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غالمرضا احمدی بیدا خویدی

   یادداشت مدیرمسئول

                                        بسم اهلل القاسم الجبارین

 بنام خدای مهربان ومنتقم 
 درود و سالم خدا بر پیامبر و امامانیکه که به ما آموختند زیر بار زور نرویم.

رفتــار انســانها بــر دو پایــه اســتوار اســت : جبــر واختیــار. گاهــی برخــی اعمــال ورفتارهــا بــه 
مــا تحمیــل میشــود و بــر اســاس مقتضیــات زمانــه مجبــور بــه پذیــرش ان هســتیم تــا در 
زمــان ومــکان مناســب تغییــری درآن ایجــاد کنیــم وگاهــی کلیــه رفتــار واعمــال در اختیــار 
ــی انتخــاب مــا از اهمیــت خاصــی برخــوردار  خودمــان اســت ومیتوانیــم انتخــاب کنیــم ول
اســت کــه عاقالنــه انتخــاب کنیــم یــا از ســر بــی تدبیــری و بــدور از عقالنیــت بــه همیــن 
دلیــل اگــر بــه فرمایــش امامــان معصــوم توجــه کنیــم میفهمیــم اینجــا بایــد انتخــاب از روی 

عقــل ومعرفــت وشــعور باشــد.
ــی را انجــام  ــل نیســت کســیکه عمل ــد : عاق ــب میفرماین ــن ابیطال ــی اب ــان عل ــوالی متقی م
دهــد قبــل از اینکــه بــه عاقبــت آن بیندیشــد. زیــرا ایــن اختیــار هــم میتوانــد مــارا عاقبــت 

بخیــر کنــد ویــا خســرانی ســنگین در زندگــی مــا ایجــاد نمایــد.
 ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی فــردی بــود خدائــی و از روی اختیــار راهــی را انتخــاب کــرد 
ــی نجیــب و خــدا جــوی  ــاه و آزادی مردمان ــری خــودش و رف کــه نتیجــه اش عاقبــت بخی
بــود کــه از چنــگال یکــی از شــقی تریــن گــروه کــه بــه اســم اســالم درحــال نابــودی دیــن 
ــا و آل ســعود  ــکا و اروپائیه ــار راهــم کشــورهای امری ــن اختی ــی همی ــد ول و مســلمین بودن
بــدون اندیشــه و تفکــر انجــام دادنــد و ایــن گــروه تکفیــری را پایــه گــذاری کردنــد و تمامــی 
هزینــه تســلیحات وادوات آنهــا را برعهــده گرفتنــد ولــی در زمانــی همیــن دســت پــرورده بــه 

خودشــان حملــه کــرد و خســارتهای جبــران ناپذیــری بــر آنهــا تحمیــل کــرد . 
در واقــع بــه فرمایــش مــوالی متقیــان علــی )ع( چــون عاقــل نبودنــد واز روی عقــل و خــرد 
ــه  ــتند ب ــران را نداش ــا کشــور ای ــی ب ــوان رویاروئ ــون ت ــد وچ ــر نکردن ــئله فک ــن مس ــه ای ب
ــرد و  ــد ک ــام خواه ــه خودشــان قی ــروه روزی برعلی ــن گ ــه ای ــد ک ــن مســئله فکــر نکردن ای
دودمانشــان را بفنــا میدهــد و بعــد هــا دیدیــد کــه همیــن مــاری کــه درآســتین پــرورش 
داده بودنــد باخودشــان چــه کــرد و مــدت زیــادی آســایش را از شــهر ودیــار همیــن اروپائیهــا 
گرفــت وآنهــا را مســتاصل نمــود کــه خــود تــوان مقابلــه بــا ایــن گــروه را نداشــتند و دوبــاره 
ــروه اشــقیاء  ــن گ ــاد توانســت ای ــه زی ــزی وهزین ــه ری ــا برنام ــه ب ــار وعاقالن ــا اختی ــردی ب ف
ــران وســائر  ــام از افغانســتان وای ــان تعــدادی از رزمنــدگان  گمن ــن می ــود کنــد ودر ای را ناب
کشــورهای مســلمان جهــان  مظلومانــه در کنــار ســردار بــزرگ اســالم ســپهبد حــاج قاســم 
ــدی  ــپهبد ابومه ــی س ــا فرمانده ــراق ب ــعبی از ع ــد الش ــد حش ــکر قدرتمن ــلیمانی و لش س

المهنــدس ریشــه ایــن گــروه داعشــی را از جــا کندنــد
و منطقــه اســیا واروپــا بســمت آرامش ســوق داده شــد 
کــه بــاز همیــن اختیــار بــدون تعقــل و بــا بــی تدبیــری 
ودشــمنی وکینــه تــوزی حکومــت امریــکای جهانخــوار 
خــون ایــن عزیــزان ناجوانمردانــه ودر ســحرگاه جمعــه 
ــد  ــه ش ــن ریخت ــی برزمی ــاه 98 درحال ــیزدهم دیم س
ــوت  ــا دع ــد و ب ــود نمیکردن ــی ازخ ــچ دفاع ــه هی ک
ــداد  ــه شــهر بغ ــراق درحــال ورود ب ــات ارشــد ع مقام
بودنــد تــا پیامــی از دولــت ســعودی دریافــت کننــد .
و دنیــا را داغــدار کــرد . چــرا کــه مــردم کشــورهائیکه 
ــرداران  ــتند س ــد میدانس ــده بودن ــش ش ــر داع درگی
بــزرگ ایــران و عــراق چــه خدمتــی بــه بشــریت کــرده 
بودنــد . مــردم ایــن دوکشــور وســائر کشــورها ســه روز 
ــان تشــییع  ــد وچن ــا کردن ــات را برپ ــن تجمع بزرگتری
جنــازه ای را رقــم زدنــد کــه دنیــا و همان دشــمنان در 
حیــرت ماندنــد وتــازه فهمیدنــد کــه ماشــه اســلحه را 
بســمت چــه کســانی چکانــده انــد . و مــردم خداجــوی 
ایــران و عــراق و ســوریه ولبنــان و هنــد و ســائر 
کشــورهای حتــی غیــر مســلمانان ســه روز در عــزای 
ایــن عزیــزان خــون گریســتند و خواســتار انتقــام 
ــر  ــییع پیک ــدند و در روز تش ــزان ش ــن عزی ــون ای خ
ــن شــهداء مــردم شــهرهای خوزســتان تهــران قــم  ای
ــی  ــه تمام ــد ک ــا کردن ــر پ ــی ب ــان تجمع ــان چن کرم
ــی  ــوان کتمــان حضــور میلیون ــان ت ــای جه شــبکه ه

ــتند. ــردم را نداش م

مــردم عــراق در روز شــنبه 14دیمــاه پیکــر شــهداء را 
ــح  ــد وصب ــت تشــییع کردن ــوه جمعی ــا انب ــراق ب در ع
ــالمی  ــن اس ــاه وارد میه ــم دیم ــنبه پانزده روز یکش
شــدند و در شــهرهای خوزســتان تشــییع بــا شــکوهی 
ــییع  ــم تش ــاه مراس ــت و  از روز15 دیم ــورت گرف ص
ــا  ــان و نهایت ــم وکرم ــران و ق ــپس ته ــهد و س در مش
ــح  ــر مصل ــاه پیک ــنبه 18 دیم ــار ش ــح روز چه در صب
شــده ســردار دلهــا در کرمــان بــه خــاک ســپرده شــد 
ــه  ــود ک ــدی ب ــه ح ــان ب ــت در کرم ــیل جمعی و س
ــال  ــا کم ــد وب ــارج ش ــان خ ــت متولی ــرل از دس کنت
ــن در  ــرباز وط ــن س ــقان ای ــدادی از عاش ــف تع تاس
ــران  ــاره ای ــد ودوب ــان باختن ــت ج ــام جمعی ــر ازدح اث
داغــدار شــد ولــی نیــروی قدرتمنــد ســپاه وشــاگردان 
ــنبه  ــحر گاه چهارش ــلیمانی در س ــپهبد س ــردار س س
ــا 13  ــداد را ب ــه بغ ــی در حوم ــای امریکائ ــر نیروه مق
ــام  ــش مق ــه فرمای ــد وب ــدم کردن ــد موشــک منه فرون
والیــت ســیلی اولیــه را بــه گــوش امریکائیهــا نواختنــد 
ــه  ــکان مناســب گرفت ــان و م ــام واقعــی در زم ــا انتق ت

شــود.
دســت تقدیــر اینگونــه رقــم خــورد کــه در کمتر از ســه 
ــه امریکائیهــا  ــه الن ــه ســنگین ســپاه ب ســاعت از حمل
ــه  ــد دقیق ــد از چن ــن بع هواپیمــای مســافربری اوکرای
برخاســتن از بانــد فــرودگاه امــام خمینــی )ره( بنــا بــر 
اعــالم فرماندهــی هــوا فضــای ســپاه بــا خطای انســانی 
ــقوط  ــت وس ــرار گرف ــی ق ــد هوائ ــت پدافن ــورد اصاب م
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ــر دلهــا گذاشــت کــه  کــرد وجــان تعــدادی از مســافرین ایرانــی وخارجــی را گرفــت و داغ ســنگین دیگــری ب
ایــن موضــوع را تــا روشــن شــدن دقیــق علــت مســکوت میگذاریــم چــون روایتهــای مختلفــی در مــورد ســقوط 

وجــود دارد.
ولــی بعــد ازتحقیقــات اولیــه ســردار ســرافراز حاجــی زاده از طریــق صــدا وســیما بــه مــردم دنیــا گــزارش داد 
ــا عــذر خواهــی کــرد و فرمــود زمــان شــنیدن خبــر آرزوی  ــه گــردن گرفــت و صراحت وهمــه تقصیــر هــا را ب
مــرگ کــردم کــه تاکنــون بــرای مــردم جــان میدادیــم ولــی امــروز ظاهــرا بدســت یکــی از نیروهــای مــا جــان 

تعــدادی بیگنــاه گرفتــه شــده اســت .) بایــد عــرض کنیــم ســردار عزیــز شــما نــور چشــم ملتیــد(.
ولــی دشــمن تــاب تحمــل ایــن انســجام یکپارچــه مــردم ایــران رانیــاورد ومترصــد ضربــات ســنگین بــر پیکــره 

ایــن ارگان محافــظ کشــور اســت. 
متاســفانه برخــی از جوانــان احساســی بــدون تعمــق مبــادرت بــه توهیــن بــه ایــن ارگان از جــان گذشــته نمــوده 
وشــنبه شــب تعــدادی از دانشــجویان در راســتای همــدردی بــا خانــواده هــای داغــدار ســانحه هوائــی در مقابــل 
دانشــگاه تهــران و امیــر کبیــر تجمــع کردنــد و دشــمن بالفاصلــه بــه داخــل ایــن تجمــع نفــوذ کــرد ومبــادرت 
بــه اهانــت بــه ســاحت مقــدس شــهید ســلیمانی نمودنــد کــه دربیــن آنهــا ســفیر پیــر اســتعمار هــم حضــور 
ــن  ــم دشــمن از ای ــازه ندهی ــم واج ــن انســجام را پاســداری کنی ــد ای ــی بای ــر زمان ــس بیشــتر از ه داشــت . پ

اتفاقــات ســوء اســتفاده کنــد
درخاتمــه بایــد عــرض کنــم کــه بنــا بــر مصاحبــه هــای فرماندهــان ارتشــهای کشــورهای مجــاور ازجملــه ترکیــه 
وقطــر وظاهــرا مصــر ایــن حرکــت نوعــی عملیــات نظامــی امریــکای جهانخــوار بــوده اســت کــه بایــد صبــر کنیــم 

تــا واقعیــت روشــن شــود .
ولــی آنچــه کــه مهــم اســت از خــود گذشــتگی نیــروی مخلــص ســپاه اســت کــه در راســتای التیــام زخــم ایــن 

مصیبــت تمــام تقصیرهــا را پذیرفــت

                                                                                                    ان اهلل مع الصابرین 
                                                                                                                 احمدی بیداخویدی

بنام حضرت دوست

دالئــل آلودگــی هــوا چیســت و ایــن نابســامانی کشــور و 
ــوان  ــته باشــد بعن ــه داش ــی بایدادام ــا چــه زمان شــهرهایمان ت
نمونــه تــا چــه زمانــی بایــد فرزنــدان ایــن مــرز وبــوم ازتحصیــل 
ــه  ــند؟ ک ــرگردان باش ــر س ــا معاب ــزل وی ــده ودر من ــاز مان ب

ــد. ــر ندارن ــاق فک ــد وات ــی تدبیرن ــان ب مدیرانم
ــی  ــل عموم ــل و نق ــاع حم ــه اوض ــیده ک ــت آن نرس ــا وق آی
ــت چــاره ای بیندیشــد  ــکاش دول ــردد ســاماندهی شــود؟ ای وت
ــی را  ــل عموم ــل ونق ــی حم ــی درپ ــای پ ــی ه و بجــای تعطیل
ــزرگ  ــهرهای ب ــرو درش ــدازی مت ــت راه ان ــد وجه ــامان بده س
هزینــه کنــد واتوبوســهای برقــی مــردم را جابجــا کننــد در تمــام 
ــود  ــت میش ــردم مدیری ــد م ــت وآم ــا رف ــزرگ دنی ــهرهای ب ش
ــه عــدم اســتفاده از  ــردم ب ــف کــردن وترغیــب م ــل از مکل وقب
ــه نســبت  ــاک ب اتومبیلهــای شــخصی حمــل ونقــل عمومــی پ
جمعیــت پیــش بینــی میشــود و متــرو بــا تمــام ظرفیــت مــردم 

را جابجــا میکننــد .
ــه  ــر مبــادرت ب ــا قطارهــای برقــی درمعاب اتوبوســهای برقــی وی
ــه  ــر هیچکــس ب ــه مهمت ــد واز هم ــی مســافرین میکنن جابجائ
رایــگان حــق توقــف در معابــر شــهری را نــدارد و کلیــه معابــر 
مجهــز بــه پارکومتــر هســتند کــه قیمــت هرســاعت توقــف از دو 
یــورو تــا چهــار یــورو متفــاوت اســت درنتیجــه هیچکــس بــدون 
ــا  ــد و شــهر ب ــی آی ــه ســطح شــهر نم ــل ب ــا اتومبی اضطــرار ب

ــه دور از آلودگــی اســت. ــاد ب جمعیــت زی
ــه  ــتفاده از دوچرخ ــرای اس ــهری ب ــاخت ش ــر س ــی زی از طرف
وموتورهــای برقــی مهیــا اســت وقانــون راننــدگان را مکلــف بــه 
ــاده و دو چرخــه  ــن پی ــه عابری ــرام ب ــدم واحت ــت حــق تق رعای
ــی  ــط کش ــا خ ــه ب ــیر دوچرخ ــی مس ــد و تمام ــواران میکن س
ــه  ــه ب ــا دوچرخ ــت و ب ــده اس ــخص ش ــذاری مش ــت گ وعالم
ــی  ــا امن ــن عیــب محســوب نمیشــود ونگــران ن محــل کار رفت
ــد همــه  ــر در ســطح شــهرها مالحظــه کنی ــم نیســتند و اگ ه
تیــپ افــرادی را مالحظــه میکنیــد کــه بــا بــدون اینکه احســاس 
خطــر کننــد بــا دوچرخــه بــه محــل کار خــود مراجعــه میکننــد 

ــارک دوچرخــه وجــود دارد. ــای مناســبی جهــت پ و مکانه
در کشــور مــا بدلیــل اینکــه فرهنــگ دوچرخــه ســواری ناقــص 
ــه  ــیر دوچرخ ــود مس ــت ونب ــدم امنی ــاظ ع ــردم بلح ــت وم اس

