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بعدازاینکهسرکودکمداد
زدمچهکارکنم؟

سپهرغرب،گروهمتنزندگی:برخی
دلیل به اوقات بعضی والدین از
خود فرزند از اشتباه رفتار مشاهده
میزنند، داد او سر و شده عصبانی
عصبانیت هنگام در نیز شما چنانچه
سرفرزندخوددادمیزنید،میتوانید
را اشتباهتان رفتار شیوه چند به

جبرانکنید.
شــاید برای شــما نیز اتفاق افتاده که بعضی وقت ها 
بــه علــت کالفگــی و عصبانیــت بســیار، بــدون ایــن کــه 
خودتــان بخواهید ســر فرزندتان داد می زنید و ســپس 
پشــیمانی می شــوید. حتمــا بعضــی وقت ها شــما حق 
دارید ولی از آنجایی که می دانید داد زدن کار اشــتباهی 
اســت و همیشــه با خودتان درگیر هســتید که حاال باید 
چه کار کنید، در اینجا به شــما می گوییم که چنانچه سر 
فرزنــد خــود داد زدید، پس از آن باید چه رفتاری نشــان 

دهید.

خودتانآرامشداشتهباشید
ابتدا تالش کنید که خودتان را آرام کنید و وضعیت را 
بهتر کنید. به ذهن تان آرامش بدهید و  تصمیم سریعی 
نگیرید و تالش کنید که همیشه آرامش داشته باشید تا 

بتوانید بهتر تصمیم بگیرید.

فرزندتانراآرامکنید
پس از ایــن که خودتان آرام شــدید، فرزندتان را آرام 
کنیــد. نگذاریــد کــه نگرانــی، اضطــراب و یا حس خشــم 
در فرزندتــان وجود داشــته باشــد. چــون وضعیت بدتر 
می شــود. بنابراین تالش کنید که بــا او مالیمت برخورد 

کنید و مهربانی کنید تا آرام گردد.

ارتباطتانرابازسازیکنید
حــال خیلــی اهمیــت دارد کــه بفهمیــد چه مشــکلی 
پیش آمده که سبب شده که سر او داد بزنید. حال باید 
رابطــه را مجددا بازســازی کنید. با او در مورد مشــکالت 
صحبــت کنید و اگر اشــتباهی کرده، او را ببخشــید. برای 
ایــن که رابطــه را بازســازی کنیــد، ابتدا بایــد بفهمید که 
خــود و فرزندتان چطور آرام می شــوید. همان گونه که 
باالتر نیز گفتیم نخستین مرحله برای بهتر شدن شرایط 
این اســت که هــر دو آرام باشــید. بنابراین برای درســت 
کــردن رابطه نیــز اول باید بفهمید که چطــور می توانید 
آرامش را به خود و فرزندتان برگردانید. آنگاه مراحل زیر 

را انجام دهید.

فرزندراتشویقکنیدصحبتکند
چنانچــه فرزندتــان از حــرف زدن طفره مــی رود، بهتر 
اســت کــه او را ترغیــب به ایــن کار کنید که با شــما حرف 
بزنــد. بــا انجــام ایــن کار او احســاس بهتــری به دســت 

می آورد.

محبتخودرابهاونشاندهید
حتمــا بــرای بازســازی رابطه بایــد به او محبــت کنید. 
محبت یک ابزار خیلی قوی اســت که از راه آن می توانید 
حس هــای منفــی را در کودک خود برطــرف کنید. تالش 
کنیــد که بــا محبت کردن، حــال خود و فرزندتــان را بهتر 

کنید.

ازفرزندتانمعذرتخواهیکنید
ایــن مرحلــه خیلی اهمیــت دارد بنابرایــن چنانچه 
را قبــول کنیــد و  شــما تقصیــر داریــد خطــای خــود 
از او معذرت خواهــی کنیــد، چــون شــما نبایــد ســر 
فرزندتــان فریــاد بزنیــد. هنگامــی کــه از او معــذرت 
خواهــی کنیــد، این رفتــار را نیــز به او یــاد می دهید 
کــه چنانچــه اشــتباهی کــرد، او نیــز از شــما معذرت 

کند. خواهی 

فرزندتانراترغیبکنیدکهاحساساتشراابراز
کند

باید از خود فرزندتان بخواهید تا هر حسی که دارد را 
ابراز کند. کاری نکنید که او ترس داشــته باشد یا از شما 
خجالــت بکشــد. او باید بتواند احساســات بــد را بیرون 

بریزد.

قائل ارزش و احترام فرزندتان برایاحساسات 
باشید

تفاوتــی نــدارد کــه کــودک چــه حســی دارد. بــه هر 
صــورت بایــد بــرای آن ارزش و احتــرام قائــل باشــید. 
چنانچــه ناراحــت یا عصبانی اســت، بهتر اســت که او را 
بفهمیــد و بــرای هیچ کــدام از رفتارهایــش او را مالمت 

نکنید.

نگاه
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نوزادبودهاست.
همچنین در این بازه زمانی تولد نوزاد سه قلو و چهارقلو نیز در کشور به ثبت رسیده است که بیشترین آمار نوزاد سه قلو در تهران با 80 نوزاد و خراسان رضوی با 51 نوزاد و خوزستان و فارس با 45 نوزاد سه قلو بوده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در خصوص چهارقلوها نیز بیشترین آمار نوزادان چهارقلو مربوط به آذربایجان غربی، خوزستان، البرز و فارس بوده است.

متن گروه سپهرغرب،
برای اولیه کمکهای زندگی:
برخورد هنگام در مسن افراد
سوختگی، خوردن، زمین با
یاسایر مشکالتقلبیعروقی
است. مفید رایج حوادث
اقداماتاصلیراکهدرصورت
مطلب این در دهید انجام باید حوادث بروز

توضیحدادهایم.
دانســتن یک سری اقدامات کمک های اولیه 
بــرای ســالمندان ضــروری اســت تــا بتواننــد در 
صــورت بروز حادثه اقــدام کنند. در کشــورهای 
توســعه یافته، امید به زندگی بســیار باال است، 
بــه طوری که بخش بزرگــی از جمعیت باالی 70 
یــا 80 ســال ســن دارند. مشــکل این اســت که 
بــا افزایــش ســن، آســیب پذیرتر می شــویم. به 
همین دلیل اســت که آسیبی که در افراد جوان 
لزوما یک خطر نیســت، می تواند در بزرگســاالن 

مسن تر تهدید کننده زندگی باشد.
کمک هــای اولیــه برای افراد مســن بــه ویژه 
در مورد کســانی کــه از یکی از اعضای ســالمند 
کار  آنهــا  بــرای  یــا  می کننــد  مراقبــت  خانــواده 
می کنند بســیار مهم اســت. در این مقاله نحوه 

عمل در هر موقعیت را توضیح خواهیم داد.

اولیه کمکهای به نیاز حوادثی چه 
برایافرادمسندارد؟

ســالمندان یا افراد مسن معموًال مشکالت 
حرکتــی دارنــد یــا در مواجهــه بــا هــر رویدادی 
شــکننده تر هســتند. دلیــل آن ایــن اســت کــه 
بــروز بیماری هــای همزمــان افزایــش می یابــد. 
بــه عنوان مثال، پوکی اســتخوان، فشــار خون 

شریانی و زوال عقل.
عــالوه بر این شــرایط بهداشــتی پــس از یک 
سن خاص، بررسی نحوه انجام کمک های اولیه 
در ســالمندان را ضــروری می کند. افراد مســن 
بیشــتر در معــرض گیجــی، تــرس و مشــکالت 
بینایی و شنوایی هستند. به همین دلیل است 
که اقدامات در ســالمندان بــا اقدامات مربوط 

به افراد جوان متفاوت است.
رخ  ســالمندان  در  کــه  حوادثــی  بیشــتر 
می دهد، سقوط است و بدترین چیز این است 
کــه تقریبا 75 درصد از آنها منجر به آســیب به 
اندام هــا یــا شــانه ها می شــود. زمیــن خوردن 
اغلــب بــه از دســت دادن بینایــی یــا مشــکالت 
تعــادل مربوط می شــود. در عین حــال، توجه 
بــه ایــن نکتــه مهم اســت کــه چنین بــی ثباتی 

می تواند نتیجه مصرف برخی داروها باشد.
یکــی دیگــر از شــرایطی کــه در افراد مســن 
بایــد از آن آگاه بــود، خونریــزی اســت. مصرف 
داروهــای ضــد انعقــاد بــرای درمــان اختالالت 
قلبــی عروقــی برای آنها بســیار رایج اســت. این 
منجــر به افزایش خطر خونریــزی در صورت هر 

گونه آسیب می شود.

سایرتصادفاترایج
مشــکالت قلبی عروقی یکی 
از مهمتریــن مســائلی  دیگــر 

است که در ســالمندان باید به آن توجه شود. 
بــه عنــوان مثــال، خطر ابتال بــه حملــه قلبی یا 
ســکته مغزی بیشتر اســت. کمک های اولیه در 
افراد مســن نیز بایــد بر درمــان عواقب دیابت، 
مســمومیت بــا مــواد مخدر یــا تشــنج متمرکز 
شــود. همچنین مهم اســت که خطر کم آبی یا 

تغییرات شدید دما را در نظر بگیرید.

