالمت
مفیدند اما مصرف آنها نهتنها به سالمت
فرد کمک نمیکند ،بلکه عوارض هم
دارد بنابراین فریب ادعاهای دروغین را
نخورید .حتی در مورد قهوه که مصرف
آن میتواند کمی روی کاهش وزن اثر
داشته باشد ،مطالعاتی انجام شده که نشان
میدهد مصرف کافئین زیاد لطمهزننده
است و به اعصاب آسیب جدی میزند.
پاسخ چهارم :در پخت انواع کیک مقدار
زیادی روغن استفاده میشود بنابراین
همه کیکها جزو خوراکیهای پرچرب
محسوب میشوند ،بهطوری که  50گرم
کیک حدود  200کیلوکالری انرژی دارد
و معادل حدود یک ساعت پیادهروی به
ما انرژی میدهد .بسیاری از افراد جامعه

زایمان به آبلهمرغان مبتال شود .در آن
صورت اقدامات درمانی الزم باید هرچه
سریعتر انجام بگیرد.
پاسخ سوم :وزن باال منعی برای زایمان
طبیعی نیست و اتفاقا زایمان طبیعی برای
خانمی که چاق شده خیلی بهتر از سزارین
است زیرا عمل سزارین در خانمهای چاق
خطر آمبولی ،خونریزی و سایر مشکالت
را افزایش میدهد.
به همه خانمهایی که با وزن باال باردار
شدهاند توصیه میشود حتما طی بارداری
تحت نظر متخصص تغذیه از رژیم
غذایی مناسبی بهرهمند شوند تا کالری
دریافتیشان مناسب شرایطشان باشد ،به
هیچوجه در دوران بارداری رژیم کاهش
وزن نگیرند و حتما پیادهروی روزانه و
نرمشهای مناسب این دوران را انجام
بدهند .همچنین توصیه میشود خانمهایی
که وزن باالیی دارند حتما قبل از باردار
شدن وزن کم کنند زیرا چاقی برای کل
دوران بارداری خوب نیست و میزان خطر
پرفشاری خون ،مسمومیت بارداری ،جنین
خیلی درشت ،مرگ جنین ،دیابت بارداری،
دیابت جنین و ...را افزایش میدهد.
پاسخ چهارم :اگر حرکت جنین خوب
باشد ،حجم مایع اطراف جنین طبیعی
باشد و جنین و مادر بیماری خاصی نداشته
باشند ،میتوان بارداری را تا  42هفته ادامه
داد .اگر تا این زمان دردهای زایمان شروع
نشوند ،خانم باید به بیمارستان مراجعه کند
و بستری شود تا تحریک زایمان برایش
انجام شود .همچنین به خانمها توصیه
میشود حتما پیادهروی داشته باشند و
برخی مواد مثل گل گاوزبان و ماهی که
حاوی مواد نرمکننده است را بیشتر مصرف
کنند تا دهانه رحمشان نرمتر شود و زایمان
سیر بهتری داشته باشد.

تحرک الزم و مورد نیاز برای سوزاندن
این مقدار انرژی را ندارند ،درنتیجه انرژی
اضافه در بدن بهصورت چربی ذخیره
میشود و فرد را دچار اضافه وزن و
چاقی میکند.
پاسخ پنجم :از دید ما یخ زدن و منجمد
شدن هر نوع گوشتی؛ چه گوشت قرمز
و چه گوشت سفید ارزش غذایی آن را
از بین نمیبرد ،فقط میزان ویتامینهای
گوشت در حد بسیار جزیی کاهش مییابد،
در عوض گوشت سالمتر باقی میماند
بنابراین نگران مصرف گوشت منجمد
نباشید .البته به شرط اینکه مرغ یا گوشت
منجمد را از فروشگاه معتبر و بهداشتی
خریداری کنید و عمل یخزدایی گوشت را
کامال علمی و اصولی انجام دهید .بسیاری
از افراد برای یخزدایی مواد غذایی آنها
را در آب جوش میاندازند یا ساعتها
خارج از یخچال قرار میدهند .این کار
به شدت ارزش غذایی گوشت را پایین
میآورد و کامال اشتباه است .گوشت باید
بعد خروج از فریزر در یخچال گذاشته
شود تا به تدریج یخ آن باز شود.
پاسخ ششم :دانستن وزن هنگام تولد برای
قضاوت در مورد وزن کودکان در سنین
مختلف الزامی است ،مثال وزن کودک
 2سالهای که با وزن  2/5کیلوگرم به
دنیا آمده ،با کودکی در همان سن که
با وزن  3/5کیلوگرم به دنیا آمده حتما
تفاوت دارد .ضمن اینکه دانستن تاریخ
دقیق تولد و در نظر گرفتن سال و ماه
تولد برای اظهارنظر در مورد قد و وزن
کودک مهم است .با این وجود ما برای یک
کودک  2ساله وزن حدود  13کیلوگرم را
انتظار داریم .قد فرزندتان هم مقداری از
آنچه ما توقع داریم کوتاهتر است و این
وضعیت نشاندهنده آن است که غذای
کودک در حد نیازش نیست .حال یا
کودک اشتهای کافی برای غذا خوردن
ندارد یا والدین نمیدانند چه غذاهایی
به کودکشان بدهند .اگر نمیدانید چه
غذاهایی برای کودکتان مناسب است،
میتوانید به راحتی به متخصص تغذیه
مراجعه کنید و برنامه غذایی مناسبی
برای این سن بگیرید اما بیاشتهایی
کودک علتهای مختلفی دارد که باید
به درستی آنها را مورد بررسی قرار داد
و سپس برخی رفتارها را پیش گرفت
تا بهتدریج بتوان اشتهای بد کودک را
بهبود بخشید.

پرسش اول :دختری  22ساله هستم .ماستیت پستان
دارم و  3سال است تحت درمانم .در حال حاضر
هم داروی آزارام  25میلیگرمی میخورم 2 .روز
است از داخل پستان نزدیک نوک ،درد مبهمی
احساس میکنم ،به طوری که وقتی نفس میکشم
و دستم را حرکت میدهم درد بیشتر میشود .آیا
مشکلی هست و ممکن است بعد از پایان دوره
درمان ،بیماری دوباره برگردد؟ 0915****986
پرسش دوم :آیا کیستهای پستانی میتوانند
مشکلساز شوند؟ 0933****657
پرسش سوم :خانمی  50ساله هستم 2-3 .سالی
است عالئم یائسگی دارم .یک بار به دلیل ضخامت
دیواره رحم کورتاژ شدم .از آن به بعد با تجویز
پزشک داروی مدروکسی پروژسترون مصرف
میکنم تا عادت ماهانه شوم .آیا استفاده از
این دارو در طوالنیمدت توصیه میشود؟ زیرا
شنید هام خطر ابتال به سرطان پستان را افزایش
میدهد .اگر هم دارو مصرف نکنم ،عادت ماهانه
نمیشوم .آزمایش یائسگی هم داد هام که مقدار
هورمو نها را زیاد نشان داد .لطفا راهنمایی کنید.
0911****872
پرسش چهارم :در پستان سمت چپم يك فيبرو
آدنوم  ٥سانتيمتری دارم .پزشک معالجم گفت
از آنجا که نمونهبرداری كردي و خوشخيم بوده
نياز به جراحي ندارد ولي پزشک ديگری گفت بايد
جراحي كني چون بزرگ ميشود و بافت پستان
را تخريب ميكند .لطفا مرا راهنمايي کنید كه چه
كاري بايد انجام دهم .آيا براي درمان فيبرو آدنوم
داروي خاصي وجود دارد؟ در ضمن در همان نقطه
از پستان سمت چپم درد هم دارم0912****091 .
پرسش پنجم :آیا سفت یا شل بودن سینهبند تاثیری
در ایجاد کیست پستان دارد؟ خوردن غذاهای تند
و پرفلفل چطور؟ 0917****729

پاسخ
دکتر نسرینالسادات علوی
فوقتخصص جراحي پستان
عضو هیاتعلمی مرکز بیماریهای پستان
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

پاسخ اول :ماستيت پستان به معنای التهاب نسج پستان
است که ظاهرا شما به نوع مزمن آن مبتال شدهايد.
برخي ماستيتها عودكننده و آزاردهنده هستند و به
درمان طوالنيمدت نياز دارند بنابراین ممكن است
با قطع یکباره و خودسرانه دارو ،بيماري عود كند اما
اگر کاهش دوز دارو یا قطع آن تدریجی و تحت نظر
پزشك معالج باشد ،احتمال عود كمتر است .درد در
ماستيت يك عالمت است و نگرانكننده نيست اما
در صورت شديد بودن نياز به درمان دارد بنابراین
بهتر است برای بررسی و کاهش درد به پزشکتان
مراجعه کنید.
پاسخ دوم :خوشبختانه كيستهاي پستان در بيش از
 90درصد موارد خوشخيم هستند و فقط در صورتي
نياز به تخليه يا نمونهبرداري دارند كه بزرگ يا دردناك
باشند و نتوان با سوزن مايع داخل آنها را تخلیه کرد
یا با تودهای در پستان همراه باشند که در این صورت
از توده نمونهبرداري انجام ميشود .همچنین اگر در
سونوگرافی شک کنیم تودهای کیست است یا یک
توده توپر ،آن را تخلیه کرده یا از آن نمونهبرداری
میکنیم تا از ماهیت آن مطمئن شویم .در صورتی
که مايع داخل كيستی خوني باشد ،بهتر است تمام
كيست برداشته شود.
پاسخ سوم :بله ،مصرف هورمون یا داروهای هورمونی
به مدت طوالني موجب افزايش میزان خطر سرطان
پستان ميشود .از اینرو ،توصيه ميكنم با راهنمايي
پزشك معالجتان براي مدتي دارو را قطع و نتیجه
را بررسي كنيد زیرا ممكن است وضعيت شما از 3
سال پيش تا به حال تغيير كرده باشد و تا دارو را
قطع نكنيد ،نميتوان به نتایج آزمايشهای انجامشده
اعتماد كرد .در عين حال بهتر است براي جلوگيري
از عوارض يائسگي با تجویز و راهنمايي پزشك
معالجتان خوردن ويتامين  Dو كلسيم را فراموش
نكنيد و ورزش و فعالیت بدنی را جدی بگیرید.
پاسخ چهارم :فيبروآدنوم  5سانتيمتری حتما به جراحی
نیاز دارد زیرا گاهی مواقع نمیتوان ماهیت آن را در
نمونهبرداری از تومور فيلودس تشخيص داد .براي
فيبروآدنوم درمان دارويي وجود ندارد اما خوشبختانه
جراحی آن بسيار راحت است و از نظر زيبايي هم
مشكلي ايجاد نميكند.
پاسخ پنجم :سینهبندهای خيلي سفت يا خيلي شل
معموال دردهای پستان را افزايش ميدهند اما در
ایجاد كيست اثري ندارند .توصیه این است که از
بستن سینهبندهای خيلي سفت بهخصوص انواع فنردار
آنها خودداری کنید .غذاهاي تند و كافئيندار نيز درد
پستان را افزايش ميدهند بنابراین بهتر است در مصرف
آنها زيادهروي نشود .درضمن مصرف چاي و قهوه و
سایر مواد كافئيندار در مقادير معمول باعث ايجاد
سرطان پستان نميشود.

ورزش و تناسباندام
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برنامه ورزشی برای تعطیالت نوروز 1398

تحـرک در 12حرکت

با فرارسیدن تعطیالت عید ،سفر رفتن و دیدوبازدید آغاز میشود اما نباید از ورزش غافل بود .یکی از گالیههای افراد در ایام
نوروز ،پرخوری و اضافه وزن است .ادامه رژیم غذایی در ایام عید کار دشواری است و اگر ورزش نیز کنار گذاشته شود ،تمامی
حمید مهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیبشناسی
زحمات کشیدهشده ،بیارزش خواهد شد بنابراین با ورزش حداقل میتوان بدن را در یک دوره خاص حفظ کرد .از آنجا که
ورزشی و حرکات اصالحی
میزان دریافت کالری در این ایام زیاد میشود باید سعی کنیم به همان اندازه یا بیشتر از آن ،میزان کالری مصرفی را از طریق فعالیت
بدنی افزایش دهیم .از این رو  12تمرین را همراه برنامه روزانهای برای  2هفته تعطیالت نوروز تنظیم کردهایم که میتوانید با پیروی از آن ،داشتن روزهای فعال را تجربه کنید.

برنامه پیشنهادی

برای مثال روز اول؛ تمرین شماره  1را به مدت  30ثانیه انجام دهید ،سپس بدون استراحت تمرین شماره  2و تا آخر را به همین روند و بدون استراحت (هر تمرین 30،ثانیه)
انجام دهید .با اتمام تمرینها ،دو دقیقه استراحت کنید .با این کار یک چرخه به پایان میرسد و پس از استراحت  4مرتبه چرخه را تکرار کنید.
تمرینها

ایام

11-9-6-3-2-1

اول

2-6-7-9-12-10

دوم

2-11-8-3-1-4

7-3-11-1-10-5

5

20

 1دقیقه

4-3-12-10-1-11-8-2

3

5-10-7-12-8-7-1-4

4

5-9-2-6-7-10-11-10

ششم

7-5-3-8-6-9

هشتم

7-11-9-6-5-3-2-1

دهم

3-7-12-2-1-6-8-1

پنجم

نهم

سیزدهم

30

30

4

چهارم

یازدهم

 2دقیقه

4-11-1-2-10-8-7-5-3
3-5-8-7-4-1-2-10-6

تمرین اول

4

5

3
4

20

در کل ،فعالیت بدنی مانند تغذیه مناسب ضروری است و باید به عنوان یک برنامه روزانه در زندگی
گنجانده شود .باید به خاطر داشته باشیم هرگاه صحبت از ورزش کردن و فعالیت بدنی میشود به
این منظور نیست که حتما باید به باشگاه ورزشی بروید و فعالیتهای سخت و دشوار را انجام دهید.
فراموش نکنید هدف اولیه از ورزش کردن سالمت ،تندرستی و شادابی است که میتوان با تمرینهای
سادهای مانند پیادهروی از فواید آن سود برد .همیشه سعی کنید فعالیتهای هوازی مانند پیادهروی
( 10تا  30دقیقه) و  3تا  4تمرین کششی ( 3ست  10ثانیهای عضالت بزرگ مانند شکم ،سینه ،پشت
و پاها) را در روز انجام دهید .میتوانید تمرینهای کششی را اول صبح و هوازی را عصر انجام دهید.
تفاوتی ندارد که در چه موقعی از سال یا در کجای دنیا باشید .آیا در مسافرت هستید یا در هر ماه از
سال ،مگر وعده غذاییتان را نادیده میگیرید؟ مسلما نه! بنابراین ورزش و فعالیت بدنی نیز باید اینگونه
باشد و نباید زمان و مکانی برای آن در نظر گرفته شود .به گفته بقراط ،حرکت زندگی است .اگر به
وسایلی مانند ماشین ،در ،تلفن همراه و ...دقت کنید ،هرچقدر با آنها بیشتر کار کنید ،زودتر خراب
میشوند اما بدن انسان بسیار جالبتر است و برعکس عمل میکند؛ یعنی هرچقدر عضالت بدن بیشتر
کار کنند (البته به روش درست در وضعیتهای بدنی مطلوب) طول عمر بدن نیز بیشتر خواهد شد.

 2دقیقه

 3دقیقه

30

 3دقیقه

30

 3دقیقه

40

 2دقیقه

40

 2دقیقه

40

4

20

 2دقیقه

2

30

 2دقیقه

3

همیشه فعال باشید

 2دقیقه

30

12-2-1-6-8-7

دوازدهم

4

4

 4دقیقه

40

تمرین سوم

تمرین دوم

در حالت ایستاده پاها را جفت کنید و
دستها را کنار بدن قرار دهید .سپس
دستهاراازطرفینبهسمتباالببرید
و در همین حال پاها را نیز باز کرده و
سپس جمع کنید .نهایتا دستهایتان
را نیز به حالت اولیه برگردانید .سپس
تمرین را بدون مکث و پیاپی 15
مرتبه تکرار کنید.

زانوها را  90درجه خم کنید
و کف پاها را روی زمین
قرار دهید .در این تمرین فرد
تالش خواهد کرد تا تنه را
حدود  45درجه باال بیاورد
و همراه با کنترل وزن ،آن را
به آرامی به وضعیت شروع
بازگرداند.

در وضعیت شنا مانند تصویر قرار
بگیرید.شکمراداخلببریدوعضالت
سرینی را منقبض کنید .لگن را در
وضعیت طبیعی نگه دارید و به آرامی با
خم کردن آرنج به زمین نزدیک شوید و
با باز کردن آرنجها و انقباض عضالت
سینهای،بدنرابهحالتاولیهبرگردانید.
اجازهندهیدسرتانبهجلومتمایلشود.

تمرین چهارم

تمرین پنجم

بایستید.پاهارابهاندازهعرض
شانه باز کنید و پای راستتان را
جلو بیاورید و زانوها را خم
کنید .به حالت اول برگردید
و با پای دیگر ،تمرین را
تکرار کنید.

تمرین هفتم

تمرین دهم

مانند تصویر روی ساعد و
پنجه پایتان قرار بگیرید .به
انقباض همزمان عضالت
شکم ،کمر ،باسن و حفظ
تعادل حین انجامتمرین
دقت کنید.

تمرین نهم

مشابه تصویر روی زمین
به شکل  7بنشینید و 10
ثانیه وضعیت را حفظ
کنید .توجه داشته باشید
در اجرای این تمرین،
ستون فقرات باید صاف
باشد و پنجه پاها نیز تا
ارتفاع صورت باال بیاید.

چهاردست و پا قرار بگیرید.
به آرامی به سمت دستها قدم
بردارید و مانند شکل بدن را در
حالت عدد  8فارسی قرار دهید.
حال به آرامی با خم کردن آرنج،
سر را به زمین نزدیک کنید و به
حالت اولیه برگردید.

تمرین ششم

مشابه تصویر صاف بایستید.
یک زانو را باال بیاورید و سپس
پایین ببرید .در همین حین
پای مخالفتان را باال بیاورید
و بدون مکث و پیاپی زانوها
را باال و پایین ببرید .تمرین را
به مدت  10ثانیه انجام دهید.

تمرین هشتم

در وضعیت شنا قرار بگیرید و یک
زانو را به سمت شکمتان نزدیک
کنید و به حالت اول برگردانید.
بالفاصله زانوی بعد را باال بیاورید.
اینتمرینرابایدبهصورتمتوالی
و با سرعت نسبتا باال انجام دهید.
توجه داشته باشید دست و تنه
ثابت باشد.
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استراحت بین هر چرخه

 1دقیقه

سوم

هفتم

تعداد چرخه

زمان به ثانیه

یادت
ان باش
 مدت تم دکه...
رین ه

بایستیدوسپسبهصورت
درجا مستقیم به باال بپرید،
به گونهای که زانوها به
شکم نزدیک شود .پس
از فرود ،بالفاصله تمرین
را تکرار کنید.

تمرین یازدهم

کف دستها را روی لبه
صندلی بگذارید .پاها را حدود
50سانتیمترازپایهصندلیفاصله
بدهید .باسن باید همسطح با
بخشنشیمنگاهیصندلیباشد.
آرنجها را صاف کرده و تمرین را
با خم کردن آرنج آغاز کنید .باسن را به زمین
نزدیک کنید ،به طوری که زمین را لمس نکند.

تمرین دوازدهم

روی زمین دراز بکشید.
پاها را به صورت 90
درجه در هوا معلق
نگهدارید و تنه را به آرامی
تا زاویه  45درجه باال
بیاورید.
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چرا سفر کردن در ایام نوروز بهترین فعالیت است؟

پیشنهادهایی برای برنامهریزی
یک نوروزخوب

سفر برای سالمت
یکی از کارهایی که موجب
عطیه رضایی
ایجاد نشاط و سالمت در
روانشناس بالینی
خانواده بهخصوص در ایام
نوروز میشود ،سفر کردن
است .سفرها میتوانند مادی
ی است
و معنوی یا درونی و بیرونی باشند .انواع سفر الزم و ضرور 
و موجب شادی و نشاط سالمت روان آدمی میشود اما گنجاندن
سفر برای آرامش روانی خانواده پس از یک سال کار بیوقفه فرصت
خوبی است تا خستگیهای ناشی از روزمرگی و فعالیت مداوم کاری
از بین برود و سال جدید با انرژی و توان بیشتری آغاز شود .پس
به غیر از دیدوبازدیدهای معمول و گذراندن ایام تعطیالت در خانه
حتما گزینه سفر کردن را در برنامهریزی تعطیالت نوروز داشته باشید.

سفر کردن چه فوایدی برای سالمت روان ما دارد؟

مسافرت ،فواید بسیاری برای آرامش فکر و روان دارد و باعث افزایش
کارایی افراد در بقیه حوزههای زندگی میشود .شاید خواندن دو
انگیزه سفر کردن
نمونه از دالیل زیر برای ایجاد
شما
در ایام نوروز برای
کافی باشد.

 1دوری از تنش و استرسهای روزمره

سفر به افراد این امکان را میدهد که پس از کار و فعالیتهای مداوم،
فشارهای روانی را از خود دور کنند .خستگیهای ذهنی و جسمی و
استرسهای کاری و روزانه به تدریج باعث از بین رفتن نشاط و شادابی
افراد میشود و آنها را دچار فرسودگی روانی و جسمی میکند بنابراین در
چنین شرایطی ،برخورداری از یک برنامه تفریحی در قالب سفر و گردش،
فرصتی آزاد و فارغ از کار و استرس را برای افراد فراهم میکند تا بتوانند تا
حدی به آرامش روان و باال بردن سطح آن کمک کنند .یکی از کارکردهای
نوروز از دیدگاه روانشناختی ،جنبه التیامدهندگی روانی آن است؛ یعنی
نوروز و سفرهای نوروزی فرصتی را به افراد میدهد تا به نوعی از نظر
روانی التیام پیدا کنند و معاشرت با خانواده و اقوام را برای رفع کدورتهای
احتمالی و برخورداری از حمایتهای روانی اجتماعی آنها داشته باشند.

 2رشد و بالندگی سالمت روان

از دیگر فواید سفر ،رشد و بالندگی سالمت روان افراد است .افراد در
طول سفر با شگفتیها ،افکار و رسوم اقوام گوناگون آشنا میشوند،
سختکوشی آنها را میبینند و یاد میگیرند که چگونه برای بهتر زندگی
کردن تالش کنند .سفر همچنین با ایجاد فرصتی برای استراحت ذهن
و جسم ،انگیزه افراد را برای شروع زندگی تازه بهخصوص پس از عید
نوروز و شروع سال جدید ،محکمتر میکند .تفریح و سفر بهعنوان یکی از

شاخصهای بهداشت روان ،نقش مهمی در بهداشت روان خانواده ایفا
میکند .همانطور که افراد برای سالمت جسمانی خود نیاز به مواد غذایی
در سبد کاالیی خود دارند ،الزم است با توجه به نیاز و فرهنگ خاص
خود سبدی نیز بهعنوان سبد نیازهای سالمت روان تعریف و به افراد
آموزش داده شود چه نوع کارها و فعالیتها و برنامههای تفریحیای
میتواند به ارتقا و حفظ بهداشت روان آنها کمک کند .تفریح سالم و
بهموقع میتواند در افزایش ک ّمی و کیفی شغلی و نشاط افراد در یک
خانواده کمک کند .در این زمانه گرفتاریهای اقتصادی فراوان ،بیشتر
خانوادههای ایرانی درگیر گذراندن زمان زیادی از روز برای فعالیتهای
کاری خود هستند ولی نباید فراموش کنیم ما انسانها صرفا برای کارکردن
و زیست کردن در بعد جسمانی آفریده نشدهایم و همانطور که جسم
ما برای رشد و تکامل نیاز به تغذیه دارد ،بعد روانی ما نیز برای رشد و
شکوفایی نیازمند تغذیه است و سفر کردن و گذر از رنجها و خستگیهای
روزمره در نوروز بهترین فرصت ارزشمندی است که از آن استفاده کنیم.

چگونه برای تعطیالت
نوروزی خوب برنامهریزی کنیم؟
با نزدیک شدن به ایام نوروز بیشتر افراد با این
مشکل مواجه میشوند که در ایام نوروز چه کاری انجام
دهند تا هم تعطیالت خوبی داشته باشند و آن را مدیریت
کنند تا به اندازه کافی ازآن لذت ببرند .برای آنکه مانند افراد
موفق کارها را پیش ببرید ،بهتر است برای تعطیالت نوروز هم
برنامهریزی خوبی داشته باشیم البته منظور برنامهریزیای شبیه
روزهای کاری سال نیست ،بلکه برنامهای به شیوه تعطیالت
آخر هفته است تا هم تعطیالت نوروزی بهیادماندنی داشته
باشید و هم خاطرهای خوب برای خود و خانوادهتان
بسازید تا دچار کسالت و افسردگی در ایام
نوروز نشوید.

چرا باید برای
تعطیالت برنامهریزی کنیم؟
یک برنامهریزی فکرشده برای تعطیالت
نوروزیباعثمیشودشماازانرژیخوددرهمین
ایام کوتاه تعطیالت نوروزی هم به صورت مطلوب
استفادهکنید،بهفعالیتهاوکارهایعقبماندهایکه
دوستداریدرسیدگیکنیدوآنهارابهاتمامبرسانید،
فرصتمناسببرایدیدارهایخانوادگیودوستانه
پیدا کنید تا در پایان تعطیالت انرژی خوبی
برای شروع سال کاری جدید و بعد
از تعطیالت داشته باشید.

افسردگی به سبک نوروزی
اگر شما هم جزو افرادی هستید که روزهاي عيد برايتان حال
و هواي خوبي ندارد و از حاال نگران عصرهاي اين روزهاي
تعطيلهستيد،بايدبدانيدحالواحوالتانخيليعجيبوغريب
نيست چون افراد زیادی در سراسر دنيا این احساس را دارند
که آن را با نام «نشانگان افسردگي تعطيالت» ميشناسیم.
اگر شما دچار اين حالت هستيد يا کسي را ميشناسيد که
در نزدیکی شماست و حال شما را هم در روزهاي تعطيل
ميگيرد ،اين مطلب را بخوانيد تا درباره اين نشانگان ،داليل
ايجاد آن و راههاي درمانش بيشتر بدانيد.

نشانههاي افسردگي تعطيالت نوروزی چيست؟

تعادل برقرار کردن و نظم دادن به برنامه خريدهاي آخر
سال يا تعطيالت پيشرو ،برنامهريزي براي مهمانيها،عمل
کردن به کارهای خانواده ،مهمانداري و ...ميتوانند نشانه این
باشند که شما يکتنه همه کارها را انجام ميدهيد ،مودب و
اجتماعي هستيد و در عین حال مادر يا پدر پرمشغلهای هم
هستید اما در واقع و در بطن واقعیت اين رفتارها نشان ميدهد
فرد فشارهاي عصبي زيادي را در اين ايام تحمل ميکند و
به نوعي ميخواهد خود را سالم و قوی نشان دهد اما هم
از درون آسيب ميبيند و هم از بيرون زيرا عوارضي مانند
سردرد،تشنگي بيش از حد ،پرخوری عصبی و بیخوابیهای
شبانه همیشه در کمین او هستند.
البته برخي هم اين عالئم را در همان زمان تعطيالت نشان
نميدهند و قبل و بعد از تعطيالت چنين حالتهايي را تجربه
ميکنند .اگر احساس نارضايتي و خستگي از اين همه کار

را هم به آنها اضافه کنيم ،ديگر اوضاع تقريبا وخيم ميشود.
شدت اين افسردگي و غم در افراد تفاوت دارد؛ برخي
یک ساعت اين حس را تجربه ميکنند و برخي ديگر چند
روزي اين حس را دارند ولي بعضيها خيلي بيشتر از اين
وضعيت رنج ميبرند .آنها دچار مشکالت جديتري مثل
افسردگي فصلي و اختاللهاي خلقی میشوند .اين افراد به
غير از حالتهاي بد رواني دچار عالئمی مثل سردردهاي
طوالنيمدت و خستگيهای شديد هم هستند ،با هر بهانهاي
و به مدت طوالني گريه ميکنند ،در فاصله کمي شاد هستند
و دوباره غمگين ميشوند،نميتوانند تمرکز کنند ،بدندرد
دارند ،بيميلي جنسي پيدا ميکنند ،بيخواب ميشوند ،فعاليت
بدنيشان پايين ميآيد و اشتهاي زيادي پيدا ميکنند .همين
موارد باعث باال رفتن شديد وزنشان ميشود.

چطور با افسردگی در ایام تعطیالت مواجه شویم؟

تمام افسردگيهاي فصلي و تعطيالتي که دربارهشان توضیح
دادیم ،ميتوانند با رعایت این موارد بهبود پيدا کنند:
 .1انتظارات واقعبينانه از تعطيالت داشته باشيد و براي خودتان
اهداف واقعبينانه تنظيم کنيد.
 .2بيش از توان و ظرفیتتان مسووليت قبول نکنيد و حتي
مسووليتهاي کمتري قبول کنيد.
 .3برنامهریزیهای نوروزی خود مثل سفر رفتن ،مهمانیهای
خانوادگی و حتی ساعت خواب و تماشای تلویزیون را روي
کاغذ بياوريد و زمانبندي کنيد تا دچار استرس نشويد.
 .4اگر در ایام نوروز تنها هستيد ،سعي کنيد داوطلبانه بخشي
از وقت خود را براي کمک به ديگران اختصاص دهيد.
 .5از افرادي که در طول ایام نوروز به شما استرس وارد
ميکنند ،تا حد ممکن دوري کنيد ،حتی اگر افراد خانواده
نزدیک شما باشند.
 .6در ایام نوروز ذهن خود را از اتفاقهای اطراف خالی
کنید و زماني را به خودتان اختصاص دهيد.
 .7بيش از حد خودتان بودجه مالیتان را در تعطيالت
خرج نکنيد زيرا اين کار احتمال ابتالي شما را به افسردگي
تعطيالت بيشتر ميکند.
 .8به کارهاي عقبماندهتان رسيدگي کنيد چون به قول
معروف «زود دير ميشود» و تا چشم روی هم بگذارید
تعطیالت نوروز تمام میشود.
 .9به همه کارهايي که آرزو داشتيد در يک فرصت مناسب
انجامشان دهيد فکر و آنها را شروع کنيد و به فکر تعطيالت
بعدي نباشيد.
 .10از طبيعت و محيط پيرامون خود لذت ببريد و دنبال
ايراد و اشکال نگرديد .اگر آسان بگيريد ،دنيا هم به شما
آسان خواهد گرفت.

برنامهریزی در نوروز
چه کیفیتی باید داشته باشد؟
برنامهریزی برای ایام نوروز به این معنی نیست که
صبح روز تعطیل از خواب بیدار شوید و به عنوان
مثال تصمیم بگیرید  8ساعت کتاب بخوانید ،بلکه
بهترین کار این است که در برنامهریزی برای روزهای
تعطیالت نوروز سعی کنید فعالیتهایتان را تقسیم
کنید و در این تقسیمبندی هم تفریح و کارهایی که
از آنها لذت میبرید را قرار دهید و هم به کارهای
عقبافتاده خوب رسیدگی کنید چراکه روز تعطیل
شما آن هم در ایام نوروز باید متفاوت با
دیگر روزهایتان باشد.

کارها و فعالیتهای لذتبخش زیادی هست که
میتوانید در تعطیالت نوروز انجام دهید و از آن
لذت ببرید .چند پیشنهاد برای بهیادماندنیتر کردن
این ایام را در ادامه بخوانید.
 .1تعطیالت نوروز را به فرصتی برای دوباره دور هم
بودن با دوستان و خانواده در نظر بگیرید :ایام نوروز
بهترین فرصت است تا کنار دوستان و خانواده باشید،
با آنها گفتوگو کنید ،به سفر و دیدوبازدید بروید و
از بودن با یکدیگر لذت ببرید .یکی از بهترین برنامهها
برای بودن کنار خانواده و دوستان بازیهای دستهجمعی
است .بازیهای گروهی و دستهجمعی باعث میشود
همه از پیر و جوان کنار هم قرار بگیرند و همین موضوع
باعث شور و نشاط میشود و همه از این لحظات لذت
خواهند برد.
 .۲استراحت کردن :خیلی از افراد به دلیل مشغله زیاد
کاری در طول سال ،ترجیح میدهند در ایام تعطیل
استراحت کنند اما این افراد نیز باید برای استراحت و
خواب خود زمانبندی و برنامهای را در نظر بگیرند چرا
که استراحت بیش از حد نیز باعث میشود از لحاظ روانی
دچار کسالت و رخوت شوند و برای بعد از تعطیالت
آمادگی شروع سال جدید را نداشته باشند.
 .۳مطالعه مجله و کتاب :از دیگر کارهایی که در ایام
تعطیالت نوروز میتوانید انجام دهید ،مطالعه مجالت
و کتابهایی با موضوعات مورد عالقهتان است .به این
ترتیب از زمان خود در ایام تعطیل استفاده مفید کنید و
اطالعاتی نیز در زمینه مورد عالقهتان به دست بیاورید.
 .۴ورزش کردن :اگر عادت دارید در تمام طول سال
هیچگونه فعالیت ورزشی نداشته باشید و صرفا با ماشین
و وسایل نقلیه عمومی تردد کنید ،ایام نوروز فرصت
بسیار خوبی برای ورزش کردن است چرا که برای
داشتن زندگی سالم باید حتما زمانی را برای ورزش
کردن اختصاص داد .ورزشهایی مانند دوچرخهسواری،
کوهنوردی و حتی یک پیادهروی ساده ورزشهای بسیار
مناسبی هستند که انرژی خوبی به شما خواهند داد.
 .۵انجام کارهای هنری  ،صنایع دستی ،باغبانی و
باغچهآرایی :در روزهای تعطیالت نوروز یک فعالیت
هنری که به آن عالقهمند هستید ،انجام دهید.
یکی از بهترین کارهای لذتبخش که هم مناسب فصل
بهار است و هم برای باال بردن انرژی شما مفید است،
باغچهآرایی و کاشتن گل و گیاهان است که باعث ایجاد
طراوت و تازگی در خانه و روان شما میشود.

 13توصیه تغذیهای به مسافران نوروزی
یکی از رسوم عید نوروز
که میان بیشتر ما ایرانیان
دکتر سیدعلی
کشاورز
رواج دارد ،رفتن به سفر
استاد دانشگاه علوم
پزشکی تهران
برای گذراندن تعطیالت
عید است .از بحث ایمنی سفر که بگذریم ،باید این نکته را
در نظر بگیریم که رعایت برخی نکات تغذیهای برای پیشگیری
از ابتال به بیماریهای مختلف گوارشی در طول سفر کامال
ضروری است .این توصیهها با تاکید بیشتری برای گروههای
حساستر جامعه مانند کودکان ،سالمندان ،خانمهای باردار و
بیماران مبتال به نقص سیستم ایمنی مطرح است .در ادامه به
ارائه مهمترین توصیههای تغذیهای که بهتر است در سفرهای
نوروزی رعایت شوند ،میپردازیم.
 1اگر قرار است سفر جادهای داشته باشید و نمیدانید آیا
میان راه خریدن آب بستهبندی امکانپذیر است یا نه ،توصیه
میکنیم حتما به اندازه کافی آب سالم همراه خود داشته باشید.
اگر کودکی همراهتان است ،حتما حجم آب بیشتری بردارید و
اگر امکان برداشتن آب با کلمن یا فالسک برایتان مهیا نیست،
حتما یک یا دو بسته بزرگ 12تایی از آب بستهبندیشده را
در خودرو داشته باشید.
 2سعی کنید قبل از سفر با خودروی شخصی حداقل یک
گالن آب شرب شهری با خود همراه داشته باشید تا اگر میان
راه یا شهر مقصد میوه خریدید ،بتوانید آنها را با آب سالم و
مورد اطمینان بشویید .اگر آب شهری در اختیار نداشتید ،برای
شستن میوهها از آبهای بستهبندی استفاده کنید.
 3میان راه یا بخشهای روستایی یا طبیعی هرگز از چشمههای
آبی که نسبت به سالمت آب سرچشمه آن اطمینان ندارید،
آب ننوشید یا میوهها و سبزیهای خود را با آن آب نشویید.
 4برخی میوهها مانند سیب و پرتقال ،ماندگاری بسیار باالیی
دارند .توصیه میشود برای تمام روزهای سفر مقداری از این
میوهها بخرید ،در منزل بشویید و همراه خود به سفر ببرید.
 5اگر از سالمت آب شهر مقصدی که هستید ،اطمینان
ندارید ،در مرحله اول مصرف آب بستهبندی را به شما
پیشنهاد میکنیم اما اگر در منطقهای بودید که هم از سالمت
آب اطمینان نداشتید و هم آب بستهبندی در دسترستان نبود،
میتوانید آب موجود را حدود  5دقیقه بجوشانید و سپس
مصرف کنید .البته بهتر است بدانید جوشاندن آب فقط میتواند
آلودگیهای میکروبی را برطرف کند و مصرف آن فقط در
شرایط استثنایی بهتر از آب نجوشیده است .با اینحال ،هیچ
اطمینانی وجود ندارد که تمام آلودگیهای موجود در آب با
جوشیدن از بین بروند.
 6توصیه میشود بهدلیل شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر
جامعه و کمبودهای غذایی موجود ،تا جایی که میتوانید در
رستورانهای بینراهی غذا نخورید .بهتر است بهجای این
کار ،برای طول سفر یک خوراکی ساده و فاسدنشدنی مانند

سیبزمینی پخته ،تخممرغ پخته،مربا یا عسل همراه مقداری
نان از خانه بردارید.
 7اگر غذایی همراه با خود از منزل برای طول راه تدارک
ندیدهاید و از سالمت رستورانهای بینراهی اطمینان ندارید،
توصیه میشود در صورت داشتن امکانات کافی برای جوشاندن
کنسروها ،مقداری غذای کنسروی از سوپرمارکت تهیه و بعد
از جوشاندن آنها را مصرف کنید .اگر امکان جوشاندن کنسرو
در طول سفر برایتان فراهم نیست ،توصیه میکنیم به سالمترین
غذای ممکن؛ یعنی خریدن و مصرف یک بسته پنیر همراه نان،
اکتفا کنید .بهتر است بدانید شما برای لذت بردن به سفر و
طبیعت میروید و اگر قرار باشد خوردن غذای ناسالم باعث
بیماریتان شود ،حتما این لذت را از دست خواهید داد.
 8توصیه میشود در طول سفر به مناطق محلی ،از خوردن شیر
ولبنیاتفلهایکهپاستوریزهوبستهبندینیستند،خودداریکنید.
 9اگر در طول سفر تمایل به رستوران رفتن دارید یا مجبور
هستید چند وعده غذایی را در رستوران مصرف کنید ،توصیه
میکنیم دور گوشتهای طعمدار ،چرخکرده و مخلوط را خط
بکشید زیرا امکان پوشاندن عطر و طعم ناخوشایند ناشی از
فساد در گوشتهای طعمدار یا چرخکرده بیشتر از گوشتهای
ساده است .شما میتوانید در رستوران سالمترین غذاهایی
که از نظر ظاهری کمترین فراوری روی آنها انجام گرفته را
سفارش دهید .میان این غذاها ،گوشت یا مرغ کامال پخته
که در روغن فراوان سرخ نشده و طعم غلیظی نگرفته باشد،
جزو بهترین گزینهها محسوب میشود.
 10حتما در طول سفر یا در رستوران از مصرف سبزیهای
بخارپز بهجای سبزیهای خام غافل نشوید .احتمال وجود
آلودگی در سبزیهای بخارپز همیشه کمتر از سبزیهای
خام است.
 11همیشه در طول سفر چند عدد لیموترش تازه همراه داشته
باشید .چکاندن آب لیموترش تازه روی میوههای مختلف یا
در آب خوردن باعث کاهش عطش و تقویت سیستم ایمنی
بدن میشود.
 12بهتر است قبل از سفر ،مقداری سبزی خشک مانند شوید،
نعناع ،پونه و ریحان با خود همراه ببرید تا در صورت عدم
اطمینان از سالمت سبزیهای رستورانها ،مقداری ماست
سفارش دهید و این سبزیها را داخل ماست بریزید و سپس
مصرف کنید.
 13در نهایت اینکه به یاد داشته باشید این تعطیالت فرصت
خوبی برای نهادینه کردن عادتهای خوب در زندگی است
بنابراین سعی کنید فعالیت فیزیکی بیشتری در سفر داشته
باشید ،مثال برای بازدید از اماکن دیدنی هر شهر ،بهجای
استفاده از خودرو ،پیادهروی خانوادگی مفرح داشته باشید
یا حتما بازیهای خانوادگی همراه با فعالیت فیزیکی را در
برنامه سفرتان بگنجانید.

پرونده
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توصیههای ایام عید و تعطیالت برای همه

کارهایی که تعطیلی بردار نیستند
مواد صنعتی استفاده کنیم ،مثال به جای استفاده از
دئودورانتهایامرطوبکنندههایصنعتیازروغن
نارگیل و جوش شیرین استفاده کنیم.