اســتفاده  دوچرخــه  از  کمتــر  معابــر  در 
پیــاده روی هــم  بــه  میکننــد وعــادت 
نکــرده انــد و جهــت طــی طریــق مســافت 
ــه  ــر اراب ــوار ب ــم س ــر ه ــرز دو کیلومت کمت
ــم  ــاید ه ــوند ش ــوا میش ــده ه ــوده کنن آل
آلودگیهــای بصــری مانــع پیــاده روی آنــان 
میشــود درهــر صــورت جهــت طــی کــردن 
کوتاهتریــن مســیر هــم ســوار بــر اتومبیــل 
ــراه  ــد بهم ــی ب ــد ویژگ ــن چن میشــوند وای
ــی  ــت محیط ــی زیس ــی آلودگ ــه اول دارد ک
ــر  ــدید در معاب ــک ش ــی ترافی ــت و دوم اس
شــهری کــه منتــج بــه عصبانیــت وبعضــا زد 
وخــورد وروان پریشــی افراد میشودوســومی 
بابــت  اضافــی  هــای  هزینــه  پرداخــت 
ســوخت و اســتهالک وســرقتهای نابهنــگام 
و .....کــه اغلــب اتومبیلهــا تــک سرنشــین در 

ــد. ــردد میکنن ســطح شــهر ت

هنــوز در ســطح شــهرها اتومبیلهای 
میکنیــم  مشــاهده  را  فرســوده 
ــای زیســت محیطــی  ــه آلودگیه ک
شــدیدی دارنــد کامیــون هائــی که 
در زمــان تــردد ابــری از دود پشــت 
و  کننــد  مــی  ایجــاد  ســرخود 
تنفــس را بــر مــردم دشــوار نمــوده 
وکمتــر بــا آنهــا برخــورد میشــود و 
یــا مالــک آن بــه لحــاظ اقتصــادی 
تــوان تعویــض و یــا تعمیــر ماشــین 
ــرای  ــد ب ــا نبای ــدارد آی ــود را ن خ
ایــن معضــالت چــاره ای  رفــع 

ــود؟  ــیده ش اندیش
ــور  ــدی در کش ــوخت تولی ــا س ای
ــر  ــا غی ــوخت اروپائیه ــد س همانن
ســازمان  آیــا  ؟  اســت  آالینــده 
محیــط زیســت کنترلــی بــر تولیــد 

دارد؟  ســوخت 

 غالمرضا احمدی بیداخویدی
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امــروزه در اروپــا مشــاهده میشــود در کنــار معابر 
محلهــای شــارژ اتومبیلهــای برقــی تعبیــه شــده 
ودر شــلوغترین شــهرها هــم آلودگــی آزاردهنــده 
ــه  ــم ب ــی ه ــای بنزین ــور اتومبیله ــت و موت نیس
هنــگام  و  میشــود  خامــوش  توقــف  محــض 
حرکــت روشــن شــده و بــه حرکــت ادامــه مــی 

دهــد . 
چــرا از تجربــه دیگــران بهــره بــرداری نمــی کنیم 
ــدام از  ــه م ــم ک ــا میائی ــار بدنی ــد ب ــر چن ؟ مگ

ــم؟  ســعی وخطــا اســتفاده میکنی
آیــا وزارت صمــت تاکنــون جهــت رفــع مشــکل 
از  ســواریها  موتورهــای  واصــالح  آلودگــی 
ــه  ــی ارائ ــت طرحهائ ــته اس ــن خواس متخصصی
دهنــد ودر یــک مرکــز تحقیقــات بررســی کننــد 
ــی  ــای فعل ــن طرحه ــرح را جایگزی ــن ط وبهتری
نماینــد؟ شــما را بخــدا منافــع شــخصی را کنــار 
بگذاریــد و بفکــر فرزندانمــان باشــیم بفکــر آینده 
باشــیم بفکــر رفــاه مــردم باشــیم تــا چــه وقــت 
بایــد ایــن مشــکالت برزندگــی مــردم ســنگینی 

کنــد؟
ولــی آنچــه کــه بنده مشــاهده کــرده ام در ســایر 
ــی را  ــا کمتــر اتومبیلهائ کشــورها بخصــوص اروپ
مالحظــه میکنیــد کــه تــک سرنشــین باشــند و 
یــا صرفــا جهــت خوشــگذرانی معابــر شــهری را 
اشــغال کننــد. و مهمتــر از همــه محــل پارکــی 
در ســطح شــهر وجــود نــدارد کــه بخواهنــد بــه 
ــه  ــرده و ب ــارک ک ــود را پ ــل خ ــی اتومبی راحت
محــل مــورد نظــر خــود برونــد اگــر هــم محــل 
ــرو  ــه مت ــف از کرای ــه توق ــد هزین ــارک بیابن پ
.تاکســی یــا اتوبــوس برقــی گرانتــر خواهــد بــود 
ــات  ــزی وامکان ــه ری ــن برنام ــا ای ــت ب ــال دول ح
خدمــات شــهری بنزیــن را گــران میکننــد مــردم 

ــد. ــرار نمیگیرن نیــز در وضعیــت اســتیصال ق
متاســفانه در کشــور مــا هیــچ دســتگاهی حاضــر 
ــد  ــام ده ــتی انج ــود را بدرس ــه خ ــت وظیف نیس
ســاماندهی محــل پــارک خودروهــا ازجملــه 
ــی .طراحــی ونصــب  ــای عموم احــداث پارکینگه
ــگ  ــن پارکین ــه تامی ــکان ب ــزام مال ــر .ال پارکومت
ــا  ــگ ب ــذف پارکین ــری از ح ــاز وجلوگی ــورد نی م
شهرداریســت کــه ظاهــرا بــا پارلمــان محلــی بــه 
تفاهــم نمیرســند . مــردم هــم کــه ارزشــی ندارند 

کــه ســرگردان درمعابــر باشــند یــا جلو درب منزلشــان 
فــردی الابالــی پــارک کــرده و رفتــه پــی کار خــودش.

درســایر کشــورها جهــت کلیــه اماکــن و ســاختمانها 
ــه  ــت وب ــده اس ــبینی ش ــودرو پیش ــارک خ ــل پ مح
تعــداد ســاکنین یــا مراجعیــن محــل پــارک خــودرو 
دارنــد و مالکیــن اتومبیلهــا در معابــر مزاحمتــی 
بــرای یکدیگــر ایجــاد نمیکننــد . بجــز هســته 
هــای قدیمــی شــهر هایشــان کــه آنهــم پارکینگهــا 
مدیریــت شــده و هیچکــس بــرای دیگــری مزاحمــت 
نــدارد . درکشــور مــا هــم چنــد ســال اخیــر قوانیــن 

ــن ــازی مالکی شهرس
ــه تامیــن پارکینــگ نمــوده  و ســازندگان را مکلــف ب
ــن مســئله  ــه ای ــراد ســودجو ب ــی هنــوز برخــی اف ول
بــا جدیــت نــگاه نمیکننــد وصرفــا در راســتای کســب 
ــل پارکینــگ  ســود بیشــتر حــذف پارکینــگ و تبدی
ــا مســکونی اتفــاق میافتــد و  ــه اســتفاده تجــاری ی ب
ــاده صــد  ــال تاســف بعضــی کمیســیونهای م ــا کم ب
ــن  ــد وای ــه میکنن ــدور رای جریم ــه ص ــادرت ب مب
ــه  ــر ک ــهروندان دیگ ــوق ش ــع حق ــه تضیی ــه منزل ب
ــات  ــف از عملی ــل از تخل ــط قب ــب ضواب ــد حس بای
ســاختمانی جلوگیــری شــود و مدیریــت شــهری در 

ــرد .  ــرار نگی ــل عمــل انجــام شــده ق مقاب
ــری  ــرج س ــی ک ــتان کمال ــان بیمارس ــه خیاب ــر ب اگ
بزنیــد مشــاهده خواهیــد کــرد کــه بیمارســتان 
تخریــب ونوســازی شــده وبعنــوان یــک مرکــز 
ــی  ــد ول ــت میکن ــرال( فعالی ــی )جن ــی عموم درمان
ــهرداری  ــرده وش ــن نک ــگ تامی ــد پارکین ــک واح ی
هــم بعنــوان مدیریــت شــهری هیــچ اقدامــی در ایــن 

ــت  ــوده اس ــه ننم زمین
بــه یکــی از اعضــای شــورای شــهر قبــل گلــه کــردم 
کــه شــما بعنــوان ناظــران باالدســت شــهرداری چــه 
اقدامــی کردیــد؟ ایــن بــرادر عزیــز فرمودنــد مریضــی 
ــا نفــس  ــش را شــکافتیم ت ــود گلوی ــوت ب درحــال م

بکشــد.
بــه راســتی اگــر مریضــی درحــال مــوت بــود مجازیــم 
کــه اورا زنــده نگــه داریــم بــه قیمــت وقــوع طاعــون 

ومــرگ صدهــا نفــر از افــراد ســالم؟
ــت  ــردم نیس ــهر و م ــه ش ــت ب ــات خیان ــن اقدام ای
ــب را  ــت طل ــص ومنفع ــد تخص ــراد فاق ــی اف ؟ وقت
ــان انتخــاب میکنیــد نتیجــه  بعنــوان نماینــده خودت
ایــن میشــود کــه مالحظــه مــی کنیــد و قطعــا شــما 

ــهیم هســتید. ــراد س ــن اف ــت ای ــم در خیان ه
ایــکاش قبــل از اینکــه فــرد یــا افــرادی را بعنــوان نماینــده انتخــاب میکنیــم قــدری هــم از تخصــص وتعهــدش 
بدانیــم تــا ایــن بالهــای امــروزی ســرمان آوار نشــود. شــهر محــل زندگــی و آســایش مردمانیســت کــه از صبــح 

تاشــب تــالش میکننــد کــه خــود وخانــواده شــان در امنیــت و ارامــش بســر ببرنــد نــه دغدغــه ادامــه حیــات .
ــی و امنیتــی  ــی و کشــوری وشــهری و محلــی( موظفنــد ارامــش روحــی و روان حاکمــان )چــه حاکمــان جهان
و شــغلی و... را بــرای مــردم فراهــم کننــد  وایــن آرامشــها بایــد توســط نماینــدگان منتخبشــان تامیــن شــود.
ــان در  ــر تجــارب 30ســاله درمدیریــت شــهری توصیــه میکنــم جهــت انتخــاب نماینــده خودت اینجانــب بنــا ب
پارلمــان کشــوری و محلــی تحقیــق کنیــد و از تخصــص وتهعــد و پاکدســتی وگرایــش  فــرد اطمینــان حاصــل 

کنیــد تــا خــدای ناکــرده موجــب خســارت بــه کشــور وشــهر نشــود.
افــرادی بایــد زمــام امــور را بدســت بگیرنــد کــه مخلــص بــوده و بــرای رضــای خــدا وخدمــت بــه مــردم دلشــان 

بســوزد وقلبشــان بتپــد نــه بــرای جیــب خــود واطرافیانشــان و حتــی بیگانــگان.
بــه امیــد روزی کــه مســئولین دلســوز مــردم باشــند وتعهــد بــه مســئولیت در وجودشــان نهادینــه شــود وبــه 

حــق وحقــوق مــردم واقــف شــوند 
و بداننــد حــق النــاس موضــوع کــم اهمیتــی نیســت وروز جــزاء بایــد همــه مــا پاســخگوی اعمالمــان باشــیم وان 

روز اســت کــه دســتمان از همــه جــا کوتــاه اســت وفقــط اعمالمــان میتوانــد نجاتمــان بدهــد.

                                                                                والسالم علیکم ورحمت اهلل
                                                                         غالمرضا احمدی بیداخویدی



فصلنامه تالش سبز9سال هشتم ، شماره 26 و 27 ، پاییز و زمستان 898 سال هشتم ، شماره 26 و 27 ، پاییز و زمستان 898 فصلنامه تالش سبز

ســال خــوردگان بــه چندیــن دلیــل خــود را از جهــان پیرامــون منــزوی مــی گرداننــد . انــزوا بــه تنهایــی و بــی یــار و 
یــاوری بــه گوشــه گیــری مــی انجامــد . مــا بایــد دســت در دســت هــم بکوشــیم تــا ایــن دوِر باطــل و چرخــه ی معیــوب 

را ، کــه پیامدهــای بنیادیــن بــر اجتمــاع مــان دارد ، از هــم بگســلیم . 

تنهــایی سالمنــدان 
و شیـوه ی پیش گیری از انـزوای آنـان ! 

ا. امیردیوانی : نویسنده - مترجم و ویراستار

سینـه ماالمال درد است ای دریغــا مرهمی           دل از تنهــایی به جـان آمد ، خدا را همدمی 
                   » حافظ « 

می کند بر سنگ خــارا داغ تنهـــایی اثــر           بیستــون خـاموش شد تا کوهکـن از پا فتاد 
                    » صائب تبریزی«

به روز بی کسی ، همسایه ی من سایـه ی من بود           ولـی آن هم ندارد طاقـت شب هـای تـار من 
» ؟ «             

دل از درد جدایی می کشد آهی و می گوید          که تنهایی عجب دردیست ، وای از درِدتنهایی
» هاللی جغتایی «           

ــی راه  ــیمای تنهای ــاهده ی س ــرای مش ــد ب ــما نبای ش
ــده مــی  ــد . چــرا کــه در همــه جــا دی درازی بپیمایی
شــود . روی نیمکــت بوســتان ، غــذا دادن بــه پرندگان ؛ 
پنجــره ی کاشــانه ) آپارتمــان ( ، آمــد و شــد خودروها 
، در صندلــی ننویــی ) گهــواره ای ( و تــک و تنهــا روی 

ایــوان ســاختمان . 

ــی ،  ــی و بیهودگ ــاس پوچ ــون احس ــم چ ــی ه تنهای
محرومیــت ، بــی نصیبــی و انــدوه بــاری توصیــف مــی 
ــری  ــه پی ــا رو ب ــت م ــه جمعی ــی ک ــود . از آن جای ش
مــی نهــد ، شــهروندان مســن تــر بیــش از پیــش از بــی 
کســی رنــج مــی کشــند. ایــن حــس جداماندگــی حتــا 
ــد . اگــر  ــد مــی آی ــر پدی ــزون ت ــان تعطیــالت ف در ای
چــه چنیــن وضعــی روزهــای معمولــی نیــز ســاری و 
جــاری اســت . تنهایــی را نبایــد نادیــده انگاشــت زیــرا 

بــه پیامدهــای وخیــم زیــر مــی انجامــد : 

• نبوِد آزادی فردی 	
• اختالالت تغذیه ای ؛ 	
• فشار روحی و دل واپسی روزافزون 	
• افسرده حالی 	
• مشکالت خواب 	
• اندیشه های خودکشی 	
• خطــرات فــراوان بیمــاری هــای مزمــن ) همانند 	

امــراض قلبــی و عروقــی ( و جــز ایــن هــا . 

بی کسی : پریشان حالی عظیم

مــا بــه عنــوان عضــوی از جامعــه وظیفــه داریــم کــه 
کهــن ســاالن را از انــزوا طلبــی برهانیــم تــا بــر تنهایــی 

و نتایجــش چیــره گردنــد . 

      علل تنهایی و انزوا 

چندیــن علــل یــا عوامــل مؤثــر در تنهایــی و منــزوی 
شــدن عبارتنــد از : 

• جان سپاری همسر ؛ 	

• ترک خانه و کاشانه ی فرزندان ؛ 	

• تغییری در محیط زندگی ؛ 	

• عدم ارتباط با دوستان ؛ 	

• بیم از سربازشدن ؛ 	

• ترس از بیرون رفتن و افتادن ؛	

• یــا 	 زبانــی  ارتباطــی ) مشــکالت  اشــکال 
؛   ) شــنوایی 

• بیماری ) مثالً ابتال به مرِض سرطان یا آلزایمر ( ؛ 	

• الزمــه ی غلبــه بــر تنهایــی و انــزوا ، کار 	
جمعــی اســت . 

تنهــای و انــزوای افــراد مســن ، بیــش و پیــش از هــر 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــأله ی اجتماع ــک مس ــز ، ی چی
دولــت هــا ، جامعــه ی پزشــکی ، مــددکاران اجتماعــی 
، ســازمان هــا  مــا و غیــره ایــن معضــل را دقیقــاً پایش 

و دیــده بانــی کننــد .

