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زيبايى       وتغذيه

نگاهي به بهترين و بدترين خوراكي ها 
به مناسبت روز جهاني كبد چرب

ماهي  را با 
سبزي هاي تازه 
ميل كنيد!

يكى از شيوه هاى اصلى براى درمان بيمارى كبد چرب، صرف نظر 
از نوع اين بيمارى، رژيم غذايى مناسب است. همان طور كه نام اين 
بيمارى نشان مى دهد، ابتال به بيمارى كبد چرب يعنى اينكه چربى 
مازاد يا بيش  از حدى در كبد شما وجود دارد. يك كبد سالم، در 
يك بدن سالم به دفع سموم كمك مى كند و همچنين نقش مهمى 
در توليد صفرا دارد. بيمارى كبد چرب به كبد آسيب مى رساند و در 
نتيجه نمى گذارد عملكرد كبد به درستى انجام شود...  صفحه 26

 دكتر غالمرضا 
كردافشارى

متخصص طب سنتى، 
استاد دانشكده طب سنتى 

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

مصرف كرفس و آلبالو
 براي كبد چرب

يكى از مواردى كه در طب سنتى براى پيشگيرى 
يا درمان بيمارى كبد چرب مطرح مى شود، 
استفاده از انواع گياهانى است كه هم فيبر زيادى 
دارند و هم خاصيت ضدالتهابى. اگر بخواهيم از 
منظر طب سنتى مقايسه اى بين مصرف گياه يا 
جوشانده مستقيم گياه و عرق آن داشته باشيم، 
بهتر است بدانيم به  دليل ناآگاهى عمومى نسبت 
به نوع تهيه و خلوص عرقيات گياهى، همواره 
استفاده از جوشانده يا خود گياه براى درمان 
مشكالت مختلف بر عرق آنها برترى دارد. در 
مورد بيمارى كبد چرب هرچند بيشتر گياهان 
حاوى فيبر فراوان هستند، برخى از آنها مانند 
رازيانه به دليل اثر ضدالتهاب خود مى توانند 
محافظ خوبى براى كبد باشند و جلوى ابتال 
به فيبروز كبدى را بگيرند. رازيانه را مى توان 
به صورت دم كرده براى پيشگيرى يا كمك به 

درمان بيمارى كبد چرب استفاده كرد. 
از ديگر گياهان موثر در حفظ سالمت كبد 
مى توان به كاسنى اشاره كرد. مصرف جوشانده 
كاسنى در حد متعادل كمك خوبى به درمان 
بيمارى كبد چرب مى كند. ضمن اينكه اين 
گياه اثر محافظتى بر كليه ها و كبد در مقابل 

سموم و داروهاى شيميايى دارد. 
يكى ديگر از گياهان بسيار مفيد براى پيشگيرى 
يا كمك به درمان بيمارى كبد چرب، كرفس 
است. كرفس حاوى مقادير فراوانى فيبر غذايى 
است و مصرف روزانه آن به صورت خام يا 
بخارپز مى تواند تا حد قابل قبولى به پيشگيرى 
از ابتال به كبد چرب يا تسريع روند درمان آن 
كمك كند. ميان ميوه هاى مختلف هم مى توان به 
آلبالو، انار و زرشك به عنوان خوراكى هايى كه 
باعث تقويت كبد، كاهش التهاب آن و پيشگيرى 
از ابتال به بيمارى كبد چرب يا كمك به درمان 
آن مى شوند، اشاره كرد. در برخى منابع، مصرف 
بعضى گياهان مانند چاى كوهى، كندر، خارمريم 
و حتى سياهدانه به صورت دم كرده مى تواند 

در حفظ سالمت كبد مفيد و موثر باشد. 

پيشنهاد كتاب

نامكتاب:...................................امامرضاعلیهالسالم
پديدآوردنده:..............................................زهراعبدی
انتشارات:...........................................كتابجمکران
..........................................25صفحه تعدادصفحات:

نرم افزار اختصاصی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه تلفن 
های همراه و سیستم عامل اندروید با هدف تسهیل و تسریع در 
دسترسی عموم عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی، از سوی 

دبیرخانه این جشنواره طراحی و ارائه شد.
این نرم افزار در صفحه ابتدایی خود دارای ۶ بخش »ثبت نام در 

جشنواره«، »ورود و شرکت در جشنواره«، »منابع جشنواره«، 
»راهنمای شرکت در جشنواره«، »نشانی نزدیک ترین کتابخانه 

عمومی« و »دریافت فراخوان جشنواره« است.
عالقه مندان می توانند نرم افزار شرکت در نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی را از طریق اسکن رمزینه مقابل دریافت نمایند.