همه ما با به پایان رسیدن
سال و شروع سال جدید
ترجمه:
سیما اخالقی سعی میکنیم تغییراتی در
زندگی خود ایجاد کنیم و
اغلب تصمیم میگیریم چکار کنیم که سالمتر و
خوشبختترباشیمامامعموالدرصدقابلتوجهی
از تصمیماتی را که میگیریم ،عملی نمیکنیم.
اغلباهدافغیرقابلدسترسوبلندپروازانهایرا
برای خود تعیین میکنیم و بعد از یک یا دو هفته
آن را فراموش میکنیم و وانمود میکنیم هیچ
اتفاقی قرار نبوده بیفتد .بهترین راهکار این است
که برای رسیدن به اهدافمان قدمهای کوچک
و واقعگرایانهای را تعیین کنیم تا مطمئن شویم
به هدف خود میرسیم .برای انجام هر تغییری
در زندگی باید اول اهداف کوچکی را در نظر
بگیریم که امکان رسیدن به آن را داشته باشیم
و سپس برنامهای بریزیم تا به آن برسیم.
یکی از اهداف مهم هر یک از ما برای سال جدید
میتواند این باشد که سالمتر بمانیم .برای اینکه
سالمتترباشیمنیازینیستازرژیمهایغذاییمد
روزپیرویکنیمیاورزشهایسنگینانجامدهیمو
پول و زمان زیادی صرف کنیم .ما تنها با چند رفتار
خاص میتوانیم به هدف خود برسیم و سال نو را
به گونهای نو آغاز کنیم .اینکه بتوانیم اهدافمان را به
یک رفتار تبدیل کنیم ،کار هوشمندانهای است و
به این ترتیب دیگر نگران این نیستیم که آیا اراده
انجام آن را داریم یا نه چون آن هدف خاص برای
ما به یک رفتار تبدیل شده است.

معایناتپزشکیسالیانهخودرادنبالکنید

اگر دارو یا داروهایی استفاده میکنید حتما هنگام
مراجعهپزشکخودرامطلعکنیدزیراممکناست
برخی داروها با هم تداخل داشته باشند یا یک
دارو عوارض جانبی داروی دیگر را تشدید کند.
ضروری است همیشه فهرستی از داروهایی که
استفاده میکنید و مقدار و نحوه مصرف آنها را با
خودهمراهداشتهباشید.دراینایامبرنامهریزیکنید
تاتستهایسالیانهمانندماموگراموکولونوسکوپی
را طبق تجویز پزشک انجام دهید.

در آغاز سال نو تصمیم بگیرید یاور
محیطزیست خود باشید

برای اینکه سالمتتر باشیم نیازی
نیست از رژیمهای غذایی مد روز
پیروی کنیم یا ورزشهای سنگین
انجام دهیم و پول و زمان زیادی
صرف کنیم .ما تنها با چند رفتار خاص
میتوانیم به هدف خود برسیم و
سال نو را به گونهای نو آغاز کنیم

با توجه به شرایط هر یک از ما تفاوت میکند .این
مدت همانقدر اختصاصی است که اثر انگشت
هر یک از ما ولی معموال اغلب انسانها به  7تا
 9ساعت خواب نیاز دارند.
توقف تنفس هنگام خواب عارضهای است که
معموال تشخیص داده نمیشود .اگر هنگامی
که از خواب برمیخیزید احساس خستگی
میکنید ،ممکن است به این عارضه دچار شده
باشید بنابراین حتما با پزشک خود در اینباره
مشورت کنید.

بزرگی میگفت شکست خوردن در برنامهریزی
نتیجهبرنامهریزیکردنبرایشکستاست.وقتی
برنامهای را برای خودتان تعیین میکنید ،تحت هر
شرایطی آن را انجام دهید و اجازه ندهید موردی
موجب به تعویق انداختن آن شود.
در نظر داشته باشید تغییرات رفتاری یکشبه اتفاق
نمیافتد .در مطالعهای نشان داده شد در 96درصد
انسانها متوسط زمانی که الزم است یک تغییر در
فرد تبدیل به رفتار شود 66 ،روز است که بیانگر
این نکته است که اگر میخواهید رفتار جدیدی
داشته باشید باید حداقل 2ماه تحمل کنید و ناامید
نشوید .این زمان ممکن است برای گروهی از افراد
طوالنیتر هم بشود.

سیگارنکشید

چه اهدافی را برای خود تعیین کنیم؟

برای خود برنامه منظم ورزشی روزانه بگذاریم
متخصصان همواره بر سر اینکه کدام هدف باید
اولویت داشته باشد ،اتفاقنظر ندارند اما همگی
متفقالقول هستند که ورزش و فعالیتهای بدنی
اولین گام برای داشتن زندگی سالمتر است .الزم
نیست ورزش سنگین یا خستهکنندهای را پیش
بگیرید؛ تنها  10دقیقه بازی کردن با کودکتان یا
رقصیدن و باال رفتن از تعدادی پله تغییر بزرگی
ایجاد میکند.
آنچه که افراد را از ادامه ورزش بازمیدارد این
است که ورزشی را انتخاب میکنند که برای آنها
سنگین است و بیش از توان آنهاست .بهترین
ورزش ،ورزشی است که شما از انجام آن لذت
میبرید و میدانید عالقهمندید آن را ادامه دهید.
برخیافراددوستدارندراهبروند،گروهیدوست
دارند آشپزی کنند و بعضی دوست دارند وسایل
خانه را جابجا و مرتب کنند ،مهم نیست چه
فعالیتی را انتخاب میکنید ،آنچه که مهم است
این است که آن را دوست دارید بنابراین به آن
ادامه میدهید.
در مطالعهای نشان داده شد افرادی که برای کاهش
وزن برنامه مشخصی را دنبال میکردند  2برابر
کسانی که برنامهای نداشتند وزن از دست دادند
بنابراین دنبال کردن برنامه منظم موجب میشود
برنامه ورزشی خود را نیمهکاره رها نکنیم.
اجازه ندهید تقویم برای شما تصمیم بگیرد ،مثال
روز اول فروردین شروع فعالیتتان باشد .خود
شما روز شروع برنامه ورزشی خود را تعیین کنید.

به اندازه کافی بخوابید

یکسوم مردم خواب کافی ندارند .در اینکه
خواب کافی تاثیر مستقیمی بر کیفیت سالمت
ما دارد شکی نیست .بین خواب و کارکرد سیستم
ایمنی بدن ،هورمونها ،اشتها ،وزن ،نگرش و
نحوه تفکر ،انرژی بدن ،تمرکز و خلقوخو
رابطه مستقیمی حاکم است .معموال افرادی که
خواب کافی ندارند دچار افسردگی میشوند.
یکی از استادان روانپزشکی دانشگاه «استنفورد»
میگوید« :مطالعات بیشماری نشان داده تنظیم
خواب افراد افسرده میتواند به میزان قابلتوجهی
بار بیماری آنها را کم کند».
اینکه هر یک از ما به چه مدت خواب نیاز داریم

همه ما از رابطه مستقیم سیگار با انواع دیابت
و بیماریهای قلبی به خوبی آگاهیم .حدود 80
درصد سیگاریها میخواهند سیگار را ترک کنند
و نیمی از آنها هم در سال گذشته حداقل یک
بار آن را امتحان کردهاند .استفاده از سیگارهای
الکترونیک به عنوان جایگزین سیگار موضوعیی
است که این روزها پیرامون آن صحبت زیادی
میشود اما هنوز هیچ شواهد قابلتاملی دال بر
موثر بودن آن در دست نیست.

روابط اجتماعی خود را گسترش دهید

انسان موجودی اجتماعی است و ارتباط با دیگر
انسانها هستهای است که ما آن را انسان مینامیم.
اینکه چگونه این روابط اجتماعی خود را بهبود
ببخشید ،به خود شما بستگی دارد .میتوانید
تعطیالت را نزد خانواده بروید و ایام را با آنها
سپری کنید ،میتوانید سراغ دوستان قدیمی
را بگیرید و ناهار یک روز تعطیل را با آنها
بخورید یا میتوانید عضو یک گروه ورزشی
شوید .شما تصمیم میگیرید .هرگز نمیتوانید
منکر اهمیت تاثیری که این روابط بر سالمت
روان شما میگذارد ،شوید .نیاز به ارتباط با
انسانهای دیگر از دوران نوزادی آغاز میشود
و هیچ وقت هم رنگ نمیبازد .ارتباط عاطفی از
والدین شروع میشود و بعد به همسر ،فرزندان
و دوستان تسری پیدا میکند.

برنامه غذایی منظمی برای خودتان
تعیینکنید

میوه و سبزیجات بیشتری میل کنید :سبزیجات
از این لحاظ که حاوی مواد معدنی و ویتامینهای
بیشتری هستند و کالری کمتری دارند از میوهها
مفیدترند اما اگر میل زیادی به سبزیجات ندارید،
بهتر است میوه بیشتری میل کنید .بهترین راه
برای اینکه میوه و سبزیجات بیشتری مصرف
کنید این است که در منزل و بدون استفاده
از مواد فراوریشده و با مواد غذایی تازه غذا
تهیه کنید .به این ترتیب میزان نمک ،قند و
کالری غذای خودتان را هم میتوانید کنترل
کنید .برای میانوعدههای خود یک میوه انتخاب
کنید .سبزیجات فریزشده هم در صورت نداشتن
وقت کافی برای تهیه سبزیجات تازه میتوانند
جایگزین مناسبی باشند.
آبمیوههای تغلیظشده نوشیدنی مناسبی نیستند
زیرا حاوی مقدار باالیی قند هستند.
قند کمتری استفاده کنید :بر اساس مطالعات
جدید هیچ روشن نیست مصرف قند تا چه حد
در بروز دیابت موثر است اما میزان کالری مواد
قندی موضوعی نیست که بتوان از آن چشمپوشی
کرد .بهترین اقدام برای کاهش مصرف مواد قندی
این است که آب را جایگزین نوشیدنیهای
شیرین کنیم .مصرف آب مانع کمآب شدن
بدن و درنتیجه سردرد و سایر عوارض ناشی
از کمآبی بدن میشود اما در نوشیدن آب هم
نباید زیادهروی کرد .متخصصان نوشیدن  8لیوان
آب را توصیه میکنند اما بهتر است هر وقت
احساس تشنگی کردید آب بنوشید.
مصرف نمک را کم کنید :مصرف نمک
زیاد منجر به افزایش فشارخون و درنتیجه
بیماریهای قلبی-عروقی میشود .مصرف
روزانه ما خیلی بیشتر از حدی است که سازمان
بهداشت جهانی تعیین کرده است؛ یعنی  5گرم
در روز .برای کاستن نمک مصرفی بهتر است
از سسهای شور استفاده نکنیم .برای میان
وعدهها به جای استفاده از مواد شوری مانند

چیپس و پفک ،از مواد غذایی تازه استفاده کنیم.
سعی کنیم نمکدان را از روی میز غذا برداریم
تا بهتدریج عادت مصرف نمک از بین برود.

زمانی از روز را زیرآفتاب سپری کنید

همه انسانهای روی کره زمین این شانس را
ندارند که در مناطق آفتابی زندگی کنند بنابراین
از این نعمت خدادادی استفاده کنید .نور خورشید
خواب و خلقوخوی ما را بهتر و اشتیاقمان را به
ورزش بیشتر میکند .اگر در طول روز به اندازه
کافی در معرض نور خورشید قرار نگیریم شب
خواب خوبی نخواهیم داشت .نور خورشید منبع
ویتامین Dاست اما اینکه افراد به چه مقدار ویتامین
نیاز دارند و این ویتامین چگونه بر سالمت اثر
میگذارد ،سواالتی است که هنوز برای آن پاسخی
وجود ندارد .هیچ بیماریای نیست که با کمبود
این ویتامین ارتباطی نداشته باشد .البته علت اصلی
هیچ بیماریای هم محسوب نمیشود .میزان این
ویتامین در بدن بسیاری از ما کمتر از حد طبیعی
است ،بهخصوص در افراد چاق و دیابتیک .اگر
میزان ویتامین  Dبدن شما هم کمتر از حد طبیعی
استحتمابیشتردرمعرضنورآفتابقراربگیرید
و از مکملهای مناسب استفاده کنید.
ازسویدیگر،اگرزمانهایطوالنیهمدرمعرض
نورآفتابقراربگیریم،بهدلیلوجودامواجماورای
بنفش ،نور خورشید میتواند سرطانزا هم باشد
بنابراین از کاله و عینک آفتابی استفاده کنید.

مصرف مواد سمی را کاهش دهید

سیستم سمزدایی بدن ما اعجابانگیز است اما
زمانی که بار زیادی را بر آن وارد کنیم ممکن
است ناتوان شود .مواد شیمیاییای که در مواد
شوینده بهداشتی وجود دارد و ما به وفور از آنها
برای نظافت منزل و محل کار استفاده میکنیم
تاثیرات سوئی روی سیستم تولید مثل و غدد ما
دارد .دوستداران محیطزیست معموال فهرستی از
موادی دارند که حاوی مواد سمی کمتری است.
بهتر است مواد شوینده خود را از بین این گروه از
مواد انتخاب کنیم .میتوانیم از مواد طبیعی به جای

ازموادپالستیکیکمتریاستفادهکنید.میتوانید
برای آب و سایر نوشیدنیها به جای بطریهای
پالستیکی از بطریهای شیشهای استفاده کنید.
در حال حاضر میلیونها نفر در سراسر دنیا از
بطریهای پالستیکی برای نگهداری آب استفاده
میکنند .دوستداران محیطزیست طی  30سال
گذشته  220میلیون تن زبالههای پالستیکی را از
سطح اقیانوسها جمعآوری کردهاند .ما میتوانیم
با جمعآوری همین زبالههای پالستیکی در محیط
کوچکاطرافخودمانیاوراینگروهبزرگباشیم.
به تازگی جنبشی در سراسر جهان با هدف حذف
نیهای پالستیکی که برای نوشیدنیها استفاده
میشود راهاندازی شده که البته مخالفانی هم دارد
ولی ما هم میتوانیم با استفاده نکردن از نی به این
جنبشکمککنیم.درهرساعت 2/5میلیونبطری
پالستیکیدورانداختهمیشود.تصمیمبزرگسال
نو میتواند این باشد که به جای بطری پالستیکی
از بطریهای شیشهای استفاده کنیم.
از آلوده کردن آبها با ذرات پالستیکی:
خودداریکنید.ذراتریزپالستیکیازلباسهایی
که از پارچههای نایلونی و یا پلیاستر تهیه شده
هنگام شستشو در ماشین لباسشویی جدا شده و در
نهایتروانهاقیانوسهامیشوند.اینخبربدیاست
چرا که این ذرات توسط ماهیها بلعیده میشوند و
دوباره به چرخه غذایی خود ما برمیگردند .برای
جلوگیری از این رخداد بهتر است لباسها را در
ماشین لباسشویی با آب سرد بشوییم .این روش به
کاهش مصرف انرژی هم کمک بزرگی میکند.
هنگام خرید از کیسههای غیرپالستیکی برای
بستهبندی و حمل کاال استفاده کنیم .در کشور
آمریکا فقط 14درصد این پالستیکها دوباره
بازیافت میشوند.
باقیمانده غذای خود را دور نریزید .غذایی که
دور ریخته میشود به گاز متان تبدیل میشود که
خود یکی از عوامل تغییرات آب و هوایی است.
در اطراف خانه خود جایی را در نظر بگیرید و
باقیمانده مواد غذاییتان را در آنجا قرار دهید تا
به کود تبدیل شود و بعد به جای کود شیمیایی از
این کود طبیعی برای گلدانهای خود استفاده کنید.
منابعNew York Times :
WHO,
Maxliving Health

سال نو در چهار گوشه جهان
چینیها

چینیها پایان زمستان را شروع سال نو میدانند و آن را «فستیوال
بهاره» مینامند .آنها از اول تا پانزدهم ژانویه را جشن میگیرند .آنها
در این ایام برای محصوالت کشاورزی بهتر و برای پدران خود
دعا میخوانند .چینیها معتقدند باید در این ایام به جنگ با بدیها
بروند و بر این باورند آتش غول بدیها را میترساند .به همین
دلیل در شب سال نو میلیونها بالون حاوی شمع روشن آسمان این
کشور را روشن میکند .در همین شب معموال برای ادای احترام به
درگذشتگانشان اسکناسهای تقلبی را آتش میزنند .آنها معتقدند
سوزاندنایناسکناسهابرایدرگذشتگانشانثروتوشانسمیآورد.
در این ایام همه سعی میکنند پیش خانوادههای خود برگردند و
تعطیالت را با آنها سپری کنند .به همین دلیل در سال نو چینی،
جهان شاهد بزرگترین موج مهاجرتی است و اغلب خانوادهها در
حومه شهرها یا شهرهای کوچک زندگی میکنند و فرزندان آنها در
شهرهای بزرگتر و دورتر .در فرهنگ چین ازدواج کردن و بچهدار
شدن به معنای زنده نگه داشتن نام خانواده است و رسمی اجباری
شناخته میشود .چینیها تا روز پنجم سال نو نه حمام میکنند ،نه
جارو و نظافت میکنند و نه چیزی را دور میاندازند چون معتقدند
با شستشو و دور انداختن ،شانس و موفقیت را بیرون میاندازند .در
این ایام تمام سالنهای آرایشگاه تعطیل است زیرا آنها بر این باورند
کوتاه کردن مو ،قیچی کردن ،استفاده از چاقو یا هر جسم نوکتیز و
برنده ،شکستن اشیاء یا بحث و جدل کردن و فحش دادن بدشگون
است .در این ایام بزرگترها به کوچکترها هدیه میدهند .هدیه

آنها معموال پولی است که در یک پاکت قرمزرنگ قرار داده میشود
چون معتقدند رنگ قرمز خوششانسی میآورد و پول هم شانس
را از فرد بزرگتر به فرد کوچکتر منتقل میکند .آنها سالها را به
حیوانات مختلف نسبت میدهند .به باور آنها هر  12سال یک دوره
تکرار میشود و برای این  12سال دوازده حیوان در نظر میگیرند.
حیوانات شامل موش ،گاو نر ،پلنگ ،خرگوش ،اژدها ،مار ،اسب،
بز ،میمون ،خروس ،سگ و خوک است .سال  2019میالدی به باور
آنها ،سال خوک است .آنها معتقدند سال تولد هر فرد تعیینکننده
شخصیت و سرنوشت اوست.

ایتالیا

ایتالیاییها معتقدند در سال نو باید خود را از دست هر چیز کهنهای
خالص کرد .به همین دلیل در روز اول سال نو صندلیهای آهنی
و وسایل کهنه را از پنجره خانههایشان به بیرون پرتاب میکنند .آنها
معتقدند وسایل نو جای وسایل کهنه را خواهد گرفت.

سوئد

در این کشور مردم در شب سال نو هیچ چراغی را خاموش نمیکنند
و شهرهایشان مثل روز روشن است.

انگلستان و اسکاتلند

در انگلستان در ایام سال نو کارناوالهایی در سطح شهر راه میافتد
که در آن تمام نمایشنامههای قدیمی اجرا میشود .در اسکاتلند رسمی

وجود دارد که بالفاصله بعد از نیمهشب اجرا میشود؛ به این
صورت که هر فرد باید اولین نفری باشد که سمت خانه
دوست یا فامیلی میرود و همراه خود یک هدیه
نمادینمانندنمک،زغال،یکنوعکیکمخصوص
میبرد .آنها معتقدند با این هدیه خوشبختی را
به خانه دوست و فرد موردعالقه خود هدیه
میدهند .این مراسم تا پاسی از نیمهشب یا حتی
تا صبح روز بعد هم ممکن است ادامه یابد.
آنها بر این باورند اولین نفری که پا به خانه آنها
میگذاردبرایآنهاخوششانسیمیآورد.اگراین
فرد مردی با موی تیره باشد به عقیده آنها بهتر است.

فنالند

این کشور زادگاه بابانوئل است .در شب سال نو خانوادهها دور هم
جمع میشوند و ضمن گرفتن جشن و شادی برای پیشبینی سال
پیشروی خود شمع را آب میکنند و روی برف میریزند و با
اشکال به دست آمده سعی میکنند آینده یکدیگر را پیشبینی کنند.

کوبا

مردم کوبا در شب سال نو همه ظرفهای خانه خود را پر از آب
میکنند و در نیمهشب آب ظرفها را از پنجره خانههایشان بیرون
میریزند .با این کار آنها برای خود و دیگران آرزوی سالی روشن و
پاک مانند آب میکنند .با نواختن زنگ ساعت که ساعت  12شب

را اعالم میکند ،آنها باید  12حبه انگور به نیت
درخواست  12نعمت خوب مانند خوشبختی،
برکت و ثروت میخورند.

مجارستان

مردم مجارستان در اولین دقایق تحویل
سالسوتمیزنندوبچههابااستفادهاز
شیپوریابوقهایمختلفسعیمیکنند
شیطان و نیروهای بد را از صدا بترسانند
و آن را از خانههای خود دور کنند تا راه
را برای خوشبختی و برکت بازکنند .آنها
بر این باورند خوراکیهای مختلف قدرت
بسیاری دارند و هر خوراکی قدرت خاصی دارد،
مثال سیر بیماری را دور میکند ،سیب عشق و زیبایی را به
خانه میآورد ،آجیلها میتوانند اعضای خانه را از صدمات محافظت
کنند و عسل زندگی افراد خانواده را شیرین میکند.

بلغارستان

در کشور بلغارستان در شب سال نو همه اعضای خانواده گرد هم
جمع میشوند و با اعالم شروع سال نو  3دقیقه تمامی چراغها
خاموش میشود .آنها این  3دقیقه را زمان بوسیدن سال نو میدانند.
راز این باور سربسته مانده است.
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یکی بودنمان را به رخ روزگار میکشیم

ش او

حاال که میدانیم امسال مهیا کردن آجیل
و چند رقم شیرینی و میوه ،برای خیلیها
آرزوست و تدارک دیدن چند نوع غذا
و دسر سر سفره دیگری را هم به تکلف
میاندازد ،ما هم کمی از آنها فاکتور بگیریم
و کمتر به این ریختوپاشها دامن بزنیم

به معنای به رخ نکشیدن داشتهها .کاری که باعث
میشود عید و رفتوآمدهایش برای خیلیها سختتر
بگذرد .نشستن پای سفرههای رنگارنگ و پذیرایی
شدن با تنقالت متنوع مدام این فکر را در پس ذهنشان
میچرخاند که« :وقتی نوبت میزبانی من شد ،چطور
مانند اینها را فراهم کنم؟»
حاال که میدانیم امسال مهیا کردن آجیل و چند رقم
شیرینی و میوه ،برای خیلیها آرزوست و تدارک دیدن
چند نوع غذا و دسر سر سفره دیگری را هم به تکلف

میاندازد ،ما هم کمی از آنها فاکتور بگیریم و کمتر به این
ریختوپاشهادامنبزنیم.زرقوبرقپذیراییهایمانرا
کمتر کنیم .به این موضوع فکر کنیم که روش انتخابی ما
بهاندازهخودشفرهنگجامعهراشکلمیدهد.فرهنگی
که تاثیر مستقیمی روی زندگی هم ه ما دارد؛ چه کسی
که جیبش کفاف همطراز شدن با این فرهنگ را دارد،
چه آنی که وسعش خیلی کمتر از این حرفهاست.
البته غرض این نیست که آنقدر سختگیرانه رفتار کنیم
که خساست یا تحقیر کردن طرف مقابل به نظر برسد،
مثال میشود آجیل را حذف کنیم یا فقط به بخشی از
آن مثل تخمه اکتفا کنیم .جایگزین کردن خوراکیهای
کمهزینهترمثلپاپکورن،نخودوکشمشیالواشکهای
پذیرایی هم گزینه بدی نیست .اگر همیشه سر سفره
چند مدل غذا میگذاشتیم ،امسال حداقل یک رقمش
را کم کنیم .نه اینکه به کلی دست به فقرنمایی بزنیم
و همه چیز را یکباره دگرگون کنیم.
با این کارها آن کسی هم که واقعا توانش را ندارد ،با
خیال راحتتر همان چیزی که دارد جلویمان میگذارد.

ره

یکی از دوستان پدر برای شام
دعوتمان کرده بود .به رسم بزرگتر
فاطمه عطایی بودن پدر ،آنها چند باری خانهمان
آمده بودند ولی ما اولین بار بود که
مهمانشانمیشدیم.وقترفتنبهترینلباسمراانتخاب
کردم و آماده شدم .مادر همینطور که موی خواهر
کوچکم را شانه میکرد ،نگاهی به سر تا پایم انداخت.
صدایم کرد ،کنارش بنشینم .دستش را روی شانهام
انداخت و گفت« :دخترم امشب یه لباس معمولیتر
بپوش ».از لباس تنم راضی بودم و به نظرم مناسبترین
انتخاب برای مهمانی بود .چهرهام در هم رفت و به مادر
گفتم« :این لباس نو و قشنگه؛ فکر کنم همین خوب
باشه ».مادر ابرو باال انداخت و گفت« :اتفاقا ایرادش
همینه .خیلی نو و قشنگه .چیزی که شاید بچههایی
که امشب میبینیم نداشته باشن».
میدانستمدوستپدروضعیتمالیچندانخوبینداردو
با  3تا بچه به سختی زندگیاش را میگذراند ولی فلسفه
حرفهای مادر برایم خیلی قابلدرک نبود ،مثل فلسفه
خیار و میوههای نوبرانه که بردنشان به مدرسه ممنوع
شده بود و مواردی از این قبیل که پذیرفته بودمشان
ولی لزوم انجامشان را نمیدانستم .قوانینی که اگر در
موردشان میپرسیدم ،جوابهایی یکسان میشنیدم:
«شاید کسی دلش بخواد ،شاید کسی نتونه تهیه کنه و»...
خب اگر دیگری نمیتوانست از چیزی به هر دلیلی
لذت ببرد ،چرا من باید خودم را از آن محروم میکردم؟
چه فرقی به حال او میکرد؟ در هر صورت من چیزی
را داشتم که او نداشت.
اما حاال که شرایط زندگیها و مشکالت اقتصادی
که گریبان قشر بزرگی از جامعه را گرفته ،میبینم،
مشکالتی که در ایام پرهزینه عید بیشتر خودنمایی
میکنند ،تعبیر حرفهای مادر برایم روشن میشود.
پشت پرده کارهایی که در عالم کودکی گاهی انجامشان
برایم سخت میآمد را میفهمم .میفهمم که کمک مالی
به کسانی که توان خرید پایینی دارند ،ابتداییترین و
راحتترین کار 
ی است که میتواند به ذهن برسد.
هر کسی هم متناسب با جیب خودش ممکن است
کمکهایی از این قبیل برساند ولی کاری که در ظاهر
آسان و در عمل سختتر است ،شبیه کردن خود به
آنهاست .شبیه کردن نه به معنای تظاهر کردن ،بلکه

وا
خان

امشب یه لباس معمولیتر بپوش!

ده

یادداشتی برای خودمان
در روز پدر

نگاه ما به پدر چگونه است؟ چه تعریفی
از او در زندگیمان کردهایم؟ برخی تمام
خدمات پدرانه را یک وظیفه میدانند،
عدهای همیشه از کارهای نکرده پدر برای
حجتاالسالم زندگیشان گالیه دارند ،بعضیها پدر را
ابراهیم اخوی
مانعی برای بلندپروازیهای خود تعریف
روانشناس و مدیر
مرکز مشاوره مأوا کردهاند و گروهی دیگر ،پدر را یک دنیا
شکوه و دانایی خواندهاند .هر نگاهی که
داشته باشیم،بخشی از رفتارهای ما را نسبت به پدر تشکیل
خواهد داد .شاید نیاز به بازنگری داریم!
قدیم پدرها در مهارت از فرزندان پیشتر بودند ،تا جایی که
خودشاناستادفرزندانشاندرحرفههامیشدند.امروزباتوسعه
فناوری این توازن به هم ریخته و برای برخی فرزندان توهم
ایجاد کرده است .بعضی گمان میکنند از آنجا که پدرشان با
فضای مجازی آشنایی زیادی ندارد و آگاه به دنیای دیجیتال
نیست ،در سایر زمینهها هم نمره پدریاش پایین است .چنین
تصور اشتباهی میتواند سرآغاز بسیاری از رفتارهای رنجآور
نسبت به پدر باشد .شاید نیاز به مراقبت بیشتر داریم!
پدرهای امروز بیش از هر زمان دیگری زیر بار معیشت،
سختیها را تحمل میکنند .با تغییرات اقتصادی به وجود
آمده در جامعه ،پدرها چرخ زیرین این آسیاب هستند و
دشواریهای شغلی و مالی فراوانی را مدیریت میکنند .عطش
مصرفگرایی ما هم که نهتنها کمکی به پدر نمیکند ،بلکه
محاسبات او را هر روز به هم میریزد .اگر گاهی پدر لب
به گالیه گشود ،فوری تیر منتگذاشتن او را نشان میدهیم.
ت داریم!
شاید نیاز تنظیم توقعا 
نکته آخر اینکه پدرها بیش از آنکه به هدیه مادی
ما نیاز داشته باشند ،به درک ما از خودشان
نیازمند هستند و بیشتر از آنکه به خستگی
خودشان فکر کنند ،به شکفتن و
شادی ما میاندیشند .با اصالح
شناخت،افزایشمراقبتوتنظیم
خواستهها ،روزهای بهتری برای
پدرمان رقم بزنیم .چنین نقشی
در انتظار ما هم خواهد بود،
پس معادله زندگی را
درست بچینیم.

وقتی مهمان خانهاش میشویم ،خودش را به مشقت
نمیاندازد که خوراکیای مانند آنچه برایش مهیا کردیم،
فراهم کند .برخالف کمکهای مالی که گوشه ذهنش
همیشه میداند با کمک دیگری سفرهاش را پهن کرده
و غرورش خدشهدار است.
در عین حفظ عزتنفس ،از پذیرایی مهمانانش لذت
میبرد چون تفاوت میان خود و دیگران را کمتر دیده و
ما اراده کردهایم این فاصله و تفاوت را به رخش نکشیم.
قرار نیست با این کارها خودمان را گول بزنیم و از زیر
بار دستگیری دیگران شانه خالی کنیم .به هر حال این
مسوولیت برای همه است .تا آنجا که مقدور است به
آدمهایی که نیاز دارند کمک کنیم ولی به فکر آنهایی
که همیشه نیازشان را پنهان میکنند هم باشیم .کسانی
که دوست ندارند دیگران متوجه کمبودهایشان شوند
و به همین دلیل فشار زیادی را تحمل میکنند .همان
اصطالح قدیمیها که پشت یک آه میگفتند« :فالنی
با سیلی صورتش را سرخ نگه میدارد».
کمک کنیم روزگار برایشان راحتتر بگذرد.

روز پدر چه بخریم؟

پيشكش به پدر عزيزم!
محسن
احمدی

روز پدر ،روز خاصی است ،حتی خاصتر از روز مادر و دختر و خواهر و ...چون تنها
روز اختصاصی جنس شريف مرد است! از طرف دیگر یک سردرگمی عجیب بر فضای
این روز حاکم است؛ برخی دوست دارند چیزی بخرند و نمیتوانند .بعضي میخواهند
کادو نگرفتن روز زن را جبران کنند! برخیها هم اصوال اینچنین روزی را قبول ندارند!

جعبهابزار

یکی از مهمترین کارهای پدران ،تعمیرات وسایل منزل است .از درست
کردن یک پریز ناقابل تا تعمیر شیر آشپزخانه .معموال هم انتظار میرود هر
مردی بتواند حداقل بخشی از این کارها را انجام دهد .شاید هم پدرتان
اتومبیلی دارد اما بعضی ابزارهای ضروری سفر را ندارد .به اينترتيب،
یکی از بهترین گزینهها جعبهابزار است .انواع و اقسام وسایل و ابزار از
آچار و پیچگوشتی تا دریل و فرز و ...در این فهرست قرار میگیرند.

لوازم جانبی

شغل پدرتان چیست؟ به چه موضوعی عالقه دارد؟ این موضوع میتواند

بخشی از دلمشغولی شما را برای این روز حل کند ،مثال اگر شغل پدرتان
ارتباطی با رایانه دارد یا عالقهای به کار درباره آن دارد ،طیف وسیعی از
هدایا از فلشمموری با حجم زياد تا هاردهای جانبی و فن خنککننده
برای لپتاپ و ...میتواند در سبد خرید روز پدر قرار بگیرد .اگر پدرتان
کشاورز است ،دستکش و بیل باغبانی و حتی گلدان و اگر مثال عالقه به
شنیدن اخبار دارد هدفونهای رادیودار میتواند گزینههای لوازم جانبی
برای او باشد.

لوازم ورزشی

یکی از مواردی که معموال هر پدر و مردی به آن عالقه دارد ،لوازم
ورزشی است ،حتی اگر ورزشکار نباشد! لوازم ورزشی
ه م طیف وسیعی دارند که تقریبا شما میتوانید با هر
بودجهای ،نوعی از آن را خریداری کنید .براي
مثال ،یک تیشرت مناسب ،کفش ورزشی،
دمبل،میلزورخانهو...گزینههایمناسبی
برای روز پدر هستند.

اکثر قریب بهاتفاق دیگران هم میروند سراغ اولین گزینه و نهایتا با کلی هیجان و برنامهریزی ،همان
جوراب و زیرپیراهن هرساله را به جناب پدر تقدیم میکنند .هرچند پدر ،سنگ زیرین آسیاب است ،اما
احتماال او هم دل دارد و ميتوان در این یک روز خاص ،او را با هدیه دیگری خوشحالتر کرد .اگر به
ذهنتان نمیرسد برای پدر در این روز چه بخرید ،این مقاله راهنمايي ساده برای شماست.
اگر هم وضع مالیتان خوب است یا میتوانید با اعضای خانواده با هم
شریک شوید ،گزینههایی مثل دوچرخه ثابت و دوي ثابت (تردمیل) هم
گزینههای جالبي هستند.

ف و کفش
کی 

پدرها معموال توجهي به سر و لباس خودشان و برخي وسايل دمدستشان
ندارند و در گیرودار زندگي خيلي وقتها هم متوجه این نمیشوند دیگر
زمان تغییر این وسایل رسیده است؛ براي مثال ممکن است پدري کیف
پول یا کیف همراهش را  10سال يا بيشتر داشته باشد .درچنین شرایطی
خرید یک کیف جایگزین ،قطعا پیشنهاد مناسبي است .توصيه ما يك
كيف باكيفيت است كه هم نياز پدر را برطرف كند و هم تا چند سال
ديگر دوام بياورد.

مجموعه چرم و لوازمالتحریر

این روزها در مغازههای مربوط به پوشاک و لوازمالتحریر ،مجموعههای
جالب مردانه مناسب هديه روز پدر را خواهيد يافت ،مثال مجموعه
جاسوئیچی و کمربند و تقویم و کیف پول و ...که در یک بسته قرار
دارند یا مجموعه لوازم اداری برای پدران کارمند و ،...اگر هم بودجهتان
نمیرسد که ست کامل بخريد ،بهقدر وسعتان ،تکههایي از اين مجموعه
را انتخاب كنيد.

تابلوي یادگاری

خیلیها تابلو را بهعنوان هدیه روز پدر مناسب نميدانند اما
به نظر ما ميتواند باشد! تابلوها ،هم مدلهای دیوارکوب
دارندوهممدلهایرومیزی.مدلهاینورپردازشهمگزينه
مناسبي است تا بهعنوان یک چراغ شبخواب با نوری مالیم
عمل کند .پیشنهاد میکنیم هر تابلویی که خریدید پشتش را
با یک جمله زیبا در وصف پدرتان مزین کنید .اين هديه تا
سالها یادگاری دلانگيزي خواهد بود.

لوازم پزشکی

خدایناکرده فکر نکنید منظورمان از لوازم پزشکی مثال مجموعه کامل
وسایل آیسییو است! وسایل پزشکی این روزها گستره متنوعي پیدا

کرده و شما ميتوانيد با مراجعه به فروشگاه تجهیزات پزشکی – که الزاما
داروخانه نیست -این وسایل را خریداری کنید .از یک ترازوی ساده
سنجش وزن تا دستگاه کوچک سنجش قند خون ،فشارسنج و دماسنج
دیجیتال و ...در این گروه قرار میگیرند .این گونه هم یک هدیه شیک به
پدرتان دادهايد و هم نشان میدهید سالمتش برای شما خيلي باارزش است.

دیجیتالیهایخاص

در این دنیای دیجیتال ،حتی میتوان هدیه روز پدر را هم دیجیتالیزه کرد!
هرچند در قسمتهای باال کاالهایی آمد که بهنوعی دیجیتالی هستند،
برخی کاالها هم هستند که نمیتوانیم آنها را در آن گروهها قرار دهیم ولی
کادوهای مناسبی برای این روز هستند ،مثال «قلم قرآني» كه یک نمونه
از این دیجیتالیهاست ،انواع مختلفی دارد و کارهای بسياري هم انجام
میدهد و خصوصا برای پدران کمسواد یا دارای مشکل بینایی مناسب
است .دستگاه کتابخوان هم برای پدران اهل مطالعه پیشنهاد خوبی است.

کتاب

اگر قصد خرید کتاب دارید ،با توجه به بودجهتان هدیهای بخريد که یا
جنبه ادبی باالیی داشته باشد یا جنبه زیبایی بصری یا هر دو ،مثال دیوان
حافظ تقریبا در همه خانهها هست بنابراین اگر قصد خرید دیوان حافظ
دارید ،بروید سراغ چاپهای نفیس و همینطور کتابی مثل شاهنامه و،...
قرآنهای نفیس هم پیشنهاد مناسبي برای پدران است .چاپ و کیفیت
عالی این قرآنها کنار ارزش باالی هنریشان میتواند حتی این هدیه را
چنان پایدار کند که نسل در نسل نیز میان خانواده دستبهدست بچرخد
و ثواب قرائتش به روح درگذشتگان برسد.

انگشتر و تسبیح

اگر شما هم از آن گروه هستید که روز پدر عطر و ادکلن میخرید،
پیشنهاد میکنیم امسال سنتشکنی کنید و انگشتر و تسبیح بخرید .گمان
هم نکنید این دو فقره معمولی و پیشپاافتاده هستند .در بازار انگشترها
میتوانید انگشترهای بسیار مختلفی را در محدوده قیمتهای متنوعي
بیابید که هرکدام از سنگی خاص شکلگرفتهاند و خواصي متفاوت دارند.
تسبیحهایی مثل یاقوت و شاهمقصود هم یادگاریهای خاطرهانگیزی برای
این روز خواهند بود.

همسران
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مدیریت کردن تنش همسران در ایام نوروز

تنشهای نوروزی
عطیه رضایی
روانشناس بالینی

مهمترین دلیلی
که تعطیالت
عید منجر
به دعوای
بیشتری بین
زنوشوهرها
میشود
نداشتن یا کم
بودن تجربه
با هم بودن
همسران در
بقیه ایام سال
است

معموالروزهایتعطیلبرایخیلیاززنوشوهرها
روزهای پرتنشی است؛ روزهایی است که بیشتر
از همه با هم دعوا و کشمکش میکنند؛ عید نوروز
نیز از آن تعطیالتی است که به دلیل طوالنی
بودن آن باعث افزایش بحثهایی بین همسران
میشود که در هر صورت این اختالفها که
به دالیل متعددی ایجاد میشود باید به درستی
حلوفصل شود تا خاطره شیرینی از ایام نوروز
برای افراد باقی بگذارد.

چرا در تعطیالت بیشتر با هم اختالف
پیدامیکنیم؟

مهمترین دلیلی که تعطیالت عید منجر به دعوای
بیشتری بین زنوشوهرها میشود نداشتن یا کم
بودن تجربه با هم بودن همسران در بقیه ایام سال
است .بیشتر زنوشوهرها در طول ایام سال به
دلیل مشغله زیاد وقت کمی را با هم میگذرانند
و تعطیالت نوروز این فرصت را ایجاد میکند
که زمان زیادی را با هم بگذرانند و همین مورد
باعث رنجش و دلخوری آنها میشود چون آداب
بودن کنار یکدیگر را بلد نیستند.
مسائل مالی دلیل دیگری است که با نزدیک شدن
به ایام نوروز بیشتر خودش را نشان میدهد و
ناشی از آن است که یا طرفین دید درستی از
موقعیتاقتصادییکدیگرندارندیابهاشتباهبرای
آنها جا افتاده که حتما باید با لباس و اسباب نو
به استقبال سال جدید بروند یا یکی از طرفین
که معموال خانم خانه است ،به خاطر احساس
خود میخواهد کاالیی برای فرزندش بخرد که
آقای خانه به دلیل مدیریت مالی از خرید آن
سر باز میزند .به همین دلیل گفته میشود زن
و شوهرها قبل از تعطیالت نوروز با هم در مورد
«مسائل مالی عید» برنامهریزی اقتصادی کنند.
مسالهدیگر،ناهماهنگیدرمورددیدوبازدیدهای
نوروز است ،مثال یکی از همسران دوست دارد به

آداب و رسوم فامیلی بیشتر توجه کند ولی همسر
دیگر اولویتهای دیگری دارد و دوست دارد
تعطیالترابیشتردرخانهبگذراند.توصیهمیشود
زنوشوهرها با همفکری ،فهرستی از بازدیدهای
نوروزی تهیه کنند و با رعایت احترام متقابل و
جلب رضایت طرفین ،برنامهریزی داشته باشند
که چه زمانی به کجا بروند و چه مدت را تنها با
خودشان سپری کنند.
نکته دیگر در مورد خانوادههایی است که یکی از
طرفینبایددرتعطیالتسرکارحاضرباشدوکمتر
میتواند همسرش را در دیدوبازدیدها همراهی
کند .همین مساله باعث تنش بین آنها میشود .در
اینموارد،طرفمقابلبایدباچارهاندیشیدرست،
مشکل را حل کند و به این موضوع فکر کند که
همسرش به دلیل تعهد شغلی مجبور به حضور
در محل کارش در ایام تعطیالت شده است.
تقسیم کار نکردن مورد دیگری است که باعث
آزاربینهمسرانمیشود.معموالهمسرانتقسیم

وظایف درستی در مورد کارهای قبل از ایام عید
و حتی در تعطیالت نوروز ندارند و آقای خانه
پس از کار کردن و اوقات سختی که داشته ،حاال
ترجیح میدهد به لذت بردن از تعطیالت بپردازد
و خانم خانه پس از خانهتکانی و خستگی بسیار
همچنان باید هر روز کار کند .همین مسائل باعث
به وجود آمدن توقعات نامناسب از یکدیگر و در
نتیجه دلخوری و کشمکش میشود.