هــرگاه بــه نظــر آیــد کــه عضــو ســالمندی از خانــواده 
ــرد ،  ــا ، اعــم از زن و م ــا حلقــه ی دوســتان م ای و ی
خویشــتن را بــه انــزوا مــی کشــاند یــا گویــی در بنــِد 
تنهایــی اســت ؛ ذیــاًل توصیــه هایــی بــه عمــل آمــده 

کــه وضــع موجــود را ســر و ســامان مــی بخشــد : 
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• تــا ســر حــد امــکان بــه دیدارمــردم بشــتابید 	
ــه  ــد ، ب . چنــان چــه برنامــه ی مفصلــی داری

ســرزدن هــای کوتــاه تــر بســنده کنیــد . 

• ــه فــرد مــورد نظــر زنــگ بزنیــد و او 	 مرتبــاً ب
را واداریــد کــه بــه شــما تلفــن کنــد . یقیــن 
حاصــل کنیــد کــه وی مــی توانــد بــه آســانی 
ــه  ــی ک ــه موضوعات ــد . ب ــه شــما دســت یاب ب
در ذهنــش مــی گــذرد نظیــر مســائل زندگــی 
روزمــره ، بهداشــت ، ســرگرمی هــا ومشــکالت 

عالقــه نشــان دهیــد . 

• ــات دل 	 ــه موضوع ــع ب ــن ، راج ــر ای ــالوه ب ع
خــواه تــان صحبــت نماییــد ، ولــو اگــر حــس 
ــنیدن  ــتاق ش ــل مش ــرف ِ مقاب ــه ط ــد ک کنی
آن هــا نیســت .کســی چــه مــی دانــد شــاید 
ــدرز او بهــره منــد شــوید و ایــن  شــما را از ان
کنــش نیــز موقعیتــی بــرای تــان فراهــم مــی 
ــا مــرد  ســازد کــه شــخص خــواه زن باشــد ی

ــت دارد .  ــد اهمی احســاس کن

• فــرد را بــه فعــال بــودن ترغیــب نماییــد و بــا 	
وی بــه پیــاده روی بپردازیــد . 

• اعضــای 	 و  فرزنــدان   ، بــه هنــگام دیــدار 
خانــواده را نیــز بــا خــود همــراه ســازید . 

• شــهروندان مســن تــر اغلــب از همراهــی 	
کــودکان خردســال ، کــه نمایانگــر منبــع 
عظیــم شــادمانی و ســرگرمی انــد ، لــذت مــی 

ــد .  برن

• بــه هــم نشــین تــان پیــش نهــاد کنیــد کــه 	
ــخصی  ــای ش ــت ه ــاظ مراقب ــد از لح حاضری
و انجــام کارهــای خانــه ، مرتــب کــردن 
ــید .  ــرش باش ــزل یاریگ ــودن من ــت نم ونظاف

بدیــن ترتیــب هــم صحبتــی و ایجــاد ارتباطی 
ــی شــود .  ــان میســر م ــرای ت ــر ب نکوت

• ــا شــام در ســرای 	 ــه صــرف ناهــار ی ــرد را ب ف
تــان فراخوانیــد و در صــورت تمایــل خانــواده 
ش را هــم دعــوت کنیــد . غذاهــای ایــده آل 
هــم فرصــت هــای مغتنمــی جهــت گفــت و 
ــده ی  ــب ارزن ــدی از مواه ــره من ــنود و به ش

زندگــی فراهــم مــی ســازد . 

• شــخص موردنظــر را بــرای پیوســتن یــا ثبــت 	
ــون  ــه گ ــای گون ــت ه ــردن در فعالی ــام ک ن
ــای دســتی و  ــا ، کاره ــال هنره ــور مث ــه ط ب
باشــگاه گشــت و گــذار ویــژه ی ســالمندان و 

ــن هــا تشــویق نماییــد . ماننــد ای

• او را ســوار خــودرو کنیــد . شــما و ســایر 	
ــی  ــا نوبت ــد حت ــی توانی ــواده م ــای خان اعض

رانندگــی کنیــد . 

  منظــور از ســتیزه کــردن بــا تنهایــی این اســت 
کــه از تنــگ دســتی ، تهیدســتی ، فقــدان آزادی 
ــا  ــناختی ی ــدی ِ روان ش ــج و دردمن ــردی ، رن ف
عاطفــی جلوگیــری گــردد . همــگان الزم اســت 
نقــش خویشــتن را در مددرســانی بــه بهزیســتی 
ــان ،  ــورده م ــال خ ــهروندان س ــی ِ ش ــه باش و ب
ــاز  ــان را مج ــد و آن ــا نماین ــات ایف ادای مقایس
ــه  ــان غلب ــزوای ش ــی و ان ــر تنهای ــه ب ــد ک بدانی
کننــد . اعضــای ســالمند مــا ، گنجینــه ی ملــی 
و خانوادگــی انــد . از همیــن رو ، وظیفــه ی 
ــه ی دل  ــت از ایشــان اســت . در نغم ــا مراقب م
نشــینی چــه نیکــو ســروده شــده کــه : » تمامــی 
ــه ی  ــه هم ــند ، ب ــه باش ــا ک ــر ج ــران ، از ه پی

ــد ! «  جهــان بشــریت تعلــق دارن

در روز پنجشــنبه مــورخ 98/02/13 بــه مناســبت  بزرگداشــت روز معلــم، اردو یــک روزه ای  در بــاغ 
مهنــدس ظهــوری برگــزار نمــود .

معلم ز  و ر شــت  ا گد ر بز ســبت  منا به  و  د ر ا ی  ر ا گــز بر

مجتمع آموزشی توانبخشی رعد کرج
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همراه با نمایش آثار کارآموزان مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج

جشن رمضــان و تجلیــل از خیـرین بزرگــوار

روز دوشنبه مورخ 98/02/23
مجتمع خیـریه آموزشــی تـوانبخشــی رعــد کــرج

ــدان پزشک و پزشک عمومـی ارائه خدمات دنـ

روز سه شنبه مورخ 98/02/31
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به تعداد ۱۰۰ نفر توسط یکی از خیرین  سرکار خانم هنگامه شاکری ،درمحل مجتمع رعد کرج

 اول خرداد 98

برگـزاری مراسم افطـاری 
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بازدید جناب دکتر سلمان ترخانی و آقای علیرضا ترخانی بهمراه آقای مهندس سلطان زاده ، 
مهندس احمدی و جناب برزگر عضو محتـرم هیئت مدیـره از مجتمع رعـد کرج 98/03/04

بازدید کانون بازنشستگان شرکت ایران خودرو؛
 از مجتمع آموزش توانبخشی رعد کرج  روز یکشنبه 98/03/19
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نگیز  ــگفت ا ربرد ش کا و  خواص 
لیمو تــرش سنگـی

آیا از خـواص لیمـو سنگی یا همان لیمـوترش سنگی خبر دارید؟!

بــرای درمــان دردهــا و  لیمــو ســنگی، قرن هــا   
ــن  ــت. در ای ــه اس ــه کار رفت ــدد ب ــای متع بیماری ه
نوشــتار بــا مــا همــراه باشــید تــا 99 خاصیــت و 

کاربــرد شــگفت انگیــز لیمــو ســنگی را بدانیــد.
ایــن لیمــوی زرد و گاهــی ســبز رنــگ از یــک درخــت 
ــد.  همیشــه ســبز کــه در آســیا یافــت می شــود می آی
تمــام ایــن میــوه – آب، پالپ، پوســت و اســانس – برای 
اهــداف آشــپزی و غیــر آشــپزی – بیشــتر بــه عنــوان 
درمــان خانگــی – مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. آب 
ــر  ــاد و دیگ ــه لیمون ــرای تهی ــوالً ب ــو ســنگی معم لیم
ــمزه  ــک خوش ــدون ش ــه ب ــی ک ــیدنی های لیموی نوش
هســتند بــه کار مــی رود. بحــث ارزش تغذیــه ای لیمــو 
ــد بایــد گفــت کــه آب ایــن  ســنگی کــه پیــش می آی
لیمــو ۶٪ اســید ســیتریک دارد کــه طعــم آن را تــرش 

می کنــد.
 لیمــو ســنگی حــاوی ویتامیــن C، فــوالت، ویتامیــن 
ــیم،  ــفر، پتاس ــم، فس ــن، منیزی B2 ،B1 ،B3 ،B5، آه

ــی  ــی، چرب ــر رژیم ــدرات، فیب ــد، کربوهی ــک، قن زین
ــنگی  ــو س ــل، لیم ــن دلی ــه همی ــت. ب ــن اس و پروتئی

ــود. ــوب می ش ــز محس ــگفت انگی ــوه ای ش می
ــوارد  ــه ای لیمــو ســنگی و م ــات تغذی حــاال کــه جزئی
ــز  ــه خــواص آن نی ــد ب ــم، بیایی مصــرف آن را می دانی

ــم. نگاهــی بیندازی
ــالمتی،  ــرای س ــنگی ب ــو س ــواص لیم ــه خ ــد ب بیایی

ــم. ــی بیندازی ــو نگاه ــت و م پوس
خواص لیمو سنگی برای سالمتی

C 1- سرشار از ویتامین      

لیمــو ســنگی سرشــار از ویتامیــن C اســت کــه ایــن 
ــان  ــرای درم ــد ب ــوه ای مفی ــه می ــو را ب ــت، لیم خاصی
ســرماخوردگی معمولــی تبدیــل  می کنــد. بــرای 
ــک  ــد ی ــی می توانی ــارش بین ــزش و خ ــان آبری درم
ــد. ــرم – بخوری ــاً آب گ ــو – ترجیح ــان آب و لیم فنج

      2- تعادل PH بدن

ــی  ــه قلیای ــطح PH، ب ــردن س ــادل ک ــا متع ــو ب لیم
شــدن بــدن کمــک می کنــد.

      3- کمک به کاهش وزن

دنبــال راهــی بــرای کاهــش وزن هســتید؟ راه حــل آن 
ــد.  ــرم و لیمــو بخوری ــح، آب گ ــر صب آســان اســت. ه
لیمــو ســنگی ماننــد یــک مــدر طبیعــی عمــل کــرده و 
ــن  ــه از دســت دادن وزن آب کمــک می کنــد. آب ای ب
ــز  ــدن نی ــی از ب ــواد اضاف ــموم و م ــع س ــه دف ــو ب لیم

ــد. ــک می کن کم

      4- سفیدکننده دندان

آلودگی هــای  ســنگی،  لیمــو  اســیدی  خاصیــت 
ــرده و دندان هــا را  ــع ک ــه دنــدان را رف ــبیده ب چس

می کنــد. ســفید 

      5- درمان سرماخوردگی

اگــر بــه ســرماخوردگی مزمــن دچاریــد، دو بــار در روز، 
ــو را  ــن کار گل ــد. ای ــل بخوری ــو و عس ــرم و لیم آب گ
آرام کــرده، ســرفه را مهــار می کنــد و درد شــما فــورا 

ــد. ــکین می یاب تس

      ۶-  ضد میکروب
 

لیمــو ســنگی، ماهیتــی ضــد میکروبــی دارد. خاصیــت 
باکتری هــا  و  ویروس هــا  نمی گــذارد  آن  اســیدی 

ــد. ــده بمانن ــادی زن مــدت زی

      ۷- کمک به درمان سرطان

لیمــو ســنگی دارای 22 ترکیــب ضد ســرطان اســت. از 
میــان ایــن ترکیبــات می تــوان بــه لیمونــن کــه رشــد 
ــد  ــد و گلیکوزی ــد می کن ــرطانی را کن ــای س توموره
ــلول های  ــلولی س ــیم س ــد تقس ــه می توان ــول ک فالون

ســرطانی را متوقــف کنــد، اشــاره کــرد.

      8- کمک به درمان یبوست

ــت  ــه خاصی ــت ک ــن C اس ــار از ویتامی ــو سرش لیم
ــد.  ــک می کن ــت کم ــان یبوس ــه درم ــن دارد و ب ملی
بنابرایــن چــرا لیمــو ســنگی را در رژیــم غذایــی خــود 

ــد؟ ــی کنی ــت خداحافظ ــا یبوس ــا ب ــد ت نمی گنجانی

      9- جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه

ــدن  ــل ش ــه ح ــو ب ــود در لیم ــیتریک موج ــید س اس
منظــم  مصــرف  می کنــد.  کمــک  کلیــه  ســنگ 
آب لیمــو ســنگی از تشــکیل ایــن ســنگ ها نیــز 

می کنــد. جلوگیــری 

      10- کمک به دفع سموم

ــنگی را  ــو س ــالم، لیم ــد س ــک کب ــتن ی ــرای داش ب
ــوان  ــک لی ــا ی ــن ی ــوان تزئی ــه عن ــر شــکل – ب ــه ه ب
ــد.  اســید  ــی خــود بگنجانی ــم غذای ــاد – در رژی لیمون
ســیتریک موجــود در لیمــو، تولیــد صفــرا را در کبــد 
ــع ســموم  ــه دف ــن مســئله ب افزایــش می دهــد کــه ای

ــد. ــک می کن ــدن کم از ب

      11- کنترل فشار

اثبــات شــده اســت کــه مصــرف روزانــه لیمــو ســنگی، 
فشــار خــون سیســتولیک را پاییــن مــی آورد. بنابرایــن 
بــرای کنتــرل فشــار خــون خــود، لیمــو ســنگی را در 

برنامــه غذایــی خــود بگنجانیــد.

     12- کمک به کاهش تهوع و استفراغ بارداری

عطــر قــوی لیمــو ســنگی در کاهــش تهــوع و اســتفراغ 
دوران بــارداری مؤثــر اســت.

      13- کمک به درمان ریفالکس اسید

آب لیمــو ســنگی، زمانــی که بــا آب ترکیب شــود، درمان 
خوبــی برای ریفالکس اســید محســوب می شــود.

گرد آورنده :
 فضل اله سلمانی
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ــرای  ــی ب ــی عال ــنگی، درمان ــو س ــده لیم ــی کنن عفون
ــتند. ــم هس آس

      2۷- از بین برنده بوی عرق

ــرق،  ــوی ع ــردن ب ــن ب ــرای از بی ــان ب ــته، زن در گذش
پوســت لیمــو را بــه زیــر بغــل خــود می مالیدنــد. زیــرا 
ــارچ  ــد ق ــری و ض ــد باکت ــت ض ــنگی خاصی ــو س لیم
ــد.  ــد را می کش ــوی ب ــل ب ــای عام ــه باکتری ه دارد ک
می توانیــد آب یــک لیمــو ســنگی کامــل را در آب 

ــا خوشــبو شــوید. ــد ت ــا آن حمــام کنی ــه و ب ریخت

      28- کمک به درمان سر درد

اگــر ســردرد شــدید داریــد، خمیــری از پوســت لیمــو 
ــه روی پیشــانی  ــدت 30 دقیق ــه م ــد و ب درســت کنی
ــه رفــع ســردرد  ــد. ماهیــت آرام بخــش لیمــو ب بگذاری

ــد. ــک می کن کم

      29- رفع تیرگی آرنج

رفــع تیرگــی آرنــج بــرای خیلی هــا مهــم اســت. لیمــو 
ــراف  ــت اط ــه پوس ــی دارد ک ــفید کنندگ ــت س خاصی
ــو  ــک لیم ــف ی ــد. نص ــرم می کن ــن و ن ــج را روش آرن
ــج بمالیــد و پــس از 15  ــر آرن ــه آرامــی ب ســنگی را ب
ــت  ــرم داش ــن و ن ــی روش ــا آرنج ــویید ت ــه بش دقیق

باشــید.

     30- درمان عفونت قارچی

لیمــو ســنگی، ماهیتــی ضــد قــارچ دارد. یــک لیمــو را 
نصــف کنیــد و آن هــا را در نمــک بگذاریــد. آن هــا  را 
روزانــه و بــرای چنــد دقیقــه بــر ناحیــه آســیب دیــده 

بگذاریــد تــا از عفونــت قارچــی خــالص شــوید.