کمکهایاولیهبرایافرادمسنبسته
بهمورد

بســته به حادثــه، اقدامات کمک هــای اولیه 
بــرای افــراد مســن باید بر حســب مــورد انجام 
شــود. این مهم اســت کــه بدانید در هــر مورد 
چگونــه بایــد عمــل کنیــد تــا خطــر عــوارض را 
کاهــش دهید. ما متداول تریــن موقعیت ها را 

توضیح خواهیم داد.
در  مســن  افــراد  بــرای  اولیــه  کمک هــای   .1

صورت زمین خوردن
اولین اقــدام در مورد کمک هــای اولیه برای 
افراد مســن، در هر شــرایطی، درخواست کمک 
اســت. وقتی کســی می افتد، ســعی کنیــد او را 
آرام کنیــد و بــه آرامی حرکــت دهید. اگــر در هر 
ناحیــه ای درد زیــاد، تغییر شــکل یــا ناتوانی در 
حرکــت وجود دارد، از حرکت دادن آن قســمت 

خودداری کنید.
اگــر این کار بدون درد امکان پذیر اســت، به 
فرد کمک کنید تا بلند شــود. بــرای این کار باید 
فرد را برای ثبات بیشتر روی چهار دست و پا قرار 
دهید. سپس به آنها کمک کنید آرنج های خود 

را از روی زمین بلند کنند.
در مواردی که زمین خوردن باعث از دســت 
دادن هوشــیاری، خونریــزی یا اســتفراغ شــده 
در  کنیــد.  اورژانــس مراجعــه  بــه  بایــد  اســت، 
صــورت مشــکل در تنفــس یــا مشــکوک بودن 

شکســتگی  ن بــه  ا ســتخو ا

نیز همینطور.
2. نحوه عمل در زمان وقوع حادثه

متأســفانه برخــورد افــراد مســن بــا خودرو 
غیرعادی نیست. در این موارد، کمک های اولیه 
برای افراد مســن باید از استراتژی PWA پیروی 
کنــد. این مخفــف محافظــت، هشــدار و کمک 
است. بنابراین، اولین کاری که باید انجام دهید 
این اســت که فرد را از جــاده خارج کنید یا از آن 
محافظت کنید. ســپس بالفاصله بــه اورژانس 
اطــالع دهیــد. پــس از انجــام این کار، هــر کاری 
که ممکن اســت انجام دهید تــا راه هوایی پاک 

بماند و خونریزی متوقف شود.
3. در صورت خفگی چگونه عمل کنیم

خفگــی در هر ســنی ممکن اســت رخ دهد. 
کمک های اولیه در افراد مســن تفاوت چندانی 
با ســایر سنین ندارد. اگر مشکل تنفسی وجود 
ندارد، باید فرد را تشــویق کرد تا ســرفه کند و تا 

حد امکان به او اطمینان داد.
بــا  شــد،  ظاهــر  تنفــس  در  مشــکل  اگــر 
اورژانــس تماس بگیرید و مانــور هایملیش را 
برای رفع انســداد شــروع کنید. کاری که هرگز 
نبایــد انجــام دهید این اســت که ســعی کنید 
جســم یا غذا را با دســت یا با ضربه به ســینه 

فرد خارج کنید.
4. کمک هــای اولیــه بــرای افــراد مســن کــه 

مسموم شده اند
مســمومیت در افراد مسن می تواند دالیل 
مختلفــی داشــته باشــد. ماننــد هر ســنی، این 
می توانــد یک اقدام به خودکشــی باشــد و این 
گزینــه ای اســت که بایــد در نظر بگیریــد. با این 
حال، بیشــتر به دلیل اشتباه در مصرف دارو رخ 

می دهد.
می کنــد،  بــروز  مســمومیت  کــه  هنگامــی 
را  آن  اگــر  کنیــد.  پیــدا  را  آن  علــت  بایــد 
شناســایی کردیــد، بهتریــن کار این اســت که 
آن را بــا خدمــات اورژانس در میــان بگذارید 
تــا آنهــا دســتورالعمل های دقیقی را برای 
ارائــه  عمــل  نحــوه 

دهند.
تشــویق  را  فــرد 
القــای اســتفراغ نکنیــد و  بــه 
مایعــات یا داروی دیگــری ندهید. اگر 
مســمومیت ناشــی از گازی ماننــد دی اکســید 
کربــن یــا دود یا رنگ بود، ســعی کنید فرد را به 

منطقه ای با هوای تمیز ببرید.

کیتکمکهایاولیه
بــرای انجام کمک های اولیه در افراد مســن، 
داشــتن یــک جعبــه کمک هــای اولیه خــوب در 
خانــه ضــروری اســت. در حالــت ایــده آل، همــه 
خانواده ها باید یکی داشــته باشند، اما اگر یک 
فرد مســن در خانــه باشــد، مهمتر اســت. باید 

حاوی چندین مورد ضروری باشد.
به طور خاص، جعبه کمک های امداد شامل 
گاز، قیچــی، بانــداژ و موچیــن باشــد. عــالوه بر 
این، داشتن نوار چسب، حوله های ضد عفونی 
کننده و ضدعفونی کننده دست نیز مهم است. 
اگــر کمپرس ســرد در فریزر و دماســنج داشــته 

باشید بهتر است.
ســری  یــک  بایــد  هــم  خانــه  در  طرفــی  از 
داروهــای عمومــی اولیــه باشــد. بــه عنــوان 
مثــال، ضــد التهــاب، ضد درد، ضد تــب و حتی 
کــرم ضــد عفونــی کننــده. بســته بــه شــرایط 
بهداشــتی ســاکنان خانه، این لــوازم متفاوت 

است.
به عنوان مثال اگر فــرد دیابتی تحت درمان 
با انســولین باشد، دوزهای اضافی الزم خواهد 
بود. فشارسنج یا دستگاه قند خون نیز توصیه 

می شود.

وسریع قاطعانه که بسیارمهماست
عملکنید

آنچه باید در نظر داشــته باشــیم این اســت 
کــه دانســتن اقدامــات کمک هــای اولیــه بــرای 
عــوارض  از  بســیاری  از  می توانــد  ســالمندان 
جلوگیــری کرده و حتی جان آنهــا را نجات دهد. 
ما باید ســعی کنیم در مورد نحــوه عمل در هر 

موقعیت کامًال شفاف باشیم.
در حالــت ایده آل، هر مراقبی باید از خطرات 
فردی که تحت مراقبت اســت آگاه باشد. بسته 
بــه بیماری های موجود، احتمال بیشــتری برای 
ابتــال بــه برخــی از انواع حــوادث یا مــوارد دیگر 

وجود خواهد داشت.
بنابراین توصیه می شود که اعضای خانواده 
درگیر آسیب شناسی های عزیزان خود شوند و 
خطــرات آن را واقعــا درک کنند. اگر آنها ســریع 
و موثــر اقــدام کننــد، احتمال آســیب جــدی یا 

غیرقابل برگشت کمتر است.

متن گروه سپهرغرب،
مردم اغلب تقریبًا زندگی:
خفیفی استرس و اضطراب
اما دارند. خود کار محیط در
باشد شدید استرس این اگر
مشکالتی به منجر میتواند
و افسردگی اضطراب، مانند
است ممکن که گردد روانی اختالالت سایر
مطلب این در نماید. مختل را شما زندگی
اضطراب درباره شما با کرد خواهیم سعی
صحبت آن با مقابله راههای و کار از ناشی

کنیم.
بــه اســترس ناشــی از کارکردن اضطــراب کار 
می گوینــد. ایــن اضطــراب شــغلی می تواند در 
محــل کار اثرات منفی برای فرد داشــته باشــد. 
امــا شــخص می تواند بــا تغییــر عملکــرد خود 
باعث پیشــگیری از اضطــراب کار گردد. هنگامی 
که اضطراب به درســتی درمان نگردد می تواند 
بــه بیماری هــای جســمی و روحی در فــرد منجر 

شود که زندگی او را مختل نماید.

عالئماضطرابکار
بــه  شــما  بــدن  طبیعــی  پاســخ  اضطــراب 
استرس اســت. زمانی که مســئولیت های کاری 
شــما زیاد می شــود ناخودآگاه دچار اســترس، 
دلهــره و تــرس می شــوید. البتــه ایــن اضطراب 
ممکن اســت به دلیــل ویژگی های محیط کار در 

شخص ایجاد گردد.
مثًال شــروع یک کار جدید یــا زمانی که مهلت 
پروژه هایــی که بایــد به اتمــام برســانید نزدیک 
از:  عبارتنــد  اســترس  دیگــر  عالئــم  می گــردد. 
مشکل خوابیدن یا خواب ماندن، واکنش های 
حیرت انگیز و اغراق آمیز، اختالل اســترس فکری 
عملی، نگرانی بیــش از حد یا غیرمنطقی، تعرق 
کــف دســت و ایجــاد تپــش قلــب و مشــکالت 
تنفســی، ایجــاد تغییــرات ذهنــی و فراموشــی 
موقــع کار و صحبت کــردن، تمرکــز بیــش از حد 
بــر روی جنبه هــای منفی شــغلی و واکنش های 

منفی به موقعیت های شغلی.

راهکارهاییبرایمقابلهبااضطرابکار
ناخوشــایندی  پیامدهــای  کاری،  اســترس 
در ســالمتی جســمی و روحــی شــما بــه وجود 

مــی آورد؛ مثــًال ممکــن اســت دچــار بیمارهــای 
قلبی و ســندرم متابولیک شــوید. با یک رویکرد 
واقع بینانــه می توانید در شــغل خود اضطراب 
و اســترس را کاهــش دهیــد در ادامــه مقالــه 
اضطــراب کار شــما را بــا برخــی از تکنیک هــای 

کنترل استرس آشنا خواهیم کرد.
اســتراحت کافی داشــته باشــید: اغلب افراد 
در طــول روز آن قدر گرفتار کار هســتند که حتی 
در زمــان ناهار، نیــز در حال انجــام تماس کاری 
و یا چک کردن ایمیل خود هســتند. بهتر اســت 
بــرای مدت کوتاهی در طول روز از کار خود جدا 
شوید و به مغز خود استراحت و فرصت تنظیم 
مجدد کارها را بدهید. گاهی بلندشدن از پشت 
میــز کار و قــدم زدن در اتاق و یا صحبت کوتاه با 
دوســتانتان می تواند باعث کاهش اضطراب در 

شما گردد.
از نوشیدنی های مقوی در محیط کار به جای 
کافئین اســتفاده کنید: به یاد داشته باشید که 
کافئیــن باعــث اضطراب می گردد. پــس اگر فرد 
مضطربی هستید بهتر اســت به جای کافئین از 
نوشــیدنی هایی مانند آب، آب میوه و اسموتی 

کم قند، آب همراه با لیمو استفاده کنید.
ســعی کنید در طول شــب خواب مناســب و 
باکیفیت داشــته باشــید: یکــی از راه هــای مهم 
و اساســی مقابلــه بــا اضطــراب، خــواب کافــی 
در طــول شــب اســت. کیفیــت خــواب بــه طور 
مســتقیم با میــزان بهره وری کاری و انرژی شــما 
در هنگام بیدارشدن ارتباط دارد. زیرا کم خوابی 
باعث بیش فعالــی و بی قراری می گردد و میزان 
تمرکز کاری شــما را کاهش می دهد. برای اینکه 
خــواب خوبــی داشــته باشــید قبل از خــواب از 
گوشــی موبایــل و تلویزیون اســتفاده نکنید و 

سعی کنید حداقل 7 الی 8 ساعت بخوابید.
درخواســت کمــک نماییــد: اگــر کارتــان زیاد 
اســت بهتــر اســت از همکارتــان تقاضــای کمک 
نماییــد و یــا بــا مدیر خــود در این بــاره صحبت 
کنیــد. ایــن امر باعــث ایجــاد ســالمت روانی در 
شــما و کاهش اضطــراب ناشــی از کار می گردد 
همچنین ســبب ایجــاد تعــادل در کار و زندگی 

شما خواهد شد.
برای خودتان چارچوب تعیین کنید: معموًال 
اضطــراب ناشــی از کار زمانــی رخ می دهــد کــه 
همــه کارهایی که به شــما پیشــنهاد می شــود 

کــه  می شــوید  متوجــه  بعــد  و  می پذیریــد  را 
نمی توانید همه آنها را انجام دهید. پس بدون 
تعــارف درصورتی کــه نمی توانیــد کاری را انجام 

دهید، نه بگویید.
مطمئــن باشــید نــه گفتــن، شــما را بــه یک 
کارمنــد غیرمتعهــد و تنبــل تبدیــل نمی کند. در 
عــوض باعــث می شــود کارهایــی کــه به شــما 
ســپرده می شــود را با تســلط بیشــتر و دقیق تر 
انجــام دهید و اضطراب ناشــی از کار را در خود 

کاهش بدهید.
اضطــراب خــود را بپذیریــد: اســتیون هیــز، 
استاد روان شناسی بالینی می گوید: شما نباید 
اضطراب را به عنوان دشــمن خــود بدانید؛ زیرا 
در این صورت احساســات شخصی و بدن خود 
را نیــز دشــمن خــود خواهید دانســت. ایشــان 
اعتقــاد دارند مبارزه کردن با اضطراب به معنای 
نبــرد با خودتان اســت و این خودانــکاری منجر 
به مشــکالت روانی خواهد شد. پس بهتر است 
بــرای کاهش اضطــراب آن را بپذیریــد تا بتوانید 

آن را در وجود خودتان درمان نمایید.
از درگیــری در محــل کار اجتنــاب کنیــد: برای 
اینکــه در محیــط کاری دچــار اســترس نشــوید 
ســعی کنید بــا همکارانتان درگیر نشــوید. برای 
خــودداری از درگیری بهتر اســت شــایعه نکنید، 

در بحث های سیاســی و دینی شــرکت نکنید، از 
رابطه با افــرادی که با دیگران رابطه بدی دارند 

اجتناب نمایید.
گوش کــردن  کنیــد:  گــوش  موســیقی  بــه 
بــه موســیقی روش خوبــی بــرای از بیــن  بــردن 
فشارهای روانی در حین کار است. برای مقابله با 
استرس بهتر است موقع رانندگی و یا در خانه به 

موسیقی مورد عالقه خود گوش دهید.
همیشــه به نقاط قوت خود فکــر کنید: بهتر 
اســت بــر روی کارهایــی کــه در انجام دادنــش 
مهــارت زیادی دارید تمرکز نمایید. با مدیر خود 
در مورد تنظیم مسئولیت هایتان برای مطابقت 
بــا نقاط قــوت خود صحبــت نمایید تا به شــما 
کارهایی را محول کنــد که در آنها برتری دارید و 

می توانید بیشتر به شرکت کمک نمایید.

فرسودگی با مقابله برای راههایی 
شغلی

شناســایی علــت تنفر خــود از شــغلی که در 
آن فعالیــت داریــد. مشــخص کــردن وظایــف 
کاری خــود در محل کار، منطبق بودن مهارت و 
تخصص فرد با شــغل مربوطــه، کنترل نمودن 
اتفاقاتی که در محیط کاری رخ می دهند. در کار 
خود کمال گرا نباشــید. شاید همیشــه نتوانید 

همه کارها را به خوبــی انجام دهید. روش های 
ســاده برای کمک کردن به کارمندان مضطراب، 
ســعی کنید بــا اضطــراب کار کارمند خــود، کنار 
بیاییــد. با کارمندان خود با احترام رفتار نمایید. 
ارتباط شــفاف و همراه با بازخــورد با کارمندان 
خود داشته باشــید. با کارمندان خود در مورد 
امــور خصوصــی آنهــا در دفتــر کارتــان صحبت 
نماییــد. بــه کارمنــدان خــود فرصــت پاســخ و 
توضیــح بدهید. همیشــه از کارمنــدان خود در 

مورد اوضاع کاری شان پرسش نمایید.
بهتــر اســت بدانید که اضطــراب در محل کار 
ممکن اســت مســری باشد پس ســعی کنید از 
افــرادی کــه باعــث بدتر شــدن اوضــاع روحی و 
روانی شــما می شــوند دوری نمایید. بهتر است 
با افرادی که دارای انرژی مثبت و شــاد هستند 

در ارتباط باشید.

کالمآخر
درصورتی که بپذیرید اضطراب شــما واقعی 
اســت می توانیــد جلوی پیشــرفت آن را بگیرید. 
دقیقــا همــان انــدازه که ســردرد و معــده درد 
آزار  را  شــما  نیــز  اســترس  اســت،  آزاردهنــده 
در  اضطــراب  مقابــل  در  بایــد  پــس  می دهــد. 
محیط کار از خــود مراقبت نمایید تا بتوانید آن 

را درمان کنید.
خوشــبختانه  بتوتــه،  گاه  وب  گــزارش  بــه 
بیشــتر افــراد توانایــی ایــن را دارند کــه بتوانند 
در کار و زندگــی خــود تعــادل ایجــاد نماینــد. 
درصورتی کــه کارفرمایــان نیــز تالش کننــد تا در 
محیــط کار منصفانه با کارمنــدان خود برخورد 
نمایند مطمئنــا اضطراب ناشــی از کار در افراد 
بــه حداقــل می رســد. به خاطر داشــته باشــید 
در هر صورت حفظ ســالمت روانی شــما بسیار 

اهمیت دارد.

جبران اشتباه

کار  و  بازدهی شغلی  ارتباط اضطراب 
کنم؟ فرار  یا  بجنگم 

استرس

سالمندی

ســعی کنیــد در طول شــب خواب مناســب و باکیفیت داشــته باشــید: یکــی از راه های مهم 
و اساســی مقابلــه بــا اضطــراب، خواب کافی در طول شــب اســت. کیفیت خــواب به طور 
مســتقیم بــا میــزان بهــره وری کاری و انــرژی شــما در هنــگام بیدارشــدن ارتبــاط دارد. زیرا 
کم خوابــی باعــث بیش فعالــی و بی قــراری می گــردد و میــزان تمرکــز کاری شــما را کاهــش 
می دهــد. بــرای اینکــه خــواب خوبــی داشــته باشــید قبــل از خــواب از گوشــی موبایــل و 

تلویزیون استفاده نکنید و سعی کنید حداقل 7 الی 8 ساعت بخوابید...

کمکهایاولیهبرایآسیبهایشایعسالمندان
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کاهش وزن

چگونهبازنجبیلچربی
شکمتانراآبکنید؟

زنجبیل زندگی: گروهمتن سپهرغرب،
حاویترکیبیفعالبهنامجینجرولاست.
به بهتر میکند کمک زنجبیل مصرف
هدفتاندرکاهشوزندستپیداکنید؛
اماوقتیزنجبیلراواردرژیمغذاییخود

میکنیدبایدمراقبباشید.
روش هــای مختلفــی وجــود دارد کــه 
زنجبیل را در رژیم غذایی تان به کار ببرید، مثال در اسموتی ها 
و دسرها و انواع خورش؛ اما اگر هدفتان کاهش وزن اضافی 
است، بهترین کار این است که زنجبیل را به صورت نوشیدنی 
مصرف کنید. خواص ضدالتهابی و همچنین فواید این گیاه 

برای گوارش توسط علم ثابت شده است.
از گذشــته همیشــه گفته می شــد که زنجبیــل می تواند 
چربی هــا را آب کنــد. مصرف زنجبیل باعــث تحریک عملکرد 
متابولیسم شــده و فرایندهای گوارشــی را بهبود می دهد. 
محققــان می گویند جینجرول، ترکیبی اســت کــه عامل اثر 
ایــن گیاه بر متابولیســم می باشــد. جینجــرول عامل طعم 
تند زنجبیل اســت که خاصیت آنتی اکســیدانی و تا حدودی 
ضــددرد هــم دارد. به عــالوه زنجبیــل ادرارآور اســت و کمک 
می کند التهاب شــکم کاهش یافته و مایعــات محبوس در 
بدن دفع شوند. یکی از خوبی های قابل توجه زنجبیل این 
اســت که کالــری زیادی ندارد و بــه راحتی می توانیــد آن را با 

مواد دیگر ترکیب کرده و خواصش را تقویت کنید.

زنجبیلبهجنگچربیهایشکم با آیامیتوانید 
بروید؟

رمز کاهش وزن به شیوه ای سالم و ماندگار این است که 
عادت های غذایی خود را بهبود ببخشید، هر روز ورزش کنید 
و عادت های ســالمتان تداوم داشــته باشــد. همیشــه الزم 
اســت با پزشــکتان مشــورت کرده و به توصیه هایش عمل 
کنید؛ اما انواع نوشــیدنی هایی وجود دارند که می توانید با 
مواد طبیعی در خانه درست کنید و با کمک آن ها هم بدنتان 
در طول روز خوب آبرســانی شــود و هم ســراغ ریزه خواری و 
هله هوله نروید. البته الزم اســت بدانید این نوشیدنی ها به 
خودی خود الغرکننده نیســتند، بلکه مکملی برای یک رژیم 

غذایی سالم و سبک زندگی سالم به شمار می روند.

چایزنجبیلبالیمو
شــما به عســل، آب نصف لیموتــرش، یک فنجــان آب و 
یک تکه ریشه زنجبیل نیاز دارید. آب را گرم کنید اما به نقطه 
جوش نرسد. زنجبیل را به آن اضافه کنید و اجازه دهید روی 
حرارت مالیم چند دقیقه ای دم بکشد. سپس از روی حرارت 
بردایــد و آبلیمو را به آن اضافه کنید. ترکیــب را صاف کرده و 
کمی عسل در آن بریزید. پیش از هر وعده غذا، یک فنجان از 

این نوشیدنی بنوشید.

گریپفروتوزنجبیل
شــما بــه چهــار عــدد گریپ فــروت درشــت، یــک قاشــق 
مرباخوری پودر زنجبیل و آب یک چهارم لیموترش نیاز دارید. 
آب گریپ فروت را بگیرید و با آبلیمو و زنجبیل ترکیب کنید. به 

این نوشیدنی هیچ شیرین کننده ای اضافه نکنید.

سرکهسیبوزنجبیل
ســرکه ســیب نیز برای کاهش وزن مفید است. استفاده 
خاصیــت  می توانــد  زنجبیــل  بــا  همــراه  ســیب  ســرکه  از 
آنتی اکســیدانی و آنتی گلیسمیک هر دو ماده را تقویت کند. 
ضمنا سرکه سیب یک پروبیوتیک قوی است که برای سالمت 
روده هایتان مفید می باشــد. ســاده ترین راه این اســت که 
این دو را با هم ترکیب کرده و بنوشــید. می توانید دمنوش 
زنجبیل درست کنید و اجازه دهید خنک شود، سپس سرکه 
سیب را به آن اضافه کنید. )داغی زیاد می تواند باکتری های 
مفید سرکه ســیب را نیز از بین ببرد و از خواص پروبیوتیکی 

آن بی نصیب بمانید.(
کمی عســل یا آبلیمــو به این ترکیب اضافه کنید. ســرکه 
سیب به اندازه دو قاشق غذا خوری کافیست. این نوشیدنی 

را روزی یک بار در صبح و پیش از صبحانه بخورید.

دیگرخواصزنجبیل
تنظیــم کورتیــزول یــا همان هورمــون اســترس، تنظیم 
اجابت مــزاج، افزایش انرژی، کاهش ریســک بیمــاری قلبی، 

بهبود عملکرد حافظه و مغز و تقویت سیستم ایمنی.

احتیاطهایالزمدراستفادهاززنجبیل
زنجبیــل به طور کلی برای بیشــتر افراد بی ضرر اســت. اما 
عده ای ممکن است با مصرف زنجبیل دچار عوارض جانبی 
مانند یبوســت و نفخ شــوند. زنجبیل ممکن اســت جریان 
صفرا را از کیسه صفرا افزایش دهد، به همین دلیل پزشکان 
بــه افــرادی که بیماری کیســه صفــرا دارند توصیــه می کنند 

زنجبیل مصرف نکنند.
ضمنا هرچند گفته می شود زنجبیل می تواند تهوع های 
بارداری را کاهش دهد اما هنوز اطالعات زیادی در این مورد 
در دســت نیســت. بنابراین اگر باردار هستید یا به کودکتان 
شــیر می دهید حتما پیش از اســتفاده از زنجبیل با پزشــک 
خود مشــورت کنید. افرادی که داروهــای رقیق کننده خون 

مصرف می کنند نیز باید در مصرف زنجبیل احتیاط کنند.

کاهشوزناضافهفقطجنبهیزیباییندارد،به
سالمتیتانمربوطاست

خیلــی از افــراد فقــط بــا هــدف زیباتــر و خوش اندام تر 
شــدن تصمیم به کاهش وزن می گیرند و به همین دلیل 
در تله ی رژیم های الغری ناسالم می افتند؛ اما خیلی از این 
روش ها به ســالمتی آســیب می زنند. بهتر است به دنبال 
روش هــای فوری کاهش وزن نباشــید. به مــرور زمان و با 
پیــروی از یک ســبک زندگی ســالم می توانید بــه هدفتان 

برسید.

پنجره

متن زندگی افسردگیراجدیبگیرید
سپهرغرب،گروهمتنزندگی:بااستفادهازدادههایجمعآوریشدهمطالعهایجهانیبرروی26هزارو877بزرگسالبامیانگینسنی62سال،در32کشوروباهدفشناختعواملخطرسکتهمغزیدرمناطقمختلفجهان،تیمیازمحققانبهرهبریدانشگاهایرلنددریافتهاند،افرادی

کهعالئمافسردگیدارندبیشتردرمعرضسکتهمغزیحادهستندوپسازآنبهبودیکمتریدارند.
رابرت مورفی، نویسنده اصلی این تحقیق، اظهار کرد افسردگی، افراد را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند طیف وسیعی از تأثیرات را در زندگی آنان داشته باشد. مطالعه ما با بررسی تعدادی از عوامل از جمله عالئم شرکت کنندگان، انتخاب های زندگی و استفاده از داروهای ضد 

افسردگی، تصویر گسترده ای از افسردگی و ارتباط آن با خطر سکته مغزی را ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که عالئم افسردگی با افزایش خطر سکته مغزی مرتبط و این خطر در گروه های سنی مختلف و در سراسر جهان مشابه است.
پس بررسی عوامل خطر، از جمله سن، جنس، تحصیالت، فعالیت بدنی و عوامل مختلف سبک زندگی، کارشناسان دریافتند افرادی که عالئم افسردگی قبل از سکته مغزی را تجربه کردند، در مقایسه با افرادی که عالئمی نداشتند، 46 درصد در معرض افزایش خطر سکته مغزی قرار گرفتند.

متن گروه سپهرغرب،
هیچ هرچند زندگی:
جایگزین نمیتواند چیزی
مشکالت برای دارودرمانی
برای ورزش اما شود؛ تیروئید
تیروئید کمکاری عالئم کنترل
سالمتی به بلندمدت کمک و

فوایدزیادیدارد.
ورزش می توانــد باعــث کنتــرل وزن شــود و 
ســالمت قلب را تقویــت کند، خلــق و خویتان را 
بهتر بکند به شما انرژی بدهد، استخوان هایتان 
را قوی تر کند، قند خونتان را کنترل کند و قدرت 
و انعطاف پذیــری بدنتــان را افزایــش دهــد؛ اما 
اگــر کــم کاری تیروئید داریــد یک ســری از بایدها 
و نبایدهــای ورزشــی وجود دارند که الزم اســت 

آن ها را رعایت کنید.

بدونمشورتباپزشکتانهیچبرنامٔه
ورزشیراشروعنکنید

اگر تازه قرار است ورزش کردن را شروع کنید، 
به پزشــکتان اطالع دهیــد تا هرگونــه عارضه یا 
مشــکلی را کــه می تواند شــرایط ورزش کردن را 
برایتان ســخت کند و شــما را در معرض آسیب 

قرار دهد بررسی کند.
ضمنا باید پیش از شــروع روتین ورزشــی تان 
بایــد بــا پزشــکتان مشــورت کنیــد تــا مطمئــن 
شوید دوز داروی هورمونی که مصرف می کنید 
متناســب بــا شــرایطتان اســت. اگــر دوز داروی 
اســت  ممکــن  باشــد،  اشــتباهی  مصرفی تــان 
دچار مشــکل قلبی شوید. اگر دوز زیادی داروی 
تیروئیــد مصــرف کنیــد، ممکــن اســت ضربــان 

قلبتان حین ورزش باال برود.

خصوصًا کنید، شروع کمکم را ورزش 
اگرعالئمتانشدیداستوتازهورزشراشروع

میکنید
اگــر از همیــن ابتــدا ورزش هــای ســنگین و 
ســریع انجام دهید احتمال آســیب زیاد اســت. 
سعی کنید آرام آرام شدت را زیاد کنید تا بدنتان 
به ورزش عادت کند. جلســات تمرینی اولیه تان 
کوتاه و با شــدت کم باشد و مطمئن شوید که 

بدنتان در هر مرحله تحمل الزم را دارد.
حتی اگر تجربٔه ورزش کردن را دارید و مبتدی 
نیســتید بــاز هــم ممکن اســت عالئم کــم کاری 

تیروئیدتــان اعــالم کننــد کــه نبایــد بــه بدنتــان 
ســخت بگیرید و الزم اســت ســرعت و شــدت را 
کــم کنیــد. برخــی از افــراد عالئم خفیفــی دارند 
درحالی کــه عــده ای دیگــر حیــن ورزش واقعــا 
بدحال می شــوند. کم کاری تیروئیــدی که تحت 
درمان نباشــد می تواند منجر به کم انرژی بودن 
شــود و اصًال نتوانید ورزش کنید. تمرینات خود 
را متناسب با شرایطتان تغییر دهید، مثًال شاید 
بهتــر باشــد شــنا را مقابل میــز انجــام دهید نه 
روی زمیــن یا تمرین پرس پا را بدون وزنه انجام 
دهیــد. ابتدا بــا وزن بدنتــان تمرین کنیــد تا در 

حرکات به مهارت الزم برسید.

کشیدنعضالترافراموشنکنید
کشــش عضــالت کمــک می کنــد مفاصلتــان 
انعطــاف الزم را داشــته باشــند و فشــار زیــادی 
حین ورزش به آنها وارد نشــود. برخی از افرادی 
کــه کــم کاری تیروئیــد دارنــد دچار مفصــل درد 
و درد عضلــه یــا گرفتگی می شــوند و به همین 
دلیــل الزم اســت تا جایــی که می تواننــد بدن را 
بکشــند و نــرم کنند. اگــر عمل جراحــی تیروئید 
انجام داده اید حرکات نرم کشش گردن و شانه 

مفید خواهند بود.

کمی شدت که دهید انجام تمریناتی 
داشتهباشند

ســعی  داریــد  مفاصــل  درد  مشــکل  اگــر 
کنیــد تمرینــات هوازی بســیار کم شــدت انجام 
دهید، مثًال راه رفتن در آب، شــنا یــا پیاده روی و 

دوچرخه سواری با الیپتیکال.

تمریناتقدرتیانجامدهید
شــامل  می توانــد  کــه  قدرتــی  تمرینــات 
بلندکــردن وزنه یــا تمرین با وزن بدن باشــد به 
شــما کمک می کنــد با برخــی از عالئــم کم کاری 
بــه  قوی تــر  عضــالت  کنیــد.  مقابلــه  تیروئیــد 
معنــی مفاصــل ســالم تر و خســتگی کمتــر طی 
از  یکــی  خســتگی  اســت.  روزانــه  فعالیت هــای 
عالئم شــایع کم کاری تیروئید اســت که عضالت 
قــوی می تواننــد از آن کم کنند و ضمنا ریســک 
درد مفاصــل و دیگــر عالئم نیــز کاهش می یابد 
و بهتــر می توانید وزن کم کنیــد، حتما می دانید 
که کاهش وزن برای کسانی که کم کاری تیروئید 

دارند چقدر سخت است.

ســالمت  بــرای  قدرتــی  تمریــن  ضمنــا 
داشــتن  اســت.  مفیــد  نیــز  اســتخوان ها 
اســتخوان های ســالم و قوی نیازمند این است 
کــه ســطح هورمون هــای تیروئیدتــان در طیف 

نرمال باشد.

فرمورزشتانیکنواختنباشد
شــکل تمرینات را ترکیب کنید، مثًال دو تا سه 

بــار در هفتــه تمریــن قدرتــی و پنــج تــا 6 روز در 
هفته فعالیت هوازی و تمرینات سُبک انعطافی 

را هر روز انجام دهید.

هفته روزهای بیشتر کنید سعی 
فعالیتانجامدهید

می توانیــد مثال وقتی مســواک می زنید روی 
یــک پــا بایســتید، هنــگام تماشــای تلویزیــون 
پاهایتان را بکشید یا هر جوری که دوست دارید 
فعالیــت بدنیتــان را حفــظ کنید. انجــام حرکات 
متعــدد بدنــی بــه گــردش خــون بهتر و ترشــح 
اندورفین هــا کمک می کنــد و در نتیجه دردتان 

کمتر خواهد شد.

درورزشزیادهروینکنید
خیلی از ورزش ها شاید جذاب به نظر برسند؛ 
اما ممکن اســت برای شــما مناســب نباشند و 
با فشــار زیــادی که بــه بدنتــان وارد می کنند به 
شما آســیب بزنند. شما باید مطمئن شوید که 
بدنتان تحمل شــدت و مدت خاصی از ورزش را 
دارد و ســپس کم کــم به مرحلٔه بعــد بروید. اگر 

درد داریــد، خــوب نمی توانید بخوابیــد یا حین 
ورزش بــه مشــکل برمی خورید پس حتما بیش 

از اندازه ورزش می کنید.
اما اگر درد و ناراحتی ندارید و بعد از فعالیت 
بیشــتر احســاس انرژی می کنید تا خستگی زیاد 
و خــوب می خوابید پس آماده اید تــا به مرحلٔه 
بعدی بروید. پیشرفت چه در مدت ورزش و چه 
در شــدت تمرینات بایــد کم کــم و تدریجا اتفاق 

بیفتد.

بهبدنتانگوشدهید
بــه گــزارش وب گاه بیتوتــه، یادتــان باشــد 
کــه عالئــم کــم کاری تیروئیــد گوناگــون اســت، 
پــس تجربٔه شــما ممکن اســت با یــک نفر دیگر 
متفاوت باشــد. تمــام تالش خــود را بکنید؛ اما 
بــه بدنتان گوش دهید و فشــار بیــش از حد به 
آن وارد نکنیــد. شــما بایــد ســطحی از ورزش را 
پیدا کنید که مناســب خود شماست. ضمنا اگر 
روتین ورزشــی تان مفرح و متنوع باشد احتمال 
اینکه ادامــه اش دهید و دل زده نشــوید خیلی 

بیشتر خواهد بود.

متن گروه سپهرغرب،
زن بیدلیل دعوای زندگی:
علت به میتواند شوهر و
حل مشکالت و ناراحتیها
تلنبار هم روی که قبلی نشده
این در شود. ایجاد شدهاند
رابادالیلدعوای مطلبشما

زنوشوهرآشنامیکنیم.
نمی تــوان گفــت در یــک رابطــه بلنــد مــدت 
ماننــد ازدواج، همیشــه همه چیز بــر وفق مراد 
اســت، هر زوجــی تفاوت هــای رفتــاری، فکری و 
فرهنگــی و غیره با هــم دارند و همین تفاوت ها 
هر از گاهی میتواند منجر به بحث و دعوا شود، 
ولی بعضی زن و شوهرها همیشه و با هر بهانه 
کوچکــی، بی دلیل با هم دعــوا میکنند، دعوای 
مکرر عالوه بر این که میتواند روح و روان هر دو 
نفر شــما را آزرده کند، روی روحیــه فرزندان هم 

تاثیرگذار است.
در ایــن مطلــب می خواهیــم علــت دعــوای 
بی دلیل زن و شوهر ها را بررسی کنیم تا با تغییر 
نگرش و اصالح مشکالتی که بینتان وجود دارد 

از بروز دعواهای تکراری پیشگیری کنید.

علتدعوایبیدلیلزیادزنوشوهر
زیــاد  بی دلیــل  دعــوای  دالیــل  مهمتریــن 
زوجین، نداشــتن مهارت برقــراری ارتباط موثر از 
نظر جســمی، کالمی و جنســی، وقت نگذاشتن 
برای یکدیگر، مشکالت مالی و اقتصادی است.

بــر اســاس تحقیقات انجام شــده زوجین در 
اوایل زندگی بیشــتر بر ســر مواردی مثل رابطه 
جنســی و اعتماد به نفــس با هم دعوا می کنند 
و بعد از گذشت چند سال، دعواهایشان بیشتر 
روی مشــغله های کاری، عــادات اشــتباه و پول 

متمرکز است.
اگر کمی دقت کنید متوجه خواهید شــد که 
دعواهای شــما همیشه بر سر مســائل تکراری 
اســت بنابراین برای پیشگیری از دعواهای مکرر 
باید بتوانید علت مشکالت را ریشه یابی کرده و 
بــه کمک هم آن ها را برطرف کنید تا مشــاجرات 

تکراری شما پایان بگیرد.

مشکالتمالیواقتصادی
عــدم رفــاه اقتصادی همیشــه نقشــی مهم 
در دعواهــای زن و شــوهری دارد. اگــر دو نفر از 
نظــر اقتصــادی نتواننــد یکدیگــر را درک کنند و 
در زمینــه خــرج و پس انداز ســازگاری نداشــته 
باشند به مشکل می خورند. مردانی که از توقع 

باالی همسرشــان شــکایت دارنــد و زنانی که از 
خســیس بودن شوهرشــان شــاکی اند مسلما 

دعوای زیادی را در زمینه مالی تجربه می کنند.
اگر احســاس می کنیــد بخشــی از دعواهای 
شما درباره مسائل مالی است یک جلسه فوری 
با همســرتان برگزار کنید و دربــاره خرج خوراک، 
پوشــاک، پــس انــداز، تفریحات و غیــره صحبت 

کنید و به یک تصمیم نهایی و دونفره برسید.

مقایسهکردن
زناشــویی،  زندگــی  در  رایــج  اشــتباه  یــک 
مقایسه کردن است. اصال کار درستی نیست که 
رفتارهای همســرتان را با دیگران مقایسه کنید 
و به او بگویید نســبت به دیگران بی احســاس، 
پرحــرف، خجالتــی یــا... اســت. مقایســه کــردن 
عــالوه بر ایــن که اعتماد به نفس همســرتان را 
کاهــش می دهــد باعث بــاال گرفتن جــر و بحث 

خواهد شد.
مقایســه کــردن زندگــی خودتان بــا دیگران 
کار بســیار اشــتباهی اســت، چرا که شــما فقط 
ظاهــر رفتــار و زندگــی آنهــا را می بینیــد. قلــم و 
کاغــذ برداریــد و نــکات مثبــت زندگــی خودتان 
را  خانواده تــان  ویژگی هــای  و  خوبی هــا  و 
بنویســید و ایــن کار را تکــرار کنیــد تــا متوجــه 
برتری های خودتان نســبت به دیگران بشوید و 

قشنگی های زندگیتان را ببینید.
به جای این که مدام به خاطر مقایسه اخالق 
و رفتار همســرتان را دیگران، دعوان و مشاجره 
کنید، زمانی را مشــخص کنیــد ودرباره اخالق یا 
رفتاری که شــما را می رنجاند با او صحبت کنید. 
بایــد مراقب باشــید که هنگام حــرف زدن کنایه 
نزنیــد یا شــخصیت او تخریــب نکنید. همیشــه 
قبــل از ایــراد گرفتــن، باید از 5 ویژگــی مثبت او 
تعریف کنید و در نهایت به مطلب مورد نظرتان 
بپردازیــد. بــه همســرتان هــم باید حــق بدهید 
که درباره رفتار شــما که مورد پســندش نیست 

صحبت کنید.

رفتوآمدبادوستان
زوجینی که دایره اجتماعی گسترده ای دارند 
ممکن اســت درباره رفت و آمد با دوستانشــان 
بــه مشــکل بخورند. بازخواســت کردن یــا ایراد 
گرفتن از دوســتان طرف مقابل یا منع کردن او 
از رفت و آمد با آنها می تواند مشکل ساز باشد.

اگر اشــتباهی از ســوی دوســتان همسرتان 
بــا  بخواهیــد  کــه  نمی شــود  دلیــل  دیده ایــد 
آنهــا قطــع ارتباط کنــد. دربــاره دالیــل خودتان 

بــه صــورت منطقــی بــا او صحبــت کنیــد و از او 
بخواهیــد به زندگــی مشــترکتان اولویت بدهد 
ولی هیچگاه او را مجبور به کار نکنید یا به خاطر 
ایــن که به حرفتان گوش نداده با او جر و بحث 
نکنیــد. اجــازه دهید بــه مرور زمــان خودش به 

منطق حرفهای شما پی ببرد.

فرزندان
و  دعــوا  خاطــر  بــه  طــالق  آمــار  درصــد   20
مشــاجره بر ســر فرزندان، نحوه تنبیه و شــیوه 
فرزند پروری اســت. اگر فکر می کنید همســرتان 
نســبت بــه فرزنــدان بی تفاوت اســت یا شــیوه 
اشــتباهی را در پیش گرفته اســت از یک مشاور 

خانواده کمک بگیرید.

وقتنگذاشتنبرایخانواده
وقت نگذاشــتن بــرای خانواده و پر مشــغله 
بــودن و فرامــوش کــردن مناســبت های مهــم 
دعواهــای  نتیجــه  در  ناراحتــی  ایجــاد  باعــث 
مکــرر بیــن زوجین می شــود. برای پیشــگیری از 
ایــن مشــکل بایــد همیشــه در برنامــه هایتــان 
وقت کافــی برای همســر و فرزنــدان اختصاص 
بدهید. نباید اجازه دهید بین شما و همسرتان 
فاصله ای ایجاد شــود. اگر هفته ای پر مشغله را 
پشــت سر گذاشــته اید، آخر هفته را به خانواده 
اختصاص دهید و به تفریح بروید تا همســرتان 
هــم بتوانــد کارهــا و مشــغله های شــما را درک 

کرده و همراهیتان کند.

مروراشتباهاتگذشته
اگــر نتوانید مشــکالت پیــش آمــده را حل و 
فصل کنید و این مشکالت روی هم تلنبار شوند 
باعــث خواهند شــد که دائــم درباره گذشــته و 
اتفاقاتش بحث کنید و ناراحتی درست کنید. اگر 
دائم درباره اشــتباهات همسرتان او را سرزنش 
کنید، باعث دلزدگی او از زندگی مشترک شده و 

به اشتباهاتش تبدیل به عادت می شوند.
اگــر می خواهیــد مشــکلی که پیــش آمده را 
حــل کنیــد و در دام بحــث ودعــوای بــی پایــان 
نیفتیــد، گذشــته را فرامــوش کنیــد و کینــه بــه 
دل نگیریــد تــا مانــع از آزار دیــدن جســم و روح 

خودتان ودیگران شوید.

دعوابهخاطرخانوادهها
دعوا بــه خاطر خانواده ها و این که خانواده 
چه کســی مهمتر است یا اولویت دارد و دخالت 
خانواده هــا در زندگــی زوجیــن می تواند عامل 

بســیاری از دعواهــا باشــد. 
ســعی کنیــد بــرای پیشــگیری از ایــن 

مشــکل در مقابــل خانواده هــا مشــاجر نکنید 
ننماییــد.  زندگیتــان  درگیــر  را  آنهــا  نظــرات  و 
مســلما هر خانواده ای در دعوا طرف فرزندش 
شکســته  احترام هــا  نتیجــه  در  و  می گیــرد  را 
می شــود. برای حل مشــکالتتان بــا خانواده ها 
مشــورت نکنید تا پایشــان بــه زندگی شــما باز 

نشود.

کمبودمحبتوصمیمیت
زوجینــی کــه بــه انــدازه کافــی بــه هــم ابراز 
عشــق و عالقه نکنند به تدریــج صمیمیت و در 
نتیجه رابطه جنســی بینشان کمرنگ می شود. 
نبــود محبت و صمیمیــت از یک جایی غیر قابل 
تحمل خواهد شــد و باعث بروز دعواهای مکرر 

می شود.
همســر شــما همیشــه نیاز بــه ابــراز محبت 
کالمــی و جســمی شــما دارد. اگــر می خواهید 
صمیمیــت بینتــان حفــظ شــود و همســرتان 
روحیــه شــادتری داشــته باشــید بــا او مهربــان 
باشــید و از جمــالت عاشــقانه در مکالماتتــان 

استفاده کنید.

عادتهایناخوشایند
عادت هــای  همســرتان  اســت  ممکــن 
ناخوشــایندی داشــته باشــد کــه روی اعصــاب 

مثــال  بــرود  شــما 
جویــدن غــذا بــا صــدای بلند، 
هورت کشــیدن نوشــیدنی ها، اعتیاد به فضای 
مجازی، وقت نشــناس بودن، شــلخته بودن و 
غیره همه می تواند باعث بــروز دعواهای مکرر 

شود.
ایــن موضوعــات بــا دعــوا حل نمی شــوند، 
دربــاره ایــن عادت هــا و ایــن کــه چطــور آنها را 
بــا تمریــن حــل کنیــد بــا همســرتان گفتگویی 
صمیمانــه داشــته باشــید و از او بخواهیــد بــه 
خاطــر شــما ایــن عادت هــا را بــا تمریــن بهبود 

دهد.
***نداشتن مهارت های ارتباطی

نداشــتن مهارت هــای ارتباطــی باعــث بــروز 
مشکالت حل نشده بین زوجین می شود. برای 
ایــن کــه بتوانید یــک مشــکل را حل کنیــد باید 
بتوانیــد هیجاناتتــان را مدیریــت کنیــد و از ســر 
عصبانیــت حرفها و رفتارهایــی انجام ندهید که 

منجر به بدتر شدن شرایط شود.

نداشتنرابطهجنسیرضایتبخش
بــه گــزارش وب گاه بیتوتــه، شــاید بــاورش 
برایتان ســخت باشد ولی داشتن رابطه جنسی 
رضایت بخش باعث می شــود احســاس بهتری 
نســبت به همسرتان داشــته باشید و سازگاری 

تان با یکدیگر بیشتر باشد.

ن و شوهر ین علل دعواهای بی دلیل ز شایع تر

دعواهای تکراری

بایدونبایدهایورزشیدرمبتالیانبهکمکاریتیروئید

تیروئید و ورزش

تمرینات قدرتی که می تواند 
شامل بلندکردن وزنه یا 
تمرین با وزن بدن باشد به 
شما کمک می کند با برخی 
وئید  از عالئم کم کاری تیر
مقابله کنید. عضالت 
قوی تر به معنی مفاصل 
سالم تر و خستگی کمتر طی 
وزانه است.  فعالیت های ر
خستگی یکی از عالئم شایع 
وئید است که  کم کاری تیر
عضالت قوی می توانند از 
آن کم کنند و ضمنًا ریسک 
درد مفاصل و دیگر عالئم نیز 
کاهش می یابد...



حضرت أباعبدٱهّٰلل ٱلُحَسین علیه ٱلّسالم می فرمایند: 

. َبٰاِع ٱْلَحّقِ ّلَٰ ِبٱّتِ َلٰ َیْکُمُل ٱْلَعْقُل! ِإ
کمال نخواهد رسید.  عقِل انساِن عاقل، جز با پیروى از حّق به 
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سعید کریمی

اژه ای

فاطمی امین

سیاست خارجی

محبت خانی

صاحب امتیاز: مســعود جواندل  مدیرمســئول: سیدحسن قشمی
گمار سردبیر : زهره پوروهابی  دبیر:سمیرا 

کردستان - مرکزی - همدان    کرمانشاه -       گستره توزیع: استان های ایالم - 

100دانشآموزبهعلت
بــدحـــالی،بــســتـــریشــدند

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
بهداشت، وزارت درمان معاون
برخی در اخیر حوادث به اشاره با
گذشته روز تا گفت: کشور، مدارس
بدحالی علت به دانشآموز 100 فقط

دربیمارستانبستریبودهاند.
سعید کریمی، در کنفرانس یک روزه 
مدیریت و برخورد با آســیب های شــیمیایی که در محل 
ســازمان نظام پزشــکی برگزار شــد با اشــاره به اینکه در 
مــورد وقایع اخیــر آن چه مهم اســت مدیریــت مراجعه 
کننــدگان بــه مراکــز درمانی اســت، گفت: خوشــبختانه 
تاکنــون فوتــی در بین دانش آموزانی کــه در اثر بدحالی 
بــه مراکز درمانی مراجعه کرده یــا اورژانس بر بالین آنها 

رفته است، نداشتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همچنیــن مریــض بدحالــی 
کــه نیاز به بســتری طوالنی مدت داشــته باشــد در بین 
مراجعین حوادث اخیر نداشــته ایــم، افزود: آموزش به 
مدیران مــدارس و همچنیــن والدیــن دانش آموزان در 
حــال انجام اســت تــا بتواننــد مدیریت صحنــه را در این 

حوادث به خوبی انجام دهند.
کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه مباحــث روحــی و روانی 
و اضطــراب بخــش عمــده ایــن حــوادث را در بــردارد، 
خاطرنشــان کرد: نزدیک به 1000 نفر از دانش آموزان در 
همان مدرســه تریاژ شــده و در محل مداوا شــده اند و 

مدیریت اورژانس و صحنه بسیار مهم است.
بــه  اشــاره  بــا  بهداشــت  وزارت  درمــان  معــاون 
دســتورالعمل هایی کــه در زمینــه مــوارد قبــل و بعــد 
از حادثــه از ســوی وزارت بهداشــت صادر شــده اســت، 
اظهــار کــرد: جامعــه پزشــکی نســبت بــه مطالعــه این 
 13 از  آمــار  طبــق  و  ورزیــده  اهتمــام  دســتورالعمل ها 
هــزار دانش آموزی کــه به مراکــز درمانــی مراجعه کرده 
یــا اورژانــس بــر بالیــن آنها رفته اســت، همگــی مرخص 
شــده و تا روز گذشــته تنها 100 نفر در بیمارستان حضور 
داشــتند که با انجام اقدامات الزم زیر 9 ساعت مرخص 

می شوند.

آغازطرحایجادنظامشفاف
فروشگاهیبرایکنترلقیمتها

سپهرغرب،گروهایرانوجهان:وزیر
صنعت،معدنوتجارتبابیاناینکه
راهحلکنترلقیمتهاایجادیکنظام
این گفت: است، فروشگاهی شفاف
سال اواسط تا و شده شروع طرح
مانند بازارهایی بر میتوانیم آینده
مشابه بازارهای و موبایل خواروبار،
بهطورسامانهاینظارتکنیموبرتراکنشهامسلط

شویم.
ســیدرضا فاطمی امین دربــاره عرضه بــدون ضابطه 
خودرو به شــرکت های تابعه گفــت: عرضه خودرو خارج 
از ضابطــه بــه کارکنــان هر شــرکتی تخلف اســت. عرضه 
خــودرو از طریــق قرعــه کشــی و ثبــت نــام در ســامانه 
یکپارچــه انجــام می شــود و مــوارد قبلی کــه مربوط به 
واگذاری خودروی هایما بود، نیز بازگردانده شده است.
وی دربــاره افزایــش قیمت هــای اقــالم شــب عید نیز 
گفــت: در حــال حاضر بــازار ملتهــب ارز روند کاهشــی به 
خود گرفته و در برخی اقالم این کاهش دیده می شود. 
البتــه همه کاهش ها ناشــی از کاهش نرخ ارز نیســت و 
در هفته جاری و هفته آینده  احتماال فضا بهتر می شود.
فاطمــی امین با بیــان اینکه راه حــل کنترل قیمت ها 
ایجاد یک نظام شــفاف فروشــگاهی اســت، گفــت: این 
طرح شــروع شــده و تا اواسط ســال آینده می توانیم بر 
بازارهایــی ماننــد خواروبــار، موبایل و بازارهای مشــابه 
بــه طور ســامانه ای نظارت کنیم و بر تراکنش ها مســلط 
شــویم. در حال حاضر روش های نظارتی قدیمی اســت 
و بازرسان نظارت می کنند که ممکن است بعد از خروج 
بــازرس از واحــد مجددا تخلف تکرار شــود. بایــد بتوان 

شبکه عرضه را به طور کامل رصد کرد.
وزیــر صمت بــا بیان اینکه ارز، اقتصاد ما را از 6مســیر 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، گفــت: مــا ایــن مســیرها را 
شناســایی کــرده و بــرای هــر کدام یــک راه حــل طراحی 
کردیــم بــه طــور مثــال در بحــث واردات مــواد معدنی، 
قاعــده گذاشــتیم هــر مــواد معدنــی کــه بیــش از یــک 
میلیــون دالر واردات دارد، بایــد ســاخت داخل باشــد و 

این کار آغاز شده، اما طبیعتا این امر زمان بر است.

ایران و جهان

امضای8سندهمکاریایرانوبالروسوهدفگذاریتجارت100میلیوندالری
و ایران گروه سپهرغرب،
روز بالروس و ایران جهان:
سند هشت تهران در دوشنبه
که رساندند امضا به همکاری
100 تجارت حجم به رسیدن
جمله از سال در دالر میلیون
ترسیم محورهای مهمترین

شدهاست.
مراسم استقبال رسمی آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی از رئیس  جمهور بالروس صبح دوشــنبه 
22 اسفند با نواختن سرود ملی دو کشور همراه 
شــد ســپس روســای جمهــور دو کشــور از یگان 
تشــریفات حاضر در محل ســان دیده و ســپس 
هیئت هــای عالیرتبه همــراه را به یکدیگر معرفی 

کردند.
رئیس جمهور ایــران و رئیس جمهور بالروس 
مذاکــرات  رســمی  اســتقبال  مراســم  از  پــس 

خصوصی خود را آغاز کردند.
ارتقــای همکاری های دوجانبــه در زمینه های 

مختلــف صنعتــی، کشــاورزی و حمــل و نقــل و 
بررســی مســائل منطقــه ای و جهانــی از جملــه 
محورهــای مذاکــرات آیــت اهلل رئیســی و رئیــس 

جمهور بالروس عنوان شده است.
پس از آن مراســم امضای ســند، بین آیت اهلل 

»ســید ابراهیم رئیسی« و » الکساندر لوکاشنکو 
« برگــزار شــد کــه یادداشــت تفاهــم فرهنگــی، 
تفاهم نامه پیرامون گسترش تجاری و همچنین 
اصــالح پروتــکل حمــل  و نقــل جــاده ای از جمله 
اســناد امضاشــده بین مقامات دور کشــور بود. 

ســپس طرفین در نشســت مطبوعاتی مشترک 
حضور یافتند.

پیش تــر رئیس  جمهــور بــالروس در پیامی در 
روز 22بهمن به همتای ایرانی خود ضمن تبریک 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی از تمایلش برای 
ســفر به تهران گفت و اظهار امیدواری کرد که به 
زودی برای گفت وگو در مورد مسائل دو جانبه و 
موضوعــات روز بین المللی و منطقه ای به تهران 

سفر می کنم.
رئیس جمهور بالروس در این پیام نوشــت، از 
آنجایی که ایران رشد سریع اقتصادی و رفاهی در 
شــرایط پیچیده امروزی را نشان داده، این کشور 
یــک بازیگر مهم در منطقه و عرصه بین المللی به 

حساب می آید.
ســفر همتــای بالروســی آیــت اهلل رئیســی به 
تهــران بــه منظــور توســعه همکاری هــای همه 
جانبه و دیدار با همتــای ایرانی و انجام مذاکرات 
درباره طرح های صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل 
و بررسی مسائل منطقه ای و جهانی است است.

رئیســان جمهور ایران و بــالروس پیش از این 
شــانزدهمین  حاشــیه  در  امســال  شــهریورماه 
اجالس سازمان همکاری شانگهای در سمرقند، 
به وزراری خارجه دو کشــور ماموریت دادند برای 

تقویت و تعمیق مناسبات دوجانبه تالش کنند.
بــه همبــن منظــور اول آذر امســال نخســت 
وزیر بــالروس در پــی توافق های انجام شــده در 
مذاکــرات بین رئیســان جمهور ایــران و بالروس 
در حاشــیه اجــالس شــانگهای در ســمرقند، در 
و  سیاســی  مقامــات  از  بلندپایــه  صدرهیئتــی 
اقتصــادی به تهران ســفر کرده بــود. این نهمین 
میزبانی رئیس جمهور از همتایان خود در ســال 

1401 است.
محمــد  امســال  آذر  هشــت  پیش تــر 
شیاع الســودانی نخســت وزیر جدیــد عــراق پس 
از ســی و دومین روز از حضورش در کاخ الســالم 
در صــدر هیــأت بلندپایــه از مقامــات سیاســی و 
اقتصــادی و با دعوت رســمی رئیــس جمهور به 

تهران سفر کرده بود.

