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فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی فک وصورت

دارای فلوشــیپ جراحی صورت و جمجمه از آمریکا 

دانشــیار و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه

عضو انجمن جراحان پالســتیک ایــران و آمریکا

جراحــی پالســتیک بینی، صــورت، شــکم و...

ابتدای چهارباغ باال، مجتمع کوثر، فاز دوم، طبقه 4، 
واحد617   

36204040-36205050    
Email:abdali@med.mui.ac.ir

ASSOCIATE  PROFESSOR OF 
PLASTIC

 & RECONSTRUCTIVE  SURGERY

HosseinAbdali  Abdali  Abdali M.M.M D



بدنبال مقاله قبلی که موارد استفاده از پروتز را در میان گذاشتیم بایستی متذکر شد  که وقتی از پروتز استفاده می شود، بیمار باید بداند که شکل و 
حالت سینه وی مقداری  با قبل تفاوت خواهد داشت، یعنی اینکه انتظار بیمار باید ارزیابی گردد و هیچگاه در  چنین باز سازی ها سینه بیمار مثل قبل 
 از عمل نخواهد بود و در کشور هایی هم که  چنین اعمال جراحی ابداع شده است و ما از تجربیات انها استفاده

 می کنیم به بیمار گفته  می شود که در لباس شنا و لباس معمولی سینه او بصورت طبیعی به نظر می رسد. ولی در 
مقابل آینه و بدون لباس فرم و شکل سینه  متفاوت خواهد بود، اینها  نکات مهمی هستند 
که حتما بایستی با بیمار در مورد آنها صحبت شود و دیدگاه وی  کامال ارزیابی و 
مشخص  گردد. 

استفاده از پروتز در درمان سرطان سینه

دکتر کامران دولتشاهی
متخصص جراحی عمومی

فلوشیپ جراحی سرطان و بیماری های خوش خیم پستان
ترمیم و بازسازی سینه از آمریکا )انکوپالستی(

آمادگاه،  ساختمان میالد ، طبقه اول
www.drdulatshahi-breastdisease.com

031 - 32209929





کلینیک کاشت مو و لیزر 

بهیـن
با مدیریتبا مدیریت

دکتر محسن سلیمانی

اولین کلینیک تخصصی پوست و مو و دارای گواهینامه  ISO 2008/9001 از نوبل انگلستان
      کاشت موی طبیعی به روش های مختلف )جراحی و بدون جراحی(

کاشت موی طبیعی با جدیدترین متدهای جراحی و بدون جراحی       
لیزر موهای زائد  - لیزر لیپولیز )الغری(   
   )FX( لیزر جوان سازی
تزریق ژل و بوتاکس   
جوان سازی لیفت صورت با دستگاه هایفو   

آدرس: اصفهان، خیابان شریعتی، بعد از اورژانس بیمارستان شریعتی، کوچه شماره ۳، 
طبقه دوم، ساختمان بانک آینده                 تلفن: ۳۶۲۹۰۶۸۹ / ۰۹۳۹۰۶۰۵۲۰۵

Behin

آدرس: اصفهان - خ توحید میانی
بن بست پارکینگ توحید)بن بست 23(

مجتمع آسمان-طبقه چهارم-مرکز لیزر رها

جدیدترین تکنولوژی
 لیزر موهای زائد؛

لیزر الکس سرد 
کوترا

زیر نظر متخصص پوست 
بدون عوارضی مثل سوختگی و تیرگی
قابل استفاده برای آقایان و بانوان
باحداقل درد و بیشترین تاثیر

قابل استفاده هم برای پوست های 
روشن و هم برای پوست های تیره
کارایی بارز در حذف موهای ضخیم 
و همینطور در موهای کرکی
مرکز تخصصی لیزر موهای زائد رها
درمان قطعی و بدون برگشت 
موهای زائد بدن طی ۳تا۵ جلسه
جشنواره تخفیف پائیزه
 
مشاوره تلفنی: 
۰۹۳۰۰۶4۲۳۰۰ 
اطالعات بیشتر در
www.drandalib.ir 



سفید کردن با لیزر

آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه، مجتمع پزشکی سپاهان، ساختمان شماره ۲، واحد 1۵
تلفن:  ۳۲۲1۰7۰۸    ) سه خط(

تیرگی قسمت های مختلف بدن هر چند تا حدی طبیعی محسوب می شود ولیکن بسیاری از بانوان به دنبال راه های پیشگیری و رفع تیرگی هستند. داروها و پمادهای 
متعددی جهت رفع تیرگی پیشنهاد می شود ولی متاسفانه به علت ضخیم شدن سلول های الیه رویی پوست، این پمادها نفوذ خوبی ندارند و هزینه در این مورد اثر 

بخشی دلخواه را ندارد.
درمان

لیزر با برداشتن سلول های مرده و سفت شده الیه های رویی پوست و کمک به ریزش اپیلیتوم رویی باعث نمایان شدن پوست روشن می گردد. همچنین بعد از لیزر 
نفوذ پمادهای سفت کننده و بازسازی کننده به داخل پوست امکان پذیر می گردد. ما به شما این نوید را می دهیم که بعد از لیزر ،پوستی زیبا و روشن داشته باشید و 

به دنبال لیزر چروک های سطحی پوست نیز محو می گردد.

  www.drelaheamiri.ir
http://telegram.me/ drelaheamirii

Instagram/drelaheamiri
telegram

دکتر الهه امیری
جراح و متخصص زنان ، زایمان، نازایی و لیزر تخصصی زنان



دکتر فرانک جاللیان

Dr.Faranak Jalalian

پذیرش :  شنبه تا پنجشنبه، صبح و عصر
آدرس: خیابان جی- جنب تاالر آفتاب - مجتمع کیان 

طبقه دوم                تلفن تماس: 35251810

رادیولوژی تخصصی دهان، فک و صورت 
دارای بورد تخصصی
عضو انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

مجهز به دستگاه های دیجیتال با کیفیت برتر و 
حداقل تابش اشعه ایکس



دکتر علیرضا واعظ شوشتری
جراح ومتخصص پوست ، مو، زیبایی و لیزر

عضو انجمن متخصصین پوست اروپا

 031-36284487
اصفهان، خیابان توحید میانی، قبل از چهارراه 

پلیس، مقابل اداره ثبت، ساختمان آریا،  طبقه اول

جوان سازی ناحیه اطراف 
چشم با:

   جراحی زیبایی پلک برای 
درمان افتادگی پلک 

    تزریق ژل برای درمان 
گودی زیر چشم

    پلکسر برای درمان چروک 
های پایین و باالی چشم

    مزوتراپی جهت بهبود 
تیرگی و چروک اطراف چشم

    تزریق بوتاکس برای درمان 
چروک های اطراف چشم و 
درشت کردن چشم ها و باال 
بردن ابروها

@drvaezbot www.drvaez.com@drvaez

پلیس، مقابل اداره ثبت، ساختمان آریا،  طبقه اول
@drvaezbot www.drvaez.com



Dr. M. AlizadehDr. M. Alizadeh

دکتر سیدمهدی 
علیزاده

متخصص دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی
دارای بورد تخصصی با رتبه ممتاز

ارائه انواع خدمات دندان پزشکی تخصصی؛
انواع ترمیم های هم رنگ کامپوزیتی و سرامیکی، 
جایگزینی برای روکش دندان؛
اصالح خط لبخند و ردیف کردن دندان های نامرتب، 
جایگزینی برای ارتودنسی؛
جایگزینی دندان های ازدست رفته بدون تراش دندان های 
مجاور؛
چسباندن قطعات شکسته دندان های قدامی بر اثر ضربه؛
بستن فضاهای بین دندانی در یک جلسه؛
ایمپلنت )کاشت دندان(؛
بلیچینگ )سفیدکردن دندان ها در یک جلسه(؛
بستن فضاهای بین دندانی با کامپوزیت در یک جلسه؛
سفیدکردن دندان ها در یک جلسه )Bleaching(؛

بستن فضاهای بین دندانیاصالح خط لبخند

ایمپلنت)کاشت دندان( ترمیم های هم رنگ دندان

نشانی: اصفهان، پل آذر، ابتدای خیابان توحید،
 جنب تاالر استاد فرشچیان، مجتمع پدیده، طبقه دوم،    واحد ۲۰۲

                         dr.alizadeh                                         تلفن: ۳۶۲۹۰1۶۰-   ۰۳1                     ۰۳1-۳۶۲7۲۸۹۰

Dr. M. AlizadehDr. M. Alizadeh ،رنگ کامپوزیتی و سرامیکیDr. M. Alizadeh ،رنگ کامپوزیتی و سرامیکیDr. M. Alizadeh
های نامرتب، های نامرتب، 

های 













صاحب امتیاز: 
دکتر رضا محزونیه

مدیر مسئول:
دکتر رضا محزونیه

سردبیر: 
مرضیه ربیعی

رئیس شورای سیاست گذاری: 
مهندس محمدحسین محزونیه

سرویس تحریریه :
دبیرتحریریه: الهام السادات شهیدان

گفت وگو  : آزاده دبیری
 نویسندگان:پونه خامین، روژینا خدارحمی،

مرجان حسینی،نازنین صادقی،مرضیه اکبرپوری

سرویس هنری:
طراح و صفحه آرا: بصیرت جعفری

عکاس: محمد شریف
عکس روی جلد: سروناز صبوری

ویراستار: مریم ریاحی

 همکاران بخش پزشــکی مجله: دکتر محمود هــادی زاده 
) متخصص قلب و عروق(، دکتر سید مهدی علیزاده ) متخصص 
دندان پزشــکی ترمیمی و زیبایی (، دکتر حسین ابدالی ) فوق 
تخصص جراحی پالستیک و زیبایی(، دکتر کامران دولتشاهی 
) متخصص جراحی عمومی(، دکتر عندلیب ) متخصص پوست و 
زیبایی(، دکتر الهه امیری ) متخصص زنان و زایمان، نازایی(، دکتر 
فرانک جاللیان، دکتر علیرضا واعظ شوشتری ) متخصص پوست، 
مو ، زیبایی و لیزر(، دکتر اباذری ) الغری به روش کرایولیپولیز(، 
دکتر عباس حقیقت ) متخصص جراحی دهان، فک و صورت و 
زیبایی(، دکتر مریم فروغی ) متخصص پوست، مو(، دکتر مریم 
 طباطباییان ) متخصص جراحی عمومی(، دکتر رامین قاسمی

 ) فوق تخصص آلرژی، آسم و بیماری های سیستم ایمنی(،  دکتر 
مریم ملکی ) متخصص پوست، پیوند مو، زیبایی و لیزر(

بازرگانی:  
موسسه تبلیغاتی خورشید   32274516 - 031

021 - 88019129
اموراداری: علی صدرایی

سامانه امورمشترکین: زهره کاظمی
گروه بازرگانی: محدثه آریافر، شکوه دهقان پور، مریم مقضی، 

زهره پور حیدری

 دفتر: 
تهران ،  بزرگراه جالل آل احمد، بین خیابــان کارگر و اتوبان 

چمران ، کوی پروانه ، پالک 2 ،  واحد 1     
 تلفن: 88019129 - 021
فکس: 88353297- 021

دفتر اصفهان : 
میدان احمد آباد ، ابتدای خیابان مفتح، ساختمان امام رضا)ع(  

تلفن : 031-32274509-32274693
امور مشترکین :  32274508  -031
روابط عمومی :    32274759 -031

لیتوگرافی و چاپ :
 چاپ مبین   تلفن :  32245470 -031

پزشکی، پیراپزشکی
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دکتر احمد ادی

زندگی، زندگی

ک
کلینی

i n fo@zendegi sa lem.com

Sms  Cente r  :  3000483020

Instagram : zendegisalemmag

F a x  :  0 3 1 3 2 2 7 5 0 5 0



کد مطلب مورد پسندتان را به شماره زیر ارسال کنید تا یکی از برندگان اشتراک یکساله مجله زندگی سالم  باشید.

info@zendegisalem.com                   3000483020
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امنیت غذا؛ مقدم بر امنیت اقتصادی
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ از فراوانی منابع و رشد سرسام آور مصرف در ابعاد 
مختلف و به خصوص از نظر غذایی بهره مند شده است؛ بااین حال این فراوانی و مصرف مواد غذایی 
در سایه نابرابری، ناآگاهی، جنگ، سوانح طبیعی و نظایر آن ها همه اقشار انسانی به خصوص زنان و 
کودکان را در تمامی جوامع در بر نمی گیرد؛ به طوری که در دوره حاضر نیز همچنان شاهد عوارض و 
آسیب های سهمگین ناشی از کمبود مصرف مواد مغذی به خصوص در زنان و کودکان هستیم. آمارها 
نشان می دهد که یک کودک از هر چهار کودک در جهان به طور مزمن دچار سوءتغذیه است و با عنوان 
بازمانده از رشد شناخته می شود. اینان کودکانی هســتند که موادمغذی ضروری موردنیازشان را 
به دست نمی آورند و جسم و مغزشان به درستی رشد نیافته است. هرساله 7/6میلیون کودک پیش 
از رسیدن به سن پنج سالگی می میرند که مرگ بسیار از آنان ناشی از بیماری های قابل پیشگیری یا 
قابل درمان است و تقریبًا همگی متعلق به کشورهای درحال توسعه هستند. سوءتغذیه زمینه ساز 
بیش از یک سوم این مرگ ومیرهاست. متأسفانه بســیاری از کشورها به مقابله با سوءتغذیه و بقای 
کودکان اولویت باالیی اختصاص نداده اند؛ به عنوان مثال، بررسی های اخیر سازمان بهداشت جهانی 
نشان می دهد تنها 67درصد از 121 کشور عمدتاً کم درآمد و درآمد متوسط دارای سیاست های ترویج 
تغذیه با شیر مادر هستند. با وجودی که در دوره کنونی بیش از هر زمان دیگر به تغذیه اهمیت داده 
می شود، هنوز هم کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. با ارائه بسته غذایی حمایتی می توان با 
درصد باالتری اطمینان پیدا کرد که کودکان کار، قادر به تأمین حداقل کالری موردنیازهستند. ترکیب 
و وضعیت خانوارهای فقیر در ایران متأسفانه بیانگر درصد باالتری از اعتیاد و بزهکاری والدین نسبت 
به سایر دهک هاست و کمک نقدی قطعاً کارایی الزم را نخواهد داشت و به مصرف تأمین بیشتر نیازهای 
تغذیه ای خانوار منتج نمی شود.  سرمایه گذاری در تغذیه یکی از نیرومندترین و مقرون به صرفه ترین 
کارها در توسعه جهانی است. حصول اطمینان از تغذیه مناسب یک کودک در طول این دوره می تواند 
به یک عمر بهره مندی او منجر شود. چنانچه یک کودک به خوبی تغذیه شود، عملکرد بهتری در مدرسه 
خواهد داشت و به نحو موثرتری با بیماری ها مبارزه خواهد کرد. بسیاری از کودکان چون مادرانشان 
به سوءتغذیه دچار هستند مبتال به این عارضه به دنیا می آیند و از آنجا که نیمی از بازماندگی از رشد 
کودکان در دوران جنینی روی می دهد، تأکید بر تغذیه بهتر برای زنان و دختران اهمیتی حیاتی پیدا 
می کند. شیوع کم خونی به خصوص در آسیا و آفریقا، همچنین ازدواج دختران در سنین نوجوانی و 
باردارشدن آنان قبل از آنکه به طورکامل به بلوغ برسند، اقتصاد پایین، تحصیالت کم و مراقبت های 
بهداشتی ضعیف از عواملی هستند که باعث می شود سوءتغذیه در فرزندان افزایش یابد. برای پیشبرد 
برنامه اصالحات ساختاری در اقتصاد ملی و قرارگرفتن کشور در مسیر رشد و بالندگی چاره ای جز 
گسترش هم زمان نظام جامع تأمین اجتماعی و نزدیک شدن به بسته امنیت غذایی وجود ندارد تا 

بتوانیم به این هدف نزدیک تر شویم.
زمان نظام جامع تأمین اجتماعی و نزدیکشدن به بسته امنیت غذایی وجود ندارد تا 

سردبیـــــرسخـــــــن



والدت با سعادت حضرت عیسی مسیح )ع(
و آغاز سال نوی میالدی ، رب هموطنان مسیحی مبارک باد . . .

موسسه فرهنگی هنری



دردسری به نام چربی 
شکمی

رژیم زیبایی بگیرید

کاهش وزن سریع،از ادعا 
تا واقعیت

تناسب 
فصل اول

Fitness



  دردسری به نام
چربی شکم  

رژیم کم چرب 
برای کاهش چربی شکمی، بهتر است چربی مصرف کنید؛ مخصوصاً چربی های غیراشباع. در یک تحقیق محققان از خانم هایی که مورد آزمایش بودند خواستند برنامه غذایی را انجام 
دهند که 1600 کالری داشت و سرشار از اسید چرب های غیراشباع بود، نتیجه این شد که آن ها یک سوم چربی شکمی خود را در طول یک ماه از دست دادند. اسید چرب های غیراشباع 
سیرکننده هستند به همین دلیل باعث می شوند کمتر غذاهای بی ارزش استفاده کنید.خوردن یک وعده از اســید چرب های غیراشباع مانند یک مشت آجیل یا یک قاشق غذاخوری 

روغن زیتون در کنار وعده های دیگرکافی است.

افسردگی
تحقیقات جدید نشان داده، زنانی که عالئم افسردگی دارند بسیار بیشتر درخطر چربی اضافی شکم قرار دارند. شــاید این نتایج به این دلیل است که افسردگی باکم تحرکی و عادات 

بدغذایی همراه است.
ورزش! ورزش باعث بهبود سطح مواد شیمیایی مغزی که متابولیسم چربی را تنظیم می کنند می شــود، این مواد همچنین روی روحیه نیز تأثیر دارند. باال رفتن سطح این مواد باعث 
افزایش انگیزه برای انجام کارهایی است که به دفع افسردگی کمک می کنند، مانند دیدن دوستان. اما اگر به جایی رسیدید که نمی توانید این کارها را انجام دهید وقتش است که از یک 

درمانگر کمک بخواهید.

غذاهای آماده
کربوهیدرات های ساده ) مانند چیپس ( و قندهای اضافه شده ) مانند نوشیدنی های شیرین ( باعث باال رفتن فشارخون می شــوند، که باعث تحریک سیلی از انسولین است. انسولین 

هورمونی است که کبد را تشویق می کند تا در میان تنه چربی ذخیره کند.

دکترکرمانی،متخصص تغذیه: سلول های چربی در 
عمق شکم ) چربی احشایی ( هورمون های وابسته به 
چربی و مواد شیمیایی مشکل ساز تولید می کنند که 
به رگ های خونی و ارگان ها می روند و در آنجا باعث 

التهاب می شوند که درنهایت منجر به بیماری های قلبی 
و دیابت می شود.

خبر خوب می خواهید؟ هر نیم کیلویی که کم می کنید می تواند 
کمک کند قطر شکمتان کم شود. وقتی زنان شروع به کاهش وزن 

می کنند معموالً 30 درصد از وزن کم شده مربوط به منطقه شکم و 
پهلو است. هر انتخابی که در روز انجام می دهید می تواند روی توانایی 
سوزاندن چربی های این منطقه کمکتان کند. در ادامه چند دلیلی که 

باعث شده چربی شکمی شما از بین نرود را بازگو می کنیم.
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در یک تحقیق 
که روی چاقی 

انجام شد 
محققان دریافتند 
مصرف کنندگان 

نوشابه های رژیمی 
درصد باالتری 
از چربی شکمی 

دارند.

به جای تمرکز روی قطع کردن غذاها، تالش 
خود را روی اضافه کردن موارد ســالمی 
مانند یک وعده سبزی ها در کنار هر وعده 
متمرکز کنید. بهترین کار این است که باک 

خود را پر از سوخت باکیفیت کنید.

مواد معدنی معجزه گر را جا انداختید
منیزیم بیــش از 300 تابــع در بدن را تنظیــم می کند. 
شگفت زده نشوید، تحقیقات حتی نشان داده افرادی که 
مقدار زیادی از این ماده معدنی را مصرف می کنند قند خون 

پایین و سطح انسولین متعادلی دارند.

حداقل دو بــار در روز از غذاهای سرشــار از 
منیزیوم مانند ســبزی هایی که برگ سبز تیره 

دارند، موز و دانه های سویا استفاده کنید.

نوشابه های رژیمی  
در یک تحقیق که روی چاقی انجام شد محققان 
دریافتند مصرف کنندگان نوشابه های رژیمی 
درصد باالتری از چربی شکمی دارند. محققان 
بر این عقیده هستند که مصرف کنندگان این 
نوشــیدنی ها فکر می کنند تا حدود زیادی در 
مصرف کالری صرف جویی کردند پس آزادانه 

پرخوری می کنند.
بهتر اســت مصرف چنین نوشــیدنی هایی را 
کم کنید، چون با نوشــیدن آن ها بدن متوجه 
شیرینی می شود پس انسولین تولید می کند اما 
هیچ قندی در کار نیست! و بی جهت انسولین 
خونتان باال می رود، این حالت حتی به ذخیره 

شدن چربی در میان تنه نیز کمک می کند.

برگر را کنا ر نمی گذارید
محققان سوئدی برای هفت هفته به یک گروه 
از افراد بالغ 750 کالــری اضافی در طول روز 
دادند که اســاس آن بر چربی اشــباع بود و به 
گروه دیگر به همان اندازه کالری اما بر پایه  اسید 
چرب های دارای حلقه های اشباع نشده دادند. 
در پایان گروهی که چربی های اشباع مصرف 
می کردند دو برابر بیشــتر چربی های احشایی 

ذخیره کرده بودند.
سعی کنید هفته ای یک بار ماهی قزل آال مصرف 
کنید تا بتوانید دوز مناسبی از اسید چرب های 
دارای حلقه های غیراشباع جذب کنید. در باقی 
روزها مقدار مصرف گوشت قرمز خود را کاهش 
دهیــد و از پروتئین هایی اســتفاده کنید که 

چربی اشباع کمی دارند مانند حبوبات و مرغ.

یائسگی  
تغییرات هورمونــی مرتبط با یائســگی ) که 
معموالً از 40 ســالگی به بعد شروع می شود ( 
کاهش چربی شکمی را ســخت تر می کند. اما 

انجام حرکات شــدید یوگا می تواند این اثرات 
را جبران کند. یک تحقیق که در سال 2012 
انجام شد نشــان داد زنان یائســه ای که یک 
ساعت یوگای شدید به مدت سه روز در هفته 
انجام می دهند بعد از ســپری کردن 16 هفته 
می توانند بیش از یک و نیم سانت از دور شکم 

خود را کم کنند.
طرفدار آفتاب گرفتن نیســتید؟ به مدت یک 
ســاعت کاری انجام دهید کــه برایتان خوب 
اســت، که بتواند کمکتان کند هورمون های 

استرس خود را کنترل کنید.

وعده ای که میل می کنید بی رنگ است
میــوه و ســبزی های خوش رنگ سرشــار از 
ویتامین C هستند، که باعث کاهش کورتیزول 
می شود. تحقیقات اخیر نشان داده افرادی که 
مواد مغذی را بیشتر به رنگ های قرمز، نارنجی 

و زرد میل می کنند میان تنه ای الغرتر دارند.
به بشــقاب خود رنگ اضافه کنید از سبزی ها 
انواع فلفل و میوه ها برای این کار استفاده کنید.

تمرینات مقاومتی فراموش نشود
تحقیقات نشــان داده انجام ورزش های سریع 
با شدت باال و کمترین اســتراحت بین انجام 
تمرینات باعث باال رفتن قابلیت آب شدن شکم 
می شود. به نظر می رسد این گونه ورزش ها بهتر 
سطح انسولین، تری گلیسیرید و کورتیزول را 
کاهش می دهند، و همچنیــن در مدت زمان 

کوتاهی کالری باالیی می سوزانند.
اگر از دوچرخه سواری یا دویدن لذت می برید، 
به مدت دو دقیقه آن قدر سرعت را باال ببرید که 
حتی توانایی صحبت کردن هم نداشته باشید، 
سپس به مدت یک دقیقه ســرعت را کاهش 
دهید، و دوباره تکرار کنید تا وقتی انرژی دارید 
 ادامه دهیــد. تمرینات مقاومتی را دوســت 
داریــد؟ تمریناتی مانند شــنا و اســکات را 
به صورت ســریالی و به مدت دو دقیقه انجام 
دهید و هر بار بینشــان یک دقیقه استراحت 

کنید.

یک برنامه غذایی سالم
 توجه داشته باشید که هیچ رژیم غذایی معجزه آسایی برای آب کردن چربی پهلوها وشکم 
وجود ندارد. با این حال می توانید با در پیش گرفتن رژیم غذایی سالم به داشتن پهلوها و 

ران های خوش فرم وشکمی تخت، امیدوارتر باشید.

 صبحانه:
لبنیات فراموش نشود

یک واحد میوه یا آب میوه )برای تامین ویتامین( + نان سبوس دار + یک محصول لبنی کم 
چرب )برای تامین کلسیم( مانند پنیر یا ماست + نوشیدنی مناسب مانند چای، قهوه، آب 

میوه یا دمنوش های مورد عالقه تان )برای تامین آب بدن(.
 

نهار:
سبزیجات سبزرنگ + ماهی یا تخم مرغ یا گوشت کم چرب + نان سبوس دار + پنیر

 میان وعده عصر:
یک واحد میوه یا یک پیاله ماست در کنار میوه های ریز یا نان سبوس دار با پنیر کم چرب.

شام:
ساالد سبزیجات + ماهی یا مرغ یا تخم مرغ + یک پیاله ماست + نان + یک واحد میوه. میوه، 
جایگزین مناسبی برای دسرهای شیرین و چرب است که کالری زیادی وارد بدن می کنند. 
توجه داشته باشید که حجم مرغ یا ماهی تان نیز نباید زیاد باشد.توجه کنید که هرگز نباید 

شام را از وعده غذایی خود حذف کنید.

بهترین حرکات برای تناسب اندام:
خیلی مهم است که انجام برخی حرکات مربوط به الغری موضعی را تبدیل به عادت روزانه 
خودکنید. توصیه می کنیم هر روز صبح، زمانی که از خواب بیدار می شوید همانطور که 
به پشت دراز کشیده اید، عضالت شکمتان را منقبض کنید. پس از پنج ثانیه صبر، با نفس 
عمیق عضالت تان را شل کنید. هر قدر که وقت دارید و می توانید این حرکت را تکرار کنید.
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 اگر از آن دسته خانم هایی هستید که به سالمت پوستتان اهمیت می دهید اما تاثیری . از کرم و 
لوسیون های گران قیمت ندیده اید، دیگر وقت آن رسیده که با کمک این مقاله به جای استفاده از 

کرم های قیمتی با موادغذایی دم دستی پوست خود را شاداب و سرحال کنید.

خوراک پوست
 خوراکی هایی که در این شماره معرفی می کنیم کامال طبیعی هستند، برخالف خیلی از شامپوها، کرم ها، لوسیون 
ها، ماسک ها و سایر روش های زیبایی، ساده و در دسترس هستند و اثرشان روی پوست، ناخن، وزن، دندان و اندام 
های شما، غیرقابل انکار است. جالب است، مگر نه؟ می توانید اسم این غذاها را رژیم زیبایی بگذارید و البته خیال تان از بابت 
افزایش وزن هم راحت باشــد؛ چون اغلب این خوراکی ها نه تنها باعث اضافه وزن نمی شوند بلکه خودشان چاره کار چاقی 

هستند.

کلم قرمز؛ درخشندگی
کلم قرمز یکی از منابع مهم ترکیبات آنتی اکسیدانی است که هم شما را برابر سرطان بیمه می کند و هم نمی گذارد صورت 
شما چین بیفتد و چروک شود. عالوه بر این کلم مقدار زیادی ویتامین ث هم دارد که حالتی درخشان به پوست شما می بخشد.

  رژیم زیبایی
 بگیرید

 زغال اخته؛ تاخیر پیری
به رنگ قرمز تیره اش نگاه نکنید و از به جا ماندن اثرش روی دندان ها نترسید؛ چون برخالف تصور بیشتر مردم، خوردن زغال اخته می تواند همان لبخند جذابی که همیشه 
آرزویش را داشتید، به شما هدیه بدهد. زغال اخته حاوی ترکیبات شیمیایی است که نمی گذارد باکتری ها به دندان های شما بچسبند و آنها را تیره یا خراب کنند. در این 
مورد خاص توصیه می کنیم که میان بر نزنید؛ چون خوردن آب این میوه که به صورت آماده در بازار وجوددارد، به دلیل داشتن شکر نه تنها خاصیت چندانی ندارد، بلکه 
چاق کننده و قاتل دندان ها هم هست.زغال اخته سرشار از آنتی اکسیدان است و به همین خاطر از ابتالی شما به بیماری های قلبی عروقی و سرطان پیشگیری می کند 

و مصرف روزانه آن پیری را به تاخیر می اندازد.