     31- کاهش مشکالت تیروئید

ــدن  ــه مکی ــات شــده اســت ک ــت اثب ــک واقعی ــن ی ای
آبنبــات لیمویــی، تأثیــر مشــکالت تیروئیــد – ســرطان 
ــد – را  ــد و کــم کاری تیروئی ــرکاری تیروئی ــد، پ تیروئی

ــد. ــش می ده کاه

     32- تثبیت کننده فشار خون

ــال هســتند  ــن مبت ــه فشــار خــون پایی ــه ب ــرادی ک اف
ــدار و  ــنگی آب ــو س ــک لیم ــب نصــف ی ــا ترکی ــد ب بای
ــه  ــن کار ب ــن، ماســاژ داده شــوند. ای 1/4 فنجــان روغ

ــد. ــک می کن ــون کم ــار خ ــت فش تثبی

      33- انرژی زا

روز خــود را بــدون انــرژی آغــاز کرده ایــد؟ یــک لیــوان 
آب و لیمــو بخوریــد. ایــن کار ســلول های شــما را 
جــوان کــرده و انــرژی شــما را فــوراً افزایــش می دهــد.

      34- مفید برای روده

ــام دی- لیمونــن  ــه ن لیمــو ســنگی حــاوی ترکیبــی ب
اســت کــه از حــرکات روده پشــتیبانی کــرده و در 
نتیجــه بــه دفــع ســموم و مــواد اضافــی از بــدن کمــک 
ــد  ــاد تن ــدن خــود، لیمون ــرای ســم زدایی ب ــد. ب می کن
تهیــه شــده از آب چشــمه، آب لیمــوی ســنگی تــازه، 

ــرا و کمــی فلفــل را بنوشــید. شــیره اف

      35- درمان زخم معده

ــم  ــو، زخ ــی آبلیم ــا کم ــر ب ــم آب مقط ــوردن منظ خ
معــده را درمــان می کنــد.

     3۶- درمان ورم عضالنی

ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــان ورم عضالن ــرای درم ــو ب آبلیم
آســیب عــروق بــه وجــود می آیــد، بســیار مفیــد اســت.

     3۷- بهبود فعالیت روده

نوشــیدن صبحگاهــی آبلیمــو بــا آب گــرم بــه 
ــد.  ــک می کن ــم روده کم ــت و منظ ــت راح حرک
بــرای  غذایــی  رژیــم  در  لیمونــاد  گنجانــدن 
روده  حــرکات  در  دچارمشــکل  کــه  افــرادی 

اســت. مفیــد  هســتند 

      14- کمک به درمان ورم معده

مکیــدن لیمــو یــا آبنبــات لیمویــی یــا حتــی خــوردن 
یــک فنجــان آب حــاوی لیمــو بــه درمــان ورم معــده 

ــد. ــک می کن کم

      15- کمک به کاهش درد آرتریت

گذاشــتن خمیــر لیمــو ســنگی و فلفــل بــر روی زانــو 
ــد. ــت کمــک می کن ــه کاهــش درد آرتری ب

     1۶- مفید برای مبتالیان به نقرس

ــو  ــرم آب لیم ــده از ۶0 گ ــه ش ــاد تهی ــرف لیمون مص
ســنگی و آب را معمــوالً بــه بیمــاران مبتــال بــه نقــرس 

ــد. ــه می کنن توصی

      1۷- مفید برای نوزادان

همــه انــواع لیمــو – البتــه بــه انــدازه متعــادل – بــرای 
نــوزادان مفیــد هســتند. پزشــکان بــه والدیــن توصیــه 
ــل  ــرم و عس ــود آب گ ــودکان خ ــه ک ــه ب ــد ک می کنن
ــا خــالص  ــا از ســرفه، اســهال و وب و آبلیمــو بدهنــد ت

شــوند.

      18- مفید برای بینایی

ــز شــده  ــت شــده اســت کــه مصــرف مقــدار تجوی ثاب
ویتامیــن C می توانــد از مشــکالت مربــوط بــه بینایــی 
ماننــد آب مرواریــد جلوگیــری کنــد. چــه چیــزی بهتر 

ــن C باشــد؟ ــع ویتامی ــد منب از لیمــو می توان

      19-  مفید برای پسوریازیس

ــرای  ــز ب ــگفت انگی ــاده ای ش ــو، م ــرم و لیم آب گ
ســیتریک  اســید  اســت.  پســوریازیس  درمــان 
شــدن  فلســی  و  خشــکی  آبلیمــو  در  موجــود 
ــی  ــد التهاب ــت ض ــش داده و خاصی ــت را کاه پوس

می دهــد. کاهــش  را  التهــاب  آن، 

     20- درمان آنفلوآنزا

ــی از  ــو یک ــا عســل و آبلیم ــب شــده ب ــرم ترکی آب گ
درمان هــای رایــج بــرای آنفلوآنــزا اســت. بــرای کســب 
بهتریــن نتیجــه، مقــداری فلفــل و دارچیــن را بــه ایــن 

ترکیــب اضافــه کنیــد.

      21- مفید برای قلب

خاصیــت آنتــی اکســیدانی لیمــو ســنگی بــرای قلــب 
مفیــد اســت. ایــن مــواد شــیمیایی، رادیکال هــای آزاد 

را مهــار کــرده و ســالمت قلــب را حفــظ می کننــد.

       22- کمک به رفع سوء هاضمه

یکــی از درمان هــای قدیمــی بــرای رفــع مشــکل ســوء 
هاضمــه، خــوردن صبحگاهــی آب گــرم و لیمــو اســت.

      23- درمان عفونت های غده بزاقی

لیمــو ســنگی خــواص ضــد ویروســی و ضــد باکتــری 
ــان  ــاد در زم ــا لیمون ــو ی ــن لیم ــوردن آب ای دارد. خ
ابتــال بــه عفونت هــای غــده بزاقــی، باکتری هــای 

ــرد. ــن می ب ــت را از بی ــل عفون عام

      24- درمان سوزش معده

بــرای خــالص شــدن از ســوزش معــده، یــک لیــوان آب 
گــرم بــا 4 قاشــق چایخــوری آب لیمــو ســنگی بخورید.

      25- درمان سرخچه

ــه  ــت ک ــی اس ــایع ویروس ــت ش ــک عفون ــرخجه ی س
ــد.  ــاق می افت ــال اتف ــر دو س ــودکان زی ــوالً در ک معم
ــان  ــه درم ــنگی ب ــو س ــی لیم ــد ویروس ــواص ض خ

ســرخجه کمــک می کنــد.

      2۶- درمان آسم

ــوردن  ــم، خ ــرای آس ــی ب ــای قدیم ــی از درمان ه یک
ــد  ــواص ض ــت. خ ــح اس ــاد در صب ــوان لیمون ــک لی ی
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     50- درمان هپاتیت

لیمــو ســنگی سرشــار از ترکیبــات ضد ویروســی اســت 
کــه آن را بــرای درمــان هپاتیــت مفیــد می کننــد.

     51- پیشگیری از گرمازدگی

ــه  ــه حداقــل رســاندن احتمــال گرمازدگــی، ب ــرای ب ب
ــه یــک لیــوان آبلیمــو عــادت کنیــد. خــوردن روزان

      52- درمان ضعف و ناتوانی

خــوردن روزانــه لیمونــاد، درمانــی طبیعــی بــرای ضعــف 
و ناتوانــی اســت. بــه ایــن نوشــیدنی ســالم عــادت کــرده 

و بــا خســتگی و ضعــف خداحافظــی کنیــد.

      53- تقویت بنیه

ــد.  ــو بخوری ــه آبلیم ــد، روزان ــی داری ــه ضعیف ــر بنی اگ
ایــن کار، مشــکل شــما را در مــدت کوتاهــی برطــرف 

می کنــد.

      54- زیبایی بخش پاها

وقتــی می توانیــد در خانــه پاهــای زیبایــی داشــته باشــید 
چــرا بــه ســالن های آرایشــی برویــد؟ پاهــای خــود را در 
آب گــرم بگذاریــد تــا آرام شــوند، ســپس بــا آبلیمــو آن ها 
را بمالیــد. آب گــرم، منافــذ پوســت را آرام کــرده و آبلیمو 

ماننــد یــک عامــل قابــض عمــل می کنــد.

      55- درمان روماتیسم

آبلیمــو ، یکــی از بهتریــن درمان هــا بــرای روماتیســم 
ــورم  محســوب می شــود. آبلیمــو درد را آرام کــرده و ت

و قرمــزی ناحیــه مــورد نظــر را کاهــش می دهــد.

      5۶- از بین بردن میخچه

یــک ورقــه لیمــو را بــر روی میخچــه گذاشــته و آن را 
یــک شــب ببندیــد تــا از بیــن بــرود. بــه مــن اطمینــان 

کنیــد، روش مؤثــری اســت.

     5۷- افزایش جذب آهن

لیمــو ســنگی سرشــار از ویتامیــن C اســت کــه جــذب 
آهــن را افزایــش می دهــد.

      58- سرشار از آنتی اکسیدان

لیمــو ســنگی سرشــار از آنتــی اکســیدان اســت، 
بنابرایــن در جلوگیــری از بیماری هــای پوســتی ماننــد 

ــر اســت. ــا مؤث اریتم

     59- سم زدایی بدن

آبلیمــو می توانــد اســید اوریــک و دیگــر ســموم 
را رفــع کنــد. همچنیــن بــه مایــع شــدن صفــرا 
ــد و  ــک کب ــث تحری ــا باع ــن کاره ــد. ای کمــک می کن

می شــود. آن  ســم زدایی 

     ۶0- رفع پف زیر چشم

بــرای رفــع پــف زیــر چشــم ناشــی از کمبــود خــواب و 
خســتگی، مقــداری آبلیمــو را بــا یــک پنبــه کوچــک به 
ــد ســپس  ــی بمان ــد مدت ــد. بگذاری ــر چشــم ها بزنی زی
 C ــن ــار از ویتامی ــو سرش ــرد بشــویید . لیم ــا آب س ب
اســت کــه بــه ســاخت کالژن کمــک کــرده و پــف زیــر 

ــد. چشــم  را کاهــش می ده

     ۶1- رفع چین و چروک

ــد  ــواص ض ــنگی خ ــو س ــود در لیم ــن C موج ویتامی
ــروک  ــن و چ ــوط و چی ــع خط ــه رف ــری دارد و ب پی

کمــک می کنــد.
ــک  ــردن ماســک ضــد چــروک، ی ــرای درســت ک – ب
ــو  ــد قطــره  آبلیم ــا چن قاشــق غذاخــوری عســل را ب

ــد. ــب کنی ترکی
– چنــد قطــره روغــن بــادام شــیرین نیــز اضافــه کــرده 

و مخلــوط کنیــد تــا بــه شــکل خمیــر درآیــد.
– ایــن خمیــر را بــر صــورت خــود بگذاریــد، بگذاریــد 

20-15 دقیقــه بمانــد، ســپس بــا آب بشــویید.

     38- مفید برای استخوان

لیمــو ســنگی حــاوی پتاســیم، کلســیم، مــس و 
ــد  ــدرت اســتخوان ها مفی ــرای ق ــه ب ــم اســت ک منیزی
ــتخوان ها را از  ــو اس ــه آبلیم ــیدن روزان ــتند. نوش هس

داخــل قــوی می کنــد.
مطلــب مرتبــط: ترکیــب لیمــو، فلفــل و نمــک ایــن 10 

بیمــاری را بــه طــرز عجیبــی درمــان می کنــد

      39- از بین بردن کرم روده

ــرای از  ــر ب ــی مؤث ــو روش ــه آب و لیم ــیدن روزان نوش
ــت. ــرم روده اس ــردن ک ــن ب بی

     40- مفید برای مبتالیان به اختالالت مغزی

پوســت لیمــو دارای تانگریتیــن بــوده کــه بــرای 
ــاری  ــد بیم ــزی مانن ــالالت مغ ــه اخت ــال ب ــراد مبت اف

پارکینســون مفیــد اســت.

     41- درمان مویرگ های ضعیف

ــای  ــان مویرگ ه ــه درم ــن C ب ــه ویتامی مصــرف روزان
ــای  ــی رگ ه ــی پارگ ــل اصل ــه دلی ــده ک ــف ش ضعی

ــد. ــک می کن ــت، کم ــی اس خون

     42- درمان اسکوروی

ویتامیــن C موجــود در لیمــو ســنگی بــه درمــان 
دریایــی  نیــروی  می کنــد.  کمــک  اســکوروی 
انگلســتان، لیمــو را در کشــتی های خــود ذخیــره 
می کنــد تــا ملوانــان، روزانــه حداقــل 30 گــرم آبلیمــو 

ــد. ــرف کنن مص

     43- درمان بوی بد دهان

ــد  ــوی ب ــه درمــان ب ماهیــت اســیدی لیمــو ســنگی ب
ــد. ــک می کن ــان کم ده

– یک لیمو سنگی را نصف کنید
– مقــداری نمــک و جــوش شــیرین را بــه نصــف لیمــو 

زده و آن را بــر دندان هــا و لثــه خــود بمالیــد.

– ایــن کار، دندان هــای شــما را ســفید می کنــد و 
ــرد. ــن می ب ــان را از بی ــد ده ــوی ب ب

      44- کاهش احتمال سکته

مطالعــات زیــادی بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه 
ــی  ــم غذای ــاد ویتامیــن C در رژی ــدن مقــدار زی گنجان
ــی و در نتیجــه  ــی عروق ــای قلب ــه کاهــش بیماری ه ب

ــود. ــکته منجــر می ش ــال س ــش احتم کاه

      45- کاهش میزان خونریزی داخلی

ــاد خــون دارد و در  ــت ضــد انعق لیمــو ســنگی خاصی
ــرده و  ــری ک ــون جلوگی ــدن خ ــه ش ــه از لخت نتیج
خونریــزی داخلــی را کاهــش می دهــد. بــرای ســالمتی 
خــود، آبلیمــو را بــه عنــوان چاشــنی بــه رژیــم غذایــی 

خــود اضافــه کنیــد.

      4۶- رفع مشکالت تنفسی

ــع  ــرای رف ــوده کــه ب آبلیمــو سرشــار از ویتامیــن C ب
ــد اســت. مشــکالت دســتگاه تنفســی مفی

     4۷- ضد وبا

ممکــن اســت ندانیــم امــا آبلیمــو دارای خــواص ضــد 
وبــا اســت، بنابرایــن در روزهــای شــیوع ایــن بیمــاری 
می توانــد مفیــد باشــد. آبلیمــو، باســیل وبــا را در 

ــد. ــی می کش ــدت کوتاه م
 

      48- متوقف کردن خون دماغ

ریختــن آبلیمــو در ســوراخ های بینــی روشــی قدیمــی 
بــرای متوقــف کــردن خــون دمــاغ اســت.

      49- درمان منوراژی

مصــرف منظــم آبلیمــو بــرای درمــان منــوراژی و 
خونریــزی مؤثــر اســت.

     ۶2- کاهش آکنه

یکــی از خــواص مؤثــر لیمو ســنگی، خــواص ضــد باکتری 
آن اســت. مالیــدن محلــول رقیــق شــده لیمــو بــر ناحیــه 

آســیب دیــده مــی توانــد آکنــه را کاهــش دهــد.
خواص شگفت انگیز این لیمو همچنان ادامه دارد.
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ــتگان شرکت ایران خودرو؛ بازدید کانون بازنشس
98 /0۳ /19  از مجتمع آموزش توانبخشــی رعد کرج  روز یکشــنبه 

ــی ، جهت باال بردن روحیه   برنامه ی ورزش همگان
مجتمع خیریه آموزشــی توانبخشــی رعد کرج

98 /۳ /21 شنبه  سه 
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مجمع عمومی عادی هیئت امنامجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج
 در سال 98

روز یکشنبه مورخ 1398/03/26

حضــور و کســب مقــام ســوم توســط آقــای مصطفــی مــرادی کارآمــوز مجتمــع خیریــه آموزشــی 
ــرز جهــت شــرکت در  ــم شــطرنج اســتان الب ــی تی ــرج در مســابقات انتخاب ــد ک توانبخشــی رع

مســابقات قهرمانــی کشــور در روز جمعــه مــورخ 98/03/31
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چنــدی پیــش روی دیــوار چایخانــه ای در شهرســتان مالیــر ، تــک بیــت عامیانــه و در عیــن حــال آموزنــده ای 
بدیــن مضمــون توجهــم را بــه خــود جلــب کــرد :

 
سگ با زبان به زخم تنش می زند دوا                      کم تر ز سگ کسی است که زخم زبان زند 

خوانــش و بــه حافظــه ســپردن ایــن شــعر عبــرت آمــوز ، انگیــزه ای در نگارنــده پدیــد آورد تــا بــه تشــریح یکــی 
از آفــات ویرانگــر زبانــی بپــردازم و پیامدهــای کوبنــده ی ایــن ویژگــی نکوهیــده را از دیــدگاه اســالمی ، روان 
ــه  ــاران ب ــت پرخاشــگرانه و ناپســند و گرفت ــن خصل ــا کنشــگران ای ــه وصــف درآورم ت ــی ب شــناختی و اجتماع
اختــالل روانــی » خودکــم بینــی و خودشــیفتگی « ، دســت از ایــن خــوی دل آزار بشــویند و بــه شــیرین زبانــی 

روی آورنــد . 