نکتههایی برای مدیریت روابط
همسران در ایام نوروز

توجه به همسر یک نیاز مهم روانی برای هر دو
طرف است .همانطورکه بدن ما بهطور روزانه
به انواع ویتامینها نیاز دارد وگرنه تحلیل میرود،
رابطه زناشویی نیز نیاز به ویتامین دارد وگرنه روز
به روز این رابطه سردتر میشود .دقیقا همان
توجهی که زنوشوهرها در روزهای اول به هم
داشتند باید طی زندگی و در روزهای سخت نیز

حفظ شود .مهمترین و خاصترین این توجهها
را در ادامه آوردهایم:
با یکدیگر گفتوگو کرده و احساساتتان
را بیان کنید :احساس و فکرتان را با طرف
مقابل در میان بگذارید .گذشت از یکدیگر یادتان
نرود .وقتی احساساتتان را بیان نکنید ،اول از
همه احساس تنهایی میکنید چون حرفها و
احساسهای نگفتهای را در دلتان نگه داشتهاید
که به تدریج تبدیل به غم میشوند و وقتی روی
هم جمع شوند ،خشم به وجود میآید .این حالت
میتواند به رابطه آسیب بزند .خیلی از همسران
نمیتوانند احساساتشان را بیان کنند ،مثال وقتی
از دست همسرشان عصبانی هستند ،هر حرفی را
میگویند،بهجزآنچهکهآنهاراعصبانیکردهاست.
انتظارات معقول از یکدیگر داشته باشید:
انتظاراتی مثل «باید وقتی به خانه میرسی همه
کارهایتراکناربگذاریوفقطعیددیدنیبرویم»
یا «هر جا فقط من صالح بدانم برای عیددیدنی

میرویم» ،توقعهای نابجایی است که به زندگی
دو نفر آسیب میزند .به خودتان و رابطهتان نگاه
کنید و ببینید چه مواقعی از طرف مقابل توقعهای
بیشازاندازهداریدکهانجامآنمشکلیاغیرممکن
است.اشتباهترین کار این است که وقتی میبینید
ذهن همسرتان بسیار مشغول است ،خود را جای
او قرار ندهید و همدلی نکنید؛ یعنی صبر نداشته
باشید که حالش تغییر کند .در این زمانه گرانی،
تامین مایحتاج عید برای مردان کار سختی است
و شدیدا نیاز به درک شدن دارند .مردها هم باید
توجه کنند خانمها به روابط بینفردی حساس
هستند و حساسیتهای خانم را در مورد کارهای
قبل از عید جدی بگیرند .قرار نیست زن و مرد
کامال همدیگر را بفهمند ولی میتوانند تمرین
صبوری کنند.
مهارتهای حل مساله را یاد بگیرید :بسیاری
از همسران حتی نمیدانند که مسالهشان واقعا
چیست! در واقع آنها آنقدر با هم بحث میکنند

و همه چیز را پیچیده میکنند که اصال از
یکدیگر نمیپرسند «مساله تو چیست؟» باید
بدانید وقتی نتوانید مساله را به درستی ببینید
و علتهایش را به درستی پیدا کنید ،بهطور
طبیعی قادر به ارائه راهکار برای حل مساله
نیز نخواهید بود.
به درددل همسرتان گوش کنید :باید زمانهای
تنهایی را به همسرتان بدهید تا با شما حرف بزند.
در این زمانها نباید دنبال حرف زدن خودتان
باشید ،بلکه باید تمام حواستان به او باشد؛ یعنی
نه روزنامه بخوانید ،نه در آشپزخانه باشید ،نه
بچهها کنارتان باشند و دغدغه انجام کارهای
قبل از عید و دیدوبازدیدهای نوروزی را داشته
باشید .تنها به همسرتان گوش دهید ،حتی اگر
انتقاد بشنوید ،تا به این ترتیب تمام احساسات
و هیجانات او خالی شود و دیگر مشکلی با شما
نداشته باشد .هنگام گوش کردن نباید مدام در
ذهنتان این باشد که چه جوابی به او بدهید.
شاید آن زمان که شما هوس عیددیدنی میکنید
او حوصله ندارد یا برعکس.
مواردی که در بحثهای ایام عید باید از
آن پرهیز کرد:
ایام شیرین نوروز کوتاهتر و باارزشتر از آن است
که آن را صرف مشاجرهها و بحثهای بیاهمیت
کنید .به جای آن بهتر است از مهارت و تکنیک
حل مساله استفاده کنید و این فرصت کوتاه را به
تمرینی خوب برای زمان کنار هم بودن بگذرانید
و ممنوعههای زیر را به هیچ عنوان در بحثها
و مشاجرات خود وارد نکنید:
 با کنایه صحبت کردن
 روشن و واضح منظور خود را بیان نکردن
 انتقاد و سرزنش کردن
 فریب دادن و دروغ گفتن
 توهین کردن و ناسزاگویی
 سلطهگری و تحمیل عقاید
 تهدید کردن و هر نوع رفتاری که حاکی از
آن باشد که «حق با من است ،من مهمتر هستم»
 بیاحترامی کردن
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نگاه سبز

پاکیزه سفر کنیم

پدیدارشدن شکافی بزرگ و عمیق در ریگبلند کاشان!️ آنهایی که
هنوز فاجعه فرونشست دشتها را جدی نگرفته و پیشنهاد افزودن
 500هزارهکتار به اراضی کشاورزی در قالب احیای اراضی شیبدار
کمبازده در برنامه ششم را طرح و تصویب کردند ،باید روزی
پاسخگو باشند.

سرانجامبغضآسماندرافغانستانترکید؛بهنحویکهحتیدوبرابرکردن
حجممخزنسدکجکیرویهیرمندهمنتوانستمانعورودآببههامون
شود!امیدوارماولویتراقبلازهرچیزبهسیرابشدن
باچنینحجمی ️
پوزک،صابوریوهاموندهیم.اگرحالاینتاالبهاخوبشود،حال
سیستانومردمدردمندومحرومشهمخوبخواهدشد.

فرسایش خاک ۵۶میلیارد دالر به ایران خسارت میزند .اظهار نظر
کارشناسانمختلفحوزهخاکازجملهرئیسانجمنعلومخاکایران
نشان میدهد که روند فرسایش خاک در ایران رو به افزایش است
بهگونهای که فرسایش خاک ۵۶میلیارد دالر به ایران خسارت میزند.

جمعآوری تخم پرندههای مهاجر و بومی حاضر در دریاچه الهیجان
خطر کاهش تعداد پرندگان را در این دریاچه افزایش داده است.

هرچند در سنتهای دیرینه ما از
نوروز اثری از سفر رفتن نمیبینیم،
تعطیالتطوالنیاینایاموگرمشدن
نسبی هوا باعث میشود هموطنان
ما در هر جای کشور بار و بنهای
عباس
فراهم کنند و برای گردش و تفریح
محمدی
مدیر دیده بان یا دیدار خویشاوندان رنج سفر را به
کوهستان
جان بخرند و راهی شوند .رسانهها
هم اغلب این موج را تشویق میکنند .مشکل اینجاست
که از لزوم سفر بسیار گفته میشود ولی از مدیریت سفر
و یاد گرفتن آداب سفر صحبت چندانی نمیشنویم،
درصورتی که اگر بخواهیم این طبیعت و زیبایی برای
نسلهایآیندهماهمبماند،قبلازآنکهمقصدرامشخص
کنیم ،باید بدانیم چطور باید سفر برویم.
 .1اول شهرمان را بشناسیم .شاید بهتر باشد از تعطیلی
نوروز استفاده کنیم و به دیدن زیباییهای شهر خودمان
برویمکهدرروزهایعادیمجالیبرایدیدنآنهانداریم.
اغلب ما فکر میکنیم دیدن زیباییهای شهرهای دیگر
واجبتر از دیدن زیباییهای محل سکونتمان است.
 .2با وسایل نقلیه عمومی سفر کنیم .حاال که نوروز با
موج سفر همراه میشود ،بیایید طوری سفر برویم که
طبیعتمان از دست نرود و روانمان هم آسیبی نبیند.
برای این کار میتوانیم سفر خود را به زمانی موکول کنیم
که در شدت شلوغیها نباشد تا هم آرامتر و آسودهتر
سفر برویم و هم ایمنتر .حسن این کار گذشته از آنچه
گفتم ،مصرف سوخت کمتر و پاکیزه ماندن هواست.
شاید عاقالنهترین کار در این ایام ،مسافرت با وسایل
نقلیه عمومی مانند اتوبوس و قطار است که هم خستگی
رانندگی را همراه ندارد و هم خطر تصادف از فرط
خستگی و خوابآلودگی را ،بهخصوص که اغلب
خودروهای داخلی که هموطنان ما با آن سفر میروند،
واجد استانداردهای درست ایمنی نیستند.
 .3با سرعت مطمئن برانیم و مراقب باشیم در جادهها
حیاتوحش را زیر نگیریم .آنها که به هر دلیل سفر
با خودروهای شخصی را ترجیح میدهند ،بهتر است

در جادهها با سرعت متوسط حرکت کنند تا گذشته از
سفری ایمن ،سوخت کمتری هم بسوزانند .یادمان باشد
طبیعتی که به دامن آن پناه میبریم ،فقط مال ما نیست.
خیلی وقتها بهخصوص شبها و در نقاط خلوتتر،
حیاتوحش از جادهها عبور میکنند .اگر با سرعت
معقولی برانیم ،میتوانیم در برخورد با حیاتوحش
مسیر خودرویمان را کنترل کنیم .یکی از آسیبهای
جدی ما به طبیعت در چند سال گذشته کشیدن جاده
از وسط محل زندگی حیاتوحش است .مسووالن ما
یا نمایندگان ما در مجلس در بسیاری موارد بدون آنکه
به فکر پوشش گیاهی یا حیات جانوری باشند ،کشیدن
جادههای میانبری که مثال مسیری را چند کیلومتر کوتاه
میکنند ،موفقیتی بزرگ میدانند اما هیچ فکر نمیکنند
آسیب بلندمدت به محیطزیست با این اقدام شتابزده و
غیرکارشناسی تا کجا و چه وقت ،شاید تا قرنها ،بتواند
حیات طبیعی را به شدت مورد خطر قرار دهد .خواهش
میکنم حاال که ما با جاده کشیدن به حیاتوحش تعدی
کردهایم ،دستکم طوری برانیم که کمترین آسیب را
به آنها بزنیم.
 .4زبالههای خود را هر جا شد ،رها نکنیم .در ایام
نوروز،کنارجادههایسراسرکشورمانبهدلیلمسوولیت
فراموششده ما با زبالههای زیادی آلوده میشود .خیلی
از ما سفر کردن با اصول درست را یا یاد نگرفتهایم
با فراموش کردهایم .کنار جادههای ما با انواع زبالهها
از تهسیگار گرفته تا شیشههای نوشابه و کیسههای
چیپس و پفک آلوده و زشت میشوند .مسوولیت هر
کدام از ما این است که زباله را درون کیسهها بریزیم
و در جای مناسبی مثل مخازن زباله بگذاریم .متاسفانه
در اغلب اقامتگاههای وسط راه یا روستاهای کوچک
سیستم مدیریت زباله وجود ندارد و این زبالهها عمال
در جایی مانند رودخانهها رها میشوند ،پس زبالههای
خود را درون کیسه به مخازن زباله شهرهای بزرگ
منتقل کنیم تا محیط روستایی از زباله درامان بماند.
 .5با خودروی خود به دل طبیعت نزنیم .طبیعت
ایران پر از چشماندازهای زیباست اما نمیدانم چرا

تصور میکنیم تا آخرین جایی که راه برای خودروی
ما باز است باید تا دل این چشمانداز برویم؛ میخواهد
ساحل دریا یا رودخانه باشد یا چمنزاری که بهار تازه
چند پر علف در آن رویانده است .ورود با خودرو به
چشماندازهای طبیعی آسیبی شدید به آنها میرساند که
به آسانی ترمیمپذیر نیست ،پس خودرو را تا جایی که
میتوانیم از مناظر طبیعی دور نگه داریم و لذت چند
قدم پیادهروی را در هوای بهاری به خود هدیه بدهیم.
 .6برای جاذبههای گردشگری بومی هزینه کنیم .به هر
شهر یا روستایی که میرسیم ،سعی کنیم از جاذبههای
دیدنی منطقه لذت ببریم و برای آن هزینه کنیم .با خرید
از فروشگاههای محلی و هزینه کردن در محلهای
گردشگری مثل اقامت در خانههای محلی یا بازدید از
موزهها ،درواقع به اقتصاد شکننده این کسب و کار کمک
کرده و مردم بومی را به ادامه کارشان دلگرم میکنیم.
در اقامتگاههایی که برای استقرار در نظر گرفته میشود،
رعایتآدابهمسایگیوحقشهروندیرابکنیم،محیط
را پاکیزه نگه داریم ،صدای ضبط خود را بلند نکنیم
و بگذاریم سایرین هم مانند ما از حضور در طبیعت
بهاری لذت ببرند .بار خاطر کسی نشویم.

.7بهپوششگیاهیمنطقهآسیبنزنیموگیاهانخودرو
را نچینیم .نکته مهم دیگری که در طبیعتگردی باید
بسیار به آن دقت کنیم ،خودداری از چیدن سبزیهای
خودرو است .در سفرهای نوروزی و سیزدهبدر باید
تا حد امکان روی گیاهان خودرو پا نگذاریم و از
باریکراههااستفادهکنیم.بههیچعنوانوباهیچانگیزهای
کل یا هر گیاه خودروی دیگری را نچینیم .خیلی از
مواقع به ما میگویند ،این گیاهان قرنهاست روییده
و چیده شدهاند .این استدالل شاید زمانی که جمعیت
کشورمان به بیش از  80میلیون نفر نرسیده بود ،درست
بوده باشد اما با خیل آدمهایی که این روزها به هر گوشه
و کنار سرزمینمان سر میزنند ،دیگر نمیتوان به این
چپاول گنجینههای گیاهی با اغماض و آسانگیری نگاه
کرد .کم نیست پهنههای طبیعی ما که به واسطه همین
دستاندازی نوع انسان ،به طور کامل از پوشش گیاهی
خالیشدهاست.فرقینداردکهعلفیرابچینیمیادرختی
را بیندازیم .جایی که مناسب بوده ،علفی روییده و جای
دیگر درختی ،پس از نظر اهمیت پوشش گیاهی هر
روییدنی باارزش و مهم است.
سفرتان خوش و بهارتان زیبا و پاکیزه!

هشدار سبز

روز درختکاری؛ چه بکاریم ،چه نکاریم و چگونه بکاریم؟
جنبه علمی درختکاری یک موضوع مهم کارشناسی است که هر سال
تحت تاثیر اخالق حسنه درختکاری قرار میگیرد و در اغلب موارد،
بحثهای تخصصی که چه بکاریم ،چه نکاریم و چگونه بکاریم ،در
هیاهوی شادیبخش این روز به سایه میرود.
احسان محمدی ،فعال محیطزیست و مدیرمسوول پایگاه اطالعرسانی
زیستبوم ،در مطلبی با عنوان «در روز درختکاری نهال نکاریم» ،درباره
این روز مینویسد« :اسفندماه همه را یاد روز درختکاری میاندازد .روزی
که در ایران معموال روسای ادارات منابع طبیعی از کاشت هزاران اصله
نهال خبر میدهند ،در گفتوگو با رسانهها آمار میدهند که چطور با
کمک دانشآموزان و بسیجیان و فعاالن محیطزیست و منابع طبیعی در
عرصههای پهناوری نهال کاشتهاند .چرا بهرغم این همه آمار از کاشت
موفق نهال ،فضای سبز شهرها هر روز کمرنگتر میشود؟ریزگردها هر
روز راحتتر در ریه شهروندان رسوب میکنند ،آلودگی هوا گستردهتر
میشود و کارشناسان از کاهش سرانه فضای سبز خبر میدهند؟
طبق آمارهای هر ساله اگر نیمی از نهالهایی که در همین تهران در 10
سال گذشته در روز درختکاری کاشته شده ،به ثمر میرسید ،االن به
جای شهر تهران باید از جنگل تهران مینوشتیم! شهری گمشده البالی
انبوه درختان! اما چرا این اتفاق نمیافتد؟
کاشت درخت تنها یک قدم فرایند درخت شدن است و از آن مهمتر
داشت؛ یعنی نگهداری از آن است که انگار خیلی اهمیت ندارد! برای
اینکه نهالی به درختی تبدیل شود که سایه و میوهای داشته باشد روند
طوالنی و با اهمیت «داشت» را باید با حساسیت بیشتری پی گرفت.
مرحلهای که گاهی به دلیل فقدان آب ،گرمای بیش از حد ،کاشت غلط،

خاک نامناسب ،انتخاب گونه غیربومی ،قطع و تخریب توسط انسان
و ...نهال را جوان مرگ میکند و از میان هزاران نهالی که هر ساله روی
کاغذ آمارشان اعالم میشود ،اندکی از آنها به درخت تبدیل میشوند.
این اتفاق در شهرستانها در ابعاد گستردهتری رخ میدهد .نگارنده در
دوران تحصیل بارها در این روز از سوی مدرسه برای آبادانی دشت و
دمن در روز درختکاری اعزام شده و شاهد بودهام که نهالها را چطور
با عجله و شتاب در جاهایی میکارند که گاهی اصال امکان آبیاری آنها
وجود ندارد یا بعد از کاشت توسط دامها بلعیده میشوند!
ضمن احترام بسیار عمیق برای فعاالن این عرصه ،خوب است یکی -دو
سال هزینهای برای کاشت هیچ درختی در قالب این طرحهای جهادی
صرف نکنیم و به جایش روی «داشت» کاشتههای قبلی تمرکز کنیم.
نهالهای کاشتهشده روی کاغذ و در گفتارهای سخنرانان ،نه سبز
میشوند ،نه سایه دارند و نه میوهای میدهند.
دغدغ ه دائمی دیگر کارشناسان و فعاالن محیطزیست ،بیاعتنایی و
ندیدن گیاهان بومی کشور ماست که این روزها بسیار میبینیم به دالیل
بسیار مثال زیباتر بودن گیاه غیربومی ،جای خود را به گونههای غیربومی
میدهند که با زیستبوم ما همخوانی ندارند و به آن یا منابع آبی ما
حمله میکنند .این را در نظر داشته باشیم که ایران سرزمینی خشک با
گونههای ارزشمند خاص خود است.
حسین آخانی ،گیاهشناس و استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران میگوید:
«آیا میدانید ارزش مراتع و علفزارها از جنگلها بیشتر است؟ پس با
درختکاریناشیانهزیستبومهایاستپیراتخریبنکنید.بهترینخبری
که میتوانست در روز درختکاری باعث خوشحالی من شود شنیدن

صدای دردی بود که مثل ایدز به جان طبیعت کشور افتاده است .ورود
گونههای غیربومی خطری است که در سراسر جهان وجود دارد .در
آمریکا به واسطه همین گونههای غیربومی مهاجم ،ساالنه 120میلیارد
دالر خسارت به کشاورزی و جنگلکاری وارد میشود».
سازمان جنگلها کاشت گونههای مهاجم خارجی را متوقف کند

متاسفانه گیاهان غیربومی و مهاجم وارد کشور ما شده و کاشته میشوند
و با خود مشکالت زیادی همراه میآورند که گاهی حتی با گذشت
چند دهه نمیتوان از شر آنها خالصی داشت .یکی از این گونهها «کهور
آمریکایی» یا «کهور پاکستانی» است که برای مبارزه با ریزگردها چند دهه
است در جنوب ایران کشت میشود .این گیاه جزایر جنوب کشور ما را
اشغال میکند و باعث نابودی گونههای بومی میشود یا گونه پالئونیا که
به تازگی تبلیغات زیادی برای کشت آن شده که دشمن منابع آبی است.
گیاه عرعر که در تهران گونهای مهاجم است ،حساسیتزاست و باعث
از بین رفتن گونههای بومی میشود و حتی در مناطق حفاظتشده این
گیاه را میبینیم .کاجها و سوزنیبرگها از گونههای غیربومی و مضری
هستند که در جنگلهای شمال کشورمان که از غنیترین جنگلهای
نیمکره شمالی هستند ،توسط سازمان جنگلها و مراتع کاشته میشوند.
در اکوسیستمهای آبی شاهد تکثیر گیاه آزوال و سنبل آبی هستیم که
دشمن منابع گیاهی ما در تاالبها هستند .بهتر است به جای وارد
کردن گونههای غیربومی ،به زیستبوم خود توجه کنیم .ایران یکی از
غنیترین زیستبومهای جهان از لحاظ گنجینه گیاهی است که کامال
میتوان از استعدادهای طبیعی آن استفاده کنیم .نباید با عملیاتی مانند
ورود گونههای غیربومی یا مالچپاشی ،با دست خودمان باعث از بین
رفتن زیستبوم خود شویم.

یادداشت سبز

نوروز و چهارشنبهسوری را شیرین برگزار کنیم
قبال پای این درختها پر از ته سیگار بود ولی بعد از اینکه آدمهای دانا
حرف دل درختها را روی آنها نصب کردند ،وضعیت خیلی بهتر شده.

شیلی با وارد کردن اتوبوسهای الکتریکی از چین و اسکوترها و
موتورهاوکامیونهاوخودروهایالکتریکظرف 3سالبهپیشروترین
کشور آمریکای جنوبی در حمل و نقل پاک تبدیل خواهد شد و تحولی
انقالبی در حمل و نقل عمومیاش ایجاد خواهد کرد.

از رسمهای دیرینه ما ایرانیان ،برگزاری مراسم
چهارشنبهسوری در آخرین سهشنبه سال است .این
رسم چندهزارساله که برای گرامیداشت پاکی آتش
نزد ایرانیان کهن به ما رسیده است ،روزگاری لطف و
زیبایی خود را داشت و با مراسمی مانند پریدن از روی
سیدنادر
آتش و قاشقزنی به خاطرهای خوش در آستانه سال نو
صادقیراد
رفتارشناس
تبدیل میشد .امروز ،اما اجزایی به این جشن اضافه شده
حیوانات
که نهتنها هرگز جایی در آن نداشته ،بلکه باعث آزار هر
موجودی میشود .استفاده از مواد انفجاری که تولید صدایی مهیب میکنند،
گوش و روان شرکتکنندگان در مراسم یا حتی رهگذران را آزار میدهد و
گاهی بسیار خطرناک است .صحنههای غمانگیز نقص عضو و نابینایی هر
سال نوروز ما را تلخ میکنند اما مواد منفجره تنها آرامش انسانها را نشانه
نمیرود .در این روزها پرندگان در حال زادآوری و جوجه آوردن هستند
و این صداهای مهیب در شب و کنار درختان میتواند باعث پراکنده کردن
این حیوانات شود و بر جوجهها و تخمهای آنها اثر بگذارد .شهر ما نباید
از پرنده خالی شود ،شهر بیپرنده ،بیروح است .قرار نیست این رسم
قدیمی و شاد و دلپذیر را از یاد ببریم یا آن را دور بیندازیم اما میشود با
مدیریتی بهتر و رعایت بعضی اصول ساده ایمنی ،چهارشنبه آخر سال و
نوروز را به کام خود و بقیه تلخ نکنیم.
هفتسین نوروز جزء جدانشدنی عید و ماهی قرمز موجودی است بسیار

زیبا که صدها سال است سفرههای هفتسین ایرانیان را جلوه و آرامش
میبخشد اما باید پرسید چند نفر از افرادی که این موجود زیبا با نام کپور
قرمز را برای تحویل سال نو به خانههای خود میبرند ،به راستی به این
فکر هستند که ماهی قرمز مانند سایر اجزای سفره هفتسین نیست،
موجود زندهای است و مراقبت الزم دارد و باید مسوولیت مراقبت از آن
را برعهده بگیرند؟
اغلب این ماهیها چند روزی بعد از نوروز از بین میروند .اولین اصل
مراقبت آن است که آب لولهکشی را مستقیم درون تنگ ماهی نریزید .آب
تازه چند ساعتی در بیرون بماند و بعد با آب کهنه عوض شود .باید دقت
کرد این ماهی بعد از آزادسازی وارد رودخانهها نشود و در آبهای بسته آزاد
شود زیرا میتواند با تغذیه از تخم ماهیهای دیگر ،نسل آنها را تهدید کند.
قبال در یادداشتی در همین صفحه با عنوان «گونههای مهاجم را بشناسیم»
نوشتم« ،این ماهی بسیار مقاوم است و تخم آن حتی در جاهای خشک
با کمی رطوبت مثل گل و الی هم دوام میآورد .اگر قرار بر این است
که ماهی کپور قرمز را سر سفره هفتسین بگذاریم ،باید آن را بشناسیم و
راههای نگهداری از آن را در تنگ بدانیم و مهمتر از آن به کودکانمان که
مجذوب ظاهر زیبای آن میشوند ،بیاموزیم چگونه از آن مراقبت کنند.
معموال مدتی که از نوروز بگذرد ،مردم ماهیهای قرمز خود را به دالیل
مختلف در جویبارها رها میکنند که درنهایت به سدها میرسند .تا چند
سال پیش ،شما در سد الر ماهی کپور قرمز نمیدیدید ،اما امروز ماهیهای

کپور قرمز درشت خود را به سد الر رساندهاند .شاید بگویید ضرر آن
چیست؟ به شما میگویم ماهی کپور قرمز باتوجه به طبیعت مقاومش
به تخم ماهیهای دیگر آسیب میزند و اکوسیستم را ضعیف میکند».
از گونههای دیگری که ب ه تازگی و شاید بهتر باشد گفت متاسفانه راه خود
را به سفرههای هفتسین ما باز کرده ،سمندر آبی است .مراقبت از این
حیوان حشرهخوار که ازجمله گونههای نادر است ،آسان نیست و باید
حتما در شرایط خاصی نگهداری شود.
به یاد داشته باشیم جانوران موجودات زنده هستند ،نه اشیایی تزیینی!
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نوروز را میشود سفر نرفت و خوش گذشت؟

مراقبتهای
اورژانسی در زمان
بروزسوختگی()23

حال خوب تهران را ببینیم
نوروزازاسفندماهشروعمیشود،پابهاسفندکهمیگذاری،
انتظارازبهار،بهاررامیآورد.نوروزباهمینانتظارشروع
میشود،ازروزیکههمهمیخواهندگردهمهچیز
رابگیرند،گرددرودیوار،گردرختولباس،گرد
کوچهها،گرددلهایشانو...نوروزروزیاست
کهقراراستهمهچیزنوشود،چهرهها،
خانههاودلها)20-21(...

 20کاری که کودکان
را در تعطیالت شادتر
میکند ()22

10عامل ناشناخته
نفس بدبو
()19

تجـربـه رهـــايـي
()18

دکتر ایرج خسرونیا
متخصص داخلی،
فوقتخصص بیماریهای
گوارش ،کبد و اندوسکوپی

کمبود کلسیم و کمخونی
باعث کبودی پوست میشود
کبودی پوست علل مختلفی دارد .از دالیل
تیره شدن رنگ پوست و گرایش آن به
سمت رنگ کبودی که همراه با خونریزی
زیرجلدیاستمیتوانبهاختالالتانعقادی
خون ،کمبود پالکت خون ،کمبود کلسیم،
بروز کمخونی در اشکال مختلف و حتی
سن باال اشاره کرد .سن باال میتواند باعث
شکنندگی عروق شود .به همین دلیل بیشتر
زنان و مردانی که سن باالیی دارند ،به محض
اینکه ضربه مختصری به پوست دست یا
پایشان وارد میشود ،به علت آسیبپذیری
دیواره عروق شکسته میشود و خونریزی
زیرجلدی پیدا میکنند.
عالوه بر این ،برخی افراد به دلیل مصرف
قرص وارفارین یا داروهای ضدانعقاد خون،
دچار اختالل انعقادی میشوند ،درنتیجه به
دنبال وارد شدن هر ضربهای یا حتی هنگام
آمپول زدن ،پوستشان کبود و تیره میشود
و خونریزی زیر پوست اتفاق میافتد .از
همین رو ،اگر فردی به دلیل وجود لکهای
سیاه و کبود روی پوست دست و پا یا دیگر
نواحی بدن مراجعه کند ،در وهله اول از نظر
انعقاد خون مورد بررسی قرار میگیرد تا در
صورت وجود اختالالت انعقادی ،مشکل
تشخیص داده شود.
در صورتی هم که عامل موثر در کبودی و
خونمردگی زیر پوست ،کمبود کلسیم یا
کمخونی باشد ،با اقدامات درمانی مناسب
این مشکالت رفع میشود .در اغلب
زنان مسن به دلیل اختالالت هورمونی و
شکنندگی عروق که بسیار رایج است ،این
مشکل دیده میشود .ممکن است وجود
اختالالت انعقادی یا شکنندگی عروق منجر
بهکبودیپوستشود.دراینصورتتوصیه
میشود حتما فرد به پزشک مراجعه کند تا
تشخیص درست داده شود.
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عوارض وابستگي افراطي

تجـربـه رهـــايـي
دوست داشتن و دوست داشته شدن براي هر شخص تجربه خاصي
است؛ تجربهاي كه در بعضي افراد به داليل مختلف منجر به ايجاد
يكتا فراهاني وابستگيافراطيميشود،بهگونهايكهباعثميشودنتوانبرايادامه
رابطه و موضوعات مهم ديگر در ارتباط با مشكالت تصميم گرفت.
درواقع ،افراد وابسته در مواجهه با تواناييهاي خود با مشكالت زيادي روبرو ميشوند.
آنها اغلب به قابليتهاي خود براي مقابله با مشكالت زندگي اعتماد زيادي ندارند و
بيشتر وابسته به كمك ديگران هستند و در برابر سختيهاي زندگي فشار رواني زيادي

را تحمل ميكنند زيرا هميشه روي كمك ديگران حساب ميكنند ،در غير اين صورت
و اگر ديگران پاسخ مثبتي به درخواستهايشان ندهند مضطرب و آشفته ميشوند.
به اين ترتيب افراد بيش از حد وابسته بيشتر در معرض آسيبهاي رواني و جسمي
ناشي از استرس قرار ميگيرند.
چگونه ميتوان از وابستگيهاي افراطي و آسيبزا رهايي يافت تا به آرامش و لذت
بيشتري در ارتباط با ديگران رسيد؟ در اين خصوص با دکتر بهزاد تریوه ،متخصص
روانشناسی و استاد دانشگاه گفتوگو كردهايم.

 :ريشه وابستگي افراد چیست؟
به طور كلي شروع احساس وابستگي به دوران
كودكي برميگردد و در روابط اوليهبينفردي
شكل ميگيرد.
دانشمندان روانشناسي مثل «جان بالبي»
وابستگي را از دوران كودكي بررسي كرده
و دريافتهاند وابستگي به چه شكلي در افراد
اتفاق ميافتد.
آنها به اين نتيجه رسيدهاند بچههايي كه از دوران
كودكي بهگونهاي «دلبستگي ايمن» نداشتهاند و
از مراقبان اوليه خودشان به شكل كامل بهرهمند
نشدهاند ،ممكن است دچار وابستگي افراطي
شوند.
بههميندليلنگرانهستندمبادامنبعارزشمندي
خود را از دست بدهند بنابراين به اصطالح در
طرف مقابل خود ذوب ميشوند و هميشه با
اعتمادبهنفس پاييني با مسائل برخورد ميكنند
و در تصميمگيريهاي خود هم بسيار مردد
هستند .به اين ترتيب اغلب در حالت گنگ و
مبهمي به سر ميبرند.
با توجه به اينكه باور اين افراد اين است كه
به تنهايي قادر به اداره كارهايشان نيستند ،مدام
نگرانهستندنكندنتوانندازپسمسائلمختلف
بربیايند.
 :مهرطلبي تا چهاندازه با وابستگي
در ارتباط است؟
افراد وابسته در مهرورزي و كمك گرفتن از
ديگران خيلي تالش ميكنند ،انگار ميخواهند
هميشهتاييدديگرانرابگيرندوحتيكارهاييكه
گاهيبهضررخودشانهمباشد،انجامميدهند.
مهرطلبي درواقع از ادبيات وابستگي نشأت
ميگيرد و نداشتن عزتنفس الزم و مهرباني
كردن براي موردپذيرش واقع شدن بنابراين
اگر كسي عزتنفس الزم را داشته باشد ديگر
مهرطلب نيست ،بلكه حقيقتطلب است.
توجه داشته باشيم شخص مهرطلب با فرد
حقيقتطلبتفاوتميكند؛يعنيفردمهرطلب،
طرف مقابل هرگونه باشد ،او را ميپذيرد اما
فرد حقيقتطلب به خودش دروغ نميگويد
و اگر كسي نخواهد به او مهر بدهد و همچنين
اگر متوجه شود مورد سوءاستفاده قرار گرفته
به راحتي از رابطه بيرون ميآيد.
ميتوان گفت افرادي كه دچار عشق «منيك»
هستند ،به نوعي به ذوب شدن در طرف مقابل
ميرسند ،در حالي كه عشق سالم بهگونهاي
نيست كه هرچه طرف مقابل بخواهد ما ناچار
بهپذيرفتن آن باشيم ،بلكه نيازها بايد به صورت
برابر و مساوي باشد ،به طوري كه نيازهاي هر
دو طرف برآورده شود.
 :چرا افرادي كه ادعاي عشق دارند،
در هر حالي طرف مقابل را دوست دارند؟
اينگونه افراد عاشقهايي هستند كه در واقع
بيمارند ،مثال فردي كه ادعا ميكند حتي ميتواند
جانش را به خاطر كسي كه عاشقش است،
بدهد نوعي رفتار مازوخيستي دارد و فكر هم
ميكند در واقع اساسا تعريف عشق همين است.
ايننوععشقورزيدنهانوعيبيماريمحسوب
ميشود ،در صورتي كه عشق سالم در آدمهاي

افراد وابسته در
مهرورزي و كمك
گرفتن از ديگران
خيلي تالش ميكنند،
انگار ميخواهند هميشه تاييد
ديگران را بگيرند و حتي كارهايي
كه گاهي به ضرر خودشان هم
باشد ،انجام ميدهند
نيستند و خودشان ميتوانند از پس خودشان
بربيايند اما در جايي ديگر نيازهاي غريزي و
ذاتي زن ميزان وابستگي او را به مردان افزايش
ميدهد بنابراين دروغهايي كه در اين خصوص
به خود ميگوييم باعث ميشود در ايفاي نقش
خود اسير و دچار تعارض شويم .وقتي هم
اينگونه تعارضات در وجودمان ميماند به
تدريج به نوعي افسردگي ،اضطراب و وسواس
تبديل ميشود.

سالم عشقي است كه دو نفر با وجود تمام
تفاوتها و شباهتها سالها كنار هم زندگي
ميكنند اما عشق در نظر عامه بيشتر بهگونهاي
تلقي ميشود كه چون فردي نياز به عشقورزيده
شدن دارد بخواهد به نوعي هم از لحاظ عاطفي
باج بدهد تا عشقش را از دست ندهد.
در اينگونه عشقورزيدنها طرف ادعا ميكند
عاشق است و ميخواهد ديگري هم عاشقش
باشد ولي از درون آسيب ميبيند ،زجر ميكشد
و رفتارهاي عجيبوغريب رواني از خود نشان
ميدهد.
در عشقهاي سالم دو طرف عاشق همديگر
هستند وهمه چيز هم مطابق قاعده پيش ميرود،
كسي هم قرباني نميشود .درواقع ريشه قرباني
شدن هم مهرطلبي و وابستگي است.
:ريشهعشقهايبيمارگونهچيست؟
ريشه اين عشقها به دوران كودكي مربوط
ميشود و هنگامي كه درست به ما محبت
نشده است.
زماني كه والدين به فرزندان خود اين پيام را
ميدهند كه تو بهاندازه كافي خوب هستي و
من در هر صورت دوستت دارم ،كودك هم
احساس ارزشمندي ميكند كه اين احساس
نيز به عزتنفس تبديل ميشود.
به اين ترتيب فرد در دوران بزرگسالي خودش
را بهاندازه كافي خوب ميداند و براي اينكه
موردپذيرش قرار بگيرد ،باج افراطي نميدهد
و تالش نميكند خود را بهتر از آن چيزي كه
هست بكند يا خود را براي كسي بزك كند،
ي هستم كه هستم.
بلكه عقيده دارد همين 
البته اين جدا از موضوع خودشيفتگي است
و اينكه كسي غرور داشته باشد ،بلكه بيشتر
منظور آن است كه بر خوبيها و بديهاي

خودش واقف است و به خاطر اشتباهات و
تفاوتهايي كه با طرف مقابل دارد ،خودش
را به آنچه كه او ميخواهد تبديل نميكند.
درواقع ،اگر اين دو نقش و هويت تلفيق نشود
ميتوانيم عشق سالم را تجربه كنيم اما ريشه
عشقهاي ناسالم به رفتار والدين با فرزندانشان
مربوط ميشود؛ يعني پدر و مادري كه هميشه
فرزندشان را با بچههاي ديگر مقايسه و به
او القا ميكنند بهاندازه كافي خوب نيست،
باعث به وجود آمدن عقده حقارت در كودك
ميشوند چون به نيازهاي واقعي او بهاندازه
كافي توجه نميشود.

به اين ترتيب كودك وقتي به دوران نوجواني
ميرسد ،هنگام تشكيل هويت عاطفي دچار
مهرطلبي ميشود چون مهري را كه قرار بوده
از والدين خود طلب كند از ديگران طلب
ميكند و در نتيجه بيش از اندازه به ديگران
وابسته ميشود.
 :چرا وابستگيهاي ناايمن در زنان
بيشتر از مردان است؟
با توجه به اينكه به دخترها عزتنفس كمتري
نسبت به پسرها داده ميشود ،وابستگي بيشتري
هم پيدا ميكنند .البته به تازگی توجه بيشتري به

خانمها ميشود و در بسياري موارد ميتوانند
از حقوق برابر با مردها برخوردار شوند اما
اغلب نگرش خود زنها هم اين است كه
انگار براي مراقبت شدن آفريده شدهاند و دنبال
مردي هستند كه از آنها مراقبت كند .همچنين
بسياري از آنها عزتنفس كافي براي اينكه از
خودشان دفاع كنند هم ندارند.
فراموش نكنيم با توجه به الگویی كه در حال
حاضر در حال گذار از آن هستيم و بهويژه
در كشور خود ما ،خانمها بعضي مواقع مجبور
به گرفتن نقش مردانه هستند ،در حالي كه در
زمانهاي ديگر بايد پاسخگوي نيازهاي زنانه
خود باشند.
 :مردها هم به نوعي ابهام رسيدهاند
و نميدانند دقيقا بهتر است نقشهاي سنتي
پدران خود را پي بگيرند يا با توجه به دنياي
مدرن عقايد خود را تغيير دهند؟
اين موضوع در حال حاضر منجر به وجود آمدن
ابهام در ايفاي نقش زنان و مردان شده است ،مثال
زنها در جايي فكر ميكنندبه هيچ مردي نيازمند

افراد وابسته چطور ميتوانند به خودشانكمككنند؟
اگر خود افراد وابسته بخواهند در اين زمينه به خود كمك كنند ،بهتر است بتوانند با
تنهاييهاي خود كنار بيايند ،مثال تنهايي رستوران يا سفر بروند و بر توانمنديهاي فردي
خود بيشتر متكي شوند .درواقع ،ظرفيت تنها ماندن را در خودشان باال ببرند .در ارتباطات
خودشان هم به جاي آنكه باج بدهند ،رابطه را به سمت تعادل بازگردانند؛ يعني در مقابل
آنچه كه ميدهند ،مواردي هم دريافت كنند.
افراد وابسته بايد توجه داشته باشند رابطه جوالنگاه ارضاي نيازهاي دوجانبه است؛ نه اينكه

 :براي رها شدن از وابستگيهاي
افراطي چه كارهايي ميتوان كرد؟
براي رهايي از وابستگيهاي افراطي نخستين
گام این است كه از متخصص و مشاور كمك
گرفت .هر اقدام ديگري ميتواند موقت و
ناپايدار باشد چون با استفاده از ذهن هوشيار
فقط ميتوان براي مدتي قضيه را تعديل كرد
ولي براي رهايي كامل از قيد و بندهاي وابستگي
بايد ريشه و علت واقعي مشكالت را پيدا
كرد .البته توجه به احساسات و توانمنديهاي
واقعي فرد كمك زيادي به باال بردن و افزايش
عزتنفس در او ميكند.
توجه داشته باشيم افراد وابسته از دوران كودكي
بهايندليلوابستهبارآمدهاندكهبازخوردمناسبي
به آنچه خودشان و هويتشان هست ،داده نشده
است؛ يعني والدين به اين بچهها عزتنفس و
اعتمادبهنفس الزم را نداده و مانند آينه رفتار او
رابازتابندادهاندتااوبتواندتوانمنديهايخود
را بشناسد و درك كند و در آينده هم خودش
را خوب بشناسد و ارزيابي كند.
به اين ترتيب اين افراد از دوران كودكي مدام
به والدين و اطرافيان خود نگاه كردند تا هر
چه بيشتر مورد تاييد قرار بگيرند ،غافل از
آنكه باید با اينگونه تاييد گرفتنها مقابله كنند.
روانشناس يا روانكاو ميتواند به افراد وابسته
كمك كند تا كامال به طور مستقيم ،مشخص
و واضح با اين موضوعات مواجه شوند.

فقط يك نفر ارضاي نيازهاي طرف مقابل را برعهده بگيرد و هيچ درخواستي هم نداشته
باشد .شخص وابسته نبايد براي ارضاي نيازهاي خود منتظر برآورده شدن نيازهايش در
آينده باشد ،بلكه حتما بايد آنها را بيان كند و بخواهد که ديده شده و محترم شمرده شود.
مهمترين اقدام افراد وابسته باال بردن عزتنفسشان است .آنها بايد توجه داشته باشند
اگر هم ابتدا در ارتباطات خود با ديگران مشكلي برايشان پيش نيايد ،بعد از مدتي حتي
طرف مقابل هم از رفتارها و محبتهايشان خسته ميشود .در واقع فرد وابسته به تدريج
به ابزاري براي رفع نيازهاي همسر خود تبديل ميشود .اين موضوع هم كل رابطه را زير
سوال ميبرد و با مشكالت زيادي مواجه ميكند.

زندگی بهتر
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10عامل ناشناخته که موجب
نفس بدبو میشود
نفس بدبو که در پزشکی «هالیتوز» نامیده میشود ،میتواند از عادات بهداشتی دندانپزشکی ناشی شود و ممکن
است نشانهای از مشکالت دیگر سالمت باشد .تنفس بد ممکن است با انواع غذاهایی که میخورید و سایر عادات
آیدین
پورخامنه
شیوه زندگی ناسالم نیز بدتر شود .اساسا تمام غذای خوردهشده در دهان شما خرد میشود .اگر غذاهای با بوی
قوی مانند سیر یا پیاز بخورید ،مسواک زدن و نخریسی (حتی دهانشویه) به طور موقت بوی بد را پوشش میدهد.
بو کامال از بین نمیرود تا زمانی که مواد غذایی از بدن شما عبور کرده باشند.

میوههای خشکشده

دهان خشک

این میوهها قند بسیار زیادی دارند و باکتریهایی که باعث بهوجود آمدن آن
میشوند عاشق زندگی در چنین محیطی هستند .به طور معمول یکچهارم فنجان
کشمش  21گرم قند دارد .همان مقدار زردآلوی خشکشده  17گرم قند دارد.
این مثل خوردن  4یا  5قاشق چایخوری شکر خالص است .عالوه بر این ،میوه
خشکشده چسبناک است بنابراین میتواند بین دندانهای شما باقی بماند .بعد
از میانوعده مطمئن شوید نخ و مسواک دارید.

نوشیدنیهایی که دهان شما را خشک نگه میدارند ،باعث رشد باکتریها و
شکلگیری هالیتوز (اصطالح پزشکی برای نفس بد) میشوند .نوشیدنیهایی
با کافئین ،غذاهای تند و سیگار نیز میتوانند چنین تاثیری داشته باشند.
دهان خشك كه در طول شب بر اثر نخوردن آب دهان به وجود آمده،
«نفس صبحگاهی» نام میگیرد.

زخم

سرماخوردگی معمولی

عفونتهای دستگاه تنفسی مانند سرماخوردگی و برونشیت نیز میتواند
در شما موجب شکلگیری نفس بد شود ،به این دلیل که باکتریهایی
که بو را ایجاد میکنند از آب بینی تغذیه میکنند(بله ،شرمآور است) و
اگر یک راه تنفسی شما باز مانده و با آن بارها نفس میکشید ،این روند
میتواند موجب خشکی دهان شما شود.

سنگ لوزه

این خوشه سفید شامل باکتریهای سختشده ،ذرات
غذایی ،سلولهای مرده و مخاط است که در لبههای
لوزهها و پشت زبان شما به دام افتاده است .آنها به جز
بوی بد به طور کلی بیضرر هستند و اغلب خود را
از بین میبرند اما گاهی اوقات میتوانید با آب نمک با
سرعت بیشتری این کار را انجام دهید .دندانپزشک شما
ممکن است گزینههای دیگری برای شما داشته باشد.

زخم ممکن است به خودیخود مشکل نباشد اما بر اساس یک مطالعه در
مجله پزشکی میکروبیولوژی ،هلیکوباکتر پیلوری ،نوعی باکتری که موجب زخم
میشود نیز میتواند منجر به نفس بدبو شود .با درمان باکتریها میتوانید از صدمه
دیدن نجات پیدا کنید .پزشک شما میتواند برای هلیکوباکتر پیلوری (گونهای از
باکتری هلیکوباکتر و شایعترین موجود ذرهبینی است که انسانها را در بعد جهانی
مبتال به عفونت میکند) تست کند و برای درمان آن آنتیبیوتیک تجویز کند.

زبان شما

باکتری در زبان علت اصلی نفس بدبو است .زبان
خود را با مسواکتان یا تمیزکننده زبان پاک کنید.
اسکرپز کار را کمی بهتر انجام خواهد داد .از
پالستیکهای شکننده که میتوانند ضربه محکم
و ناگهانی بر زبان شما وارد کنند و همچنین
فلز که میتواند تیز و برنده باشد ،اجتناب کنید.

ریفالکس اسید یا سوزش سر دل

رژیم غذایی با کربوهیدرات کم

هنگامی که استفاده از کربوهیدراتها را قطع میکنید و میزان استفاده
از پروتئین را افزایش میدهید ،بدن شما شروع به سوختن چربی برای
بهدست آوردن انرژی میکند .این فرایند باعث ایجاد ترکیباتی به نام «کتون»
میشود که عامل نفس بدبو است .در این مورد ،بهداشت دهان و دندان
بهتر ،مشکل را حل نخواهد کرد زیرا این دلیل اصلی نیست .تنها شانس
شما این است که بوی تنفس خود را با آدامس بدون قند پنهان کنید.

داروها

بیش از  400داروی تجویزشده بدون نسخه ،از جمله داروهای ضدافسردگی و
داروهای آلرژیک ،میتواند جریان بزاق را خنثی کند .این مایع کمک میکند مواد
غذایی و باکتریها را بشویید و نفس بدبو را دور نگه دارید .تغییر داروهایی که
استفاده میکنید ،همیشه یک گزینه نیست بنابراین انجمن دندانپزشکی آمریکا
توصیه میکند شما جویدن آدامس بدون قند را برای حفظ دهان مرطوب خود
امتحان کنید .شستشودهندههای دهان مخصوص میتواند به شما کمک کند.

این دو عالئم ( GERDبیماری ریفالکس معده) ،یک
اختالل گوارشی مشترک است .نفس شما ممکن است
به دلیل برگشت مواد غذایی هضمنشده یا تحریک اسید
معده بدبو شده باشد .در صورتی که اغلب سوزش
معده دارید با پزشکتان مشورت کنید.

دندانهای کشی
دهشده و پرکرده
دندا نها
ی کشیدهشده و پرک
رده میتوانند محلی
برای
جمع شدن ذرات غ
ذایی باشند و باکتری
ید
کن
تول ند که منجر به
خرابی دندان و بیمار 
یهای
دهانونفسمی
شود.پروتزهایمشک 
لدارمیتوانند
مشک
الت مشابهی ایجاد کنن
د .همه اینها دالیل بیشتر
برای
بر
نام

ه
ریز

یهای من
ظم دندا نپزشکی است.
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نوروز را میشود سفر نرفت و خوش گذشت؟

حال خوب تهران را ببینیم
نوروز از اسفندماه شروع میشود ،پا به اسفند که
میگذاری ،انتظار از بهار ،بهار را میآورد .نوروز
لیلی خرسند با همین انتظار شروع میشود ،از روزی که همه
میخواهند گرد همه چیز را بگیرند ،گرد در و دیوار،
گرد رخت و لباس ،گرد کوچهها ،گرد دلهایشان و ...نوروز روزی
است که قرار است همه چیز نو شود ،چهرهها ،خانهها و دلها .بعضی
از سالها خدا هم با مردم همراه میشود ،با باران شهر را میشوید تا
بهار با طراوت بیشتری قدم به زمین بگذارد.
اسفند که میآید ،شهر و مردمانش به تکاپو میافتند و همه در حرکتاند
و انگار قرار نیست متوقف شوند .متروها و اتوبوسها جمعیت زیادی
را جابجا میکنند که برای جشن نوروز آماده میشوند .این شلوغی هر
موقع دیگری بود ،شاید آزاردهنده میشد اما مردم با همین شلوغیها و
کنار هم بودنها و خریدن کردنها نوروز را شروع میکنند.
امسال شروع نوروز مثل هر سال نبوده .مشکالت اقتصادی مردم،
در استقبال از نوروز هم تاثیر گذاشته .یکی از نخریدن آجیل شب
عید حرف میزند ،یکی هم پویشی برای نخوردن آجیل راه انداخته.
یکی از گرانی میوه میگوید و یکی از گرانی گوشت .عده زیادی هم
نگران سال دیگر هستند که با قیمتهایی که هر روز صعودی باال
میروند میتوانند زیر بار سنگین هزینهها دوام بیاورند؟ اما کنار همه
این سختیها ،آمدن بهار و گرم شدن زمین دلها را هم گرم کرده
است .کنار همه سختیها امید هم هست ،امید به روزهای بهتر و این
امید است که بهار و نوروزش را زیباتر میکند .امید و گرمی را میشود
در همین کوچه و پسکوچههای تهران دید ،در نگاه مردان و زنانی
که خانههایشان را آراستهاند و در انتظار تا سال خورشیدی در نقطه
پایانش دوباره آغاز شود .این امید و گرمی را میشود در بساطی که
کف خیابانها پخش شدهاند ،دید ،در بساطی که از میدان ولیعصر تا
فاطمی پهن شده ،در میدان هفتتیر ،در هفتحوض و صادقیه و...
آمدن بهار و نوروز ،سفر را هم با خودش دارد .هر سال جمعیت زیادی
بین شهرها جابجا میشود تا شروع متفاوت را برای سال جدید تجربه
کنند .بخشی از مسافران تهرانیهایی هستند که راهی شهرهای دیگر
میشوند ،هم به آنها خوش میگذرد و هم کسانی که اهل سفر نیستند،
تهران آرامتر و پاکتری را در روزهای نوروز دارند اما امسال شاید
خیلیها نتوانند سفر بروند .گران شدن هزینههای زندگی ،عدهای را
مجاب کرده در تهران بمانند و جایی نروند اما میشود در تهران ماند
و خوش گذراند .تهران جذابیتهایی دارد که کمتر روی آن تبلیغات
شده .باغها ،کاخها ،عمارتهای تاریخی ،موزهها ،دیواره کوهی که
اطراف تهران کشیده شده ،غارها و دریاچهها ،مراکز مذهبی و ...که هر
کدام به تنهایی میتوانند جاذبه گردشگری یک شهر باشند ،همه یک
جا در شهر تهران جمع شده .بودن اینها کنار هم میتواند سیزده روز
تعطیالت را برای شهروندان تهرانی به تعطیالت جذابی تبدیل کند.
گروههای متعددی از سالها قبل در تالش هستند هم تهران را در
نوروز برای شهروندان جذاب کنند و هم اینکه دیدنیهای این شهر
را بیشتر به مردم نشان دهند .برگزاری جشنهای نوروزی ،برپایی
تورهای نوروزی ،تهرانگردیها و ...نوروز را برای تهرانیها و حتی
مهمانان جذابتر کرده است.

به کوه و کوهنوردی عالقه دارد به خودش جذب میکند .در نوروز
هم که تعداد ماشینها و آدمها کم شده ،دود نیست و کوههای اطراف
تهران با کالهکهای سفیدشان خودنمایی بیشتری دارند.
تهران فقط کوه هم نیست .برعکس شمال تهران ،جنوب تهران به کویر
وصل میشود و این وصل شدن از نظر مسجدجامعی و دیگران جذابیت
گردشگریدیگریایجادمیکند«:تهرانظرفیتطبیعیدیگریهمدارد.
این شهر از جنوب به کویر و صحرا میرسد ،نوروز هم که همیشه به
صحرا گره خورده و این گره خوردن است که گردشگر را میتواند
به خودش جذب کند ».تهران فقط شمال و جنوب هم نیست« :در
غرب تهران فضاهای مشجر به هم پیوسته مثل کن را داریم .در شرق
تهران مجموعه باغات سرخهحصار را داریم .هر کدام از این فضاها
جذابیتهای خودشان را دارند و برای گردشگری مناسب هستند».

تهران فقط با طبیعتش نیست که شناخته میشود ،فضاهای تاریخی و
موزهها ،بازار و ...هر کدام میتواند گردشگران خاص خودش را داشته
باشد .مسجد جامعی میگوید« :تهران فضاهای دیگری هم برای
گردشگری دارد .ما فضاهای تاریخی زیادی داریم که میتواند مقصد
گردشگران در نوروز باشد .در شمال تهران قصرها و کاخها هستند
که هر کدام زیباییهای خودشان را دارند .در مرکز شهر هم موزه
داریم؛ هم موزههای ملی داریم و هم موزههای تخصصی مثل موزه
قرآن ،موزه موسیقی و موزه سینما .موزه صلحخانه ،موزه مقدم و...
جاهای زیادی در تهران هست که باید رفت و دید ».تهران برای
کسانی که اهل زیارت و فضاهای مذهبی هستند هم جذابیتهای
خودش را دارد .شهرری و شاهعبدالعظیم(ع) ،تجریش و امامزاده
صالح(ع) ،مرقد امامخمینی(ره) ،مزار شهدا و ...هم گردشگران نوروزی
خودش را دارد و از نظر مسجد جامعی تهران محل مناسبی برای
زیارت هم هست.
 13روز برای دیدن این همه جذابیت کافی است؟ مسجد جامعی
میگوید« :نه اصال کافی نیست .برای دیدن همه تهران باید زمانبندی
کرد .سیزده روز کم میآید».

خلیلآبادی:
جاذبههای تهران را معرفی کنیم

مسجدجامعی:
 13روز برای دیدن تهران کم است

تهران جایی برای دیدن دارد؟ خود تهرانیها میدانند شهرشان چه
فرصتهایی برای گردشگری دارد؟ به نظر میرسد خیلیها تهران و
زیباییهایش را نمیشناسند .دلیلش هم تقریبا مشخص است .کافی
است یک سال سفر نرویم و در تهران بمانیم ،تنها کاری که انجامش
به ذهن خیلیها میرسد ،این است که تا ظهر بخوابند ،با دوستانشان
دورهمیبگذارند،سریبهخانهخویشاوندانبزنندودرنهایتسینمایی
بروند و کتابی هم بخوانند .اگر هم دلشان تفریح خواست یک سر به
بام تهران یا دربند بروند .همه تهران اینها نیست .تهران ماندن خوابیدن
و خوردن نیست .تهران خودش سفر است طوالنی و هیجانانگیز.
احمد مسجد جامعی ،عضو شورای شهر و رئیس کمیته فرهنگی که
مدتی هم تهرانگردی میکرد و برنامههای هفتگی برای این کار داشت،
سیزده روز را برای دیدن تهران کم میداند .او درباره نوروز تهران
میگوید« :تهران جزو معدود شهرهای دنیاست که کنار کوه قرار دارد
و به همین دلیل نوروز در این شهر خیلی زیباست .ظرفیت کنار کوه
بودن شرایطی برای گردشگری و تفریح ایجاد میکند ».دربند ،درکه،
دارآباد ،کنسولقان ،توچال و کلکچال و ...هر گردشگری را که

نمیبینیم .پارسال این آمادگی بهتر بود .امیدواریم روزهای قبل نوروز
معاونت فرهنگی اجتماعی و خدمات شهری اقداماتی انجام بدهند و
حال و هوای تهران عوض شود ».گفته میشود ،یکی از دالیلی که
شهرداریرامجابکردهامسالکمتربرایگلکاریهزینهکندمشکالت
اقتصادی است که با آنها درگیر است اما این توجیه برای مردمی که
منتظر بهار در شهرشان هستند قابلقبول نیست.
تهران روزهای نوروز خلوتترین روزهایش را تجربه میکند اما
یکی-دو سالی است که این خلوتی کمرنگتر شده .یکی از دالیل
این است که تازه خیلیها متوجه جذابیتهای گردشگری این شهر
هم شدهاند و تهران را فقط با دود و ساختمانهای بلند و خیابانها و
کوچههای تنگ و باریکش نمیبینند .سال گذشته تعداد گردشگرانی
که در تهران بودند ،کم نبود .نوروز تهران هم مهمان خارجی دارد و
هم مهمان داخلی اما آیا برای همه مهمانان برای پذیرایی جا هست؟
به نظر میرسد با تعداد باالی هتلها و مسافرخانهها جواب این سوال
مثبت باشد اما بخش قابلتوجهی از مهمانان هر شهر بضاعت پرداخت
هزینههای هتل و مسافرخانه را ندارند .در بیشتر شهرها بساط چادرزدن
برپاست یا اینکه مسووالن آن شهر فضاهایی مثل مدارس ،خوابگاههای
دانشجویی و ...را برای اسکان دادن مهمانان در نظر میگیرند .تهران
فضای چندانی برای برپا کردن چادر ندارد اما خلیلآبادی میگوید هم
شهرداری و هم سازمانهای دیگر میتوانند فضاهایی را در نوروز برای
این کار در نظر بگیرند« :خود تهران جاذبههای گردشگری باالیی دارد.
کاری هم که سالهای گذشته در شهرداری انجام میشد ،این بود که
بعضی سولههای بحران و مراکز ورزشی را محل اسکان گردشگران
کرده بودند .اگر امسال هم این کار انجام شود ،خیلی خوب است .به
هر حال بعضی افراد کمدرآمد هستند و نمیتوانند هزینههای هتل را
پرداخت کنند .آموزش و پرورش مدارس را آماده میکند ،شهرداری
هم اگر کنار آموزشو پرورش مکانهایی را برای اسکان مسافران در
نظر بگیرد ،تعداد گردشگران افزایش پیدا میکند ».از نظر خلیلآبادی،
برای باال بردن تعداد گردشگران نوروزی تهران بهترین راه باال بردن
آگاهی گردشگران است« :تهران مراکز گردشگری زیادی دارد و مهم
این است که این اطالعات از طریق رسانهها در اختیار مردم قرار بگیرند
و آنها متوجه شوند که میشود از تهران و فضاهای آن هم لذت برد».

الهام فخاری:
چهارشنبهسوری تراژدی وحشت نیست
تهران آماده استقبال از نوروز و گردشگران نوروزی هست؟ اگر اهل
سفر کردن در روزهای عید باشید حتما در ورودی هر شهری که وارد
شدهاید ،دیدهاید که چطور از مهمانان استقبال میشود .انگار نوروز در
شهرهای دیگر رنگ و بوی دیگری دارد ،یا در تهران نبودن این حس
را میدهد یا اینکه واقعیت این است .تهران امسال با سالهای دیگر
هم متفاوت است .هر سال شهر با بو و رنگ گل نشان میداد برای
پذیرایی از نوروز آماده است اما امسال از این گلها هم خبری نیست.
حسنخلیلآبادی،عضوشورایشهرورئیسکمیتهمیراثوگردشگری
شورا از اینکه شهرداری برای این استقبال کاری نکرده ،گالیه میکند
و به «سالمت» میگوید« :امسال آثاری از استقبال شهرداری از نوروز

روی سن جشن بگیرید
کنسرت رفتن هم یکی از برنامههایی است که در تعطیالت نوروز میشود در برنامهها گنجاند
اما اینکه چطور باخبر شویم کدام خواننده کجا و کی برنامه دارد ،خیلی کار راحتی نیست.
راحتترین کار طبق معمول این روزها این است که یک صفحه جدید در گوگل باز کنید
و جمله «کنسرتهای نوروزی  »98را جستجو کنید .پیشنهادهای اولی که داده میشود،
کنسرتهایی است که در باکو ،آنتالیا ،استانبول و ارمنستان آقای صدا و غیرصدای به اصطالح
آن طرف آب دارند .رفتن به این کنسرتها هم غیرمجاز و هم هزینهبر است .با نوسان ارز
و قیمت باالی هتلها در این شهرهای توریستی ،سفر خارجی آن هم فقط به بهانه کنسرت
خیلی به صرفه به نظر نمیرسد.
خوانندههای مجاز و داخلی هم امسال برنامه دارند .برنامههای آنها از روزهای آخر اسفند
شروع میشود و روزهای عید هم ادامه دارد اما تعداد این کنسرتها محدود است .سر بهنام
بانی از همه شلوغتر است .بانی از  20اسفند ماه کنسرتهایش را شروع کرده22 ،21 ،20 .
اسفند ماه در برج میالد هوادارانش را دور هم جمع کرد و این استقبال به حدی بود

امسال چهارشنبهسوری هم نزدیک تعطیالت نوروز است؛ دو روز
قبل از اینکه سال تحویل شود ،جشن شب چهارشنبه آخر سال هم برپا
میشود .امسال هم مثل هر سال نگرانیهایی برای اتفاقات ناگواری که
هر سال در این شب میافتد ،وجود دارد .خانوادههایی که فرزندانشان
در سن کودکی و نوجوانی هستند بیش از دیگران نگران رسیدن این
شب هستند .هر سال صحبتهای متفاوتی درباره اینکه در این شب
چکاری انجام دهیم تا جلوی اتفاقات ناگوار را بگیریم ،میشود اما به
جز محدودیتهایی که برای برپایی این مراسم میشود ،اتفاق دیگری
نمیافتد .سالهای دور که هنوز کسی راه درست کردن نارنجک دستی
را بلد نبود یا راه رسیدن فشفشه ،دینامیت و ...به دست بچهها باز نشده
بود ،شبهای چهارشنبهسوری یکی از بهترین شبهای کنار هم
بودن بود؛ در هر کوچه آتشی به پا میشد و همسایهها دور هم جمع

که بانی یک برنامه ویژه هم برای خود نوروز گذاشت .بانی دو سانس هم روز نهم فرودین
ماه در سالنهای همایشهای برج میالد برنامه دارد .دهه سوم اسفند نشده ،بلیتهای این دو
سانس به فروش رسیده بود .مهدی حاجی ،بابک جهانبخش ،گروه لیان ،اکبر اقبالی ،محسن
ابراهیمزاده ،امید حاجیلی ،محسن یگانه ،گروه هوروش و علیرضا طلیسچی خوانندهها و
گروههایی بودند که روزهای آخر اسفند یا برنامه داشتند یا برنامه دارند و طرفدارانشان با
شور و هیجان به استقبال سال جدید خورشیدی میروند .کنسرتهایی که روزهای نوروز
برپا میشوند خیلی زیاد نیستند ،غیر از بانی ،ابراهیمزاده چهارم فروردینماه و فریدون آسرایی
پنجم فروردینماه در برج میالد میخوانند .علیرضا طلیسچی هفتم و مازیار فالحی هم هشتم
فروردین در برج میالد برنامه دارند.
کسانی هم که روزهای نوروز تهران نیستند و سفر میروند ،میتوانند کنسرت را هم در
برنامههایشان داشته باشند ،البته اگر مقصد سفرشان با محل برگزاری کنسرتها یکی باشد.
امسال چابهار میزبان چند خواننده و طرفدارانشان است؛ سینا شعبانخانی روز سوم فروردین
در سالن ورنا میخواند .علیرضا طلیسچی هم روز هشتم فروردین در مجموعه کالسیک
همین منطقه برنامه دارد .مسافران کیش هم چند گزینه برای رفتن به کنسرت دارند؛ اشون
پنجم فروردین در آبنمای موزیکال کیش برنامه دارد ،بهنام بانی هم روزهای  12و  13فروردین

میشدند ،از روی آتش میپریدند و با خوردن شیرینی و تنقالت در
شادی هم شریک میشدند .داشتن این دورهمی حاال آرزوی خیلی
از افرادی است که آن را تجربه کردهاند .خیلیها هم انتظارشان از
مسووالن شهر این است که در شب آخرین چهارشنبه سال چنین
شبی را برایشان تدارک ببینند .الهام فخاری ،عضو شورای شهر و رئیس
کمیته اجتماعی درباره این شب میگوید« :جشن چهارشنبهسوری از
آیینهایی است که طبقههای اجتماعی را کنار هم دور آتش میآورد،
برخوردار یا نابرخوردار ،دور آتش این جشن همپایه میشوند .جشن با
بازیهای اجتماعی مانند قاشقزنی همراه بوده ،شادمانی که با از نقاب
رسمی خارج شدن و رها بودن در فضای امندور از قضاوتهای
متداول برپا میشود ».فخاری بازی را یکی از عوامل اصلی تنشزدایی
میداند که شاید بهانه اصلی برگزاری جشن قبل از شروع سال جدید
بوده و هست« :بازی یکی از برجستهترین سازوکارهای تنشزدایی
روانی-اجتماعی است و چهارشنبهسوری مجموعهای از بازیهای
گروهی را در فضای باز عمومی ممکن میکرده .سرچشمه شور و
شوق این گردهمایی باستانی ،آتشافروزی نبوده ،بلکه بر با هم بودن،
بازی کردن ،دستافشانی و گشادهرویی استوار مانده است».

اما سالهاست دیگر از جشن خبری نیست و چهارشنبهسوری میدان
جنگ را تداعی میکند .فخاری میگوید« :چهارشنبهسوری جشن
پیشواز نوروز است ،نه تراژدی وحشت! پایگاه تاریخی نوروز مردم
و انتقال فرهنگی نسلی بوده است .آیینی مردمی بوده ،نه حاکمیتی و
قدرتساخته .این خود مردم هستند که از هر نهاد دولتی یا عمومی
بهتر میتوانند سرمایه فرهنگی خود را مصون نگهدارند ».برای داشتن
چهارشنبهسوری امن میشود کاری کرد؟ از نظر فخاری جواب به
این سوال مثبت است« :برای چهارشنبهسوری ایمن ،چنانکه تجربه
امنیتبخشی شهرداری سالها پیش بود ،تعریف فضاهای عمومی باز
و امن با تمهید خدمات پیشگیری و مهار (آتشنشانی و اورژانس) کار
موثری بود .فراخواندن مردم ،بهویژه خانوادهها برای برگزاری امن و
ساماندهیهمکاریمحلهایمیتواندبازخوانیفرهنگیفرایندنوروزی
را به سامان کند .با همکاری میان نهادهای انتظامی ،ایمنی ،مدیریت
شهری و نهادهای مدنی برگزاری آیینهای مردمی از جمله
چهارشنبهسوری نهتنها تهدید شهری و آسیب نیست ،بلکه فرصت
اجتماعی برای نشاط عمومی است .آمادهسازی فضاهای عمومی،
کمک گرفتن از گروههای محلهها برای مراقبت ،تدارک ابزار مناسب
و قابلمهار و اطالعرسانی در مورد فضاهای ایمن مناسبسازیشده
ازجمله خدماتی است که شهرها در اختیار مردم میگذارند».

در تاالر شهر کیش روی سن میرود 14 .و  15فرودین هم در همین تاالر و در کیش
محسن ابراهیمزاده میخواند.

ویژه نوروز
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پرسه بزن و زیبایی این شهر را کشف کن

تهران را با «پیاده» ببین

اگر اهل پیادهروی هستید و دوست دارید با تهران
هم بیشتر آشنا شوید ،میتوانید عضو گروهی شوید
که برنامههای خاص برای روزهای نوروز دارند؛
گروه «پیاده» .کم نیستند کسانی که پیادهروی را به
ماشینسواری ترجیح میدهند اما بین این پیادهروها
کم هستند کسانی که به اطرافشان دقت میکنند و
بیشتر از چیزی را میبینند که دیگران میبینند« .پیاده»
محصول همین نگاه متفاوت است ،کسی است که
غیر از ظاهر شهر موارد دیگری را هم میبیند 4 ،سال
قبل به ذهنش رسید که برای به اشتراک گذاشتن این
دیدهها و تجربههایش کاری کند .لنا وفایی ،خانمی
است که این تجربهها را داشته و با راه انداختن گروه
پیاده ،اینستاگرام و نرمافزار پیاده ،مردم تهران را با
تهران بیشتر آشنا میکند« :من تجربه پرسه زدنهای
زیادی را در شهر دارم .نقاطی را میدیدم و تجربه
میکردم که با پیادهروی امکانپذیر بود .این مسیرها
را چه در کشور خودمان ،چه کشورهای دیگر رفتم.
 6ماه قبل از نوروز  4سال قبل به این فکر کردم که
پیشنهاداتی را برای خوشگذرانی در تهران بدهم».
این پیشنهاد دادن برای خوشگذرانی ،تبدیل به کار
بزرگی شد« :برنامه این بود که چند مسیر را برای
پیادهروی پیشنهاد کنیم که هم دسترسی به خود مسیر
امکانپذیر باشد و هم اطالعات جایی که قرار بود
پیادهروی آنجا انجام شود .خواست ما این بود که
هر کسی بدون کمک راهنمای تور و هماهنگیهای
دیگر بتواند هر زمانی که خواست با هر کسی که
دوست دارد و هر کجایی که میخواهد ،برود .کار
ما با کارهایی که تورها انجام میدهند فرق میکند.
ما اطالعاتی را که راهنمای لیدرها دارند ،آنالین در
اختیار مردم میگذاریم .سال اول مسیرها را روی
اینستاگرام منتشر کردیم و استقبال خوبی هم شد».
وفایی سال دوم هم همین کار را کرد اما این بار

یک بازی به برنامه مسیرها اضافه شد .سال سوم هم
برنامه پیاده به تهران ارائه شد 16« :مسیر را معرفی
کردیم .این مسیرها بیشتر برای خود مردم تهران بود.
میخواستیم مسیرها غیر از مسیرهایی باشد که در
دسترس همه است .هدفم این بود که جای اکتشاف
برای خود مردم تهران بگذارم ».بیشتر این مسیرها
در شمال و مرکز تهران بود و یکی -دو مسیر هم
در شرق و غرب شهر معرفی شده بود .هم دیدن
نادیدههای تهران و هم ترویج پیادهروی خواست گروه
پیاده است« :ما میخواستیم پیادهگردی به یک اسم
تبدیل شود .اینکه آدمها هنگام پیاده رفتن به اطراف
دقت بیشتری داشته باشند و از این کارشان لذت
ببرند .همزمان که خوراکی میخورند یا میخرند،
چیزی هم یاد بگیرند».
«پیاده» ،سال قبل  30هزار شرکتکننده داشت و
این  30هزار نفر  16مسیری که به آنها پیشنهاد داده
بود ،پیاده رفتند و دیدنیهایش را دیدند« :عالوه بر
تبلیغاتی که ما کرده بودیم ،خود مردم هم با حرف
زدن در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی دیگران
را ترغیب کردند در این برنامه حضور داشته باشند.
این موضوع نشان میداد مسیرهای انتخابشده برای
مردم جذاب بوده است».
ارتباط بین شهر و شهروندان موضوع دیگری است
که «پیاده» نگاه ویژهای به آن دارد .یکی از مسائلی
که تهران با آن روبرو است ،نداشتن حس تعلق به
شهر است .تعداد باالی مهاجرتها؛ چه جمعیتی که
از این شهر رفته و چه جمعیتی که به آن اضافه شده،
حس تعلق را کمرنگ کرده است .بیتفاوتی مردم به
شهر یکی از پیامدهای همین بیتعلقی است« .پیاده»
میخواهد این حس را بین مردم تهران پررنگتر
کند« :این پیادهرویها و این دیدنها به مردم شهر
اجازه ماجراجویی میدهد و همین ارتباطی که مردم

با شهر میگیرند حس تعلقشان را افزایش میدهد.
بازخوردی که ما در مسیرهای تاریخی گرفتیم این
بود که نگاه مردم به شهر عوض شد».
امسال «پیاده»  28مسیر برای روزهای نوروز در نظر
گرفته است .برنامه گروه باز هم بازی جذاب دارد و
پیشبینی این است که  60تا  80هزار نفر این مسیرها
را پیاده بروند و دیدنیهایش را ببینند .مسیرها باز هم
در شمال و مرکز متمرکز هستند اما تعداد مسیرهای
شرق و غرب تهران بیشتر شده است .وفایی درباره
اینکه چه مسیرهایی انتخاب شدهاند ،توضیح نمیدهد تا
برای کسانی که میخواهند در این برنامه شرکت کنند
جذاب بماند اما میگوید« :اگر قرار باشد مسیر ما سی
تیر باشد ،موزهها مقصد ما نیست ،جذابیتهای معماری
این خیابان را میبینیم یا اینکه داالنهای متفاوتی از
بازار تهران را برای عکاسی انتخاب میکنیم .مسیرها
نامتعارف هستند که کمتر کسی به آنها توجه داشته،
مثال قرار است در یک قهوهخانه قدیمی پذیرایی
جدید انجام شود».
«پیاده» چند رویداد را هم برگزار میکند تا تهرانیها
حال خوب شهر را با هم تجربه کنند .بودن با «پیاده»
برای گردشگران غیرتهرانی هم امکانپذیر است اما
بیشتر توجه به خود تهرانیهاست تا خود مردم شهر
را با شهر درگیر کند .اگر شما هم دغدغه تهران را
دارید و روزهای نوروز قصد سفر نروید ،میتوانید
با «پیاده» همراه شوید« .پیاده» در اینستاگرام صفحه
دارد و دانلود برنامه آن هم کار سختی نیست« .پیاده»
رایگان مسیرها و اطالعات را در دسترس میگذارد تا
تهرانیها تجربه خوبی را در بهترین روزهای شهر با
شهر داشته باشند .البته قرار است این بار این مسیرها
بعد از عید هم در پیاده بمانند تا کسانی در تعطیالت
نوروز فرصت نکردن این مسیرها را بروند ،بعد از
تعطیالت تجربه خوبی از تهرانگردی داشته باشند.

پرده نوروزی

نمیخواهند با دیدن یک فیلم تلخ کامشان هم تلخ شود.
چند سالی است یک عده معترضاند که فکری هم به
حال سلیقه آنها شود .به هر حال هستند کسانی که فیلم
کمدی نمیپسندند و دلشان میخواهد حداقل یک فیلم
جدی تماشا کنند .به همین دلیل گفته شده امسال در
روزهای نوروز فقط  3فیلم کمدی به نمایش گذاشته
میشود .اواسط اسفند ماه شورای عالی اکران  12فیلم را
برای نمایش نوروزی معرفی کرد .البته قرار است همه
این  12فیلم در  13روز تعطیالت روی پرده برود .گفته
شده بود از بین این فیلم فقط  7فیلم برای نمایش انتخاب

میشود«.غالمرضاتختی»«،متریششونیم»«،دیدن
این فیلم جرم است»« ،زیر نظر»« ،تگزاس« ،»۲زندانیها»،
«ایکس الرج»« ،ژن خوک»« ،چهار انگشت»« ،تیغ و ترمه»،
«درخونگاه» و «رحمان  »۱۴۰۰به عنوان گزینههای اکران
نوروزی معرفی شدند ،اینکه  7فیلم نهایی کدام باشند،
تا روزهای گذشته مشخص نبود .سینماهای استقالل،
آزادی ،آستارا ،فرهنگ ،ایران ،باغ کتاب و زندگی هم
سینماهایی هستند که نوروز در تهران فیلمهای نوروزی
را به نمایش میگذارند.

سینما هم یکی از بهترین سرگرمیهای روزهای تعطیل
است .مردمی که روزهای هفته درگیر کار و تحصیل
هستند،روزهایآخرهفتهرابرایرفتنبهسینمااختصاص
میدهند ،حاال چه تعطیالتی بهتر از روزهای نوروز که
کار چندانی برای انجام دادن نیست؟ کسانی که اهل فیلم
و سینما رفتن هستند؛ چه در شهرهایشان بمانند و چه به
سفربروند،بدشاننمیآیددراینروزهایکی-دوفیلمهم
ببینند .هر سال در فاصله جشنواره و سال جدید ،بحثها
سراینکهکدامفیلممیتوانداکراننوروزیبگیرد،طوالنی
میشود .امسال هم روال همین بود .خبرهای متفاوتی
از اینکه چه فیلمهایی روی پرده میروند ،منتشر شد اما
شاید تا همین امروز هم که «سالمت» روی دکه رفته،
مشخصنشدهباشدچهفیلمهاییدرنوروزاکرانمیشود.
یک قانون نانوشته میگوید فیلمهایی باید در نوروز روی
پرده بروند که کمدیاند یا زمینه کمدی دارند .این روال
چه قبل از انقالب و چه بعد انقالب ادامه داشت ،به
استثنای روزهای جنگ .به هر حال در روزهای شاد
اول سال خیلیها دوست دارند خوشحال باشند و

درتلویزیونچهببینیم؟
روزهای نوروز بعضیها در خانه ماندن را به هر کار دیگری
ترجیح میدهند اما این ماندن در خانه تفریحاتی هم نیاز دارد.
یکی از تفریحات اصلی در خانه تماشای تلویزیون است .آنهایی
که اهل تلویزیون هستند از هفتههای قبل دنبال این هستند که
ببینند تلویزیون چه برنامههایی را برایشان تدارک دیده است.
بینندگانی که پای ثابت برنامههای تلویزیونی نوروزی هستند
سوالی اساسی دارند؛ اینکه کاله قرمزی و پایتخت امسال هم
روی آنتن میرود یا نه؟
به نظر میرسد جواب به این سوالها منفی است .گروه پایتخت
در حال تدارک برای تعطیالت نوروز بودند که خشایار الوند،
یکی از نویسندگان گروه را از دست دادند.
مرگ ناگهانی الوند گروه را شوکه کرد ،حال بد دوستان
الوند و نیمه ماندن قصه ،ساخت و پخش پایتخت را با اما
و اگر روبرو کرد.
یکی از پیشنهاداتی که عوامل سریال به تلویزیون دادهاند این
بوده که به جای نوروز در عید فطر یک سریال  4قسمتی
را روی آنتن ببرند .اینکه این توافق شده یا عوامل سریال
رضایت به ادامه نوشتن قصه الوند و ساخت سریال داده
باشند ،مشخص نیست.
شرایط پخش کاله قرمزی هم نزدیک به پایتخت است .قرار
بود کاله قرمزی امسال بیشتر از  14قسمت ساخته شود و
بعد از تعطیالت نوروزی هم پخش آن ادامه داشته باشد اما
بیماری یکی از نفرات اصلی گروه ،ساخت این سریال را هم
با مشکل مواجه کرد.
لوکیشن و قصه سریال مشخص بود اگر در این چند روز آخر
سال دوربینها روشن شود و کار را ضبط کند ،میتوانیم به
تماشای این برنامه امیدوار باشیم .در شرایطی که برگزاری این
دو سریال مشخص نیست ،شبکههای تلویزیونی سریالهای
دیگری دارد.
شبکه1؛ این شبکه امسال «ن .خ» را پخش میکند ،مجموعهای
به کارگردانی سعید آقاخانی که شبکه  1سیما در نوروز ۹۸
پخش میکند .سریال تلویزیونی «ن .خ» در ژانر طنز با بازی
سعید آقاخانی ،حمیدرضا آذرنگ ،علی صادقی ،هومن حاجی
عبداللهی ،فریده سپاه منصور ،نعیمه نظام دوست ،سیاوش
مفیدی و سیروس میمنت روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
فیلمنامه سریال تلویزیونی «ن .خ» به قلم امیر وفایی در ۱۶
قسمت  ۵۰دقیقهای به نگارش درآمده است.

شبکه 2؛ حامد عنقا و بهرنگ توفیقی هم با مجموعه «سادهدالن»
مهمان تلویزیون و مردم هستند .البته پیش از این گفته میشد
این شبکه مجموعه «شش قهرمان و نصفی» به کارگردانی
حسین قناعت را برای روزهای نوروز در نظر گرفته است.
شش قهرمان و نصفی سریال طنز است .ملودرامی خانوادگی به
نام «بر سر دوراهی» سریال طنز دیگری است که گفته میشود
از شبکه  2پخش میشود .حاال در تعطیالت نوروز باید دید
شکبه  2کدام سریال را انتخاب کرده است.
شبکه 3؛ این شبکه هم سریال تلویزیونی «مر قانون» به کارگردانی
مشترک محمد حسین لطیفی و علیرضا نجفزاده را برای نوروز
در نظر گرفته است .این مجموعه تلویزیونی در  ۱۵قسمت
توسط مهران مهام تهیه میشود که امیرعباس پیام و مهدی
روشن روان فیلمنامه آن را نوشتهاند .مرجانه گلچین ،هدایت
هاشمی ،مهران غفوریان ،یوسف تیموری ،ناهید مسلمی ،شیدا
خلیق ،مهشید ناصری ،دلسا ملکی ،مهران رجبی ،کریم قربانی
و ...در این سریال بازی میکنند.
سریال «پرچین» به کارگردانی هادی نائیجی یکی دیگر از
گزینههای نوروز  ۹۸است که در  ۲۰قسمت قرار است آماده
شود .قصه «پرچین» خانوادگی است .گفته میشود سریال عطسه
مهران مدیری هم برای شبکه  5آماده شده است.
شبکه نسیم؛ دو برنامه اصلی این شبکه در روزهای نوروز هم
روی آنتن میرود .در این روزها خندوانه رامبد جوان  5روز در
هفته و دورهمی مهران مدیری  2روز در هفته پخش میشود.
غیر از این سریالها و برنامهها ،تلویزیون ویژههای دیگری
هم برای نوروز دارد.
یکی از دغدغههای اصلی در این روزها پر کردن اوقات فراغت
کودکان و نوجوانان است و یکی از بهترین راهها نشاندن آنها
پای تلویزیون است.
در نوروز غیر از برنامههایی که شبکههای پویا و نهال پخش
میکند ،تلویزیون  12برنامه ویژه و  27انیمیشن برای آنها در
نظر گرفته است.
بزرگساالن هم سهم دیگری از برنامههای تلویزیونی دارند.
عید امسال قرار است بیشتر فیلمهایی که در سالهای  96و
 97روی پرده سینما به نمایش درآمدند ،از تلویزیون پخش
شوند .فیلمهای خارجی هم از آمریکا ،اروپا و سینمای روسیه
برای این تعطیالت آماده پخش شده است.
در کل  ۱۴۰فیلم سینمایی نوروز امسال روی آنتن میروند
که  ۱۲۳فیلم خارجی و  ۱۷فیلم ایرانی هستند.
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چطور تعطیالت نوروز را برای کودکان سرگرمکنندهتر کنیم؟

 20کاری که کودکان را در تعطیالت شادتر میکند

.2

تعطیالت سال جدید همیشه با دیدوبازدیدهای
مختلفی همراه است و حتما هر خانوادهای سعی میکند
مقداری خوراکی برای پذیرایی از مهمانها در نظر
بگیرد .سعی کنید برای خرید خوراکیهایی غیر از
میوه ،حتما کودکان را مشارکت بدهید .کمک گرفتن
از بچهها برای خرید انواع شیرینیها ،شکالتها یا
تنقالت،حسفوقالعادهرضایتبخشیبهآنهامیدهد.
البته قبل از این کار باید درباره بودجه خرید و نوع
خوراکیهایی که قرار است بخرید ،با فرزندتان صحبت
کنید تا در فروشگاه به مشکل برنخورید ،مثال به او
بگویید قرار است برای پذیرایی عید ،شیرینیهای
ریز یا شکالتهای مغزدار انتخاب کنید تا او بتواند
از میان گزینههای موجود ،بهترینشان را با کمک
شما خریداری کند.