ها، ماسک ها و سایر روش های زیبایی، ساده و در دسترس هستند و اثرشان روی پوست، ناخن، وزن، دندان و اندام 

 اگر از آن دسته خانم هایی هستید که به سالمت پوستتان اهمیت می دهید اما تاثیری 
لوسیون های گران قیمت ندیده اید، دیگر وقت آن رسیده که با کمک این مقاله به جای استفاده از 

کرم های قیمتی با موادغذایی دم دستی پوست خود را شاداب و سرحال کنید.

خوراک پوست
 خوراکی هایی که در این شماره معرفی می کنیم کامال طبیعی هستند، برخالف خیلی از شامپوها، کرم ها، لوسیون 
ها، ماسک ها و سایر روش های زیبایی، ساده و در دسترس هستند و اثرشان روی پوست، ناخن، وزن، دندان و اندام 

 اگر از آن دسته خانم هایی هستید که به سالمت پوستتان اهمیت می دهید اما تاثیری 
لوسیون های گران قیمت ندیده اید، دیگر وقت آن رسیده که با کمک این مقاله به جای استفاده از 

کرم های قیمتی با موادغذایی دم دستی پوست خود را شاداب و سرحال کنید.

خوراک پوستخوراک پوست
 خوراکی هایی که در این شماره معرفی می کنیم کامال طبیعی هستند، برخالف خیلی از شامپوها، کرم ها، لوسیون 
ها، ماسک ها و سایر روش های زیبایی، ساده و در دسترس هستند و اثرشان روی پوست، ناخن، وزن، دندان و اندام 
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برگه زردآلو، نگهبان رنگ پوست
برگه زردآلو جزو منابع خوب آهن است که باعث 
می شود پوست تان رنگ طبیعی و درخشانی 
داشته باشد و تیره، کدر و بدرنگ نشود. کافی 
اســت برگه زردآلو را چند روز به برنامه غذایی 
روزانه تان اضافه کنید تا اثرات کم نظیرش را 

روی رنگ پوست تان ببینید.

مرکبات؛ کپسول ضدپیری
اگر دنبال جوانی و شــادابی دائمی هســتید، 
مرکبات را جدی تر بگیرید. مرکبات به ساخته 
شــدن کالژن کمک کرده و باعث می شوند 
پوست خاصیت کش سانی خود را حفظ کند. 
یادتان باشد سیگارکشیدن و نور خورشید مانع 
ساخته شدن کالژن در بدن می شوند و یکی 
از عوامل ایجاد چین و چروک های پوســتی 

هستند.

آلو؛ ضامن ناخن های سفت و محکم
اگر احســاس کردید ناخن های تان شکننده 
شده اند، نشانه این است که باید خوراکی های 
آهن داری همچون آلو را بــه رژیم تان اضافه 

کنید.

سیر؛ جوان کننده پوست
ســیر یک ضدعفونی کننده قوی اســت که 
تاثیرش بر افزایش قدرت سیستم ایمنی زبانزد 
 اســت، به همین خاطر به پوست تان کمک

 می کند تا سریع تر از شر ســلول های مرده 
خالص شده و آنها را با سلول های تازه جایگزین 

کند.

بلوبری؛ خداحافظی با ورم صورت
ویتامین ث، پتاسیم و انواع و اقسام مواد معدنی 
موجود در بلوبری تنها بخشــی از خواص آن 
هســتند. این میوه که از خانواده توت هاست، 
سرشار از آنتی اکسیدان بوده و پوست را جوان 
و درخشان می کند. همچنین پتاسیم موجود 
در آن با تنظیم سطح مایعات بدن، باعث از بین 

رفتن ورم صورت و بدن می شود.

آووکادو؛ میوه جوانی
آووکادو جزو میوه هــای غنی از ویتامین یی و 
فوالت است که پوســت را جوان و شاداب نگه 
می دارند و به بهبود گردش خون در پوســت 
شما کمک می کنند. عالوه بر این ویتامین های 
 گروه ب که در آووکادو به وفور یافت می شوند، 
 پوســت های ملتهب را نرم کرده و تســکین

 می دهند.اگر می خواهید پوست تان جوان تر 
هم بشود، شاید بد نباشد ماسک آووکادو و زرده 
تخم مرغ را نیز به صورت موضعی امتحان کنید 
و اجازه دهید تا نیم ساعت روی پوست تان بماند 

و سپس آن را با آب ولرم بشویید.

غالت کامل؛ پاک کننده پوست
غالت کامل نه تنها حاوی فیبر هســتند و به 
کاهش وزن، پایین آمدن قند و کلســترول و 
چربی خون کمک می کنند بلکه روی، آهن و 
ویتامین ب را نیز به پوست تان می رسانند تا 
بتوانند تمام قد علیه آکنه بایستد. همچنین 
خوردن غالت کامل به ویــژه در وعده غذایی 
صبحانه، احســاس ســیری طوالنی تری به 

شــما می دهد و مانع از ناخنک زدن شما به 
دیگرخوراکی ها می شود.

سنبل هندی؛ مهارکننده استرس
هر بار که تلویزیون و رادیو را روشن می کنیم، 
در سایت های اینترنتی جست و جو می کنیم 
یا مجله و روزنامه ای را ورق می زنیم، قطعا به 
مطلبی درخصوص تاثیرات نامطلوب استرس 
هم بر مــی خوریم. از پیامدهای اســترس بر 
 ســالمت روان که بگذریم، مضطــرب بودن 
می تواند پوست را هم خراب کند و باعث شود 
چند سال پیرتر از چیزی که واقعا هستید به نظر 
برسید. استرس باعث افزایش ترشح آدرنالین 
در بدن می شــود که جریان خون را از پوست 
منحرف کرده و باعث کاهش اکسیژن رسانی 
به این بافت خواهدشــد. برای مقابله با این اثر 
خطرناک استرس، نوشــیدن دم کرده سنبل 
هندی را پیشنهاد می کنیم که ضد دو دشمن 

اصلی پوست یعنی استرس و بی خوابی است.

انبه و هویج؛ هدیــه هایی برای 
پوست

انبه همان طور که از رنگ زردش پیداســت، 
جزو منابع غنی بتاکاروتن محسوب می شود. 
بدن ما بتاکاروتن را تبدیل به ویتامین آ کرده 
و به بهترین نحو برای حفظ سالمت پوست از 
آن استفاده می کند. استفاده از منابع ویتامین 
آ یا بتاکاروتن منایع از پوســته پوسته شدن یا 
خشکی پوست می شود و همچنین جایگزین 
 شدن ســلول های جدید پوســتی را سریع 
مــی کنــد. یکــی دیگــر از خــواص 

کــه اســت  ایــن  انبــه   مهــم 
 نمی گذارد اشــعه ماوراء بنفش خورشید به 
پوست تان آســیب بزند. البته معنی اش این 
نیســت که اگر یک عدد انبه در روز بخورید از 
کرم ضدآفتاب بی نیاز خواهید بود. هویج نیز 
مانند انبه غنی از بتاکاروتن بوده و مشابه یک 
 آنتی اکسیدان عمل می کند. به همین دلیل به 
خانــم هــا توصیه مــی شــود کــه روزانه 
 هویج بخورند تا پوســت بهتر و ســالم تری

 داشته باشند.

توفو؛ برای داشتن ناخن های بلند
توفو ماده ای شبیه پنیر است که از سویا گرفته 
می شود و منبع خوب پروتئین به خصوص برای 
آنهایی است که لب به گوشت، مرغ و... نمی زنند. 
در ضمن یک خبر خوب دیگــر هم برای تان 
داریم؛ توفو حاوی برخی ترکیبات ضدپیری هم 
هست که می تواند جوان ماندن پوست تان را تا 

سال ها تضمین کند.

لبنیات کم چرب؛ ناخن هایی که 
نمی شکند

 حدود نیمــی از خانم ها به اندازه کافی شــیر 
نمی خورند، در حالی که ایــن ماده غذایی در 
استحکام اســتخوان، دندان و ناخن های شما 
نقش اول را ایفا می کند و شما با مصرف شیر 
کم چرب به راحتی می توانید نیاز روازنه تان به 
کلسیم را تامین کنید. همچنین به خاطر داشته 
باشید که مصرف شــیر و لبنیات کم چرب در 
زنانی که از عوارض سندروم پلی کیستیک رنج 

می برند نیز توصیه می شود. 

گوجه فرنگی برای درخشان شدن پوست
در فصل زمستان، پوست ممکن است حالتی خسته پیدا کند 
و درخشندگی اش را از دست بدهد. یکی از سبزی هایی که 
می تواند این حالت را از بین ببرد، گوجه فرنگی اســت که 
به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکســیدانی، از آسیب سلولی 
پیشگیری می کند در ضمن گوجه لیکوپن هم دارد که ضد 

اشعه ماوراءبنفش خورشید است.

تخم کدو برای سالمت دستگاه تولیدمثل
گنجاندن نصف اســتکان تخمه کدو در برنامه غذایی روزانه 
مردان، تامین کننده نیمی از نیاز روزانه شان به روی خواهد 
بود. روی از امالح معدنی مهم به شــمار مــی رود که برای 
علمکرد طبیعی سیستم تولید مثل و دستگاه تناسلی مردان 

ضروری است.

شکالت تلخ برای درمان اختالالت باروری
شــکالت تلخ سرشــار از انواع آنتی اکســیدان هاست که 
 با رادیــکال هــای آزاد مقابله مــی کننــد. از آنجایی که 
رادیکال های آزاد تاثیر مهمی در تخریب اســپرم ها دارند، 
مصرف این مــاده غذایی مــی تواند درمان موثــری برای 

اختالالت باروری مردان هم باشد.

بذر کتان؛ اکسیر جوانی 
این مــاده غذایی دارای مقادیر زیادی اســتروژن گیاهی اســت. 
فیتواســتروژن موجود در بــذر کتان »لیگنان« نــام دارد که هم 
دارای خواص شبه استروژنی اســت و هم به عنوان آنتی اکسیدان 
 عمل می کند. آنتی اکسیدان ها ســبب حفاظت سلول از آسیب 
رادیکال های آزاد می شوند. یکی از منابع اصلی رادیکال های آزاد در 
زندگی ما آلودگی هواست که به شدت به پوست مان ضرر می زند 
و با خوردن بذر کتان می شود آثارش را خنثی کرد. بذر کتان عالوه 

بر فیتواستروژن، حاوی اسیدهای چرب امگا3 نیز هست که برای 
سالمت و جوانی پوست صورت و بدن مفیدند. همچنین بذر کتان به 
ایجاد تعادل هورمون استروژن و پروژسترون در بدن کمک کرده و 
نمی گذارد که آکنه صورت تان را بدشکل کند. بهترین روش خوردن 

بذر کتان نیز اضافه کردن آن به ساالد یا ماست است.

کیوی؛ میوه دوستدار لثه
برای این که لثه هایی سالم و محکم داشته باشیم، به ویتامین ث 

نیاز داریم و به لطف کیوی می توانیم بخش اعظــم نیاز روزانه به 
 این ماده مغــذی را تامین کنیم. البته ویتامین ث برای ســالمت
 استخوان ها و پوست هم ضروری است. میوه هایی مثل انبه و پرتقال 
و سبزی هایی همچون کلم بروکلی و فلفل دلمه ای قرمز نیز از منابع 
غذایی تامین کننده این ویتامین به شمار می آیند. زنان باید روزانه 
75 میلی گرم و زنان باردار 85 میلی گرم ویتامین ث مصرف کنند. 
این مقدار با خوردن یک عدد کیوی، سه چهارم فنجان آب پرتقال یا 

نصف فنجان فلفل دلمه ای شیرین تامین می شود.
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وب سایت ها، مکمل های کاهش وزن برنامه ها و اَپ های ورزشی زیادی وجود دارد که ادعا می کنند می توانند کمکتان کنند در یک هفته 5 کیلوگرم 
وزن کم کنید. هیچ رویکرد و شیوه خاصی وجود ندارد که تضمین کند هر کسی می تواند با استفاده از آن در یک هفته 5 کیلوگرم وزنش را کاهش 
دهد. کاهش 10 کیلوگرم در دو هفته به تغییرات عمده ای در برنامه غذایی، ورزش و حتی الگوی خوابیدن و کنترل استرس نیاز دارد. یک برنامه غذایی 
سالم در هفته می تواند نیم تا یک کیلوگرم وزن را کاهش دهد. بنابراین کاهش 5 کیلوگرم در هفته خیلی بیشتر از میزان توصیه شده است.یک مورد 
دیگر وجود دارد و آن این است که کاهش وزن سریع به این معنا است که شما تنها چربی نمی سوزانید. گاهی وزن آب بدن است) که به سادگی باز می گردد ( 

و بافت عضالنی نیز کم می شود.

محققان می گویند 200 تا 300 دقیقه ورزش 
در هفته برای کاهش وزن طوالنی مدت توصیه 
می شود.بیش از 250 دقیقه ورزش در هفته  با 

کاهش وزن چشمگیری همراه است.
در یک تحقیق که ســال 2014 انجام شــد 
محققان به این نتیجه رســیدند که تنها در 
صورت باال بودن و مقدار ورزش ممکن است 
کاهش وزن باال اتفــاق بیفتد.کاهش وزن 5 
کیلوگرم در هفته به بیش از 500 دقیقه ورزش 

در هفته نیاز دارد.
مقدار دقیق ورزش و شــدت تمرینات برای 
دریافت بهترین نتیجه کاهش وزن می تواند 
برای هر شخص متفاوت باشد. ورزش هوازی با 
شدت متوسط مزایایی برای کاهش وزن دارد 
چون هم باعث کالری ســوزی می شود و هم 
باعث می شود چربی ها برای تامین انرژی بدن 
سوخته شوند.ورزش با شدت متوسط می تواند 
شامل فعالیت هایی نظیر: پیاده روی، دویدن 

آهسته، دوچرخه سواری، رقص و غیره شود.

هرچه شدت ورزش باالتر باشد کالری سوزی 
نیز بیشتر می شود و می تواند سرعت سوخت و 
ساز را پس از ورزش نیز تقویت کند.ورزش های 
قدرتی شاید به آن اندازه کالری سوز نباشند 
 اما به کار بردن آنها در برنامه ورزشــی کمک

 می کند بافت عضالنی حفظ شود و بدن بیشتر 
به سوزاندن چربی ها تشویق شود.

تمرین انواع ورزش های هوازی و قدرتی برای 
تشویق بدن به کاهش وزن بسیار مفید است 
اما برای کاهش وزن 10 کیلوگرم در دو هفته 
به شدت و مدت زمان باالیی نیاز است بنابراین 
ممکن است دچار آسیب دیدگی شوید و قوای 

بدن نیز یاری تان نکند.
ترکیب تغییر در برنامه غذایی و ورزشی برای 
کاهش وزن بلند مدت بسیار مهم است. اما بر 
اساس تحقیقات سال 2014 کاهش وزن در 
کوتاه مدت را می توان تنها با تغییر در برنامه 
غذایی و یا ترکیبی از ورزش و برنامه غذایی به 
دست آورد ) مسلما می دانید که حفظ وزن کم 

شده در کاهش وزن کوتاه مدت بسیار دشوار 
است و معموال باز می گردد (.

محققان طی تحقیقاتی که داشتند دریافتند 
طی 3 تا 6 ماه کاهش وزن بــا برنامه غذایی 
خالی آنچنان تفاوتی با کاهش وزن با استفاده 
از ورزش و برنامه غذایی نداشــته است.با این 
حال، پس از 12 ماه کاهش وزن مناسب تنها 
در برنامه هایی دیده شــد که ورزش را نیز در 

کنار خود داشتند.
برای کاهش وزن در دو هفته این تغییرات را 

باید انجام داد:
حذف کربوهیدرات هــا – برخی تحقیقات 
نشــان داده اند برنامه غذایی با کربوهیدرات 
پایین برای کاهش وزن در مدت زمان کوتاه 

مناسب تر است.
حذف نوشــیدنی های قندی، شیرینی ها و 
اسنک های بسته بندی شده اولین گام برای 
کاهش دریافت کالری اضافی و کربوهیدرات 

است.

مصرف میوه ها و سبزیجات برای دریافت فیبر، 
آنتی اکسیدان، ویتامین ها و مواد معدنی بسیار 
مهم اســت.غذاهایی که فیبر باالیی دارند را 
نگه دارید چون این موارد کمکتان می کنند 
پس از خــوردن یک وعده غذایی احســاس 

سیری کنید.
سطح پروتئین را باال نگه دارید.

 سعی کنید هر وعده غذایی تان حاوی 25 تا 
30 گرم پروتئین باشد.ایجاد تغییرات سالم در 
برنامه غذایی و ورزش خود برای خودتان خوب 
است و الزم نیســت همه تمرکزتان را روی 

کاهش وزن باال قرار دهید.
تحقیقات نشــان داده کاهــش 10 درصد از 
وزن بدن مــی تواند مزایای فراوانی داشــته 
باشــد.بنابراین حتی اگر کاهــش وزن 10 
 کیلوگرم در دو هفته غیر ممکن هم باشــد 
) که هســت ( همین تغییرات سالمی که در 
برنامه غذایی و ورزشی ایجاد کرده اید مزایای 

فراوانی برای سالمتتان دارد.

وب
وزن کم کنید

دهد
سالم در هفته می تواند نیم
دیگر وجود دارد و آن این است که

و بافت عضالنی نیز کم می

وب
وزن کم کنید

دهد
سالم در هفته می تواند نیم
دیگر وجود دارد و آن این است که

و بافت عضالنی نیز کم می

کاهش وزن سریع؛  از ادعا تا واقعیت

۲4
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سرطان سینه،شایع ترین 
دلیل مرگ زنان ایرانی

یادداشت دکتردولتشاهی 
درباره سرطان سینه 

Maternal
مادرانه

فصل دوم



شایع ترین نوع سرطان سینه، سرطان از مجاری شیری 
اســت و ازآنجاکه این نوع بافت بیشتر در یک چهارم 
باالیی و خارجی ســینه وجود دارد، در حدود نیمی از 
سرطان های سینه در ربع فوقانی و خارجی آن یافت 

می شوند.
 هرقدر سرطان زودتر تشخیص داده شود، درمان آن 
آسان تر و موفقیت آمیزتر است؛ به همین دلیل، بانوان 
باید برای حفظ ســالمت خود، حقایقی را درباره این 
بیماری بدانند. سرطان سینه شایع ترین و دومین عامل 

مرگ ومیر در میان زنان اســت. به طور متوسط، از هر 
هشت زن در جهان، یک نفر مبتالبه این نوع سرطان 
می شــود که این آمار در ایران وضعیت بهتری دارد 
و از هر 12 تا 15 زن ایرانی، یک نفر با ســرطان سینه 
دســت وپنجه نرم می کند، ولی در کشور ما بیماران 
جوان تر هستند و در بســیاری از موارد به علت نبود 
آگاهی از عالئــم بیماری در مراحل پیشــرفته تری 
مراجعه می کنند و شایع ترین علت مرگ زنان ایرانی 

در محدوده سنی 32 تا 55 سال است.

عالئم و عوامل
احساس توده، ترشح یا خونریزی از نوک سینه و درد از 
مهم ترین عالئم این سرطان است؛ البته تغییر در اندازه یا 
شکل، به داخل کشیده شدن یا برگشتن نوک با قرمزی و 
جوش در اطراف نوک، کشیده شدن پوست، زخم و تورم 
و ایجاد وریدهای واضح روی سینه و تورم باز از عالئمی 
هستند که ممکن است در این نوع سرطان ظاهر شود 
اما با مراجعه به موقع به پزشــک و تشخیص زودهنگام 

قابل درمان هستند.

دکتر عصمت السادات هاشمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان 
سینه جهاد دانشگاهی :سرطان سینه ناشــی از رشد خارج از قاعده 
سلول های غیرطبیعی در سینه است. در هر دو نوع تومورهای خوش خیم 
و بدخیم، رشد سریع و زیاد سلول ها وجود دارد. روند زیادشدن سلول ها 

در تومورهای خوش خیم در مرحله اول مشخصی می شود، در تومورهای 
بدخیم این رشد به صورت مهارنشدنی ادامه می یابد تا حدی که در صورت 

درمان نشدن، همه قسمت های بدن را تحت تأثیر قرار داده و از کار می اندازد.

سرطان سینه،
شایع ترین دلیل 

مرگ زنان ایرانی

علمی پژوهشکده سرطان 
سرطان سینه ناشــی از رشد خارج از قاعده 
خیم 
ها 

شود، در تومورهای 
یابد تا حدی که در صورت 

اندازد.

علمی پژوهشکده سرطان 
سرطان سینه ناشــی از رشد خارج از قاعده 
خیم 
ها 

شود، در تومورهای 
یابد تا حدی که در صورت 

اندازد.
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باید توجه داشت همان طور که داشتن یک یا چند عالمت از میان این عالئم نشان دهنده ابتالی قطعی به سرطان 
نیست، در برخی از افراد، سرطان می تواند بدون داشــتن عالمت های ظاهری به ویژه احساس توده ایجاد شود. 

کارشناسان می گویند از هر 6 مورد سرطان سینه، یکی با عالئمی غیر از توده های مظنون شروع می شود.
محققان دانشگاه کالج لندن می گویند که زنان باید از نشانه های هشداردهنده دیگر آگاه باشند تا بتوانند زود کمک 
بگیرند. آن ها دریافتند زنانی که عالئمی غیر از ظاهر شدن توده در سینه دارند به احتمال بیشتر ویزیت دکتر را 

عقب می اندازند.
از مهم ترین عوامل مؤثر در ابتال به این سرطان می توان به سابقه خانوادگی سرطان در بستگان درجه اول، نداشتن 
بارداری و زایمان، یائسگی بعد از 55 سالگی، شــروع قاعدگی زودهنگام، آثار هورمونی به ویژه مصرف داروهای 
هورمونی در دوره یائسگی، وجود سرطان های دیگر در فرد، رژیم غذایی با چربی باال، چاقی، مصرف الکل و دخانیات، 
بیماری های خوش خیم سینه، ویروس ها، تابش اشعه یونیزان، نوع بافت، اضطراب و استرس و نخستین حاملگی در 
سنین باالتر از 25 سال اشاره کرد که بانوان با اتخاذ شیوه صحیح زندگی و تغییر مثبت فاکتورهای مذکور می توانند 

در پیشگیری از سرطان گام بردارند.
از مهم ترین اقدامات خود فرد برای موفقیت در درمان این بیماری می توان به غربالگری به معنی کشف و درمان 

به موقع اشاره کرد که خطر انتشار بیماری و مرگ را کاهش می دهد.
هم چنین ماموگرافی ساالنه در زنان باالی 35 سال، خودآزمایی ماهیانه بعد از 20 سالگی و معاینه بالینی از سوی 
پزشک در زنان 20 تا 40 سال به صورت هر سه سال یکبار و در زنان بیش از 40 سال به شکل ساالنه نیزبه شناسایی 
زودهنگام این بیماری کمک می کند. بعد از تشخیص سرطان از سوی پزشک، پذیرفتن بیماری، ادامه سیر درمان 

از سوی بیمار و همراهی خانواده به ویژه همسر با او بیشترین کمک را برای بهبودی بیمار خواهد کرد.

درمان
درمان سرطان سینه به میزان پیشرفت بیماری بستگی دارد، اگر بیماری در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود، 
درصد بهبود و درمان این بیماری بسیار باالست. قبالً برای درمان این نوع سرطان، جراحی برداشت کامل انجام 
می شد که اثر روانی زیادی به دنبال داشت، اما امروزه این گونه نیست و فقط توده سرطانی با یک حاشیه مناسب 
برداشته می شود. به طور کل، جراحی قدیمی ترین روش درمان در سرطان سینه است؛ البته این روش در حال حاضر 
به عنوان رکن اساسی درمان انجام می شود و در هر مرحله و برای هر نوع سرطان سینه، روش های جراحی خاصی را 

می توان انجام داد و انتخاب هر یک از این روش ها با عوارض و نتایج مخصوص خود همراه است.
در صورت شناسایی بیماری در مراحل اولیه، جراحی با حفظ سینه انجام می شود؛ البته برای برخی از بیماران 
برداشتن کامل برای جلوگیری از انتشار سلول های سرطانی اجتناب ناپذیر است. همچنین برای افرادی که بر 
اساس سابقه ارثی، احتمال باالیی در ابتال به سرطان دارند، برداشتن به عنوان یک اقدام پیشگیرانه انجام می شود 

که نمونه های زیادی از این اقدام در دنیا حتی برای بازیگران هم وجود دارد.

مشکالت بعد از جراحی
برداشتن سینه زنان، حاشیه امنیت سالمت جسمانی را تأمین می کند، اما می تواند تبعات روانی زیادی بر ای آن ها 
به دنبال داشته باشد. برداشتن و تخلیه سینه، بخشی از روند درمانی بعضی از افرادی است که به سرطان سینه مبتال 
می شوند. در برخی از کشورها ازجمله بریتانیا، بازسازی سینه بعد از تخلیه توده سرطانی، رایگان انجام می شود. این 

در حالی است که ایران بازسازی را جراحی زیبایی محسوب می کند.
دکتر لعبت گرانپایه، جراح و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی تهران، با انتقاد از این موضوع می گوید: 
»هزینه ترمیم بیماران از سوی بیمه ها یک عمل زیبایی قلمداد می شود، درحالی که ادامه روند درمان است. جراحی 
پروتز در ایران برای بیماران سرطانی هزینه باالیی دارد و بیمار از انجام دادن آن صرف نظر می کند و همین موضوع 
یکی از دالیل افسردگی زنان بعد از جراحی است و حتی می تواند یکی از عوامل بازدارنده برای مراجعه زودهنگام 

بیمار به پزشک باشد.«

سرطان سینه فقط مختص زنان نیست
بررسی ها نشان می دهند زنان صد برابر مردان بیشتر به سرطان سینه مبتال می شوند، درحالی که این نوع سرطان 

در مردان، صد برابر کشنده تر است.
دکتر گرانپایه با اشاره به نقش مهم هورمون های بدن سازی در ابتالی مردان به سرطان سینه می گوید: »مردان اغلب 
در سالن های بدنسازی از هورمون هایی استفاده می کنند که بافت سینه آن ها افزایش می یابد، مصرف حشیش و 
کوکایین در افزایش حجم سینه ها و ابتال به سرطان مؤثر است، همچنین مصرف مشروبات الکلی، دخانیات و فست 

فودها ریسک ابتال را بیشتر می کنند.«

بررسی ها 
نشان می دهند 
زنان صد برابر 

مردان بیشتر به 
سرطان سینه 

مبتال می شوند، 
درحالی که این 
نوع سرطان در 

مردان، صد برابر 
کشنده تر است. 

یکی از کارزارهای موفق
»know your lemons« نام یک جنبش آگاهی رسانی درباره سرطان سینه است که جوانی به کو رین بومونت در سال 2003 آن را طراحی کرد. او هر دو مادربزرگش 
را به علت سرطان سینه ازدست داده و متوجه شده بود اطالعات درباره نشانه های ظاهری این سرطان بسیار محدود است؛ بنابراین با استفاده از تمثیل لیمو و قرار دادن 
آن در شانه تخم مرغ، سعی کرد این نقیصه را برطرف کند. خانم بومونت می گوید این نوع آگاهی رسانی شیوه ای مالیم و حتی بازیگوشانه است و به زنان کمک می کند 
بر ترس خود از سرطان سینه غلبه کنند: »برخی زنان نمی خواهند درباره سینه صحبت کنند یا به آن نگاه کنند.« عالوه بر این، زنان با »هر میزان سواد« می توانند به 

این لیموها نگاه کنند و نشانه های بیماری را بشناسند.
»know your lemons« در 16 کشور ازجمله اسپانیا، ترکیه و لبنان برای آگاهی رسانی درباره سرطان سینه استفاده شده است؛ عالوه بر این، خودآزمایی سینه یکی از مهم ترین و بهترین روش های تشخیص 

زودهنگام سرطان سینه است که روش انجام دادن آن با یک جست وجوی ساده در اینترنت در دسترس قرار می گیرد.
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بیماری های خوش خیم سینه به چند دسته تقسیم می شوند : 
یک دسته از این بیماری ها هیچ ارتباطی با افزایش تعداد سلول های نسج سینه ندارند .این نوع تقریبًا هیچ گاه به سرطان تبدیل نمی شوند و از این 
دسته می توان انواع عفونت ها،کیست ها در بعضی موارد، بیماری هایی که تحت عنوان بیماری های گرانولوماتوز نام برده می شوند، التهاب های مختلف 
سینه که هرکدام بر اساس اینکه چه   قسمت هایی از نسج  سینه را درگیر کرده باشد و نام می گیرندرا اسم برد. بیماری های خوش خیمی که همراه با 
افزایش تعداد سلول های نسج پستان هستند اغلب شانس و احتمال سرطان  را نیز زیاد می کنند. بنابراین در شماره های بعدی به صورت جامع راجع به 

این نوع مشکالت صحبت خواهیم کرد.

بیماری های خوش خیم سینه که شانس 
بدخیم بودن دارند

دکتر کامران دولتشاهی،متخصص جراحی عمومیدکتر کامران دولتشاهی،متخصص جراحی عمومی

بیماری
یک دسته از این بیماری

دسته می
سینه که هرکدام بر اساس اینکه چه   قسمت

افزایش تعداد سلول
این نوع مشکالت صحبت خواهیم کرد.

بیماری
یک دسته از این بیماری

دسته می
سینه که هرکدام بر اساس اینکه چه   قسمت

افزایش تعداد سلول
این نوع مشکالت صحبت خواهیم کرد.
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20 درصد زوجین ایرانی 
نابارورند

 گزارشی از روند بیماری 
ایدز در کشور

ام اس، مانع زندگی نیست

کلینیک
فصل سوم

Clinic
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20 درصد زوجین ایرانی 

نابارورند
 مدیرعامل مجتمع دارویی  
درمانــی هالل ایــران  در 
ســمپوزیوم تــازه های 
تحقیقات و درمان ناباروری 
 گفت: بررســی ها نشــان 
می دهد 12 تــا 15 درصد 
زوجین در دنیا نابارور هستند 
که این آمار در ایران 20 درصد 
است. وی با عنوان این مطلب 
که نداشــتن ســلول های 
جنسی به عنوان حادترین 

مشکل در روند درمان ناباروری تلقی می شود، اظهار داشت:  

نگهداری سلول های جنسی بیماران مبتالبه سرطان یکی 

از راهکارهای بچه دار شدن این قبیل افراد است.  افرادی 

هســتند که به دلیل ابتال به عارضه سرطان قصد شیمی 

درمانی دارند که باید از سلول های جنسی این قبیل افراد 

قبل از آغاز شیمی درمانی محافظت شود. چوبینه با اعالم 

اینکه امکان حفاظت از سلول های جنسی در بیماران مبتالبه 

سرطان در مجتمع هالل ایران فراهم است افزود:  این افراد 

می توانند در صورتی که رضایت داشته باشند بعد از ازدواج 

سلول های جنسی خود را با زوج به اشتراک بگذارند و با عمل 

IVF بچه دار شوند. مدیرعامل مجتمع هالل ایران تاکید 

کرد: نگه داری از سلول های جنسی باید قبل از انجام شیمی 
درمانی انجام بگیرد.

TOP
NEWS

محققان دریافتند قهوه موجب پیشگیری و در برخی مواقع ُکند کردن روند پیشرفت بیماری کبدی می شود.

طبق این گزارش، نوشیدن منظم سه یا پنج فنجان قهوه ریسک سرطان کبد و سیروز کبدی را کاهش می دهد.

 گریم الکساندر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »بیماری کبدی در حال افزایش است و بررسی این موضوع حائز اهمیت است که چقدر قهوه به عنوان یکی از 

معروف ترین نوشیدنی های جهان، و رژیم غذایی بر بیماری تاثیر دارد.« طبق توصیه محققان، قهوه موجب کاهش ریسک بیماری های کبدی شده و الزم است بیماران 

به اطالعات رژیم غذایی و توصیه های متخصصان مراقبت از سالمت دسترسی داشته باشند.همچنین بررسی چندین مطالعه نشان می دهد مصرف قهوه در مقابل عدم 

مصرف قهوه با کاهش 40 درصدی ریسک سرطان کبد مرتبط است اگرچه به نظر می رسد این رابطه به میزان دوز مصرفی وابسته است.

تحقیق محققان آمریکایی و ایتالیایی نشان می دهد مصرف قهوه با کاهش ریسک سیروز کبدی بین 25 تا 70 درصد مرتبط است.

تحقیق دیگر رابطه معکوس بین مصرف قهوه و ریسک بیماری مزمن کبدی را با میانگین کاهش 25 تا 30 درصد در افرادی که کمترین میزان مصرف قهوه را دارند 

و بالغ بر 65 درصد در افراد دارای باالترین میزان مصرف قهوه نشان می دهد.بیماری کبدی یک قاتل خاموش است که غالبا هیچ عالمتی ندارد.

زنانی کــه دیــر ازدواج می کنند بیشــتر  

به»آندومتریوز«مبتال می شوند

دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللــی چالش های بالینی در 

مامایی، زنان و نازایی با اشاره به عالئم ابتال به آندومتریوز، گفت: 

عدم تاخیر در ازدواج و بچه دارشدن در پیشگیری از این بیماری 
موثر است.

دکتر ساغر صالح پور در ارتباط با بیماری آندومتریوزیس در زنان، 

اظهارداشت: آندومتریوز یک بیماری خوش خیم است که بیشتر 

در سنین باروری زنان ایجاد می شود. وی افزود: آندومتریوز بر اثر 

کاشته شدن سلول های آندومتر در فضایی غیر از رحم است که 

فیزیولوژی های مختلفی همچون برگشت خون قاعدگی به حفره 

لگن، تغییرات ایمونولــوژی و... دارد همچنین دو عالمت اصلی 

آن درد و ناباروری اســت که برای کاهش و رفع درد می توان از 

روش های جراحی و دارویی استفاده کرد.

دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی گفت: برای 

 IVF درمان ناباروری نیز می توان از روش های دارویی و تکنولوژی های کمک باروری همچون

استفاده کرد. صالح پور با بیان اینکه این بیماری درمان تخصصی قطعی ندارد، ادامه داد: عدم تاخیر 

در ازدواج و فرزنددارشدن در پیشگیری از این بیماری بسیار موثر است، همچنین اصالح سبک 

زندگی، ورزش کردن و استفاده از میوه ها و سبزیجات تازه و مواد غذایی حاوی فیبر و کاهش مصرف 

گوشت های قرمز و فست فود در پیشگیری از این بیماری حائز اهمیت است.

  البته ژنتیک نیز در بروز این بیماری نقش بسیار مهمی دارد و زنانی که یکی از بستگان درجه اولشان 

مبتالبه این بیماری باشد، بیشتر احتمال دارد دچار این مشکل شوند.

دومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی 25 تا 27 بهمن  ۹6 در مرکز 

همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

قهوه ،ابتال به سرطان کبد را کاهش می دهد
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30میلیون ایرانی دچار چاقی هستند
دبیــر علمی کنگره 
پیشگیری و درمان 
چاقی، گفت: چاقی 
بــه یــک معضــل 
جهانی تبدیل شده 
که کشــورهای در 
حال توســعه هم به 
آن مبتال هســتند، 
 30 ایــران  در 
میلیون نفــر دچار 
چاقی و عوارض آن 
هستند. دکتر مجید 
ولی زاده در ششمین 
کنگــره بین المللی 
پیشگیری و درمان 

چاقی، اظهارداشت: امروزه چاقی به یکی از 

معضالت بزرگ در جهان تبدیل شده است 

که کشورهای در حال توسعه بیش از بیش با 

آن دست و پنجه نرم می کنند. وی افزود: در 

حال حاضر بیش از 30میلیون نفر در کشور 

مبتالبه چاقی و عوارض آن هستند.

دبیر علمی کنگــره ادامه داد: در این کنگره 

یافته ها و دســتاوردهای علمــی درزمینهٔ 

پیشــگیری و درمان چاقی ارائه می شــود 

و درصددهســتیم تا این کنگــره تلنگری 

برای مسئوالن باشد و مطالعات جدید را در 
برنامه های خود بگنجانند.

ولی زاده اظهار داشــت: در این کنگره 100 

مقاله داریم که 24 مقاله از آنهاودر چهار پنل 

برگزار می شود. 4سخنرانی جامع خواهیم 

داشت . در این کنگره در بخش پیشگیری و 

درمان چاقی 8سمپوزیوم خواهیم داشت و 

2 سمپوزیومی که در این دوره اضافه شده 

است، ســخنرانی افراد چاق و اســتفاده از 

تجربه های آموزنده ی آنهاست و همینطور 

تاثیر رســانه در فرزندپــروری را خواهیم 
داشت.

وی افــزود: 3کارگاه در ایــن کنگره برگزار 

خواهد شــد و 2پنل  در نقد سیاست های 
کشور  نیز خواهیم داشت.

در ادامــه دکتــر علــی جنگجو 
دبیرعلمــی کنگــره علمی 

جراحــی چاقــی اظهار 
داشت: از سال گذشته 
تصمیمی گرفته شــد 
که کنگره پیشگیری 
از چاقــی را به همراه 
کنگره چاقــی برگزار 

کنیم زیرا رفــع این معضل 
نیازمند همکاری همه  گروه ها 
است.تبلیغات زیادی در سطح 

کشور برای پیشگیری از چاقی 

می شود که متاســفانه عوارض زیادی 

را به دنبال دارد. یکــی از اهداف این کنگره 

معرفی درمان های علمی چاقی است.

وزیر بهداشــت گفت: کمتر از 5درصد جمعیت کشــور عضو انجمن اهدای عضو هستند 

درحالی که برخی کشورها بیش از یک سوم جمعیت شان کارت اهدای عضو دارند.

دکتر سیدحسن هاشــمی در چهاردهمین جشن نفس، اظهارداشت: شخصا فکر می کنم 

مرگ زیباترین لحظه  زندگی هر انسانی است. این حقیقتی است که در زندگی هر موجودی 

اتفاق می افتد. هر کسی اضطراب دارد که طبیعی است زیرا از زیبایی هایی زندگی دنیوی 

فاصله می گیریم. در مرگ دروغ نیســت و عدالت در آن جاری است زیرا برای همه اتفاق 
می افتد.

وی افزود: کسی از سرنوشــت خود خبر ندارد و اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی می تواند 
بهترین سرنوشت برای اوباشد. 

هاشمی با اشاره به زلزله اخیر کرمانشــاه ، تصریح کرد: اینکه رسانه ها محبت و نگاه های 

این چنینی را در جامعه ترویج می کنند باعث افتخار است و ما امروز بیش از هر زمان دیگری 

به این نوع دوستی احتیاج داریم.

وی ادامه داد: در حق جامعه پزشــکی بسیار کم لطفی شده اســت. درزمانی مقام معظم 

رهبری، جامعه پزشکی و پرستاری را سرمایه اجتماعی خواندند ولی دستگاه های مربوطه 

جامعه پزشکی و پرستاری را مورد بی مهری قرار می دهند.

هاشمی گفت: 25هزار نفر نیازمند پیوند هستند. ساالنه حدود هشت هزار نفر دچار مرگ 

مغزی می شــوند که از این تعداد 4هزار نفر از آن ها قابلیت اهدای اعضا دارند.در هر بدن، 

8عضو وجود دارد که زندگی می بخشد و می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.

وزیر بهداشت اظهار داشت: در کشــور ما 4میلیون نفر عضو انجمن اهدای عضو هستند 

درحالی که در بعضی کشورها بیش از یک سوم جمعیتشان کارت اهدای اعضا دارند.

وی ادامه داد: طبق آمار ســاالنه تاکنون، 2500پیوند کلیه، 800پیوند کبد، 120پیوند 

قلب، 30پیوند پانکراس، 43پیوند ریه و 1004مورد پیوند مغز استخوان انجام شده است و  

به طورکلی، 46هزار پیوند کلیه، ۹هزار پیوند مغز استخوان، 5 هزار پیوند کبد، هزار پیوند 

قلب در کشور انجام شده است.امیدوارم در سال های آینده کارنامه  درخشان تری از مردم و 

از کارکنان انجمن اهدای عضو و وزارت بهداشت شاهد باشیم. برای ثبت رکوردهای جدید 

درزمینهٔ  اهدا نیازمند حمایت دولت هستیم.

۵درصد ایرانی ها کارت اهدای عضو دارند

از چاقــی را به همراه 
کنگره چاقــی برگزار 

کنیم زیرا رفــع این معضل 
نیازمند همکاری همه گروه

است.تبلیغات زیادی در سطح 

کشور برای پیشگیری از چاقی 

میشود که متاســفانه عوارض زیادی 

را به دنبال دارد. یکــی از اهداف این کنگره 

معرفی درمانهای علمی چاقی است.

ی آنهاست و همینطور 
تاثیر رســانه در فرزندپــروری را خواهیم 

کارگاه در ایــن کنگره برگزار 
پنل  در نقد سیاستهای 

کشور  نیز خواهیم داشت.

در ادامــه دکتــر علــی جنگجو 
دبیرعلمــی کنگــره علمی 

جراحــی چاقــی اظهار 
داشت: از سال گذشته 
تصمیمی گرفته شــد 
که کنگره پیشگیری 
از چاقــی را به همراه از چاقــی را به همراه 
کنگره چاقــی برگزار 

کنیم زیرا رفــع این معضل 
 گروهها 
است.تبلیغات زیادی در سطح 

کشور برای پیشگیری از چاقی 

شود که متاســفانه عوارض زیادی 

را به دنبال دارد. یکــی از اهداف این کنگره 

های علمی چاقی است.
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چای بابونه
 طبیعت چــای بابونه، معتدل و 
در بابونه های صحرایی به سمت 
گرم و خشــک است. ضد بلغم و 
صفرا و آرام بخــش اعصاب، به 
ویژه اعصاب معده و روده و مقوی 
آنها و شستشودهنده بسیارقوی 
کلیه ها و تقویــت کننده کلی 
سیستم عصبی اســت وعالوه 
بــرآن، ضد تــب، ضــد انگل، 
ضدیبوست و اشــتهاآور است. 
 از جملــه خواص دیگــر بابونه 
می توان بــه تقویــت حافظه، 
تقویت اعصــاب، آرامش بخش 
و خواب آور، ضد تشنج، درمان 
اضطــراب و اســترس، درمان 
ســرگیجه همچنیــن خواص 
قلب و عروقی بابونه شامل گشاد 
کننده عروق قلبی، پایین آورنده 
فشــار خون، بهتر کردن خون 
رسانی به مغز و کلیه و . . .( رقیق 
کردن خون و کمــک کننده به 

کم خونی اشاره کرد.

چای میوه گل نسترن
 این چای بــا طبیعتی معتدل و 
خشک؛ سرشــار از ویتامین ث 
بــوده، در پیشــگیری و درمان 
سرماخوردگی موثراست. میوه 
گل نسترن، فشــارخون را کم 
کــرده؛ ورم و درد کلیه را التیام 
و آن را شستشو می دهد؛ معده 
را تقویت مــی نمایــد و اثرات 

ضداسهالی دارد.

چای سفید
چای سفید نیز مانند چای سبز 
بدون تخمیر تهیه می شود و در 
مقایســه با آن طعم مالیم تری 
دارد. خوشــبختانه ایــن چای 
نیز خواص بی شــماری دارد و 

برای ســالمتی مفید است. 
چای ســفید کاهش دهنده  
کلســترول و فشــارخون، 
ضدویــروس و ضدباکتــری، 

تقویت کننــده  لثــه، کاهش 
دهنده  قندخون، ضدســرطان، 

دمنوش های 
گیاهی و میوه ای 
این روزها مورد 

استقبال خانم ها 
قرار گرفته است. 

این استقبال 
دالیل مختلفی 

 دارد. 
برخی برای 

نفع درمانی از 
د منوش  استفاده 

 می کنند.
 عده ای هم برای 
تنوع بخشیدن 

به نوشیدنی 
روزانه، آن را 

مصرف می کنند. 

دمنوش های گیاهی، سال های زیادی است که در خانه تقریبا همه ما ایرانی ها وجود دارند و از خواص 
زیاد  آنها استفاده می کنیم. حاال این برچسب دمنوش چیزی است که در سال های اخیر به آن زده شده 
و شکلی مدرن به آن داده است. همان جوشانده های مادربزرگ ها که هر کدام برای یک درد یا مرضی 

خوب هستند، امروز در بسته بندی ها و فرم های کیسه ای یا باز در فروشگاه ها هم عرضه می شوند.

آرام بخش اعصاب، مقوی قلب و عروق، مقابله کننده 
با پوکی اســتخوان و مبازره کننده با آنفلوانزا است. 
چای ســفید چای مورد عالقه  امپراتورهای چینی 

هم بوده است.

نعناع فلفلی
 نعناع فلفلی، باعث تســکین بــدن و افزایش هوش 
می شــود. این ســبزی معطــر به خوبــی با چای 
)چای سبز و ســفید( ترکیب شــده و طعم خوب 
و دلچســبی بــه آن می دهــد. نعنــاع همچنین 
تقویــت کننــده و نیروبخــش اســت، بــه هضم 
 غــذا کمــک و عملکــرد معــده، کبد، صفــرا و

 روده ها را کنترل می کند. از این گذشته این سبزی 
معطر ضد درد بوده و با حالت تهوع مقابله می کند

 چای گزنه
 گزنه، طبیعتی گرم و خشک دارد و اثر آن در 

کاهش قند خون، سال هاست که به اثبات رسیده 
است. این گیاه ضد صفرا و سنگ کیسه صفرا بوده؛ 

 غلظت خون را کاسته؛ چربی خون را پایین 
 می آورد؛ و با شستشوی کلیه، بـسـیـاری از

 بـیماری ها را بهبود می دهد.گزنه، همچنین، 
ضد سرطان، ضدخونریزی، زیادکننده شیرمادر، 

برطرف کننده خستگی، ضدریزش موی سر و مفید 
در درمان بیماری های پروستات است.

  بادرنجبویه
بادرنجبویه یا همان گیاه ملیســا باعث هضم راحت 
شــده و اعصاب را آرام می کند. این گیاه همچنین 
برای تنظیــم عملکــرد تیروئید نیز مفید اســت. 

بادرنجبویه خواص آنتی اکسیدانی دارد و دم کرده 
 آن نیــز آرامش بخش اســت و با اضطــراب مقابله 

می کند.

  چای زرشک

 زرشک، طبیعتی سرد و خشــک دارد و ضد صفرا، 
تقویت کننده معــده، کبد و قلــب، خنثی کننده 
ســموم، برطرف کننــده عطــش و گرمازدگی)و 
تهوع و استفراغ ناشــی از آن( و بی اشتهایی است. 
زرشک، ضمن تصفیه خون، درمان بـســـیار خوبی 
 برای فـشـــار خـــون بـــاال)در افراد گرم مزاج(

 می باشد.

  هل
هل، سیســتم عصبی، دستگاه تنفســی و دستگاه 
گوارشــی را آرام می کند. عالوه بر این برای تقویت 
هوش و افزایش قدرت جنســی مفید است. در طب 
چینی از آن برای مقابله با مشکالت معده و روده ها 
استفاده می کنند. افزودن هل به دمنوش  عالوه بر 
دگرگون کردن عطر و طعم آن باعث آرامش بیشتر 

می شود

  چای زعفران
 زعفران، طبیعتی گرم و خشک دارد و مقوی قلب، 
محرک قــوای مغزی، شــادی بخش، خنــده آور، 
ضدکرم خوردگــی دندان، شستشــودهنده کلیه، 
مقوی معده، ضدســرفه، ضدحساسیت و خلط آور 
است. در هنگام زایمان برای تسهیل و تسریع روند 
زایمان می توان یک مثقال آن را دم کرده میل نمود .

   چای زیره سیاه
 طبیعت بسیار گرم زیره، چـربی اضافه بدن را می سوزاند و چاقی را برطرف می کند؛ فشارخون 
را افزایش می دهد وعالوه برتصفیه خون، تقویت قلب وعروق وشـسـتـشـــوی کـلـیـــه، 

ضدزردی پوست، افزایش دهنده شیرمادر، ضدنفخ و تقویت کننده معده است.

 چای به لیمو- زیرفون
طبیعت این چای گرم بوده؛ در درمان سرماخوردگی، تشنج، نقرس، دردهای سیاتیکی،  

غلظت خون، روماتیســم، بی خوابی های شــبانه، میگرن، اضطراب، طپش قلب، 
سردرد، آسم، فشارخون و اسهال موثراست؛ همچنین این چای، تقویت کننده 
حافظه، شستشــودهنده کلیه و مقوی معده است. مصرف این چای به علت 

دارا بودن زیرفون، برای خانم های باردار ممنوع است

دارچین
از دارچیــن هر چه بگوییم کم اســت. ایــن ادویه  
مفید بــرای تنظیم قند خون مفید اســت و خواص 
ضداسپاسمی دارد. دارچین ضد میکروب و ضد التهاب 
بوده و انرژی تان را افزایش می دهد. اگر از نفخ یا بی 

اشتهایی رنج می برید نیز می توانید به دارچین اعتماد کنید.

نکته 2

چای سفید نیز مانند چای سبز 
بدون تخمیر تهیه می شود و در 
مقایســه با آن طعم مالیم تری 
دارد. خوشــبختانه ایــن چای 
نیز خواص بی شــماری دارد و 

متی مفید است. 
چای ســفید کاهش دهنده  
کلســترول و فشــارخون، 
ضدویــروس و ضدباکتــری، 

تقویت کننــده  لثــه، کاهش 
دهنده  قندخون، ضدســرطان، 

 چای به لیمو- زیرفون
طبیعت این چای گرم بوده؛ در درمان سرماخوردگی، تشنج، نقرس، دردهای سیاتیکی، 
غلظت خون، روماتیســم، بی خوابی های شــبانه، میگرن، اضطراب، طپش قلب، 
سردرد، آسم، فشارخون و اسهال موثراست؛ همچنین این چای، تقویت کننده 
حافظه، شستشــودهنده کلیه و مقوی معده است. مصرف این چای به علت 

دارا بودن زیرفون، برای خانم های باردار ممنوع است

دارچین
از دارچیــن هر چه بگوییم کم اســت. ایــن ادویه  
مفید بــرای تنظیم قند خون مفید اســت و خواص 
ضداسپاسمی دارد. دارچین ضد میکروب و ضد التهاب 
بوده و انرژی تان را افزایش می دهد. اگر از نفخ یا بی 

اشتهایی رنج می برید نیز می توانید به دارچین اعتماد کنید.
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نکته 1



رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت گفت: 60 درصد مبتالیان به ایدز هنوز از وضعیت خودآگاهی ندارند که علت اصلی آن انگ و تبعیض در این بیماری 
است.

دکتر افسر کازرونی، رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی در همایش روز جهانی ایدز گفت: روز جهانی ایدز بهانه ای است برای اینکه مسئولین در 
نهادهای مختلف مروری بر تعهدات و پیشرفت های خود داشته باشند.

وی افزود: در سال 1۹66 کنوانسیون بین المللی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق سالمتی برای همه تائید شد. بدون حق سالمت مردم نمی توانند از او ای وی 
پیشگیری کنند و به مراکز مربوطه دسترسی های الزم را داشته باشند.

 گزارشی از روند بیماری ایدز
 در کشور

 60درصد مبتالیان از بیماری خود مطلع نیستند 

پیشگیری کنند و به مراکز مربوطه دسترسی

رئیس 
است.

دکتر افسر کازرونی، 
نهادهای مختلف مروری بر تعهدات و 

وی افزود: در سال 
پیشگیری کنند و به مراکز مربوطه دسترسی

رئیس 
است.

دکتر افسر کازرونی، 
نهادهای مختلف مروری بر تعهدات و 

وی افزود: در سال 
پیشگیری کنند و به مراکز مربوطه دسترسی
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تنها راه شناسایی ایدز آزمایش است
ابتال به اچ آی وی هیچ عالمت مشخصی ندارد و حتی وقتی که فرد مبتال وارد فاز بیماری ایدز می شود عالئمی  از خود نشــان می دهد که مربوط به دیگر بیماری هاست. تنها راه تشخیص 
آزمایش است.در واقع ایدز نشانگانی شامل بیماری های مختلف از جمله عفونت های فرصت طلب، سرطان های نادر و ... است و عالئمی که در مرحله انتهایی بیماری ایجاد می گردد عالئم 
این بیماری هاست مثل تب، کاهش وزن، بزرگ شدن غدد لنفاوی و ... این عالئم غیر اختصاصی است و در بیماری های دیگر نیز دیده می شود.از موقعی که ویروس وارد بدن فرد می شود 2 
تا 15 سال طول می کشد تا بتوان بیماری وی را با معاینات بالینی و عالئم ظاهری  تشخیص داد که این عالئم هم غیر اختصاصی است و در دیگر بیماری ها هم دیده می شود. در بیشتر موارد 
شروع بیماری با یک ناخوشی شبیه آنفوالنزا است. ظاهر هیچ کس ابتال به اچ ای وی را نشان نمی دهد. حتی فردی که آزمایش منفی اچ آی وی دارد هم ممکن است مبتال باشد چون در مراحل 

ابتدای ابتالی فرد به اچ ای وی آزمایش، ابتالی او را نشان نمی دهد.

کازرونی ادامه داد: افرادی که او ای وی دارند، معموالً افرادی هستند که در جامعه به حاشیه رانده شده اند. 
رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت اظهار کرد:  با کاهش انگ و تبعیض در این بیماری، مبتالیان می توانند از ساختار مهیا شده که رایگان هستند، استفاده کنند.
وی افزود: در چهارمین جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی، کاهش موارد جدید ابتال به او ای وی و کاهش 20درصدی مرگ ومیر منتسب به ایدز تصویب شد. 
شرکای اصلی برنامه، سازمان ها، وزارتخانه ها، سازمان های مردم نهاد، کمیته امداد امام خمینی ازجمله شرکایی هستند که در این برنامه استراتژیک هم پیمان شدند.
کازرونی ادامه داد: وزارت بهداشت به عنوان دبیر کمیته نظارت بر اجرای برنامه، حمایت طلبی را در برنامه کنترل او ای وی بر عهده دارد. در این برنامه مراقبت و درمان 

به عهده  وزارت بهداشت بوده و سازمان زندان ها نیز آموزش و حمایت طلبی را انجام می دهد. 
ســازمان های مردم نهاد نقش کلیدی در کاهش انگ و تبعیض و حمایت طلبی در این بیماران دارند.وزارت کشور در هماهنگی و تشکیل کارگروه های استانی نقش 

ویژه ای داشته است و پررنگ شدن نقش سازمان های مردم نهاد و شبکه های سازمان های مردم نهاد فعال ازجمله اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

حمایت و تــالش در جهت توانمندســازی و 
 تقویت برنامه کشوری استراتژی کنترل ایدز، 
برنامه ای است که با تالش متعهدانه وزارتخانه و 

سازمان های متصدی اجراشده است. 
یکسان سازی استاندارهای آموزش، ازجمله ساختار مهیا شده 
 HIV ٔجهت رســیدن به اهداف و تعهدات بین المللی درزمینه

است.

دستاوردها به ترتیب 37 درصد، 17 و 11 درصد بوده اند.
رئیســی افزود: در ایران تا ابتدای مهرماه ۹6، 66 هزار و 35۹ نفــر مبتالیان به ایدز 
تخمین زده شده اســت که از این تعداد حدود 36 هزار نفر شناسایی شده اند. راه های 
انتقال این ویروس، 64.4 درصد اعتیاد تزریقی و حدود 30 درصد از راه جنسی بوده 

است. در میان افراد شناسایی شده 17 درصد زنان و 83 درصد مردان بوده اند.
معاون بهداشت در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: در بین موارد شناسایی شده 
در 6 ماه اول سال ۹6، 33 درصد زن و 67 درصد مرد مبتالبه HIV شناسایی شده که 

شاهد افزایش تعداد ابتال در بین زنان هستیم. 
وی یادآور شد: بر اساس روند راه های انتقال ویروس HIV به مرورزمان اعتیاد تزریقی 
کاهش و ابتال از طریق راه رابطه جنســی افزایش داشته است و در سال ۹5 این دو به 

هم رسیده اند.
رئیسی تأکید کرد: ازجمله اقداماتی که در طرح تحول سالمت انجام شد این بود که 
خدمات به محرومان و حاشیه نشینان افزایش یافته و سطح دسترسی باالتر رفته است. 
ایران در برنامه ۹0-۹0-۹0 هم اکنون 40 درصد بیماریابی، 50 درصد تحت درمان و 
82 درصد کاهش بار ویروس را دارد. شناسایی مادران باردار در معرض خطر ویروس 
HIV از مهروموم های گذشته انجام شده است و در سال ۹3، 16 دانشگاه علوم پزشکی 
این طرح را پیگیری کرده اند و از میان 315 هزار زن باردار در معرض خطر 20۹ هزار 
نفر را مورد آزمایش قراردادند که ازاین بین 74 زن مبتالبه ویروس HIV شناســایی 
شدند که ۹7 درصد کودکان آن ها سالم به دنیا آمدند. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
ایدز بیماری ای نیست که فقط وزارت بهداشت و درمان آن را کنترل کند و می بایست 

برای احقاق این طرح ملی تمام ترجمان ها و نهادها دست به دست هم بدهند.

 روند بیماری ایدز در کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان گفت: ایران در برنامه ۹0-۹0-۹0 هم اکنون 
40 درصد بیماریابی، 50 درصد تحت درمان و 82 درصد کاهش بار ویروس را دارد.

طبق برنامه ۹0-۹0-۹0 که در ارتباط با بیماری HIV است تا سال 2020 می بایست 
۹0 درصد مــورد مبتالیان به ایــن بیماری را شناســایی کــرده، ۹0 درصد موارد 
شناسایی شده را تحت درمان قرار داده و ۹0 درصد کسانی که تحت درمان هستند، 

ویروس HIV در بدن آن ها به حدی کاهش یابد که قابلیت انتقال نداشته باشد. 
وی افزود: تا سال 2030 نیز این اهداف باید به ۹5 درصد برسند. در سراسر جهان تا 
پایان ســال 2016 حدود 36.7 میلیون نفر به HIV مبتال بودند که ازاین بین 34.5 

میلیون نفر بالغین و بقیه کودک هستند. 
رئیســی تصریح کرد: طبق آخرین آمار تا پایان سال 2017، تعداد مبتالیان در بین 

کودکان 37 درصــد و در بین بالغین 11 درصــد به طورکلی کاهش 
داشته است. اما در منطقه مدیترانه شرقی تعداد موارد مبتالیان به 

HIV فقط 4 درصد کاهش داشته است.

افزایش مرگ ومیر ناشی از ایدز تا سال 2016 
در مدیترانه شرقی

در جهان در ســال 2016 نسبت به ســال 2005، 45 درصد 
کاهش مرگ ومیر ناشی از ایدز داشــته ایم اما در منطقه مدیترانه 

شرقی نه تنها کاهش مرگ ومیر نداشــته ایم بلکه این آمار 1۹ درصد 
افزایش نیز داشته است.

وی خاطرنشان کرد: دستاوردهای به دســت آمده در جهان در راستای اهداف ۹0-
۹0-۹0 تا پایان ســال 2015، 60 درصد بیماریابی، 46 درصد بیماران تحت درمان 
و مراقبت و 38 درصد کاهش بار ویروس داشته ایم اما در منطقه مدیترانه شرقی این 
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عبداهلل فضلعلی زاده ،نایب رئیس انجمن سرطان ایران : سبک زندگی اهمیت باالیی در پیشگیری از سرطان دارد، باید برای جلوگیری از ابتال به سرطان  
خودمراقبتی  داشته  باشیم. باید نسبت به عوامل ایجاد کننده سرطان آگاهی داشته باشیم.افراد باید از مصرف غذاهای آماده، گوشت های فرآوری  شده و 
نمک برای پیشگیری از ابتال به سرطان خودداری  کنند. همچنین اضافه  وزن و چاقی  چه در دوران کودکی و چه در بزرگسالی نیز زمینه را برای ایجاد سرطان فراهم 

می کند، بنابراین همه ما باید وزن مناسب داشته باشیم، پیاده روی کرده و از مصرف غذاهای مضر و سرطان زا پرهیز کنیم.

نایب رئیس انجمن سرطان ایران:

 فست فودها 
راه سرطان را باز می کنند

عبداهلل فضلعلی
خودمراقبتی

برای پیشگیری از ابتال به سرطان خودداری
کند، 

عبداهلل فضلعلی
خودمراقبتی

برای پیشگیری از ابتال به سرطان خوددارینمک برای پیشگیری از ابتال به سرطان خوددارینمک برای پیشگیری از ابتال به سرطان خودداری
میکند، 
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طوری که هر چه سن باالتر رود احتمال ابتالی 
افراد به سرطان  نیز بیشتر می شود اکنون هرم  
ســنی ما به طور کامل در حال تغییر است و ما 

به سمت میانسالی  و کهنسالی  پیش می رویم.
بیماران سرطانی در هر 100 هزار نفر محاسبه 
می شوند و با محاســباتی  که سازمان بهداشت 
جهانی انجام داده اســت  ما در رده  چهارم قرار 
داریم  در این محاسبات  عدد یک باالترین رده و 

عدد 5 پایین ترین رده است .
فست فودها را کناربگذارید

شاید برایتان جالب باشــد بدانید برای نشان 
دادن اثرات مضر فست فودها بر سالمت انسان 
ها در ســال 2004 میالدی، فیلم مســتندی 
ساخته شد که کارگردان آمریکایی آن در مدت 
یک ماه، هیچ چیز بجز فســت فودهای یکی از 
رســتوران های زنجیره ای معروف و شناخته 
شــده را نمی خورد و هیچ گونه فعالیت بدنی 
نیز نداشــت. در پایان این مدت، او بسیار چاق 
شد و عالوه بر 7.5 کیلو اضافه وزن در معرض 
افزایش چربی خون، تنگی عروق قلب و معده 

درد شدید قرار گرفت.
بر اساس بررسی های پژوهشگران در کشورهای 
مختلف، ارتباط معنی داری میان مصرف فست 
فودها و ابتال به چاقی، دیابت، چربی خون و… 
وجود دارد و افرادی که بیش از 2 بار در هفته به 
رستوران  می روند نسبت به کسانی که کمتر از 
3 بار در ماه غذای آماده مصرف می کنند 4.5 تا 
۹ کیلوگرم اضافه وزن دارند و 50 درصد بیشتر 
در معرض خطر ابتال به دیابت قرار می گیرند؛ 
موضوعی که سالمت آن ها را به خطر می اندازد 

و به کاهش طول عمرشان منجر خواهد شد.
توصیه های طالیی :

1. به جای غذاهایی که با گوشــت قرمز تهیه 
می شوند )همبرگر و چیزبرگر( سراغ غذاهایی 
بروید که در ترکیباتشان گوشت سفید و سبزی 
وجود دارد. به عنوان مثال چیکن برگر کبابی 
بدون مایونز، میگوی کبابی و ساالد یا بشقاب 

سبزیجات از جمله بهترین گزینه ها به حساب 
می آیند و غذاهای حاوی سوسیس و کالباس 

در صدر بدترین ها قرار می گیرند.
2. به جای ســیب زمینی سرخ شــده، سیب 
زمینی تنوری ســفارش دهید تا میزان کالری 
دریافتی و احتمال دریافت اســیدهای چرب 

ترانس را به حداقل برسانید.
3. به جای نوشــابه هــای گازدار، آبمیوه های 

طبیعی سفارش دهید.
چقدر پیاده روی کنیم تا کالری یک 

چیزبرگر را بسوزانیم؟
اگر بدانید برای سوزاندن کالری یک چیزبرگر 
ناقابل باید 2 ســاعت پیــاده روی کنید بازهم 
بدون عذاب وجدان از منوی رســتوران، فست 
فود ســفارش می دهیــد؟ درواقــع خانم ها 
برای ســوزاندن کالری یــک چیزبرگر باید 2 
ســاعت پیاده روی کنند و آقایان با یک و نیم 
ســاعت پیاده روی می توانند این میزان کالری 
را بســوزانند. این در حالی اســت کــه اگر در 
منوی رســتوران ها میزان کالری غذا و مقدار 
ورزش موردنیــاز برای ســوزاندن این کالری 
نمایش داده شود، افراد با وسواس بیشتری غذا 
سفارش می دهند و به قولی بی خیال هول زدن 
می شوند.  چند ســال پیش چند رستوران در 
تهران دست به ابتکار زدند و در لیست غذایشان 
میزان کالری غذاها را ذکر کردند. نکته جالب 
این که چنین اقدامی با استقبال چندانی از سوی 
مشتریان مواجه نشد و همه آن ها پس از مدت 
کوتاهی تعطیل شدند. شاید دلیلش این باشد 
که ما دوست داریم بدون عذاب وجدان از غذا 
خوردن لذت ببریم و بعد از بلعیدن کالری های 
اضافه پشیمان شویم، اما یادتان باشد جایزه این 
بی توجهی به کالری ها، تجمع چربی ها در بدن 
است. حتی بر اساس بررسی های اخیر، مصرف 
فســت فودها به ویژه برگرها 3 بــار در هفته یا 
بیشتر احتمال بروز پوکی اســتخوان را نیز تا 

15درصد افزایش می دهد.

سال ها طول می کشد تا موادغذایی  که وارد 
بدن شده اســت  دچار تغییرات  و سبب بروز 
سرطان شوند بنابراین رژیم غذایی نامناسب  
و مصرف  زیاد  مواد گوشتی و پروتئینی  نقش 

مؤثری در ابتالی افراد به سرطان دارند.
چاقی و اضافه  وزن نیز تأثیر چشمگیری در 
ابتالی افراد به سرطان دارد، بنابراین اشخاص 
باید حتماً به تناسب اندام خود توجه ویژه ای 
داشــته و فعالیت بدنی داشته باشند. پرهیز 
از اســتعمال ســیگار، قلیان و دخانیات نیز 
در پیشگیری از سرطان  بســیار مهم است.  
متأســفانه باوری بین مردم رایج شده است 
که تصور می کنند که اســتعمال قلیان ضرر 
کمتری نسبت به ســیگار دارد، در حالی که 

این باوری اشتباه است .
ما تنها می توانیم مردم را نســبت به عوامل 
خطرزا در بروز سرطان آگاه کنیم  ولی قدرت 
اجرایی نداریم که بتوانیم استعمال دخانیات 
و قلیان را محدود کنیــم، بنابراین در اینجا 
نقش مسئوالن نظام سالمت مطرح می شود. 
مسئوالن نظام سالمت باید مراقب باشند که 
موادغذایی  با چه استانداردی و چگونه تولید 
می شوند البته در اینجا تنها وزارت بهداشت 
مسئول نیست بلکه  مجموعه ای از سازمان ها 
در این امر دخیل هســتند به طوری که در 
موضوع آلودگی هوا ســازمان های مختلفی 
نقش دارند و در زمینه تهیه  غذا و عرضه  آن به 
بازار سازمان استاندارد باید نقش خودش را 

به خوبی ایفا کند.
ما باید آگاهی مردم را افزایش دهیم مسئوالن 
نیز باید بیشتر از گذشــته بر سالمت مردم 
نظارت داشته باشــند. برای کاهش آلودگی 
هوا باید بنزین های سالم به بازار عرضه  شوند.

زندگی صنعتی و ماشینی امروزی  و به طور 
کلی سبک زندگی ناسالم  سبب افزایش شیوع 
سرطان  در کشور شده اســت.  البته سن نیز 
نقش مهمی در ابتالی افراد به سرطان دارد به 

از افزایش چربی خون تا کبد چرب و سکته
ازآنجاکه بیشترغذاهای آماده با غوطه ور شدن در روغن داغ تهیه 
می شوند، مصرف مداومشان میزان کلســترول بد یا همان چربی 
خون را بشــدت افزایش می دهد. این در حالی است که احتمال 
ابتال به کبد چرب هم در کسانی که زیاد فســت فود می خورند بیشتر است؛ چون 
این غذاهای چرب، بشــدت پرکالری و چاق کننده اند. از طرفی معموالً برای سرخ 
کردن غذاها از روغن هایی با اسیدهای چرب اشباع و ایزومرهای ترانس باال استفاده 
می کنند و این چربی همان چربی مضری اســت که می تواند در دیواره سرخرگ ها 
رسوب کند و باعث مسدود شدن آن ها و درنتیجه افـــزایش احتمال سکته قلبی 

شود. بـا این حساب اگـر می خواهید جلوی بــروز چربی خـون، دیــابت، پـوکی 
استـخـــــوان و… را بگیرید باید دور غذاهای فســت فود را خط بکشید و سراغ 

گزینه های بهتر یعنی غذاهای خانگی سالم، کم چرب و کم نمک بروید.
فست فود علیه سیستم دستگاه گوارش

همیشــه متخصصان تغذیه به افرادی که دچار زخم معده هستند توصیه می کنند 
غذاهای پر ادویه نخورند و همان طور که می دانید فست فودها به ویژه انواع تند آن ها 
سرشار از ادویه هســتند. به همین دلیل طرفداران پروپاقرص این غذاها در معرض 
آسیب های گوارشی مثل نفخ، سوءهاضمه، رفلکس و از همه مهم تر سرطان معده و 

روده بزرگ قرار دارند. 

وقتی در کودکان و نوجوانان خبری از رشد نیست

غذاهای فست فود برخالف ظاهر زیبا و گول زننده ای که دارند دارای ارزش غذایی پایینی هستند و نه تنها ویتامین و امالح موردنیاز بدن را تأمین نمی کنند، بلکه مصرف 
مداوم آن ها باعث بروز اختالالت رشد در کودکان و نوجوانان به ویژه در سنین بلوغ می شود. یادتان باشد ارزش غذایی پایین یکی از مهم ترین مشکالتی است که کودکان 

و نوجوانان را در سن رشد تهدید می کند.
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دکتر مهــدی وحید 
دستجردی، متخصص 
مغــز و اعصاب:فلــج 
 )MS( چندگانه به نــام اِم اِس
شهرت دارد و یک بیماری 
التهابی اســت که در آن 
غالف های میلین سلول های 
عصبی در مغز و نخاع آسیب می بینند. 
این آسیب دیدگی در توانایی بخش هایی 
از سیســتم عصبی که مسئول ارتباط 
هستند اختالل ایجاد می کند و باعث به 
وجود آمدن عالئم و نشانه های زیادی، 
ازجمله مشکالت فیزیکی، روانی و در 
برخی موارد مشکالت روان پزشکی شود. 
ام اس به چند شکل ظاهر می شود و عالئم 
جدید آن یا به صورت حمالت مرحله ای 
)به شکل برگشتی( یا در طول زمان )به 

شکل متناوب( اتفاق می افتد.

دالیل ارائه شده در مورد این مکانیزم ها شــامل عوامل ژنتیکی و عوامل 
محیطی مانند عفونت اســت. معموالً ام اس بر اساس نشانه ها و عالئم و 
نتایج آزمایش های پزشکی تشخیص داده می شود. درمان مشخصی برای 
ام اس وجود ندارد. درمان های موجود به منظور بهبود عملکرد بدن پس از 
هر حمله و جلوگیری از حمالت جدید صورت می گیرد. اگرچه داروهایی 
که برای درمان ام اس تجویز می شود اندکی مؤثرند اما دارای اثرات جانبی 
هستند و تحمل آن دشوار است. باوجوداینکه شواهدی در مورد اثربخشی 
درمان های جایگزین ام اس وجود ندارد، بســیاری از مردم به دنبال آن 
درمان ها هستند. پیش بینی نتیجه درازمدت درمان بسیار دشوار است، 
اما نتیجه قابل قبول بیشتر در زنان، افرادی که در سنین پایین تر به این 
بیماری مبتال شده اند، افرادی که در آن ها دوره های عود مشاهده می شود و 
افرادی که آن ها در مراحل اولیه حمله های کمی را تجربه کرده اند مشاهده 

می شود. 
امید به زندگی افراد دارای ام اس 5 تا 10 ســال کمتر از دیگران است. از 
سال 2008، بین 2 تا 2.5 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتال 
شده اند، این در حالی است که نرخ ابتال در بخش های مختلف جهان و در 
بین جوامع مختلف تفاوت آشــکاری دارد.این بیماری به طورمعمول در 

سنین 20 تا 50 سالگی و در زنان دو برابر مردان اتفاق می افتد.

نشانه ها
فرد دارای ام اس همه عالئم یا نشانه های عصب شناختی را دارد؛ رایج ترین 
این نشانه ها مشکالت سامانه عصبی خودگردان، دیداری، حرکتی و حسی 
است. عالئم خاص از طریق محل های زخم در سیستم عصبی مشخص 
می شوند و شامل کم بساوایی یا خواب رفتگی مانند مورمور شدن، گز گز 
کردن، ضعف عضالت، واکنش های غیرارادی، گرفتگی عضالت یا ناتوانی 
درحرکت، ناتوانی در هماهنگی و تعادل ناهماهنگی عضالت، مشکل در 
صحبت کردن یا مشکل در غذا خوردن، مشکالت دیداری )جنبش کره 
چشم، کاهش دید یا دوبینی(، احساس خستگی، درد شدید یا درد مزمن 
و مشکل در ادرار و مدفوع می باشد. دشــواری در فکر کردن و مشکالت 
عاطفی مانند افسردگی یا خلق ناپایدار نیز در بین مبتالیان به ام اس رایج 
است. پدیده یوتافس، شدت یافتن نشانه های بیماری براثر تماس با دمای 
باال و نشانه لرمیت، احساس سوزش در پشت هنگام خم کردن گردن از 
ویژگی های بیماری ام اس می باشند. دوره این نشانه ها در ابتدا در دو الگو 
اتفاق می افتد؛ یا به صورت دوره های وخیم تر شدن ناگهانی بیماری که 
چند روز تا چند ماه به طول می انجامد )عود، وخیم تر شدن، دوره بیماری، 
حمالت یا تشدید ناگهانی نامیده می شوند( که به دنبال آن بهبودی بیمار 

صورت می گیرد.

  ام اس، بی
مانع  زندگی نیست

التهابی اســت که در آن 

د
دستجردی، متخصص 

مغــز و اعصاب:
چندگانه به نــام ا

شهرت دارد و یک بیماری 
التهابی اســت که در آن 

د
دستجردی، متخصص 

مغــز و اعصاب:
چندگانه به نــام ا

شهرت دارد و یک بیماری 
التهابی اســت که در آن 
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عوامل
علت ام اس نامشخص است، بااین وجود باور می شود این بیماری براثر ترکیبی از عوامل 
محیطی مانند عوامل آلوده کننده و ژنتیک اتفاق می افتــد . اگرچه تعدادی فاکتورهای 
ریسک محیطی وجود دارد و اینکه بعضی از آن ها قابل تعدیل هستند، تحقیقات بیشتری 

برای تعیین اینکه حذف آن ها می تواند از بیماری ام اس پیشگیری کند موردنیاز است.
نشانه های بیماری ام اس

با این که بسیاری از مردم این چنین فکر می کنند، اما پزشــکان می گویند گاهی ام اس 
مشکل خاصی برای بیمار ایجاد نمی کند بنابراین بسیاری از مبتالیان می توانند به زندگی 
عادی شان ادامه دهند؛ به این معنی که حتی شاید یکی از همکاران یا دوستان  نزدیکتان هم 
ام اس داشته باشد و شما هیچ وقت متوجه مشکلش نشوید. ام اس در گروه بیماری های خود 
ایمن قرار می گیرد، در بیماری های خود ایمن، سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بدن خود فرد 
حمله می کند که ام اس نیز یکی از این نوع بیماری هاست.سیستم ایمنی بدن در بیماری 
ام اس به بافت چربی درون مغز حمله کرده و نقاط مختلفی را درگیر می کند؛ بنابراین عالئم 
بیماری با توجه به ناحیه ای که درگیر می شود، متفاوت خواهد بود؛ عالئم بینایی، حرکتی و 

حسی ازجمله مشکالتی است که فرد با آن روبه رو خواهد شد.

گاهی ام اس 
مشکل خاصی 

برای بیمار 
ایجاد نمی کند 

بنابراین 
بسیاری از 
مبتالیان 
می توانند 
به زندگی 
عادی شان 
ادامه دهند  

دکتر وحید دستجردی در مورد دومین نشانه بیماری ام اس چنین 
می گوید: تاری دید یکی از عالئم شایع این بیماری است؛ البته در این 
مورد هم باید دقت داشته باشید که همه افراد سالم و کسانی که هیچ 
مشکلی ندارند نیز ممکن است گاهی این حالت را تجربه کنند، به ویژه 
زمانی که فرد به صورت ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته برمی خیزد، اما دردناک 
شدن یکی از چشم ها هنگام حرکت به طرفین و از دست دادن بینایی همان چشم 

پس از گذشت چند ساعت یا چند روز، یکی از نشانه های بیماری ام اس است.
وی با اشاره به مشکالت حرکتی بیماران نیز توضیح می دهد: گاهی شخص متوجه 
کاهش قدرت و توانش می شود؛ به عنوان مثال ممکن است هنگام باال رفتن از پله 
حس کند پاهایش ضعیف تر از قبل شده است و گاهی نیز یک سمت بدن فرد دچار 

ضعف شدید می شود.
دکتر وحید دستجردی درباره مشکالت تعادلی بیماران نیزمی گوید: یکی دیگر 
از عالئم بیماری ام اس مشــکالت تعادلی است؛ در این حالت شخص کم کم حس 
می کند تعادل ندارد، دائم زمین می خــورد یا هنگام راه رفتن بدنش به یک طرف 

متمایل می شود.
این پزشک متخصص تأکید می کند: هیچ یک از عالئم ام اس گذرا و لحظه ای نیست؛ 
به این معنی که تاری دید، عدم تعادل، کاهش قدرت و... حتماً باید حداقل 24 ساعت 
ادامه داشته باشد تا بتوان به بروز این بیماری شک کرد بنابراین افراد نباید باتجربه 

کردن لحظه ای چنین عالئمی، نگران ابتال به ام اس شوند.
ام اس انواع مختلفی دارد

دکتر وحید دستجردی درباره انواع مختلف بیماری ام اس توضیح می دهد: بسیاری 
از افرادی که دچار این مشکل هستند، هیچ وقت با عالمت خاصی روبه رو نمی شوند؛ 
به طوری که حتی تا زمان فوت، این بیماری بروز نمی کند و چه بسا افرادی که به دالیل 
دیگری مانند تصادف مورد بررسی پزشکی قرار می گیرند و در آن زمان بیماری ام اس 
آن ها که هیچ عالمتی نداشته است، تشخیص داده می شود. درصدی از بیماران 
نیز فقط یک بار دچار عالئم بیماری می شوند و این مسئله دیگر هیچ وقت تکرار 
نمی شود. وی با تأکید بر این که عمده بیماران مبتالبه ام اس، هرچند ماه یک بار با 
عالمت جدیدی روبه رو می شوند، می گوید: اغلب بیماران چنین وضعیتی دارند که 
ـ بهبود یابنده می گوییم. البته در گروهی از این بیماران  به این نوع ام اس عودکننده 
ممکن است بیماری به شکل پیش رونده تغییر کند یا این که برای تعداد کمی از افراد 
از ابتدا ممکن است ام اس به شکل پیش رونده وجود داشته باشد که در این حالت 

بیماری دائم بدتر می شود.
درمان بیماری ام اس

بدون تردید چگونگی درمان بیماری یکی از مهم ترین ســوا التی است که برای 
مبتالیان پیش می آید؛ این که بیماری به صورت کامل درمان می شود یا نه؟ عالئم 

بهبود آن چیست؟ و... 
دکتر وحید دســتجردی ضمن بیان این که درمان های ام اس به سه گروه اصلی 
تقسیم بندی می شود، توضیح می دهد: دسته اول درمان ها هنگام حمالت بیماری 
صورت می گیرد که در این دوران بیمار باید در بیمارستان بستری شود. دومین 
دسته، درمان های پیشگیری است؛ در این شــرایط با توجه به وضعیت بیمار از 
داروهای متفاوتی استفاده می کنند که با کمک آن ها تعداد حمالت بعدی کمتر 
می شود. سومین گروه درمان ها، مربوط به عالئم بیماری است و بیماران باید بدانند 
عوارض بیماری مانند خستگی بیش از حد، تکرر ادرار و سفتی اندام ها با دارو تا حد 
زیادی قابل درمان است. متاسفانه اغلب افراد تصور می کنند ام اس به معنای ناتوانی 
کامل فرد است و تنها تصویری که از مبتالیان به ام اس در ذهن آن ها نقش می بندد، 
فردی است که روی صندلی چرخدار نشسته و توانایی حرکت ندارد. در حالی که 

بسیاری از بیماران می توانند زندگی عادی خود را بدون هیچ مشکلی ادامه   دهند.

دکتر وحید دستجردی می افزاید: ام اس بیشتر در سنین جوانی و در دوران طالیی زندگی بروز می کند و به همین دلیل رسیدگی و درمان 
آن اهمیت ویژه ای دارد. عالوه بر این، احتمال روبه رو شدن با این بیماری نیز برای خانم ها کمی بیشتر از آقایان است.

نشانه های بیماری ام اس متنوع و متفاوت است، اما باید توجه داشته باشید هیچ یک از این نشانه ها، در ام اس موقت و گذرا نیست و حداقل 
باید یک روز ادامه داشته باشد. دکتر وحید دستجردی ضمن بیان این که شایع ترین حالت درگیری بیماری با عالئم حسی نمایان 
می شود، می گوید: در چنین شرایطی معموالً فرد در قسمت های انتهایی هر دودست و هر دو پا )قسمت هایی از بدن که فرد از دستکش 
و جوراب استفاده می کند( سوزش و گزگز شدیدی را احساس خواهد کرد. وی تأکید می کند: سوزش و گزگز مربوط به بیماری ام اس 

بسیار شدید و مداوم است و به همین دلیل افرادی که گاهی چنین حسی دارند، نباید نگران مبتال شدن به ام اس باشند.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، در حالت دیگری از درگیری های حسی بیماری ام اس، نیمی از بدن فرد یا قسمت پایین تر از 

سینه او در یک طرف بدن بی حس می شود.
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در ایــن روش پس از قــرار دادن یک 
قطره از عصاره های خوراکی و محیطی 
و ایجاد خراش بوسیله لنست پس از 15 دقیقه 
در صورت بروز واکنش یک برجستگی کهیر 
مانند و یک قرمزی در اطراف این برجستگی 
ایجاد می شود و فرد آلرژیست با تجربه علمی 
کــه دارد آن را برای بیمار تفســیر می کند. 
این تســت برای واکنش های  فوری آلرژیک 
مورد اســتفاده قرار می گیرد.  الزم اســت 
بیمار تقریبا از یک هفته قبل کلیه داروهای 
آنتی هیستامینیک مثل لوراتادین، تلفست  
ســتریزین، دیفن هیدرامیــن،  کتوتیفن، 
زادیتن، هیدروکســی زیــن و... همچنین 
سودوافدرین داروهای ضد افسردگی ، مونته 

لوکاست و یا ســینگوالر را با اجازه دکتر خود 
قطع کند.

موارد منع تست : 

1. سابقه شوک آلرژیک یا همان آنافیالکسی
2. ســابقه ترس و یا پانیک شــدید از انجام 

اقدامات آزمایشگاهی 

3. بیماران در حال مصــرف داروهای قلبی 
و یا پرکاری شــدید تیرویید در حال مصرف 

پروپرانولول ویا سایر داروهای این خانواده
4. خانم های  باردار

ارزش  تست : زیر یکســال ارزش پاسخ هایی 
مثبت بیشتر از منفی و باالی یکسالگی ارزش 
منفی تست بیشــتر از مثبت آن است. چون 
جواب این تست سریع و در عرض 15 دقیقه 
خود را نشــان می دهد بنابراین به عنوان یک 
تست سریع و قابل از آن یاد می شود. این تست 
در تمام دنیا هزینه بر است زیرا عصاره های این 
تست فقط در دنیا توسط چند شرکت خاص 
تولید می شود . در ایران البته هزینه انجام آن 

کمتر از آزمون Rast است.

 prick skin test  تست آلرژی موسوم به تست خراش جلدی یا

دکتر رامین قاسمی، فوق تخصص آلرژی، آسم و بیماری های سیستم ایمنی: این تست که فقط و فقط باید توسط فوق تخصص آسم وآلرژی صورت گیرد ، یکی از 
روش های متداول تشخیص آلرژی در تمام دنیا است که تقریبا از یک قرن پیش مورد استفاده بوده است.  

در ایــن روش پس از قــرار دادن یک در ایــن روش پس از قــرار دادن یک 

دکتر رامین قاسمی، فوق تخصص آلرژی، آسم و بیماری های سیستم ایمنی: 
روش های 

در ایــن روش پس از قــرار دادن یک 

دکتر رامین قاسمی، فوق تخصص آلرژی، آسم و بیماری های سیستم ایمنی: 
روش های 
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بن سای،کوچک دوست 
داشتنی

درمان افتادگی پلک ها

 

استایل
فصل چهارم

Style



»بن ساي«، کوچک دوست داشتنی
نوشته های تاریخی نشان مي دهد که پیدایش درختچه هاي بن ساي به اوایل قرن چهاردهم بازمي گردد. البته تا حدودي ممکن 
است که فرهنگ تمرین کاشت بن ساي حدود هزار سال قبل در چین سامان دهي و بنیان گذاري شده باشد. به تدریج ایده آل ها و 
فلسفه بن ساي در طي سا ل ها دست خوش تغییراتي شد. براي ژاپني ها بن ساي بیانگر آمیزش و ترکیب عقاید کهن و قدرتمند با 

فلسفه هاي شرقي در مورد هماهنگي و هارموني موجود بین انسان، روح و طبیعت است.

در ابتدا تنها خانواده هاي برتر و داراي مرتبه 
باالي اجتماعي در ژاپن از بن ساي در مراسم  و 
مناسبت هاي خاص استفاده مي کردند و این 
درختچه ها را روي تاقچه هایي که به شکل هاي 
شکیل و ویژه طراحي شده بود قرار مي دادند. 
این گیاه پیچیده به طور دائم در فضاي بیرون 
خانه قرار داده نمي شد. به مرور زمان انواع 
بن ساي  با سبک هاي مختلف که هر کدام به 
مقدار زیادي نسبت به نوع دیگر داراي تنوع 
بودند به وجود آمدند.هنر کاشت و پرورش 
بن ساي ادامه یافت؛ تا اینکه در قرن 17 و 18 
ژاپني ها در این هنر به اوج موفقیت رسیدند. در 
این زمان بن ساي کماکان جایگاه و ارزش خود 
را به عنوان درکي عمیق از طبیعت حفظ کرد؛ 
اما عمق ظروف کاشت بن ساي کمي از حالت 
قدیمي کمتر شد.بن ساي تقریبا نوعي هویت و 
شناسنامه براي هنر ژاپني ها محسوب مي شود 
و هنوز هم افراد با استفاده از آن در مجالس 
و مناسبت هاي مهم بر اهمیت قدمت این 
درختچه ها تاکید دارند؛ برخي افراد در ژاپن 
نیز با جمع کردن مجموعه اي از انواع مختلف 
بن ساي به ترویج هنري که نماینده  فرهنگ و 
سنت آن هاست مي پردازند. هنرمندان ماهر 
در کاشت و پرورش بن ساي به تدریج با اشاره 
به فرهنگ هاي مختلف دیگر در هنر بن ساي 
و اضافه کردن عناصر دیگر از قبیل صخره ها 
پرداختند.

واژه بن ساي به ســرعت توسط توریســت هایي که به 
ژاپن ســفر مي کردند در سرتاســر جهان منتقل شد 
و از آن به عنــوان درختچــه کوچکــي کــه گویــي 
تقلیــدي ظریف و کوچــک از درختان بلنــد و بزرگ 
 موجــود در طبیعــت در گلدان هاي کوچک اســت

 یاد شد.
سپس بن ســاي با حضور در نمایشگاه هایي در لندن و 
پاریس بیشــتر و بهتر به افراد معرفي شد و به خصوص 
حضور بن ساي در نمایشــگاه بزرگ جهاني در پاریس 
در سال 1۹00 چشم جهانیان را به هنر بن ساي گشود. 

پــس از آن، روش هاي کاشــت وپرورش و نگه داري از 
این درختچه هاي زینتي بــه عالقه مندان با هر ملیت و 
فرهنگي آموزش داده شد و تنوع در کاشت انواع بن ساي  

به تدریج بیشتر شد.
 امروزه بن ساي در چین و ژاپن بیانگر فرهنگ و سنت 
آ نها اســت و دیگر بر خالف گذشــته دور، نگه داري و 
اســتفاده از زیبایي هاي این گیاه تنهــا مختص طبقه 
باالي جامعــه نیســت بلکه تمــام افــراد مي توانند 
 از این گیــاه اصیل و هنــري در خانه خــود نگه داري

 کنند.

»بنساي«
74N03

4۲

استایل

* دی 1396/ دوره جدید/ شماره هفتاد و چهارم *



کاشت و نگه داري
بن ســاي به روندي گفته مي شــود که از راه آن درختچه یا گیاه 
تنومندي براي کاشــت و نگه داري درون گلدان آماده مي شــود. 
بن ساي در حقیقت یعني تعادل بین ریشه و اندام هوایي و به عبارتي 

دیگر، ترکیبي از علم باغباني و هنر است.
یکي از نکات مهم براي نگه داري گیاه بن ســاي آن است که به غیر 
از اجزاي اصلي  در ظرف، باید هر چیز دیگري را از آن حذف کنید. 
این کار به  نوعي پاالیش گیاه اســت که یکي از اقدامات نمادین در 

فلسفه هاي ژاپني محسوب مي شود. 

 انواع بن سای:
بن ساي باغچه اي یا خارج از خانه؛ که در این روند، گونه هاي گیاهي 
شناخته شده اي مانند کاج ها، افراها، سرو کوهي و... به کار مي رود و 
تنها براي مدت کوتاهي در زمســتان به درون خانه آورده مي شوند و 

باید حتما در فضاي باز نگه داري شوند.
بن ساي درون خانه اي و آپارتماني، که در سال هاي اخیر رواج یافته 
است. فرق این دو آن است که براي روند پرورش بن ساي آپارتماني 
از گیاهاني استفاده مي شــود که در مقابل سرما و یخبندان حساس 
هســتند و بنابراین درون خانه ها سال ها به رشــد و نمو خود ادامه 

مي دهند.
در روند پرورش بن ساي الزم نیســت که از گونه هاي گیاهي کوتاه 
قامت استفاده شود. اینها گیاهاني هستند که با مراقبت کاشته شده 
و پرورش یافته اند و از رشــد طبیعي خود برخوردارند. البته این کار 
مستلزم مهارت و صرف وقت است که در نهایت گونه هاي تماشایي و 
گران قیمتي رادرون گلدان هاي مخصوص به نمایش مي گذارند. انواع 
این گیاه که در فروشــگاه هاي ایران عرضه مي شود، بیشتر وارداتي 
هســتند که از طریق پیوندهاي جوانه ها بر روي ساقه هاي ضخیم و 
فرم دار، آن را به شــکل بن ســاي در آورده اند که به هیچ وجه جنبه 

هنري ندارد.
انتخاب محل بن ساي در خانه

یکي از نکات مهم نگه داري بن ساي در خانه، محل مناسب براي آن 
است. زیرا باعث مي شود که گیاه براي سال ها سالم و شاداب بماند و 
به شما انرژي مثبت دهد. برعکس، اگر محل انتخاب شده براي گیاه 
مناسب نباشد، نه تنها به خوبي رشــدونمو نمي کند، بلکه سرانجام 
پژمرده خواهد شد. عواملي مانند نور، سایه، نحوه آبیاري، رطوبت و 
حتي میزان تحمل گیاه در صورت سهل انگاري کوتاه مدت مي تواند 

بر عمر گیاه موثر واقع شود.

ژاپني ها در پرورش 
بن ساي بر تعادل نظم و 
فرم دادن آن به حالت 

مثلثي شکل در قسمت 
خارجي تاکید دارند که 

نوعي نماد است.
نمونه هاي فراواني از 
نتیجه این روند در 

مراکز پرورش گل وگیاه 
دیده مي شود. جذابیت 
این روش این است که 

نمونه اي کوچک، ولي بالغ 
از یک گونه بزرگ قامت 
را مي توانید در داخل 

یک گلدان سیني مانند 
مشاهده کنید. این روش، 

گیاه خانگي ایده آل را 
در دسترس شما قرار 

مي دهد. 

در هنگام خرید بن ساي نکات زیر را در نظر بگیرید:
- حتما گیاه بن ساي را در فصل بهار که زمان رشد و شکوفایي آن است بخرید. 
از فروشــنده محل نگه داري )داخل آپارتمان یا فضاي باز( و ســایر نیازها و 

همچنین نام گیاه را بپرسید تا بتوانید به خوبي از آن نگه داري کنید.
- نور مورد نیاز گیاه چه در داخل خانه و چه در فضاي باز مناسب باشد.

- با یک انگشت ساقه  گیاه را کمي فشار دهید، در صورتي  که سفت و محکم 
نباشد، به اصطالح ریشه در داخل خاک لق باشد، یا رشد آن به اندازه کافي 
صورت نگرفته یا ریشه در حال پوسیدن است که خرید آن پیشنهاد نمي شود.
- به دقت به برگ هاي آن نگاه کنید که از نظر اندازه و سالم بودن؛ برگ ها و 

ساقه ها با هم مطابقت داشته باشند.
- براي پي بردن به بیماري حشره زایي و آلوده نبودن به بیماري، نوک شاخه ها 
یا برگ ها و محل هایي که برگ  به ساقه متصل است و همچنین زیر برگ ها را 

به دقت بررسي کنید که آفت نداشته باشند.
- پس از انتخاب گیاه، از فروشــنده بخواهید آن را با  روزنامه یا کاغذ کامال 
بپوشاند. به طوري که نور مســتقیم آفتاب به آن نتابد و از باد کولر اتومبیل 
دور باشد. در زمستان نیز شیشه هاي اتومبیل باال باشد. تغییر درجه حرارت 

ناگهاني گیاه، باعث ریزش برگ هاي آن مي شود.
پس از ورود به خانه روزنامه ها را جدا کنید. نخستین کار براي اینکه اثر انتقال 
ناگهاني از گلخانه به خانه را )تغییر محیط زیست( تا اندازه اي خنثي کنید و 
گیاه با آب وهواي مکان جدید سازگار شــود، روزي یکي دو بار در گرم ترین 
ســاعات روز با آبي که فاقد کلر باشــد و روزانه یکي دوبار با آب فشان روي 
برگ هاي آن را اسپري کنید و با همین آب آن  را آبیاري کنید. )ظرفي فاقد 
درپوش را پر از آب کنید و در گوشه اي به مدت 24 ساعت کنار بگذارید تا کلر 

آن پریده و از آن آب براي گیاه استفاده کنید(.
- از کود دادن به گیاه براي مدتي خودداري کنید و چنانچه پس از گذشت چند 
روز، چند برگ از برگ هاي تحتاني آن زرد و پژمرده شد نگران نباشید؛ چون 
این حالتي است که گیاه براي بقاي خود در محیط جدید به وجود مي آورد. 
طبیعي است که گیاه در طي پذیرش شرایط محیط جدید، برگ هاي پیر و 
پاییني خو را از دست بدهد و برگ هاي جوان و تازه را که دمبرگ قوي تر دارند 
و معموال در قسمت باالي ساقه ها مي رویند حفظ کند. هرگز برگ هاي زرد را 
از ساقه جدا نکنید چون بهتر است این کار به طور طبیعي و به تدریج توسط خود 
گیاه انجام شود؛ زیرا گیاه قبل از دفع برگ ها، منفذي را که از جدا شدن دمبرگ 
از ساقه پدید مي آورد مي بندد و هیچ گونه خراشي باقي نمي ماند تا مورد حمله 
میکروب هاي عفونت زا قرار گیرد. ولي چنانچه بیشتر از دو یا سه برگ گرفتار 
زردي شوند، نشانه این است که در آبیاري گیاه افراط یا سهل انگاري کرده اید 

یا احتماال گلدان را در محل تاریکي قرار داده اید.
- از قرار دادن بن ساي در معرض کوران هوا نیز خودداري کنید. بدیهي است 
گیاه خریداري شده اگر آپارتماني باشــد، باید آن را در پرنورترین قسمت 
آپارتمان قرار دهید و گیاه فضاي باز را در بالکن یا در حیاط در محلي آفتابگیر 

قرار دهید.
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افتادگی پلک ها 
)بلفاروپالستی(

 Blepharoplasty     

دکتر حسین ابدالی
فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
عضو انجمن جراحان پالستیک آمریکا

فلوشیپ جراحی جمجمه و صورت از آمریکا 

یکی از عالئم افتادگی صورت و افزایش سن 
تغییرات در پلک ها است. برای محافظت از 
چشم ها پلک فوقانی و تحتانی باید عملکرد 
طبیعی داشته باشــند. پلک ها عالوه بر نقش 
محافظتی برای چشم، در زیبایی صورت نیز اهمیت 
زیادی دارند به طوری که تغییرات در شکل ظاهر 
و میزان چربی زیر آن ها می تواند باعث تغییرات 
زیــادی در ظاهر و زیبایی فرد شــوند برای مثال 
افتادگی پلک ها می تواند باعث ایجاد ظاهری خســته و 
خواب آلوده شود و حتی در مواردی می تواند باعث ایجاد 
حالت هایی مانند ظاهری عضالنی وحتی بدون حالت در 
صورت گردد. البته تمام این تغییرات ناشــی از افزایش 
سن نیست و در مواردی عوامل ژنتیک و خانوادگی نیز در 
بروز این تغییرات می تواند نقش داشته باشند. در پلک باال 
به صورت افتادگی پلک- از بین رفتن چین طبیعی پلک 

و تجمع چربی زیرپوست پلک خود را نشان می دهد.  این 
مشکالت در پلک تحتانی به صورت افتادگی پلک تحتانی 
ایجاد پف زیر چشم و افزایش پوست و چین وچروک ها در 

زیر چشم تظاهر می کند. در پلک باال حاالت فوق عالوه بر 
ایجاد تغییرات در ظاهر صورت می تواند باعث مشکالتی در 
بینایی و اختالل دید شود.  در موارد شدید حاالت فوق تنها 
روش اصالح،عمل جراحی پلک فوقانی و پلک تحتانی است 
که با نام بلفاروپالستی معروف است. البته در موارد خفیف تر 
از موارد فوق می توان از سایر روش های درمانی مانند تزریق   
بوتاکس، استفاده از لیزر و تزریق فیلرها مانند ژل و چربی 
استفاده نمود. با توجه به اهمیت عملکرد پلک ها در محافظت 
از چشم ها قبل از انجام هرگونه درمانی باید بررسی حقیقی 
ازنظر وضعیت چشم ها و بینایی صورت گیرد که مهم ترین 
آن ها بررســی ازنظر میزان اشــک و خشکی چشم ها و 
بیماری هایی مانند تیروئید و قلب و فشارخون صورت گیرد. 
بهترین سن انجام عمل جراحی پلک باالی 40 سال است ولی 
در مواردی که عالئم فوق ناشی از مسائل ژنتیک و فامیلی 

باشد در سنین پایین تر انجام می شود.

و میزان چربی زیر آن

یکی از عالئم افتادگی صورت و افزایش سن 
تغییرات در پلک

چشم
طبیعی داشته باشــند. پلک

محافظتی برای چشم، در زیبایی صورت نیز اهمیت 
زیادی دارند به

و میزان چربی زیر آن

یکی از عالئم افتادگی صورت و افزایش سن 
تغییرات در پلک

چشم
طبیعی داشته باشــند. پلک

محافظتی برای چشم، در زیبایی صورت نیز اهمیت 
زیادی دارند به

و میزان چربی زیر آن
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شادبودن هنر است

گفت و گو 
بادکتراحمدادیب 

زندگی، زندگی
فصل پنجم

Life



 شاد بودن ســخت نیســت اما گاهی برای خودمان ســختش می کنیم.گاهی حتی بهترین اتفاقات هم نمی تواند شادمان کند.دست 
 خودمان نیست.فکر می کنیم باید شــادی را از جای دیگری برای ما هدیه بیاورند.در این شماره به همین بهانه می خواهیم دوباره درباره 
روش های شادتر بودن صحبت کنیم. روش هایی که از نظر علمی نیز به اثبات رسیده اند و به ما کمک می کنند تا ابر غم و غصه را از آسمان 

زندگی مان پس بزنیم. شاید نتوانیم یک شبه تمام این روش ها را در زندگی پیاده کنیم، اما بهتر است تالش خودمان را بکنیم.

  شاد بودن هنر است
چندتمرین ساده 

شاد بودن ســخت نیســت اما گاهی برای خودمان ســختش می کنیم.گاهی حتی بهترین اتفاقات هم نمی تواند شادمان کند.دست 
خودمان نیست.فکر می کنیم باید شــادی را از جای دیگری برای ما هدیه بیاورند.در این شماره به همین بهانه می خواهیم دوباره درباره 

روش های 
زندگی 

شاد بودن ســخت نیســت اما گاهی برای خودمان ســختش می کنیم.گاهی حتی بهترین اتفاقات هم نمی تواند شادمان کند.دست 
خودمان نیست.فکر می کنیم باید شــادی را از جای دیگری برای ما هدیه بیاورند.در این شماره به همین بهانه می خواهیم دوباره درباره 

روش های 
زندگی 

کمک کردن به دیگران
اگر پول تان به اندازه ای است که امسال یک پالتوی گرم 
و گرانقیمت برای خودتان می خرید و به فرد دیگری نیز 
کمک می کنید تا لباس گرم تری داشته باشد، خوشا به 
حالتان. اگر آنقدر پول ندارید کــه پالتوی گرانی بخرید، 

حســرت پالتوی دیگران را هم نخورید که غم می آورد. 
اگر روحتان آنقدر بزرگ است که پول پالتوی خودتان را 
نصف می کنید و با بضاعتی که دارید دیگری را نیز صاحب 
لباس گرمی می کنید، بدانید که شما شادتر خواهید بود.

محققان دانشگاه کلومبیا برتانیک کانادا طی سه پژوهش 

مختلف به این نتیجه رسیدند که خرج کردن پول برای 
دیگران بیش از خرج کردن پول برای خود آدم نشاط آور 
اســت. به عبارت دیگر می توان گفــت خرج کردن پول 
برای نزدیکان و افــراد نیازمند بیش از مال اندوزی باعث 

شادی می شود.
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زندگی در حال
افرادی که بیش از اندازه به فکر 
اتفاقات آینده هستند، غمگین 
تر از افرادی هستند که در زمان 

حال زندگی می کنند
 بررســی های متعددی نشــان 
می دهد که خــوش بین بودن 
شادی می آورد و باعث می شود 
قدرت افراد برای انجام کارهای 
ســخت باال برود و از ســالمتی 

بهتری برخوردار باشند.
کاری که عاشقش 

هستید را انجام دهید
متاســفانه شــرایط طــوری 
 شــده کــه اکثــر مــردم از 
توانمندی های خــود صرفا در 
جهت پول در آوردن اســتفاده 
می کنند. اما شما اگر استعدادی 
دارید و یا عاشــق کاری هستید 

حتما به آن بپردازید.
 نتایــج پژوهــش هــا نشــان

 می دهد کارمندانی که به انجام 
فعالیت های مورد عالقه شــان 
و یا شکوفایی استعدادهایشان 
مشغول شده اند ، شادتر بوده و 
کمتر افسرده شده اند.غرق شدن 
در روزمرگی و تمرکز صرف روی 
پــول در آوردن نتیجــه ای جز 
افســردگی و غمگینی ندارد. به 
نداهای درونــی تان نیز اهمیت 

بدهید.
درباره آینده نگران 

نباشید
مادرم همیشه می گوید خداوند 
نماز وعــده بعد را اکنــون از تو 
نخواسته اســت. بنابراین کسی 
از بعد خبر ندارد. درســت است 
که اکثر ما آینده را مبهم و حتی 
نگران کننده مــی بینیم، ولی 
حقیقتا کســی از آینــده خبر 

ندارد.
نتایج پژوهشــی که در دانشگاه 
 هــاروارد انجام شــده نشــان 
می دهــد افرادی کــه بیش از 
اندازه بــه فکر اتفاقــات آینده 
هســتند، غمگین تر از افرادی 
هستند که در زمان حال زندگی 
می کنند. به عقیده محققان باید 
از منفی بافی و تالش برای پیش 
بینی آینده پرهیــز کرد. همان 
حرف بزرگان که نباید بر گذشته 

غم خورد و نگران آینده بود.
سرها را از گوشی ها و شبکه های 
اجتماعی باال بیاورید. به طبیعت 
و آدم های واقعــی پیرامون تان 
توجه کنیــد. انــرژی بدهید و 

  نتایج پژوهشی 
که در دانشگاه 
هاروارد انجام 

 شده نشان 
می دهد افرادی 
که بیش از اندازه 

به فکر اتفاقات 
آینده هستند، 

غمگین تر از 
افرادی هستند 
که در زمان حال 
زندگی می کنند.

مانند یک دوست، با خودتان رفتار کنید
اگر به روش های منفی با خودتان صحبت کنید، نمی توانید خوشحال باشید. چیزهایی که به خودتان 

می گویید، روی اخالق و بدنتان تاثیر می گذارد.

انرژی بگیرید. حتی می شود با مشاهده افتادن یک 
برگ زیبای پاییزی، دل به دریا زد و شاد شد.

شاکر باشید و از دیگران نیز تشکر کنید
یعنی همان »شکر نعمت، نعمتت افزون کند«! نتایج 
بررسی ها نشان می دهد که شاکر خدا بودن و تشکر 
از دیگران باعث ایجاد نشاط و بهبود سالمت می شود. 
این کار باعث ایجاد روابط مستحکم تر شده و حالتان 

را بهتر می کند.
احساستان را بنویسید

این را بدانید که هیچ کس هفت روز هفته و هر بیست 
و چهار ساعت شبانه روز شاد و خرسند نیست. بدانید 
که فقط شما غمگین نیستید. برای اثبات عقیده تان 
با افراد بی منطق بحث نکنید. به عقیده متخصصان 
بحث نکردن باعث می شودکه ۹۹ درصد انرژی تان 
را ذخیره کنید.نوشتن یک روش مفید برای بیرون 
ریختن احساسات و خالص شدن از شر احساسات 
منفی و لحظات سخت است.مانند اجدادمان هر از 
گاهی شعری بنویسیم.دفتر خاطرات داشته باشیم.

این کارها باعث کاهش فعالیت آمیگدال ) بخشــی 
از مغز( می شــود که برخی احساسات منفی مانند 

استرس را تشدید می کند.
لباس آبی بپوشید

محققان دانشگاه ساسکس انگلستان به این نتیجه 
رسیده اند که رنگ آبی باعث افزایش اعتماد به نفس، 
کاهش استرس و افزایش نشاط می شود. این رنگ 
برای روحیه انسان مفید است.لباس آبی بپوشید و 
پرده ها یا برخی ظروف را به رنگ آبی انتخاب کنید.

بحث نکنید
برای اثبات عقیده تان با افراد بی منطق بحث نکنید. 
به عقیده متخصصــان خنثی بــودن یکی از روش 
های شــادتر بودن اســت. به عقیده این محققان 
بحث نکــردن باعث می شــودکه ۹۹ درصد انرژی 
تان را ذخیــره کنید. عقاید درســت تــان را برای 
خودتان نگه داریــد و اگر به آنهــا اطمینان دارید 
برای اثبات درستی شان با کسی وارد بحث نشوید. 
 بحث کردن، غــم تان را از درک نشــدن بیشــتر 

می کند.
شب ها حداقل شش ساعت بخوابید

حداقل 6 ســاعت و 15 دقیقه خواب بــی وقفه در 
 شــب، برای شــاد و ســرحال بودن الزم اســت.
  نتایج پژوهــش های محققان انگلیســی نشــان 
می دهد افراد 18 تا 25 ساله ای که شب ها را خوب 
می خوابند بیشــتر از زندگی خود راضی هســتند. 
البته 8 ساعت خواب در شب برای سالمتی مفیدتر 
است و کم خوابی باعث ایجاد استرس و عدم تعادل 

هورمونی در بدن می شود.
روابط  دوستانه خوبی داشته باشید

نتایج پژوهشــی که به مدت 75 ســال در دانشگاه 
هاروارد انجام شــده نشــان می دهد که داشــتن 
 روابط خوب با دیگران احســاس نشــاط را افزایش
می دهد. این روابط شامل روابط زناشویی، رابطه با 
 والدین، اقوام، دوستان و همکاران می شود. توصیه
 می کنیم به جای دعوا و کدورت، روابط دوستانه تان 

را تقویت کنید.

به تغذیه تان برسید
داشتن تغذیه سالم برای بدن الزم اســت. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که برنامه غذایی 
حاوی میوه   سبزیجات، آجیل ها، ماهی، لوبیا و روغن زیتون باعث کاهش افسردگی می شود.

ورزش کنید
امروزه سر اکثر قریب به اتفاق افراد از بچه گرفته تا زن و مرد و پیر و جوان در گوشی و تبلت است. بی تحرکی را 

کنار بگذارید. عالوه بر تغذیه سالم نیاز به تحرک بدنی منظم دارید تا شادتر باشید.
در جامعه  بیمار هیچ کس در امان نیست و یکی از نشــانه های جامعه  بیمار غمگین بودن است. بدانید که شاد 

بودن همسایه، شما را هم تا حدودی شاد می کند و شاد بودن شما شاید غصه دیگری را اندکی کمتر کند.
نتایج پژوهشی که در Public Health Nutrition به چاپ رسیده است نشان می دهد انجام ورزش منظم 

باعث احساس نشاط و کاهش افسردگی می شود.
ورزش اعتماد به نفس تان را باال برده و اضطراب و اســترس تان را کنترل می کند. عالوه بر این ، خواب راحتی 

برایتان به ارمغان می آورد.
حرف آخر

بدانید که در جامعه  بیمار هیچ کس در امان نیســت و یکی از نشــانه های جامعه ی بیمار غمگین بودن است. 
بدانید که شاد بودن همسایه، شما را هم تا حدودی شاد می کند و شاد بودن شما و لبخندتان شاید غصه دیگری 

را اندکی کمتر کند.
حداقل در کوچــه و خیابان به هم لبخند بزنیم، ســر هر موضوعی پرخاش نکنیم، اتوبــوس و مترو ارث پدری 
 مان نیســت. بیایید این همه جنجال را کمتر کنیم. شــاید با همین کارهای به ظاهر ســاده ولی موثر، شادتر 

شویم.

نکته 2
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تاریخ اصفهان، بیماری های رایج در 
آن زمان، چگونگی ساخت دانشگاه و 

بسیاری از تحوالت آن است«.
دبیرستان ســعدی و انتخاب 

رشته طبیعی 
 از خانــواده ای روســتایی در قریه 
حبیب آباد متولدشدم که بعدها برای 
گذراندن دوره دبیرستان به اصفهان 
آمدم، در آن زمان در اصفهان ســه 
دبیرستان "سعدی" برای تحصیل 
در رشته طبیعی، "صارمیه" رشته 
ادبی و "ادب" دررشته ریاضی وجود 
داشت. با تصمیم پدر وارد دبیرستان 

سعدی شدم.
عالقه به ادبیات و انشانویسی

چشمانش برقی از شــادی می زند، 
با مرور خاطرات مســرور است و به 
دوست دوران دبیرستانش "شاهرخ 
مسکوب" اشاره می کند و می گوید: 
ما قلم خوبی داشــتیم، انشــایمان 
بی نظیر بود. اســتاد دوست داشت 
که ما همیشــه در کالس انشایمان 
را بخوانیم تا بقیه از ما یاد بگیرند، اما 
بعدها با رفتن دوستم از دبیرستان 
ســعدی من مانــدم و ادامه درس 
طبیعی و در نهایت انتخاب رشته و 
سرانجام شاهرخ مسکوب سال آخر را 
به دبیرستان صارمیه رفت و ادبیات را 
ادامه داد و من هم در سعدی ماندم و 

رشته طبیعی را ادامه دادم.

  ورود به دانشــکده پزشکی 
دانشگاه تهران

دکتر عباس ادیب از ســال 1324 و  
ورودش به رشــته پزشکی دانشگاه 
تهران می گوید و اینکه چقدر ورود 
به این دانشگاه سرنوشت او را تغییر 
داده است و می افزاید: دوره تحصیل 
من در رشته پزشکی هم زمان بود با 
کار عملی در مطب یک حبیب آبادی 
در تهران به نام دکتر مستشفی و هر 
آنچه در این مطب یــاد می گرفتم، 
تابستان ها به حبیب آباد می آمدم و 

از آن استفاده می کردم.

اصفهان قدیــم و درگیری با 
بیماری های عفونی 

 آن زمان بیماری ها بیشــتر عفونی 
بود و بــا وجــود امکانــات اندک 
دارویی بیماری هایی مانند ماالریا، 
سیاه زخم و تیفوئید شایع بود، هنوز 
بیماری هایی مثل سرطان زیاد نشده 

بود. 
صنعتی شدن اصفهان و افزایش 

بیماری های صعب العالج

آزاده دبیری،کارشناس ارشدژئوتوریســم: سالروز تولد ۹6 سالگی استاد احمد 
ادیب را بهانه کردم تا بتوانم این تاریخ گویای دانشگاه اصفهان و رشته پزشکی را 
از نزدیک مالقات کنم،با اینکه یکی از گوش هایش سنگین شده اما به حرفایم با دقت 
گوش می دهد و بعد با آرامشی تمام بر روی صندلی محل کارش می نشیند و برایم از اشعار 
خودش می خواند. می گوید با اینکه پزشکی خوانده است اما همیشه عاشق ادبیات و شعر 
بوده است و بعد به تابلوی روبروی میزکارش اشاره می کند. شروع می کند خواندن ازروی 

آن به سبک خودش: 
درد تو و درمان تو در گوهر توست /  گر بینش عارفانه اندر سر توست 

پنداشته ای ذره ای ناچیزی لیک/    اسرار درون عالم اکبر توست

قدر داشته های خود را بدانید
و بعد رو به من می کند و می گوید: » انسان موجود خارق العاده ای است که از سوی خدا بر روی زمین آمده است، اما 

بسیاری خود را ناچیز و حقیر می دانند و این بدبختی بسیاری از انسان هاست.
نفسی تازه می کند و از من می خواهد که سوال هایم را ابتدا بر روی کاغذ بنویسم تا بتواند به راحتی بخواند و با محبتی 
پدرانه از من دعوت می کند که در صندلی مقابلش بنشینم و بعد یکی از کشوهای میزش را بیرون می کشد و کتاب 
خود " از مکتب خانه تا دانشگاه" را بیرون می آورد و می گوید:» این دست رنج چندین سال تالش من و بسیاری 
از همکارانم در این دانشگاه است که در سال 84 به  همت  دوستان به صورت کتاب نگاشته شده و تمام آن گویای 

دوره تحصیل 
من در رشته 

پزشکی هم زمان 
بود با کار عملی 
در مطب یک 

حبیب آبادی در 
تهران به نام دکتر 

مستشفی.      

پزشکی، زندگی ام را
تغییر داد

  گفت وگو با دکتراحمد ادیب ،تاریخ ناطق رشته پزشکی
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آزاده دبیری،کارشناس ارشدژئوتوریســم: 

ادیب را بهانه کردم تا بتوانم این تاریخ
از نزدیک مالقات
دهد و بعد با

خودش می
 است و بعد به تابلوی روبروی میزکارش اشاره می
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آزاده دبیری،کارشناس ارشدژئوتوریســم: 
ادیب را بهانه کردم تا بتوانم این تاریخ

از نزدیک مالقات
گوش می

خودش می
بوده است و بعد به تابلوی روبروی میزکارش اشاره می
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حکمی که به دکتر ادیب ابالغ شد
در اردیبهشــت ماه ســال 1347 به اتاق 
دکتــر معتمــدی) رئیــس دانشــگاه 
 اصفهان( احضار شــدم او بــه من گفت:

» ادیب جان برو یک حکم معاونت اداری 
مالی دانشگاه برای خودت بنویس و بیاور 
تا من امضا کنم.«! با شنیدن این کالم شاخ 
درآوردم جواب دادم: کجا مرسوم است که 
کسی برای خودش حکم مقامی را صادر 
کند؟گفت: من دلم می خواهد این حکم 
را خودت بنویســی. هر چــه اصرار کردم 
گفت :»انشای تو بهتر از من است«. حکم را 
نوشتم و به امضای دکتر معتمدی رسید و 

ساعتی بعد امضاء کرد و به دستم داد.
 

تاسیس بیمارستان خورشید
دکترعباس ادیب در پاسخ به این سوال که 
آینده این دانشــگاه را در آن زمان چگونه 
تصور می کرده است؟ می گوید: رابطه من 
و معتمدی بسیار نزدیک بود. تقریبا کاری 
را بدون مشورت من انجام نمی داد، اما به 

آینده آن امیدوار بودم.
ادیب از نخســتین اقدام هایش در زمان 
معاونــت امور مالــی دانشــگاه اصفهان 
می گوید: اولین اقدام ســر و سامان دادن 
بیمارســتان های شــهر در تهیه تخت، 
پتو، دارو و ... بود. ابتدا ســاختمان جدید 
بیمارستان خورشــید را احداث کردیم و 

سپس به سراغ بیمارستان کاشانی رفتیم.

آغاز ساخت دانشکده پزشکی 
ســال 1344 اولین کلنگ برای ساخت 
دانشکده پزشکی به همت دکتر ادیب در 
زمین های هزار جریب به مســاحت 300 

میلیون متر مربع به زمین خورد.
اســتاد ادیب در این باره می گوید: هزینه 
ساخت 117 میلیون و 570 هزار و 27۹ 
ریال بود که در سال 1347 به پایان رسید، 
ابتدا مهندس مشاور نقشه ای تهیه کرده بود 
در چندین طبقه، اما در آن زمان در اصفهان 
برج سازی ممنوع بود و من هم زمین کافی 
برای ساخت در دست داشتم به همین دلیل 
نقشه را قبول نکردم و خودم شروع کردم 
روی کاغذ نقشه ای را که در ذهنم بود برای 
مهندس مشاور کشیدم و گفتم بلوک ها را 
روبه قبله بساز و با یک کریدور سراسری به 
هم وصل کن و پشت بلوک ها را آزاد بگذار تا 

بتوانیم آن را توسعه دهیم.
نقشه دانشکده پزشکی به گونه ای طراحی 
شده بود که بال های ساختمان دانشکده 
قابل گسترش تا کنار جاده شیراز باشد و 
با افزایش اعضای گروه و تعداد دانشجویان 
دنباله ســاختمان هر گروه نیز متناسب 

علت افزایش بیماری های امروزی را از او می پرسم، آهی از روی تاسف می کشد و می گوید: اصفهان شهری 
طبیعی و بکر بود. امروزه صنعت در آن بیداد می کند که حاصل آن افزایش انواع آلودگی ها در طبیعت است، 
امیدوارم دوباره این طبیعت بکر به اصفهان برگردد. با این وضعیت آینده خوبی در اصفهان نمی بینم، منابع آب 
رو به اتمام است و بیماری ها فراگیر. باید تدبیری اندیشیده شود و بعد شعری می خواند:اگر باران به کوهستان 

نبارد/ به سالی دجله گردد خشک رودی

مرگ استاد و تحولی عظیم در دکتر ادیب
استاد در کتاب" از مکتب خانه تا دانشگاه" از استاد بزرگی به نام " دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی" نام برده 
است که مرگش در سال های تحصیل، واقعه ای دردناک برای او و همکالسی هایش بوده است، زمانی که از 
او می خواهم برایم از این استاد بگوید چشمانش نمناک می شود. با این وجود دوست دارد خاطرات را بیان 
کند: حبیبی استادی به تمام معنا بود، بیان شیوا و کالم جذب کننده داشت و در طول یک ساعت کالس 
درس نمی فهمیدیم کالس کی تمام شده است. بهترین ارزیابی استاد، دانشجوی اوست وگرنه هیچ کس 
نمی فهمد استاد چند مرده حالج است. دانشجویان عاشق دکتر حبیبی بودند. در ترحیمش یکی از استادان 
برای این که افسردگی و سرخوردگی ما را التیام بخشد گفت:»چرا افسرده هستید، سعی کنید دکتر حبیبی 
شوید و بمیرید، دکتر حبیبی نمرده و زنده است« بعد از آن روز همه ما سعی کردیم با کار و تالش یک دکتر 

حبیبی دیگر باشیم.

ورود به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و آغاز فعالیت اجرایی 
دکتر ابوتراب نفیسی از من درخواست کرد تا برای نجات دانشکده از انحالل ضمن تدریس به عنوان بازرس 
دارویی دانشکده در تهیه داروها و لوازم پزشکی بیمارستان های وابسته به دانشکده این شغل اداری را نیز به 

عهده بگیرم اما بعد از مدتی سمت من به معاونت اداری مالی دانشگاه تغییر نام یافت.
وی به پنج سال فعالیت دراین حوزه اشاره می کند و می گوید: پس از پنج سال و با انتخاب دکتر معتمدی 

در سال 1346 بر کرسی ریاست دانشگاه اصفهان، گام های اولیه برای احداث دانشگاه اصفهان آغاز شد.

اصفهان شهری 
طبیعی و بکر بود. 
امروزه صنعت در 
آن بیداد می کند 

که حاصل آن 
افزایش انواع 
آلودگی ها در 
طبیعت است، 

امیدوارم دوباره 
این طبیعت 

بکر به اصفهان 
برگردد.     
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با آن گســترش یابد، اما دیدیم 
که بعد از انقــالب دنباله بال ها به 
ســاختمان هایی برای ریاست و 
معاونت های دانشــگاه و استقرار 
کادر اداری تبدیــل شــد که نه 
نیازهای اداری را بــر آورده کرد و 
نه دیگر به درد گروه های آموزشی 
مجاور می خــورد. کافی بود یک 
سوال از من سابقه دار می کردند 
تا به آنها می گفتــم بیش از 200 
هکتار زمیــن در اختیــار دارید 
پشــت گروه های آموزشــی این 
دانشــکده را برای همان گروه ها 
نگه دارید و ساختمان های اداری 
را در زمین های دیگر پیاده کنید، 
بعدها ایــن کار را کردنــد، اما به 
قیمت نابودی هدف توسعه جامع 

دانشکده پزشکی تمام شد.

ساخت دانشکده ادبیات در 
دانشگاه اصفهان 

 ســال 1347 بود که طبق نظر 
هئیت امنا 2 میلیون تومان برای 
احــداث ســاختمان های موقت 
دانشــکده های علــوم، ادبیات و 
رستوران دانشگاه در نظر گرفته 
شد.تا زمانی که امکان بودجه برای 
ساختمان های اصلی دانشگاه بیاید 
و ما ظرف سه ماه، سه ساختمان 
ساختیم و دانشکده های ادبیات 
و علوم را از کوچه شازده ابراهیم 
به دانشــگاه آوردیم و تا امروز هم 
این دانشکده ها که قرار بود روزی 
ساختمان موقت باشــند، فعال 

هستند.

دکتر ادیــب و ترجمه کتاب 
"current medica"

پس از 16 سال فعالیت، نامه برکناری 
ادیب به دست او رسید، اما او ناامید 
نشد و در منزل به تحقیق و ترجمه 
مشغول شد و نتیجه آن 11 ماه کار 
شــبانه روزی بــرای ترجمه کتاب 
 current medical انگلیســی
بود که تمام رشــته های پزشکی را 
در برمی گرفت که در ســال 1360 
با عنوان "تشــخیص و درمان طبی 

بیماری ها"به چاپ رسید. 
در بخشی از کتاب استاد ادیب آمده 
است: " اگر آنچه در جامعه پزشکی 
نهان است را بازگو کنم مورد حمله و 

هجوم قرار می گیرم".

جامعه ای که به سمت مادیات 
رفته است

از او در مورد این جمله می پرســم، 
می گویــد: امروز جامعه به ســمت 
مادیات حرکت کرده است، این در 
تمام جامعه حتی جامعه پزشکی هم 
دیده می شــود و بعد سکوت اختیار 

می کند!

مردم ایران زیــاد دارو مصرف 
می کنند

اســتاد در مورد افراط و تفریطی که 
در مورد مصرف دارو در کشور وجود 
دارد، می گوید:مردم ما عادت دارند 
که دارو بی مورد استفاده می کنند. 
اگر این فرهنگ اصالح شود و به مردم 
یاد داده شود که دارو باید به اندازه و به 
موقع مصرف شود ومصرف مازاد آن 
سم است بودجه دارویی هم درست 

خواهد شد.
صحبت ها به پایان رسیده، دل کندن 
از استاد سخت است بنابراین او را تا 
درب دانشکده داروسازی همراهی 
می کنم، آهسته قدم برمی دارد و با 
چشمانش که به قول خودش دیگر 
سویی ندارد تمام دانشگاه را کاوش 
می کند و می گوید: امیدوارم روزهای 
آینده، روزهای روشنی برای دانشگاه 
باشــد و روز به روز شاهد پیشرفت 
بهتر و بیشتر دانشــگاه باشیم و بعد 
می ایستد دستانش را سایه بان کرده 
و به کوه های اطراف اشــاره می کند 
و می گوید: شــاید روزی آن باالها، 
هم دانشگاه بسازیم، این روزها دور 
از دسترس نیســت یک روز خواهد 

رسید.

بعد به من پیشنهاد می دهد تا کمی در اطراف دانشگاه قدم بزنیم، از 
دانشکده داروسازی بیرون می رویم و به سمت درب دانشگاه علوم 
پزشکی حرکت می کنیم، با دست، خیابان عریض 45 متری شمال 
دانشگاه را نشانم می دهد و می گوید: این خیابان ابتدا 12 متر عرض 
داشت در آن زمان در سراسر اصفهان جز خیابان چهارباغ که وسعت 
و طرح خاص خود را دارد،خیابــان 45 متری دیگری نبود، در آن 
زمان معتمدی تصمیم گرفت عقب نشینی را از داخل دانشگاه آغاز 
کند و معتقد بود اگر بخواهیم منتظر عقب نشینی دیگران بنشینیم 
تا ابد هم این خیابان 45 متری که آبروی دانشــگاه است، کشیده 
نمی شود، به همین دلیل با حفظ حریم چهارباغ تمام 33 متر را از 
سهم خود عقب نشینی کردیم، سال های بعد در ادامه این خیابان 

شاه راه غرب اصفهان در امتداد آن ایجاد شد.

دکتر ادیب و خاطره درختان دانشگاه 
بعد آرام آرام وارد بهشت دکتر ادیب می شویم، به درخت ها اشاره 
می کند و برایم از هر کدام داستانی روایت می کند. از روزهای دور 
که برای کاشت این درخت ها در جای جای دانشگاه تالش کرده و 
درباره کاشت این درخت ها می گوید: آن زمان چمن در اصفهان 
وجود نداشت، دکتر معتمدی باغبان ها را با مهندس کشاورزی دور 
خود جمع می کرد و هر درختی در گوشه ای می دید و نامش را یاد 
می گرفت می آورد و در دانشگاه می کاشت مانند درخت های سیب 

گل، انار گل و .... که من خیلی از این درخت ها را نمی شناسم.

ورود خیرین به دانشگاه
درباره نقش خیرین از استاد می پرسیم و او به همدانیان و خیریه 
معروف او اشاره می کند و می گوید: همدانیان ها دو برادر بودند که 
ثروتی نداشتند، اما مغز متفکری در کار و صنعت بودند، پیشرفت 
آنها تا جایی بود که چندین کارخانه ایجاد کردند و اعتبار بین المللی 
به دست آوردند. همدانیان ها فرزندی نداشتند مرحوم معتمدی به 
برادر دوم که وارث برادر اول هم بود توصیه کرد که اموالشان را وقف 
و سهمی هم برای دانشگاه در نظر بگیرند، توصیه های معتمدی موثر 
شد و همدانیان هم عضو هیئت امنای دانشگاه شد و چند خوابگاه و 

مسجد در دانشگاه ساخت.

مردم ما عادت 
دارند که دارو 

بی مورد استفاده 
کنند. اگر این 

فرهنگ اصالح 
شود و به مردم 
یاد داده شود 
که دارو باید به 
اندازه و به موقع 

مصرف شود 
ومصرف مازاد آن 
سم است بودجه 

دارویی هم 
درست خواهد 

شد.



جوجه چینی

موساکای سبزیجات

ناپلئونی توت فرنگی

آشپزی سالم
فصل ششم
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مواد الزم
سویا سس 4 قاشق سوپ خوری

زنجبیــل رنده شــده 2 قاشــق 
سوپ خوری

ســینه مرغ مکعبی شده خردشده 
800 گرم

سفیده تخم مرغ 3 عدد
نشاسته ذرت به میزان الزم

زنجبیل نگینی خردشــده 2 قاشق 
سوپ خوری

قسمت سبز پیازچه خردشده 30 گرم
گشنیز 4 قاشق سوپ خوری

سس تایلندی مقداری برای سرو
روغن مایع به مقدار الزم

طرز تهیه
1. در ظرفی، ســویا ســس و 2 قاشق 
ســوپ خوری آب بریزید و با قاشق هم 

بزنید تا کامالً مخلوط و روشن شود.
2. زنجبیل را به آن اضافه کنید و هم بزنید 
ســپس تکه های مرغ را به آن بیافزایید 
و هم بزنید. بگذارید به مدت 10 دقیقه 

بماند تا مرغ کامالً مزه  دار شود.
3. در ظرفی، سفیده تخم مرغ را با همزن 
برقی هم بزنید تا فرم بگیرد و جای پره های 
همزن روی آن باقی بماند. سپس دوقاشق 
سوپ خوری نشاســته ذرت را به همراه 
زنجبیل، پیازچه و نیمی از گشنیز به آن 

بیافزایید و هم بزنید.
4. مرغ را در آبکش بریزید تا آِب اضافی 
آن گرفته شود. تکه های مرغ را ابتدا در 
ظرفی حاوی مقداری نشاسته بغلتانید 
سپس آن ها را به مخلوط سفیده تخم مرغ 

آغشته کنید.
5. تکه های مرغ را در قابلمه ای کوچک 
حاوی روغن داِغ فراوان سرخ کنید )روغن 
جوش( سپس آن ها را با کفگیر سوراخ دار 
از قابلمه بیرون آورید و روی حوله کاغذی 
قرار دهید تا روغــن اضافی آن ها گرفته 

شود.
6. تکه های مرغ را در ظــرف موردنظر 
بچینید، روی آن ها، بقیه گشنیز را بپاشید 

و به همراه سس تایلندی سرو کنید.

جوجه چینی

۵۲
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مواد الزم
بادمجان )حلقه شده( 4 عدد

روغن مایع )مخصوص سرخ کردن( به 
مقدار الزم

گوجه فرنگی )نگینی خردشده( 2 عدد
شکر 1 قاشق سوپ خوری

برگ ریحان )تمیز و خردشــده( 1/2 
پیمانه آرد 1/4 پیمانه

کره 2 قاشق سوپ خوری
شیر 1/2و 1 پیمانه

نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم
خامه 1/2 پیمانه

پنیر پارمسان )پودر شده( 100 گرم
طرز تهیه

1. فر را از یک ربع قبــل روی حرارت 175 
درجه سانتی گراد تنظیم کنید.

2. حلقه های بادمجان را در ســینی چرب 
شده فر چیده و به مدت 15 دقیقه در طبقه 

وسط فر بپزید.
3. سپس درآورده و بگذارید خنک شود. در 
این فاصله، گوجه فرنگی و شکر را در تابه ای 
مناسب ریخته، روی حرارت مالیم به مدت 
10 الی15 دقیقه بپزید و گه گاهی هم بزنید 

تا گوجه نرم و آب آن تقریباً تبخیر شود.
4. ســپس از روی حرارت برداشته، پس از 
ســرد شــدن، ریحان را به آن بیفزایید. در 
تابه ای جداگانه، آرد را در کره تفت دهید تا 

بوی خامی آن گرفته شود.
5. شیر را به تدریج به آن افزوده و مرتب هم 

بزنید تا سس یکدست و غلیظ شود.
6. پس ازاین مرحله، نمــک، فلفل، خامه و 
نیمی از پنیر را به آن افزوده و از روی حرارت 
بردارید و به همراه مخلوط گوجه و بادمجان 

در ظرفی که ته آن چرب شده ریزید.
7. بقیه پنیر را نیز روی آن پاشیده و به مدت 
15 الی 20 دقیقه در طبقه وســط فر قرار 
دهید تا موساکا پخته و روی آن طالیی شود.

نکته
برای گرفتن تلخی بادمجان ها البه الی آن 
نمک بپاشید به مدت یک ساعت در آبکش 
قرار دهید سپس بشویید و روی حوله کاغذ 

قرار دهید تا آب آن گرفته شود.

موساکای سبزیجات
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مواد الزم
خمیر ورقه ای )طبق دستور داده شده( 

به مقدار الزم
خامه فرم گرفته 2 پیمانه

پودر قند2نصف پیمانه
توت فرنگی 10 عدد

طرز تهیه
خمیر ورقه ای را روی سطح میز قرار دهید 
و آن را به ضخامت نیم سانت با کمک وردنه 
پهن کنیـد، اطـراف خمیر را مرتب کرده به ابعاد 6 × 12 
سانتی متر بـرش دهیـد سپس در سینی شیرینی پزی 

قرار داده با چاقو چند بــرش روی آن بزنید و تکه های 
اضافی را در ســینی دیگری بریزید. بعد سینی ها را در 
طبقة وسط فر که از یک ربع قبل با حرارت 400 درجه 
فارنهایت روشن کرده اید، به مدت 10 دقیقه قرار دهید. 
پس ازاین مــدت درجه حرارت فــر را روی 300 درجه 
فارنهایت  تنظیم کرده و به مدت 15 دقیقه دیگر بماند 
تا خمیر ناپلئونی پخته شــود. ســینی ها را از فر بیرون 
آورده بگذارید سرد شوند. خمیرهای برش داده شده را از 
طول به دونیم کرده، روی تکه ای از آن خامه فرم گرفته 
و توت فرنگی بریزید و نیم دیگــر را روی آن برگردانید، 
دوباره یک الیه دیگر خامه روی آن ریخته و صاف کنید 

و در آخر مخلوط پودر قند و ریز شــده اضافات خمیر را 
روی آن بپاشید.

نکته
منظــور از عبارت »ریز شــده اضافــات خمیر« همان 
اضافه های خمیر برش داده شــده اســت که در سینی 
جداگانه داخل فر قرار داده ایــد. بدین صورت وقتی که 
خمیر خشک شد آن را ریزکرده و به حالت پودر درآورید 

و به همراه پودر قند روی شیرینی ها بریزید.
فکر بکر

می توانید به مخلوط پودر قند و ریز شده اضافات خمیر، 
مقداری پودر کاکائو نیز بیفزایید.

ناپلئونی توت فرنگی

۵4
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هوای خوب لیسانسه ها

 پرونده ای برای فیلم 
خفه گی

معرفی  اپلیکیشن 
سالمتی

تعطیالت
فصل هفتم

 Holidays



هوای خوب لیسانسه ها
 موفقیتی دیگر برای سروش صحت و شرکا

مرضیه اکبرپوری،کارشناس ارشدهنر: دلیل 
پربیننده بودن سریال لیسانسه ها چیست؟ 
چرا این قدر داستان سه جوان دست و پا چلفتی 
باید برای همه جذاب باشــد.جواب ســاده است! 
کارگردان سروش صحت است و کاری می کند که از 

ثانیه ثانیه سریال لذت ببریم و بخندیم! 

ها
ثانیه ثانیه سریال لذت ببریم و بخندیم! 

مرضیه اکبرپوری،کارشناس ارشدهنر: 
پربیننده بودن سریال لیسانسه

چرا این
باید برای همه جذاب باشــد.جواب ســاده است! 

کارگردان سروش صحت است و کاری می
ثانیه ثانیه سریال لذت ببریم و بخندیم! 

مرضیه اکبرپوری،کارشناس ارشدهنر: 
پربیننده بودن سریال لیسانسه

چرا این
باید برای همه جذاب باشــد.جواب ســاده است! 

کارگردان سروش صحت است و کاری می
ثانیه ثانیه سریال لذت ببریم و بخندیم! 

 

۵۶
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بازیگران تئاتری، برگ 
برنده لیسانسه ها

 ســروش صحــت در تمــام
 ســریال هایــی که ســاخته 
انتخاب هــای جالبــی بــرای 
نقش های اصلی دارد و همین 
به برگ برنده او تبدیل می شود. 
دســت روی بازیگــران کمتر 
شناخته شــده ای می گذارد و 
آن ها را در ســریالش به ستاره 
تبدیــل می کنــد؛ مثــاًل در 
»ساختمان پزشــکان« سراغ 
بهنام تشــکر رفــت؛ بازیگری 
تئاتری که در میان مخاطبان 
تلویزیونی شناخته شده نبود. 
در »پژمان« دســت روی یک 
فوتبالیست گذاشــت. پژمان 
جمشیدی را جلوی دوربین برد 
و سختی های کار با یک آماتور 
را پذیرفت. در »شــمعدانی« 
بازهم گزینه جدیدی به میدان 
آورد؛ محمد نادری یک بازیگر 
تئاتری بود که تابه حال جلوی 
دوربین تلویزیون قرار نگرفته 

بود.
سروش صحت در»لیسانسه ها« 
دست روی دو مهره مهم دیگر 
تئاتری گذاشت. هوتن شکیبا 
تجربه بازی در فیلم سینمایی 
»طبقه حســاس« و ســریال 
نمایش خانگی »ابله« را داشت 
امــا بــازی اش در هیچ کدام از 
این دو به چشــم نیامــده بود. 
کاظم ســیاحی هم پیش ازاین 
در »یادداشــت های یــک زن 
خانه دار« و »طبقه حســاس« 
بازی کرده بود اما او هم چهره 
ناشناسی به نظر می رسید. این 
دو بازیگر با لیسانســه ها کلی 

طرفدار پیداکرده اند.

فیلم نامه جذاب
ســروش صحــت و ایمــان 
صفایــی حــاال دیگــر یــک 
گــروه نویســندگی قــوی را 

لیسانسه ها، داستان بی نهایت ساده ای دارد.حبیب) هوتن شکیبا( وضع مالی مناسبی دارد ولی 
به علت ضعف در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانسته همسری انتخاب کندو 43 خاستگاری را 

پشت سرگذاشته است!
مسعود ) امیرحسین رستمی(، در آستانه ازدواج است ولی مشــکالت مالی او را از آغاز زندگی  

مشترک دور می کند. مازیار فرزند خانواده ای پرتنش و گرفتار با پدری معتاد است و فکر مهاجرت هم در سر دارد . 
ترکیب بازیگران لیسانسه ها، ترکیبی است از افرادی که شناخته شده تر هستند و بازیگران توانایی که برای بیننده 
تلویزیون کمتر شناخته شده  هستند. به دلیل اینکه داستان درباره سه جوان است که برخی از مشکالت جوانان نیز 
در آن مطرح می شود. خود سروش صحت معتقد است، خروجی مجموعه »لیسانسه ها« ازآنچه که فکر می کردند 
بهتر شده است. او می گوید که امیدوار بودند مردم از این مجموعه استقبال کنند، اما این استقبال از آن چیزی که 

امید داشتند بیشتر بوده است.

می شناسد و به خوبی نیز بازیگر را هدایت 
می کند.

وی درباره  اینکه به نظر می رســد بار طنز 
داستان بر دوش شــخصیت حبیب بوده 
است، اظهار کرد: در این سریال نمی توان 
گفت کــه بار طنــز بر دوش شــخصیتی 
هســت یا نه؛ چون همه ماجرا بر اســاس 
کمدی موقعیت پیش می رود و کاراکترها 
در موقعیت هــای طنــز قــرار می گیرند. 
در کل کنــار هم قــرار گرفتــن تعدادی 
شــخصیت متفاوت و جــذاب، تضادهایی 
را بین کاراکترها به وجــود می آورد و این 
به هم ریختگی هــای موقعیتی، کمدی را 
ایجاد می کند و اینطور نیســت که بگوییم 
بامزگی های شخصی در قصه وجود دارد یا 
شوخی کالمی باعث ایجاد کمدی می شود.
این بازیگــر در پایان دربــاره  بازخورد این 
مجموعه اظهار کرد: راضی هستم و سریال 
بهتر از آن چیزی که فکر می کردم شــده 
است. خوشبختانه استقبال مردم هم خیلی 
خوب بوده و با رضایت دربــاره کار حرف 
می زنم. البته این نگرانی را هم داشــتم و 
هنوز دارم که اگر اولین کارم را در تلویزیون 
با کمدی شــروع کنم، به عنــوان بازیگر 
کمدی شناخته شوم و پیشنهادها فقط در 
این زمینه باشد، اما من در تئاتر و سینما، 

هم نقش جدی بازی کرده ام و هم کمدی.

هم غم داریم هم شادی
»لیسانسه ها« فقط نمی خنداند، رگه های 
غم هم دارد و تابه حــال پیش ازاین کمتر 
پیش آمده در مجموعه های طنز و کمدی 
لحظات تلخ را ببینیم؛ برای نمونه در سریال 
صحنه هایی را داریم که پدر مازیار دوباره 
به ســمت اعتیادش برمی گردد وبیننده 
احساس واقعی یک خانواده درگیراعتیاد را 

درآن درک می کند.

سری سوم لیسانســه ها هم در راه 
است

مدیر گروه فیلم وســریال شبکه سه سیما 
پس از اســتقبال خوب از ســری دوم ا ز 
ســاخت فاز ســوم سریال»لیسانسه ها« 

خبر داد.
مهدی روشن روان با اعالم این خبر، درباره 
جزئیات فاز جدید زنجیره »لیسانســه ها« 
توضیح داد:  به تازگی قــرارداد نگارش فاز 
سوم »لیسانسه ها« با سروش صحت بسته 
شده است و این ســریال  برای سال ۹7 در 

30 قسمت کلید خواهد خورد.
وی ادامه داد:  فاز سوم پس از پایان ساخت 
فاز دوم مراحــل نگارش خود را توســط 
ســروش صحت طی خواهد کرد و ساخت 

این مجموعه در سال ۹7 خواهد بود.
مدیر گروه فیلم و زنجیره شبکه سه درباره 
محتوای این مجموعه که ادامه فاز یک و دو 
خواهد بود، یادآور شد: این مجموعه بنا به 
موضوعات روز و با حضــور اغلب بازیگران 

قبلی نگارش و ساخته خواهد شد.

تشــکیل داده اند. این هنرمندان در »چک برگشتی« 
و »شــمعدانی« به جنس خاصی از کمدی رســیدند. 
یک جــور کمدی رئــال درعین حال فانتــزی. درواقع 
 جنــس فیلم نامه های صفایــی و صحت نــه به اندازه 
سریال های طنز مهران مدیری، فانتزی عجیب وغریبی 
دارد و نه به اندازه سریال های رضا عطاران، رئال است. 
یک جورهایی در مرز میان فانتزی و رئــال قرار دارد و 
شاید به همین دلیل است که پذیرش آن برای مخاطبان، 
ساده تر می شــود. این جنس فیلم نامه با کاراکترهای 
جذابی که داخل آن وجود دارد بــه امضای این دو نفر 

تبدیل شده است.

هوتن شکیبا،  از تئاتر تا تلویزیون
حبیب »لیسانســه ها« دقیقا طبق فرمول همیشــگی 
ســروش صحت ســاخته و پرداخته شــده اســت. او 
شــخصیتی دســت و پا چلفتی، ســاده و تنهاست که 
همیشه در توهمات خودش سیر می کند. غیر از حبیب، 
سایر شخصیت ها هم یک جور فانتزی خاص خودشان را 
دارند؛ مثاًل تعریف مستاجر، پدر، پدرزن و ... به طور کامل 
به هم ریخته و نکته جالب اینجاست که اینجا ندای ذهن 

همه کاراکترها شنیده می شود.
شکیبا پیش تر در تئاتر مشغول بوده و تا امروز، بازی در 
نمایش های بسیاری را در کارنامه خود به ثبت رسانده 
ودرحال حاضر هم مشغول بازی در تئاتر الیورتویست 
اســت. او در چهار فیلم ســینمایی ازجمله »هلن«هم 
بازی کرده وصداپیشه دیبی در مجموعه »کاله قرمزی« 

هم هست.
هوتن شکیبا معتقد اســت: »لیسانسه ها« ی سروش 
صحت توانسته او را راضی نگه دارد. هوتن شکیبا درباره  
بازی اش در سریال سروش صحت می گوید: پیش ازاین 
گزیده کار می کردم، یک زمانی تئاتــر کار می کردم و 
گهگاهی هم ســینما و بنا به دالیلی از تلویزیون فاصله 
گرفته بودم. البته پیشنهاداتی هم می شد که یا دوست 
نداشتم یا ویژه نبودند؛ اما در مجموعه  لیسانسه ها این 

افتخار نصیبم شد که با سروش صحت کار کنم.
زمانی که کار را خواندم آن را دوست داشتم و توانست 
من را راضی نگه دارد. حضورم در »لیسانسه ها« اولین 
همکاری ام با صحت در مقام کارگردان اســت، چرا که 
سالها پیش با او در یک اثر نمایش همبازی بودم. صحت 
یکی از دوستان خوب من است که تابه حال چند بار از 
من برای بازی در ســریال هایش دعوت کرده است که 
به دالیلی که گفتم این همکاری محقق نشــده بود؛ اما 
بسیار خوشحالم که با لیسانسه ها این اتفاق افتاد. او فرد 
طنازی اســت که موقعیت های کمدی را خیلی خوب 

  غیر از حبیب سایر 
شخصیت ها هم 
یک جور فانتزی 
خاص خودشان 
را دارند؛ مثاًل 

تعریف مستاجر، 
پدر، پدرزن و ... 

به طور کامل به هم 
ریخته و نکته جالب 
اینجاست که اینجا 

ندای ذهن همه 
کاراکترها شنیده 

می شود.

۵7
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نگاهی به فیلم خفه گی

 باردیگر
 رنگ قرمز

۵۸
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خفه گی از نوع هیچکاک

ریتم فیلم کند است

پونه خامین،منتقد سینما: خفه گی را می توان یک فیلم نوآر در سینمای ایران دانست، فیلمی که با نگاه به 
آثار کالسیک سینمای جهان و به ویژه فیلم سرگیجه هیچکاک ساخته شده است. این شباهت نه تنها در دکوپاژ 
بلکه در نوع روایت هم به چشم می خورد. اصوالً فیلم های جیرانی مایه های روانشناسانه دارند بارگه های جنایی. 
نگاه این کارگردان به انسان ها و روابط در بستر پریشــانی های روحی، روانی تا حدودی یادآور فیلم قرمز است. 
همچنین مرکزیت دادن به یک جنایت در مسیر داستان از شگردهایی است که در آثاری همچون آب وآتش و 
ساالد فصل دیده می شود؛ اما شکل اجرایی خفه گی باعث شده تا فیلمی متفاوت باشد. بااین حال فیلم،  فیلمی 
خاص با پوسته ای متفاوت است اما در زیر این پوسته به همان مشخصه های سینمای کنونی ایران می رسیم. 20 
دقیقه ابتدایی فیلم مربوط به طرح داستان و معرفی شخصیت ها است و اتفاقاً به خوبی پیش می رود؛ اما از جایی 
که به زندگی شخصی مسعود و مشرقی ورود پیدا می کند، دچار کلیشــه ها همیشگی سینمای ایران می شود. 
فضای خاص فیلم می طلبد که از شــکل رئال گونه و اجتماعی دور باشد، اما خفه گی اشارات اجتماعی و واقعی 
زیادی دارد و همین موضوع سبب ازهم گسیختگی سبک و سیاق روایت فیلم شده و اثری شبیه به آثار اجتماعی 
کنونی سینمای ایران را رقم زده است. در خفه گی، قصه عمیقی روایت نمی شود. دوستی نسیم و صحرا و ورود 
مسعود و عاشقانه سریع و بی پرده ای که بین او و صحرا شکل می گیرد، نمی تواند از آدم های داستان شخصیت 
بسازد و آن ها را در حد تیپ نگه می دارد. صحرا مشــرقی در نیمه ابتدایی فیلم، زنی سرسخت به نظر می رسد و 
به دنبال راهی برای یافتن سقفی برای زندگی است؛ اما این شخصیت ناگهان بدون هیچ پرداخت صحیحی و به 
ساده ترین و دم دستی ترین شکل ممکن و بی هیچ فرازوفرودی، دچار تغییرات بزرگ شخصیتی می شود تا آنجا 

که در انتهای فیلم، مرتکب قتل می شود.
یکی دیگر از تفاوت های خفه گی با دیگر آثار جیرانی آن اســت که صحنه جرم نشــان داده نشده و از آن پرده 
برداشته نمی شــود. به عنوان مثال، دلیل به هم ریختگی نســیم که او را بابت آن به تیمارستان آورده و بستری 
کرده اند، به عنصر پنهان داستان تبدیل می شود و روایت های متفاوت باعث می شوند نوعی تردید، پیرامون ماجرا 
شکل گرفته و داستان، حالتی معمایی پیدا می کند. نوع ساختار فیلم هم به شکل روایت معمایی آن کمک کرده 
است. محیط تیمارستان، فرم اجرایی سنگینی دارد، دیوارهای سفید و رنگ و رو رفته، نورپردازی تخت، بازی با 
سایه ها، سکوت سنگین، صدای قیژقیژ در اتاق ها، همه و همه باعث شده اند تا سکانس های مربوط به تیمارستان، 

ظاهری وهم انگیز و مرموز پیدا کنند و دلهره ای ممتد در طول فیلم القا شود. 

بارندگی دائمی در سرتاســر فیلــم نیز مزید بر 
علت شده است تا به این وهم و ترس، دامن زند. 
فضای ســنگین، تأکید بیش ازحــد بر فضاهای 
خالی و ثابت، مکث بین دیالوگ ها و... ریتم فیلم 
را بیش ازاندازه کند کرده اســت و همین باعث 
کالفگی مخاطب می شــود. در خفگی چراهای 
فراوانی وجــود دارد که در طــول فیلم به آن ها 
پاسخی داده نمی شود و این از ایراد های بزرگ 
فیلم است. چرا صحرا مشــرقی تابه حال با هیچ 

مردی نبوده است؟ مگر عیب و ایرادی دارد؟
آیا اجاره کردن یک خانه در تهران انقدر سخت 
است که صحرا باآنکه شغل مهمی در تیمارستان 
دارد و قطعاً از حقوق خوبی هم برخوردار است، 
از پس اجاره یک خانه نقلی برنمی آید و دســت 
به دامان دزدی و همدستی  با نسیم و ازدواج با 
مسعود و درنهایت، قتل نسیم می شود؟ نسیم از 
کجا مطمئن بوده اگر خود را به دیوانگی بزند و 
سر از تیمارستان درآورد، کســی پیدا می شود 
که بــه او کمک کنــد؟ چرا مســعود از دادگاه، 
حکمی برای سرپرســتی اموال نســیم به دلیل 
 عدم تعادل روانی او نمی گیــرد؟ این ها ازجمله

 پرسش های بدون جواب فیلم هستند. خفه گی 
فیلم خلوتی است و به جز شخصیت های اصلی 
فیلم، شخصیت دیگری در آن حضور ندارد. حتی 
به نظر می رسد به غیراز نسیم، بیمار دیگری در 

تیمارستان بستری نیست. 

 نوید محمدزاده هم با ایفای نقش فردی 
که تعادل روانی نــدارد، یک بار 

دیگر خودش را تکرار کرده 
است و شــکل تازه ای در 
کارنامــه بازیگری اش 
ایجاد نمی شود. او عینًا 
شخصیت خود در فیلم 

النتوری را بازآفرینی کرده 
است. محمدزاده با ادامه این 

روند، خود را در دام کلیشــه 
گرفتــار خواهد کرد. بــازی پردیس 
احمدیه هم به هیچ عنــوان با فضای 
فیلم همخوانی ندارد و مانند وصله ای 
نچسب از فیلم بیرون می زندو اما ماهایا 
پطروسیان نشان داده که هنوز هم دود 
از کنده بلند می شود، او در ارائه نقش 
یک زن مســتأصل که تنها برای اداره 
زندگی خود و خانــواده اش به ارتباط 
با مردی مســن تن داده است، بسیار 
موفق بوده اســت. پوالد کیمیایی در 
نقش منصور، برادر مسعود، قرار بوده 
به عنوان شخصیت دوِم شکاک فیلم 
معرفی شود اما بازی ضعیف او چنین 
حسی را منتقل نمی کند. درمجموع، 
جیرانی در هدایت بازیگران فیلمش 
نتوانسته آن گونه که باید، موفق عمل 
کند و در این مورد، شکســت خورده 

است.
فیلم برداری و نورپــردازی خفه گی، 
قابل تحسین اســت. از دوربین روی 
دست حتی برای القای دلهره هم خبری 
نیست و استفاده از نماهای باز )واید( 
به سنگینی و سردی فضا کمک کرده 
اســت. طراحی صحنه، طراحی لباس 
و طراحی گریم از دیگر نقاط قوت 

فیلم است.
با همــه ایــرادات، خفه گی 
تجربه ای متفاوت در سینمای 
کنونی ایران اســت و بافاصله 
بسیار، خاص ترین ساخته این 
روزهای ســینمای ایران به 
شمار می رود که مخاطبان 
آن، مخاطبــان جــدی و 
تخصصــی ســینما 

هستند.

جیرانی برای شخصیت های 
 فیلمش دست به

 انتخاب های درستی 
زده است اما در بازی 
گرفتن از آن ها 
چندان موفق نبوده 
 است. باآن که 
خفه گی در کارنامه 
الناز شاکردوست 

یک پیشرفت به شمار 
می رود اما بیشتر، این 
گریم خاص و متفاوت 

اوست که به یاری اش 
آمده تاکمی 
متفاوت تر از 

گذشته به 
نظر برسد.

به سنگینی و سردی فضا کمک کرده 
اســت. طراحی صحنه، طراحی لباس 
و طراحی گریم از دیگر نقاط قوت 

فیلم است.
با همــه ایــرادات، خفه گی 
تجربهای متفاوت در سینمای 
کنونی ایران اســت و بافاصله 
بسیار، خاصترین ساخته این 
روزهای ســینمای ایران به 
شمار میرود که مخاطبان 
آن، مخاطبــان جــدی و 
تخصصــی ســینما 

هستند.

جیرانی برای شخصیت های 
فیلمش دست به

 انتخاب های درستی 
زده است اما در بازی 
گرفتن از آنها 
چندان موفق نبوده 
است. باآن که 
خفه گی در کارنامه 
الناز شاکردوست 

یک پیشرفت به شمار 
میرود اما بیشتر، این 
گریم خاص و متفاوت 

اوست که به یاریاش 
آمده تاکمی 
متفاوتتر از 

گذشته به 
نظر برسد.

نگاهی به فیلم خفه گی

 باردیگر
 رنگ قرمز

۵۹

 نوید محمدزاده هم با ایفای نقش فردی 
که تعادل روانی نــدارد، یک

دیگر خودش را تکرار کرده 

Holidays
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کتاب
Book

دومین رمان نسیم مرعشی، تجربه ای ا ست کامالمتفاوت از رمان نخستش. اگر پاییز فصِل آخر سال است، روایت بالتکلیفی و تردیدهای یک نسل آرمان خواه بود و سرگشتگی شان، َهَرس 
رازهایی را روایت می کند که سرنوشت پسران و مادرانی را رقم زد که در الیه های تاریخی غلیظ گم شدند،َهَرس روایتی ا ست برآمده از دل تاریخ جنگ طوالنی ایران و عراق. داستان مردی 
که سال ها بعد از پایاِن جنگ پی همسرگمشده اش می گردد و او را در مکانی عجیب پیدا می کند. زنی که در گذشــته اش  به دنبال آن بوده که پسر بزاید و برای این کار دست به رفتاری 
عجیب می زند که شاید نفرین او می شود.مرعشی با استفاده از فضاهای متعدِد روایی سرنوشت این خانواده را در دوره  زمانی طوالنی  روایت می کند. قصه  آدم هایی که برای گذر از خاطراتی 
دور یا نزدیک ناچار شده اند به بازخوانی آن ها. به همین خاطر هرس رمانی ا ست قصه گو با چندین روایت فرعی مهم که مخاطبش را در عین تماشای شهر به دل طبیعت مرموز خوزستان 

هم می برد. رمانی برای روایت وجدان های ناآرام...

هرس

۶۰

Bookتعطیالت
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»زیباتر« 
اگر به کارهای سینا دادخواه عالقه دارید و رمان خوان جدی هستید کتاب »زیباتر«   را  بخوانید. رمان »زیباتر«  نوشته سینا دادخواه از سوی نشر زاوش منتشر شده است. این کتاب درواقع دومین اثر 

داستانی نویسنده محبوب»یوسف آباد خیابان سی وسوم« به شمار می آید. ریتم کتاب تند است و به تندی پاییز می آید.
رمان دوم دادخواه »زیباتر« که در 1۹5 صفحه منتشر شده، دارای سه فصل با نام های سوارکار، تیرانداز و شناگر است. »زیباتر« داستان آشناشدن پسر جوانی با یک خانواده و رابطه هایی است که از 
خالل این آشنایی ایجاد می شود. درواقع، رمان فضایی خانوادگی و راوی سوم شخص دارد؛ درضمن با رمان قبلی این نویسنده متفاوت است و حجم بیشتری هم نسبت به رمان »یوسف آباد خیابان 

سی و سوم« دارد.
در ابتدای این کتاب می خوانیم: »مشروطی به درک. با گیِر سه پیچ کتایون چه می کرد؟ مامان تهدید کرده اگر این ترم گند بزند پول توجیبی اش را قطع می کند. به گالری راهش نمی دهد. اِل می کند، 
بِل می کند. حیف آن همه دلقک بازی سرکالس. فکر می کرد دل خانم دکتر را برده. خیالش از نمرۀ دیفرانسیل راحت بود؛ ولی هشت را که جلِو اسمش دیده بود مثل کرۀ آفتاب رفته بود. کالفه و دمغ 
نشسته بود رو پایه های دانشکده و بال خرمگسی هفت رنگ را می َکند... رفته بود دستش را بشوید که جلو دستشویی الناز جانانی را دیده بود. قربان خدا و فرشته  ناگهانی نجات. مگر می شد منشی ارشد 

گروه ریاضی آدرس خانوم دکتر را نداشته باشد؟ از جانانی آتِو حسابی داشت... «
سینا دادخواه در این کتاب داستاني مي گوید و روایتي شرح مي دهد از دغدغه ها و آرزوها و امیدهاي جوانان و پیران با مزه پراني ها و حاضرجوابي هاي دیالوگي شخصیت ها. قصه  بزرگ شدن آدم هاي 

شهري در ورطة حوادث تلخ و شیرین. قصه اي خوب از بدي ها و زشتي ها تا به زیبایي نهفته در اعماق گنج هاي پنهان دروني آدم ها... 

سینما
Cinema

کارگردان و نویسنده: مصطفی تقی زاده  
بازیگران: بهرام رادان ، ساره بیات ، مهرداد صدیقیان ، شهرام حقیقت دوست ، بهاره کیان افشار ، آناهیتا درگاهی ، حسین مهری ، امیرعلی نبویان ، متین ستوده ، 

مرتضی تقی زاده ، سیدعلی صالحی ، شهروز دل افکار ، رومینا رفیعا ، رضا شمس الدین ، فرهاد مهدوی ، حسین نائینی ، علیرضا استادی 
زرد درواقع فیلم پر بازیگری است که قطعا مخاطب خاص خودش را هم دارد. ویترینی از بازیگران پرطرفدار از جمله بهرام رادان وساره بیات و شاید همین دونام برای اینکه وسوسه بشویم 
و به سینما برویم کافی باشد. مانند بسیاری از ساخته های امروز سینمای ایران، زرد  متاثر از سینمای اصغر فرهادی است. این فیلم در مسابقه  جشنواره بین المللی فیلم هنر روسیه حضور 
داشت و توانست دو جایزه اصلی جشــنواره در بخش بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه را از آن خود کند.»زرد« همچنین در جشنواره شانگهای جایزه بزرگ هیات داوران و جایزه بهترین 

بازیگر زن را دریافت کرده است.
پنج جوان نخبه کشــور پس از اینکه اختراع مهمی را به ثبت می رســانند، قصد دارند عازم ایتالیا شوند اما مشــکالت یکی پس از دیگری در مقابلشــان قرار می گیرد و..مصطفی تقی 
 زاده،کارگردان فیلم زرد کارگردان جوانی اســت و پیش از این تجربه دستیار کارگردانی سعید سهیلی در فیلم کالشینکف را داشته اســت. زرد، نخستین ساخته سینمایی او محسوب

 می شود. 

زرد

۶1

Cinema Holidays
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 اپلیکیشن
app

اگر بخواهیم 10 اپلیکیشن را به عنوان برترین اپلیکیشن های ورزشی معرفی کنیم، Strava حتما یکی از آنهاست.
این اَپ یکی از محبوب ترین اَپ های موجود برای دوچرخه سواران و دونده هاست و خیلی هم دشوار نیست که بفهمیم چرا؛ یک گزارش جامع و دقیق از فعالیتی که انجام شده، شامل کالری، 
مسافت، زمان و یک بخش اجتماعی خیلی خوب که به شما امکان تست کردن مهارت هایتان در مقابل دیگر افراد را می دهد.این اَپ حتی راه های موردعالقه  شما را هم ثبت و به دوستانتان نشان 
می دهد و با طراحی کاربری بسیار خوب، انتخابی هوشمندانه برای دونده ها ودوچرخه سوارهاست. اگر می خواهید ورزش کردن شما هدفمند و جذاب باشد، می توانید با نصب این اپلیکیشن 
به سبک ورزشی جدیدی برسید. در این اپلیکیشن دویدن و دوچرخه سواری شما با GPS ردیابی می شــود و همچنین به چالش هایی دعوت می شوید که در آنها قدرت و استقامت شما با 

دوستانتان مقایسه می شود.
مزایای این اپلیکیشن:

    می توانید مســیرهایی را تعیین کنید و اپلیکیشن نحوه فعالیت های شما در این مسیر را به شما نشــان دهد     نمایش سرعت، فاصله پیموده شــده، تغییر ارتفاع و کالری سوزانده شده در 
مسیرجمع آوری نوسانات ضربان قلب با استفاده از اطالعاتی که از سنسورهای بلوتوثی گجت های پوشیدنی به دست می آید.

در این اپلیکیشن تابلویی از فعالیت ها و چالش های شما نیز وجود دارد. با عضو شدن شما در چالش های مختلف، این تابلو نموداری مقایسه ای از فعالیت های شما و دوستانتان به نمایش می گذارد. 
همچنین می توانید نمودار فعالیت هایتان را در اینستاگرام به اشتراک بگذارید.

Strava اپلیکیشن

۶۲

تعطیالت
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پیشنهاد کتاب این شماره زندگی سالم:

پینگ
 

  مرجان حسینی،کارشناس مدیریت: پس از مطالعه  کتاب بسیار پرفروش "پینگ " الزم دانستم آن را به مخاطبان زندگی سالم معرفی کنم، چون مطالعه آن می تواند در مثبت 
اندیشی مخاطبان مجله  بسیار کارساز باشد.نویسنده این کتاب 80 صفحه ای استوارت ایوری است. نویسنده با به ترسیم کشیدن زندگی قورباغه ای که در جستجوی برکه ای نو است، 
سعی کرده قدرت افکار را برای ناامید نشدن و رسیدن به اهداف واال در ذهن مخاطب جای دهد. در صفحه نخست کتاب، جمله ای با مضمون برای مسافری که مقصد را می داند همیشه 
باد موافقی خواهد وزید، نوشته شده که اگر کمی بر مفهوم این جمله تأمل کنیم به این نگرش خواهیم رسید که هیچ چیز غیرممکن نیست. مترجم کتاب احسان طالبی یکی از بهترین لحظات 
زندگی شمارا همین حاال و درست در همین لحظه می داند. بدون شک این کتاب مهارت قدم اصلی و اساسی در به کارگیری مثبت اندیشی در زندگی است، چراکه بسیاری از ما یاد نگرفته ایم 
در زمان حال زندگی کنیم و همیشه یا با خاطرات بد گذشته دست وپنجه نرم می کنیم و یا از آینده ای که هیچ چیز در موردش نمی دانیم هراسان و وحشت زده هستیم. در کتاب پینگ شما 
مخاطبان هفت بخش مجزا و نوعی مرتبط باهم را مطالعه خواهید کرد که هرکدام از این بخش ها عنوان خاصی را به خود اختصاص داده اند. در بخش اول کتاب تحت عنوان ارزشمندترین سفر  نویسنده 
شرح حال وضعیت زندگی کنونی قورباغه یا همان پینگ را تشریح می کند و جمله ای که در این بخش نظر خود را به من جلب کرد این بود که برای داشتن یک زندگی خوب باوجود دشواری ها باید دو چیز 
را در اختیار داشته باشید . اول باید بهترین زندگی ممکن آرزوی شما باشد و دوم باید اراده و اشتیاق داشتن چنین زندگی ای را همیشه و در تک تک روزها حفظ کنید. در همین بخش اول تغییر واقعی را 
اضطراب آور معرفی می کند و بر این باور است که ترس از تغییر ترس از خطر، ترس از تمسخر دشمن اراده و تغییر است. نویسنده می گوید شجاعت ، نبود ترس نیست بلکه اقدام علیه ترس است. بخش 
دوم کتاب با عنوان "همواره راه را در دید داشته باش"نوشته شده است .سپس زندگی قورباغه ای که از برکه ای خشک می خواهد خود را نجات دهد و به آب برسد را شرح می دهد و به طور یقین در طول 
مسیر مشکالت و موانعی بر سر راهش قرار خواهد گرفت. مشکالت   از همین بخش شروع می شود که از خوش شانسی این قورباغه یک جغد باتجربه و مثبت اندیش بر سر راهش قرار می گیرد و جمالتی 
را در طول مسیر به او می گوید که برای زندگی و سعادت مخاطب کتاب بسیار ارزشمند به حساب می آید. در این بخش نویسنده از زبان جغد به این نکته اشاره می کند که همه چیز  بافهم آنچه نمی دانی 

شروع می شود و این یعنی شروع آگاهانه زیستن     یعنی آنچه می کنی با آنچه هستی یکی باشد. 
هدفی روشن ، قلبی باز و ذهنی پویا، قدرت هدایت سرنوشت را به ما می دهد. ذهن آرام، منزلگاه ادراک است. در بخش سوم نویسنده از زبان  جغد راهنما می گوید: در پس کلمات در پس هیاهوی اندیشه 
و منطق، مکانی ورای مکان است. جایی که تناقضات ذهن با ندای حقیقی قلب تسکین می یابد. یکی دیگر از جمالت طالیی این کتاب این است که خطر ، فرصت را به واقعیت تبدیل می کند و رشد کردن 
یعنی خطر کردن.در بخش چهارم به این نکته مهم اشاره می شود که کلمات باورها را شکل می دهند و باورها رفتار را نمایش می دهند. جغد راهنما به قورباغه می گوید : هرگز فراموش نکن که باید در همه 
کارها و افکارت به خودت باور داشته باشی. این گونه در برابر شکست ها تاب خواهی آورد.در بخش پنجم  از زبان جغد به قورباغه گفته می شود که به زودی می فهمی استعداد ذاتی است ولی مهارت آموختن 
می خواهد . بخش دیگر یا همان بخش ششم کتاب رویداد جاری نام دارد و این قسمت می گوید مرد دانا برای همگان سرمشق می شود. همچنین جمله طالیی که در این قسمت الزم می دانم به شما بگویم 
این است که الزمه یک زندگی آگاهانه باور و اراده است با داشتن این دو هیچ چیز غیرممکن نیست. کسانی که آگاهانه زندگی می کنند قصه نمی گویند، الگو می شوند. آن ها خود قصه اند برای بودن باید 
کاری کرد و درنهایت بخش آخر کتاب پینگ با عنوان جریان می گوید: رود جاری است تا با رقص مارپیچ   زندگی پیوند خورد. نویسنده در این قسمت می گوید :ما هم سفریم همه باهم سفر می کنیم و هر 
یک و هرکدام از ما برای داشتن یک زندگی شکوهمند و پرمعنا به دنیا آمده ایم. برای این که بگذاریم سرنوشت راستینمان مسیر خودش را طی کند. همچنین خوشبختی جوهره عظیم حقیقت ماست 

که ریشه در درون دارد و بر ماست که حقش را به گونه ای شایسته ادا کنیم. 

در زمان حال زندگی کنیم و همیشه یا با خاطرات بد گذشته دست

  مرجان حسینی،کارشناس مدیریت
اندیشی مخاطبان مجله  بسیار کارساز باشد.نویسنده این کتاب 

سعی کرده قدرت افکار را برای ناامید نشدن و رسیدن به اهداف واال در ذهن مخاطب جای دهد. در صفحه نخست کتاب، جمله
باد موافقی خواهد وزید، نوشته

زندگی شمارا همین حاال و درست در همین لحظه می
در زمان حال زندگی کنیم و همیشه یا با خاطرات بد گذشته دست

اندیشی مخاطبان مجله  بسیار کارساز باشد.نویسنده این کتاب 
سعی کرده قدرت افکار را برای ناامید نشدن و رسیدن به اهداف واال در ذهن مخاطب جای دهد. در صفحه نخست کتاب، جمله

باد موافقی خواهد وزید، نوشته
زندگی شمارا همین حاال و درست در همین لحظه می

در زمان حال زندگی کنیم و همیشه یا با خاطرات بد گذشته دست
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این مشــکل در خانم ها و مخصوصاً در ناحیه ساق و ران 
بیشتر مشــاهده می شود و باعث می شــود که زیبایی 
این ناحیه تحت تأثیر قرار گیرد. خوشبختانه امروزه با 
فناوری روز دنیا روش های درمانی مناســبی برای این 
مشــکل وجود دارد که ازجمله آن ها می توان به لیزر و 

اسکلروتراپی اشاره کرد.
پرسش های و پاسخ های زیر می تواند مزایای فراوان 

درمان با لیزر را بازگو کند:
1-آیا با لیزر می تــوان تمامی مویرگ های 

پوستی را پاک کرد ؟
با اشــعه لیزر می توان مویرگ هایی که قطر آن ها 
کمتر از4 میلی متر باشــد را درمان کرد و نتایج 
موفقیت آمیزی به دست آورد .برای عروق بیشتر 
از 4 میلی متر می توان از اسکلروتراپی استفاده 

کرد.
2- آیا بالفاصله بعد از جلســه درمانی 
می توان نتیجه مطلوب را مشاهده کرد ؟

بالفاصله پس از جلسه درمانی با لیزر می توان 
بسته شــدن مویرگ ها را مشاهده کرد ولی 
نتیجه کامل معموالً یک ماه بعد از جلســه 

درمانی به دست خواهد آمد .
3- برای حذف مویرگ های پوستی 
توســط لیزر آیا تنها یک جلسه 

درمانی کافی است ؟
در اغلب افراد فقط یک جلسه درمانی 
کافی است ولی گاهی به جلسه دوم 

یا سوم احتیاج است.
4- یــک جلســه لیزر 
درمانــی چقدر طول 

می کشد ؟

بســتگی به تعداد مویرگ ها ورگه ای واریسی ناحیه دارد ولی 
معموالً جلسه لیزر درمانی کوتاه است .

5- آیا روش حذف مویرگ های متسع پوستی درد و 
سوزش نیز به همراه دارد ؟

در این روش درد زیادی وجود نــدارد . در زمان تاباندن لیزر بر 
روی پوست، سوزش خفیفی احساس می شود . برای کاهش 
این سوزش و درد می توان از کرم های بی حسی موضعی استفاده 
نمود . دستگاه لیزر معموالً مجهز به سیستم خنک کننده است 
که قبل و بعد از تابش اشعه موضع را خنک می کند این مسئله 
درد ناشی از لیزر را بســیار کاهش می دهد.بهترین سیستم 
خنک کننده را دستگاه های لیزری دارند که درست قبل از تابش 

اشعه گاز خنک کننده روی پوست می پاشند.
6-آیا بعد از درمان با لیزر باید استراحت نمود ؟

بعد از جلسه درمانی نیازی به استراحت نیست و شخص می تواند 
به راحتی زندگی روزمره خود را ادامه دهد . منطقه لیزر شده را 
باید به مدت یک هفته از نور خورشــید محافظت کرد. نیاز به 
محدود کردن فعالیت، محدودیت ورزش یا استفاده از جوراب 

واریس نیست.
7- پاک کردن عروق سطحی پوستی با لیزر عوارض 

جانبی هم دارد ؟
عوارض جانبی استفاده از لیزر برای درمان عروق مویرگی پوستی 
بسیار اندک و محدود می باشد . تنها گاهی بعد از لیزر امکان دارد 
تغییری در رنگ پوست ، مثل دلمه بستن و یا تاول کوچک دیده 

شود که گذرا و قابل درمان  است.
8- آیا لیزر عروقــی فقط برای ناحیه ســاق و ران 

قابل استفاده است؟
خیر. این روش برای تمامی مویرگ ها مانند مویرگ های صورت 
یا کنار بینی یا بعضاً در ناحیه بازو قابل استفاده است. افرادی که 
پس از رادیوتراپی دچار مویرگ می شوند نیز از این روش سود 

می برند.

حذف عروق مویرگی و واریسی با لیزر

وریدها، رگ هایی هستند 
که خــون را از بافت ها 
و ارگان هــای مختلف 
به قلــب بازمی گردانند . 
هر ورید یا سیاهرگ دارای 
دریچه هــای کنترل کننده ای 
است که به خون اجازه جریان 
به طرف قلب را می دهند . اگر 
دریچه های وریدی دچار نارسایی 
شــده و این عروق به دالیلی توانایی انتقال خون 
بافت های مختلف بدن به قلب را از دســت بدهند 
، خــون در وریدها باقی مانــده و موجب به وجود 
آمدن بیماری واریس و آشــکار شــدن بیشتر 
مویرگ های وریدی زیرپوســت خواهد شــد .

بهطرف قلب را می

وریدها، رگ
که خــون را از بافت

و ارگان
به قلــب بازمی

 ورید یا سیاهرگ دارای 
هــای کنترل

که به خون اجازه جریان است که به خون اجازه جریان که به خون اجازه جریان 
طرف قلب را می

وریدها، رگ

به قلــب بازمی
هر ورید یا سیاهرگ دارای 

دریچههــای کنترل
که به خون اجازه جریان است که به خون اجازه جریان است که به خون اجازه جریان 

طرف قلب را می

دکتر علیرضا واعظ شوشتری | جراح ومتخصص پوست ، مو، زیبایی و لیزر
عضو انجمن متخصصین پوست اروپا
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با توجه بــه اینکه در طــول دوره 
بــارداری هورمون های بدن مادران 
دچار تغییر می شوند، این روند می تواند بر روی 
وضعیت لثه و دندان ها مؤثر باشد.در خانم هایی 
که تصمیم به بارداری دارند، پیشنهاد می شود 
که قبل از اقدام برای حاملگی، به دندان پزشک 
مراجعه کــرده تا در صــورت نیــاز با تهیه 
رادیوگرافی های دندانی، دندان های پوسیده 

مشخص و درمان دندانپزشکی انجام شود.
انجام درمان هــای دندانپزشــکی در موارد 
اورژانس در خانم های باردار امکان پذیر است 
اما ترجیحاً بهتر است این اقدامات در سه ماهه 
اول بارداری و به ویژه در ســه هفته اول انجام 

نشود.
چنانچه در طول بارداری بیمار به ناچار مجبور 
به تهیه رادیوگرافی دندانی شــود،  این اقدام 

باید ترجیحاً در سه ماهه دوم و سوم بارداری 
انجام شــود. در تهیه رادیوگرافی دندانی در 
طول حاملگی الزم اســت حتماً از پیش بند 
سربی کامل و گردنید تیروئید استفاده شده 
و رادیولوژیســت با تنظیم دستگاه بر شرایط 
خاص تابش، مقدار اشعه ایکس دریافتی مادر 

را به حداقل ممکن می رساند.
با توجه به اینکه سیستم عصبی جنین در سه 
هفته اول بارداری شــکل می گیرد و در این 
مدت سلول های جنین  بیشترین حساسیت 
را به اشعه ایکس دارد، لذا الزم است خانم هایی 
که قصد بارداری دارند، رادیولوژیســت خود 
را در جریان قرار دهنــد تا در صورت نامنظم 
شدن زمان عادت ماهیانه و شک به حاملگی 
 اقدامات جهت تهیــه رادیوگرافی به تأخیر

 بیافتد.

رادیوگرافی دندانی در خانم های باردار
دکتر فرانک جاللیان |  متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت | دارای بورد تخصصی | عضو انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

با توجه بــه اینکه در طــول دوره با توجه بــه اینکه در طــول دوره با توجه بــه اینکه در طــول دوره 
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ماهه دوم و سوم بارداری 
انجام شــود. در تهیه رادیوگرافی دندانی در 
ً از پیش بند 
انجام شــود. در تهیه رادیوگرافی دندانی در 

ً
انجام شــود. در تهیه رادیوگرافی دندانی در 

طول حاملگی الزم اســت حتما
سربی کامل و گردنید تیروئید استفادهشده 
و رادیولوژیســت با تنظیم دستگاه بر شرایط 
خاص تابش، مقدار اشعه ایکس دریافتی مادر 

با توجه به اینکه سیستم عصبی جنین در سه 
گیرد و در این 
های جنین  بیشترین حساسیت 
را به اشعه ایکس دارد، لذا الزم است خانمهایی 
که قصد بارداری دارند، رادیولوژیســت خود 
را در جریان قرار دهنــد تا در صورت نامنظم 
شدن زمان عادت ماهیانه و شک به حاملگی 
اقدامات جهت تهیــه رادیوگرافی به تأخیر
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بیلبورد
فصل هشتم

Billboard



مرکز شنوایی و سمعک ماهان
بزرگ ترین مرکز فروش سمعک در استان اصفهان

ارائه سمعک های دیجیتال، هوشمند و فراهوشمند
نمایندگی سمعک زیمنس آلمان در استان اصفهان 
و برترین برندهای جهانی
ساخت سمعک های داخل گوشی نامرئی با 
دو تا پنج سال گارانتی و خدمات پس از 
فروش
تعویض سمعک های قدیمی با 
سمعک های به روز با شرایط 
پرداخت عالی
تعمیر انواع سمعک
یک ماه استفاده رایگان و 
ویزیت در منزل برای افراد 
کم توان جسمی

آدرس: خیابان هشت بهشت غربی، روبه روی بانک مهر ایران، ساختمان فدک، واحد 105
تلفن مشاوره و نوبت دهی: 32683368-۹)031(

تلفن همراه: 0۹132078047
www.mahansamak.com نوبت دهی آنالین در سایت



 فوق تخصص آلرژی،آسم و بیماری های سیستم ایمنی

دارای بورد فوق تخصصی

عضو انجمن آسم و آلرژی ایران

عضو انجمن آسم و آلرژی اروپا

دکتر رامین اقسمی 

آدرس :آمادگاه، ساختمان آژند، بلوک A، طبقه دوم، واحد 202
پذیرش :عصرها به جز پنجشنبه ها ساعت  15

تلفن:32201688



دکتر مریم طباطباییان
بورد تخصصی جراحی عمومی

جراحی پستان از انگلستان
جراحی سرطان پستان و بازسازی

لیپوساکشن، جراحی زیبایی شکم و پستان

آدرس: اصفهان، میدان آزادی)دروازه شیراز(، جنب بانک 
اقتصاد نوین، ساختمان آزادی، طبقه سوم

تلفن: 031-36613063

http://www.tabatabaeian.com

drtabatabaeian

DrTabatabaeian

نوبت دهی به صورت تلفنی و حضوری امکان پذیر می باشد

مرکز پخش انواع اونیفرم نیروهای مسلح ،اورکت ،کاپشن ،شلوار ولباس فرم انتظامات
بورس انواع پارچه ،آرم ،درجه ،کاله ،بادگیر،گرم کن ،پلیور ،لباس پرواز،دستکش، کاله خلبانی .

انواع زنجیر وپالک لیزری )التین ،فارسی،چهره (واتیکت های سنجاقی ،حکاکی ،لیزری، چاپی ،کامپیوتری ،دست نویس ، خلبانی وغیره ...
مرکز پخش انواع لوازم کوهنوردی شامل : کیسه خواب ،کوله پشتی ،چراغ قوه شارژی وزوم دار ، قمقمه ، بیلچه تاشو ،عصای کوهنوردی ،قطب نما ،جوراب ، دستکش، 
شال ، کاله وبوت های  کاترپیالر،تیمبرلند،هنسی ، اسکای ،پاراشوت ،دلتا فرس ،ویبرام )ایرانی ،چینی ، کره ای ، آمریکایی( چرم ،طرح چرم ، برزنت )مردانه ، زنانه ، 

بچه گانه ( در رنگ ها ومدل های مختلف .
تهیه وتوزیع انواع ملزومات ایمنی شامل :کاپشن شلوار کار گاهی ،مهندسی ،بیلرسوت ،روپوش ،دستکش چرم ،برزنت ،کاله  ، ماسک، گوشی ،کفش های ایمنی ، چراغ 

گردان  آژیردار، جلیقه  شبرنگی ،مانع های مخروطی ، کمر بند ایمنی وغیره ... 
 چاپ وگلدوزی  انواع آرم وسر دوشی وچاپ ودوخت انواع پرچم )رومیزی-تشریفاتی( جهت  شرکت ها وارگان ها در ابعاد مختلف به صورت گلدوزی ، تیکه دوزی ،

ملیله دوزی  ولیزری  در ابعاد مختلف )پرچم کلیه کشور های جهان موجود است ( .انواع پایه پرچم )رومیزی –پنجه شیری – خورشیدی (
انواع نشان فلزی )بج( ومدال آویز پلی استر شده  پذیرفته  می شود. 

 تولید انواع  پیراهن  وشلوار  فصل نظامی وانتظامات، جلیقه، کاپشن وشــلوار  کا رگاهی  ودوخت انواع لباس  باکیفیت  عالی  ومدل های  مختلف  با رنگ وطرح  ومدل 
دلخواه شما  به صورت سفارشی  دوخت  یا سری دوزی  با ضمانت  حداقل  شش ماهه 

انواع ماکت  های هلیکوپتر  وهواپیمای شکاری  ومسافربری  در ابعاد مختلف 
 تولیدودوخت  انواع جلد اسلحه شکاری ، کمری ، بی سیم ، دستبند ، باتوم ، اسپری ، حمایل وغیره 

 انواع فانسقه ، کمربند ، واکسیل و شمشیر  تشریفات  موجود است .
 انواع لباس همیار  پلیس  بچه گانه  ولباس های پلیس محله  موجود است .

هر نوع مدل از شما ودوخت بهتر از مدل خودتان ، ازما
انواع کاله تبلیغاتی  با آرم گلدوزی  یا چاپی  پذیرفته می شود.

تعمیر انواع لباس نظامی ،شخصی ، اورکت ، پالتو ، مانتو ،کاپشن های چرم وغیره 
اولین وتنها فروشگاه وتولیدی فرم نظامی ،انتظامات و کارگاهی  در اصفهان  

هدف ما خدمت صادقانه  وجلب  رضایت  شماست 
اقالم فوق  به صورت کلی وجزیی در سطح  استان  اصفهان  عرضه می گردد 

آدرس :اصفهان ،خیابان طالقانی ، نبش چهارراه  شمس آبادی  فروشگاه بادی گارد       منوچهر عطایی 09131151444 -  32330645 - 32345230 - 32345110

فروشگاه وتولیدی    بادی گارد        )عطائی(
مرکز پخش انواع اونیفرم نیروهای مسلح ،اورکت ،کاپشن ،شلوار ولباس فرم انتظاماتمرکز پخش انواع اونیفرم نیروهای مسلح ،اورکت ،کاپشن ،شلوار ولباس فرم انتظامات

بورس انواع پارچه ،آرم ،درجه ،کاله ،بادگیر،گرم کن ،پلیور ،لباس پرواز،دستکش، کاله خلبانی .بورس انواع پارچه ،آرم ،درجه ،کاله ،بادگیر،گرم کن ،پلیور ،لباس پرواز،دستکش، کاله خلبانی .
انواع زنجیر وپالک لیزری )التین ،فارسی،چهره (واتیکت های سنجاقی ،حکاکی ،لیزری، چاپی ،کامپیوتری ،دست نویس ، خلبانی وغیره ...

مرکز پخش انواع لوازم کوهنوردی شامل : کیسه خواب ،کوله پشتی ،چراغ قوه شارژی وزوم دار ، قمقمه ، بیلچه تاشو ،عصای کوهنوردی ،قطب نما ،جوراب ، دستکش، 
شال ، کاله وبوت های  کاترپیالر،تیمبرلند،هنسی ، اسکای ،پاراشوت ،دلتا فرس ،ویبرام )ایرانی ،چینی ، کره ای ، آمریکایی( چرم ،طرح چرم ، برزنت )مردانه ، زنانه ، 

بچه گانه ( در رنگ ها ومدل های مختلف .
تهیه وتوزیع انواع ملزومات ایمنی شامل :کاپشن شلوار کار گاهی ،مهندسی ،بیلرسوت ،روپوش ،دستکش چرم ،برزنت ،کاله  ، ماسک، گوشی ،کفش های ایمنی ، چراغ 

گردان  آژیردار، جلیقه  شبرنگی ،مانع های مخروطی ، کمر بند ایمنی وغیره ... 
چاپ وگلدوزی  انواع آرم وسر دوشی وچاپ ودوخت انواع پرچم )رومیزی-تشریفاتی( جهت  شرکت ها وارگان ها در ابعاد مختلف به صورت گلدوزی ، تیکه دوزی ،

–پنجه شیری –پنجه شیری – خورشیدی ( پنجه شیری –پنجه شیری – –ملیله دوزی  ولیزری  در ابعاد مختلف )پرچم کلیه کشور های جهان موجود است ( .انواع پایه پرچم )رومیزی –ملیله دوزی  ولیزری  در ابعاد مختلف )پرچم کلیه کشور های جهان موجود است ( .انواع پایه پرچم )رومیزی 
انواع نشان فلزی )بج( ومدال آویز پلی استر شده  پذیرفته  می شود. 

 تولید انواع  پیراهن  وشلوار  فصل نظامی وانتظامات، جلیقه، کاپشن وشــلوار  کا رگاهی  ودوخت انواع لباس  باکیفیت  عالی  ومدل های  مختلف  با رنگ وطرح  ومدل  تولید انواع  پیراهن  وشلوار  فصل نظامی وانتظامات، جلیقه، کاپشن وشــلوار  کا رگاهی  ودوخت انواع لباس  باکیفیت  عالی  ومدل های  مختلف  با رنگ وطرح  ومدل 
دلخواه شما  به صورت سفارشی  دوخت  یا سری دوزی  با ضمانت  حداقل  شش ماهه 

انواع ماکت  های هلیکوپتر  وهواپیمای شکاری  ومسافربری  در ابعاد مختلف 
 تولیدودوخت  انواع جلد اسلحه شکاری ، کمری ، بی سیم ، دستبند ، باتوم ، اسپری ، حمایل وغیره 

 انواع فانسقه ، کمربند ، واکسیل و شمشیر  تشریفات  موجود است .
 انواع لباس همیار  پلیس  بچه گانه  ولباس های پلیس محله  موجود است . انواع لباس همیار  پلیس  بچه گانه  ولباس های پلیس محله  موجود است .

هر نوع مدل از شما ودوخت بهتر از مدل خودتان ، ازما
انواع کاله تبلیغاتی  با آرم گلدوزی  یا چاپی  پذیرفته می شود.

تعمیر انواع لباس نظامی ،شخصی ، اورکت ، پالتو ، مانتو ،کاپشن های چرم وغیره تعمیر انواع لباس نظامی ،شخصی ، اورکت ، پالتو ، مانتو ،کاپشن های چرم وغیره 
اولین وتنها فروشگاه وتولیدی فرم نظامی ،انتظامات و کارگاهی  در اصفهان  اولین وتنها فروشگاه وتولیدی فرم نظامی ،انتظامات و کارگاهی  در اصفهان  

هدف ما خدمت صادقانه  وجلب  رضایت  شماست هدف ما خدمت صادقانه  وجلب  رضایت  شماست 
اقالم فوق  به صورت کلی وجزیی در سطح  استان  اصفهان  عرضه می گردد اقالم فوق  به صورت کلی وجزیی در سطح  استان  اصفهان  عرضه می گردد 
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)عطائی(        )عطائی(        )عطائی()عطائی( بادی گاردفروشگاه وتولیدی    بادی گاردفروشگاه وتولیدی    بادی گاردبادی گارد

دکتر مریم فروغی
پوست، مو و زیبایی

Dr. Maryam
 Foroghi

تزریق ژل و بوتاکس
جوانسازی و لیفت پوست با 
جدیدترین تکنیک های
 روز دنیا

رفع تاتو، کک ومک ، 
جای جوش، جای سالک و 
جای بخیه 
الغری موضعی

درمان ریزش مو، 
تحریک رشد مجدد مو
کاشت مو

مرداویج، جنب پارک مرداویج، 
مجتمع قائم ، طبقه دوم، واحد5 
تلفن: 36687665



متخصص جراحی دهان، فک و صورت و زیبایی، 
فلوشــیپ جراحــی شکســتگی های صــورت از 
سوئیس و فلوشیپ جراحی ایمپلنت های دندانی

آدرس: اصفهان، توحید میانی، جنب بانک پاسارگاد، مجتمع البرز، 
طبقه دوم، واحد 6                     تلفن: 36286530-31

haghighat@dnt.mui.ac.ir :ایمیل

دانشیار دانشگاه علومپزشکی اصفهاندانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر عباس حقیقت



تیکسل 
بر خالف سایر 
درمان های کنونی، 
لیزر، فراصوت )اولتراسوند( 
یا فرکانس رادیویی نیست. بیش 
از 1۹ سال اســت که لیزر دی اکسید کربن 
)CO2(، فرکانــس رادیویی میکروســوزن 
)میکرونیدلینگ( مورد استفاده قرار می گیرد. 
با این حال نتایج بهتــر، درد کمتر و بهبودی 
ســریعتر به این معنی است که درمان تیکسل 
برای بیماران ارجحیت دارد. تیکسل تنظیمات 
ساینده )ابالتیو( و غیر ســاینده دارد و برای 
اســتفاده در خط مژه برای چروک پوست دور 
چشم مناسب است بدون این که نیازی به دوره 
نقاهت  داشــته و عوارض لیزر معمولی مانند 

قرمزی، را داشته باشد.

حرارت با به کارگیری یک شــبکه 81 هرمی 
کوچک به شکل کنترل شده به پوست اعمال می 
شود. این کار چند نتیجه به دنبال دارد. این روش 
پوست را سفت می کند، جوان سازی می کند و 
بدون نیاز به بی حسی استفاده می شود چرا که 

ماهیت درمان مالیم تر است.

اطالعات تکنیکی
چین و چروک ها و خطوط ریــز، تیرگی  رنگ 
پوست، آسیب های ناشــی از آفتاب، بافت و 
قوام پوســت، لکه های پیری و جای جوش و 
اسکارها همه با تیکســل قابل درمان هستند. 
تیکسل در اصل بر درمان پوست صورت، پلک 
ها و گردن تمرکز دارد اما می تــوان از آن در 
ناحیه سینه نیز اســتفاده کرد. این دستگاه با 

استفاده از تکنولوژی  دمایی فرکشنال در جوان 
سازی پوست، خطوط پیشــانی، خطوط اخم، 
 چین و چروک های گوشه چشم، چروک پلک، 
چین های نازوالبیال )چین بین بینی و دهان(، 
خطوط و چین های روی  لب، چین های چانه و 

گردن را کاهش می دهد.

تیکســل برای افرادی که می خواهند پوستی 
ســالمتر و صافتر به خصوص در ناحیه اطراف 
چشم ها داشته باشند بدون این که دوره نقاهت 
مشابه درمان های دیگر را تجربه کنند، گزینه   
بسیار مناســبی اســت. معموال در همان روز 
درمان می توانید فعالیــت های روزمره خود را 
از سرگرفته و مواد آرایشی بر پایه مواد معدنی 
استفاده کنید. نتایج این درمان بلند مدت است.

پرسش های متداول درباره تیکسل

چند جلسه درمانی الزم است؟
برای کسب بهترین نتیجه توصیه می شود 3 تا 5 
جلسه درمان انجام دهید و بین جلسات یک ماه 

فاصله بیندازید.
آیا این درمان برای من مناسب است؟

تیکسل برای تمام انواع پوست مناسب است اما 
افرادی که پوست تیره تری دارند باید پیش از 
درمان یک ناحیه کوچک را بصورت تست انجام 

دهند.
تیکسل یک روش ایده آل برای درمان مشکالت 
پوستی شــایع مانند چین و چروک، لکه های 
پیری، تغییررنگ و حتی جای جوش اســت. 
تیکســل با اســتفاده از تکنولوژی، از انرژی 
حرارتی برای تبخیر کنترل شده بافت ها بهره 
می گیرد. این روش از نظر کارایی مشــابه لیزر 

دی اکسید کربن فرکشنال است اما تا حد قابل 
توجهی راحت تر بوده و عوارض کمتری دارد. 
بنابراین خیلی زودتر می توانید به فعالیت های 

روزمره خود بازگردید.
تیکسل درمان پیشــرفته پوست است که دو 

هدف اصلی را دنبال می کند.
1- درمان های ساینده این روش محبوب ترین 
گزینه در بین این سه درمان است و موثرترین 
گزینه برای درمان جای زخم و جوش)اسکار( و 
سفت کردن پوست است. نتایج تیکسل ساینده 
یا ابالتیو با الیه برداری شیمیایی عمیق  و جوان 
سازی پوست با لیزر CO2 قابل مقایسه است. 
این گزینه اندکی زمان ریکاوری )مدت زمان الزم 
برای بازسازی پوست( نیاز دارد اما پس از چند 
روز می توانید با مواد آرایشی پوسته پوسته ها 

را پنهان کنید.
2- درمان های غیر ساینده این درمان مالیمتر از 
روش قبلی است و برای افرادی که نمی خواهند 
زمان ریکاوری داشته باشند، بهتر است. نتایج 
سفت کنندگی پوســت در این درمان مشابه 
روش ساینده است با این تفاوت که باید تعداد 
جلسات بیشــتری برای دستیابی به این نتایج 

داشته باشید.
این درمان برای تقویت پوست حساس و آسیب 
پذیر دور چشم انجام می شــود. در این ناحیه 
پوســت از ابتدا نازک بوده و پس از یائسگی با 
کاهش تولید کالژن توانایی ترمیم پوســت و 

بازسازی آن بسیار محدود می شود.

تیکسل 
بر خالف سایر 
درمان های کنونی، 
لیزر، فراصوت )اولتراسوند( 
یا فرکانس رادیویی نیست. بیش 
۹از ۹از 1۹ سال اســت که لیزر دی اکسید کربن 
)CO2(، فرکانــس رادیویی میکروســوزن 
)میکرونیدلینگ( مورد استفاده قرار می گیرد. 

شنال در جوان کشنال در جوان کشنال در جوان  استفاده از تکنولوژی  دمایی فر
سازی پوست، خطوط پیشــانی، خطوط اخم، 
چین و چروک های گوشه چشم، چروک پلک، 
چین های نازوالبیال )چین بین بینی و دهان(، 
ن هاین هاین های روی  لب، چین های چانه و  یخطوط و چیخطوط و چ

گردن را کاهش می دهد.

تیکســل برای افرادی که می خواهند پوستی 
ســالمتر و صافتر به خصوص در ناحیه اطراف 

دی اکسید کربن فرکشنال است اما تا حد قابل 
توجهی راحت تر بوده و عوارض کمتری دارد. 
بنابراین خیلی زودتر می توانید به فعالیت های 

روزمره خود بازگردید.
تیکسل درمان پیشــرفته پوست است که دو 

هدف اصلی را دنبال می کند.
1- درمان های ساینده این روش محبوب ترین 
گزینه در بین این سه درمان است و موثرترین 
گزینه برای درمان جای زخم و جوش)اسکار( و 

قوام پوســت، لکه های پیری و جای جوش و 
ارها همه با تیکســل قابل درمان هستند. کارها همه با تیکســل قابل درمان هستند. کارها همه با تیکســل قابل درمان هستند.  کاسکاس
تیکسل در اصل بر درمان پوست صورت، پلک 
ها و گردن تمرکز دارد اما می تــوان از آن در 
ناحیه سینه نیز اســتفاده کرد. این دستگاه با 

پوستی شــایع مانند چین و چروک، لکه های 
پیری، تغییررنگ و حتی جای جوش اســت. 
تیکســل با اســتفاده از تکنولوژی، از انرژی 
حرارتی برای تبخیر کنترل شده بافت ها بهره 
می گیرد. این روش از نظر کارایی مشــابه لیزر 

دکتـر مریـم ملکـی 
لیــزر  و  زیبایــی  و  مــو  پوســت،پیوند  متخصــص 
دارای رتبه سوم کشوری در بورد تخصصی پوست، مو و زیبایی
دارای ثبت اختراع دستگاه ســنجش عمر گرافت در پیوند مو

 نشانی:اصفهان، چهارباغ باال، جنب مجتمع پارک،
طبقه فوقانی بانک سپه 

36662065            36662224             همراه :09308558300
تماس از طریق پیامک و تلگرام

www.doctormaleki.com

hoorLaser_center@drmalekiclinic

رزرو نوبت از طریق سایت

 اطالعات و عکس های قبل و بعد را در سایت و اینستاگرام دنبال کنید

تیکسل جدیدترین و برترین تکنولوژی روز در جوان سازی