نویسنده ، مترجم و ویراستار : ا. امیردیوانی 

ز زخم شمشیر ! ا تر  برنده   ، زخــــم زبــــان 

ــروردگار  ــن کالم پ ــورد ای ــر )ع( در م ــام محمدباق ام
ــد  ــخن بگویی ــوش س ــان خ ــه زب ــردم ب ــا م ــه : » ب ک
زیــرا مغبــوض خداســت آن کــه لعنــت مــی فرســتد ، 
دشــنام مــی دهــد ، بــر مؤمنــان زخــم زبــان مــی زنــد 
، بدگــو و تلــخ زبــان اســت و در تکــدی ســماجت مــی 
کنــد . خداونــد دوســتدار کســی اســت کــه مأخــوذ بــه 

حیــا، بردبــار ، عفیــف و پارساســت . « ) امالــی شــیخ 
ــدوق ، ص  . 32۶ (  ص

نقــل اســت زمانــی بچــه ی شــروری بــود کــه 
ــی آزرد . روزی  ــت م ــخنان زش ــا س ــش را ب اطرافیان
پــدرش جعبــه ای پــر از میــخ بــه وی داد و گفــت هــر 
بــار کــه کســی را بــا حــرف هایــت ناراحــت کــردی ، 

یکــی از میــخ هــا را بــه دیــوار انبــار بکــوب . روز اول 
پســرک بیســت میــخ بــه دیــوار کوبیــد . پــدرش از او 
خواســت تــا بکوشــد شــمار دفعاتــی را کــه ســایرین را 

ــد .  ــازد ، بکاه ــی س آزرده م
پســرک تالشــش را کــرد و تعــداد میــخ هــای کوبیــده 
شــده بــه دیــوار روز بــه روز کاســته مــی گردیــد . روز 
دیگــر پــدر بــه او پیــش نهــاد نمــود تــا هــر بــار کــه 
توانســت از فــردی بابــت کالمــش عذرخواهــی کنــد ، 
یکــی از میــخ هــا را از دیــوار در آورد . روزهــا ســپری 
مــی شــد تــا ایــن کــه یــک روز پســرک نــزد پــدرش 
آمــد و شــادمانه گفــت : » امــروز تمــام میــخ هــا را از 
دیــوار بیــرون آوردم ! « پــدر دســت پســرش را گرفــت 
ــوار  ــه دی ــی ب ــدر نگاه ــد . پ ــار رفتن ــه انب ــم ب ــا ه و ب
انداخــت و گفــت : » آفریــن پســرم ! کار خوبــی کــردی 
ــوار  ــگاه کــن ... دی ــوار ن ــه ســوراخ هــای ، دی ــی ب ، ول

دیگــر مثــل گذشــته صــاف و تمیــز نیســت . وقتــی تــو 
ــا ســخنانت ســایرین را مــی  ــی مــی شــوی و ب عصبان
ــر قلــب شــان مــی گــذاری  رنجانــی ، چنیــن اثــری ب
. مــی توانــی کاردی در دل انســانی فروکنــی و آن 
ــوزش هــم نمــی  را بیــرون بکشــی ، لیکــن هــزاران پ
ــن  ــد ! « ای ــود بخش ــده را بهب ــد آم ــم پدی ــد زخ توان
داســتان مشــهور و جالــب را شــاید شــنیده و خوانــده 
باشــید ، لکــن از آن گونــه مطالبــی اســت کــه تکرارش 
ــه  ــاهدین ک ــف ش ــال تأس ــا کم ــت . ب ــودمند اس س
اشــخاص چــه ســان بــا زخــم زبــان یــک دیگــر را نیش 
مــی زننــد و گاه بــدان شــدت کــه وی را کاًل زمیــن گیر 
و درمانــده مــی کننــد ! در کالمــی از مــوالی متقیــان 
ــان  ــب اللس ــت : » ضری ــده اس ــی )ع( آم ــرت عل حض
ــان از زخــم  ــب اللســنان « ) زخــم زب اشــد مــن ضری

نیــزه بدتــر اســت . (

زخم زبان بهتر بَود از زخم تیِر تیز                کاین التیام یا بدو آن به نمی شود
 

معمــوالً مــا انســان هــا احساســات درونــی مــان را بــه دو شــیوه بــر زبــان مــی آوریــم . نخســت بــا 
گفتــار خویــش و بعــد از طریــق اعمــال و رفتــار خویشــتن . امــا گاه بعضــی از مــا آدم هــا ناخــود 
ــی  ــه م ــش خــود لطم ــار و من ــه اعتب ــا ســخنان نســنجیده ب ــی خــاص ب ــی قصــد و نیت آگاه و ب
زنیــم . گفتنــی اســت کــه گزینــش عبــارات و کلمــه هــای مالیــم و دل چســب یــا برعکــس تنــد 
و تحریــک آمیــز بــه اختیــار خودمــان اســت و قادریــم بــا اندکــی ژرف بینــی ، مخاطبــان مــان را 
، قطــع نظــر از هــر نــوع طرزپنــداری کــه دارنــد ، تحــت تأثیــر کالم مثبــت خویــش قراردهیــم یــا 

بالعکــس آنــان را برنجانیــم و آزرده خاطرشــان ســازیم . 

ــر ،  ــز بش ــرت انگی ــای نف ــت ه ــره ی خصل » در زم
ــو  ــت دوپهل ــه عل ــاالً ب ــان - احتم ــا زخــم زب ــه ی طعن
بودنــش کــه از نفــاق ، ریــا و تظاهــر ریشــه مــی گیــرد 
- در ردیــف آزاردهنــده تریــن رذایــل اخالقــی شــمرده 
مــی شــود کــه گاهــی تأثیــرات ناپســندی کــه بــر آن 
مترتــب اســت تــا مــدت هــا در ذهــن و ضمیــر آن کــه 
بــا ایــن هجمــه ی زبانــی رویــاروی بــوده ، باقــی مــی 
ــر  مانــد و جراحتــی التیــام ناپذیــر در روح و روانــش ب
جــای مــی گــذارد . لعــن ، ناســزا و هــر نــوع بدگویــی و 
بدزبانــی دیگــر را ، بــا گــذر زمــان و فراموشــی ناشــی از 

آن بخشــید و در دل نیــز از تألــم خاطــرش درگذشــت 
ــود  ــو بش ــان را ، ول ــم زب ــه و زخ ــش ، کنای ــا نی ، ام
بخشــید ، بــه ســادگی نمــی تــوان از یــاد بــرد و خاطــر 
را از یــادآوری پیاپــی ناگــواری برنتاوتنــی اش پیراســت 
. زخــم زبــان ، زخمــی تــازه اســت کــه هــر دم مجــدداً 
تــازه مــی شــود و پیــش از پیــش مــی آزارد . احتمــاالً 
یکــی از مصادیــق بــارز فــردی کــه در ایــن کالم 
ــخص  ــده ش ــته ش ــاب دانس ــزاوار عق ــر )ص( س پیامب
طعنــه زن باشــد کــه حقیقتــاً امنیــت روانــی ســایرین 
ــد : »  ــی ده ــرار م ــر ق ــرض خط ــش در مع ــا زبان را ب
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یــا علــی آن کــس کــه مــردم از شــر زبانــش در امــان 
نباشــد ، اهــل آتــش اســت .« ) مــن ال یحضــره الفقیــه 

، تألیــف شــیخ صــدوق )ره( ج4 ص 352 ( 

در واژه نامــه ی دهخــدا ؛ ازطعنه زدن ، ســرزنش 
کــردن ، دشــنام دادن ، زخــم زبــان زدن و ...بــه 
مفاهیــم مختلــف زخــم زبــان یــاد شــده اســت . 
لیکــن واژه ی یــاد شــده در زبــان عامــه ی مــردم 
، مصادیــق دیگــری هــم چــون ســرکوفت هــای 
مــادر شــوهر ، مــادر زن ، دشــمنان دوســت نمــا 
ــات  ــه در ارتباط ــری ک ــوارد دیگ ــیاری م و بس

عامه می آید نیز دارد . «  

ــون  ــواده پیرام ــان خان ــان و رایزن ــی از روان شناس یک
ــه  ــت ک ــن باورس ــر ای ــا ب ــان در آدم ه ــم زب ــر زخ اث
زخــم زبــان ، نیــش و کنایــه ، روان فــرد را مســتقیماً 
تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد ، ســخن گفتــن آن هــم 
بــه ایــن ترتیــب ، دور از اخــالق اســت کــه شــخص بی 
اجــازه از کیــف دیگــری چیــزی بــردارد ، زیــرا وقتــی 
شــخصی بــه مخاطــب نیــش و کنایــه مــی زنــد ، بــدان 
مــی مانــد کــه دســتش را بــه ســینه ی طــرف مقابــل 
وارد کــرده و بــا مشــت ، تکــه ای از دل وی را بــردارد 
.ناهنجارتریننــوع ایــن اســت کــه گوشــه و کنایــه زدن 
ــاره  ــد و ســبب کن ــه شــکل عــادت درآی در شــخص ب
گرفتــن اطرافیــان ماننــد خانــواده ، دوســتان و بیــش از 

همــه ، همســر از فــرد ِ کنایــه زننــده گــردد . 

                زخم کان از زبان ِ یاران است      بدتر از زخم ِ تیر باران است 

ــی اعضــای  ــنایان و حت ــاران ، آش ــد . ی ــی آورن ــد م ــادی پدی ــه ی زی ــراد دافع ــل اف ــن قبی ــول ای ــق معم برطب
ــواده دل خوشــی زیــادی از ایشــان ندارنــد کــه ســخن بگوینــد چــرا کــه اینــان را یارامــی آن نیســت کــه  خان
احتــرام و حرمــت طــرف مقابــل را بــه شــیوه ی نیکویــی حفــظ کننــد . لکــن مهــم تــر از همــه ، تخریــب روابــط 
ــه میــان همســران اســت . هنگامــی کــه زن و مــرد از هــم مــی رنجنــد و در زدودن آزار  توســط نیــش و کنای
پیــش امــده نمــی کوشــند ، آزردگــی هــا و دلخــوری هــا روی هــم انباشــته شــده و روابــط شــان تیــره مــی 
گــردد . وقتــی یکــی از دیگــری مــی رنجــد ، بــی خــرد ، بــی انصــاف و پرخــاش جــو مــی شــود . حــال حــدس 
بزنیــد داوری چنیــن آدمــی در مــورد همســرش چگونــه خواهــد بــود . برخــی اوقــات مشــکالتی کــه بیــن زن 
و شــوهر پدیــدار مــی گــردد ایــن اســت تصوراتــی آنــان از لغــات مشــابهی کــه اســتفاده مــی کننــد ، متفــاوت  
اســت . حتــی از جملــه هــای واحــد ، مفاهیــم مختلفــی برداشــت مــی نماینــد . زنــان احساســات شــان را اغــراق 
آمیــز مــی نمایاننــد و در کاربــرد واژه هــا محدودیتــی قایــل نیســتند ، ولــی مردهــا کلمــه هــا را حقیقی پنداشــته 
و واکنــش هــای نامتناســب نشــان مــی دهنــد . دیگــر ایــن کــه مــردان حــرف هــای زنــان را لغــت بــه لغــت 
معنــی مــی کننــد . بــرای ایجــاد زندگــی رضایــت بخــش مشــترک توصیــه مــی شــود موقعــی کــه بــا همسرشــان 
گفــت و گــو مــی کننــد ، کلمــه هــا را ســنجیده و حســاب شــده بــه کار برنــد ، حســاس نشــوند و خــرده نگیرنــد 
. وقتــی زن و مــرد بــا یــک دیگــر ســخن مــی گوینــد یــا از هــم ســوال مــی پرســند ، منتظــر پاســخ منطقــی 
هســتند . جــواب هایــی کــه شــما مــی دهیــد ، مــی توانــد ارتبــاط را شــفاف تــر و نزدیــک تــر بــا رابطــه را تیــره 

و حتــی قطــع نمایــد . 

ــد ، ســریع و  ــای تن ــد . پاســخ ه ــی کن ــان م ــی اش را نمای ــد ،  شــخصیت درون ــی ده ــه م ــی ک جواب
ــودن پاســخ  ــوع جــواب هــا خالــی و عجــول ب ســنجیده ، ســبب رنجــش شــنونده مــی شــود و ایــن ن

ــاند .  ــی رس ــده را م دهن

                صد زخم زبان شنیدم از تو                        یک مرحمتی ندیدم از تو 

موقعــی پیــش آمده اســت کــه در روبه رو شــدن 
ــان در دوراهــی گزینــش ســرگردان  ــغ زب ــا تی ب
ــغ  ــا تی ــغ را ب ــد پاســخ تی ــا بای ــم ؛ آی ــده ای مان
داد یــا خونســرد بــود و تیــغ زبــان را بــا لطافــت 
ــن  ــه ای ــی ک ــرد ؟ از آن جای ــدارا ک ــکوت م س
دســته کســان ، کردارهــای عادتــی دارنــد بایــد 
ــاخت  ــون س ــان را دگرگ ــداری ش ــیوه ی پن ش
.پــاره ای از زخــم زبــان هــا بــه رفتارهــای 
خــوی گرانــه بــدل مــی گردنــد . بایــد بــه ایــن 
ــی  ــای درمان ــرح ه ــق ط ــان از طری ــه کس گون
یــاری کــرد و آمــوزش داد کــه بعضــی از عمــل 
ــد اصــالح  کردهــای شــان نادرســت اســت و بای
شــان کننــد . هنگامــی کــه اینــان نیــش زبــان 
نمــی زننــد ، نخســت خویشــتن را از رنــج و 
ــن  ــا ای ــد . ب ــی نماین ــی آزاد م ــای باطن درده
ــوند  ــع ش ــد قان ــی بای ــن آدم های ــف ، چنی وص
ــه  ــان چ ــازند . چن ــرون س ــان را دگ ــار ش و رفت
ــد  ــیوه ای باش ــه ش ــش ب ــوع منش ــخصی ، ن ش
ــد ، بســتگی  ــی زن ــه م ــدام نیــش و کنای ــه م ک
ــا  ــردار ب ــرد ، ک ــه ف ــی ب ــا نزدیک ــه دوری ی ب
ــن  ــه ای ــی ک ــد : در صورت ــی کن ــاوت م وی تف
شــخص یــک دوســت یــا یکــی از خویشــاوندان 

نویسنده ، مترجم و ویراستار :
 ا. امیردیوانی 

؟  د  کر ید  با چــه  های  بان  ز بر  ا بر ر  د ر        نیشـدا  

نــه چنــدان نزدیــک باشــد ، قاعدتــاً ارتبــاط بــا وی بــه حــدی کــم و کــم تــر مــی گــردد کــه امــکان دارد حتــی 
گسســته شــود . لیکــن وقتــی ایــن فــرد در زمــره ی یکــی از اعضــای خانــواده یــا همســر باشــد ، بــی تردیــد 

ــه طــرز دیگــری باشــد .  ــد ب ــا او بای ــار ب رفت

                   نزنی تا به پای خود تیشه         خیز و زخم زبان مکن پیشه 
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کارگاه روانشناسی با موضوع :

تقویت بعد ر و ا نی قبل از مسا بقه ورزشـی
برای شرکت کنندگان مسابقه کشوری  بوچیا , 98/04/04 و 98/04/11

مدرس : روانشناس سرکار خانم پژوهنده

با برنامه شاد و مفرح به دعوت و مجری گری جناب امین افشین ،

روز یکشنبه مورخ 1398/04/09

یک روز خـــوب  در بـاغ گردو
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حضور و اهداء گل به مناسبت روز دختر توسط  هادی رضایی دبیر اجرایی کمیته ملی پارا المپیک ، فرزاد فتاحی 
مدیر کل ورزش و جوانان  مشهد و مجید محمدی فر رئیس هیئت ورزشی خراسان رضوی

 

برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری بوچیا در مشهد

ــد  ــع رع ــدگان از مجتم ــرکت کنن ش
ــا : ــوری بوچی ــابقه کش ــرج در مس ک

مهدیــه لطفــی - الهــه زارع - محمــد ســلمانی  
- مهــدی یــزدان یــار 

با مربیگــری ســرکار خانــم زارع

بازدید اعضای کانون بازنشستگان کارکنـان شرکت ایران خودرو

و برگزاری جلسه با اعضای هیات مدیره مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج 
در روز یکشنبه مورخ 98/04/16
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بـه مناسبت هفتـه  بهزیـستـی
مــاه  تیــر   2۶ چهارشــنبه  روز  در 
1398  کالس آموزشــی » بهداشــت 
ــی «  ــرد در زندگ ــر ف ــرای ه ــردی ب ف
ــا  ــنایی ب ــالمت و آش ــرح س ــام ط ــا ن ب
محصــوالت بهداشــتی ؛ تولیــد ایــران ، 
بــرای کارآمــوزان مجتمــع  رعــد کــرج 
توســط خانــم منافــی و خانــم نصیــری  

ــد . ــرا ش اج

طــــر ح سال مـت

فیلــم   ، پرشــین  ســینما 
ایکــس الرج  ، کارآمــوزان و 
پرســنل مجتمــع رعــد کــرج ، 

2۷ تیرمــاه نــود و هشــت

30 نمــــا        پـرشیــن
به مناسبت هفته بهزیستی؛
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در راستای هفته بهزیستی 
کارگاه روانشناسی : 

 کارگاه روانشناسی  سازگاری 
و مهــــارت ارتباطـی با فـرزند

ســازگاری و مهــارت ارتباطــی 
بــا فرزنــد ) مختــص والدیــن  
توانجویــان مجتمــع خیریــه 
آموزشــی توانبخشــی رعد کرج (

مدرس: سـرکار خـانـم حسینـی
روز یکشنبه ، مورخ 1398/04/30

ــاد  ــج ایج ــوالً بتدری ــه معم ــالل حافظ ــت. اخت ــالل حافظه اس ــف زوال عقل اخت ــواع مختل ــوع از ان ــن ن بارزتری
شــده و پیشــرفت می کنــد. در ابتدا اختــالل حافظه بــه وقایــع و آموخته هــای اخیــر محــدود می شــود 
ــل  ــه قب ــد لحظ ــه چن ــئوالی را ک ــخ س ــار پاس ــد. بیم ــیب می بینن ــم آس ــی ه ــرات قدیم ــج خاط ــی بتدری ول
پرسیده اســت فرامــوش می کنــد و مجــدداً همــان ســؤال را می پرســد. بیمــار وســایلش را گــم می کنــد 
ــاب  ــد حس ــود و نمی توان ــکل می ش ــار مش ــول دچ ــت پ ــد و پرداخ ــت. در خری ــا گذاشته اس ــد کج و نمی دان
دارائیــش را نگــه دارد. بتدریــج در شــناخت دوســتان و آشــنایان و نــام بــردن اســامی آنهــا نیــز مشــکل ایجــاد 
می شــود. کم کــم مشــکل مســیر یابــی پیــدا شــده و اگــر تنهــا از منــزل بیــرون بــرود ممکــن اســت گــم شــود. 
ــزل خــودش هــم  ــوارد شــدیدتر حتــی در تشــخیص اتاق خــواب، آشــپزخانه، دستشــویی و حمــام در من در م
مشــکل پیــدا می کنــد. بــروز اختــالل در حافظــه و رونــد تفکــر ســبب آســیب عملکردهــای اجتماعــی و شــخصی 

بیمــار شــده و در نتیجــه ممکــن اســت ســبب افســردگی، عصبانیــت و پرخاشــگری بیمــار شــود.

آلزایمر چیست ؟

Alzheim :بیماری آلزایمربه انگلیســی
ــی که  ــاری فراموش er’s disease یا بیم
بــه اختصــار آلزایمــر خوانــده می شــود، 
ــزی  ــرد مغ ــالل عملک ــوع اخت ــک ن ی
توانایی هــای  بتدریــج  کــه  اســت 

ــی رود. ــل م ــار تحلی ــی بیم ذهن

ــروز توهــم و هذیــان  یکــی از مشــکالت زوال عقــل ب
ــه وی  ــرش ب ــد همس ــر کن ــار فک ــاًل بیم ــت. مث اس
خیانــت کرده اســت یــا همســایگان و پرســتارش 
قصــد آســیب رســاندن و توطئــه علیــه وی را دارنــد. 
ــود.  ــن ش ــش بدبی ــه فرزندان ــت ب ــن اس ــار ممک بیم

گاهــی اوقــات بیمــار افــرادی را مثــاًل والدیــن فــوت 
ــد  ــور ندارن ــتند و حض ــه نیس ــوام را ک ــا اق ــده ی ش

. می بیننــد
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ــه  ــرای انجــام کارهــای اولی ــوارد شــدید بیمــار ب در م
ــن  ــد و ممک ــدا می کن ــک پی ــه کم ــاز ب ــخصی نی ش
اســت توانایــی کنتــرل ادرار و مدفــوع را هــم از دســت 
دهــد. بیمــار دچــار زوال عقــل ممکــن اســت در تکلــم 
ــد و در  ــدا کن ــکل پی ــب مش ــات مناس ــن کلم و یافت
نتیجــه کــم حــرف و گوشــه گیر شــود. در مــوارد 
پیشــرفته تــر بیمــار آگاهیــش را نســبت بــه بیمــاری 
ــام  ــی در انج ــار ناتوان ــد دچ ــت داده و نمی دان از دس
برخــی کارهــا اســت و ممکــن اســت کارهــای خطــر 
ــی  ــت توانای ــن اس ــج ممک ــد. بتدری ــام ده ــاز انج س
حرکتــی بیمــار هــم دســتخوش آســیب شــده و مکــرراً 

ــورد. ــن بخ ــت داده زمی ــش را از دس تعادل

ــم  ــت. عالئ ــل اس ــکل زوال عق ــن ش ــر رایج تری آلزایم
قــدرت حفــظ  از دســت دادن  بــا  بیمــاری  ایــن 
دوران  در  موقــت  حافظــه ی  بخصــوص  اطالعــات 
ــت دادن  ــا از دس ــج ب ــه  تدری ــده و ب ــاز ش ــری آغ پی
قــدرت تشــخیص زمان، افســردگی، از دســت دادن 
قــدرت تکلــم، گوشــه گیری و ســرانجام مــرگ در 
می رســد.  پایــان  بــه  تنفســی  ناراحتی هــای  اثــر 
مــرگ پــس از پنــج تــا ده ســال از بــروز عالئــم اتفــاق 
ــل  ــال قب ــت س ــدود بیس ــاری ح ــا بیم ــد؛ ام می افت
ــا  ــاری ب ــن بیم ــت. ای ــاز شده اس ــم آغ ــور عالئ از ظه
برخــی  رفتن سیناپســهای نورونها در  دســت  از 
ــز در  ــلول های مغ ــدن س ــز، نکروزه]الف[ ش مناطق مغ
مناطــق مختلــف سیســتم عصبــی، ایجــاد ســاختارهای 
ــری  ــام پالک هــای پی ــه ن پروتئینــی کــروی شــکلی ب
ــز و  ــق مغ ــی مناط ــای برخ ــارج نورون ه )SP( در خ
ــام NFT در  ــه ن ــته های ب ــی رش ــاختارهای پروتئین س

جســم ســلولی نورون هــا، مشــخص می شــود.

ــک  ــار روانپزش ــن ب ــر را اولی ــاری عالج ناپذی ــن بیم ای
 190۶ ســال  آلزایمــر در  نام آلویــز  بــه  آلمانــی 
ــراد  ــاً ایــن بیمــاری در اف میــالدی معرفــی کــرد. غالب

بــاالی ۶5ســال بــروز پیــدا می کنــد ؛ گــر چــه 
ــت  ــن اس ــر( ممک ــیوع کمت ــا ش ــر زودرس )ب آلزایم
زودتــر از ایــن ســن رخ دهــد. در ســال 200۶ میــالدی 
2۶٫۶ میلیــون نفــر در جهــان بــه ایــن بیمــاری مبتــال 
بودنــد و پیش بینــی می شــود کــه در ســال 2050 
میــالدی از هــر 85 نفــر یــک مبتــال بــه آلزایمــر وجــود 
داشــته باشــد. روز جهانــی آلزایمــر: همــه ســاله روز 21 
ــی  ــبت روز جهان ــه مناس ــهریور ب ــا 30 ش ــپتامبر ی س
آلزایمــر در دنیــا مراســم و همایش هــای مختلــف 
 No( ــن روز ــال 2008 ای ــعار س ــود. ش ــزار می ش برگ
ــی  ــه زمان ــی ک ــن معن ــه ای time to lose( اســت، ب

ــم. ــردن نداری ــف ک ــرای تل ب

پنــج درصــد از جمعیــت 65 ســاله و باالتــر 
ــدید  ــا ش ــط ت ــر متوس ــاری آلزایم ــه بیم ب
مبتــال هســتند و ایــن در حالیســت کــه 10 
ــروه  ــالمندان در همین گ ــد س ــا 15 درص ت
ــج  ــف رن ــر خفی ــاری آلزایم ــنی از بیم س

می برنــد.]1[

       تاریخچه

1901، روان شناس و عصب شــناس آلمانی  درســال 
»آلویــز آلزایمــر« اولیــن مــورد ایــن بیمــاری را کشــف 
و در مــورد آن نوشــت، کــه بعدهــا بــه بیمــاری آلزایمــر 
معــروف شــد. بیمــار یــک زن 50 ســاله بــود بــه اســم 
ــان  ــن زن را از زم ــر ای ــز آلزایم ــر«. آلوی »آگوســت دت
بســتری شــدنش در آسایشــگاهی در شــهر فرانکفــورت 

تــا زمــان مــرگ او در ســال 190۶ همراهــی کــرد،

      پروتئین های آمیلوئیدی

ســاختارهای پروتئینی کروی  آلزایمــر  بیمــاری  در 
مناطــق  برخــی  نورون هــای  خــارج  در  شــکلی 
در  رشــته ای  پروتئینــی  ســاختارهای  و  مغــز 
می شــود.  تشــکیل  نورون هــا،  ســلولی  جســم 
ــام  ــا اجس ــه آنه ــه ب ــی ک ــاختارهای پروتئین ــن س ای
ــرات  ــر برخــی تغیی ــه می شــود، در اث آمیلوئیــدی گفت
خــوردن  عصبی وبهــم  در پروتئوم ســلول های 
ــا ســاختار پروتئین هــای  تعــادل و تغییــر در میــزان ی
پرســینیلین، آپولیپوپروتئیــنE، ســینوکلئین، و پپتیــد 
مهم تریــن  از  یکــی  می شــود.  ایجــاد  آمیلوئیدبتــا 
پروتئین هایــی کــه در ایجــاد آلزایمــر نقــش دارد، 
دارد.  نــام   )APP( آمیلوئیــد  پیش ســاز  پروتئیــن 
ایــن پروتئیــن در سلول های دســتگاه عصبی بیــان 
می شــود و در اتصــال ســلول ها بــه هــم، تمــاس 
ســلول ها و اتصــال به ماتریکــس خــارج ســلولی و 
اســکلت ســلولی نقــش دارد. پروتئیــن APP بــه 
پــردازش  پروتئوالتیــک  آنزیــم  نــوع   3 وســیله 

ــه  ــا- ســکرتاز، ب ــا و گام ــا، بت می شــود. آنزیم هــای آلف
ــه ۶۷8،  ــن APP را در اســیدهای آمین ــب پروتئی ترتی
ــر آنزیم هــای گامــا  ــا اث ۶۷1 و ۷11بــرش می دهنــد. ب
ــب،  ــه ترتی ــن APP، ب ــر پروتئی ــکرتازبال ب ــا س و بت
ــام آمیلوئیدبتــا40 )دارای 40 اســید  ــه ن ــی ب پپتیدهای
آمینــه( و آمیلوئیدبتــا42 )دارای 42 اســیدآمینه( ایجاد 
ــات در  ــن قطع ــدار ای ــادی مق ــت ع ــوند. در حال می ش
ــود؛  ــه می ش ــرعت تجزی ــت و به س ــم اس ــلول ها ک س
امــا اگــر در پروتئــوم ســلول های عصبــی ایــن تعــادل 
ــد،  ــش یاب ــات افزای ــن قطع ــدار ای ــم بخــورد و مق بره
ــر  ــه آلزایم ــروی و درنتیج ــی ک ــاختارهای پروتئین س
به ســندروم  مبتــال  بیمــاران  در  می شــود.  ایجــاد 
 APP داون )تریزومــی 21( میــزان بیــان پروتئیــن
ــد و عالئمــی شــبیه آلزایمــر مشــاهده  افزایــش می یاب
می شــود کــه ممکــن اســت بــه علــت افزایــش مقــدار 
ــن  ــرا ژن پروتئی ــد؛ زی ــا42 باش ــد بت ــد آمیلوئی پپتی

APP بــر روی کرومــوزوم 21 قــرار دارد.

       ساختار بیوشیمیایی پالکهای پیری

ــد، و مقــداری از پروتئینهــای دیگــر  ــام اجســام آمیلوئی ــری، از رشــته های پروتئینــی بن پالکهــای پی
بنــام آپولیپوپروتئیــنE، ســینوکلئین و آلفا-آنتــی کیموتریپســین، تشــکیل شــده اند. بنظــر می رســد 
تشــکیل ایــن پالکهــا از عوامــل اصلــی ایجــاد آلزایمــر باشــد. پروتئیــن اصلــی تشــکیل دهنــده اجســام 
آمیلوئیــدی، پروتئیــن آمیلوئیــد β یــا Aβ اســت. چهــار ایزوفــرم از ایــن پروتئیــن کــه دارای 39تــا 
 40–Aβ1 ــای ــت. ایزوفرم ه ــایی شده اس ــدی شناس ــام آمیلوئی ــند در اجس ــه می باش ــید آمین 43 اس
)دارای 40 اســید آمینــه( و Aβ1–42)43( )دارای 42 یــا 43 اســید آمینــه( توانایــی تشــکیل اجســام 
ــا  ــی ب ــای ژنوم ــی کتابخانه ه ــاختن cDNA از روی Aβ1–40 و بررس ــا س ــد. ب ــدی را دارن آمیلوئی
ــزرگ کــد می کــرد. ایــن پروتئیــن  آن، ناحیــه ای در 21q21.2 شناســایی شــد کــه یــک پروتئیــن ب
ــای ۷۷0،  ــه اندازه ه ــی ب ــت دارای ایزوفرم های ــام گرف ــد )APP( ن ــاز آمیلوئی ــش س ــن پی ــه پروتئی ک
۷51و۶95 اســید آمینــه اســت. ایــن پروتئینهــا اغلــب در ســلولهای دســتگاه عصبــی بیــان می شــوند 
و در اتصــال ســلولها بهــم، تمــاس ســلولها و اتصــال بــه ماتریکــس خــارج ســلولی و اســکلت ســلولی 
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ــا-  ــم آلف ــوند. آنزی ــردازش می ش ــک پ ــم پروتئوالتی ــوع آنزی ــه ن ــیله س ــای APP بوس ــد. مولکوله ــش دارن نق
ــول APP را در  ــکرتاز مولک ــا- س ــم بت ــد، آنزی ــرش می ده ــه ۶۷8 ب ــید آمین ــول APP را در اس ــکرتاز مولک س
اســید آمینــه ۶۷1 بــرش می دهــد و آنزیــم گاما-ســکرتاز مولکــول APP در اســید آمینــه ۷11 یــا ۷13 بــرش 
ــادی  ــت ع ــوند. در حال ــاد می ش ــکرتاز ایج ــای γ و β س ــر آنزیمه ــه Aβ1–40 وAβ1–42 از اث ــد. قطع می ده
ــه ســرعت تجزیــه می شــود امــا همان طــور کــه بعــداً خواهیــم  مقــدار ایــن قطعــات در ســلولها کــم اســت و ب
دیــد در صورتیکــه عواملــی ایــن تعــادل را برهــم زننــد و مقــدار ایــن قطعــات افزایــش یابــد، اجســام آمیلوئیــدی 
و درنتیجــه آلزایمــر ایجــاد می شــود. در بیمــاران مبتــال بــه ســندروم داون )تریزومــی 21(نیــز عالئمــی شــبیه 
آلزایمــر مشــاهده می شــود کــه می توانــد بعلــت افزایــش مقــدار پروتئیــن Aβ1–42)43(، کــه ژن آن بــر روی 

کرومــوزوم 21 قــرار دارد، باشــد.