.3

برخالف باور بسیاری از والدین که گمان میکنند
کودکان در مهمانی زیر دستوپا هستند و روند پذیرایی
را مختل میکنند ،بچهها میتوانند کمک بزرگی برای
پذیرایی نوروزی باشند .شما میتوانید کارهای کمخطر
و سبکی مانند پخش کردن پیشدستیهای پذیرایی،
تعارف کردن شکالت یا چیدن تنقالت جلوی مهمانها
را برعهده کودکانتان بگذارید و مطمئن باشید آنها به
قدری تمایل به پذیرایی کردن دارند که قطعا بهخوبی
از پس این کار برمیآیند .ضمن اینکه سپردن چنین
مسوولیتهایی به بچهها باعث میشود آنها احساس
کنند در خانواده اثرگذار و مفید هستند.

.4

اگر مهمانان شما کودکی دارند ،حتما برنامههایی
برای سرگرمی کودکانشان آماده کنید .این برنامهها
میتوانند شامل یک بازی دورهمی کودکانه ،بازی
فکری یا تماشای کارتون جذاب کنار همدیگر باشد.
سعی کنید مسوولیت سرگرم کردن فرزند مهمانها
را برعهده فرزند خودتان بگذارید و از او بخواهید
چند طرح و برنامه در این زمینه بچیند تا بتوانید در
مورد آنها تصمیمگیری کنید.

.5

اگر قرار است به سفر بروید ،با کودکان خود
درباره برنامه سفر مشورت کنید .سعی کنید حتما نظر
بچهها را درباره مسافرت بپرسید تا آنها احساس اجبار
برای سفر نداشته باشند .بهترین کار در این مورد ،این
است که همگی کنار هم بنشینید و با بچهها درباره
بودجهایکهمیتوانیدبرایسفردرنظربگیرید،صحبت
کنید .سپس به آنها بگویید با این بودجه میتوانید
چه انتخابهایی داشته باشید .به این ترتیب ،بچهها
میتوانند از میان گزینههای مورد نظر شما یک گزینه

یکی از عالقهمندیهای کودکان،
مشارکت در آشپزی است بنابراین آنها
را در پختن کیک و شیرینی ،غذاهای
مورد عالقه یا ساالدهای محبوبشان
شرکت بدهید و حتما کارهای بیخطر که
ارتباطی با چاقو ،قیچی ،گاز یا کبریت
ندارند را به کودکان بسپارید

را انتخاب کنند و با احساس اینکه نظر آنها در انتخاب
مکان مسافرت موثر بوده ،با خوشحالی شما را برای
سفر همراهی کنند.

.6

بعد از اینکه مکان سفر را انتخاب کردید ،حتما
درباره مکانهای دیدنی ،تفریحی یا طبیعی مقصد مورد
نظرتان تحقیق کنید و در مورد آنها اطالعات محدودی
به کودکان بدهید .در این صورت ،آنها در طول سفر و
برای تکمیل اطالعات جالبی که شما به آنها دادهاید،
عالقهمند به بازدید از این مکانها میشوند.

.7

معموال کودکان در طول روز بیشتر از ما
بزرگترها خسته میشوند بنابراین سفر خود را به
گونهای برنامهریزی کنید که حتما زمان مناسب برای
خواب و خوراک منظم کودکان در آن در نظر گرفته
شده باشد .اگر فکر میکنید قرار است در شهر مقصد به
مکانهایی بروید که پیادهروی بیش از اندازه دارد ،حتما
بین راه استراحت کوتاهی همراه با خوردن خوراکی
مورد عالقه بچهها مانند بستنی یا آبمیوه داشته باشید.

.8

اگرقراراستدرشهرمقصدبهخریدوپاساژگردی
بروید ،باید بدانید بچهها عالقهای به این کار ندارند
بنابراین بهتر است یکی از والدین یا بزرگترها همراه
با بچهها در محل اسکان بماند و سرگرمیهای گروهی
مانند ورزش گروهی ،بازی گروهی یا بازی فکری برای
بچهها ترتیب بدهد تا دیگران به خرید و پیادهروی
خود بپردازند .اگر امکان ماندن بچهها در محل اسکان
با کسی وجود ندارد ،بهتر است مراکز خریدی را
انتخاب کنید که محوطه بازی مخصوص کودکان
دارند .در این صورت ،هم شما به خریدتان میرسید
و هم بچهها کالفه و خسته نمیشوند.

.9

به منظور مشارکت هرچه بیشتر بچهها در
برنامه تعطیالت ،فعالیتهای هیجانانگیزی مانند
عکس گرفتن را به آنها بسپارید .بهتر است بدانید
یکی از هیجانانگیزترین عالقهمندیهای کودکان،
گرفتن عکس است بنابراین میتوانید گاهی مسوولیت
عکس گرفتن در مهمانیها یا مکانهای تفریحی را
در طول تعطیالت به کودکان بسپارید.

.10

تمام کودکان هنگام ورود به فضاهای ناآشنا یا
شهرهای غریب شدیدا احساس اضطراب میکنند
زیرا احتمال گم شدن خود را در این فضای جدید و
شلوغ زیاد میدانند بنابراین باید برای کاهش اضطراب
کودکان در طول سفر یا بازدید از مکانهای دیدنی
داخل شهر ،این اطمینان را به آنها بدهید که حواستان
کامال جمع است و اجازه نمیدهید آنها گم شوند.
برای ایجاد اطمینان بیشتر ،شماره تلفن همراه خود
و همسرتان را حتما داخل جیبهای بلوز و شلوار
فرزندتان بگذارید و به او آموزش بدهید اگر احتماال بنا

به هر دلیلی شما را گم کرد ،به اولین کیوسک نگهبانی،
پلیس یا نگهبانان محوطههای تفریحی مراجعه کند.

.11

برای حفظ سالمت کودکان در طول تعطیالت سال
جدید که معموال با خوردنیهای چرب و شیرین فراوان
همراه است ،بهتر است مسابقههایی برای حفظ سالمت
آنها و جذابتر کردن تعطیالت برایشان تدارک ببینید.
اینمسابقههامیتوانندشاملمواردیمانندمیوهخوردن
بدون کمک دست ،خوردن میوههای آویزان بدون
کمک دست ،مسابقههای دویدن ،دوچرخهسواری یا
طنابزدنهای محدود و متناسب با سن کودکان یا
موارد دیگری که در نظر دارید ،باشد.

.12

حتما در طول سفر به مکانهایی که جذابیت
بیشتری برای بچهها دارند هم سر بزنید .این مکانها
میتوانند شامل انواع پارکهای وحش ،با غ پرندگان،
باغ گل ،شهربازیهای سرپوشیده یا سرباز باشند .این
روزهادربیشترشهرها،مجتمعهایتفریحیسرپوشیده
مخصوص کودکان هم وجود دارند که بچهها میتوانند
در آنها به انجام فعالیتهایی مانند آشپزی ،رانندگی،
تعمیرات و ...بپردازند .همراهی بچهها برای حضور
در این مراکز میتواند بهترین خاطره تعطیالت را
برای آنها بسازد.

.13

اگر در طول سفر به محیطهای طبیعی مانند
جنگلها ،کنار رودخانهها ،دریاها یا کویر میروید ،یا
حتی سفر کوتاه یکروزهای به مناطق طبیعی اطراف
شهرتان دارید ،به کودکان اجازه بدهید درگیر کشف
و بازی در طبیعت شوند و بههیچعنوان نگران کثیف
شدنلباسآنهانباشید.یکیازبزرگترینسرگرمیهای
کودکان ،خاکبازی در جنگل و کویر یا بازی با سنگها،
صدفها و ماسههای کنار دریاست .به بچهها اجازه
بدهید هرچقدر دلشان میخواهد ،درگیر طبیعت شوند
و حتما برای آنها قبل از رفتن به مناطق طبیعی ،یکی-دو
دست لباس اضافه ببرید .برای اطمینان بیشتر از حفظ
سالمت بچهها ،میتوانید از آنها بخواهید قبل از بازی،
دستکش یکبار مصرف بپوشند یا به آنها آموزش بدهید
بههیچعنوان دستهای آلوده خود را به چشمها ،دهان
یا ناحیه تناسلی خود نزنند.

.14

اگربهسفرنمیروید،یکگلدانپالستیکیسبک،
مستطیلشکل و بزرگ را برای بچهها در نظر بگیرید
و از آنها بخواهید در این گلدان دانههایی بکارند و
مسوولیت آب دادن به دانهها تا رشد و پرورش آنها را
برعهده بگیرند .گلکاری ،یکی از کارهای مورد عالقه
کودکان است که معموال والدین از آن غافل میشوند.
اگر به سفر نمیروید ،حتما یک روز در میان ،همراه
با فرزندان خود به مراکز تفریحی یا طبیعی بروید تا
آنها بتوانند فعالیت فیزیکی خارج از خانه داشته باشند.
بهتر است بدانید فرزندان ما عالقهای به مهمانیهای
هرروزه ندارند و از نظر روانی زمانی بیشتر خوشحال
میشوند یا به آرامش میرسند که متوجه شوند رابطه
صمیمانهای بین اعضای کوچک خانواده خود؛ یعنی
پدر و مادر با یکدیگر یا پدر و مادر با فرزندان ،برقرار
است .دیدن این روابط صمیمانه با گشتوگذارهای
خانوادگی برای بچهها میسر خواهد بود.

.15

اگر در طول سفر یا در شهر خود ،تصمیم
میگیرید به پیکنیک طبیعی بروید ،حتما در جمع
کردن لوازم خوراکی و وسایل بازی از کودکان مشورت

بگیرید .البته قبل از این کار ،درباره محدودیتهایی
که در خودرو دارید ،برای فرزندتان توضیح بدهید تا
بداند که نميتواند تمام وسایل را سوار ماشین کند.
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معموال والدین در طول تعطیالت ،بیشتر کنار
خانواده هستند و شاید دوست داشته باشند زمان
بیشتری به استراحت خود اختصاص بدهند .درست
همینجاست که نقطه اختالف والدین و فرزندان در
تعطیالت پررنگ میشود زیرا کودک به فکر بازی و
سرگرمی در تعطیالت است و والدین به فکر استراحت
بیشتر هستند .برای حل کردن این موضوع ،بهتر است
والدینوفرزندانبهجایمشاجرهبایکدیگربرنامهریزی
کنند ،مثال به کودکان بگویید من میخواهم در این
ساعتها استراحت کنم و تو هم میتوانی فیلم مورد
عالقهات را ببینی ،کتاب مورد عالقهات را بخوانی یا
بازی کنی .در ادامه به کودک خود قول بدهید پس از
پایان زمان استراحت ،حتما وقت خود را به بازی و
تفریح با او اختصاص خواهید داد و حواستان باشد
بچهها شدیدا روی قول بزرگترها حساب بازمیکنند.

ظر
ن
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تمام تعطیالتی که بهدلیل ورود به سال جدید در
تقویم رسمی کشورها وجود دارند ،همراه با رسوم
خاص ملی هستند ،مثال برخی درخت کریسمس
ی دیگر مانند ما ایرانیها سفره
تزیین میکنند و بعض 
هفتسین میچینند .یکی از بخشهای هیجانانگیز
تعطیالت سال جدید برای تمام کودکان ،مشارکت در
رسم چیدن سفره هفتسین است .حتما از فرزندان
خود برای خریدن لوازم مخصوص سفره هفتسین
یا چیدمان این سفره کمک بگیرید و به نظر آنها در
انتخاب رنگ یا مکان چیدن سفره هفتسین توجه
کنید .شاید سلیقه شما هماهنگی چندانی با سلیقه
فرزندتان نداشته باشد اما اطمینان کردن به بچهها
در کارهای کوچکی مانند انتخاب و چیدمان سفره
هفتسین باعث شادی بسیار فراوان آنها میشود.
همین کمکهای کوچک میتوانند عالوه بر افزایش
اعتمادبهنفس کودکان ،حس مفید بودن در خانواده را
به آنها القا کنند .برعکس اگر شما برای چنین کارهایی
مدام کودکتان را سرزنش کنید که زیر دستوپا نباشد
یا به وسایل هفتسین دست نزند ،بهطور حتم خاطره
ناخوشایندی در روزهای پایانی هر سال در ذهن او
شکل خواهد گرفت .شما میتوانید برای جذابتر
کردن این کار برای فرزندان خود ،حتی از آنها بخواهید
تعدادی کاردستی هم در سفره یا میز پذیرایی نوروز
بگذارند .این کاردستیها میتوانند شامل رنگ کردن
تخممرغ یا تزیین ظروف هفتسین باشند.

حاال که به رستاخیز طبیعت نزدیک
میشویم ،خوب است از خود
بپرسیم از فصل بهار چه میتوانیم
بیاموزیم؟ بهار یادآور زیبایی و
نشاط و سرزندگی است .در بهار
دکتر میترا
خلقوخوی انسان بهتر است چرا
حکیم
که زیبایی فصل بهار بعد از زمستان
شوشتری
فوقتخصص
سرد و خشک به انسان روحیهای
روانپزشکی
نوجوان مضاعف میدهد .از بهار ،میتوان
کودک و
درس تحول و نو شدن آموخت.
میتوان در شیوه زندگی و تفکر خود تجدیدنظر
کرد و قضاوت نکردن را آموخت ،همانگونه که
طبیعت به اشکال مختلف خالقیت را به منصه ظهور
میرساند و به هر ریشه و ساقهای اجازه رشد و
تکامل میدهد .خوب است متفاوت شدن را با بهار
تجربه کنیم ،شاید پوشیدن یک رنگ جدید به ما
و اطرافیانمان حس و حالی دیگر ببخشد .کودکان
میتوانند نسبت به ما متفاوت باشند .آنها عالیق و
تواناییهای دیگری دارند و نیازی نیست کاری را
بکنند که ما دوست داریم.
با تحول طبیعت به فرزندانمان اجازه دهیم با تمرین،
زندگی کردن را بیاموزند .به آنها اجازه و حق انتخاب
بدهیم و کمتر به جای آنها فکر کنیم و بگذاریم
خودشان باشند .با شروع بهار انرژی منفی را از خود
دور کنیم .کمتر شکوه و شکایت کرده و سعی کنیم
دنبال بهبود اوضاع باشیم .این جمله زیبا را با خود
مرور کنیم که «به جای لعنت فرستادن بر تاریکی
بهتر است شمعی روشن کنیم».
یکی دیگر از درسهای طبیعت این است که همه
چیز در گذر است؛ روزهای بد و خوب هر دو
میگذرند ،پس در روزهای ناامیدی به خود این
نوید را بدهیم که سختیها پایانپذیر است و در
روزهای آرامش به فکر این باشیم که زمستان در
راه خواهد بود.
از ارمغانهای دیگر طبیعت برای انسان ،آموزش
گذشت و بزرگواری است .در فصل بهار ما شاهد
شکوفایی زمین و زمان هستیم .هر درخت و بوتهای
باتوجه به بضاعت خود از بهار هدیهاش را دریافت
میکند .طبیعت از هیچ موجودی کینه به دل نمیگیرد
و او را به خاطر بدرفتاریاش تنبیه نمیکند .باد و
بارانهای زیبای بهاری با بخشش و بزرگواری بر
سر هر کوی و برزن وزیدن آغاز میکنند.
از دیگر آموزههای این فصل زیبا آن است که بیاموزیم
بدون توقع به دیگران نیکی کنیم .در زندگی روزمره
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یکی دیگر از عالقهمندیهای کودکان ،مشارکت
در آشپزی است بنابراین آنها را در پختن کیک و شیرینی،
غذاهای مورد عالقه یا ساالدهای محبوبشان شرکت
بدهید و حتما کارهای بیخطر که ارتباطی با چاقو،
قیچی ،گاز یا کبریت ندارند را به کودکان بسپارید.

.18

حداقل در زمان تعطیالت از  2تا  3موزه و 2
تا  3کتابخانه عمومی بازدید داشته باشید .موزهها یا
باغهای کتاب که محلی برای تفریح بچهها دارند یا
آثاری از حیاط وحش در آنها وجود دارد ،جذابیت
بیشتری برای کودکان خواهند داشت .البته همیشه
حواستان به ذهن جستجوگر و پرسشگر کودکان باشد
و قبل از حضور در موزه یا کتابخانه ،اطالعات خود
را درباره آن مکان باال ببرید تا بتوانید پرسشهای
احتمالی بچهها را در زمینه مکان موردنظر پاسخ بدهید.

.19

اجازه بدهید بچهها در تعطیالت نوروزی،
کارهایی که تاکنون انجام ندادهاند را انجام بدهند
زیرا شما وقت بیشتری برای آموزش دادن به آنها
در این زمینه خواهید داشت ،مثال کودکان زیر 6
سال میتوانند در این ایام با آموزشهای شما یاد
بگیرند که دیگر بهتنهایی حمام کنند ،لباسهای خود
را عوض کنند ،پوشش مناسب برای مهمانیها را با
سلیقه خودشان انتخاب کنند یا برای رفتن به دستشویی
دیگر از بزرگترها کمک نگیرند .تمرین کردن و یاد
گرفتن این مهارتها شدیدا به افزایش اعتمادبهنفس
کودکان بعد از تعطیالت کمک میکند.

.20

درنهایت یک تفریح بسیار هیجانانگیز برای
کودکان در تعطیالت سال نو ،میتواند آماده کردن
آلبوم خانوادگی باشد؛ به این ترتیب که یک دوربین
به کودکتان بدهید و از او بخواهید در مهمانیها ،سفر
یا تفریحهای خانوادگی ،از فعالیتهای جالب اعضای
خانواده عکس بگیرد .البته به او بیاموزید قبل از شروع
عکاسی باید این موضوع را با همه در میان بگذارد و
از مسائل خصوصی دیگران هم عکس نگیرد .سپس
عکسهای جالبی که تهیه کرده را با کمک شما چاپ
کندوآلبومخانوادگیبسیارزیباوخاطرهانگیزیبسازد.
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شاهد آن هستیم که در بسیاری از مواقع انسانها در
ازای محبت خود به دیگران انتظار دریافت پاداش
دارند .درحقیقت غالب افراد نمیتوانند فقط با قصد
و نیت خوب بودن به دیگران عشق بورزند و منتظر
دریافت پاداش نباشند.
بارها شاهد آن بودهام والدینی که کودکانشان به
بیماری سختی مبتال میشود ،از من میپرسند« :چرا
فرزند من؟ این انصاف نیست ،من که هیچ وقت به
کسی بدی نکردهام یا این پاسخ آن همه خوبی بود
که به دیگران کردم؟»
درحقیقت در این نگرش نوعی خطا وجود دارد
زیرا افراد فکر میکنند در مقابل کارهای خوبشان
شایسته دریافت نیکی و خیر هستند .با این طرز تفکر
آنها نمیتوانند بدون هیچ چشمداشتی به دیگران
نیکی کنند.
در ادبیات ما اشعاری وجود دارد که از همین تفکر
سرچشمه میگیرند:
تو نیکی میکن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز
در بهار درسهاي فراوان و آموختني ديگري مانند
درس تنوع ،تحول ،شادابي ،اميدواري به آيندهاي بهتر
و مأيوس نشدن در سختيها نيز وجود دارد که ميتوان
آنها را آموخت .بهار يعني آغازي دوباره بر پايان
شيرين سختيها ،يعني اميدواري به شكفتن مجدد.
به قول شاعر شیرینسخن ،سعدی پرآوازه« :برگ
درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری
است معرفت کردگار»

شنا
کا ر

بر لب ،هنر خنده بیاموز

س

بیشتر والدین یا بزرگترها گمان
میکنند همه کودکان شدیدا
ترجمه:
عاشق تعطیالت هستند و از هر
ندا احمدلو
نوع تعطیالتی؛ چه 2روزه و چه
20روزه ،استقبال میکنند .این
درحالی است که تعطیالت بهخصوص تعطیالت
طوالنی ،بیشتر به برنامهریزی ما بزرگترها میگذرد
و شاید کودکان سهم چندانی در برنامهریزیهای
ما برای گذراندن این ایام نداشته باشند .به همین
دلیل هم برخالف باوری که درباره شاد بودن
کودکان در تعطیالت داریم ،تقریبا بیشتر بچهها
تعطیالت طوالنیمدت را دوست ندارند و گاهی
آن را خستهکننده میدانند .از اینرو ،سعی کردهایم
در صفحه «فرزندپروری» این شماره ،راهکارهای
جذابی به والدین پیشنهاد بدهیم تا بتوانند با بهکار
بردن آنها ،تعطیالت نوروزی لذتبخشی برای خود
و فرزندانشان فراهم کنند.

موضوع ویژه 23

شماره هفتصدوشش نوروز 1398

به بهانه حوادث چهارشنبه آخر سال و حوادث تلخ و ناگوار

مراقبتهای اورژانسی در زمان بروز سوختگی
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
متخصص طب اورژانس و عضو
هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی
ایران

سوختگیهایی که در روزهای پایانی سال و
بهبهانه چهارشنبهسوری اتفاق میافتد 3،گروه کلی
سوختگیهای حرارتی ،استنشاقی و شیمیایی را
دربرمیگیرد.باتوجهبهماهیتمتفاوتسوختگیها،
الزم است مردم اطالعات ضروری را در صورت
مواجههداشتهباشندتابتوانندبهتریناقدامراتازمان
رسیدننیروهایاورژانسبرایمصدومانجامدهند.
آتش؛ متهم اول سوختگیهای حرارتی
شایعترین نوع سوختگی که ناشی از اشتعال آتش
یا گرمازایی بیش از حد مواد محترقه است ،علت
مراجعهوبستریمصدوماندرمراکزاورژانسخواهد
بود .شدت و سطح این نوع سوختگی که ناشی از
حرارت مستقیم است ،به عاملسوزاننده ،دمای آن و
مدت تماس پوست با عام 
ل سوزاننده بستگی دارد.
به عبارتی ،ممکن است درجاتی از التهاب تا آسیب
سلولی ایجاد کند .به صورت قراردادی عنوان شده
اگر دما باالتر از  45درجه سانتیگراد باشد ،آسیب
سلولیقطعیخواهدبودکهسوختگیناشیازایندما
و باالتر اصطالحا «سوختگی درجه  »3گفته میشود.
سوختگیهای حرارتی به  4درجه تقسیم میشوند؛
سوختگی درجه  1که تنها الیه سطحی پوست
آسیبدیده و قرمز میشود و کمی دردناک است.
سوختگی درجه  2که عموما ناشی از مایعات داغ و
آب جوش است ،با تاول همراه است و به دو گروه
سوختگی درجه  2سطحی و عمقی تقسیم میشود.
سوختگی درجه  2عمقی که عموما شعله آتش عامل
آن است ،در این حوادث دیده میشود و فرد با
لباسهای سوخته و تاولهای خیلی واضح دردناک
به مراکز درمانی انتقال مییابد که متاسفانه آسیب به
عمق پوست نیز رسیده است .سوختگیهای درجه
 3و  4خیلی عمیقتر هستند ،پوست رنگپریده و
سفید میشود و ممکن است تاول ایجاد نشود که
در درجه  4حتی به عضله و استخوان نیز میرسد.
پریدن از روی آتش یکی از شرایطی است کهزمینه

این نوع سوختگیها را تشدید میکند زیرا لباسهای
با الیاف نایلونی ،به سرعت با یک جرقه آتش شعلهور
میشوند .مساله دیگر اینکه عدهای به طور سهوی و
حتی متاسفانه عمدی درون بوتههایی که تعبیه شده تا
خانواده در این مناسبت ،آتش روشن کنند و دور هم
باشند ،مواد محترقه و اشتعالزا میریزند که ناگهان
شعلهمیگیردوعاملسوختگیشیمیاییخواهدشد.
«سوختگیهای استنشاقی»؛ جدیتر از آنچه
تصورمیکنید!
این نوع سوختگیها عموما در کارگاههای تولید مواد
محترقه یا اشتعال آتش و مواد محترقه در فضاهای
بسته و بدون جریان کافی هوا رخ میدهد ،به نحوی
که انفجار ناشی از چنین موادی مجاری هوایی فوقانی
رادرگیرمیکند.درسوختگیهایحرارتیکههمزمان
آسیبهایاستنشاقینیزوجوددارد،ایننوعآسیبها
بسیارنگرانکنندهترخواهدبودزیراهنگامیکهراههای
هوایی تحتتاثیر این مواد ،همچنین گرمای باال دچار
سوختگی میشوند ،کمکم ورم ایجاد میکنند و فرد
در ساعاتی پس از سوختگی ،راه تنفسی را از دست
میدهد و دچار بحران تنفسی میشود .از طرفی،
بعضی افراد دچار حساسیتهای تنفسی هستند و
عالوه بر التهاب مجاری هوایی ناشی از آسیبهای
دمایی ،مانند بیماران مبتال به آسم دچار تنگی نفس
شدیدیمیشوند.مونوکسیدکربنوسیانیدهیدروژن
دوعاملمهمخفهکنندهبافتیهستند.مونوکسیدکربن
که طبیعتا در هر عامل اشتعالزایی ایجاد میشود اما
سیانید هیدروژن در اثر اشتعال و نیمسوز شدن الیاف
اکرلیکوموادنایلونیبهوجودمیآید.متاسفانههنگام
آتش زدن بوتهها در مراسم چهارشنبهسوری ،فقط
بوتههای خشک و گیاهان آتش زده نمیشوند ،بلکه
هرنوعمادهقابلاشتعالیدرونآتشریختهمیشودکه
این مواد تولید سیانید هیدروژن ،مادهای بسیار سمی از
ترکیبات سیانور میکند و عامل جدی خفگی است .از
همینرو،توصیهمیشوددرصورتبروزسوختگیها،
بهخصوص در این روزها که مواد مختلفی آتش زده
میشود ،حتما بالفاصله با اورژانس تماس بگیرید.
نیروهای درمانی با مشاهده سرفههای مکرر ،خلط
سیاه همراه با دود و سوختگی موهای بینی بیشتر به

سوختگیهای استنشاقی مشکوک خواهند شد .این
مساله کامال ضروری است زیرا بارها اتفاق افتاده که
اطرافیان سعی در بهبود سوختگیهای حرارتی با
درمانهای خانگی داشتهاند و پس از چند ساعت،
مصدومبااسترستنفسیوورمشدیدمجاریتنفسی،
زبان و صورت به بیمارستان منتقل میشود که عمال
دچارخفگیشدهوبهرغمسوختگیحرارتینهچندان
وخیم ،جان خود را از دست میدهد.
«سوختگیهای شیمیایی»؛ پیامدگرانمواد
محترقهارزان
با توجه به اینکه افراد سودجو دست به تولید مواد
محترقه غیراستاندارد و دستساز میزنند ،انفجار
حاصل از این مواد نیز سوختگیهای شیمیایی بسیار
جدی را در پی خواهد داشت .این عوامل شیمیایی
باتوجه به اینکه اسید یا قلیا باشند ،سوختگیهای
عمیق جبرانناپذیری ایجاد میکنند .اسید موجود در
مواد محترقه باعث تخریب بافتی و نکروز انعقادی
میشود که در این حالت پروتئین در این موضع
رسوب میکند و تا حدی مانع نفوذ به بافتهای
عمقیتر میشود اما در ترکیبات قلیایی عالوه بر
تخریب بافتی ،نکروز میعانی ایجاد میشود که

متاسفانه عمق نفوذ را بسیار بیشتر و وخیمتر میکند.
اقدامات اولیه در سوختگیهای شیمیایی
تمام مواد آسیبرسان از سطح پوست جدا شود.

لباسهای فرد در قسمتهای آسیبدیده بیرون
آورده شود.
مواد باقیمانده روی پوست باید خنثی یا رقیق
شوند که معموال با آب رقیق میشوند.
البته استثناهایی نیز در این مورد وجود دارد .به عنوان
مثال اگر در ترکیب مواد محترقه آهک یا ترکیبات
شبیه آن باشد ،نباید روی پوست آب ریخت زیرا
به سرعت شعلهور میشود .در این حالت این مواد
باید با برس نرم از روی پوست پاک شود .همچنین
در نارنجکهای دستساز نیز فلز سدیم وجود دارد
که در صورت تماس با آب ،واکنشهای دمایی
خیلی عمیقی ایجاد میکند .در این موارد توصیه
میشود روی سطح آسیبدیده با روغن زیتون،
وازلین یا حتی روغن مایع پوشیده و شخص فوری
به مراکز اورژانس منتقل شود .به جز موارد استثنا،
برای عمده سوختگیهای شیمیایی توصیه میشود
در محل حادثه ،موضع آسیبدیده با مقدار فراوان
آب یا سرم شستشو داده شود .نکته بسیار حائز
اهمیت در مورد سوختگیهای شیمیایی این است
که باید در عرض یک دقیقه از زمان مواجهه با مواد
شیمیایی با آب فراوان شستشو داده شود .اگر این

مهمترین اقدامات در سوختگی حرارتی

در صورت ایجاد سوختگی ناشی از آتش ،تا زمان رسیدن نیروهای
اورژانس و درمانهای تخصصی ،این اقدامات فوری را به کار ببرید:
روند منجر به سوختگی را متوقف کنید .اگر لباس آتش گرفته،
مانع حرکت فرد و تداوم آتش با اکسیژن شوید زیرا آتش شعلهور
میشود .اگر امکان بیرون آوردن لباس نیست ،پوششی روی مصدوم
بیندازید یا او را رو 
ی زمین غلت دهید تا آتش خاموش شود.
زیورآالت ،ساعت و هر نوع وسیله همراه مصدوم را بالفاصله
از بدن او جدا کنید .متاسفانه این وسایل عالوه بر اینکه گرما را در
خود نگه میدارند ،سوختگیهای حلقوی ایجاد میکنند که پس
از ورم بافت ،خونرسانی به قسمت انتهایی عضو مختل میشود.
از تنفس سالم مصدوم مطمئن شوید .در بسیاری از مواقع،
سوختگی منجر به وقفه تنفسی میشود بنابراین باید فرد را بالفاصله

زمان به  3دقیقه برسد ،احتمال آسیب و سوختگی
بسیار وخیم  2برابر افزایش پیدا میکند.
آسیب به «چشم» را فراموش نکنید
معموال انفجار مواد محترقه ،موجب پاشیدن ذرات به
سمت چشم میشود .بهترین توصیه در این شرایط
تا زمان رسیدن نیروهای اورژانس و انتقال مصدوم
به بیمارستان ،شستشوی طوالنی با مقادیر فراوان
آب خواهد بود .درواقع ،برای هر چشم شستشو
با  2لیتر آب یا یک سرم نرمالسالین به مدت 30
دقیقه ضروری است .البته این کار نباید با فشار آب
و مالیدن چشم باشد .چشم را زیر شیر آب بگیرید
و فرد پلک بزند یا اینکه فرد دیگری کمک کند و
پلک با اپلیکاتور پنبهای برگردانده شده و زیر پلک
کامال تمیز شود .از هیچ ماده دیگری حتی به عنوان
خنثیکننده نباید استفاده کرد .چشم فقط باید با
آب شسته شود .میتوان با داروهای ضدالتهاب و
مسکنهایی مانند استامینوفن ،پروفن و دیکلوفناک
یا بیحسکنندههای موضعی ،درد مصدوم را تسکین
داد .سپس چشم با پوشش تمیزی بسته شود و فرد به
مراکز اورژانس چشمپزشکی انتقال یابد.

از محلی که دود است بیرون برد و پارچه تمیز مرطوبی در مسیر
مجرای تنفسی گذاشت و او را به محیطی که امکان تنفس هوای
پاکتر باشد ،انتقال داد.
تا زمان رسیدن نیروهای اورژانس ،احیای مایعات را انجام
دهید و به حد قابلتوجهی مایعات حتی فقط آب به او بنوشانید.
برای تسکین درد ،مسکنهای خوراکی استامینوفن یا داروهای
ضدالتهاب مثل بروفن و دیکلوفناک به مصدوم بدهید.
فوری محل سوختگی را با آب در دمای معمولی به مدت طوالنی
شستشو دهید .جریان آب مداوم میتواند دما را پایین بیاورد و از
نظر علمی ثابت شده دمای عمقی بافت آسیبدیده کمتر میشود.
سپس روی زخم را با پانسمان تمیز بپوشانید.
در چنین شرایطی تدابیر تجربی مثل گذاشتن خمیردندان،
سیبزمینی و ...حتی گذاشتن پماد روی محل سوختگی را
فراموش کنید.

پوسترسالمت
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ایمنی در چهارشنبهسوری

هنگام وقوع آتشسوزي

یتواند زیانهای جانی سنگین و
لانگاری در برپایی مراسم چهارشنبه آخر سال م 
هرگونه بیتوجهی به نکات ایمنی و سه
در پیشگیري از حوادث مربوط به چهارشنبه پایان سال
پی داشته باشد .البته خانوادهها میتوانند نقش مهمی
غیرقابلجبرانی را در
رشنبه پایان سال ،در بدو امر براي گروه سنی نوجوان
مهدیه
موضوع ایمنی و پیشگیري از حوادث مربوط به چها
آقازمانی
ایفا کنند .ممکن است
تفریح خطرناك متحمل شوند ولی میتوان با نشان
تهایی را در انجام این

حدودی
م
ورند
مجب
آنها
چراکه
باشد
ن
جالب
زمینه را براي آنها جالبتر کرد .در کل ،باید کودکان
و جوان
ربوط تهدیدکننده سالمت آنهاست ،آموزش در این
دادن اهمیت موضوع و اینکه حوادث م
آموزش داد در مقابل مواد محترقه و حوادث ناشی از
وادث درك مناسبی داشته باشند .به عبارتی ،باید به آنها
و نوجوانان را تشویق کرد که از ح
المت» سال  1397به این مهم اختصاص داده شده است.
بپذیر هستند .از این رو ،موضوع آخرین «پوستر س
تماس با آن آسی

آمار ،حدود  6/8درصد از حوادث در حال تهیه و ساخت
بر اسـاس آخرین
شسوزي
به وقوع می پیوندد پس باید خود را براي رویارویی با آت 
مواد محتـرقه
آماده کرد و نکات زیر را جدی گرفت:
شسوزي براي نجات جان خود و
 .1سرعت عمل هنگام روبرو شدن با آت 
کامال حیاتی است .همان طور که میدانید آتش خیلی سریع
مصدومان احتمالی
ابراین بالفاصله آتشنشانی ( )125و اورژانس ( )115را خبر
انتشار پیدا می کند بن
وانید ،اطالعات کاملی در مورد بروز حادثه به آنها بدهید.
کنید و تا آنجا که میت
 .2سعی کنید افراد را از ساختمان بیرون ببرید.
عایت جوانب احتیاط به خاموش کردن آتش بپردازید.
 .3با ر

 16توصیه به والدین

مهمترین توصیههای پیشگیرانه به والدین و بچهها

رپایی آتشهاي حجیم و غیرقابلمهار خودداري کنید.
نظارهگر گل خندههایشان باشید .فرزندانتان  .8از ب
غیرمجاز و برخالف قانون است و میتواند خسارات
شاديهاي فرزندان دلبندتان مشارکت کنید تا همیشه
نگهداري مواد محترقه غیراستاندارد از قبیل اکلیل و...
 .1در
.9
کنید.
را در تهیه وسایل آتشبازي بیخطر و مفرح همراهی
جبرانناپذیري براي خود و دیگران به دنبال داشته باشد.
وسایل آتشبازي دستی توسط فرزندان اکیدا جلوگیری
محترقه به ساختمانهایی که موجب آسیبرساندن و
 .2از نگهداري مواد محترقه ،تهیه و ساخت
با رعایت حقوق شهروندي از پرتاب نارنجک و مواد
.10
کنید و نظارت بر موضوع را جدي بگیرید.
بد منظر کردن سیماي شهر میشود ،خودداري کنید.
بازي (حتی وسایل و مواد استاندارد) در نزدیکی وسایل
مقادیر بسیار کم ،در جیب لباس و کیف جدا بپرهیزید.
ش
 .3از نگهداري مواد محترقه و وسایل آت
 .11از حمل مواد محترقه حتی به
خطر حتما آن را در جاي خشک و خنک نگهداري کنید.
حرارتی و برقی خودداري کنید.
 .12در صورت نگهداري مواد محترقه ،حتی کم
از دسترسی به کپسول اطفای حریق و جعبه کمکهاي
 .4هنگام برپایی آتش داخل یا خارج از ساختمان
 .13مواد محترقه را به طرف افراد دیگر پرتاب نکنید.
قرار ندهید زیرا در صورت انفجار ذرات شیشه یا فلز
 .14هیچگاه مواد محترقه را در ظروف شیشهاي یا فلزي
اولیه مطمئن شوید.
در صورت لزوم مراتب را به واحدهاي گشتی نیروي
یشود و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد.
و
باشید
افراد
هنجار
نا
و
طرناك
 .5مراقب رفتارهاي خ
به اطراف پرتاب م
فروشگاههاي رنگ و مواد شیمیایی مراجعه میکنند .به
 .15گاهی جوانان و نوجوانان برای تهیه مواد محترقه به
دهید.
اطالع
انتظامی یا پلیس 110
و آمپول و استفاده از مواد آتشزا مانند بنزین ،الکل،
روش مواد آتشزا به این گروه سنی خودداري کنند.
از سوزاندن وسایل یا مواد غیرمتعارف مانند الستیک
فروشندگان این قبیل مواد توصیه میشود اکیدا از ف
.6
تحت فشـار از جمله کپسـول ،اسپري ،حشـرهکشها و...
کاربیت و ...جدا خودداري کنید.
فشار گاز و پارکینگهاي  .16از پرتاب کردن ظروف
اریک و در نزدیکی پستهاي برق یا ایستگاههاي تقلیل
 .7از برپایی آتش در معابر ب
در آتـش اجتناب کنید.
عمومیبپرهیزید.

شگرفته نشوید مگر آنکه مجهز به ماسک تنفسی
 .4به هیچ وجه وارد ساختمان آت 
باشید و کاربرد آن را بدانید.
در آن بسته است ،در را لمس کنید .اگر در داغ باشد از
 .5قبل از فرار از اتاقی که
خروجیهاي دیگر استفاده کنید.
گرفته گرفتار شدهاید ،فوری به اتاقی که داراي پنجره است،
ش
 .6اگر در ساختمان آت 
پتو یا فرش را طوري زیر در قرار دهید که دود وارد اتاق
بروید و در را ببندید سپس
نشود ،آنگاه از طریق پنجره تقاضاي کمک کنید.
ههاي آتش مسیرهاي خروجی شما را مسدود کرده،
 .7اگر دود ،حرارت یا شعل
مانید .تنها با استفاده از پارچه سفید از طریق پنجره کمک
در را ببندید و در اتاق ب

بخواهید .اگر در اتاق
موقعیت خود را خبر دهید.
یشوید،باحفظخونسرديتمامتهویههايساختمان
.8زمانیکهدرجریانحریقواقعم 
رتیب از ورود اکسیژن داخل ساختمان جلوگیري شود.
را خاموش کنید تا به این ت
ظرف مشتعل را حرکت ندهید .شعله را با شن ،نمک ،پتوي
.9
نمناك یا پوششهاي دیگر خفه کنید.
 .10امدادگران یا افرادي که در جریان حریق واقع
شدهاند باید لباسهاي داراي الیاف مصنوعی و
پالستیکی را از خود دور کنند.

کهاي اولیه در سوختگی
کم 

هنگام آسیبدیدن چشم

 .1از مالیدن چشمها و پلکها خودداري کنید.
پزشکی مراجعه کنید زیرا در بعضی مواقع آسیبهاي
 .2حتما در اولین فرصت به اورژانس چشم
یتوانند حوادث ناگواري
اولیه عالئم زیادي ندارند و ظاهر بدي ایجاد نمیکنند اما م 
چشمی در مراحل
براي این عضو حساس ایجاد کنند.
در دستـرس مانند لیوانهاي یکبار مصرف یا مقوایی که
 .3چشـم فرد آسیبدیده را با یک وسـیله
به گذاشتن دستمال ،پنبه یا گاز روي چشم وجود ندارد.
به شکل مخروط درآوردهاید ،بپوشانید .نیازي
نکنید و چشمها را نشویید زیرا استفاده از آنها میتواند
 .4از هیچ گونه پماد یا قطره چشمی استفاده
آسیب وارده به چشم را شدیدتر کند.
قطرههای چشمی تا رسیدن به اورژانس خودداري کنید.
 .5از مصرف آسپیرین ،ایبوبروفن و مواد مشابه حتی
ورت نیاز به جراحی بتوان در اولین فرصت این کار
 .6سعی کنید مواد غذایی به بیمار ندهید تا در ص
را انجام داد.

تلفن وجود دارد با آتشنشانی ( )125تماس بگیرید و

باز بودن راههاي هوایی و تنفس درست اطمینان پیدا کنید.
عمومی مصدوم را بررسی کنید .براي این منظور ،ابتدا از
 .1وضعیت
عقب بکشید تا زبان موجب انسداد راههاي هوایی نشود.
 .2در صورتی که مصدوم بیهوش است ،سر او را
احیا (تنفس مصنوعی همراه با ماساژ قلبی) را آغاز کنید.
 .3اگر مصدوم نفس نمیکشد و نبض ندارد ،عمل
را خنک کنید؛ یعنی محل سوختگي حداقل  10دقيقه
سوخته را با آب سرد شستشو دهید و به این طریق آن
 .4ناحیه
خنک (ولرم) گرفته شود تا دماي پوست كاهش پیدا کند.
زير آب
دستبند ،انگشتر ،کمربند و کفشهاي مصدوم را دربیاورید.
قبل از آنكه محل سوختگي متورم شود ،ساعت ،گردنبند،
.5
ناحیه سوخته چسبیده است لباس را از پوست جدا نکنید،
 .6به خاطر داشته باشید اگر لباس مصدوم به پوست
بلکه لباس را از دور تا دور محل چسبیده قیچی کنید.
محل سوختگي را با يك پارچه تميز غيركاموایي بپوشانید.
 .7براي كاهش خطر عفونت،
يشوند.
چون تاولها از ضايعه محافظت و مانع ايجاد عفونت م 
 .8هرگز نبايد تاولهاي سوختگي تركانده شود

منبع :سازمان اورژانسکشور

خالصه اینکه...

استفاده از مواد آتشبازي هرگز به طور
کامل ایمن نیست ،حتی در صورتی که مراقبت
کامل انجام گیرد .حوادث نهتنها ممکن است براي
کسانی که در تهیه و ساخت مواد محترقه مشارکت
دارند ،رخ بدهد ،بلکه ممکن است براي کسانی که به
بازي و تماشا مشغول هستند نیز اتفاق بیفتد .در صورت
بروز هرگونه حریق یا حادثه ضمن حفظ خونسردي
در اسرع وقت با شماره تلفن  115اورژانس و 125
سازمان آتشنشانی تماس بگیرید و مراتب را
با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق
اطالع دهید.
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با نزدیک شدن به ایام تعطیالت نوروز و
دیدوبازدیدهاینوروزی،بازارتوصیههای
تغذیهای برای حفظ سالمت در این دوران هم
بسیارگرممیشود.بیشترمادربارهکمخوری،
پرهیزازرویهمخوردنخوراکیهایمختلف،
داشتن استراحت کافی یا رعایت تعادل در مصرف
شیرینیهادرایامنوروزشنیدهایماماشایدنکتهای
که کمتر در مورد تغذیه عیدانه به آن پرداخته
شده،رعایتتوصیههایتغذیهایبرایگروههای
حساسترجامعهمانندخانمهایباردار،سالمندانیا
کودکانباشد ...صفحه()26

د
دا
ش
يا

میـزگـرد تغـذیه
نقـویـمسـالمت
خـــا نـــو ا د ه
ز یـــبـــا یــی
صفحــه آخـــر

توصیههایتغذیهایبهخانمهایباردار،
سالمندانوکودکان؛چهمیزبان،چهمهمان

سفرهنو
برای سال نو

تم
هم
ان

تغذيه
و
زیبایی

سـفـره سـالــم
دستـور آشپـزی

اگر عید بوی دعوا
داد ،چه کنیم؟
()30

قاتل قلبها
()29

بعد از رژیم
انسولینم قطع شد
()28

بفرمایید
غذای شب عید
()27

دکتر سیدضیاءالدین
مظهری
متخصص تغذیه و دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران

دورهمی در طبیعت
متاسفانه پایان تعطیالت نوروزی در
موارد بسیاری با اضافهوزن و اختالالت
گوارشی در برخی افراد همراه است .اگر
بخواهیم توصیه تغذیهای اساسی و مهم
برای سپری کردن تعطیالت نوروز همراه
باحفظسالمتتانداشتهباشیم،بایدبگوییم
در این ایام ،رعایت کردن تعادل ،تناسب
و تنوع تغذیهای مانند سایر روزهای سال
ضروری است .شما باید برای پیشگیری
از پرخوری در ایام تعطیالت ،اول از
همه ساعت استراحت و خواب خود را
به گونهای تنظیم کنید که برنامههایتان
براساس شببیداری و روزخوابی نباشد.
شببیداریهای مستمر میتواند میل به
پرخوری و احتمال افزایش وزن در این
ایام را بیشتر کند.
از طرف دیگر ،این ایام زمان مناسبی
برای رسیدن به تناسب اندام و خالص
شدن از اضافهوزن است .به این منظور
توصیه میشود بهجای برگزاری مداوم
مهمانیهایخانوادگیدرمنزل،سعیکنید
دورهمیهای دوستانه یا خانوادگیتان را
ل و...
در فضای آزاد ،مانند پارک ،جنگ 
برگزار کنید .به این ترتیب ،هم حس
صمیمیت بیشتری میان اعضای خانواده
ایجاد خواهد شد و هم فرصت کافی
برایانجامفعالیتهایفیزیکیخانوادگی
مانندورزشهایگروهییاپیادهرویهای
گروهی فراهم خواهد شد.
همیشه به خاطر داشته باشید
رویهمخوردن مواد غذایی مختلف،
از شایعترین دالیل ابتال به مشکالت
گوارشی مختلف مانند ریفالکس،
سوءهاضمه ،دلدرد ،اسهال یا استفراغ
است بنابراین باید در منزل یا مهمانی
حتما اصل تعادل و تناسب را در خوردن
خوراکیهای عیدانه رعایت کنید و حد
محدودیبرایخوردنتاندرنظربگیرید.
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توصیههای تغذیهای به خانمهای باردار ،سالمندان و کودکان؛ چه میزبان ،چه مهمان

سفره نو برای سال نو

ترجمه:
راضیه فیضی

با نزدیک شدن به ایام تعطیالت نوروز و دیدوبازدیدهای نوروزی ،بازار توصیههای
تغذیهای برای حفظ سالمت در این دوران هم بسیار گرم میشود .بیشتر ما درباره
کمخوری ،پرهیز از رویهمخوردن خوراکیهای مختلف ،داشتن استراحت کافی
یا رعایت تعادل در مصرف شیرینیها در ایام نوروز شنیدهایم اما شاید نکتهای

که کمتر در مورد تغذیه عیدانه به آن پرداخته شده ،رعایت توصیههای تغذیهای برای گروههای
حساستر جامعه مانند خانمهای باردار ،سالمندان یا کودکان باشد .از اینرو« ،سفره سالم» این
شماره را به مرور این توصیهها اختصاص دادهایم که رعایت آنها هم از سوی میزبان و هم از طرف
مهمان میتواند باعث حفظ سالمت این گروههای حساس جامعه شود.

شما میتوانید برای تشویق کودکان به میوه خوردن در مهمانیهای
نوروزی ،سرگرمیهایی مانند مسابقه میوهخوری برای آنها در نظر
بگیرید .برای تشویق بیشتر کودکان و حتی بزرگساالن به خوردن
میوه توصیه میکنیم در یک ظرف کوچک ،مخلوطی از میوههای
پوستکنده و خردشده را با کمی عسل و آب پرتقال ترکیب کنید
و آن را برای پذیرایی در نظر بگیرید

 .1اولین و مهمترین توصیه تغذیهای عیدانه برای خانمهای باردار این است که به بهانه تعطیالت
و بههمخوردن احتمالی نظم زندگی در این ایام ،مصرف  3وعده اصلی و  2میانوعده غذایی
را فراموش نکنند .غذا خوردن منظم ب ه اندازه غذا خوردن سالم در حفظ سالمت مادر و جنین
موثر است.
 .2توصیه میشود خانمهای باردار در این ایام زیاد سراغ خوراکیهای شور و شیرین نروند تا
بعد از تعطیالت با مشکالت رایجی مانند فشارخون یا دیابت بارداری مواجه نشوند .میان انواع
آجیل ،آجیلهای خام و میان انواع شیرینی ،شیرینیهای طبیعی مانند کشمش ،انجیر یا توت،
بهترین گزینه غذایی برای این افراد محسوب میشوند .ضمن اینکه اگر هوس خوردن شیرینی
به سرتان زد ،سعی کنید کوچکترین شیرینی که بدون خامه ،مربا یا مارماالد است را انتخاب
کنید .میان میوههای مختلف ،موز میتواند گزینه خوبی برای خانمهای باردار باشد .این میوه،
پتاسیم قابلقبولی دارد و با تامین انرژی بدن باعث کاهش خستگی ناشی از بارداری و تهوع در
طول ایام تعطیالت میشود.
 .3اگر برای وعدههای اصلی مانند شام یا ناهار به مهمانی میروید ،حتما کمچربترین انواع
گوشت مانند گوشتهای سفید را کنار هر نوع سبزی بخارپزی که روی میز غذاست برای
خوردن انتخاب کنید .عالوه بر این ،اگر از نحوه شستشوی مناسب سبزیها توسط میزبان
اطمینان کافی ندارید ،بهتر است بهجای سبزی ،ماست را با غذای خودتان همراه کنید .مصرف
ماست ،عالوه بر تامین کلسیم و پروتئین موردنیاز بدن خانم باردار ،احتمال ابتال به اگزما در
نوزاد او را هم کاهش میدهد.
 .4اگر برای وعده صبحانه دعوت هستید ،مهمان دارید یا وعده صبحانه را در سفر میل میکنید،
حواستانباشدبایدبرایحفظسالمتخودوجنینتان،دورمصرفتخممرغعسلی،تخممرغمحلی،
شیر محلی یا لبنیات محلی را کامال خط بکشید .تخممرغی که کامال پخته باشد ،کنار شیر و لبنیات
پاستوریزه ،میتوانند بهترین گزینه صبحانه برای خانمهای باردار در مهمانی یا سفر محسوب شوند.
 .5از آنجایی که ابتال به یبوست در دوران بارداری بسیار رایج است ،توصیه میکنیم خانمهای
باردار در دیدوبازدیدهای نوروزی و هرجا که به مهمانی میروند ،حداقل یک عدد میوه تازه
مصرف کنند .بهعالوه ،بهتر است از میزبان بخواهند بهجای چای پررنگ ،برای آنها چای بسیار
رقیق ،آب ولرم یا حتی آب معمولی سرو کند.
 .6بهتر است برای تامین مایعات بدن و پیشگیری از خستگی و بیحالی در ایام تعطیالت حتما
روزی یکی-دو پرتقال متوسط در منزل یا مهمانی مصرف کنید .پرتقال عالوه بر اینکه از 90
درصد آب تشکیل شده ،فوالت و فیبر مناسبی برای بدن خانمهای باردار تامین میکند.
 .7با اینکه مغزها و دانههای خام جزو بهترین گروه مواد غذایی تقسیم میشوند،
بهدلیل کالری باال بهتر است در دوران بارداری و برای پیشگیری از اضافهوزن
بیش از اندازه در مصرف این تنقالت در مهمانیها حد اعتدال را رعایت
کنید .عالوه بر این ،توصیه میشود خانمهای باردار در مهمانیهای عیدانه
از مصرف مغزهای حساسیتزا مانند بادامزمینی خودداری کنند.
 .8میان دانهها ،تخمه کدو بهدلیل داشتن پروتئین ،پتاسیم ،فسفر ،کلسیم و روی
مناسب،گزینهخوبیبرایخانمهایباردارمحسوبمیشودزیرامصرفآنمیتواند
باعث کاهش دردهای عضالنی پایینتنه ناشی از بارداری و افزایش حجم شکم شود.
 .9مصرف گوشتهای نیمپز و کبابی که در تعطیالت بسیار رایج است ،بههیچعنوان به
خانمهای باردار توصیه نمیشود زیرا احتمال انتقال عوامل میکروبی یا انگلی را به بدن خانمهای
باردار باال میبرد و باعث بهخطرافتادن سالمت مادر و جنین میشود.

 .1میان انواع مغزها میتوان گردو و بادام را بهدلیل تاثیر مثبتی که
بر کاهش خطر ابتال به بیماریهای قلبی و بهبود عملکرد مغزی
دارند برای سالمندان مناسبتر دانست .از آنجایی که معموال
جویدن این مغزها برای سالمندان چندان ساده نیست،
توصیه میکنیم آنها را با مقداری کشمش ،انجیر یا توت
خشک مخلوط کنید و در ظرف کامال دربستهای
بگذارید .رطوبت ناشی از این شیرینیهای
طبیعی باعث نرمتر و قابلجویدهتر شدن
گردو و بادام خواهد شد.
 .2میان انواع میوهها ،میوههایی مانند
موز ،پرتقال و کیوی بهدلیل نرم بودن
برای سالمندانی که دندانهایی ضعیف یا
دندان مصنوعی دارند ،مناسبتر است .ضمن
اینکه این میوهها به دندان نمیچسبند و برای این
عزیزان مشکلی ایجاد نمیکنند.
 .3اگر میان مهمانهای خود چند سالمند هم دارید ،توصیه
میکنیم یک نوع شیرینی بدون مارماالد و کمشیرین که حاوی
مقداری زنجبیل یا دارچین باشد هم برای پذیرایی تدارک ببینید.
مصرف این شیرینیهای بدون مارماالد برای سالمندان سادهتر است
و وجود زنجبیل یا دارچین ،هضم شیرینی را برای این گروه سنی که
گوارش ضعیفتری دارند ،سادهتر خواهد کرد.
 .4شکالتهای تلخ باالی  75درصد که حالتی نرم و غیرچسبنده دارند،
بهتر از شکالتهای سخت یا تافیهای چسبنده برای افراد سالمند هستند.
این شکالتها حجم قابلقبولی از فالونوئیدها را در خود جادادهاند
و مصرف آنها میتواند به کنترل قند و فشارخون افراد سالمند
کمک کند.
 .5از آنجایی که معموال سالمندان دچار ضعفهای
گوارشی هستند ،توصیه میشود در نوشیدنی آنها
مقداری بابونه ،دارچین ،هل یا زنجبیل بیندازید.
افزودن این ترکیبات معطر باعث بهبود
عملکرد دستگاه گوارش و آرامش
سیستم گوارشی سالمندان میشود.
 .6اگر مهمان سالمندی برای
مهمانی پس از شام دارید ،توصیه
میکنیمبهجایچای،مقداریشیرعسل
گرم یا شیرخرمای گرم برای او آماده کنید.
این نوشیدنی ،عالوه بر داشتن طعم دلپذیر،
باعث رفع خستگی سالمندان میشود و با آرام
کردن عضالت و افزایش ترشح سروتونین به داشتن
خواب شبانه بهتر آنها هم کمک خواهد کرد.

 .1معموال کودکان تمایلی به مصرف نوشیدنیهایی مانند چای یا قهوه ندارند.
از اینرو ،توصیه میشود برای مهمانیهای عیدانه که چند کودک هم
در آنها حضور دارند ،حتما مقداری آبمیوه طبیعی ،شیرکاکائو،
شیرموز یا شیرعسل هم تدارک ببینید.
.2برایپیشگیریازایجادمشکالتگوارشییااصطالحا
رودلکردنکودکان،حواستانباشدآنهادرمهمانیهای
عیدانه تخمهها را با پوست نخورند .اگر کودکتان
قادر به مغز کردن تخمهها نیست ،خودتان
در این کار به او کمک کنید .حتما به این
نکته هم توجه داشته باشید که مصرف
انواع آجیل بهدلیل داشتن کالری باال در
ایامتعطیالتبرایکودکانکنترلشدهباشد.
.3هرگزظرفشیرینیوشکالتراکناردست
کودکان نگذارید و در مهمانیهایی که کودکان در
آن حضور دارند ،این خوراکیها را خارج از دسترس
آنها قرار دهید تا بتوانید مصرف انواع شیرینی و شکالت
را برای کودکان کنترل کنید.
 .4اگر قرار است کودک شما با چند کودک دیگر در مهمانیهای
نوروزی همبازی باشد ،بهتر است یک نوع کره انواع مغزها مانند
کره پسته ،کره فندق ،کره بادامزمینی و ...را روی نانهای کوچک بزنید و
بهجای شیرینی کنار دست بچهها بگذارید تا در طول مهمانی این میانوعده
مفید را مصرف کنند.
 .5اگر قرار است کودکان شما در طول مدت مهمانی با همدیگر سرگرم باشند
و یک میانوعده سالم هم بخورند ،به شما توصیه میکنیم مقداری ذرت بوداده
خانگی برای آنها تهیه کنید.
 .6معموال کودکان توانایی یا شاید عالقهای به پوست کندن یا خوردن میوهها
ندارند.حواستانباشددرمهمانیهاحتمامقداریمیوهپوستبکنیدوبرایبچهها
آماده کنید .شما میتوانید برای تشویق کودکان به میوه خوردن در مهمانیهای
عیدانه ،سرگرمیهایی مانند مسابقه میوهخوری برای آنها در نظر بگیرید.
 .7برای تشویق بیشتر کودکان به خوردن میوه توصیه میکنیم در یک ظرف
کوچک ،مخلوطی از میوههای پوستکنده و خردشده را با کمی عسل و آب
پرتقال ترکیب کنید و آن را برای پذیرایی از کودکان در نظر بگیرید.
 .8به یاد داشته باشید کودکان در ایام تعطیالت و شلوغی مهمانیها از
نوشیدن آب کافی در طول روز غافل میشوند .حتما برای پیشگیری از ابتال
به یبوست در فرزندتان حواستان به میزان آب و مایعاتی که در طول روز
مصرف میکنند ،باشد.
 .9میان انواع دانهها ،تخمه آفتابگردان بهدلیل فیبر ،آهن ،منیزیم ،فسفر ،روی،
فوالت و ویتامین  Eجزو تخمههای بسیار مفید برای کودکان در سن رشد
محسوب میشود .شما میتوانید این دانه کمهزینه را برای کودکانی که قرار
است مهمان نوروزی شما باشند ،در نظر بگیرید.

«نوروز» نخستین روز سال
ترجمه:
سادات خورشیدی ایرانی برابر با
مریم
اول فروردین ماه ،جشن آغاز
کاظمی
سال نو و یکی از جشنهای
کهن دوران باستان است .نوروز در ایران و
افغانستان آغاز سال نو محسوب میشود و در
برخی کشورها از جمله تاجیکستان ،قزاقستان،
آلبانی ،قرقیزستان و ترکمنستان تعطیل رسمی
است و مردم در این ایام جشن برپا میکنند.
در کل ،نوروز مجموعهای از جشنها و
مناسبتهاست .جشنهای نوروزی در
ایران برنامههای متعددی دارد که ابتدا با
چهارشنبهسوری شروع میشود .منطقهای که
از دوران باستان نوروز را گرامی میداشتند
امروزه چند کشور را دربرمیگیرد و آیینهای
نوروزی در این مناطق قدری با هم متفاوت
است که آیینهای جمهوری آذربایجان بیش
از همه با ایران مشابهت دارد.
سفره نوروز از زمانهای دور پهن میشده است؛
به این صورت که سفرهای را میانداختند و
در بشقابهای سفالی یا فلزی ،انواع آجیلهای
خشکشده مانند توت خشک ،برگه خشکشده
زردآلو ،هلو ،پختیک (پختهشده و خشکشده لبو)،
عسل ،کلوچه ،قطاب و ...میگذاشتند.
تخممرغ رنگشده نیز از اجزای اصلی این سفره
بود .در این سفره ،بعضی اجزا فقط جنبه زیبایی
و نمادین داشت ،مانند تخممرغ و آینه ولی سایر
موارد برای خوردن و پذیرایی از مهمانان بوده
و هر زمان که تمام میشد ،بالفاصله صاحبخانه
ظروف را دوباره برای مهمانان جدید پر میکرد.

نگاهی به آداب و رسوم نوروز و شب عید در کشورهای مختلف دنیا

عادتها در سال نو

نوروز درکشورهای مختلف

در کابل و شهرهای شمالی
افغانستان ،سفره هفتمیوه
متداول است .در این سفره،
هفتمیوه قرار میگیرد ،از
جمله کشمش سبز و سیاه،
چهارمغز ،بادام ،پسته ،زردآلو و
سنجد .چیدن سفرهای مشابه با
استفاده از میوه خشکشده ،بین
شیعیان پاکستان هم مرسوم است.
عالوهبراین،سفرههفتشینمیان
زرتشتیان ،و سفره هفتمیم در
برخی نقاط واقع در استان فارس
در ایران رواج دارد .در جمهوری
آذربایجان ،عدد  7اهمیتی ندارد
و روی سفرههای نوروزی
خود ،آجیل قرار میدهند .یکی
از متداولترین خوراکیهایی که به مناسبت نوروز
پخته میشود ،سمنو است که با استفاده از جوانه
گندم تهیه میشود .در بیشتر کشورهایی که نوروز
را جشن میگیرند ،این خوراکی طبخ میشود و
حتی با آیینهای خاصی همراهاست .به عنوان
مثال ،زنان و دختران در مناطق مختلف ایران،
افغانستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان
سمنو را بهصورت دستهجمعی و گاهی در
طول شب میپزند و هنگام پختن آن ،سرودهای

شب عید در گوشه و
کنار دنیا

مخصوصی میخوانند .در مناطقی که نوروز جشن
گرفته میشود ،غذاهای سنتی برای این مناسبت
در نظر گرفته میشود اما به عنوان مثال در ایران
سبزیپلو با ماهی ،رشتهپلو و کوکوسبزی در شب
عیدوشیرینیهاییمانندناننخودچیبرایپذیرایی
از مهمانان مرسوم است .همچنین در تاجیکستان
غذایی به نام باج ،در ترکمنستان نوروزبامه ،در
قزاقستان اویقی آشار و در بخارا نیز انواع سمبوسه
به عنوان غذاهای مرسوم نوروز طبخ میشود.

شب سال نو برای مردم گوشه و
کنار دنیا اهمیت بسیاری دارد .از
همین رو ،سعی میکنند با برپایی
مهمانی خاطرات زیبایی برای
خود رقم بزنند .البته مسلما تهیه
غذاهای خاص و سنتی نیز جزء
اصلی چنین برنامههایی خواهد
بود .در ادامه نگاهی کوتاه به
برخی فرهنگهای غذایی مردم
کشورهای دنیا در «شب عید»
خواهیم داشت.
فرانسه؛ غذای شب سال نو در
فرانسه لذیذ و مفصل است و
معموال جگر چرب مرغابی و
ماهی آزاد دودی روی میز دیده
میشود .البته هر منطقهای در این کشور فرهنگ
خاص خود را دارد و غذاهای دیگری مانند
خاویار ،صدف و ...سرو میشود.
لهستان؛ یکی از آداب سال نو در لهستان این
است که اگر فردی مایل به کسب ثروت در سال
جدید است ،باید  2یا  3پولک از ماهی کپور
که به عنوان شام شب عید میل شده را در کیف
پولش بگذارد .ماهی کپور یکی از معروفترین
انواع ماهی بهخصوص در زمان جشن سال نو

است .همچنین آنها  12نوع غذا را به عنوان
نماد  12ماه روی میز میچینند و پیشغذایی با
چغندر و راویولی (نوعی پاستای بالشتکیشکل)
تهیه میکنند.
کرواسی؛ در منوی غذای شب عید مردم کرواسی
خبری از ماهی کپور و خرچنگ نیست زیرا
برگرداندن آنها در ظرف غذا را عامل بدبختی
میدانند .البته طبخ مرغ و هر نوع پرنده دیگر نیز
در این شب ممنوع است چراکه معتقدند شانس
نیز با آنها پرواز میکند.
ایتالیا؛ ایتالیاییها هنگام نیمهشب عادت دارند
غذایی موسوم به «»cotechino e lenticchie
بخورند .این غذای سنتی از سوسیس و عدس
تهیه میشود و این عادت برای آنها خوشبختی
را به ارمغان میآورد .درواقع ،خوردن غذاهایی
با شکل دایره مانند عدس ،نمایانگر کامیابی و
ثروت در فرهنگ این کشور است.
اسپانیا؛ اسپانیاییها سال جدید را با خوردن 12
دانه انگور آغاز میکنند؛ البته نه هر طور و در
هر زمانی که خواستند .آنها باید منتظر بمانند تا
ساعت  12شب اعالم شود و سپس با هر بار زنگ
ساعت ،یک دانه انگور میخورند .آنها معتقدند
اگر این رسم به درستی اجرا شود ،سال جدید
سرشار از کامیابی و خوشبختی است.
فیلیپین؛ در فیلیپین مردم با چیدمان فراوان سیب،
پرتقال و انگور آغاز سال جدید را جشن میگیرند.
غذایی که فقط با میوههای گرد تهیه شده نیز جزو
آداب و رسوم آنهاست و فیلیپینیها آن را عامل
سالمت و موفقیتشان میدانند.

منابعwww.Le Figaro.fr:
www.la nutrition.fr

منابعParents, Health, WebMD, Prevention :

 9نکته عیدانه به خانمهای باردار

 6نکته عیدانه به سالمندان

 9نکته عیدانه به کودکان

دستور آشپزی
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پیشنهاد سرآشپز

آخرین پیشنهاد؛ ماهی با سس بادام و لیمو همراه اسفناج

سبزیپلو با ماهی ،یکی
ترجمه:
از سنتیترین غذاهایی
ندا احمدلو
است که شب عید در
خانهبیشترماایرانیانپیدا
میشود .خیلی از خانمها دوست دارند
ماهیسبزیپلوراباروشهایمختلفیطبخ
کنند تا بتوانند تنوعی به میز شام شب عید
خود بدهند .از طرف دیگر ،ایجاد طعمهای
جدیدبرایماهیمیتوانداعضایخانواده،
مخصوصا کودکان را به خوردن این ماده
غذایی مغذی عالقهمند کند .ماهی با سس
بادام و لیمو همراه اسفناج جزو غذاهای
مدیترانهای است که در دستور تهیه آن،
استفاده از چند نوع ماهی مانند ماهی سفید،
سالمون و قزلآال که خوشبختانه همه آنها
در کشور ما پیدا میشوند ،رواج دارد .این
ماهی بهدلیل ترکیب شدن با سس بادام و
لیموترش تازه ،طعم منحصربهفرد و ظاهر
جذابی خواهد داشت .ماهی با سس بادام
و لیمو ،کالری نسبتا پایین ،کلسیم متوسط،
ویتامین  Aباال و مقادیر قابلقبولی از آهن
و فوالت را دارد .از اینرو ،میتواند گزینه
غذایی مطلوبی برای خانمهای باردار ،افراد
سالمند و کودکان باشد.

بفرمایید غذای شب عید

سامان گلریز /مدرس آشپزی

 10نکته برای پخت ماهی
 .1اگر میخواهید گوشت ماهی به اندازه کافی نرم و بخارپز شود،
توصیه میکنیم پوست ماهی را جدا نکنید .از طرف دیگر ،شما
میتوانید برای نرم و مغزپخت شدن فیلههای ماهی از پوشش
آرد سوخاری کمک بگیرید.
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 .2برای پیشگیری از جمع شدن پوست ماهی در زمان پخت،
بهتر است اول تکههای ماهی را از طرف گوشتی و سپس از
طرف پوستدار حرارت بدهید.
 .3اگر میخواهید ماهی شب عید را درسته آماده کنید و همزمان
ماهی نرم و مغزپختی داشته باشید ،به شما پیشنهاد میکنیم قبل از
تنورییاسرخکردنماهیحتماچندبرشرویپوستماهیبزنید.

 .4برای طعمدار شدن بهتر گوشت ماهی حتما ادویههای موردنظر
را عالوه بر گوشت و پوست ماهی ،داخل برشهایی که ایجاد
کردهاید هم بزنید.

 .5برای پیشگیری از سفت یا خشک شدن ماهی ،دو طرف
آن را بیشتر از  8تا  10دقیقه حرارت ندهید .بهتر است حرارت
کلی که برای پخت ماهی در نظر گرفته میشد ،بیشتر از  15تا
 20دقیقه نباشد.

همراهان این غذا

اگر میخواهید این ماهی را برای شام شب
عیدسروکنیدحتماسبزیپلومیتواندبهترین
گزینههمراهآنباشد.بهتراستبرایجذابتر
شدن سبزیپلو با ماهی شب عید ،بعد از
ریختن برنجها درون قابلمه برای دم کشیدن،
حدود یک قاشق غذاخوری شوید تازه و
ساطوریشده را با نصف قاشق چایخوری
پودر دارچین مخلوط کنید و روی سطح برنج
بپاشید .سپس در قابلمه را برای دم کشیدن
سبزیپلو بگذارید و مطمئن باشید عطر و
طعم جذابی از یک سبزیپلوی مجلسی را
تجربه خواهید کرد .بهعنوان چاشنی بهتر
استمقداریزیتونکمنمکیازیتونپرورده
را کنار این ماهی سرو کنید .یکی دیگر از
همراهان بسیار جذاب برای این غذا ،گوجه
کبابی یا گوجه سرخشده است که با کمی
پودر سیر طعم جدیدی به خود گرفته است.
نوشیدنیلیمویییاآبپرتقالتازهمیتوانداز
نظرطعمی،ترکیبمناسبیبهعنواننوشیدنی
همراه برای این غذا باشد.

مقدار کالری

مواد غذایی یادشده در مجموع 1415
کیلوکالری انرژی دارند و در صورت تقسیم
کردن این غذا میان  4نفر به هر یک از آنها
 353کیلوکالری انرژی خواهد رسید .البته
در صورتی که این غذا با برنج میل شود ،به
ازای هر  5قاشق غذاخوری سرصاف برنج
پختهباید 80کیلوکالریبهعددیادشدهافزود.

ارزش تغذیهای

 .6انواع ادویههای گرم مانند زنجبیل ،پودر سیر ،نمک ،فلفل و
زردچوبه میتوانند ترکیبات خوبی برای طعم دادن به گوشت ماهی
باشند اما اگر جزو آن گروه از افرادی هستید که دوست دارید
طعم بیشتری به ماهی بدهید ،طعمدار کردن ماهیها با مقداری
روغن زیتون ،آبلیمو و پودر پیاز را هم به شما توصیه میکنیم.

 .7اگر قرار است ماهیها را درون فر تنوری کنید حتما مقداری
روغن روی سطح ماهیها اسپری کنید تا گوشت ماهی شما
خشک نشود.
 .8معموال ماهیهای چرب مانند ماهی سالمون ،گزینه بهتری
برای تنوری کردن هستند زیرا احتمال خشک شدن گوشت ماهی
در طول فرایند تنوری شدن کمتر خواهد بود.

هزينه متوسط تهیه این غذا
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هزار تومان

طرز تهیه
 .1برای آماده کردن این غذا ،ابتدا باید سس ماهی را آماده کنید .سس

ماهی با ترکیب کردن آب لیموی ترش ،بادام کوبیدهشده ،شوید ،یک
قاشق غذاخوری روغن زیتون ،نصف قاشق چایخوری نمک ،پودر
فلفل و پودر زنجبیلی که در اختیار دارید ،آماده میشود.
 .2بعد از آماده کردن سس ،ماهیها را به  4قسمت تقسیم کنید و آنها
را در ظرف گودی بچینید.
 .3پودر خردلی که در اختیار دارید را دو طرف ماهیها بزنید.
 .4یک کاغذ روغنی کف سینی فر قرار دهید و مقدار کمی از روغن
زیتون را با قلممو یا اسپری روغن روی کاغذ روغنی پخش کنید.
 .5تکههای ماهی را روی کاغذ روغنی بچینید و سس بادام و لیمو را
به  4قسمت تقسیم کنید تا بتوانید روی تمام ماهیها را با آن بپوشانید.
 .6فر را با دمای  180درجه سانتیگراد روشن کند و اجازه دهید حدود
 5دقیقه کامال گرم شود.
 .7سینی حاوی تکههای ماهی را در طبقه وسط فر قرار دهید .باتوجه
به ضخامت تکههای ماهی حدود  7تا  9دقیقه اجازه دهید ماهیها کامال
مغزپخت شوند.
 .8بعد از  7تا  9دقیقه ،در فر را باز کنید و حدود  2دقیقه حرارت
باالیی یا گریل فر را روشن کنید تا سطح رویی ماهیها همراه سس بادام
و لیمو کامال برشته شود.
 .9بعد از  2دقیقه ،حرارت را خاموش کنید و درحالی که سینی حاوی
تکههای ماهی هنوز داخل فر است ،در فر را ببندید .تا زمانی که قرار
است غذا را سرو کنید ،اجازه دهید ماهیها داخل فر خاموش اما گرم
باقی بمانند.
 .10حاال بقیه روغن را همراه بقیه نمک و سیر رندهشده داخل تابه
نچسبی بریزید و حدود  30ثانیه سیر را تفت بدهید تا بوی آن بلند شود.
 .11بعد از این مدت ،اسفناجها را هم داخل تابه بریزید و  4دقیقه دیگر
به تفت دادن خود ادامه دهید تا برگهای اسفناج کامال نرم و کمی برشته
شوند .در این مرحله ،نیازی به سرخ شدن کامل اسفناجها وجود ندارد.

 .9اگر میخواهید ماهیهایی که کمتر چرب هستند را داخل
فر قرار بدهید یا تمایلی به استفاده از اسپری روغن و افزودن
روغن اضافی به گوشت ماهیها ندارید ،میتوانید تکههای ماهی
را داخل ظرف مخصوص فر بگذارید و بعد از پوشاندن سطح
ظرف با فویل آلومینیومی ،آن را درون فر بگذارید .به این ترتیب،
هم ماهیها به اندازه مغزپخت میشوند و هم گوشت آنها در
طول فرایند پخت خشک نمیشود.

آماده می شود
پخته میشود

مواد الزم (برای  4نفر)
آب لیموترش تازه

 1/4لیوان

0

بادام کوبیدهشده

 1/2لیوان

180

كيلوكالري

شوید ساطوریشده

 1قاشق غذاخوری

0

كيلوكالري

روغن زیتون فرابکر

 1/5قاشق غذاخوری

135

كيلوكالري

 1قاشق چایخوری

0

كيلوكالري

پودر فلفل

 0/5قاشق چایخوری

0

كيلوكالري

پودر زنجبیل

 0/5قاشق چایخوری

0

كيلوكالري

ماهی قزلآال

 600گرم

نمک

كيلوكالري

سس خردل

 4قاشق چایخوری

0

سیر رندهشده

 1حبه

0

كيلوكالري

 450گرم

100

كيلوكالري

 4حلقه

0

كيلوكالري

حلقههای لیمو برای تزیین

پیشنهاد این غذا
اگر بادام در دسترستان نیست ،میتوانید از بادامزمینی خام هم
بهجای بادام معمولی برای تهیه این غذا کمک بگیرید .اگر فرگاز
ندارید ،میتوانید تکههای ماهی را درون تابه نچسبی سرخ کنید
و برای برشته شدن روی ماهیها ،از فندکهای حرارتی مخصوص
این کار کمک بگیرید .افرادی که تمایل به طعم ترشی دارند،
میتوانند حدود یک دقیقه پایانی تفت دادن اسفناجها ،یک قاشق
غذاخوری رب آلو به آن اضافه کنند و عطر و طعم جدیدی برای
اسفناج کنار ماهی داشته باشند .اگر کمبود وزن دارید ،به شما
پیشنهاد میکنیم حتما حدود  4قاشق غذاخوری کنجد خام به
سس بادام این غذا اضافه کنید .اگر با خوردن ماهی سردیتان
میکند هم پیشنهاد میکنیم حتما در سس بادام این غذا از پودر
نعناع خشک یا نعناع تازه و ساطوریشده کمک بگیرید.

 1000كيلوكالري
كيلوكالري

بیبیاسفناج

 .10بهتر است ماهیهای شب عید را با چاشنیهایی مانند لیمو
یا نارنج تازه سر میز بیاورید تا طعم اصیل ماهی با روش پخت
ایرانی را برای این روز خاص از سال داشته باشید.

 .12در صورت تمایل ،میتوانید مقداری پودر فلفل و حدود  1قاشق غذاخوری آبلیموی
ترش هم به اسفناجهای در حال تفت خوردن اضافه کنید.
 .13بعد از تفت دادن اسفناجها ،آنها را در  4ظرف مختلف تقسیم کنید و روی اسفناجهای
هر ظرف یک تکه ماهی قرار دهید .در نهایت ،یک حلقه یا یک برش لیمو کنار ظرف
غذا بگذارید و غذا را سرو کنید.
 .14این غذا باید بهصورت کامال گرم سرو شود و نگهداری آن داخل یخچال چندان
توصیه نمیشود.

منبعEatingwell :

هر وعده از این غذا حاوی  12گرم چربی
( 1گرم چربی اشباع) 4 ،گرم فیبر 8 ،گرم
کربوهیدرات 27 ،گرم پروتئین146 ،
میکروگرم فوالت 67 ،میلیگرم کلسترول،
 1گرم قند 9174 ،واحد بینالمللی ویتامین
 18 ،Aمیلیگرم ویتامین  169 ،Cمیلیگرم
کلسیم 4 ،میلیگرم آهن 508 ،میلیگرم
سدیم و  853میلیگرم پتاسیم است .ضمن
اینکه میتواند  183درصد از نیاز روزانه
بدن به ویتامین  36 ،Aدرصد به فوالت،
 30درصد به ویتامین  Cو  22درصد به
آهن را هم تامین کند.
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نگاه متخصص طب سنتی

ماهی را تنوری و با شوید میل کنید
دکتر غالمرضا کردافشاری /استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 .1انواع ماهی از منظر طب سنتی ،مزاجی سرد و تر دارند .به همین دلیل هم خیلیها با خوردن
ماهی ،احساس میکنند بدنشان شل یا سرد شده است .برای پیشگیری از ایجاد چنین مشکلی،
پیشنهاد میکنیم قبل از پختن هر نوع ماهی ،ترکیبی از زنجبیل ،آویشن ،فلفل و نمک را آماده
و تمام گوشت ماهی را با این ترکیب طعمدار کنید .اگر بتوانید مقداری روغن کنجد هم به این
ترکیب اضافه کنید ،کمک بزرگی به پیشگیری از سردی کردن بعد از خوردن ماهی خواهید کرد.
 .2ماهی از منظر طب سنتی ،در گروه گوشتهایی قرار میگیرد که بهراحتی هضم میشوند
بنابراین مصرف آن برای افرادی مانند سالمندان ،کودکان یا بیماران که سیستم گوارشی ضعیفی
دارند ،بسیار مناسب است.
 .3در طب سنتی آمده یکی از گوشتهای مفید برای افراد مبتال به بیماریهای ریوی ،ضعف
کبد ،کلیه و آنهایی که از پیچش روده رنج میبرند ،گوشت ماهی است بنابراین توصیه میشود
این افراد حتما هفتهای  1تا  2مرتبه گوشت ماهی مصرف کنند.
 .4یکی از نکات بسیار مهم در مورد ماهی ،نحوه طبخ آن است .بهتر است بدانید سرخ
کردن گوشت ماهی باعث کند شدن روند هضم و دفع آن از معده میشود .این در حالی
است که اگر ماهی را به روش تنوری طبخ و آماده کنید ،هضم آن سادهتر و تشنگی بعد

از مصرف آن هم کمتر خواهد شد.
 .5از منظر طب سنتی ،همراه کردن ماهی با لبنیات و تخممرغ بههیچعنوان توصیه نمیشود
زیرا این کار میتواند باعث ایجاد مشکالت گوارشی شود.
 .6یکی از ترکیبات اصلی مورد استفاده در این غذا ،بادام است .بادام ،مزاجی گرم و تر دارد و
اگر با مقدار بسیار محدودی از عسل ترکیب شود ،هم طعم جذابتری برای ماهی ایجاد خواهد
کرد و هم تری ناشی از خوردن بادام و ماهی را در بدن کاهش خواهد داد.
 .7مصرف بادام میتواند باعث تقویت قوای ذهنی و بهبود عملکرد کبد شود.
 .8اگر افراد مبتال به یبوست بتوانند بادام را با مقداری انجیر ترکیب و مصرف کنند ،احتمال
مزمن شدن یبوست را در خودشان کاهش خواهند داد زیرا ترکیب بادام و انجیر ،ترکیبی
طبیعی و ملین است.
 .9از آنجایی که بادام جزو آجیلهای چاقکننده ،سنگین و دیرهضم است ،زیادهروی در
مصرف آن بههیچعنوان توصیه نمیشود.
 .10مصرف منظم و متعادل بادام میتواند در پیشگیری از ابتال به کلسترول خون و بیماریهای
مغزی مانند آلزایمر مفید باشد.
 .11لیموی مورد استفاده در این غذا هم مانند ماهی ،طبیعتی سرد و تر دارد .به همین دلیل باز

هم تاکید میشود برای کاهش سردی و تری این غذا سعی کنید تا حد امکان مقداری عسل،
زنجبیل ،آویشن ،زیره یا دارچین را به چاشنیهای آن اضافه کنید.
 .12یکی از همراهان اصلی این غذا که در دستور پخت به آن اشاره شده ،سبزی اسفناج است.
این سبزی هم طبیعتی سرد و تر دارد و بهتر است هنگام تفت دادن مقداری دارچین و فلفل به
آن اضافه کنید .ضمن اینکه اگر قرار نیست اسفناج را بیش از اندازه حرارت بدهید ،تفت دادن
آن با روغن بادام شیرین و خوراکی هم میتواند به متعادل شدن طبع نهایی غذا بسیار کمک کند.
 .13خوشبختانه در سس بادام این غذا از شوید تازه استفاده شده است .شوید جزو سبزیهایی
با مزاج گرم و خشک است و به همین دلیل توصیه میشود بههیچعنوان آن را از دستورپخت
این غذای نسبتا سرد حذف نکنید.
 .14نکته قابلتوجه دیگری که باید در مورد مصرف شوید بدانید ،این است که استفاده از
آن باعث کاهش نفخ و برطرف شدن بوی گوشتهایی مانند گوشت ماهی میشود .ضمن
اینکه همراه کردن شوید با ماهی هنگام پخت ،باعث راحتتر شدن هضم گوشت مصرفی
شما هم خواهد شد.
 .15تحقیقات فراوانی ثابت کردهاند مصرف روزانه شوید میتواند با افزایش ترشح انسولین
باعث پیشگیری از ابتال به دیابت یا کنترل قند خون افراد مبتال به دیابت شود.
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ميزگرد تغذيه

شماره هفتصدوشش نوروز 1398

شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذیه» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید .روشي كه سوژههاي «میزگرد تغذیه» براي كاهش يا افزايش وزن
خود ارائه ميدهند لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

«میزگردتغذیه»دربارهروندکاهشوزنخانمنیرهاحسانی
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیه،
دکتر فاطمه پوررضاقلی متخصص کلیه و
دکتراحمدباقریمقدممتخصصپزشکیورزشی

بیماری کلیوی بدون
کاهش وزن درمان نمیشود
دکتر فاطمه پوررضاقلی
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بعد از رژیم
انسولینم قطع شد
بیشتر افرادی که در دوران جوانی هستند و اضافه وزن دارند به قدری مشغول
دیگر مسائل زندگیاند که به تغییر شیوه زندگی و اصالح عادتهای نادرست
سمیه
مقصودعلی
و کاهش وزن خود فکر نمیکنند ،در حالی که اضافه وزنهای این دوران
میتواند زمینهساز بسیاری از بیماریها و مشکالت در دوران سالمندی شود.
مشکالتی مانند باال رفتن فشارخون که درمانشدنی نیست یا ابتال به دیابت نوع  2و نارسایی
کلیه که غیر از هزینههای باالیی که در نهایت به خانواده تحمیل میکند ،مسبب بیماری در
آینده خواهد بود .مهمان این هفته «میزگرد تغذیه» ما خانم  60سالهای هستند که از جوانی
دچار اضافه وزن بودند و زمینه ژنتیکی کنار عادتهای نادرست زندگی مسبب ابتالی ایشان
به دیابت و نارسایی کلیه شد .البته بعد از کاهش وزن ،تزریق انسولین این خانم قطع شد.
میپرسید چطور؟ در ادامه توضیح ایشان و متخصصان «سالمت» را در اینباره بخوانید.

خانم احسانی که بعد از  18ماه وزنش به  65کیلوگرم رسیده ،میگوید:

برای قندخونم فقط قرص میخورم و فشارم تنظیم شده!
 :چه زمانی متوجه ابتالیتان به دیابت شدید؟
بعد از زایمان سومم بود .تقریبا  24سال پیش .آن موقع  95کیلوگرم
بودم .دچار نارسایی کلیه و دیابت شدم .من ساکن مازندرانم و
زیر نظر متخصص بودم .چند سال پیش متوجه شدم وزنم که
همیشه روی  75کیلوگرم ثابت بود ،مرتب در حال افزایش است.
نزد متخصص تغذیه رفتم تا وزن کم کنم اما موثر نبود .متخصص
میگفت به دلیل اینکه انسولین مصرف میکنم ،وزنم پایین نمیآید.
از آنجا که جراحی کمر هم داشتم و بیتحرک شده بودم ،وزنم
بیشتر و سریعتر باال رفت.
بهمن  95بود که به دنبال ورم زیاد ،آزمایش دادم و متوجه شدم
پتاسیم خونم باالست .در بیمارستانی در تهران بستری شدم و
وزنم تا  83کیلوگرم پایین آمد .بعد از آن بود که نزد خانم دکتر

نگاه فوقتخصص نفرولوژی

پوررضاقلی و دکتر ایمانی در تهران آمدم.
 :زمانی که به متخصص تغذیه مراجعه کردید چقدر
انسولین مصرف میکردید؟
 20واحد صبح و  20واحد شب .فشارم هم روی  18-19بود.
 :چه رژیمی برایتان تجویز شد؟
نمک حذف شد و میزان مصرف چربی به شدت کاهش یافت.
گوشت قرمز ابتدای رژیم برایم حذف شد اما حاال به اندازه دو
بند انگشت میتوانم بخورم .البته سایر گوشتها مثل بلدرچین و
بوقلمون آزاد است .به مرور انسولینم قطع و فشارم طبیعی شد .در
حال حاضر که  18ماه از آن روزها میگذرد ،زیر نظر متخصص
هستم و وزنم تا  65کیلوگرم پایین آمده و برای قندخونم فقط
قرص میخورم و فشارم روی  11است.

 :در مورد رژیم نوجوانی و جوانیتان هم برایمان بگویید.
در آن زمان رژیم غذایی خوبی نداشتیم .متوسط رو به پایین بود.
مواد غذایی مغذی کمی دریافت میکردیم و والدین مثل امروزه
به تغذیه فرزندانشان اهمیتی نمیدادند .زمینه ابتال به دیابت هم
داشتم چون مادرم بعد از اینکه من متوجه ابتالیم به دیابت شدم،
نزد پزشک رفت و مشخص شد مدتها دیابت داشته است.
 :چرا پیش از این برای کاهش وزن اقدام نکردید؟
چندان اهمیتی به آن نمیدادم .زمانی که باردار هم شدم ،خاطرم
هست که خانم برادرم که پزشک زنان بود به من گفت وزنم
باالست و ممکن است فرزندم مبتال به دیابت شود اما در آن زمان
واقعا نسبت به خطرات و مشکالتی که چاقی در آینده برای خودم
و فرزندانم به ارمغان میآورد ،واقف نبودم.

تمام افراد حتی آن گروه که از نظر جسمی سالم هستند باید
شیوه زندگی درستی داشته باشند؛ یعنی مراقب نوع تغذیه،
اضافه وزن و تحرک خود باشند .افرادی که دچار مشکالت
کلیوی هستند و حتی کسانی که پیوند انجام دادهاند به 2
دلیل باید بیشتر به این موضوع توجه کنند؛ اول به علت
داروهایی که مجبورند مصرف کنند .این داروها شامل
قرصهایی از جمله کورتون میشود که سیستم ایمنی را
تضعیف میکند تا کلیه پیوندی را پس نزد .از عوارض
این نوع داروها باال بردن قند ،چربی و اضافه وزن است.
دوم اینکه یک فرد پیوندی در واقع ،یک کلیه دارد و اگر
مراقب شیوه زندگی و مخصوصا نوع تغذیهاش نباشد،
فشار روی این کلیه زیاد میشود و به مرور آسیب میبیند.
من به تمام مراجعانم توصیه میکنم حتما همزمان زیر نظر
متخصص تغذیه باشند و اگر اهمیتی به نوع تغذیه خود
نمیدهند یا اضافه وزنهای باال دارند و تالشی برای کم
کردنآننمیکنند،اصالبیدلیلمراجعهنکنندچونمشکالت
کلیوی با داشتن شیوه اشتباه تغذیهای و پرخوری و افزایش
قند و چربیخون مرتب افزایش پیدا میکند و قابلدرمان
نیست .در دیابت نوع 2تغییر شیوه زندگی و انتخاب رژیم
غذایی سالم و متناسب میتواند در کاهش قندخون و
افزایش کیفیت زندگی بیمار بسیار موثر باشد .بهترین رژیم
غذایی برای این گروه از بیماران «رژیم دش»؛ یعنی رژیمی
مملو از سبزیجات و پروتئین پایین است .شیوه درست
زندگیدراینبیمارانمیتوانددرمانکنندهباشد.محدودیت
مصرف نمک و پروتئین یکی از ارکان اصلی درمان در این
بیماران است .برخی بیماران سرخود در رژیم هستند ،نزد
من میآیند و میگویند من که چیزی نمیخورم! مشکل
دقیقا همین است .درست خوردن مهم است ،نه چیزی
نخوردن! وقتی رژیم سالمی را دنبال کنید قند ،چربی و
فشار پایین میآید و مجبور نیستید کنار داروهای مربوط
به پیوند کلیه داروهای مربوط به قند ،چربی ،فشار و قلب
را هم بخورید .تصور اشتباه دیگر بیماران این است که
میگویند ،همسرم رژیم دارد و من همان را رعایت میکنم،
در حالی که رژیم یک بیمار کلیوی با توجه به شرایطی که
دارد باید مخصوص خودش باشد.

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

 3روز در هفته
ورزش هوازی را توصیه میکنم

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر حسین ایمانی به سوژه «میزگرد تغذیه»

دکتر احمد باقریمقدم
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در رژیمدرمانی ،غذا حکم دارو را دارد
 :آقای دکتر! خانم احسانی وقتی به
شما مراجعه کردند ،دیابت داشتند و نارسایی
کلیه .چطور به ایشان کمک کردید؟
دیابت و فشارخون باال و سایر بیماریهای کلیوی
از جمله کلیه پلیکیستیک از جمله علتهای ابتال
به نارسایی کلیه است.
خانم احسانی وقتی به من مراجعه کردند اوره
و کراتین باال داشتند ،کلیهشان از کار افتاده و
وزنشان باال بود بنابراین من در رژیم غذاییشان
به این موضوع توجه داشتم .در بیمارانی که قند
خونشان باالست و نارسایی کلیه دارند و در عین
حال چاق هستند ،رژیم دادن سخت میشود .باید
مراقب بود قندخون افت نکند.
وقتی فرد مبتال به دیابت ،رژیم کاهش وزن میگیرد
و وزنش کم میشود ،انسولین دیگر نباید به اندازه
قبل مصرف شود .باید دوز انسولین را به نسبت کم
کرد .به همین دلیل است که هر کسی نمیتواند
به یک بیمار دیابتی رژیم کاهش وزن بدهد.
به مرور که وزن پایین میآید ،حساسیت بدن به
انسولین باال میرود و کنترل قند بهتر میشود اما
در عین حال باید مراقب بود سرعت کاهش وزن
باال نباشد چون افت قند بیمار را آزار میدهد و
انگیزه او برای کاهش وزن کم میشود .متخصص
باید به رژیمی که میدهد ،اطمینان کامل داشته
باشد تا بیمار بعد از تحمل سختی به نتیجه برسد.
 :برای من جالب بود که متخصص کلیه
ایشان مراجعه به شما را برای خانم احسانی
واجب دانسته بودند.
بله ،نباید این موضوع را نادیده گرفت که متخصص
کلیه ایشان بسیار پزشک مجربی است .بیشتر
همکاران به بیمارانی که نارسایی کلیه و دیابت
دارند دارو میدهند ،در صورتی که نصف درمان
بیماری کلیوی برعهده تغذیه است .با تغذیه درست
و اصولی میتوان انسولین را کاهش داد و باال

رفتن سطح کراتین را کنترل و متوقف یا کند کرد
تا بیمار در نهایت ناچار به پیوند یا دیالیز نشود.
 :وقتی به یک بیمار دیابتی که نارسایی
کلیه هم دارد ،رژیم میدهید چه نکاتی را
مدنظر دارید؟
در بیماران تنها نباید سطح انرژی را کم کرد .در
رژیم دارویی ،نکات ممنوع غذایی داریم و نوع
طبخ برخی مواد غذایی فرق میکند .رژیمدرمانی
سخت است اما اجباری است .در این رژیم غذا
حکم دارو را دارد و کسی موفق میشود که آن
را رعایت کند.
 :برخی بیماران سرخود رژیم میگیرند.
چرا این کار اشتباه است؟
در رژیم کلیوی مثال بسیاری از افراد پروتئین
را حذف میکنند ،در صورتی که میزان دریافت

بیشتر همکاران به
بیمارانی که نارسایی کلیه
و دیابت دارند ،دارو
میدهند ،در صورتی که
نصف درمان بیماری کلیوی
برعهده تغذیه است .با تغذیه درست
و اصولی میتوان انسولین را کاهش
داد و باال رفتن سطح کراتین را کنترل
و متوقف یا کند کرد تا بیمار درنهایت
ناچار به پیوند یا دیالیز نشود

پروتئین در این بیماران باید حسابشده و با توجه
به ژنتیک فرد ،سابقه بیماریها ،آزمایشها ،وزن،

جنس و ...تجویز شود .در واقع ،برای هر بیمار با
توجه به شرایطش باید برنامه خاصی نوشت و
سرخود ممنوع کردن مواد غذایی درست نیست.
چه بسا برای برخی بیماران غذاهایی که برای
دیگران مضر است ،خوب هم باشد.
نکته بسیار مهم این است که رژیم غذایی متنوع،
متعادل و با توجه به شرایط فرد و بیماریهایش
تجویز شود.
 :خانم احسانی به چاقی خود در دوران
بارداری اشاره کردند و هشداری که متخصص
زنان در مورد ابتالیشان به دیابت داده بود .در
مورد رابطه این دو موضوع با هم توضیح دهید.
دقیقا درست گفتند .اضافه وزن در دوران بارداری
خطر دیابت بارداری را باال میبرد که این مشکل
میتواند بعد از زایمان برطرف شود ولی گاهی به
دیابت نوع 2تبدیل میشود و تا آخر عمر ادامه
دارد .اگر خانمیمیخواهد باردار شود حتما باید
وزنش را پایین بیاورد ،در غیر این صورت احتمال
اینکه فشارخون در بارداری باال برود و دچار دفع
پروتئین شود هم باالست .وزن باال نهتنها احتمال
دیابت را در مادر باال میبرد ،بلکه احتمال تولد
نوزاد با وزن باال را هم داریم که سبب میشود
در آینده این فرد نیز به دیابت مبتال شود.
 :چه توصیهای به افرادی دارید که در
سن جوانی و میانسالی قرار دارند و از اضافه
وزن رنج میبرند؟
بهترین کار این است که زیر نظر متخصص تغذیه
رژیم اصولی و شیوه درست زندگی را ادامه دهند.
کاهش وزن در این افراد نهتنها سبب تعدیل
بیماریهای زمینهای میشود ،بلکه جلوی
بیماریهای آتی را میگیرد و مانع هزینههای
اضافی خواهد شد که این گروه از بیماریها به
خانواده تحمیل میکنند.

دیابت و نارسایی کلیه ،هر دو مستعدکننده عوارض قلبی-
عروقیوفشارخونباالهستند.تماماینمواردکنارمشکالت
روانی و کیفیت پایین زندگی این بیماران باعث میشود
ورزش یکی از ارکان اساسی در درمان و بهبود کیفیت
زندگیشان باشد .حتی در بیمارانی که دیالیز میشوند هم
ورزش را توصیه میکنیم و محدودیتی از نظر ورزش نداریم
چون متابولیسم قند را بهبود میبخشد و میزان مصرف دارو
را کم میکند .ورزش در این گروه از بیماران سبب بهبود
سیستم قلبی -تنفسی میشود ،فشارخون را پایین میآورد،
سرعتعوارضکلیویوپیشرفتبیماریراکاهشمیدهد
و احتمال بروز حوادث قلبی را پایین میآورد .در عین
حال قدرت عضالت را باال میبرد ،زانوها را مستحکمتر
میکند و باعث افزایش انرژی و اعتمادبهنفس میشود.
در کل ،برنامههای ورزشی در این بیماران باید شامل
ورزشهای هوازی  3بار در هفته در  2ست نیم ساعته
برای  6ماه باشد .ورزش را باید با شدت کم شروع کرد؛
یعنی اگر ضربان قلب به  90تا  100برسد ،کفایت میکند.
مدت هم باید ابتدا  10دقیقه باشد و بهتدریج به  30دقیقه
رسانده شود .میتوانند از پیادهروی و شنا کمک بگیرند و
کنار آن با وزنه و کشش با شدت کم و مقاومت پایین  3بار
درهفتهورزشقدرتیداشتهباشند.تمریناتانعطافپذیری
هم برای بهبود دامنه حرکات مفاصل نیاز است .تمرینات
تعادلی را حتما توصیه میکنم تا خطر افتادن و آسیبهای
همراه به حداقل برسد .اگر فشارخون بیمار باالی  20باشد
نباید ورزش کنند و الزم است ابتدا فشارخون کنترل شود.
اگر دچار اختالالت الکترولیتی هستند نیز باید ابتدا آن را
اصالحکنندواگربهتازگیسکتهکردهاند،ممنوعیتورزشی
دارند و باید نوارهای قلبی توسط پزشک بررسی شود.
بهدلیل ویژگیهایی که خانم احسانی دارند حتما هنگام
ورزش باید همراه داشته باشند و اطالعات بیماری و
داروهای مصرفی خود را در جیب یا آویز به گردن نگه
دارند تا اگر مشکلی پیش آمد ،اورژانس یا اطرافیان بتوانند
تصمی م درستی بگیرند .هنگام ورزش مایعات به اندازه
کافی مصرف کنند .ورزش در هوای گرم برایشان مناسب
نیست و باید مواد قندی شیرین همراه داشته باشند تا با
بروز عالئم کاهش قندخون مثل تعریق یا کاهش سطح
هوشیاری یا اختالل تکلم ،شکالتی در دهان بگذارند.

تقویم سالمت 29

شماره هفتصدوشش نوروز 1398

آنچه باید در مورد افراط در مصرف «نمک» و عوارض آن بدانید

قـاتـل  قلــبهـا

«نمک» نخستین ماده معدنی خوراکی بشر است که کاربرد آن در نگهداری مواد غذایی از قرنها پیش متداول
بوده است .این ماده معدنی یکی از امالح مورد نیاز متابولیسم ،انتقال پیامهای عصبی و عملکرد درست اندامهای
صدرا بنکدار
مختلف و مغز است .نمک چنان جایگاه ویژهای در فرهنگ غذایی دارد که میتوان گفت طعم بهترین غذاها
بدون افزودن نمک خوشایند نیست .دردسر زمانی است که در مصرف این ماده زیادهروی شود و ذائقه به
مصرف غذاهای شور تمایل پیدا کند ،در این مواقع باید منتظر پیامدهای مختلف این مساله بر سالمت بود .آنچه در این پرونده
پیش روی شماست ،به مناسبت هفته جهانی آگاهی درباره نمک  12-18مارس ( 21-28اسفند) به تاثیرات افراط در مصرف
«نمک» از دیدگاه متخصصان میپردازد که شاید بتواند تلنگری در کاهش مصرف آن در رژیم غذایی روزمره باشد.

«نمک»؛ جدیترین عامل «پرفشاری خون»
«پرفشاری خون» به
دکتر آتوسا مصطفوی
عنوان یک بیماری
فوق تخصص قلب و عروق و
شناخته
موذی
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم
میشود و «نمک»
پزشکی تهران
یکی از مهمترین
عواملزمینهساز افزایش فشارخون و به تبع آن ،افزای 
ش زمینه خطر
بروز سکتههای قلبی و مغزی است .ممکن است فرد سالها بدون
هیچ عالمت هشداردهندهای مبتال به فشارخون باال باشد و با بروز
مشکالت جدی مانند گرفتگی عروق ،نارسایی قلب یا سکته مغزی
متوجه وضعیت خود شود .البته در بعضی افراد افزایش فشارخون
میتواند با سردرد همراه باشد اما این قاعده کلی نیست و نمیتوان به
صرف عدم احساس سردرد ،نسبت به بیماری بیتوجه بود .از همین رو،
همواره توصیه میشود فشارخون به طور دورهای و منظم کنترل شود.
افرادی که از کودکی عادت به خوردن مصرف غذاهای پرنمک
دارند ،نسبت به افراد دیگر با احتمال باالتر ابتال به پرفشاری خون در
آینده روبرو هستند .همچنین توجه نکردن به کاهش مصرف نمک
در مبتالیان به پرفشاری خون حتی بهرغم مصرف دارو ،اختالل در
کنترل فشارخون ایجاد میکند و بیماری تشدید میشود.
تاثیر نمک در کنترل فشارخون باال چنان است که اگر فردی با مصرف
یک یا دو دارو وضعیت مطلوبی دارد ،در صورت کاهش ندادن نمک
در رژیم غذایی ممکن است نیاز به تجویز داروی دیگر یا افزایش
دوز دارو داشته باشد .همچنین در شرایطی که فشارخون کمی از حد
طبیعی باالتر است ،بیماری با کاهش نمک ،کنترل میشود و نیازی به

تجویز دارو نخواهد بود.
در بیماران مبتال به ناراحتیهای قلبی-عروقی مانند گرفتگی عروق،
ضعیف بودن عروق و ...که در حالت عادی وضعیت مطلوبی دارند
نیز کاهش مصرف نمک یک ضرورت است ،در غیر این صورت،
نمک باعث میشود آب اضافی از طریق کلیهها دفع نشود و در بدن
جذب شود که این افزایش آب اضافی و اضافه وزن منجر به تنگی
نفس و وخامت حال فرد خواهد شد .در چنین شرایطی عموما الزم
است فرد در بیمارستان بستری شده و آب و نمک اضافی بدن از طریق
دارو دفع شود .البته باید اشاره کرد به طور کلی فشارخون بر تمام
عروق بدن تاثیر میگذارد و با توجه به درگیر شدن عروق اندامهای
مختلف میتواند منجر به بیماریهایی مانند نارسایی کلیه ،سکته قلبی،
سکته مغزی و گرفتگی عروق دست و پا شود .همچنین در صورت
افزایش فشارخون در افراد دیابتی که به دلیل افزایش قندخون دچار
مشکالت عروقی هستند ،بیماری تسریع و تشدید میشود.
توجه به این موارد احتیاطی الزاما به معنای حذف کامل نمک از برنامه
غذایی و صرفا برای مبتالیان به بیماریهای دیابت ،پرفشاری خون و
ناراحتیهای قلبی-عروقی نیست ،بلکه همواره توصیه میشود همه
افراد کاهش مصرف نمک را به عنوان اصل سالمت رعایت کنند.
افزودن مقدار کمی نمک در زمان پخت غذا مهم خواهد بود اما نمکدان
باید از سفره غذا کنار گذاشته شود .همچنین مصرف غذاهای آماده
مانند فستفودها و کنسروها که به دلیل ماده نگهدارنده حاوی نمک
هستند نیز باید به حداقل برسد و حتی از رژیم غذایی مبتالیان به
پرفشاری خون ،دیابت و ناراحتیهای قلبی -عروقی حذف شود.

استخوانها هم از «نمک» آسیب میبینند!
صحبت در مورد سالمت استخوانها همیشه با نقش مهم کلسیم همراه است .اگر بخواهیم
دکتر علیرضا رجایی
نگاهی به تاثیر «نمک» در حفظ سالمت توده اسکلتی داشته باشیم ،باید گفت معموال کلسیم
فوقتخصص روماتولوژی
و سدیم به طور همزمان از طریق ادرار دفع میشود ،درنتیجه فردی که مقدار زیادی نمک در
رژیم غذایی مصرف میکند ،دفع سدیم باالتری دارد و کلسیم بیشتری نیز از دست میدهد.
این وضعیت فرد را در طوالنیمدت در معرض کاهش توده استخوانی و از طرفی ،تشکیل سنگهای کلیه قرار میدهد .همچنین مصرف زیاد
نمک همزمان با بعضی داروها که عامل احتباس آب در بدن هستند ،مشکالتی برای فرد ایجاد میکند.

«نمک» و تهدید سالمت مادر و جنین
«نمک» یکی از مواد
دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان وزایمان ،استاد و موردنیاز بدن است
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم
که مقدار مناسبی از
پزشکی تهران
آن در هر سنی برای
بدن ضرورت دارد اما مشکل این است که نمک در رژیم غذایی مردم
ایران ،بیش از حد مورد نیاز مصرف میشود و در مقایسه با آمار دیگر
کشورها  2تا  3برابر و حتی چند برابر است .نکته مهم در مورد مصرف
نمک به عنوان اصل مهم سالمت اینکه نمک فقط در حد ضرورت و
کمترین مقدار مصرف شود .در وهله دوم نمکهای یددار انتخاب شود
زیرا میتواند کمبود ید و بروز کمکاری تیروئید که یکی از شایعترین
بیماریها در ایران و منشاء عوارض بسیاری برای خانمهای باردار و
جنین است را کاهش دهد.

شیوه زندگی ناسالم و تهدید سالمت

مصرف زیاد نمک یکی از مهمترین علل بروز پرفشاری خون در کشور
است که طی سالهای اخیر نیز به دلیل بیتحرکی ،مصرف غذاهای
آماده ،انواع گوشتهای فراوریشده ،سسهای چرب و شور و ...شیوع
بسیاری پیدا کرده و متاسفانه سن بروز بیماری نیز به دوران جوانی و
حتی نوجوانی رسیده است .تمایل به این مواد غذایی که غالبا به دلیل
نمک و چربی خوشمزهتر نیز به نظر میرسند،زمینهساز اضافه وزن،
چاقی شدید و اختالالت هورمونی در طوالنیمدت نیز خواهد بود.
بارداری دوره بسیار مهمی از زندگی خانمهاست که تاثیر جدی بر سالمت
آینده خود و فرزندشان دارد اما امروزه اضافه وزن قبل و حین بارداری
به عنوان یکی از معضالت جدی سالمت مطرح است .این اضافه وزن
که از دوران نوجوانی یا پس از ازدواج ایجاد میشود ،غالبا ناشی از
بیتحرکی و مصرف زیاد مواد شیرین ،نشاسته ،تنقالت و خوراکیهای
شور است که عوارض متعددی از جمله احتمال فشارخون باال ،دیابت
و مسمومیتهای بارداری را تشدید میکند.
این گروه از خانمها باید پیش از بارداری حتما با متخصص زنان مشورت
داشته باشند و در صورت ابتال به فشارخون باال باید توسط متخصص قلب

و عروق نیز بررسی شوند .در صورت تمایل به بارداری انجام آزمایش
خون ،کنترل فشارخون و بررسی سالمت قلب و کلیهها ضروری است.
اسیدفولیک نیز حتما مصرف شود.
اگر خانمی دچار پرفشاری خون است و دارو مصرف میکند ،حتما
باید پیش از اقدام به بارداری با پزشک مشورت کند تا داروهای بیخطر
برای جنین تجویز شود .همچنین فشارخون این افراد باید مرتب و در
فواصل کوتاهتری نسبت به خانمهای دیگر کنترل شود ،مصرف نمک
به حداقل برسد و از انواع یددار استفاده شود و غذاهای آماده و شور نیز
از رژیم غذایی کنار برود .احتمال افزایش شدید فشارخون در این افراد
زیاد است که میتواندزمینهساز عوارض جدی از جمله خونریزیهای
مغزی ،اختالل در خونرسانی داخل رحم ،وزنگیری کم جنین ،سقط
جنین ،جفت کوچک و مایع کم اطراف جنین باشد .حتی ممکن است
پزشک برای نجات جان مادر و جنین ،مجبور به سزارین زودتر از موعد
مادر شود .در مواردی نیز پزشک الزم میداند مادر از چند روز پیش
از موعدزایمان در بیمارستان بستری شود تا مراقبت و اقدامات درمانی
انجام گیرد .ممکن است خانم باردار بهرغم فشارخون طبیعی تا پیش از
این دوران ،طی بارداری بهخصوص  3ماه سوم دچار افزایش فشارخون
شود .این احتمال در صورت مسمومیت بارداری در خانواده درجه،1
سابقه فشارخون باال و مسمومیت در بارداریهای قبلی ،اولین بارداری
و بارداری پس از  35سال بیشتر از افراد دیگر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید...

از زمان شروع غذای کمکی به کودک ،حتیاالمکان از افزودن نمک
به غذا خودداری کنید تا ذائقه کودک به غذاهای شور عادت نکند.
بعدها نیز در دوران نوجوانی و جوانی این نکته رعایت شود و خانمها
توجه کنند پس از یائسگی به دلیل افزایشزمینهپرفشاری خون و
عوارض قلبی-عروقی ،کاهش مصرف نمک اهمیت بیشتری خواهد
داشت .توصیه میشود دوسوم بشقاب غذا حاوی سبزیجات باشد و
حتیاالمکان گوشت سفید و حبوبات جایگزین گوشت قرمز شده و با
حداقل چربی و نمک تهیه شود.

افراط در مصرف «نمک»؛ عامل نارسایی و سنگ کلیه
فشارخون باال عالوه بر اینکه مهمترین عامل بروز سکتههای قلبی و مغزی است ،تاثیر
دکتر مسیح نقیبی
جدی بر سالمت کلیهها و نارسایی کلیوی دارد .معموال پس از دیابت ،پرفشاری خون
متخصص داخلی ،فوقتخصص
کلیه و فشارخون و استاد دانشگاه جدیترین علت بروز نارسایی کلیه و از دست دادن این اندام است .هرچه مصرف نمک
علوم پزشکی مشهد
از میزان توصیهشده  4تا  5گرم نمک یا  2گرم سدیم در طول روز بیشتر باشد ،احتمال
افزایش فشارخون باال نیز بیشتر خواهد شد .از طرفی ،افراط در مصرف نمک میتواند
سنگسازی در کلیهها را نیز تشدید کند .متاسفانه فشارخون در بعضی افراد بدون هیچ عالمت خاصی ،در سطح باالتری از حد طبیعی است
که آسیب به اندامهای مختلف مانند کلیهها را در پی دارد و زمانی بیماری تشخیص داده میشود که عوارض جدی ایجاد کرده است.
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روشهای پایان دادن به جروبحثهای زن و شوهری در ایام تعطیل

اگر عید بوی دعوا داد ،چه کنیم؟
هر لحظه با هم بودن ارزشمند
است .در نوروز گاهی دعوا
نیلوفر
جامه بزرگی و مشاجره چنان آفتی میشود
که تعطیالت بسیار سخت
میگذرد .گاهی با دانستن چند نکته ساده رفتاری
یا بیان جملهای بجا میتوان از مشاجره پیشگیری
کرد و تعطیالت خوبی را رقم زد .چه زیباست
که در این دوران کوتاه گذران زندگی از بودن
کنار خانواده و عزیزانمان نهایت لذت را ببریم.
در ادامه دکتر شهرام اسالمی ،روانشناس و مربی
زندگی درباره ترفندهای ساده زندگی نکاتی را
در قالب مثالهایی ملموس برایتان آورده است
تا با خواندن آنها بتوانید زندگی را با رنگ و
طعمی از صمیمیت همراه کنید.
 :آیا این گفته درست است که در
تعطیالت عید دعوای خانوادهها بیشتر میشود؟
در تعطیالت دعواهای برخی خانوادهها بیشتر و
ی دیگر کمتر میشود .در روزهای معمولی
بعض 
زن و شوهر بعد از مجادله و رفتن به محیط کار
فرصت دارند تا بیشتر درباره مشکالت فکر کنند
یا برعکس به قدری درگیر کار میشوند که اصال
فرصت فکر کردن ندارند و بخشی از اختالفات را
فراموش میکنند؛ در تعطیالت خانوادهها یکدیگر
را بیشتر میبینند و ناراحتیها کشدار میشوند یا
تفکر درباره اتفاقات گذشته حال افراد را بد میکند
و دعواهای جدیدتری ساخته میشوند.
 :یعنی به اتفاقات فکر نکنیم؟
اگر پس از دعوا و هنگام خواب به مشاجرات خود
فکر کنید ،آماده دعوای جدید خواهید بود .تفکر
درباره اینکه من این پاسخ را ندادهام ،یا به یاد آوردن
اینکه در گذشته همسرم چنین کاری انجام داده بود
و االن وقت به رخ کشیدن اتفاق قبلی است ،دلیلی
برای ادامه دعواست .اغلب دعواهایی که در کالم
ادامه پیدا میکنند به این دلیل است که انسانها
میخواهند از یکدیگر دفاع کنند .به این مثال زیر
توجه کنید؛ خانمیبه همسرش فحش داده و آقا
کار بسیار ناشایستی انجام داده و به فرض دست
روی او بلند کرده است .حال این دو قصد دارند

برای اینکه سال
 98بهترین سال
عمرتان شود ،زیر
غلطها خط نکشید
و فقط سراغ
درستها بروید.
همه درستها را
با ماژیک پررنگ
کنید و دوباره
نشان همسرتان
دهید

با یکدیگر آشتی کنند .خانم به همسرش یادآوری
میکند که کار بدی انجام داده اما آقا در پاسخ به جای
دلجویی میگوید« :چون تو فحش دادی» ،در واقع
سعی میکنند با توجیه از خود دفاع کنند .در ادامه
هم در چرخهای مشابه خانم درباره علت فحش
دادنش و اینکه در جواب به کار اشتباه همسرش
بوده بهانهتراشی میکند و مرد نیز دلیلی برای کار
خود ارائه میدهد و زنجیروار به گذشته میروند و
اسیر دعواهای طوالنی میشوند .سفر به گذشته و
مطرح کردن اتفاقاتی که گذشته ،دعواها را همچنان
ادامهدار و حال افراد را بدتر میکند.
 :چه کنیم تا دعوا کشدار نشود؟
گذشتهها را کنار بگذارید و دنبال دفاع از خود
نباشید .اجازه دهید داستان خاتمه پیدا کند و به
آرامش برسید .در نظر بگیرید خانمیقصد دارد با
همسر خود آشتی کند و درباره اینکه دست روی او
بلند کرده ،گالیه میکند .در این شرایط الزم نیست
همسرش دلیلی برای کار اشتباه خود بیاورد و کافی
است معذرتخواهی کند .درواقع ،در بسیاری از
موارد زنوشوهرها دنبال شنیدن کلمه «ببخشید»
هستند و با بیان آن دعواها فیصله پیدا میکند و

خیلی از مشکالت با این کلمه از بین میرود.
:اینافکاربدراچگونهجایگزینکنیم؟
به جای مرور اتفاقات بد زندگی اتفاقات خوب را
مرور کنید ،مثال اگر روز قبل به عیددیدنی رفتهاید
و به شما خوش گذشته یا همسرتان جملهای گفته
که به دلتان نشسته است ،آنگاه متوجه میشوید
صبح روز بعد عالقهتان به همسرتان بیشتر شده
است .مرور خاطرات خوش صمیمیت عاطفی را
باال میبرد که نقطه مقابل طالق عاطفی است .این
روزها که عید پیش رو است و زمان مناسبی است،
برنامهریزی کنید تا بتوانید از یک روز تعطیل خاطره
خوش بسازید .روزهای تعطیل را با خوابیدن از
دست ندهید .پیشنهاد من این است که صبحهای
زود را از دست ندهید و به کوه و جنگل بروید و
با هوای بهاری کنار خانواده خود خوش بگذرانید.
 :پس خودمان هم باید دست به کار
شویم و خاطرهسازی کنیم؟
درست است .باید برای سنین باالتر خود
خاطرهسازی کنید .خاطرات تلخ اسمش «زندگی»
نیست .زندگی مجموعه خاطرات خوشمان است.
هیچکسنمیگویدبعدازفوتعزیزمزندگیکردم.

خاطرات خوش هستند که بخشی از زندگی ما را
تشکیلمیدهند.مانیازداریمخاطراتخوشداشته
باشیم تا احساس کنیم زندگی کردهایم .خاطرههای
خوش را در سینی برای شما نمیآورند و این شما
هستید که باید برای داشتن آنها تالش کنید .عید
فرصت مناسبی برای ساختن خاطرات است تا
در آینده با مرور آنها جان تازه و عشقی دوباره به
رابطهها بدهیم و حال خودمان را نیز خوبتر کنیم.
:پسچهزمانیگلهگذاریکنیموحرف
دلمان را بگوییم تا غمباد نگیریم؟!
اگر همسرتان کار نادرستی انجام داد که موجب
ناراحتی شما شد ،به عنوان مثال در جمع وارد شد
و به شما سالم نکرد ،یک راه این است که حسابی
شاکی و عصبانی شوید و بگویید« :تو نمیفهمی که
وقتی وارد میشوی باید سالم کنی؟»
سوال من این است که با این جمالت آیا دفعه بعد
همسرتان به شما سالم میکند؟ یا با خود میگوید،
«تو دفعه قبل من را نفهم خطاب کردی» و از روی
ی
لجبازی مخصوصا سالم نمیکند .یا مثال خانم 
برای همسرش غذا درست میکند .همسرش با داد
و بیداد شکایت میکند و غذا نمیخورد .خانم فردا

سعی میکند غذای بهتری درست کند اما همسرش
دوباره فردا شاکی است و بهانه میگیرد که «چرا
سبزی خوردن نیاوردهای» یا «چرا سفره این چنین
است» و ...اگر این چرخه همچنان ادامه پیدا کند،
بعد از چند بار تالش باالخره خانم دست از غذا
پختن خواهد کشید اما اگر آقا بعد از میل کردن غذا
از دستپخت همسرش تعریف کند ،آیا انگیزهای
نمیشود که خانم دفعه بعد غذای بهتری بپزد؟ قطعا
این اتفاق خواهد افتاد .پس به جای بهانهجویی بهتر
است ویژگی مثبت در هر کاری را پیدا کنید تا با
تمجید کردن ،پر و بال پیشرفت باز شود.
 :منظورتان این است که از خطاها
چشمپوشی کنیم؟ و حرف زدن از ایرادات
نتیجه خوبی نخواهد داشت؟
درست است ،به عالوه اینکه مسیر به سمت طالق
عاطفی است .این قانون حتی در کودکان هم صادق
است .زمانی که فرزند شما به مدرسه میرود ،معلم
وظیفه دارد زیر غلطهای او خط بکشد و به او
اشتباهاتش را نشان بدهد .اصال بیایید تصور کنیم
معلم از فرزند شما  18غلط گرفته و او نمره 2
گرفته ،آیا وظیفه مادر هم این است که فرزندش
را تنبیه و تحقیر کند یا به او بگوید چند بار از روی
غلطهایش بنویسد؟ باید بگویم که اینها همه وظیفه
معلم است و اوست که باید به دانشآموز تاکید کند
کهازرویغلطهایشبنویسد.وظیفهپدرومادراین
است که زیر الگوهای درست خط بکشند .تربیت
درست به همین معناست که معلم زیر غلطها و
مادر و پدر هم روی درستهای کودک دست
بگذارند و به او افتخار کنند.
 :چگونه در زندگی زناشویی باید
درستها را نشان کنیم؟
در زندگی زناشویی هم اصل الگو به همین منوال
است .به عنوان مثال همسری در مهمانی میگوید:
«همسر من به قدری خوب ،مهربان و همهچیزتمام
است و از او راضی هستم که دوست دارم باز هم
ازدواج کنم ».خانم هم در جواب شاکی میشود و
میگوید که «آبروی من را بردی و اصال برو هرچه
دوست داری ،بکن ».من به شما میگویم همسر
شما چند جمله مثبت درباره شما گفت ،چرا بقیه

جمالت را نشنیده گرفتهاید؟
 :پس تکلیف این جمله بد و نابجای
همسر چه میشود؟
برخی خانمها بر این عقیده هستند که درست است
کلی جمله مثبت گفت اما جمله غلط او به حدی
بد بود که خوبی بقیه را هم به طور کامل پکاند!
من میپذیرم و پاسخ شما را با مثالی دیگر میزنم.
فرض کنید که فرزندتان را به شهربازی میبرید،
هرچه دوست دارد بازی میکند .اصال بیایید در
نظر بگیریم که ساندویچ سوسیس و نوشابهاش
را هم که مضر است میخورد و درنهایت هنگام
بازی با آخرین وسیله پدرش میگوید« :دیر شده
است و باید به خانه برگردیم» ،حاال تصور کنید
فرزندتان کل راه نق میزند و میگوید« :چون
شما نگذاشتید که آخری را سوارشوم تمام لذت
من از بین رفت» .این نگاهی است که بیشتر ما
داریم و اگر همسرمان چند کار درست انجام
داده باشد ،تنها یک کار غلط او را میبینیم و با
خود میگوییم« :چرا زندگی من این است و من
بدبخت هستم».
 :یعنی با این کار جمالت اشتباه از
کالم او حذف میشوند؟
من مخالف این هستم که با ایراد گرفتن میتوان
مسیر زندگی را درست کرد .برای اینکه سال جدید
بهترین سال عمر را تجربه کنید و سال  98بهترین
سال عمرتان شود ،زیر غلطها خط نکشید و فقط
سراغ درستها بروید .هایالت به دست شوید و
همه درستها را با ماژیک پررنگ کنید و دوباره
نشان همسرتان دهید .قبل از خواب درباره همان
روز و کار خوش با همسرتان صحبت کنید .حتی
اگر جملهای کوچک در مهمانی نوروز گفته یا با
نگاه محبتآمیزی هرچند کوتاه به شما نگریسته،
درباره آن صحبت کنید؛ به او بگویید« :کیف کردم
و به وجودت افتخار میکنم ».اگر درستها را بیان
کنید،دیگراننیزیادمیگیرندیککاردرستچقدر
تاثیر دارد و تالش میکنند کار درست را بیشتر انجام
دهند .هرچه از یکدیگر قدردانی کنید و احساس
ارزشمندیبهیکدیگرهدیهدهید،صمیمیتعاطفی
هم بیشتر میشود.

سال نو مبارک

با تشکر و قدردانی از حضور
تمامی شرکتکنندگان
و صاحبان آگهی در
هفتهنامه سالمت
پرتیراژترین هفتهنامه ایران
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به مناسبت انتخاب «رنگ مرجانی» رنگ زیبای سال

مرجانهای دریا را به خاطر بیاور!
همانطور که میدانید هر سال
قبلازرسیدنسالنویمیالدی
ترجمه:
مریمسادات
یک یا دو رنگ به عنوان رنگ
کاظمی
سال انتخاب میشود .درواقع،
تعدادیازبهترینطراحانمد،هنرمندان،بازیگران،
افراد مشهور ،روانشناسان و حتی سیاستمداران
دور هم جمع میشوند تا با انتخاب یک رنگ برای
سال ،روی انرژی ذهنی مردم دنیا تاثیر بگذارند
و روحیه جهان را به سمت تعادل سوق دهند.
این کار نوعی کارکرد روانکاوانه هنر و سبک
زندگی برای آرامش انسان و ایجاد صلح در
دنیاست .یکی از رسومی که مردم سراسر دنیا بر
سر آن توافق دارند و سعی میکنند در گوشهای
از زندگی خود آن را به کار ببندند تا به این منظور
اتفاقات بد سال گذشته را فراموش کنند و شانس
زندگی پر از آرامش را نصیب خود کنند.

رنگ سال چگونه انتخاب میشود؟

انتخاب رنگ سال فرایند پیچیدهای است که به
اقتضای اتفاقات و حوادثی مثل جنگها ،بالیای
طبیعی،بحرانهایاقتصادی،بیماریهایهمهگیر
و ...که در سال گذشته جهان را تحت تاثیر خود
قرار داده ،انتخاب میشود .به عنوان مثال وقتی
در یک سال بالیای طبیعی زیادی مانند سیل و
زلزله به کشورهای زیادی آسیب وارد میکند و
دنیا را تحت تاثیر خود قرار میدهد ،روی رنگ
آن سال اثری مستقیم میگذارد و رنگی متناسب با
این اتفاقات انتخاب میشود تا از لحاظ روانی بر
مردم سراسر جهان تاثیر بگذارد و آرامش نسبی
در جهان برقرار کند.
انتخاب این رنگها یک کار روانشناسانه در
جامعه جهانی است که کارکردهای فرهنگی و
اجتماعی فراوانی دارد .دلیل انتخاب یک رنگ
در سال را باید در سلسله اتفاقاتی که در سال
قبل رخ داده ،دنبال کرد زیرا رنگها با روحیات
جامعه ارتباط مستقیم دارند و میتوانند رفتارهای
اجتماعی از قبیل خشونت و صلحطلبی را در
جامعه رواج دهند.

انتخاب رنگ سال در اتاقی سفید

رسم انتخاب «رنگ سال» را موسسه پنتون که ابتدا
یک شرکت چاپ و رنگ بود بنا نهاد و با استقبال
قابلتوجهیازسویطراحانمدوهنرمندانروبرو
شد .از سال  ۲۰۰۰میالدی ،هر ساله و معموال
در پاییز ،موسسه رنگ پنتون رنگ سال را اعالم
میکند .برای این کار 2بار در سال ،در ماههای
می و نوامبر ،این شرکت با حضور نمایندگانی از
سراسر جهان جلسهای برگزار میکند .این جلسه
در اتاقی با دیوارها و وسایل با رنگ سفید مطلق
برگزار میشود ،به طوری که هیچ رنگی وجود
نداشته باشد تا ایدهای را تلقین کند .سپس هر
کدام از کارشناسان ،رنگهایی را ارائه میکنند
و پس از  2روز بحث و گفتوگو ،رنگ سال
انتخاب میشود .معاون مدیریت رنگ پنتون در
اینموردگفتهاست«:رنگسالپنتونپیشروترین
رنگ هر سال از منظر طراحان و انعکاسی است
از آنچه جهان در سال پیش رو بیش از هر چیز
به آن نیاز دارد».

رنگ سال  2019میالدی چیست؟

رنگ سال  2019میالدی رنگ «مرجانی» معرفی
شد .این رنگ قرمز -نارنجی که تداعیکننده
مرجانهای زیبای دریاست نیز از سوی شرکت
پنتون به عنوان رنگ سال معرفی شده تا بیش
از پیش دنیای طرفداران مد از لباس و لوازم
آرایش گرفته تا دکوراسیون داخلی را تغییر داده
و جلوهای خاص ببخشد.
در دنیای امروز که استرس و نگرانی کموبیش
انسانها را آزار میدهد ،انتخاب رنگهای شاد
مانند «رنگ مرجانی» میتواند تاثیر خوبی در
افزایش شادی درونی داشته باشد .درواقع ،چنین
شرایطی نیاز انسان برای آشتی دوباره با طبیعت و
دریافت انرژی مثبت را نشان میدهد.
عالوه بر این« ،رنگ مرجانی» را میتوان طیفی
از قرمز ،نارنجی و صورتی دانست که میتوانند
انتخاب خوبی برای افرادی باشند که استفاده
از این رنگها را به تنهایی نمیپسندند یا به
نوعی شهامت کاربرد آنها را در لباس ،آرایش،
دکوراسیون و ...ندارند.

«مرجانی» را چطور بپوشیم؟

زمانی که رنگی را دوست داریم،
معموال تمایل داریم بیشتر از آن
در انواع البسه و وسایلمان استفاده
کنیم .گرچه «مرجانی» رنگ سال
و به اصطالح مد است ،نباید در
کاربرد آن بهخصوص در مورد
رنگ مرجانی تند ،مایل به نارنجی
و براق زیادهروی کرد.
در صورتی که رنگ پوست شما روشن

است ،رنگ مرجانی را برای لباسهای پایینتنه
مانند شلوار و دامن در نظر بگیرید اما اگر پوستی
مات ،تیره یا برنزه دارید ،لباسهای باالتنه را
مرجانیانتخابکنیدتاپوسترابازتروروشنتر
جلوه دهد.
اگر مایل به پوشیدن لباس سرهمی ،بلوز دامن
یا بلوز شلوار همرنگ هستید ،به شرطی رنگ
مرجانی را انتخاب کنید که هر دو از یک جنس
باشند و رنگشان مالیم باشد .در مورد این رنگ،
هیچگاه جداگانه دو لباسی که قرار است با هم
پوشیده شود را خریداری نکنید زیرا به ندرت
ممکن است همرنگ باشند.
زیورآالت ،کفش و کیف مرجانی نیز بسیار زیبا
هستند .در صورتی که مایل به پوشیدن لباس به
این رنگ نیستید ،این انتخاب را از دست ندهید.
با توجه به عالقه خود ،از رنگهای آبی تیره
(سرمهایروشن)،بژیاشتری،همراهرنگمرجانی
استفاده کنید .سیاه یا سفید به دلیل تضاد باال ،برای
افرادی که این سبک را میپسندند ،مناسب است.
جالب است بدانید این رنگ با صورتی شاداب
یا تند همخوانی ندارد.
همچنین اگر قصد دارید بیش از دو رنگ را به کار
ببرید ،مرجانی را از لباس اصلی حذف کرده و به
عنوانلوازمجانبیمانندروسری،اشارپ(شالبلند
وسهگوشکهخانمهارویدوششانمیاندازند)،
کمربند و ...انتخاب کنید .البته در هر حال بیش
از  3رنگ را هرگز در یک زمان نپوشید! الزم به
ذکر است ست کردن رنگ مرجانی با قهوهای
نیز فاجعهبار خواهد بود.

رنگها و تاثیر انکارناپذیرشان بر
احساسات

شاید تا به حال در مورد کاربرد رنگها و تاثیر آنها
براحساساتیماننداسترس،تندخویی،اختالالت
خواب و ...مطالبی شنیده باشید .کروموتراپی یا
رنگدرمانی یکی از طبهای مکمل در هند
و چین باستان است که ارتباط بسیار جالب و
دقیقی میان رنگها و احساسات انسان را نشان
میدهد .اینکه بعضی رنگها احساس آرامش را
در وجود ما تقویت میکنند ،بعضی دیگر سبب
تحریک گرسنگی میشوند و برخی نیز خشم
را تشدید میکنند ،اطالعات غیرواقعی نیستند.
درواقع،زمانیکهیکرنگرامیبینیم،مجموعهای
از حواس در شبکیه چشممان فعال میشود .این
اطالعات بینایی به یک سیگنال الکتریکی تغییر
میکنند و سپس به مغز انتقال مییابند .با توجه
به ادراک رنگ ،مغز پیامهایی را ایجاد میکند
که بر بدن تاثیر میگذارند .نکته جالب اینکه
براساس تحقیقات انجامشده خانمها ،رنگها
را بسیار دقیقتر از آقایان تشخیص میدهند .از
همین رو ،کروموتراپی برای آنها قابلیت اجرای
بهتری خواهد داشت.

قرمز؛ انرژیبخش و محرک روحیه

رنگ قرمز برای همه مردم نمادی از هیجان ،انرژی
و عجله است .نتایج مطالعات نشان میدهد از
لحاظبیولوژیک،اینرنگقدرتتوجهراافزایش
میدهدوحافظهکوتاهمدتراتحریکوهیجانات
راتشدیدمیکند.درحقیقترنگقرمزبیانگرغرایز
انسانی است .در کاربرد رنگ قرمز باید احتیاط
به خرج داد .به عنوان مثال برای اتاق خواب
نوجوانان و جوانان بهخصوص اگر بیشفعال
باشند ،توصیه نمیشود.برعکس ،رنگ قرمز در
اتاق خواب زنوشوهر به دلیل تحریک قوای
جنسی میتواند در رفع مشکالت و بهبود روابط
آنها موثر باشد .از طرفی ،قرمز ،رنگی گرمابخش
است.باتوجهبهمطالعاتپژوهشگرانآمریکایی،

«رنگ مرجانی» میتواند تاثیر خوبی
در افزایش شادی درونی داشته
باشد .چنین شرایطی نیاز انسان برای
آشتی دوباره با طبیعت و دریافت
انرژی مثبت را نشان میدهد
دمای اتاقی که با رنگ قرمز رنگآمیزی شده ،به
طور متوسط  3تا  4درجه بیشتر احساس میشود.
همچنین استفاده از رومیزی و ظروف غذا با رنگ
قرمز نیز میتواند در تحریک اشتها موثر باشد.

آبی؛ آرامبخش و محرک خواب

محققان چینی تایید کردهاند رنگ آبی میتواند
فشارخون ،ضربان قلب و ریتم تنفس را کاهش
دهد .جالب اینکه با رنگآمیزی اتاق خواب با
طیف آبی میتوان برای تسکین استرس روانی
کمک گرفت ،بهخصوص آبی تیره تاثیر بیشتری
دارد و فرایند به خواب رفتن را تسهیل میکند.
استفاده از رنگ آبی در محیط کار نیز کمک
میکند فرد آرامش خود را حفظ کند .همچنین
این رنگ برای هنرپیشهها بسیار عالی است زیرا
در تقویت قدرت تصور و تخیل تاثیر دارد .با

این حال رنگ آبی برای همه افراد مناسب نیست.
درواقع ،رنگ آبی فرد را به دروننگری و دوری
از ارتباط با دیگران ترغیب میکند .از این رو،
برای افراد افسرده توصیه نمیشود.

صورتی؛ موثر در حفظ اخالق خوب؛
البته به شرط استفاده کم!

صورتی را تقریبا میتوان رنگ مورد دلخواه
دختران دانست که به عقیده محققان میتواند
تاثیراتی مشابه رنگ آبی را در بدن داشته باشد.
عالوه بر این ،رنگی گرم است که فرد را به ارتباط
بادیگرانترغیبمیکندامابراساسکروموتراپی،
در استفاده از این رنگ نباید افراط به خرج داد زیرا
در این حالت مانند رنگ قرمز محرک خواهد بود.
عالوه بر رنگ آبی ،دیگر رنگ مناسب برای مقابله
با استرس و حفظ آرامش ،رنگ صورتی روشن
است .نتایج مطالعات نشان میدهد طیف رنگ
آبی سبز یا رنگ هلو (صورتی روشن) بسیار
آرامشبخشهستند.

ذهن مقابله میکند .زرد در عین گرمابخشی و
ایجاد اطمینان ،شادترین رنگ در ایجاد احساس
نشاطدرونیاست.همچنیناولینرنگتاثیرگذار
دربرقراریارتباطمحسوبمیشود،بهخصوص
اگر زرد مایل به نارنجی باشد .رنگ زرد برای
فرونشاندن بحث و جدل یا سخن گفتن افراد
خجالتی بهترین اولویت است .استفاده محدود از
زردمایلبهنارنجیدرمحیطکارسبببرانگیختن
هوش در زمینه شغل میشود .همچنین سبب
افزایش تمرکز ،تسهیل یادگیری و تقویت
برنامهریزی خواهد شد.

بدونهیچرنگدیگریتاثیراتمنفیبرسالمت
دارد .حتی برای بسیاری از مردمان دنیا ،این
رنگ نماد مرگ است .جالب اینکه مطالعهای
در دانشگاه آنکارا نشان میدهد میزان غیبت
مکرر ،عدم تمایل به کار و خستگی کارمندان
در محیطی که تنها از رنگ سفید استفاده شده،
افزایش مییابد .همچنین فرسودگی شغلی در
چنین محیطی بیشتر است .از طرفی ،رنگ
سفید دشمن قوای جنسی است ،به طوری
که استفاده از رنگ سفید در اتاق خواب در
مقایسه با رنگ قرمز ،تمایل همسران را برای
ارتباط جنسی کاهش میدهد.

سفید عالیترین تداعیکننده معنویت است
که احساس دوری از خطا را برمیانگیزد اما
براساس کروموتراپی ،محیطی کامال سفید و

سبز؛ محرک هیجانات آرام

استفاده نکردن افراطی از رنگ سفید

زرد؛ برانگیزنده شادی زندگی
رنگزیبایخورشیدانرژیبخش
است و با ایدههای تیره درون

قهوهای؛ کمطرفدار اما
قابلهمخوانی

نظر کارشناس
بهجایگاههررنگبایدبهصورتخاص
دکتر حسین ابراهیمیمقدم وویژهنگاهکرد.بعضیازرنگهاتاثیرات
تحریککنندگی دارند ،مانند رنگهای
روانشناس و مشاور خانواده
عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد
گرم که موجب هیجانات روانی و باال
رفتن تحریک و هیجانخواهی فرد
میشوند و به همین دلیل کسانی که دچار ضعف هستند باید بیشتر از این رنگها
استفاده کنند .همچنین بعضی رنگها خاصیت دلمردگی دارند ،مثال کسانی که
از رنگهای خاکستری و مشکی استفاده میکنند بیشتر حالتهای
دلمردگی و افسردگی را تجربه خواهند کرد .بعضی رنگها هم
اقتدار را در انسان تداعی میکنند ،مثال استفاده از رنگ سبز
یشمی میتواند موجب شود در برابر دیگران احساس اقتدار
کنیم .البته تعریف رنگها با توجه به ویژگیهای اقلیمی
و ویژگیهای فرهنگی و جامعهشناختی هر کشوری
متفاوت است .به عنوان مثال در فرهنگ ما رنگ سیاه،
نماد عزاداری است ،در حالی که در هند رنگ سفید
نماد عزا محسوب میشود.
نکته مهمتر اینکه رنگها اثر درمانی ندارند ،بلکه فقط

طبیعیترین رنگ را باید سبز دانست که
تداعیگر جوانی ،امید ،سالمت ،باروری و پول
است .براساس روانشناسی رنگها ،سبز رنگی
شاداب و سازگار است و هیجانات بسیار آرام را
برمیانگیزد.همچنینبهترینرنگبرایرهاییاز
تنشهای روانی و تسکین روح و روان به نظر
میرسد .گرچه به طور کلی رنگ سبز جنبه
مثبت را دربردارد ،گاهی مرتبط با حسادت
و زهر نیز تلقی میشود.

میتوانندرویانرژی،حاالت
روانی و نیز روی خلقوخوی
افرادتاثیراتیداشتهباشند،مانند
قرمز که میتواند منجر به افزایش
هیجانواضطراب،خاکستریحالت
بیحالی و احساس بیهویتی ،رنگ آبی
آرامش و آسودگی ،رنگ سبز افزایش شوق
زندگیورنگهایقهوهایسوختهومشکیموجب
دلمردگی در افراد شوند .همچنین رنگهای گرم مانند قهوهای ،خاکستری و سبز تیره
باعث احساس گرمای مطبوع و رنگهای سرد مثل کرم ،یاسی ،صورتی کمرنگ و آبی
منجر به احساس سرما در افراد میشوند.
رنگها میتوانند به روح انسان طراوت ببخشند اما استفاده از رنگهای مختلف بیشتر
از خود فرد بر اطرافیان وی اثر میگذارد .نتایج بررسیها نشان میدهد سالمت روانی
ن استفاده میکنند ،بیشتر است.
ترکمنها که از رنگهای شاد و روش 
یادتان باشد رنگهای مختلف با سن و سال افراد ارتباطی ندارد و افراد در هر سنی با
توجه به سلیقه و عالق ه خود میتوانند رنگهای مختلف را در لباسها و وسایلشان
به کار بگیرند.

رنگقهوهاینشاندهندهبیکاری،تنبلی،
آلودگیونازیباییاستوجزورنگهایی
است که طرفداران زیادی ندارد .با این
حال رنگ چوب و پاییز است و تداعیگر
کلبههای چوبی ،گرم و دوستداشتنی است
و حتی برای بسیاری از افراد یادآور شکالت و
قهوه خواهد بود .قهوهای در اطراف ما بسیار
دیده میشود و همخوانی بسیاری با رنگهای
دیگر پیدا میکند.

بنفش؛ آمیخته با مفاهیم مبهم

براساس روانشناسی رنگها ،بنفش مرتبط با
دنیای لوکس ،مذهب و جنسیت است و مفاهیم
مبهمی دارد .اجسام بنفش جذاب و جنبهای
دوسویه دارند .این رنگ در طبیعت رایج نیست
اما اگر به درستی استفاده شود ،به راحتی به
چشم میآید.
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بسپارند به یاد

شکوفاییوغمگساریدربهار

«آوریلستمگرترینماههاست»؛اینشروعشعربلند«سرزمینهرز»،یکی
از شاهکارهای ادبیات جهان و مهمترین اثر شاعر بزرگ ،تیاسالیوت
است .در این شعر ،الیوت متاثر از فضای یأسآلود و ناامیدان ه پس از جنگ
جهانی اول ،سردرگمی و آشفتگی قرن بیستم را بیان میکند .فارغ از بستر
تاریخی این سروده ،شاید بتوان گفت مهمترین راز ماندگاری این شعر،
برمال کردن جنبهای از واقعیت همیشگی بهار است .بهار فصل نو شدن
طبیعت و شکوفهزدن درختان است .ما انتظار داریم همین تحول مثبت
در روان ما هم ایجاد و حالمان خوشتر شود .به گفته موالنا« :زانکه با
جان شما آن میکند /کان بهاران با درختان میکند» .اما این همه داستان
نیست؛ بهار نیم ه تاریکی هم دارد .بیایید از سادهترین واقعیت تلخ بهار
شروع کنیم؛ بهار فصل آلرژی و حساسیت است .حساسیت بهواسط ه
التهابی که ایجاد میکند ،پروتئینهایی به نام «سیتوکین» ترشح میکند که
با ورود به مغز ،میتوانند در ایجاد افسردگی نقش داشته باشند .یکی از
نظریههای جدید برای افسردگی ارتباط آن با «التهاب» است .هرچیزی
التهاب ایجاد کند ،از یک سرماخوردگی و حساسیت ساده گرفته تا
بیماریهای خودایمنی و سرطانها ،از طریق ترشح سیتوکینها میتواند
بیمار را افسرده کند .شاید یکی از دالیل عود افسردگیهای فصلی در
بهار ،گردههای گیاهی حساسیتزا باشد .البته در بهار اتفاقهای دیگری
هم میافتد که با وجود خوشایند بودن ،از نگاه آسیبشناسانه قابلتحلیل
هستند؛ نو شدن و شکوفایی طبیعت میتواند ترسهای «وجودی» را
برانگیخته کند .بهار یک «موقعیت برانگیزاننده» است که به ما یادآوری
میکند زمان به شدت در حال گذر است و چرخ ه زندگی و مرگ ادامه
دارد .این مواجهه میتواند اضطرابهای عمیقی را که ریشه در هراس
از مرگ دارند ،در ما زنده کند .خیام به خوبی این ترس «وجودی» را
که با مواجهه با فصل بهار برانگیخته میشود ،توصیف کرده است« :این
سبزه که امروز تماشاگه توست /فردا همه از خاک تو برخواهد ُرست»
حتیحافظهمکهازبادنوروزیبرایبرافروختنچراغدلمددمیخواهد،
این ترس «وجودی» ناشی از مواجهه با بهار را انکار نکرده است« :نوبهار
است در آن کوش که خوشدل باشی /که بسی ُگل بدمد باز و تو در گل
باشی» .البته این مواجهه با مرگ در فصل بهار با اینکه تا حدی اضطرابآور
است ،از منظری دیگر زندگی را غنیتر میکند چرا که با گوشزد کردن
فرصت محدود زندگی ،باعث میشود بیشتر قدر زندگی را بدانیم و در
بهرهمندی از موهبتهای آن بیشتر بکوشیم .در بهار فقط ترس از مرگ
در ما بیدار نمیشود ،هراس از زندگی نیز یکی از زاییدههای بهار است.
در زمستان همه چیز زیر پوشش است .لباسهای ضخیم و پردههای
کشیده و فضاهای بست ه زمستانی گویی مثل برفی نسیانبار ،جلوههای
زندگی را میپوشانند اما بهار فصل لباسهای سبک با آستینهای باالزده
است .دیگر پوششی در کار نیست که روی زندگی کشیده شود .ماییم
و طبیعت و زندگی .حاال این ترس سربرمیآورد که آیا به اندازه کافی
از مهارت زیستن برخورداریم؟ آیا شایستگی بهرهبردن از موهبتهایی
که به ما داده شده ،داریم؟ آیا میتوانیم از داشتههایمان شاد باشیم؟ و
ش دیگر که در خلوتگاه ذهنمان جرقه میزنند .تعطیالت سال
صدها پرس 
نو ،یکی از وجوه فرحبخش شروع بهار است اما یک وجه متناقض با
مسرتبخشی تعطیالت ،بروز افسردگی در زمان تعطیالت طوالنیمدت
است .البته این افسردگی در افراد زیادی دیده نمیشود .معموال افرادی که
هویت اصلیشان با کار گره خورده ،در تعطیالت طوالنیمدت احساس
پوچی میکنند چون ظرفیت مواجهه با تنهایی را ندارند و همیشه برای
فرار از تنهایی به کار پناه میبرند.
عالوه بر این ،تعطیالت ،زمان همنشینی بیشتر با خانواده است و افرادی
که دچار مشکالت و تعارضات در روابط خانوادگی هستند ،در زمان
تعطیالت با مشکالت بیشتری درگیر میشوند .من معموال بیشتر شدن
مشکالت ارتباطی زن و شوهرها را در جلسههای زوجدرمانی آخر
ت با یکدیگر را
فروردین میبینم .البته اگر زن و شوهرها مهارت صحب 
داشته باشند ،میتوانند از این فرصت با هم بودن برای نزدیکتر شدن
و بهبود رابطه بهره ببرند .آسیبشناسی دیگری که در فصل بهار وجود
دارد ،نشأتگرفته از فرهنگ سرمایهداری است .این نگاه برتریجویانه
مادی ،خانوادهها را غیرمستقیم وارد میدان رقابت بیهودهای میکند که
خوشیها ،مسافرتها و فعالیتهای خود را با هم مقایسه کنند .از طرف
دیگر ،انسانها فقط ظاهر زندگی خود را در معرض نمایش قرار میدهند
و با این ظاهرسازیها ،برای پیروز شدن در عرصه رقابت خوشگذرانی
بیشتر تالش میکنند .شما لحظهای را که عکسهای هیجانانگیز گرفته
میشود ،میبینید اما از احساسهای یک ثانیه پیش و یک ثانیه پس از
لحظ هعکاسیبیخبرید.اینچشموهمچشمیهاومقایسهکردنهامیتواند
هم ه طراوت بهار را از میان ببرد .آگاهی از واقعیتهای تاریک بهار این
خوبی را دارد که با چشمان باز پا به این فصل بگذاریم و خودمان را برای
مواجهه با نیم ه تاریک آن آماده کنیم تا بتوانیم بهار پربارتر ،با شکوفایی
بیشتر و غمگساری کمتری داشته باشیم.

معرفیکتاب

نوروز و فلسفه هفتسين
اين روزها با پايان سال ،1397همه ما در تكاپوي خانهتكاني ،خريد كردن
و آماده شدن براي سال نو هستيم .كتاب «نوروز و فلسفه هفتسين»
پژوهشهايي است كه در اقوام مختلف ايراني انجام شده است .ابتداي
كتاب آمده« :ايرانيان نوروز را جشن جشنها ميدانستند و معتقد بودند
هركس در نوروز شاد باشد تا نوروز ديگر شاد خواهد بود ».همين
جمله ميتواند اهميت نوروز و مراسم خاص آن را پررنگتر کند .با
اين حال آيا ميدانيد اين رسمها ،نماد چه هستند و فلسفه و علت
وجودشان چيست؟ روايت نوروز از خانهتكاني و چهارشنبهسوري
گرفته تا هفتسين و سيزدهبدر قطعا جذابيت زيادي خواهد داشت .در
اين كتاب با تاريخ نوروز در ايران ،انگيزه تدارك سفره نوروز ،ترتيب
قرار دادن هر يك از سينها ،علت انتخاب
آنها و مفهوم پررمزوراز هر يك و دلیل
ماندگاري آن آشنا ميشويم .كتاب شامل
 2بخش است كه در بخش اول درباره
نوروز ،عمو نوروز ،اسطورههاي نوروزي
و در بخش دوم به فلسفه نوروز پرداخته
ميشود.اينكتابنوشتهدكترمحمدعلي
دادخواه است و انتشارات كالس آن را
در  536صفحه به چاپ رسانده است.

آب زنید راه را هین که نگار میرسد	  مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد
«موالنا»
زندگی سالم

قسمت دوم :چگونه فرزندی شجاع بار بیاوریم؟
کمک کنید کودک با ترسهایش مواجه شود :باید به
کودک کمک کرد با ترسهای خود مواجه شود و از
آنها نگریزد .اجازه دهید کودک در مورد ترسها و
علت آنها با شما صحبت کند ،هرگز فرزندتان را به
دلیل ترسی که دارد ،مسخره نکنید حتی اگر علت آن
از نظر شما مضحک است .اجازه دهید نگاه واقعبینانه
به موضوع ترس پیدا کند سپس دنبال راهی برای مقابله
با آن باشد ،مثال اگر فرزندنتان بهدلیل تاریکی از داخل
کمد اتاقش میترسد ،کمد را خالی کنید و اجازه دهید
خودش دوباره وسایل آن را داخل کمد قرار دهد.
الگوباشید.اگرمیخواهیدشجاعتدرفرزندنتانشکل
بگیرد ،بهترین و موثرترین راه این است که شما نیز
شجاع باشید .بهترین روش آموزش ،آموزش عملی
است .کودکان رفتار والدین خود را نوعی ارزش
میدانند و تالش میکنند از آن تقلید کنند ،پس از
این به بعد به اعمال خود بیشتر توجه داشته باشید.
یکی از بهترین راههای برخورد اصولی با ترس در
کودکان «همدلی» با آنهاست .هرگز به حال کودک
تاسف نخورید و برای او دلسوزی نکنید .کودکان
خیلی خوب تفاوت همدلی و دلسوزی را میفهمند.
به عقیده روانشناسان کودک و پزشکان متخصص،
بهتر است شیوه تربیتی و رفتاری که کودکتان هنگام
ترسیدن نشان میدهد و شیوه برخورد خودتان را
به خوبی بشناسید .بچهها با هم تفاوت دارند ،در
نتیجه برخوردشان با ترسهای مختلف متفاوت است.
بعضی کودکان در برخورد با ترسهایشان محتاطتر
و برخی دیگر نسبت به آنها بیتفاوت هستند .ترس
در کودکان ممکن است با ترسهای شما یکسان
باشد و همین نکته کمک میکند بدانید در برخورد
با ترسهای کودکتان و تربیت فرزند شجاع چگونه

برخورد كنيد .به این ترتیب:
 با کودک همدلی کنید و دورنمای آنچه که از آن
میترسد ،بررسی کنید تا بتوانید در روبرو شدن با
ترسش و کنار گذاشتن آن کمک کنید .خود را به جای
او بگذارید و با او همدلی کنید ،این روش یکی از
بهترین راههای تربیت فرزند شجاع است.
 ترس را بشکنید .سعی کنید ترس او را به موارد
کوچک بشکنید و گامبهگام با یکدیگر مسیر مقابله
با ترس نهاییاش را طی کنید.
 ترس کودک را نادیده نگیرید .با نادیده گرفتن ترس
کودک سعی در افزایش شجاعت او نداشته باشید.
 سعی نکنید مقابل کودک از ترس او شجاعانه
حرف بزنید .اینکه از کودکتان بخواهید در مواجهه
با ترسش صبور و خونسرد باشد ،اصال راه درستی
برای تربیت فرزند شجاع و مقابله با ترس او نیست.
 سعی کنید هوشمندانه پیشنهادهایی به کودک بدهید
تا بدانید در چه موقعیتی برای مواجهه با ترسش
راحتتر است .او را در آن موقعیت قرار دهید .البته
بهتر است مستقیم این کار را انجام ندهید.
 زمانی که کودک از چیزی میترسد ،خیلی بیشتر
باید مراقب رفتار و کنترل خشم خود باشید .اگر کودک
شما از موارد زیادی میترسد ،به جای عصبانی شدن
بهتر است با او همدردی کنید .اگر کودک بداند ترسیدن
او باعث عصبانیت شما و تنبیهش میشود ،آن را پنهان
خواهد کرد و به این ترتیب هرگز ترسهایش درمان
نمیشود و در بزرگسالی تاثیر بسزایی در عزت نفس
او خواهدداشت.
صداقت داشته باشید و محبت کنید .بر اساس نظر
متخصصان و روانشناسان کودک ،صداقت و صحبت
از تجربههایی که در مورد ترس داشتهاید ،به کودک

مونا فلسفی
دانشجوی دکترایروانشناسیسالمت،درمانگر
کودکوبازیدرمانگر

برای مقابله با ترسش کمک زیادی میکند .میتوانید
به او بگویید در موقعیت مشابهی بودهاید .همین حرف
باعث دلگرمی دادن به کودکتان میشود و حس میکند
در این راه تنها نیست .صحبت با کودکتان درباره
تجربههای مقابله با ترسهایی که داشتهاید ،باعث
میشود برای مقابله با ترسش تشویق شود و در این
راه ،خیلی راحتتر از ترسش صحبت کند.
نقشتانبهعنوانوالدینبسیارپررنگاست.نکتهبسیار
مهم برای تربیت فرزند شجاع و کمک به کودک برای
مقابله با ترسش این است که بتوانید بهعنوان والدین
کودک ،سرخوردگی و عصبانیت خود را در مواجهه با
ترسهای کودک ،بهخصوص زمانی که از شرکت در
فعالیتهای بیضرر میترسد ،کنترل کنید .اگر والدین
شناخت کافی از ترس کودک و نحوه برخورد با آن
نداشته باشند و کودک را به اجبار و برای جلوگیری
از سرخوردگی خودشان در موقعیتی که در آن راحت
نیستومیترسد،قراردهند،فرزندشانبیشترمیترسد
و از پدر و مادر خود فاصله میگیرد و آنها را امین
رازها و ترسهایش نخواهد دانست .برای جلوگیری
از بروز چنین اتفاقی باید بتوانید خشم خود را کنترل
کنید و ترسهای خود را بشناسید.
میتوانید برای همدلی و همراهی بیشتر با کودکتان
از ترسهای خود و راههایی که با آنها توانستید بر
ترسها غلبه کنید ،صحبت کنید .به او بگویید هنوز
هم بهعنوان یک بزرگسال ترسهایی دارید و سعی
میکنید با آنها مقابله کنید.
صحبت درباره تجربههای مشترک با کودکتان نهتنها
راهی مناسب برای تربیت فرزند شجاع و کمک به
کودک برای مقابله با ترسش است ،بلکه باعث همدلی
و صمیمیت بیشتر با او میشود.

کالم نو
دکتر علی فیروزآبادی
روانپزشک ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سالمی دوباره به بهار
بهارفصلزایندگی،زمانرویشوبالندگیطبیعت،فصل
تولد دگرباره و سالمی دوباره به آفتاب است .یادآور
اینکه سردی ،سیاهی و سرما جاودانه نیست .در دل
خاک سرد و فسرده و یخبسته زمستان پرجنبوجوشی
جریان دارد که خبر از هیاهوی شادمانه بهاری میدهد.
انسان در مراحل اولیه تکوین و تکامل خود بهعنوان
جزیی از طبیعت ،خود را درک میکرد و آن را به مثابه
مادری مییافت که بیدریغ و سخاوتمندانه آنچه دارد،
در اختیار او میگذارد و به شکلی متقابل آدمی نیز
حرمت مام طبیعت را نگه میداشت و از آلوده کردن
آن اجتناب میکرد .مراسم آیینی و جشنهایی که هر
ساله در آغاز بهار انجام میشد ،ناشی از همین نگاه به
طبیعت و سپاسگزاری از آن بهدلیل برکت دوبارهای
بود که از زایش مجدد خبر میدهد.
با «هوشیار» و «آگاه»تر شدن انسان در مسیر تکاملی خود،
شاهد جدا شدن او از طبیعت و تمایلش به سلطه بر
آن و «استقالل» از طبیعت هستیم .همانگونه که اریک
فروم ،روانشناس نامی آلمانی ،میگوید ،حس نزدیکی
و یگانگی با طبیعت ،مانند کودکی که خود را در آغوش
مادرمییابد،بهانساناولیهاحساسامنیتمیداد.کوشش
او را
بشر برای سازندگی ،زایش و بنای تمدن ناچار 
به سوی مقابله با طبیعت و عصیان در برابر آن کشانده
است .این امر هرچند آزادی و استقالل بیشتری به انسان

بخشیده ،امنیت و ثبات او را به هم زده است .انسان
جداشده از طبیعت مانند کودکی که مادرش دست او
را رها کرده ،مضطرب و هراسان میشود.
به نظر فروم ،انسان باید بتواند «آزادی از» را به «آزادی
برای» تبدیل کند .غلبه بر اضطراب ناشی از تنهایی که
انسان با هوشیار شدنش به آن دچار میشود ،جز با
مرتبط شدن با دیگر انسانها و عشق بارورانه ممکن
نیست که خود را به شکل تالشی مشترک برای زایندگی
و خالقیت نشان میدهد .با قطع ریشههای انسان از
طبیعت باید بتواند ریشههایی تازه برای خود جستجو
کند و احساس همبستگی و خویشاوندی با دیگر
انسانها (نهفقط گروهی از آنها) بالغانهترین شکل
پیوند است .چنین شخصیتی را فروم «شخصیت بارور»
مینامد که قادر به استفاده از ظرفیتهای درونی برای
تحقق بخشیدن به استعدادهای خود میشود اما برای
بعضی ،بار آزادی چنان گران است که راهی جز گریز
از آن ندارند( .گریز از آزادی ،اریک فروم ،ترجمه
عزتا ...فوالدوند)
اگر راه زندگی مسدود شد و انسان قادر به بسط قوای
درونی خود برای خالقیت و باروری نشد ،به جانب
تخریب یا تالش برای کسب قدرت یا تسلیم در برابر
قدرتی فراتر رانده میشود .انسان بارور ،انسانهای دیگر
را به عنوان اشیایی که در خدمت ارضای احتیاجات

او هستند ،نگاه نمیکند .اضطراب برخاسته از تنهایی،
انسانی را که از آغوش مادر طبیعت جدا شده و مذاهب
اسطورهای اولیه دیگر قادر به آرامش بخشیدن به او
نیست ،در پی راه جبرانی میبرد که امنیت از دست
رفته را به او برگرداند .تالش همگانی انسانها برای
ساختن دنیای بهتر و آغوشی که هر یک برای دیگری
باز میکند ،تنها راه درمان تنهایی آدمی است.
در غیاب چنین همدلی و همراهی ،به راههای ناسالم
برای آرام کردن خود دست میزند که آرامشی مانند
ماده مخدر به او میدهد .او تخدیر میشود ،از خود
بیگانه میشود ،در جستجوی امنیتی که به دست نیاورده
یا درصدد تسلط بر دیگران برآمده تا خیال خود را
راحت کند که کسی قادر به آسیب رساندن به او
نیست ،یا از آنجا که قادر به سازندگی نیست ،میل به
تخریب در او بیدار میشود یا عطای آزادی را بهدلیل
بار اضطرابی آن به لقایش میبخشد و تن به تسلیم
و تفویض اختیارات خود میدهد و اجازه میدهد
دیگری سرنوشت او را دست بگیرد .امید که زایش
دوباره طبیعت ،نویدبخش جوانه زدن نهال همدلی،
همبستگی و همراهی میان همه انسانها در زمانهای
باشد که انسان تنهاتر از همیشه ،به آغوش و شانههای
ی خود نیازی
دیگریبرای کاهش بار اضطراب درون 
دوچندان دارد .نوروز خجسته و پیروز.

یک سال دیگر شروع میشود.
خیلی از ما ،در حالی که به روزهای
پشتسرگذاشته امسال نگاه میکنیم،
نگاهمانبهپیشرواست.اگرسرمانبه
کار حساب و کتاب دنیا باشد ،چرتکه
ذهنمان را به دست گرفتهایم و خوب
و بد سالی که گذشت و اتفاقهایش
را حساب و مرور میکنیم .حساب
و کتاب روزهایی که قدرتی برای
مقابلهوتغییرآنچهبرایماناتفاقافتاده،
نداشتهایموروزهاییکهخودمانبرای
خودمان ساختهایم .از آن روزهایی
که وقتی به یادش میآوریم ،تاسف
نمیخوریم و دلمان قرص میشود به
اینکه توانستهایم طوری زندگی کنیم
که در کارنامه سالیان ه عمرمان ،نمره
قبولی بیشتر باشد که رد نشدهایم در
آزمون آدمیت و مهربانی .دیدنیها را
دیدهایم و فقط نگاه نکردهایم .آرامتر
قدمبرداشت هوفهمیدهایمسربلندیمان
در ندیدن و گذشتن از رنج آدمها
نیست ،بودهایم و تقال کردهایم برای
زدودن تکدر خاطرها.
سینه هر کدام از ما را که بشکافند،
هم بوی نفرت میدهد ،هم عطر مهر.
پر از بخشش و طمعایم .پر از امید و
ناامیدی.پرازپنهانکاریوشفافبودن.
همه ما پر از تناقضیم اما اینکه به کدام
حسهایمان بیشتر میدان داده باشیم،
در این که چه هستیم و زندگیمان
چه معنایی دارد ،نقش پررنگی دارد.
بعضیها زندگیشان بیمعناست و
بعضی دیگر آنقدر زندگی و آدم بودن
را بلدند که به زندگی دیگران هم معنی
میدهند .لحظاتی از عمرشان را را
وقف این کردهاند که به زندگی معنا
و هدف بدهند ،تا وقتی به پشت سر
نگاه میکنند ،سفیدیها را بیشتر از
سیاهیها ببینند ،تا حتی اگر نبودند،
نغمهای از آنها به جا میماند ،نغمهای
که در یادها بماند.

ستون آخر
پدر است .از آن پدرهایی که دلش
میخواهد بچههایش همه چیز داشته
باشند .شب عیدی دستشان را بگیرد
و بزند به دل بازار و نونوارشان کند
تا جگر خودش حال بیاید از دیدن
لبخند بچهها اما آنچه برای من و
تو روزمرگی و عادی است ،برای
بعضیها مثل او ،آرزوست.
بیماری رمقی برایش نگذاشته و
سلولهای سرطانی تمام بدنش را
بیرحمانه تسخیر کردهاند .سرطان
مثانه او را آنچنان از لحاظ مادی
و جسمی ناتوان کرده که کمک
نزدیکان مهربانش هم نتوانسته کمی
از بار دردهایش کم کند .این پدر
و خانوادهاش در خانهای اجارهای
زندگی میکنند و سال را با این دغدغه
تمام میکنند که  8/5میلیون بدهکارند
و هزینه جراحی را هم که ودیعه
گرفتهاند ،بر دوش دارند .من و تو
میتوانیم کاری کنیم که یک پدر و
خانوادهاش کمدغدغهتر و بیغصهتر
سال جدید را شروع کنند ،بوی بهار
را حس کنند و شوق زندگی در
وجودشان زنده شود.
اگر میخواهی این سال را با خاطرهای
از نیکی تمام کنی ،میتوانی وجه
نقد را به کارت بانک پارسیان با
شماره 6221-0610-8001-0756
به نام موسسه خیریه امدادگران
عاشورا واریز کنی و با شماره
تلفن( 75983000داخلی )2یا
شماره همراه  09198012677تماس
بگیری .این پدر با کد  23261در
موسسه امدادگران عاشورا شناخته
میشود.
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در
قالب عکس ،نقاشی ،داستان،
شعر ،خاطره و ...باموضوع سالمت،
معنويت و نيكوكاري حداكثر در
 500كلمه به نشاني اينترنتي:
 www.salamat.irمربوط به صفحه
آخر ارسال كنيد تا در اين صفحه
با نام شما منتشر شود.