نرم افزار نهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی ویژه تلفن های همراه ارائه شد

به منظور تسهیل در دسترسی عالقه مندان؛

خبر ويژه

برايمشاهدهآخريناخبارنهاد
كتابخانههــايعموميكشــور
ميتوانیدتوســطگوشيتلفن
همراهخودازرمزينههايروبهرو

رااسکنبگیريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

ارادت و عالقۀ مردم ایران به امام رضا علیه السالم آن قدر زیاد است 
که تا کنون داستان های بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته 
شده است. کودکان نیز مانند بزرگساالن به مطالعۀ داستان های 

تاریخی از اهل بیت علیهم السالم عالقه مند هستند. 
»امام رضا علیه السالم« نام کتابی است از مجموعۀ »چهارده 
معصوم«، روایتی کوتاه و خالصه از زندگی امام رضا علیه السالم 

از زمان والدت تا شهادت آن حضرت. معنی نام مبارک ایشان، 
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری، اثبات 
حقانیت ایشان بر همه گان و کینه و دشمنی مأمون از موضوعاتی 
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. در این کتاب 
تصویری، کودکان به طور خالصه با دورۀ کوتاهی از زندگی پُر 

برکت امام مهربانی آشنا می شوند.

راههایدريافتمنابعجشنواره:
 دریافت فایل کتاب ها می توانند از طریق اسکن رمزینه مقابل

 مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.razavi.iranpl.ir و اقدام به دریافت فایل کتاب ها 
مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

 كودك 
)4 تا 12 سال(

 نوجوان
 جوان و بزرگسال)13 تا 17 سال(

)18 سال به باال(

 امام رضا علیه السالم
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات: جمکران 

برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

 کبوترها و آهوها 
نویسنده: سید احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 
برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 فاطمه و فاطمه 
شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا سالم اهلل علیهما 

نویسنده: محمد مهاجرانی 
انتشارات: زائر 

برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 

 هشت قصه از امام جواد علیه السالم 
نویسنده: حسین فتاحی

انتشارات: قدیانی 
برای متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

 راز آن بوی شگفت 
داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السالم

نویسنده: فریبا کلهر 
انتشارات: به نشر
  با کبوترهای گنبد

سروده هایی درباره امام رضا علیه السالم برای نوجوانان
نویسنده: احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 

 درختی که بال در آورد
 داستان هایی از زندگی امام جواد علیه  السالم 

نویسنده: مجید مالمحمدی 
انتشارات: بوستان کتاب 

 مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه السالم
نویسنده: علی جانفزا  و علی خیاط

 انتشارات: به نشر
 فصل فیروزه 

نویسنده: محبوبه زارع
انتشارات: کتابستان معرفت

 دّر عصمت
مروری بر زندگانی حضرت معصومه سالم اهلل علیها

نویسنده: علی اشرف عبدی 
انتشارات: زائر

 ابوالفضل نهضت رضوی
زندگانی حضرت احمدبن موسی علیهما السالم شاهچراغ

نویسنده: محمدرضا سنگری 
انتشارات: شاهچراغ 

 سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیه السالم

نویسنده: جواد محدثی
انتشارات: به نشر

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشیدن نقاشی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در برگه های 
مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل، 

تحویل گرفته می شود(.

ارسال فیلم موبایلی  ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخش های جذاب کتاب.

راههایشركتدرجشنواره
پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر 

اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره خواهد بود.

ارسال فیلم موبایلی   ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد 
مرتبط با موضوع در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، خانواده، همکاران و...( .

ارسال معرفی کتاب به صورت متنی  معرفی کتاب دلخواه، تصویر و مشخصات آن )به صورت 
متنی( در حد یک پاراگراف ) ۳۵۰ کلمه( .

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشــیدن نقاشــی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در 
برگه های مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس 

از تکمیل، تحویل گرفته می شود(.

پاســخگویی به ســئواالت چهار گزینه ای  پاســخگویی به صورت مکتوب و 
الکترونیکی و بر اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره.

ارسال یک فیلم موبایلی  ارســال فیلم معرفی کتاب از یکی از منابع جشنواره و 
یا منابع آزاد مرتبط با موضوع جشنواره در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، 

خانواده، همکاران و...(.

السالمعلیهترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیهترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیهالسالمالسالم


