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از  پس 
جعه  فا

هشتم 
ر  یو شهر
 ،60 سال 
م  حو مر
)دادستان  املشی  ربانی  اهلل  آیت  
عامل  شهریورماه   18 در  کشور(  کل 
که  را  وزیری  نخست   دفتر  انفجار 
باهنر  و  رجایی  شهیدان  شهادت  به 
تلویزیونی    پیام  یک  در  شد،  منجر 

معرفی کرد:
»عامل انفجار نخست  وزیری شخصی 
به نام مسعود کشمیری، دبیر شورای 
امنیت بوده است. این شخص بمبی 
که  بود  کرده  در کیف خود جاسازی 
به  طور عادی و معمولی، بدون این  
و  شود  ظنین  او  به  کس  هیچ   که 
و  بازرسی  را  او  هیچ  کس هم کیف 
رسیدگی نمی  کرده و... خیلی عادی 
بگیرد  دست  را  کیفش  که  بوده 
از  و  کند  شرکت  جلسه  در  برود  و 
بوده،  هم  جلسه  منشی  که  آنجایی 
باهنر  شهید  و  رجایی  مرحوم  کنار 
کیف  و  کرده  را  کار  این  و  بنشیند؛ 
و  داده  قرار  ها  آن   کنار  هم  را  خود 
انفجار،  که  بود  کرده  تنظیم  طوری 
اولین  بار، این دو شخصیت بزرگ و 
ارزنده و عزیز را بگیرد... خود او هم 
رفتاری معمولی داشته است؛ گاهی 
با  رفته، داخل می  شده،  بیرون می  
این و آن صحبت می  کرده است؛ می  
رفته است چیزی از بیرون می  آورده 
و گاهی چای می  داده است. در بین 
آمد  و   رفت   که  این مواقعی  از  یکی 
و  رفته  بیرون  به  است،  کرده  می  
دیگر برنگشته؛ و در همان موقع این 
انفجار به  وجود آمده و این عزیزان 
را از ما گرفت. و کشمیری فرار کرد و 
زنده  و  است  متواری  نیز  اکنون  هم  
است؛ مگر این  که سازمان منافقین 
از آنجایی که ببیند او شاید وجودش 
بین  از  را  وی  باشد.  مضر  برایشان 

برده باشند.«
مسعود  که  شد  آشکار  بعدها 
از  انقالب،  اوایل  در  کشمیری 
بوده  منافقین  گروهک  هواداران 
روشن   موقعیت  بعدها  البته  است؛ 
)به  و  کرده  پیدا  گروهک  در  تری 
گفته یکی از دوستانش( دارای اسم 
رمز »مجیب« بوده است. برخی افراد 

بعد از انتشار خبر نقش وی در انفجار 
نخست وزیری، شهادت دادند که او 
منافقین پس  راهپیمایی  های  در  را 
از پیروزی انقالب و یا دفتر گروهک 
گزارش  فردی  حتی  اند.  بوده   دیده 
مسعود  دفتر  در  قبال  را  وی  که  داد 
رجوی   دیده بود. بعد از انفجار دفتر 
منزل  از  بازرسی  از  وزیری،  نخست  
مقادیر  کرج،  شهرستان  در  مسعود 
زیادی سالح و مهمات و اسناد طبقه  

بندی  شده کشف شد.
بر مبنای اطالعات پراکنده  ای که در 
مطبوعات و برخی کتب منتشر شده 
اصالتا  که  کشمیری  خانواده  است، 
دارای  اند،  بوده   کرمانشاه  اهالی   از 
وضعیت فرهنگی و اخالقی نامناسبی 
کشمیری،  سعید  پدرش،  اند.  بوده  
دارای سوء شهرت بود و در خانواده 
نمی   رعایت  را  اخالقی  قیود  خود 
انگلستان  به  انقالب  از  که پس  کرد 
رفت. برادر کشمیری نیز ساکن شهر 
)و  زن  برادر  بود.  انگلستان  منچستر 
پسردایی( کشمیری به نام ابوالفضل 
منافقین  گروهک  کاندیدای  دلنواز 
برای نمایندگی مجلس از اسالم  آباد 
غرب بود. همسر کشمیری که دختر 
دایی  اش بود به نام مینو دلنواز، هم  
زمان با انفجار نخست  وزیری، توسط 
سکونت  محل  از  گروهک  عوامل 
خود به خانه تیمی انتقال داده شد 
و از طریق مرز زمینی عراق یا ترکیه به 
خارج از کشور گریخت. پدر مسعود 
در  که  بود  نفت  شرکت  بازنشسته 
در  سرطان  علت  به    1377 سال 

انگلیس فوت و دفن شد.
در کتاب خاطرات حجت االسالم ری  
شهری اولین وزیر اطالعات جمهوری 
چنین  کشمیری  مورد  در  اسالمی 

آمده است:
یکی  کشمیری  توسط  انفجار  این 
)ابتدا(  منافقین  های  نفوذی   از 
دوم  اداره  اطالعات  کمیته  در 
کمیته...  این  گرفت.  انجام  ارتش 
مسؤولیت آن با آقای مهندس محمد 
پیرورضوی(  کاظم  )محمد  رضوی 
معروف  نیروهای    از  شماری  بود، 
این  با  کنونی  اطالعات  و  سیاسی 
در  داشتند.  نزدیک  همکاری  کمیته 
این مجموعه که از نیروهای   انقالب 
تشکیل می  شد، دست  کم منافقین 
همین  یکی  داشتند:  نفوذی  دو 
شخص یعنی کشمیری و دیگر جواد 
نخست   انفجار  از  بعد  که  قدیری، 
آقای  گریختند...  خارج  به  وزیری 

مرحوم  اعتماد  مورد  خیلی  رضوی 
تا  نیز  اینجانب  بود.  رجایی  شهید 
هایی  پرونده   با  رابطه  در  که  آنجا 
)انقالب  دادگاه  به  کمیته  آن  از  که 
ایشان  با  شد،  می   ارجاع  ارتش( 
و  صالح  فرد  را  او  داشتم،  ارتباط 
اعتماد  اما  شناختم.  می   متدینی 
کشمیری    مانند  عنصری  به  ایشان 
قدر  آن   رضوی  آقای  شد...  خطرساز 
که حتی  اعتقاد داشت  به کشمیری 
در  وزیری  نخست   انفجار  از  پس 
در  اینجانب  تلفنی  سؤال  به  پاسخ 
باور  هنوز  »من  گفت:  می   باره  این  
نکرده  ام که کشمیری در این جریان 
کشمیری  باشد...«  داشته  نقش 
خیانتکاران  برای  را  خود  ماموریت 
که  داد  انجام  ماهرانه  چنان  منافق 
کرد  می   شرکت  امنیت  شورای  در 
رجایی  آقای  گاه  که  بود  معروف  و 
اول  نماز  به  )که مقید  او  پشت سر 

وقت بود!( نماز می  خواند!
یکی از کسانی  که مدتی با کشمیری 
همکار بوده است نقل کرده که وی 
آداب و اخالق  به  به  شدت متظاهر 
هم  اوقات  بسیاری  و  بود  اسالمی 
به  است.  روزه  که  کرد  می   وانمود 
گفته  خود  اداری  دوستان  از  یکی 
بود چرا می  گویی جمعه  ها می  روم 
من  جمعه.  نماز  روم  می   بگو  کوه؟ 
خودم جمعه  ها در منزل سیم تلفن 
از همکاران  اگر کسی  تا  را می  کشم 
تصور  زد،  زنگ  اداری  مسؤوالن  یا 
کند که من در نماز جمعه هستم. یا 
این  که مثال در جیب خود دو عدد 
می   تظاهر  و  گذاشت  می   خودکار 
از آن  ها شخصی و دیگری  کرد یکی 
برای  خواست  نمی   و  است  اداری 
المال  بیت   خودکار  از  شخصی  امور 
استفاده کند. همکاران او در کمیته 
تأکید  وزیری  نخست   و  دوم  اداره 
می  کردند که وی به  اصطالح خیلی   
جانماز آب می  کشید و در ظاهر خود 
را بسیار مذهبی و معتقد نشان می  

داد.
تاکنون هیچ خبری از مرگ کشمیری 
هنوز  کشمیری  است.  نشده  گزارش 
زنده است. آخرین باری که در انظار 
ختم  مراسم  در  شد،  ظاهر  عمومی   
پدرش در لندن در سال 1377 بود. 
بعد از آن هم گزارش  هایی در دست 
در  قجر  مریم  همراه  را  او  که  است 
اردن دیده  اند. او مرتکب جرم بسیار 
تا آخر  بزرگی شده است که احتماال 
عمرش هم همچنان محتاج گروهک 

منافقین خواهد ماند.
دولت  هفته  نامگذاری  علت 

چیست؟
دولت شهید رجائی، نخستین دولت 
حاکمّیت  از  پس  که  بود  مکتبی 
امور  دار  عهده   کشور،  در  لیبرالها 
مملکت گردید و در آن دوره  ی بحرانی 
حداکثر تالش و کوشش خود را برای 
انقالب  مقدس  اهداف  به  خدمت 
آنجا که جان  تا  اعمال کرد  صادقانه 

خویش را بر سر آن نهادند.
دشمنان  صدر،  بنی  عزل  از  پس 
حکومت  براندازی  در  سعی  انقالب، 
مسؤولین  بردن  میان  از  با  اسالمی 
نظام کردند و فاجعه جانگداز هفتم 
شهادت  به  منجر  که   ،1360 تیر 
از  تن   72 و  بهشتی  مظلوم  شهید 
ثمره  ی    انقالب گردید،  و  امام  یاران 
و  جهانی  استکبار  شیطانی  تصمیم 
عکس   گرچه  بود.  انقالب  دشمنان 
رهبر  انقالبی  و  قاطع  سریع،  العمل 
ایران  بزرگ  مّلت  و  انقالب  کبیر 
هرگونه ابتکار عمل را از آن  ها سلب 
نمود ولی کار به  زعم دشمنان هنوز 
به اتمام نرسیده بود و طرح نابودی 
در  مملکت  اّول  طراز  مسؤولین 
داشت.  قرار  ها  آن   فعالیتهای  رأس 
شهریور  هشتم  واقعه  ترتیب  بدین  
و  پیوست  وقوع  به  سال  همان  در 
محمدعلی  محبوب  جمهور  رئیس 
و  متفّکر  وزیر  نخست   و  رجائی 
و  االسالم  حجت   دانشمندش 
المسلمین دکتر محمدجواد باهنر در 
انفجار دفتر نخست وزیری به درجه  

ی رفیع شهادت نائل آمدند
------------------------------------------

2 شهریور؛ آغاز هفته دولت
انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم 
دو  شهادت  و   1360 سال  شهریور 
دو  و  انقالب  و  )ره(  امام  دیرین  یار 
اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی 
رجایی، رئیس جمهور و محمد جواد 
از  ای  نمونه  که  وزیر  نخست  باهنر، 
به  نیز  و  بودند  مردمی  دولتمردان 
ها  فعالیت  با  مردم  آشنایی  منظور 
آینده  های  برنامه  و  اهداف  بیان  و 
دولت، هفته ای به نام هفته دولت 
تا  دوم  از  که  است  شده  نامگذاری 

هشتم شهریور می باشد.
هفته دولت

در تاریخ هر ملت، فراز و نشیب های 
که  دارد  وجود  شیرینی  و  تلخ 
سازنده  و  سرنوشت  تعیین کننده 
نظام  است.  ملت  آن  فرهنگ 

ایران به رهبری  جمهوری اسالمی در 
را  او  مانند  جهان  که  مردی  بزرگ 
کمتر به خود دیده است و همچنین 
مرز  این  فداکار  فرزندان  جان فشانی 
در  کرد.  آغاز  را  خود  حرکت  بوم،  و 
شخصیت  دو  شهادت  میان،  این 
به  که  باهنر  و  رجایی  اسالم،  فداکار 
آتش کین منافقان سوختند، فصلی 
از شهادت را به نام »هفته دولت« در 

تاریخ انقالب گشوده است.
هفته ای  چنین  نام گذاری  علت 
رجایی،  شهید  دولت  که  است  این 
که  بود  مکتبی  و  دولت  نخستین 
بر کشور،  لیبرال ها  از حاکمیت  پس 
عهده دار امور شد. این دولت در آن 
تالش  حد  بیش ترین  بحرانی،  دوره 
و کوشش را برای خدمت به اهداف 
مقدس انقالب از خود نشان داد، تا 

آنجا که جان خویش را سر آن نهاد.
مقام معظم رهبری درباره ویژگی های 
باهنر  و  رجایی  شهیدان  اخالقی 
بی  مرد  باهنر،  »شهید  می فرماید: 
ظاهر  از  هیچ کس  که  بود  تظاهری 
و ذهن  باطن  در  نمی فهمید  او  آرام 
می گذرد.  چه  او  مّواج  اندیشه  و 
وی یکی از متفکرین و تئوریسین ها 
بود.  انقالب  ایدئولوگ های  و 
و  داشت  زیادی  نوشته های 
کرده  تنظیم  را  زیادی  کتاب های 
شهید  با  نزدیکی  بود....ارتباطات 
و  داشت  بهشتی  شهید  و  مطهری 
برای عظمت فکری و  اینها،  هر دوی 
زیادی  ارزش  او  عملی  تفکر  قدرت 
قائل بودند... نقش شهید رجایی و 
لیبرالی  ماهیت  کردن  افشا  در  باهنر 
و منافقانه بنی صدر، بسیار برجسته 
و  خود  صبر  با  رجایی  شهید  بود. 
قبول  با  و  عظیم  حوصله  و  متانت 
غیرقابل  و  قلبی  رنج های  و  دردها 
بنی  توانست،  داشت،  که  افشایی 
صدر خائن را افشا و رسوا کند و به 

زمین بکوبد.
کارنامه شهیدان رجایی و باهنر

از  رجایی  شهید  دولت  که  زمانی 
مجلس رأی اعتماد گرفت و کار خود 
را شروع کرد، مردم ناراضی و نگران از 
عملکرد دولت موقت، در پی نخست 
قلب  عقده  که  می گشتند  وزیری 
و  شور  انقالب  به  و  بگشاید  را  آنها 
هیجانی دوباره ببخشد. این در حالی 
بود که یک خط لیبرالیستی خطرناک 
حجاب های  و  نقاب ها  زیر  در 
گوناگون، می کوشید انقالب اسالمی 
را از مسیر خود منحرف کند، آن را از 
حرکت باز دارد و به نابودی بکشاند. 
توانستند  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
عشق و ایمان را به مردم ارزانی کنند 
به  مردم  به همه  و خدمات شایانی 
ویژه محرومان ارائه دهند که برکات 

آن تا کنون نیز ادامه دارد.
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره 286

نیمه اول شهریور 1398

قیمت : 1000 تومان

تاسیس 1374

 علت نامگذاری هفته دولت چیست؟

دو یار انقالب، رجایی و باهنر در 
اثر انفجار دفتر نخست وزیری 
در 8 شهریور 1360 به شهادت 

رسیدند

عارف: رئیس جمهور با 
مردم صادق باشد

نقدی بر گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید/ اقتصاد نفتی 
ایران مقاوم شد؟/ وقتی ریشه های تورم خشک نشد

آیا مرغ ها  
هورمون دارند؟

نطنز نگین درخشان 
شهرهای اصفهان + 

تصاویر

محقق داماد: قبول دارم که گناه باعث زلزله 
است، اما گناهانی همچون رشوه و فساد اداری

سالمت روان خود را تضمین کنید
با توجه به ظهور و نفوذ مدرنیته و دشوار شدن 
زندگی، و در شرایط تنش زای امروز حفظ و ارتقاء 
سالمت روان یک موضوع مهم و حیاتی است. 
شکاف بین نسلی، شرایط اقتصادی، پدیده های 
نوظهور، آالینده های محیطی و بسیاری عوامل 

دیگر باعث پایین آمدن کیفیت زندگی ...

معضل 
»کارمندان 

بی کار«
باهنر،  و  رجایی  مظلومانه  از شهادت  بعد  سال  یک  رهبری،  معظم  مقام 
در مورد ارزیابی این حادثه می فرماید: ما امروز از این حادثه درس می 
گیریم که ضد انقالب برای پیشبرد اهداف خودش، حاضر است چهره هایی 
به قداست رجایی و باهنر را به آن شکل فجیع نابود کند. ما می فهمیم 
که ضد انقالب با چهره های منافقانه ای حاضر است در همه جا و حتی 
اتاق کار شهید رجایی نفوذ کند و به این وسیله، جنایتی را انجام دهد؛ در 
صورتی که شهید، با همه زیرکی و هوشیاری او را نشناسد و چهره منافقانه 

او را نتواند تشخیص دهد.
متروک  و  بسته  بایگانی  یک  اما  گذاشتیم،  تاریخ  در  را  حادثه  این  ما 
نیست، بلکه هر لحظه در مقابل چشم ماست و باید از آن عبرت بگیریم و 
همچنان که بارها گفتیم، خودمان را برای سرنوشت افتخارآمیز و غرورآمیز 

این دو شهید عزیز آماده کنیم.
امام خمینی )ره( به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر فرمود: ملتی 
که قیام کرده است در مقابل همه قدرت های عالم، ملتی که برای اسالم 
قیام  احکام  پیشرفت  برای  است،  کرده  قیام  خدا  برای  است،  کرده  قیام 
کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند؛...گرچه خود واقعه و 
خود این افرادی که شهید شده اند، در نظر همه ما عزیز و ارجمندند. آقای 
رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با 
قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند. مرحوم رجایی به من گفتند 
که من بیست سال است که با آقای باهنر همراه بودم و خدا خواست که 

با هم از این دنیا به سوی او هجرت کنند.

ارتباط دین و دولت در قرآن
در قرآن مجید، ارتباط تنگاتنگی میان دین و دولت وجود دارد. بر اساس 

آیات الهی، دولت امری است که در ذات دیانت نهفته است.
خداوند در قرآن مجید می فرماید: »خداوند مالک حکومت و دولت است 
و آن را به هر که بخواهد می دهد و از هر که بخواهد می گیرد«. واژه ملک 
در این آیه، همان سلطنت و دولت است که در اصل از آن خداوند است و 
آن را به نیکان می دهد. منظور از دولت در این دسته از آیات، همان دولت 

الهی است که جنبه حقیقی دارد و مشروعیتش ذاتی است.
در اندیشه قرآنی، طبیعت جامعه بشری، نهایت کمال خود را می جوید 
و حرکت جوامع هم به همان سمت و سو است. این قاعده کمال نهایی، 
در همه جنبه های انسانی، اجتماعی، مدنی، اخالقی و روانی جریان دارد 
و ناگزیر باید زندگی اجتماعی و مدنی انسان نیز به عالی ترین شکل خود 
دست یابد و همه استعدادهایی که در وجود آدمی نهفته است، آشکار 

شود و به هدف غایی زندگی برسد.

دولت، امانت الهی
قرآن کریم، حاکم و سرپرست اجتماع را، امین و نگهبان آن جامعه می داند. 
از این آیه، در نامه ای به حاکم آذربایجان  الهام  با  امام علی علیه السالم 
می نویسد: »مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده، شکاری است 
که به چنگت افتاده است؛ خیر، امانتی برگردنت گذاشته شده و باالدست 
به استبداد و  نرسد که  را  تو  را می خواهد.  از تو حفظ حقوق مردم  تو، 
دل خواه، میان مردم رفتار کنی.« حضرت در جای دیگر، ضمن بخشنامه 
ای به مأموران مالیاتی خود می فرماید: به عدل و انصاف رفتار کنید. به 
مردم درباره خودتان حق بدهید. پر حوصله باشید و در برآوردن نیازهای 
آنها تنگ حوصلگی نکنید که شما خزانه داران رعیت، نمایندگان ملت و 

سفیران حکومتید.
بنابراین هفته دولت، فرصتی است تا عملکرد دولت ها که با اهداف بزرگی 
چون پایبندی کامل به دین خدا و اصرار بر اقامه الهی، عدالت طلبی، مبارزه 
کار  روی  به محرومان  توجه  و  و صراحت  دامنی، صداقت  پاک  با فساد، 

می آیند، برای مردم بیان شود.

دولت و توجه به محرومان
استفاده  در  و  قانون  برابر  در  جامعه،  افراد  همه  باید  اسالمی  نظام  »در 
از مواهب  مندی  بهره  در  و  یکسان  اسالمی،  میهن  امکانات خدادادی  از 
و  نباشد  زورگویی  به  قادر  قدرتی،  صاحب  هیچ  باشند.  متعادل  حیات، 
هیچ کس نتواند بر خالف قانون، میل و اراده خود را به دیگران تحمیل 

کند.
و  باشند  برهنگان جامعه، مورد عنایت خاص دولت  پا  و  طبقات محروم 
رفع محرومیت و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان، وظیفه بزرگ دولت و 
دستگاه قضایی محسوب شود. هیچ کس به خاطر تمکن مالی، قدرت آن 
را نیابد در امور سیاسی کشور و در مدیریت جامعه دخالت و نفوذ کند، 
و هیچ تدبیری در جامعه، به افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا نینجامد. 
پابرهنگان، حکومت اسالمی را پشتیبان و حامی خود حس کنند و برنامه 

های آن را در جهت رفاه و رفع محرومیت خود بیابند«



سیاسی2

خبرگزاری  احزاب  حوزه  گزارش  به 
جمع  در  عارف  محمدرضا  فارس، 
طلب  اصالح  فعاالن  از   تعدادی 
استان خراسان رضوی با تبریک هفته 
و خاطره  یاد  گرامی داشت  و  دولت 
لزوم  بر  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
با  حاکمیت  ارکان  تمامی  همراهی 
دولت تاکید کرد و گفت: دولت آقای 
در  ارزشمندی  دستاوردهای  روحانی 
عرصه  در  بویژه  مختلف  حوزه های 
را  کشور   فعلی  مشکالت  اگر  است  انصافی  بی  و  دارد  بین الملل 

تماما متوجه دولت بدانیم.
موانع و مشکالتی که دولت بر سر راه دارد توسط رئیس جمهور  به 

مردم گفته شود
وی با بیان اینکه منکر اشتباهات دولت در سیاست گذاری در حوزه 
اقتصادی کشور نیست، در عین حال گفت: موانع و مشکالتی که 
دولت بر سر راه دارد باید توسط رئیس جمهور  به مردم گفته شود 
جریان  در  مردم  اگر  مطمئنم  و  کرد  مردم صادقانه صحبت  با  باید 
خواهند  دولت  با  بهتری  همراهی  بگیرند  قرار  موانع  و  فعالیت ها 

داشت.

گفتمان اصالحات هدف گیری شده است
رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه  بناست تا کارهای اصالح طلبان دیده 
نشود و گفتمان اصالحات هدف گیری شده است ،خاطرنشان کرد: 
فراکسیون امید و سایر بخش های در اختیار اصالح طلبان عملکرد 
خوبی داشته اند که از جمله آن   اقدامات می توان به اصالح قانون 
کرد  اشاره  ایرانی  مادر  فرزندان  تابعیت  و  اعدام  مجازات  کاهش 
اما عده ای بنا دارند تا کارهای اصالح طلبان دیده نشود و گفتمان 

اصالحات هدفگیری شده است.
روی  بر  حمالت  تمرکز  خارجی،  رسانه های  هجمه های  در 

اصالح طلبان است
عارف  با بیان اینکه در بسیاری از موضوعات و کارهای فراکسیون 
امید، علنی و رسانه ای شدن موضوع، رسیدن به موفقیت را سخت 
کاهش  قانون  اصالح  حصر،تاکیدکرد:  موضوع  حل  مانند  می کند، 
مجازات برخی از قاچاقچیان  موادمخدر از کارهای خوب فراکسیون 
امید بود چرا که رتبه ایران در بین کشورهایی که مجازات  اعدام 
دارند را چندین پله کاهش داد و در مجامع مختلف بین المللی از 

این اقدام تقدیر می شود.
وی تاکید کرد: موضوعات در فراکسیون امید به صورت اجماعی 
یک  سالی  که  فراکسیون ها  عمومی  مجمع  می شود؛  تصمیم گیری 

سال  در  بار   12 الی   10 اما  امید  فراکسیون  در  می شود،  برگزار  بار 
برگزار می شود هیچ فراکسیونی حتی یک سوم جلسات ما را برگزار 

نکرده است.
دو اشتباه راهبردی در انتخابات مجلس دهم

رییس فراکسیون امید یادآور شد: در انتخابات مجلس دهم دو 
اشتباه راهبردی انجام دادیم؛ اول این که با حامیان دولت ائتالف 
کردیم که در واقع جبهه حامیان دولت نبودند و فقط یک حزب بود 
و کل جریان اصالحات با یک حزب فقط ائتالف کرد و اشتباه دوم 
مربوط به لیست بستن یا حمایت از اشخاص به صورت سلبی بود، 

یعنی به دلیل این که فردی رای نیاورد، از افرادی حمایت کردیم.
عارف افزود: بر اساس سیاست دوم، ما در بعضی مناطق از افرادی 
حمایت کردیم که مشخص بود به محض ورود به مجلس روبروی 
از  نیاورد  رای  دیگری  فرد  که  این  دلیل  به  اما  ایستاد  ما خواهند 

آن ها حمایت کردیم، که اشتباه بود.
کالم  و  حرف  در  مجلس  مستقل  نمایندگان  کرد:  خاطرنشان  وی 
اصالح طلب و همراه ما هستند اما هنگام رای گیری ها و در بزنگاه ها 
عموما و تقریبا همیشه رای هایشان در سبد رقیب فراکسیون امید 

بوده است.
گفتمان اصالحات گفتمان هزینه دادن و قربانی شدن است

جریان  اشتباهات  برخی  مقصر  باشد  بنا  اگر  کرد:  تاکید  عارف 
اصالح طلب یک یا دو نفر معرفی شود ایرادی ندارد چرا که اصالحات 

گفتمان هزینه دادن و قربانی شدن است.
اصالحات مردنی و دفن شدنی نیست

به  اشاره  با  اصالح طلبان  سیاست گذاری  شورای عالی  رییس 
شدنی  دفن  و  مردنی  اصالحات  گفت:  پیش رو،  انتخابات های 
مگر  است؛  انقالب  اصیل  جریان  سیاسی  جریان  این  و  نیست 

به  توجه  با  باشیم،البته  نداشته  حضور  انتخابات  در  می توانیم 
شرایط، جایگاهمان را باید تعریف کنیم.

وی با اشاره به فعالیت شورای عالی اصالح طلبان گفت: هیچکس 
نمی گوید عملکرد شورای هماهنگی  جبهه اصالحات و شورای عالی 
اصالح طلبان  بدون نقص بوده اما برخی افراد درخصوص بخشهایی 
از عملکرد شورای عالی اصالح طلبان انتقاد می کنند که اتفاقا نقطه 

قوت ما بوده است.
انتخابات های مختلف  با مرور سیاست های اصالح طلبان در  عارف 
بیان کرد: با توجه به پیروزی های به دست آمده در انتخابات های 
سالهای اخیر  دیدیم که شورای عالی اصالح طلبان توانست در چند 
انتخابات موفق عمل کند. در هر حوزه ای در انتخابات مجلس دهم 
که اصالح طلبان کاندیدا داشتند ولی شکست خوردیم، به دلسل 

منیت حزبی و فردی بوده است.
اصالح  که مسائل شورای عالی  احزاب  برخی  کرد:از  خاطرنشان  وی 
که  چرا  داریم  گالیه  نمی کنند  منتقل  استان هایشان  به  را  طلبان  
باقی  کماکان  شهرستان ها  در  می شود،  حل  تهران  در  که  مسائلی 

می ماند.
و  وحدت  انتخابات ها  در  ما  پیروز  رمز  اینکه  بیان  با  عارف 
شکست  جا  هر  و  است  بوده  احزاب  و  افراد  ازخودگذشتگی 
خوردیم به دلیل ناهمانگی و نرسیدن به اجماع بوده است،تصریح 
می رود،  شهرستان ها  به  وقتی  تهران  در  اختالف  کرد:کوچکترین 
دامنه ی آن بسیار گسترده می شود و تضادهایی را ایجاد می کند. 
باید وجود  و شهرستان ها  تهران  از  اعم  تمامی حوزه ها  در  اجماع 
تصمیمات  تمامی  طلبان  اصالح  شورای عالی  باشد.در  داشته 
افرادی  هم  مختلف  انتخابات های  در  و  می شود  گرفته  اجماعی 

متفاوتی مسوولیت کارگروه های مختلف را برعهده داشته اند.

دوازدهم  عملکرد  در خصوص  را  گزارشی  بودجه  و  برنامه  سازمان 
به  ارائه کرده است که نشان می دهد وابستگی  آمارای  به صورت 
نفت همچنان وجود دارد، البته دولت در این گزارش سعی داشته 
و  دهد  نشان  خود  از  مثبتی  چهره  پیشین  دولت های  مانند همه 

فقط برخی شاخص ها را گزینشی انتخاب کرده است.
به گزارش الف، سازمان برنامه و بودجه به مناسبت هفته دولت 
این  است.  کرده  ارائه  دوازدهم  دولت  عملکرد  از  آماری  گزارشی 
برخی  از  مقایسه ای  شده  منتشر  مختصر  صورت  به  که  گزارش 
شاخص های منتخب سال97 نسبت به سال 92 است و سازمان 
برنامه و بودجه اشاره ای به آمارهای سال های گذشته نکرده است.
روی  سال92  در  امید  و  تدبیر  دولت  که  زمانی  گزارش،  بنابراین 
کار آمد، اقتصاد ایران به دلیل تشدید تحریم های غرب و عملکرد 
نامناسب دولت دهم با رکود مواجه شده بود و دولت آقای روحانی 
با هدف حل مسئله هسته ای و جذب سرمایه های خارجی، امیدی 
را در جامعه ایجاد کرد ولی اقدامات دولت در راستای حل ریشه ای 
مشکالت اقتصادی ایران نبود و برخی تصمیمات دولت باعث شد 
رکود به ارث رسیده عمیق تر شود و با گره زدن اقتصاد به مذاکرات 

هسته ای و سیاست خارجی عمال چند سال را از دست داد.
سازمان برنامه و بودجه اکنون گزارشی از اقدامات دولت دوازهم 
با عنوان سالی که گذشت، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و خالصه 
البته  را منتشر کرده است  یازدهم و دوازدهم  اهم عملکرد دولت 
انتخاب برخی شاخص ها به دنبال  با  به نظر می رسد این سازمان 
از عملکرد دولت در اقتصاد است، کاری  نشان دادن چهره مثبتی 
کارشناسان  بودند.  داده  انجام  را  آن  نیز  گذشته  دولت های  که 
بخصوص طرفداران دولت تدبیر و امید به کارنامه اقتصادی دولت 
دولت  مثبت  اقدامات  از  نمی تواند  چند  هر  دارند،  جدی  انتقاد 
کارنامه  دادن  نشان  برای  شاخص  بهترین  اما  کرد  پوشی  چشم 
دولت، رضایتمندی مردم است که با توجه به مشکالت اقتصادی و 

معیشتی جامعه نمره خوبی به دولت نخواهد داد.
در ادامه چند شاخص اعالم شده در این گزارش مورد بررسی قرار 

گرفته اند:

۱- افت قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای یک اقتصاد نفتی
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، قیمت میانگین هر بشکه 
نفت در سال 92 در حدود 104 دالر بود که این عدد برای سال 97 
به 68.8 دالر کاهش یافت این شاخص نشان می هد که قیمت 
نفت در یک بازه زمانی ۵ ساله 3۵ درصد افت را تجربه کرده است.

ماه سال93  مرداد  از  سیاه  قیمت طالی  کاهش  الف،  گزارش  به 
به دلیل افزایش عرضه این ماده سیاه و نفت شیل ها در بازارهای 
جهانی آغاز شد به طوری که حتی قیمت نفت در مقاطعی حتی به 
حدود 40 دالر در هر بشکه هم رسید که با تصمیمات اوپک در دو 

سال گذشته این شاخص کمی بهبود یافت.
به  نمی توان  که  می دهد  نشان  موضوع  این  نفت  قیمت  افت 
قیمت  است  ممکن  طرف  یک  از  زیرا  کرد،  اتکا  نفتی  درآمدهای 
به  اقتصاد  وابستگی شدید  از سوی دیگر  و  آن دچار تالطم شود 
پول نفت باعث شده آمریکا از اهرم تحریم برای فشار اقتصادی به 
ایران اقدام کند که کاهش وابستگی به طالی سیاه یکی از ملزمات 
اصالح اقتصاد ایران است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی به 

آن تاکید شده است.
2- میزان وابستگی بودجه به نفت!

سهم  آمد  سرکار   92 سال  در  که  زمانی  دوازهم  و  یازدهم  دولت 
درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کل کشور براساس آمار سازمان 
برنامه و بودجه حدود 41 درصد بود که این عدد در پایان سال 
97 به 31.3 درصد کاهش یافته است. هر چند عملکرد کاهش 
مورد  چند  به  باید  ولی  می شود  ارزیابی  مثبت  نفت  به  وابستگی 

اشاره کرد:
* نخست نشان می دهد همچنان سهم نفت در بودجه تاثیرگذار و 
در حدود یک سوم است و یکی از آرزوهایی که دونالد ترامپ به 
دنبال آن بود، صفر کردن صادرات نفت ایران بود تا بتواند به قول 
خودش ایران را پای میز مذاکره بکشاند، هر چند در این امر موفق 
نشد ولی صادرات نفت کشورمان در سال جاری با افت شدید و 
کسری بودجه مواجه شد و ای کاش دولت تدبیر و امید برنامه ای 
برای این روزهای اقتصاد ایران داشت تا اثر تحریم نفت را خنثی 

می کرد.
* نکته دیگر این است که به نظر آمار اعالم شده مربوط به ارقام 
بودجه 97 است نه عملکرد بودجه؛ که در همین رابطه عادل آذر 
رئیس دیوان محاسبات در آذر ماه سال 97 با ارائه گزارش هشت 
 97 سال  بودجه  در  نفتی  درآمدهای  سهم  افزایش  از  سال،  ماه 
انتقاد کرد و گفت: سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی بودجه 
البته  یافته است؛  افزایش  به 43 درصد  ماه 97(  آبان  پایان  )تا 
و  محاسبات  دیوان  گزارش  منتظر  باید  شاخص  این  صحت  برای 

تفریق بودجه ماند تا مشخص شود سهم نفت چه میزان است.
کمیسیون  عضو  اسماعیلی  علی  سخنان  براساس  همچنین   *
معتقد  توسعه  برنامه ششم  بررسی  زمان  در  نمایندگان  اقتصادی 
تا  ساالنه  می بایست  بودجه  در  نفتی  درآمدهای  سهم  که  بودند 
براساس  می بایست  نیز  میزان  این  که  یابد  کاهش  درصد   3۵
میانگین مجموع درآمدهای دولت از نفت باشد، اما در عمل این 
میزان کاهش یافته است. وی تاکید کرد سهم بودجه از درآمدهای 
سخنان  این  یابد.  کاهش  درصد   2۵ میزان  به  می بایست  نفتی 

نشان می دهد دولت در این امر موفق نبوده است.

تهیه  بودجه  و  برنامه  از سایت سازمان  که  زیر  در جدول  البته   *
شده میزان کاهش 24 درصد درج شده است که با توجه به نشان 
دادن ارقام به درصد و یک مشخص می شود میزان کاهش کمتر از 

10 درصد است گویا گزارش با عجله تهیه شده است.
۳- 2۵2 میلیارد دالر فروش نفت در دولت اعتدال

سازمان برنامه در گزارش خود مقایسه ای از میزان درآمدهای نفتی 
سال های  در  نفت  فروش  مجموع  گزارش  این  در  است.  داشته 
1387 تا 1391 )4 سال( 332 میلیارد دالر و در سال های 1392 تا 
1397 )۵ سال( 2۵2 میلیارد دالر اعالم شده یعنی دولت تدبیر و 
امید با توجه به کاهش شدید قیمت نفت این میزان درآمد نسبت 

به دوره قبل ) با کاهش 24درصدی( داشته است.
۴- ادامه روند خام فروشی نفت

یکی از شاخص هایی که در گزارش سازمان برنامه اعالم شده مربوط 
به میزان تولید نفت و جلوگیری از خام فروشی است. براساس این 
شاخص میزان تولید نفت خام در سال 92 در بیشر از 3 میلیون 
و 900 هزار بشکه در روز بود که در پایان سال 97 با رشد 3.3 
درصدی به حدود 4 میلیون و ۵0 هزار بشکه افزایش پیدا می کند.
در این گزارش آمده است در سال 92 در حدود یک میلیون و 860 
از خام فروشی داده  و جلوگیری  پاالیشگاه ها  به  نفت  هزار بشکه 
پایان سال 97  افزایش 72 هزار بشکه ای در  با  این عدد  شد که 
یعنی دولت همچنان  بشکه می رسد  هزار  و 932  میلیون  به یک 
به خام فروشی ادامه می دهد  و چشم به پول صادرات نفت دارد 
که این موضوع با اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت 
دارد. البته دولت چه قبل و چه بعد از اجرایی شدن توافق برجام 
به دنبال فروش نفت بیشتر به جای انجام اصالحات اقتصادی بود 

یعنی هدفش ایجاد رونق با پول نفت بود.

۵- مثبت و منفی شدن رشد اقتصادی
براساس گزارش عملکرد دولت رشد اقتصادی با نفت برای سال های 
92، 96 و 97 به ترتیب 0.6-، 3.9 و 4.7- است که کاهش نرخ 
است.  دانسته  تحریم ها  اعمال  از  ناشی  را  گذشته  سال  در  رشد 
کارشناسان مثبت شدن رشد اقتصادی را به دلیل افزایش و فروش 

نفت عنوان کرده و آن را رشد بی کیفت می دانستند که این اتفاق 
در آمار اعالم شده نشان داده شده، هر چند دولت منفی شدن را 
میزان  چه  دهد  پاسخ  باید  اما  است  انداخت  تحریم ها  گردن  به 
سیاست ها در استای حمایت از تولید ملی و رشد آن با توجه به 

تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی شده است؟

۶- کاهش نرخ تورم یک دستاورد!
سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به دستاوردی که دولتمردان 
به آن افتخار می کردند اشاره و آورده است نرخ تورم براساس اعالم 
 8.1 به  در سال 96  و  32.1درصد  به  در سال 92  ایران  آمار  مرکز 
این  در  است.  رسیده  درصد   26.6 به  هم   97 سال  در  و  درصد 
گزارش آمار سهم تحریم ها از اثرگذاری در افزایش نرخ تورم ۵.18 
درصد اعالم شده که همین موضوع نشان می دهد سهم تحریم ها 

در مشکالت اقتصاد کم است.
دولتمردان تدبیر و امید همیشه از کاهش نرخ رشد تورم به عنوان 
این کاهش  اقتصادی  کارشناس  البته  یاد می کردند  یک دستاورد 
ریشه های  که  بودند  معتقد  و  می دانستند  تورمی  رکود  را حاصل 
تورم در اقتصاد ایران خشک نشده است که این موضوع در سال 
داد.  نشان  را  افزایش شدید قیمت ها خود  با  امسال   و  گذشته 
البته دولت برای دفاع از کارنامه خود نرخ میانگین تورم یک ساله 
را مدنظر قرار داده است اما براساس آمار اعالم شده مرکز آمار در 
اسفند ماه 97 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از آن ٤٧,٥ درصد است؛ یعنی خانوارها به طور میانگین ٤٧,٥ 

درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٦ پول پرداخت کردند.

بخشی از مصاحبه را می خوانید:
این روزها نگرانی زیادی در میان مردم از بحث 
زلزله به واسطه اتفاقاتی که رخ داده، پدید 
آمده است و از سوی دیگر نیز شاهدیم که 
برخی با استناد به مباحث دینی آن را ناشی 
از گسترش گناه و فساد در جامعه می دانند.

از  بعضی  است.  طور  همین  دقیقا  بله، 
ائمه جمعه این نکته را تکرار می کنند. بنده 
تفسیری  با  اما  است  درست  این  معتقدم 
که خودم عرض می کنم. بله، گناه باعث این 
در  خانه ها  چرا  گناه؟  کدام  اما  است.  بالها 

ژاپن  در  و  می شود  خراب  زلزله  اثر  در  ایران 
این طور نمی شود؟ این زلزله که آنجا بیشتر 

است.
ساختمان ها  ژاپن  در  که  است  شده  چطور 
کامال  روایات  من  نظر  به  نمی شود؟  خراب 
درست است و اشتباه نکرده اند. فساد اداری 
گناه  است.  شده  زلزله  باعث  گناهکاری  و 
رشوه باعث این قضیه شده است. گناه جهل 
گناهی  چه  گرفت.  نظر  در  باید  هم  را  مردم 
که  برج سازی  آن  گناه  است.  باالتر  جهل  از 
معمول  حد  از  بیش  کالن تر  استفاده  برای 
ویران  زلزله  اثر  بر  که  می سازد  ساختمانی 
می شود و مردم کشته می شوند. سنت الهی 
قرار  در شرایط خاصی  وقتی  زمین  که  است 

بگیرد، می لرزد. این سنت الهی است.
عقرب اگر نگزد که عقرب نیست. خاک بر سر 
عقربی که نگزد! آن عقرب خری است )خنده(! 
می خوابم  جایی  شب  که  است  من  از  گناه 
را  خانه ام  باید  من  آنجاست.  عقرب  که 
محکم بسازم، وگرنه به تعبیر حاج مالهادی 
االبخره«،  لحبس  االرض  »زلزله  سبزواری 
یعنی جمع شدن بخار و گسل و اینها قانون 

نیامده  باران  که  کنید  فرض  است.  طبیعت 
است و دعا می کنیم که خداوند باران ببارد 
و آیه 28 سوره شورا را زیاد می خوانیم که: 
»و ُهو الّذی ُینزُِّل الْغْیث ِمْن بْعِد ما قنُطوا و 
اما کسی  الْحمیُد«  الْولِیُّ  ُهو  و  رْحمتُه  یْنُشُر 
ندارد  حق  بگذارد،  باران  زیر  را  لباسش  که 
بگوید که چرا باران باریده و خدا لباس من را  
تر کرده است؟! این حرف عقالنی نیست. او 
باید لباسش را جایی پهن کند که باران آن را 
خیس نکند. ما به خودمان ظلم کرده ایم. قرآن 
مجید می فرماید: »ظهر الْفساُد ِفی الْبرِّ والْبْحِر 
ِبما کسبْت اْیِدی الناِس لُِیِذیقُهْم بْعض الِذی 
 )41 آیه  روم،  )سوره  یْرِجُعون«  لعلُهْم  عِمُلوا 
باعث خرابی خانه شان  یعنی مردم خودشان 
هستند. بنده وارد نیستم. باید از مهندسین 
پرسید. اگر مهندسین کوتاهی کرده اند، باید 
کجا  کشور  آرشیتکت های  باشند.  پاسخگو 
هستند؟ باید مطالعه کنند و ببینند که چرا 
بر  روز  ژاپن هر  پیشرفته مثل  در کشورهای 
اثر زلزله خرابی های ناگوار پیش نمی آید. چرا 
زلزله  ایران  از  بیشتر  که  آنجا  نمی شنویم؟! 

می آید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
با بیان اینکه، برخی افراد در دستگاههای 
اجرایی بدون داشتن هیچ گونه پست یا 
وظیفه ای فقط ساعت می زنند و حقوق 
دستگاههای  گفت:  می کنند،  دریافت 
بدون  حقوق  که  سازمانهایی  با  نظارتی 
می دهند  بی کار"  "کارمندان  به  ضابطه 

برخورد کنند.
با  گفتگو  در  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
تسنیم،  با بیان اینکه، در برخی سازمانها 
بدون  که  دارد  وجود  کارمند  تعدادی 
انجام کوچکترین فعالیت حقوق دریافت 
می کنند، گفت: در یکی از دستگاهها نیز 
افرادی مشاهده شده اند که هیچ گونه 
 9 تا   8 ماهیانه  اما  ندارند  وظیفه ای 
میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. 
ساعات  در  افراد  این  شده  دیده  حتی 
دارند  حضور  دستگاه  در  نیز  کار  پایانی 

تا از مزایای اضافه کاری استفاده کنند.
و  برنامه  کمیسیون  عضو  این  گفته  به 
بودجه، این چالش مربوط به استخدام 

دولتی  ادارات  در  نیروها  ضابطه  بدون 
به  افرادی  سازمانها  برخی  در  و  بوده 
به  نیازی  واقعا  که  شده اند  کارگیری 

حضور آنها نبوده است.
ادامه  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
داد، سالیانه چند ده هزار میلیارد تومان 
صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان 
کیفیت  از  مردم  اما  می شود  دولت 
راضی  دستگاهها  از  بسیاری  خدمات 
به  حقوق  پرداخت  متاسفانه  نیستند. 
نظام  چالشهای  به  نیز  بیکار  کارمندان 
اداری کشور اضافه شده و باید برای رفع 

آن چاره اندیشی شود.
بر  کار  بدون  افراد  این  گفت:  دلیگانی 
اساس ضوابط استخدامی حاضر نیستند 
در نقاط دیگر کشور به کار گرفته شوند 
و بر همین اساس دیده می شود تعداد 
قابل توجهی معلم در تهران حضور دارند 

بدون آنکه از آنها استفاده شود.
وی در واکنش به این موضوع که ظاهرا 
پرداخت  خصوص  در  محاسبات  دیوان 

حقوق به این کارمندان بیکار در یکی از 
اقتصاد  وزارت  مجموعه    زیر  سازمانهای 
نیز ورود کرده است، گفت:  دستگاههای 
بدون  حقوق  که  سازمانهایی  با  نظارتی 
می دهند  بی کار"  "کارمندان  به  ضابطه 

برخورد کنند.

عارف: رئیس جمهور با مردم صادق باشد

نقدی بر گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید/ اقتصاد نفتی 
ایران مقاوم شد؟/ وقتی ریشه های تورم خشک نشد

محقق داماد: قبول دارم که گناه باعث زلزله است، اما 
گناهانی همچون رشوه و فساد اداری

معضل »کارمندان بی کار« در برخی سازمان های 
دولتی با حقوق 8میلیونی
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۳سالمت

به گزارش سالمت نیوز به نقل از مهر، محققان 
واترلو کانادا »کلیه کامپیوتری« را طراحی کرده 
اند که از طریق آن می توانند به تاثیر داروها 
نوشند  نمی  آب  کافی  اندازه  به  که  افرادی  بر 

پی ببرند.
برای  آب  تعادل  حفظ  در  ها  کلیه  توانایی 
بر  ها  کلیه  است.  ضروری  مان  بدن  سالمت 
تعادل آب کنترل دارند و زمانیکه کم آب باشند 
با تولید ادرار غلیظ به خروج مواد زائد از بدن 

کمک می کنند.
جمعیت مسن که مبتال به بیماری های کلیوی 
هستند و افرادی که داروی فشارخون مصرف 
می کنند گاهًا دارای مشکل در حفظ تعادل آب 

هستند.
اختالل  دارای  مسن  افراد  دریافتند  محققان 

نوع  چندین  که  افرادی  و  ها  کلیه  عملکرد  در 
دارو مصرف می کنند نیاز به مصرف آب بیشتر 

دارند.
در  تحقیق،  تیم  سرپرست  الیتون«،  »آنیتا 
به فشارخون  مبتال  »افراد  باره می گوید:  این 
زیاد  ادرارکردن  برای  های  قرص  معموال  باال 
در  و  شان  خون  حجم  تا  کنند  می  استفاده 

نهایت فشارخون شان کاهش یابد.«
این بیماران غالبًا داروی دیگری هم برای تاثیر 
بر  که  کنند  استفاده می  بر سیستم هورمونی 

کلیه ها تاثیر خواهد داشت.
وی در ادامه می افزاید: »بسیاری از افراد این 
دو نوع دارو را مصرف می کنند و هیچ مشکلی 
و  شده  سردرد  دچار  زمانیکه  اما  ندارند.  هم 
این  همزمان  مصرف  نمایند،  مصرف  آسپرین 

سه دارو به کلیه ها آسیب می رساند.«
را  بار یک مدل محاسباتی  اولین  برای  الیتون 
طراحی کرده که انقباض ماهیچه ها را در زمان 
سازی  شبیه  مثانه  به  ها  کلیه  از  ادرار  انتقال 

می کند.
بررسی ها از طریق این مدل نشان داد بیماری 
که آب کافی نمی نوشد، و همزمان دو داروی 
فشارخون را با آسپرین مصرف می کند، به کلیه 

هایش آسیب جدی وارد می شود.
ورزش منظم و بخصوص ورزشهای هوازی و استقامتی 

و رژیم  های غذایی اساس درمان این بیماری هستند.
چربی  های  مصرف  از  باید  چرب  کبد  به  مبتال  بیماران 
اشباع، شکر، نمک، سیگار و غذاهای حاوی کربوهیدرات 

زیاد مثل شیرینی ها و برنج خودداری کنند.

مصرف سبزیجات و میوه  های تازه برای بهبود کبد چرب 
به شدت توصیه می  شود:

تمبر هندی: این میوه گرمسیری خواص بی نظیری دارد 
و به بهبود فرایند هضم و کاهش وزن کمک می کند. 
برای  خوراکی  بهترین  و  بوده  فیبر  از  سرشار  میوه  این 
درمان تصلب شرایین محسوب می شود. البته مصرف 
نیز هست. مصرف  کبد چرب  کننده  تمبر هندی درمان 
این میوه منجر به کاهش مقادیر چربی اطراف کبد می 

شود و به کاهش کلسترول خون نیز کمک می کند.

لیموی  همراه  به  آب  لیوان  یک  روزانه  نوشیدن  لیمو: 
لیمو  کند.  می  کمک  چرب  کبد  بیماری  بهبود  به  تازه 
خاصیت سم زدایی از کبد را دارد و سرشار از ویتامین 
سی و اسید سیتریک است. مصرف لیمو، فرایند هضم 

مواد غذایی را نیز بهبود می بخشد.

گالبی: یک گزینه عالی در میان میوه ها، برای کاهش 
و  محلول  فیبر  از  مناسبی  مقادیر  گالبی  است.  وزن 
عملکرد  تنظیم  و  کلسترول  تقویت  برای  را  نامحلول 
روده ها دارد. پکتین موجود در این میوه به مبارزه با 
روز  در  گالبی  عدد  دو  خوردن  کند.  می  کمک  یبوست 
20 درصد میزان نیاز شما به ویتامین سی را برطرف می 
کند. مصرف گالبی، به سم زدایی کبد و لوزالمعده کمک 

می کند.

خربزه: مصرف این میوه باعث پاکسازی کبد و کاهش 
بقایای چربی موجود در آن می شود. نوشیدن آب خربزه 
می  کمک  کبد چرب  درمان  به  ظهر،  از  بعد  در ساعات 

کند.

توت فرنگی: یک درمان عالی برای پاکسازی کبد و سم 
ویتامین سی  از  فرنگی سرشار  توت  بدن است.  زدایی 
بدن  ایمنی  سیستم  که  است  هایی  اکسیدان  آنتی  و 
این  در  موجود  طبیعی  اسیدهای  کنند.  می  تقویت  را 
میوه از کبد شما محافظت می کنند. مصرف این میوه 
به  منجر  و  کرده  جلوگیری  بدن  در  مایعات  احتباس  از 
کاهش فشار خون و کاهش اسید اوریک می شود. اگر 
دچار کبد چرب هستید، روزانه حداقل 7 تا 8 عدد توت 

فرنگی بخورید.

غلط  باور  این  امیری:  امیرعلی  دکتر 
کجا  از  دارند  هورمون  مرغ ها  که 
شکل  آنجا  از  باور  است؟این  آمده 
در  مرغ  رشد  سرعت  که  گرفت 
مرغداری ها از آنچه مردم در روستاها 

و خانه هایشان دارند، بیشتر است.
از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
- 20 سال  ،در 30  روزنامه جام جم 
پیش مرغ های صنعتی طی 80 - 7۵ 
روز رشد می کردند تا به وزن دلخواه 
 40 از  بعد  حتی  بومی  مرغ  برسند. 
نمی  باالتر  وزن  به  هم  خانه  در  روز 
تبدیل  ضریب  دلیل  به  اما  رسید، 
بیشتر و دوره پرورش بیشتر راندمان 
باالتر شده و در حال حاضر طی شش 
داشته  مرغ  پرورش  می توانیم  دوره 
را کوتاه کردند و  باشیم؛ یعنی زمان 

علتش به مسائل ژنتیکی و تغذیه ای 
برمی گردد.

لذیذ تر  صنعتی  از  بومی  مرغ  چرا 
است؟

کشتار  پایین تر  سن  در  مرغ  چه  هر 
را  بومی  است  .مرغ  لذیذ تر  شود، 
ذبح  پایین تر  سن  در  است  ممکن 

کرده باشند.
غذای مرغ شامل چه موادی است؟
در کشور ما غذای اصلی مرغ، ذرت و 
مردم  غذای  گندم  البته  است؛  گندم 
و  ذرت  مرغ  غذای  بنابراین  ماست، 
ذرت  اصلی  تغذیه  البته  سویاست؛ 

است.
تخم مرغ ها  زرده  برخی  رنگ  چرا 
رنگ  نارنجی  زرده ها  برخی  و  زرد 

هستند؟
مربوط  مرغ  تغذیه  به  آن  علت 
می شود. اگر از ذرت بیشتر استفاده 
یا  زرد  آن  رنگ   ، قرمز  فلفل  یا  کند 
نارنجی می شود. ۵0 درصد پروتئین 

تخم مرغ در داخل زرده است.
ازجمله  ویتامین  شامل  آن،  بقیه 
ویتامین D و امالح است. رنگ زرده 

هیچ تاثیری بر خواص آن ندارد.
به  شده  تزریق  آنتی بیوتیک  آیا 
ترشح هورمون  افزایش  باعث  مرغ 

می شود؟
به مرغ آنتی بیوتیک تزریق نمی شود 
کسی  اگر  می شود.  تزریق  واکسن  و 
تخلف کند و آنتی بیوتیک تزریق کند 
بحثش جداست. ما این کار را انجام 
ترشح  باعث  واکسن  و  نمی دهیم 

هورمون نمی شود.
طیور  در  نژاد  اصالح  آیا 

سرطان زاست؟
اصالح نژاد از نظر تولید گوشت بهتر 
و  می گیرد  انجام  بهتر  تخم مرغ  و 

خاصیت سرطان زایی ندارد.
باید  شرایطی  چه  در  تخم مرغ 

نگهداری شود؟
وقتی تخم مرغ تولید می شود، چهار 
تا پنج هفته می تواند سالمت باشد. 
 2۵ باالی  گرم  هوای  در  است  بهتر 
نشود.  نگهداری  سانتی گراد  درجه 
صورت  به  را  تخم مرغ  باشد  یادتان 
نشسته داخل یخچال بگذارید. قبل 

از مصرف حتما آن را بشویید.

به  اشاره  با  ایران  تغذیه  انجمن  علمی  عضو هیات 
برخی از نکات تغذیه ای مهم در بروز و یا پیشگیری 
بر  گفت:  سرطان،  و  بدخیم  بیماری های  بروز  از 
اساس نتایج تحقیقات، تغذیه با 30 درصد از بروز 

سرطان ها ارتباط دارد.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر تیرنگ 
نیستانی ضمن ارایه تعریفی از سرطان و بیماری های 
در  بی نظمی  نوعی  سرطان  اینکه  بیان  با  بدخیم، 
بدن  سلول های  کرد:  یاخته هاست،  اظهار  تقسیم 
است،  بازسازی  و  نوسازی  حال  در  همواره  انسان 
گاهی اوقات این پروسه منظم دچار اختالل شده و 
با رشد بی رویه، به تولید غده یا تومور گاها بدخیم 

منجر شده و حیات فرد را تهدید می کند.
دالیل بروز سرطان

هنوز  سرطان  بروز  اصلی  دلیل  اینکه  بیان  با  وی 
ناشناخته است، گفت: با این حال دالیل متعددی 
یون ساز،  پرتوهای  تومورساز،  ویروس های  همچون 
وراثت، گذر زمان و سن، شیوه زندگی، هوای آلوده، 
و  ناسالم  و  بد  تغذیه  بی تحرکی،  تنش های عصبی، 
کمبود برخی ریزمغذی ها به عنوان علل بروز سرطان 

مطرح شده است.
با  بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  استاد  این 
بیان اینکه بر اساس نتایج تحقیقات، تغذیه با 30 
درصد از بروز سرطان ها ارتباط دارد، گفت: این آمار 
دو پیام دارد؛ اول اینکه اگر تغذیه سالم و متعادلی 
روانی  و  مالی  بار  باشیم،  داشته  جامعه  سطح  در 
می کند،  پیدا  کاهش  درصد   30 تا  سرطان  بیماری 
ولی از سوی دیگر علل بروز 70 درصد سرطان ها به 

نوع تغذیه فرد ارتباط ندارد.
ارتباط تغذیه با بروز و یا پیشگیری از سرطان

ارتباط  درباره  مهم  نکاتی  به  اشاره  با  نیستانی 
با بروز و یا پیشگیری از سرطان، اظهار کرد:  تغذیه 
بیماری های غیرواگیر و مزمن معموال در طول زمان 
برای  برنامه ریزی  بنابراین  می یابند؛  بروز  و  تکوین 
تضمین سالمت فرد، پیش از تولد و از زمان بارداری 

شکل می گیرد که همین مساله اهمیت تغذیه مادر 
در زمان بارداری را دوچندان می کند.

اهمیت رعایت اصول تغذیه ای در دوران بارداری
وی با بیان اینکه دید و نگرش جامعه و حتی برخی 
پزشکان نسبت به تغذیه مطابق علم و دانش واقعی 
متخصص  نظر  از  غذایی  رژیم  کرد:  اظهار  نیست، 
تغذیه، یک تغذیه خوب، سالم و متناسب با شرایط، 
سن و جنسیت افراد و بر اساس برخی پارامترها و 
متغیرهای مشخص تعیین می شود. بنابراین مادران 
از  بارداری  دوره  در  باید  فرد،  تضمین سالمت  برای 
رژیم غذایی سالم و مناسب شرایط بارداری و زیر نظر 

متخصص تغذیه پیروی کنند.
تاثیر ترکیب مواد غذایی در بروز بیماری های بدخیم

اشاره  با  ادامه  در  بالینی  تغذیه  متخصص  این 
بیماری های  بروز  در  غذایی  مواد  ترکیب  تاثیر  به 
مصرف  تاثیر  نمونه  عنوان  به  کرد:  عنوان  بدخیم، 
و سایر مشکالت،  فشار خون  ایجاد  بر  نمک عالوه 
معده  در  خصوص  به  بدخیم  بیماری های  بروز  در 
مصرف  محدودیت های  رعایت  و  است  شده  ثابت 
اهمیت  کودکی  دوران  و  ابتدا  از  غذایی  ماده  این 

زیادی دارد.
نیستانی مصرف باالی چربی و روغن در غذای روزانه 
را نیز در بروز سرطان موثر دانست و گفت: متاسفانه 
مصرف باالی چربی در برخی از نقاط کشور جزو فرهنگ 
آن منطقه محسوب شده و گاهی عدم مصرف چربی 
این  می دانند؛  مرتبط  خانواده  اقتصادی  با سطح  را 
در حالیست که تغییر و اصالح ذائقه ای که از کودکی 
با مصرف چربی شکل گرفته بسیار مشکل و ناممکن 

بوده و مستقیما با سالمت فرد ارتباط دارد.
شکل گیری  در  خانواده ها  و  والدین  موثر  نقش 

ذائقه سالم در کودکان
وی با تاکید بر نقش مهم و موثر والدین و خانواده ها 
کرد:  اظهار  کودکان،  در  سالم  ذائقه  شکل گیری  در 
قلب  سالمت  بر  نوع،  به  بسته  روغن ها  و  چربی ها 
بر  حال  عین  در  تاثیرگذارند؛  افراد  کلیه  و  عروق  و 
ایمنی  حافظ  سلول های  صحیح  عملکرد  و  سالمت 
و  بدخیم  سلول های  نابودی  و  شناسایی  و  بدن 
سرطانی نیز تاثیر گذاشته و شانس ابتال به بیماری 

سرطان را افزایش می دهند.
یک باور اشتباه قدیمی درباره سرطان

به  اشاره  با  تغذیه  انجمن  علمی  هیات  عضو  این 
چربی های بد مثل چربی های اشباع، ترانس و جامد، 
از سوی عوام مطرح می شود که  کرد: گاهی  عنوان 
در قدیم همه از روغن های بد استفاده می کردند و 
کسی هم به سرطان مبتال نمی شد. این گفته پایه و 
بنیان علمی و درستی ندارد؛ چراکه در گذشته آمار 
مرگ و میر به دنبال بیماری های عفونی، بسیار باال و 
طول عمر افراد پایین بود. بنابراین تصور بر این بود 
که آمار بیماری سرطان که بیشتر در سنین پیری بروز 

می یابد، پایین است.
وی با بیان اینکه تحرک بدنی باالی افراد در گذشته 
عامل بعدی موثر در کاهش بروز سرطان بود، افزود: 
قیاس  قابل  با گذشته  امروز  زندگی  از  هیچ وجهی 
نیست. همچنین به دنبال پیشرفت علم تشخیص 
زندگی و طول عمر  به  امید  بیماری ها،  و شناسایی 

باالیی  صعودی  رشد  گذشته  دهه  پنج  طی  افراد 
افراد  فوت  علل  اغلب  گذشته  در  بنابراین  داشته، 

ناشناخته باقی می ماند.
بروز  از  پیشگیری  در  مهم  تغذیه ای   نکات 

بیماری های بدخیمی
به نکات تغذیه ای  مهم  با اشاره  ادامه  نیستانی در 
تصریح  بدخیمی،  بیماری های  بروز  از  پیشگیری  در 
مواد  مصرف  با  بدن  ایمنی  دستگاه  تقویت  کرد:  
این  در  و  راهکارهاست  مهم ترین  از  یکی  خوراکی 
ایمنی  سیستم  تقویت  در  آنتی اکسیدان ها  میان 

بدن نقش بسزایی دارند.
نقش انکارنشدنی میوه و سبزیجات در پیشگیری 

از سرطان
وی با بیان اینکه سبزی ها و میوه ها سرشار از آنتی 
اکسیدان و مواد غذایی موثر در ارتقای سالمت فرد 
سبک  و  زندگی  شیوه  حال  این  با  گفت:  هستند، 
دارد.  به  زیادی  تاثیر  فرد  سالمت  در  سالم  تغذیه 
رعایت  عدم  و  بی نظمی  با  نمی توان  نمونه  عنوان 
اصول تغذیه سالم، از مصرف میوه جات و سبزیجات 

انتظار معجزه داشت.
این عضو هیات علمی انجمن تغذیه ایران با اشاره 
به مباحث مطرح شده در کشور در خصوص آلودگی 
در  مطالعه ای  هیچ  تاکنون  کرد:  اظهار  سبزیجات، 
غیربدخیم  را  یا  بدخیم  بیماری های  وقوع  کشور،   
بنابراین  ندانسته،  مرتبط  سبزی  و  میوه  مصرف  با 
وجود  امکان  علی رغم  که  گرفت  نتیجه  می توان 
توان  و  فواید  مزایا،  احتماال  در سبزیجات،  آلودگی 
آن  معایب  از  بیشتر  سبزیجات  مصرف  حیاتی 
دوش  از  را  مسئولیت  بار  مساله  این  البته  است. 
کم  غذایی  مواد  سالمت  و  امنیت  تامین کنندگان 

نمی کند.
نیستانی با اشاره به میزان مفید مصرف سبزیجات و 
میوه جات، عنوان کرد: برای مصرف سبزیجات مقدار 
مصرف  برای  محدودیتی  ولی  شده  تعیین  حداقلی 
اندازه  از  بیش  مصرف  اما  ندارد،  وجود  سبزیجات 
وزن  اضافه  به  منجر  کالری،  وجود  دلیل  به  میوه  
می شود. بنابراین در مصرف میوه نیز باید بر حسب 

شرایط برخی محدودیت ها رعایت شود.
نقش تغذیه در درمان سرطان

نقش  به  اشاره  با  ادامه  در  تغذیه  متخصص  این 
کرد: سطح  اظهار  بیماری سرطان،  درمان  در  تغذیه 
اشتهای  و  تغذیه  نوع  در  سرطان  بیماری  درجه  و 
بیمار تاثیرگذار است؛ به عبارت دیگر برخی از انواع 
برخی  و  است  بی تاثیر  فرد  اشتهای  در  بیماری  این 
دیگر از همان ابتدا به کاهش شدید وزن بیمار منجر 
یک  نمی توان  بیماری  این  برای  بنابراین  می شود. 

نسخه واحد تغذیه ای پیچید.
نیستانی با اشاره به اهمیت تامین کالری مورد نیاز 
تصریح  بدخیم،  تومورهای  دارای  بیماران  در  بدن 
با  رابطه  در  بخصوص  بدخیم  بیماری های  در  کرد:  
رسیدن  مساله  مهمترین  درمان،  حال  در  بیماران 
کالری موردنیاز به فرد است؛ به عبارت دیگر اگرچه 
در شرایط عادی بحث سالمت و مغذی بودن مواد 
با  بیماری های بدخیم  در  دارد، ولی  اهمیت  غذایی 
هدف تامین کالری و جهت پیشگیری از کاهش وزن 

می توان کمی مماشات کرد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه اگر بیماری به دلیل 
شیمی درمانی یا پرتودرمانی دچار بی اشتهایی مفرط 
توسط  که  دارد  غذایی  به  تمایل  گاهی  ولی  شده، 
می توان  نشده،  توصیه  تغذیه  متخصصان  و  اطباء 
متخصص  هنر  دیگر  عبارت  به  شد.  قائل  استثناء 
تغذیه در این شرایط تامین کالری مورد نیاز بیماری 
را  گوارشی  و  مالی  روحی،  سخت  دوره  که  است 

سپری می کند.
برای انواع سرطان نمی توان نسخه واحد تغذیه ای 

پیچید
این متخصص تغذیه با تاکید بر اینکه در بیماری های 
بدخیم مانند سرطان نمی توان برای تمامی افراد یک 
نسخه تغذیه ای واحد پیچید، اظهار کرد: به عنوان 
نمونه ناحیه حلق و گلوی بیمار دارای توده بدخیم 
دچار  پرتودرمانی،  دنبال  به  بدن،  از  ناحیه  این  در 
تا  شده،  خارجی  و  داخلی  شدید  سوختگی های 
جاییکه تغذیه از طریق لوله نیز گاهی ممکن نیست، 
با  که  است  این  تغذیه  متخصص  وظیفه  بنابراین 
نظر  در  ضمن  تجربه،  و  دانش  مهارت،  از  استفاده 
تامین  به  نسبت  انکولوژیست،  توصیه های  گرفتن 
کرده  اقدام  بیمار  موردنیاز  ریزمغذی های  و  کالری 
نیز  بیمار  وزن  کاهش  از  کالری  تامین  بر  عالوه  و 

جلوگیری کند.
نقش متخصص تغذیه در درمان و بازتوانی بیمار 

سرطانی
نیستانی با اشاره به مساله تغذیه بیمار پس از طی 
دوره درمان و در حین بازسازی بدن، اظهار کرد: در 
این دوره بیمار به خاطر گذراندن مراحل درمان، دچار 
گوارشی  مشکالت  و  دهان  خشکی  ذائقه،  مشکل 
شده و بازگرداندن فرد به شرایط عادی مستلزم صبر 
همچنین  و  وی  واطرافیان  بیمار  خود  شکیبایی  و 
تامین نیازهای ضروری تغذیه ای وی از طریق ارتباط 

نزدیک و مستمر با متخصص تغذیه است.
به  اشاره  با  تغذیه  انجمن  علمی  هیات  عضو  این 
مواد غذایی منع شده در برخی از انواع بیماری های 
متخصصان  از  برخی  اگرچه  کرد:  اظهار  بدخیم، 
یا  و  شیر  مانند  غذایی  مواد  مصرف  که  معتقدند 
گوشت قرمز برای افراد تحت درمان شیمی درمانی 
و پرتو درمانی منع دارد، با این حال فرد بیمار باید 
نظر  تحت  و  معالج  پزشک  توصیه های  به  توجه  با 
متخصص تغذیه نسبت به رعایت اصول تغذیه ای 
در طول مدت درمان و پس از بهبودی جهت بازسازی 

بدن، اقدام کند.
بروز  در  فست فود  مصرف  و  ذائقه  تغییر  نقش 

بیماری های بدخیم
این استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در خاتمه با اشاره به نقش تغییر ذائقه مردم 
به دنبال شهرنشینی و مصرف فست فودها در بروز 
سرطان و بیماری ها بدخیم، خاطرنشان کرد:  مهم ترین 
مساله از نظر متخصصین تغذیه، انتخاب های سالم، 
اصالح سبک زندگی و مصرف مواد غذایی با اندازه 
سنتی  یا  فود  فست  غذای  بنابراین  است؛  مناسب 
و  تغذیه سالم  از سبک  پیروی  نیست، مهم  مساله 

رعایت اصول تغذیه ای است.

در  و  زندگی،  شدن  دشوار  و  مدرنیته  نفوذ  و  ظهور  به  توجه  با 
شرایط تنش زای امروز حفظ و ارتقاء سالمت روان یک موضوع مهم 
پدیده های  اقتصادی،  شرایط  نسلی،  بین  شکاف  است.  حیاتی  و 
پایین  باعث  نوظهور، آالینده های محیطی و بسیاری عوامل دیگر 
آمدن کیفیت زندگی و در نتیجه از بین رفتن سالمت روان می شود.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از ایسنا، در شرایط امروز و با توجه 
بوق  کوچکی چون صدای  موارد  رود، حتی  انسان می  بر  آنچه  به 
روز  تواند  آلودگی هوا می  یا  و  برگ قبض جریمه  ماشین ها، یک 
خسته کننده ای را برای آدم ها رقم بزند. بسیاری از ما خسته از کار 
روزانه و تنش ها، تمام انرژی خود را برای وصل کردن روز به شب 
خرج کرده و دیگر زمانی برای رسیدن به خود باقی نمی گذاریم در 
حالی که بیشترین نیاز ما حفاظت از سالمت روان و توجه به تعادل 
و جلوگیری از افت انرژی آن در کنار توجه به سالمت جسم و گذران 

زندگی است.
همه ما انسان ها به سالمت روانی نیاز داریم، پس باید سعی کنیم 
برای  راهکارهایی  و  دهیم  کاهش  را  محیط  از  دریافتی  تنش های 

سالمت توامان جسم و روح پیدا کنیم.
کسانی که اطالعی از دردشان ندارند

دوره  دانشجوی  و  روانشناس کشورمان  و  رودینی، مشاور  ژولیت 
فوق دکترای روانشناسی -مقیم آلمان- در گفت وگو با ایسنا اظهار 
تواند  می  روانی  مشکالت  که  داده  نشان  علمی  تحقیقات  کرد: 
از هر 4  را کاهش داده و تقریبا در جهان  از عمر انسان  20 سال 
نفر، یک  نفر دچار مشکل سالمت روان است که 8۵ درصد از این 
آمار، ساکن کشورهایی با درآمد متوسط و رو به پایین هستند و 
متاسفانه بیشتر این افراد اطالعی از دردشان ندارند و نمی دانند 

باید به کجا مراجعه کنند.
مشکالت  دچار  نیز  ما  بچه های  که  نرود  یادمان   می گوید:  وی 
سالمت  روان مانند افسردگی، استرس، اختالل پس از سانحه و... 

می شوند، پس از آنها نیز نباید غافل نشویم.
از شکست ها هدف بسازید

مراحل  در  که  هایی  شکست  از  نباید  کرد:  بیان  روانشناس  این 
هدف  آنها  از  باید  و  بترسیم  آید  می  پیش  مان  زندگی  مختلف 

بسازیم.
برای  افزود:  تازه  هوای  در  زدن  قدم  اهمیت  به  اشاره  با  رودینی 
در  و  بزنیم  بیرون  خانه  از  روز  هر  کنیم  روانی سالم سعی  داشتن 

هوای پاک و سالم قدم بزنیم.
این مشاور با ارائه راه حل هایی برای پیشگیری و درمان مشکالت 
روان، اظهار  کرد: بهتر است مراقبه، مدیتیشن و دعا را در برنامه 
افکار  کردن  منحرف  با  موارد  این  که  چرا  دهیم،  قرار  خود  روزانه 

منفی و ناسالم به درمان افسردگی و اضطراب کمک می کنند.
را  ورزش  کشورمان  روان شناسی  و  تربیتی  علوم  آموخته ی  دانش 
توصیه جدیدی ندانست و بیان کرد: تحقیقات علمی نشان داده 

که فعالیت جسمی به سالمت روان کمک فراوانی می کند.
سخاوتمند و بخشنده باشید

در  موثری  نقش  بودن  بخشنده  که  است  معتقد  رودینی  ژولیت 
در  نقشی  چه   امر  این  اینکه  به  پاسخ  در  وی  دارد،  روان  سالمت 
سالمت روان دارد، بیان  کرد: وقتی چیزی را می بخشیم و داده ای را 
که داریم به اشتراک می گذاریم باعث می شود احساس خشنودی 
و شادی در وجود ما باال رفته و همین امر به سالمت  روان ما کمک  

می کند.
این روانشناس با بیان اینکه باید دنبال معنویت باشیم تا لذت، 
گفت: کسانی را که وقت خود را صرف کارهای با مفهوم می کنند 
از کسانی که فقط به خوشگذرانی و لذت جویی می پردازند، شادتر 

هستند.
خودتان را به چالش بکشید

یک  و  کشیده  چالش  به  را  خودتان  کنید  سعی  کرد:  تاکید  وی 
رسیدن  برای  جدید  چالش  یک  در  یا  کنید،  کسب  جدید  مهارت 
به هدف قرار بگیرید، چرا که این  امر به تناسب اندام ذهنی شما 

کمک می کند و در حالی که برای رسیدن به اهداف خود، با ایجاد 
شما  به  تالش  این  هستید،  تالش  در  نفس  به  اعتماد  و  مهارت 

حس پیشرفت و موفقیت می دهد.
رودینی با توصیه به استراحت، خاطرنشان کرد: رفتن به رختخواب 
در یک زمان  مشخص و تمرین برای عادت به آن باعث داشتن یک 
خواب راحت می شود، خواب سبب بازیابی ذهن و بدن شماست، 

پس باید خواب کافی و مفید داشته باشید.
این مشاور یادآور شد: به اکنون و حال توجه کنید و سعی کنید 
نور خورشید و باد را بر صورت خود احساس کنید و متوجه هوایی 
از فکر کردن درباره  را نفس می کشید باشید، این کار بهتر  که آن 
تمرکز  تمرین  است.  نامعلوم  آینده ای  برای  ریزی  برنامه  و  گذشته 

حواس یک  راه خوب برای انجام این کار است.
درخواست کمک کنید

برای  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناسی  دکترای  فوق  دوره  دانشجوی 
از  افزود:  باشید،  داشته  کمک  درخواست  روان  سالمت   داشتن 
کمک  شما  به  کارهایتان  در  بخواهید  خود  اطرافیان  و  دوستان 
بدون  زندگی  بگذرانید.  خودتان  برای  را  وقتی  بتوانید  تا  کنند، 
بنابراین  انداز است،  از دست  پر  زندگی  ندارد، سفر  نگرانی وجود 
افراد و اطرافیان می توانند به شما کمک کنند تا از این موانع عبور 
نمی  بگیرید  نادیده  را  دیگران  کمک  به  خود  نیاز  شما  اگر  کنید، 

توانید در داشتن روانی سالم موفق شوید.
از نگرانی و احساس گناه رها شوید

ژولیت رودینی با بیان اینکه رهایی از نگرانی، استرس و احساس 
گناه اهمیت باالیی دارد، گفت: به عنوان نمونه اگر حسی از نگرانی 
را به تاخیر بیندازید و با خودتان بگویید  به شما هجوم آورد آن 
2 ساعت دیگر به آن فکر می کنم، به این طریق می توانید آن را 

کنترل کنید.
امنیت  احساس  باید  روان  داشتن سالمت   برای  کرد:  تصریح  وی 
داشته باشید، داشتن احساس تعلق خاطر و روابط سازنده با یک  

گروه و اجتماع، به شما احساس آرامش می بخشد.
بدانید مصیبت های زندگی گذراست

این مشاور اضافه کرد: هر مصیبت و ضایعه ای که برای شما اتفاق 
دیگر  اتفاق  این  دیگر  سال   ۵ آیا  بگویید:  خودتان  با  افتد  می 

اهمیتی خواهد داشت یا نه؟
رودینی با تاکید بر اینکه مقایسه نکنید، گفت: هرگز زندگی خود را 
با دیگران مقایسه نکنید، چون با مقایسه سطح شادی و رضایت 
شما از زندگی کاهش پیدا می کند. انرژی خود را صرف افکار منفی 
افکار  گذشته،  موضوعات  صرف  را  خود  انرژی  کنید  سعی  نکنید، 
در عوض  نکنید،  است  خارج  کنترل شما  از  که  و چیزهایی  منفی 

انرژیتان را صرف جنبه های مثبت زمان  حال یا حاضر سازید.
با سالمندان و کودکان وقت بگذرانید

گروه سالمندان  دو  با  روان  داشتن سالمت  برای  اینکه  بیان  با  او 
باالتر از 70 سال و کودکان وقت بگذرانید، به ایسنا گفت: وقت 
میزان  شود  می  باعث  سالخورده  آدم های  و  ها  بچه  با  گذراندن 
رضایت از زندگی به شدت باال رود، زیرا وارد شدن به دنیای این دو 
گروه یعنی کودکان و سالخوردگان در واقع سختی  کمتری داشته و 
انرژی  انسان احساس راحتی و آزادی بیشتری می کند و به خاطر 
مثبتی که می گیرد، برای انسان ارتباط با این دو گروه، دلنشین تر 

و عمیق تر است.
صلح با خداوند و شکرگزاری

زبان  هر  به  روان  داشتن سالمت  برای  کرد:  اظهار  روانشناس  این 
و با هر دینی از خداوند شکرگزار باشید، هر چقدر با خدای خود، 
در صلح بیشتری باشید، آرامش بیشتر و در نتیجه روان سالم تری 

خواهید داشت.
و  خوردن  غذا  خوب  و  بودن  فعال  باال،  موارد  بر  عالوه  رودینی 
استفاده از میوه ها و سبزیجات سالم را به دلیل ارتباط بین جسم و 
روح، مرتب و تمیز نگه داشتن محل زندگی، باغبانی و پرورش گل 
زندگی،  بد  و  دانستن وضعیت های خوب  موقتی  آپارتمانی،  های 
تلفن زدن به افراد خانواده و ابراز احساس به آنها، و صلح با گذشته 

خود را از دیگر موارد الزم  برای داشتن سالمت  روان دانست.
با 18 مهر روز جهانی سالمت  اکتبر مصادف  گفتنی است، روز ده 
این بعد وجودمان غافل  از  انسان ها  تا ما  نامگذاری شده،  روان 
و  استراحت  آب،  غذا،  به  جسم مان  که  همانطور  بدانیم  و  نشده 
مراقبت نیاز دارد، روح و روان مان نیز نیازمند توجه و مراقبت است 
که در غیر این صورت کارکرد ما در زندگی شخصی و اجتماعی دچار 

بحران خواهد شد.

محققان کانادایی توصیه می کنند؛

نوشیدن آب مانع از آسیب کلیه ها می شود
اصالح نژاد در طیور سرطان زا نیست

آیا مرغ ها  هورمون دارند؟

نکات مهم تغذیه ای 
در پیشگیری از بروز 

سرطان

مبتالیان به کبد 
چرب، مصرف 5 
میوه را فراموش 

نکنند

سالمت روان خود را 
تضمین کنید
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گشایش نمایشگاه آثار تجسمی در مسجد جامع نطنز
 آیین نمایشگاه آثار نقاشی و نقاشی  خط منوچهر کریم پور نطنزی  

با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان برگزار گردید .
در این نمایشگاه مجموع 31 تابلو نقاشی و نقاشیخط با موضوع 

رنگ  تکنیک  با  ادبی  و  مذهبی  و جمالت  نطنز   شهر  تاریخی  آثار 
روغن در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

 این نمایشگاه با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و  میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اولین بار در محوطه داخلی 
دایر  بازدید عموم  برای  تا 1۵ شهریور  و  برگزار  نطنز  مسجد جامع 

می باشد.