       ژنتیک بیماری آلزایمر

ــی  ــده چندعامل ــاری پیچی ــک بیم ــر ی ــاری آلزایم بیم
ــی  ــوارد آن به صــورت ارث اســت. حــدود10 در صــد م
ــاری  ــت. در بیم ــب)AD( اس ــال غال ــوارث اتوزوم بات
ــورت  ــر، به ص ــاری آلزایم ــی)FAD(، بیم ــر ارث آلزایم
از  می کنــد.  بــروز   55–۶5 ســنین  بیــن  رس  زود 
حــدود 90 درصــد مــوارد بیمــاری کــه به صــورت 
اســپورادیک اســت، 25 تــا 40 درصــد آنهــا بــا برخــی 
ــا بررســی ژن APP در  آللهــای ژنهــا ارتبــاط دارنــد. ب
اعضــاء خانواده هایــی کــه افــراد آن مبتــال بــه نــوع زود 
ــن  ــی در ای رس آلزایمــر می شــدند، جهشــهای مختلف
ــالم وجــود  ــراد س ــه در ژن APP اف ــت شــد ک ژن یاف
ــا در  ــن جهشــها، جهشــهای بدمعن نداشــت بیشــتر ای

اســید آمینه هــای ۷1۶و۷1۷ بودنــد. همچنیــن دو 
جهــش همزمــان در اســید آمینه هــای ۶۷1و۶۷0 
ــش در  ــر جه ــد. در اث ــاهده ش ــادی مش ــوارد زی در م
 -γو β ــای ــت آنزیمه ــا۷1۷ فعالی ــای ۷1۶ی جایگاه ه
 )43(42–Aβ1 ســکرتاز تغییــر کــرده و میــزان تولیــد
ــان در  ــهای همزم ــن جهش ــد همچنی ــش می یاب افزای
جایــگاه ۶۷1و۶۷0 باعــث افزایــش فعالیت -β ســکرتاز 
ــا انجــام  و افزایــش میــزان Aβ1–42)43( می شــود. ب
خانواده هــای  اعضــاء  روی  بــر  پیوســتگی  آنالیــز 
ــر روی  ــه ای ب ــر، ناحی ــوع زود رس آلزایم ــه ن ــال ب مبت
کرومــوزوم14q24.3( 14( در ارتبــاط بــا آلزایمــر 
از  حاصــل  مختلــف  mRNAهــای  آمــد.  بدســت 
ــده و  ــی ش ــک RT-PCR بررس ــه کم ــه ب ــن ناحی ای

ــراد  ــود در mRNA اف ــیونهای موج ــه موتاس ــا مقایس ب
ــایی  ــر شناس ــل آلزایم ــالم، ژن عام ــراد س ــا اف ــار ب بیم
شــد. ایــن ژن پروتئینــی کــد می کــرد کــه پرســینیلین1 
ــش داده  ــورت PSEN1 نمای ــن ژن به ص ــت. ای ــام گرف ن
می شــود. باهمیــن روش یــک ژن مشــابه دیگــر، بــرروی 
ــه  ــد ک ــایی ش ــه 1q32-42 شناس ــوزوم1در ناحی کروم
ــینیلین1و2،  ــای پرس ــت. پروتئین ه ــام گرف PSEN2 ن
حــدود ۶۷٪ بــا هم شــباهت دارنــد و پروتئینهای غشــایی 
ــی  ــای زودرس فامیل ــدود 40٪ از آلزایمره ــتند. ح هس

بعلــت جهــش در این ژن اســت جهــش در ایــن ژن باعث 
افزایــش مقــدار Aβ1–42)43( می شــود )مکانیســم ایــن 
ــز  ــتفاده از آنالی ــا اس ــوز مشــخص نیســت(. ب ــل هن عم
ــا آلزایمــر  پیوســتگی ژنهــای دیگــری نیــز در ارتبــاط ب
دیــر هنــگام فامیلــی شناســایی شده اســت. یکــی از ایــن 
 19q13.2 ــه ــوزوم19 در ناحی ــرروی کروم ــا، ب جایگاه ه
ــن  ــه آپولیپوپروتیئ ــه در آن ژن APOE، ک ــرار دارد ک ق
ــل  ــن ژن دارای ســه آل ــرار دارد. ای ــد، ق ــد می کن E را ک
ــا بررســی های بیشــتر مشــخص شــد آلــل  اســت کــه ب

APOE*4بــا بیمــاری آلزایمــر ارتبــاط دارد. البتــه وجــود ایــن آلــل به صــورت هموزیگــوت یــا هتروزیگــوت در یــک 
فــرد، حتمــاً بــا بــروز آلزایمــر همــراه نیســت و ایــن آلــل فقــط شــانس ابتــالء فــرد بــه آلزایمــر را افزایــش می دهــد. 
ایــن آلــل بعنــوان یــک فاکتــور خطــر، بــرای آلزایمــر بحســاب می آیــد؛ و عوامــل دیگــری ماننــد عوامــل محیطــی و 
فیزیولوژیکــی عــالوه بــر آلــل APOE*4، بــرای بــروز آلزایمــر الزم اســت )مولتــی فاکتوریــال(. عــالوه بــر ایــن آلــل، 
آللهایــی از ژنهــای A2M )کــه بــر روی کرومــوزوم12 در ناحیــه 12p13.3 قــرار دارد( و LRP1 کــه بــر روی کروموزوم 
ــن دوژن  ــد. ای ــای خطــر بیمــاری آلزایمــر بحســاب می آین ــوان فاکتوره ــرار دارد( بعن ــه 12q13-14 ق 12 در ناحی
بــه ترتیــب پروتئین هــای آلفا-2-ماکروگلوبولیــن )A2M( و پروتئیــن وابســته بــه رســپتور LDL1، )LRP1( را کــد 
می کننــد.LRP1 بــه A2M. APPوAPOE متصــل مــی شــودو تجزیــه APP را تســهیل می کنــد. در صــورت جهــش 

در ایــن دو پروتئیــن، عمــل تجزیــه APP به خوبــی 
صــورت نمی گیــرد ودر اثــر بهــم خــوردن تعــادل، میــزا 

ــد. ــش می یاب ــدوژن، افزای ــای آمیلوئی ن پروتئینه

      درمان بیماری آلزایمر

در حــال حاضــر درمــان بیمــاری آلزایمر بیشــتر شــامل 
ــاری و  ــالالت رفت ــان اخت ــی، درم ــای عالمت درمان ه

داروهــای کاهنــده ســیر پیشــرفت بیمــاری اســت.

      کنترل های دارویی

ــرای بیمــاری آلزایمــر وجــود  ــی ب گرچــه هنــوز درمان
نــدارد امــا بــا اســتفاده از داروهــا می تــوان ســیر 
ــالل  ــرد و از شــدت اخت ــد ک پیشــرفت بیمــاری را کن
حافظــه و مشــکالت رفتــاری بیمــار کاســت. داروهــای 

ــوارد  ــامل م ــر ش ــاری آلزایم ــرای بیم ــد ب ــورد تأیی م
ــر اســت. زی

داروهــای آرامبخــش و ضــد جنــون: اگــر بــا روش هــای 
غیــر دارویــی نتــوان رفتارهــای آزاردهنــده، بی قــراری 
از  را کمتــر کــرد می تــوان  بیمــار  پرخاشــگری  و 
داروهــای جدیــد ضــد جنــون مثــل اوالنزاپیــن، 
کوتیاپیــن و ریســپریدون اســتفاده کــرد. گاهــی اوقــات 
ــا  ــه ب ــت ک ــار اس ــگری بیم ــبب پرخاش ــردگی س افس
اســتفاده از داروهــای ضــد افســردگی مثل فلوکســتین 

ــرد. ــان ک ــوان آن را درم می ت

ــر  ــاری آلزایم ــتراز: در بیم ــن اس ــد کولی ــای ض داروه
واســطه هایی  از  یکــی  کولین کــه  مقدار اســتیل 
کــم  حافظه اســت  در  گــر  مداخلــه  شــیمیایی 



فصلنامه تالش سبز45سال هشتم ، شماره 26 و 27 ، پاییز و زمستان 4498 سال هشتم ، شماره 26 و 27 ، پاییز و زمستان 4498 فصلنامه تالش سبز

ــوند  ــتفاده می ش ــی اس ــای عصب ــن پایانه ه ــتیل کولی ــدار اس ــش مق ــرای افزای ــی ب ــای مختلف ــود. داروه می ش
ــبب  ــا س ــن داروه ــن )Razadyne(. ای ــل )Aricept(، و گاالنتامی ــتیگمین )Exelon(، دانپزی ــه ریواس از جمل
بهبــود حافظــه، عملکــرد شــناختی و عملکــرد اجتماعــی بیمــار می شــوند. ایــن داروهــا تــا حــدودی رفتارهــای 
ــوارض گوارشــی، تهوع، اســتفراغ،  ــا ع ــن داروه ــده ای ــد. مشــکل عم ــز اصــالح می کنن ــار را نی ــی بیم غیرطبیع
دل پیچــه و اسهال اســت کــه بــا افزایــش تدریجــی دارو، مصــرف همــراه صبحانــه و شــام و بــا مایعــات یــا آب 

ــود. ــته می ش ــوارض کاس ــدت ع ــوه از ش می

ــا شــدید بیمــاری آلزایمــر  ــوارد متوســط ت ــان م ــن)Ebixa. Namenda(: داروی دیگــری کــه در درم ممانتی
اســتفاده می شــود و تــا حــدودی هــم اثــرات محافظتــی بــر روی ســلولهای مغــزی دارد ممانتیــن اســت. ایــن 
دارو نیــز ســبب بهتــر شــدن توانایــی شــناختی و حافظــه بیمــار می شــود. گیجــی و منگــی مهمتریــن عــوارض 
ــه تأییــد  ــر بخشــی آنهــا ب ــا غــذا مصــرف کــرد. داروهایــی کــه اث ــوان همــراه ب ایــن دارو هســتند. دارو را می ت
ــرای  ــات ب ــی مطالع ــاس برخ ــر اس ــه ب ــد ک ــود دارن ــی وج ــیمیایی و گیاه ــف ش ــا مختل ــت: داروه نرسیده اس
ــل  ــا مث ــت. ویتامین ه ــد نرسیده اس ــه تأیی ــوز ب ــا هن ــی آنه ــر بخش ــا اث ــده اند ام ــه ش ــر توصی ــاری آلزایم بیم
ویتامینE، ویتامین هــای گــروه ب، امــگا 3، اســتروژن، جینکوبیلوبــا، داروهــای ضــد التهــاب مثــل بروفــن از ایــن 
دســته داروهــا هســتند. رژیم غذایی ســالم شــامل مصــرف روزانــه ســبزی و میــوه و کاهــش مصرف چربی هــای 
ــم  ــای مه ــی از راه ه ــی و ای« یک ــای »آ، س ــاوی ویتامین ه ــب مواد غذایی ح ــرف مناس ــالوه مص ــباع به ع اش

پیشــگیری از آلزایمــر اســت.

درمان آلزایمر مــورد  بــرای  ســابقاً  ســکرتاز  گامــا 
آزمایــش قــرار گرفتــه بــود.

ــک  ــج ی ــی نتای ــا بررس ــی ب ــان آمریکای ــراً محقق اخی
ــه  ــون ک ــار خ ــای فش ــه داروه ــد ک ــش دریافته ان پژوه
ــاال  ــون ب ــار خ ــه فش ــال ب ــاران مبت ــان بیم ــرای درم ب
اســتفاده می شــود، خطــر بــروز آلزایمــر را در افــراد 
کاهــش می دهــد. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه فشــار 
خــون بــاال اثــر حفاظتــی داشــته باشــد یــا ممکــن اســت 
چیــزی کــه افــراد مبتــال بــه فشــار خــون بــاال اغلــب در 
معــرض آن قــرار می گیرنــد ماننــد داروهــای فشــار خــون 
ــد. ــه آلزایمــر محافظــت می کن ــال ب ــر ابت ــا در براب از آنه

      یک گام در درمان بیماری

پژوهشگران دانشــگاه ام آی تی آمریکا یــک قــدم در 
ــش ال ای  ــا تاب ــا ب ــته اند. آنه ــاری برداش ــان بیم راه درم
دی دارای بســامد 40 هرتز برروی موش های آزمایش
گاهــی، مشــاهده کرده انــد کــه پالک هــای بتــا آمیلوییــد 
بمیــزان 40 تــا 50 درصــد کاهــش داشــته و همچنیــن 
ــن  ــت. ای ــته شده اس ــز کاس ــاو نی ــن ت ــطح پروتئی از س
یافته هــا در حالــی بدســت می آیــد کــه دیگــر بســامدها، 
ــز تأثیــری را در پــی نداشته اســت.  ــا 80 هرت بیــن 20 ت
ــرروی انســان در شــرایط  ــش ب ــرای آزمای ــزی ب برنامه ری

ــراردارد.]۷[ ــدارک ق ت

       آلزایمر و تغذیه

ــی  ــا بررس ــیکاگو ب ــکی ش ــگاه پزش ــگران دانش پژوهش
ــته  ــه آن دس ــد ک ــر دریافتن ــی ۶000 نف ــادت غذای ع
ــر  ــی و نظای ــکالت فراموش ــار مش ــه دچ ــرادی ک از اف
غذاهــای  خــود  غذایــی  عــادت  در  نیســتند،  آن 
ویتامیــن  ای گنجانده انــد.  از ویتامیــن  سرشــار 
ــه  ــد ب ــاًل می توانن ــه محتم ــای آزاد را ک ای، رادیکال ه
ســلول های مغــز آســیب بزننــد، مهــار می کنــد. 

      آلزایمر و گروه های خونی

ــه  ــا ب ــالی آن ه ــد در ابت ــراد می توان ــروه خونی اف گ
بیماری هــای زوال شــناختی ماننــد آلزایمــر تأثیرگــذار 
ــش مهمــی در رشد سیســتم  ــی نق ــروه خون باشــد. گ
باعــث  اســت  و ممکــن  کــرده  بدن ایفــا  ایمنــی 
ــراد  ــود. اف ــناختی ش ــه زوال ش ــال ب ــر ابت ــر باالت خط
ــتری  ــاده خاکستری بیش ــی O از م ــروه خون دارای گ
 A .B در مغز خــود نســبت بــه گروه هــای خونــی
و AB برخوردارنــد کــه ایــن امــر بــه حفاظــت در 
ــد  ــک خواه ــر کم ــد آلزایم ــی مانن ــر بیماری های براب
کــرد. دارنــدگان گــروه خونــی O از مــاده خاکســتری 
خلفی مخچه برخوردارنــد.  بخــش  در  بیشــتری 
 A. خونــی  گروه هــای  بــا  افــراد  مقایســه،  در 
مــاده  از  کوچکتــری  حجــم  دارای   AB یــا   B
مناطق تمپورال و لیمبیک مغــز از  در  خاکســتری 
از  یکــی  کــه  هســتند  جمله هیپوکامپ چــپ 
نخســتین بخشــهایی از مغــز اســت کــه در اثــر آلزایمر، 

می بینــد. آســیب 

      پیشگیری

هنــوز راه ثابــت شــده ای بــرای جلوگیــری از ابتــالء بــه 
آلزایمــر وجودنــدارد، چراکــه عامــل یــا عوامــل اصلــی 
ــان  ــا نش ــت. پژوهش ه ــناخته اس ــاری ناش ــن بیم ای
می دهنــد کــه دیابــت و هــر بیمــاری دیگــری کــه بــر 

قنــد خــون تأثیــر داشــته باشــد، در عملکــرد مغــز 
و سیســتم اعصــاب اختــالل وارد می کنــد. افزایــش 
قنــد خــون، ســبب افزایــش ســطح آمیلوئیــد بتــا 
ــان  ــا نش ــد بت ــود. آمیلوئی ــار می ش ــدن بیم در ب
دهنــده پپتیدهایــی از اســید آمینــه هســتند کــه 
ــز  ــد در مغ ــای آمیولوئی ــزء پالک ه ــن ج مهمتری
ــد. ــمار می آین ــر به ش ــه آلزایم ــال ب ــاران مبت بیم

ــه  ــی ک ــن راه های ــا اینحــال یکــی از بهتری ]11[ ب
ــر  ــه آلزایم ــالء ب ــگیری از ابت ــرای پیش ــروزه ب ام
بیــان می شــود، همــان راه هایــی اســت کــه بــرای 
کاهــش خطــر ابتــالء بــه بیماری هــای قلبــی 
بیــان می شــوند.]نیازمند منبع[ کنتــرل مــوارد 
ــد،  ــالمت قلب تأثیر دارد، مانن ــر س ــه ب ــی ک مهم
و دیابت ممکن اســت  چاقــی  بــاال،  فشــارخون 
بتوانــد بــه پیشــگیری از ابتــالء بــه آلزایمــر کمــک 
ــت  ــرک و فعالی ــش تح ــد منبع[ افزای کند.]نیازمن
ــی ســالم  ــم غذای ــی و رژی جســمی، روابط اجتماع
ــش  ــر را کاه ــه آلزایم ــالء ب ــر ابت ــد، خط می توان
ــتفاده  ــگیری، اس ــرای پیش ــد منبع[ ب دهد.]نیازمن
از ذهــن مثــل یادگیــری دو زبــان و حــل جــدول، 
ــالم،  ــی س ــاب زندگ ــران، انتخ ــا دیگ ــرت ب معاش
ــه  ــی، تغذی ــری از چاق ــترول، جلوگی ــرل کلس کنت
ســالم، مصرف امــگا 3 و ماهــی، ورزش کــردن 
ــه  ــد و پیشــگیری از ضرب ــه فشــار و قن و توجــه ب
ســر کمــک کننــده اســت. بیمــاری لثــه می توانــد 
مشــکل حافظــه در بیمــاران آلزایمــری را تشــدید 
ــل در  ــد زوال عق ــه ان ــن دریافت کند.]12[محققی
افــرادی کــه توامــان آلزایمــر و بیمــاری لثــه دارنــد 
ســریعتر اســت. پیشــرفت آلزایمــر ناشــی از التهاب 
حاصــل از افزایــش ســلول های ایمنــی موســوم بــه 
میکروگلیــا در مغــز اســت و در صــورت جلوگیــری 
متوقــف  بیمــاری  پیشــرفت  التهــاب،  ایــن  از 
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        عالئــم بیمــاری کرونــا و راه های پیشــگیری 
از ابتــال بــه ویــروس کرونا

تــا کنــون هــزاران نفــر بــه این ویــروس آلــوده شــده اند 
و افــراد زیــادی جــان خــود را از دســت داده انــد. در این 
ــروس هــم  ــن وی ــه ای ــوده ب ــراد آل بیــن تعــدادی از اف
درمــان شــده اند. بیشــترین میــزان فراگیــری ویــروس 
ــادی  ــیار زی ــوارد بس ــا م ــده ام ــاهده ش ــن مش در چی
هــم در کشــورهای دیگــر از جملــه ایــران دیــده شــده 

اســت.

بــا شــناخت عالئــم کرونــا و رعایــت نــکات بهداشــتی 
ارائــه شــده از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی کــه در 
ایــن مطلــب بــه آن هــا می پردازیــم، از ســالمت خــود 

و دیگــران محافظــت کنیــد.

      دستان خود را به طور مرتب بشویید

بــه طــور منظــم و بــا دقــت دســتان خــود را بــا آب و 
ــکل  ــی کننــده حــاوی ال ــول ضدعفون ــا محل ــون ی صاب

تمیــز کنیــد.

می شــود. نتایــج یــک تحقیــق نشــان می دهــد توقــف 
ــد  ــز می توان ــد در مغ ــی جدی ــلول های ایمن ــد س تولی
اختــالل حافظــه را کــه در بیمــاری آلزایمــر مشــاهده 

ــد.]13[ ــش ده ــود، کاه می ش

      راه های تشخیص

چنانچــه شــخص 4 یــا 5 نشــانه زیــر را داشــته باشــد، 
بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنــد.]14[

        اختالل حافظه که فعالیتهای روزانه را دچار اشکال می کند.

 * مشــکالت در انجــام کارهــای عــادی مثــاًل فرامــوش 
می کنــد، غــذا بپــزد

 * ضعــف بیــان و اســتفاده از کلمــات نامناســب بــرای 
صحبــت کــردن

 *گم کردن زمان مکان مثاًل روز و شب

 *کاهش قضاوت )اختالل در تصمیم گیری(

 *اختالل تفکر ذهنی )حسابهای مالی – ارقام(

ــاعت را روی گاز  ــاًل س ــام مث ــردن اجس ــا ک  * جابه ج
می گــذارد

 * تغییرات در حالت و رفتار )خنده – گریه – 
عصبانیت(

 * انگیزه را از دست می دهند و بی توجه می شوند

 * تغییر شخصیت )منزوی شدن – عصبانی شدن(

ــتان  ــدن در انگلس ــج لن ــان کال ــراً محقق اخی
موفــق بــه شناســایی پروتئینــی در خــون 
شــده اند کــه عامــل توســعه اختــالل شــناختی 
ــم  ــاهده عالی ــر از مش ــل ت ــیار قب ــت و بس اس
پیش بینــی  را  بیمــاری  می توانــد  آلزایمــر، 
ــش  ــه روی بی ــش ک ــن پژوه ــج ای ــد. نتای کن
ــب  ــی در 212 داوطل ــن خون ــزار پروتئی از یکه
صــورت گرفته اســت، نشــان می دهــد کــه 
پروتئیــن MAPKAPK5 در خــون افــرادی 
ــر از  ــوند، کمت ــال می ش ــر مبت ــه آلزایم ــه ب ک

ــت.]15[ ــادی اس ــراد ع اف

ــخیص  ــد تش ــای جدی ــر از روش ه ــی دیگ یک
ــا  ــزاق اســت. ب ــق ب زودهنــگام آلزایمــر از طری
ــزاق  ــترس در ب ــون اس ــطح هورم ــی س بررس
می تــوان احتمــال آلزایمــر و زوال عقــل در 

ســالمندان را تشــخیص داد.]1۶[

      نوع فرعی زوال عقل:

بــا آغــاز زودرس: اگــر آغــاز آن در 15 ســالگی 
ــر اســت. ــا پایین ت ی

ــس از 15  ــاز آن پ ــر آغ ــررس: اگ ــاز دی ــا آغ ب
ــت. ــالگی اس س

      روز جهانی آلزایمر

 21 روز  ســاله  آلزایمر همــه  جهانــی  روز 
ســپتامبر )31 شــهریور( بــه مناســبت روز 
جهانــی آلزایمــر در دنیــا مراســم و همایش های 
مختلفــی برگــزار می شــود. شــعار ســال 2008 
ــی  ــن معن ــه ای ــود، ب )No time to lose( ب

ــم. ــف کــردن نداری ــرای تل ــی ب ــه زمان ک

آشنایی با بیمـاری »کوید-19«

کرونـــا   
ــردن  ــدود ک ــی و مح ــایی، ردیاب ــال شناس ــه دنب ــا ب ــر دنی ــت در سرتاس ــی بهداش ــازمان جهان س
ــروس  ــد-COVID( »19-19( اســت. وی ــه نام»کوی ــا ب ــروس کرون ــواده وی ــدی از خان ــروس جدی وی
COVID-19 پــس از مبتــال کــردن افــراد زیــادی در چیــن در کشــورهای دیگــر دنیــا هــم شــیوع 

پیــدا کــرده اســت. ایــن نــوع ویــروس کرونــا در ایــران هــم در حــال پراکنــده شــدن اســت. عالئــم 
بیمــاری کرونــا در اکثــر مبتالیــان بــه ایــن ویــروس خفیــف اســت و درمــان می شــود، امــا ممکــن 
اســت بیمــاری در برخــی دیگــر شــدیدتر باشــد و حتــی منجــر بــه مــرگ شــود. امــا ویــروس کرونــا 
ــا چیســت؟ راه  ــان کرون ــا چیســت؟ درم ــم کرون ــاک اســت؟ عالئ ــدازه خطرن ــا چــه ان چیســت و ت
ــا کــی آمــاده می شــود؟ در ایــن مطلــب قصــد داریــم  ــا چیســت؟ واکســن کرون پیشــگیری از کرون

شــما را بــا همــه چیــز دربــاره کرونــا آشــنا کنیــم.
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ــا محلــول  ــون ی ــا آب و صاب چــرا؟ شســتن دســت ها ب
ضدعفونــی کننــده حــاوی الــکل، ویروس هایــی را کــه 
ــده  ــل ش ــما منتق ــت های ش ــه دس ــت ب ــن اس ممک

ــرد. ــن می ب ــند، از بی باش

      فاصله استاندارد با دیگران را رعایت کنید

بــا کســانی کــه ســرفه یــا عطســه می کننــد، حداقــل 
یــک متــر فاصلــه داشــته باشــید.

چــرا؟ هنــگام ســرفه و عطســه قطــرات ریــزی از بینــی 
و دهــان افــراد بــه بیــرون پرتــاب می شــود. اگــر شــما 
بــه آن هــا خیلــی نزدیــک باشــید و فــرد دیگــر مبتــال 
بــه ویــروس باشــد، ایــن ذرات ریــز کــه حــاوی ویروس 
ــان  ــه بدن ت ــق تنفــس ب COVID-19 هســتند از طری

وارد می شــوند.

        از تماس دست ها با چشم ها، بینی و دهان خودداری کنید

دهــان  و  بینــی  چشــم،  بــا  دســت ها  تمــاس  از 
بپرهیزیــد.

چــرا؟ دســت ها بــا ســطوح مختلفــی در تمــاس 
ــد.  ــذب کنن ــروس را ج ــت وی ــن اس ــتند و ممک هس
ــه  ــوده شــدند، ب ــروس آل ــه وی ــه دســت ها ب ــی ک زمان
ــی و  ــم ها، بین ــه چش ــروس را ب ــد وی ــی می توانن راحت
ــروس وارد  ــق وی ــن طری ــد و از ای ــال دهن ــان انتق ده

ــد. ــار کن ــما را بیم ــده و ش ــما ش ــدن ش ب

      بهداشت تنفسی را تمرین کنید

ــت  ــان بهداش ــما و اطرافیان ت ــه ش ــوید ک ــن ش مطمئ
ــه  ــی ب ــت تنفس ــد. بهداش ــت می کنن ــی را رعای تنفس
ــا  ــج ی ــا داخــل آرن معنــی پوشــاندن دهــان و بینــی ب
دســتمال کاغــذی هنــگام عطســه و ســرفه و دور 

ــت. ــرعت اس ــه س ــتمال ب ــن دس انداخت

چــرا؟ قطــرات ریــزی کــه بــا عطســه و صرفــه از دهــان 
ــترش  ــروس را گس ــوند، وی ــارج می ش ــا خ ــی م و بین
می دهنــد. بــا رعایــت نــکات بهداشــتی تنفســی، 
ــی  ــر ویروس های ــود در براب ــان خ ــد از اطرافی می توانی
ماننــد ســرماخوردگی، آنفوالنــزا و کرونــای جدیــد 

COVID-19 محافظــت کنیــد.

       اگر عالئم کرونا را دارید با مراجع مربوطه تماس بگیرید

در صورتــی کــه احســاس ناخوشــی می کنیــد در خانــه 
بمانیــد. اگــر عالئمــی ماننــد ســرفه و تنگــی نفــس را 
در خــود احســاس کردیــد بــه پزشــک مراجعــه کنیــد، 
مراجــع مربــوط را مطلــع کنیــد و از توصیه هــای 

متخصصیــن ســالمت مربوطــه پیــروی کنیــد.

چــرا؟ متخصصیــن ملــی و محلــی شــما بــه روزتریــن 
ــد.  ــما را دارن ــه ش ــرایط منطق ــورد ش ــات در م اطالع
اطــالع دادن بــه کمــک رســان ها کمــک می کنــد 
کــه شــما را فــورا بــه مراکــز درمانــی مناســب ارســال 
کننــد. ایــن کار هــم بــرای خودتــان بهتــر اســت و هــم 
ــری  ــر جلوگی ــای دیگ ــروس و عفونت ه ــار وی از انتش

کرده ایــد.

از  کرونــا  ویــروس  بــه  ازابتــال  پیشــگیری  بــرای 
کنیــد پیــروی  بهداشــت  مراکــز  توصیه هــای 

ــورد  ــات در م ــات و اقدام ــن اطالع ــورد جدیدتری در م
ــای  ــید و توصیه ه ــع باش ــروس COVID-19 مطل وی
مراکــز بهداشــت یــا محــل کار خــود را در مــورد 
ــروس  ــر وی ــران در براب ــود و دیگ ــور از خ ــه چط اینک

ــد. ــدی بگیری ــد، ج ــت کنی COVID-19 محافظ

چــرا؟ مراکــز بهداشــت هــر منطقــه بــه روزتریــن اخبــار در مــورد انتشــار ویــروس COVID-19 در منطقــه را 
ــردم آن منطقــه جهــت محافظــت از خودشــان باشــند. ــی م ــرای راهنمای ــع ب ــن منب ــد بهتری ــد و می توانن دارن

نکات ایمنی سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری و واکنش صحیح به عالئم کرونا

ــه  ــوده ب ــهرهای آل ــاکن در ش ــراد س ــرای اف ــت ب ــان بهداش ــازمان جه ــی س ــای ایمن ــکات و توصیه ه ن
ــی  ــن مناطق ــه چنی ــته ب ــرادی در 14 روز گذش ــا اف ــان COVID-19 ی ــا هم ــد ی ــا جدی ــروس کرون وی

ــت. ــر اس ــرح زی ــه ش ــد ب ــه کرده ان مراجع

نکات ایمنی گفته شده در قسمت قبلی را به درستی رعایت کنید.  •

اگــر برخــی عالئــم کرونــا را داریــد یــا احســاس ناخوشــی می کنیــد، حتــی اگــر عالئــم جزئــی   •
مثــل ســردرد و آب ریــزش بینــی داریــد، تــا زمانــی کــه عالئــم برطــرف شــوند، در خانــه بمانیــد. چــرا؟ 
خــودداری از ارتبــاط بــا دیگــران و مراجعــه بــه مراکــز درمانــی، باعــث می شــود تــا مراکــز درمانــی کار 
ــروس COVID-19 و  ــه وی ــال ب ــر احتمــال ابت ــد و از شــما و دیگــران در براب ــر انجــام دهن خــود را بهت

ــد. ــت کنن ــا محافظ ــر ویروس ه دیگ

ــد  ــه کنی ــک مراجع ــه پزش ــورا ب ــس، ف ــی نف ــاس تنگ ــرفه و احس ــب، س ــود ت ــورت وج در ص  •
ــا مشــکالت جــدی  ــه دلیــل وجــود عفونــت دســتگاه تنفســی ی ــم ب چــرا کــه ممکــن اســت ایــن عالئ
دیگــر باشــد. پزشــک متخصــص را در مــورد ســوابق ســفرهای اخیــر یــا هــر گونــه تمــاس و بازدیــد بــا 
مســافرین دیگــر مطلــع کنیــد. چــرا؟ ایــن کار در فرســتادن شــما بــه مرکــز پزشــکی مناســب کمــک 
می کنــد. همچنیــن بــه جلوگیــری از انتشــار احتمالــی ویــروس COVID-19 و دیگــر ویروس  هــا کمــک 

می کنــد.