چهارشنبهسوریمراقبمحیطزیستباشیم
بامتخلفانبرخوردمیشود

و ایران گروه سپهرغرب،
یگانحفاظت فرمانده جهان:
بر تاکید با زیست محیط
چهارشنبه مراسم در اینکه
آخرسالمراقبمحیطزیست
مقامات با گفت: باشیم،
تا کردهایم هماهنگ قضایی
تخریب موجب شب این در که متخلفانی با
برخورد شدت به میشوند زیست محیط

شود.
شــیرینی شــب چهارشــنبه ســوری را همــه 
هم نســالن ما درک کرده اند، از یک هفته قبل 
بــرای ایــن شــب آمــاده می شــدیم، در غروب 

سه شــنبه آخــر ســال بوته هــای خــار و یــا کاه 
و ُکِلش هــای جمــع شــده ) باقیمانــده ســاقه 
برنج و گندم( در ســه ، پنج یــا هفت کپه آماده 
می شــوند تــا همزمان بــا غروب آفتــاب آتش 
زده شــوند، در ایــن زمــان شــور و غوغایی در 
حیــاط و یــا کوچه برپــا می شــد، در زمان های 
جمــع  بــا  کارهــا  ایــن  تمــام  دور  چنــدان  نــه 
شــدن همســایه ها در کوچه و خیابــان انجام 
از روی  نوبــت  بــه  رو همــه  ایــن  از  می گرفــت 
آتــش می پریدند و شــعر معــروف زردی من از 
تو ســرخی تــو از مــن را می خواندنــد و با این 
کار تــالش می کردند که نحســی و بیماری را از 

خود و خانواده دور کنند.
جالب تــر اینکه از نــگاه نیاکان ما ، خاکســتر 
بــود،  نحــس  هــم  آتــش  ایــن  از  باقیمانــده 
خانــه  مــادر  آتــش،  پایــان  از  بعــد  بنابرایــن 
خانــه  از  بیــرون  بــه  و  جمــع  را  خاکســترها 
می بــرد و زمان بازگشــت در خانه را به شــدت 
می کوبیــد و بــه اهالــی خانــه می گفــت کــه از 
مراســم شــادی برگشــته اســت؛ به این ترتیب 
وارد منــزل می شــد، در کنــار ایــن ســنت زیبا ، 
امــا در این شــب پختن آش ، قاشــق زنی ، فال 
گوش، گرفتن فال، آب پاشــی و بخت گشــایی 
دختــران هــم بهانــه ای بــرای دور هــم جمــع 
شــدن خانواده هــا و آمدن خنده و شــادی بر 

بود. لب ها 
امــا در چنــد ســال اخیــر مشــخص نیســت 
چــه بالیی بر ســر این ســنت زیبا و شــاد آمده 
اســت، طــوری که بــه جــای اینکــه خانواده ها 
از رســیدن این شــب خوشــحال باشــند قصه 
عالــم به دلشــان هجوم مــی آورد چون نگران 
فرزندانشــان هســتند، ایــن روزها چهارشــنبه 
ســوری دیگر شــبیه آیین قدیمی خود نیســت 

و بیشــتر شــبیه میــدان جنــگ اســت، در ایــن 
شــب به جای لذت بردن باید مراقب باشــی تا 
مجروح نشــوی، اگر هم از خانه خارج نشــوی 
را  امانــت  نارنجــک  و  ترقــه  مهیــب  صداهــای 

می برد و آسایش را می گیرد.
در کنــار ایــن مســائل کــه بــرای انســان ها 
پیش می آید اما حیات وحش و محیط زیســت 
هم در این شــب در امان نیستند، به طوری که 
آتــش گرفتــن درختــان و دشــت های  شــاهد 
زیــادی در ایــن شــب هســتیم از ســوی دیگــر 
صــدای مهیــب انفجــار موجــب ســکته قلبــی 
پرندگان و گاها ســقط جنیــن گونه های حیات 
وحش می شــود که ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت به عنوان متولی حیات وحش معموال 
برای این شــب دستورالعمل هایی را تهیه و به 

استان ها ابالغ کرده است.
زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
در این بــاره گفــت: دســتورالعمل مربــوط بــه 
چهارشنبه ســوری تهیه و به ادارت کل محیط 
زیســت اســتان ها ابــالغ شــده اســت، در ایــن 
دســتورالعمل بر آمــاده باش نیروهــا در قبل 

و شب چهارشــنبه سوری تاکید شده است.
افــزود:  محبت خانــی  جمشــید  ســرهنگ 
بر اســاس ایــن دســتورالعمل قرار اســت یک 
چهارشــنبه  شــب  از  قبــل  همگانــی  آمــوزش 
ســوری برگــزار شــود و در آن بــر خطراتــی کــه 
درایــن شــب محیــط زیســت را تهدیــد می کند 
اشــاره شــود، همچنیــن در شــب چهارشــنبه 
ســوری نیز تمام نیروهــا موظفند آماده باش 
آتــش ســوزی در  بــروز  تــا در صــورت  باشــند 
مناطــق حفاظت شــده و یا هــر تخریب محیط 

زیســتی دیگر سریع اقدام کنند.
وی اظهــار کــرد: آلودگــی صوتــی ناشــی از 

انفجــار ترقه ها، موجب می شــود تــا پرندگان 
ســکته کننــد و ســایر گونه های حیــات وحش 
در صورت باردار بودن جنین خود را از دســت 
بدهنــد، مراســم چهارشــنبه ســوری بــا فصل 
زادآوری و تخــم گــذاری پرندگان همراه اســت 
از ایــن رو زمانــی کــه احســاس ناامنــی کننــد 
النــه خــود را تــرک می کنند و با ایــن کار چرخه 
جوجــه آوری آن ســال آنها متوقف می شــود، 
حتی در چند ســال گذشــته فردای چهارشنبه 
ســوری الشه تعداد زیادی از حیوانات به ویژه 

پرندگان مشاهده شده است.
زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ادامه داد: در این شــب شرایط چهارپایان هم 
بهتــر از پرندگان نیســت، بعضا ایــن صداها به 
حــدی زیاد اســت کــه باعث ســقط جنیــن آنها 
می شــود، آلودگــی ناشــی از انفجــار و آتــش 
افروزی هــای بی ضابطــه هم موجــب آلودگی 
هوا می شــود که این شــرایط هم برای انسان 

و گونه های جانوری مضر اســت.
وی تصریــح کــرد: در چند ســال گذشــته در 
ایــن شــب مناطــق حفاظــت شــده ما بــه ویژه 
آنهایــی کــه نزدیکــی مناطــق مســکونی واقــع 
شــده اند دچار آتش ســوزی شــده و خسارات 
زیــادی را متحمــل شــدند از ایــن رو از مــردم 
درخواســت می کنیــم تــا مراقــب باشــند و بــا 
ســازمان حفاظت محیط زیست همکاری کنند.

ســرهنگ محبت خانی تاکید کرد: همچنین 
انجــام  الزم  هماهنگــی  قضایــی  مقامــات  بــا 
شــد تــا اگر فــردی یا افــرادی موجــب تخریب، 
خسارت و آتش سوزی شوند به اشد مجازات 
برســند، در واقع هماهنگ شــد بــا متخلفانی 
که موجب تخریب محیط زیســت می شوند به 

شدت برخورد شود.

و ایران گروه سپهرغرب،
قضائیه قوه رئیس جهان:
نفر هزار 82 تاکنون گفت:
که شدهاند عفو مشمول
افزایش آمار این است ممکن
هزار 22 میزان، این از یابد.
اغتشاشات عفوشدگاِن نفر
هستندکهیامحکومیتپیداکردهبودندویا

قبلازمحکومیت،عفوشدند.
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای، 
امــروز دوشــنبه )22 اســفند( طی ســخنانی در 
جلســه شــورای عالی قــوه قضائیه، پیشــاپیش 
حلــول مــاه مبارک رمضان و ســال نــو را تبریک 
گفــت و از همه همــکاران و بخش های قضایی 
که در ســال 1401 در راســتای خدمت به مردم، 
تالش هــا و زحمت های مضاعــف انجام دادند، 

قدردانی به عمل آورد.
وی بــا اشــاره بــه دهــه ســوم ماه شــعبان 
شــده  نامگــذاری  مســاجد  تکریــم  دهــه  کــه 
اســت بــه تمامــی مســئوالن قضایــی دســتور 
داد تــا همچــون ســال گذشــته، در همــه ایام، 
علی الخصــوص ماه مبارک رمضان در مســاجد 
حضور مســتمر داشته باشند و ضمن گفتگوی 
بدون واسطه با مردم، در حد توان و اختیارات 
قانونی، به رفع مســائل و مشــکالت حقوقی و 

قضایی آنها مباردت ورزند.
رئیــس قــوه قضائیــه در ادامــه با اشــاره به 
آخریــن آمارعفــو اخیــر، گفت: تاکنــون 82 هزار 
نفــر مشــمول عفــو شــده اند که ممکن اســت 
این آمــار افزایش یابــد. از این میــزان، 22 هزار 
کــه  هســتند  اغتشاشــات  عفوشــدگاِن  نفــر 
یــا محکومیــت پیــدا کــرده بودنــد و یــا قبــل از 

محکومیــت، عفــو شــدند. البتــه تعــداد قلیلی 
از ایــن افــراد در زندان بودنــد و اکثرًا یــا با قرار 
صــادره در بیــرون از زنــدان بودنــد و یــا هنــوز 

رســیدگی به پرونده آنها تکمیل نشده بود.
ســایر  از  افــزود:  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
محکومــان، بــه غیر از اغتشاشــات نیــز، بالغ بر 
60 هــزار نفر، مــورد عفو قرار گرفتنــد که از این 
میــزان، 25 هــزار نفر یــا از زندان آزاد شــده اند 
و یــا حکِم حبــِس قطعی شــده آنها مــورد عفو 
قــرار گرفــت. همچنین احــکام 34 هــزار نفر نیز 
در نتیجــه عفو اخیــر، تقلیل یافــت. محکومان 
و متهمان جرم های خشــن و همچنین ســرقت 

شامل عفو نشدند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه روزهــای پایانــی 
ســال و تعطیــالت پیــش رو، به دادســتان های 
سراســر کشــور دســتور داد با کمک ضابطین و 
سیســتم اطالعاتــی و امنیتی و بســیج، به طور 
کامــل امنیت و آرامش مــردم را تأمین و حفظ 

کنند.
افــزود:  ای  اژه  محســنی  االســالم  حجــت 
همچنیــن بنــا بــر تجربه، ممکن اســت کســانی 
بخواهنــد از تعطیــالت پیــش رو سوءاســتفاده 
کننــد و احیانــا تعرضاتــی را بــه منابــع طبیعــی 
داشته باشــند و ساخت وســازهایی غیرمجاز را 
انجام دهند؛ در این قبیل موارد نیز مســئوالن 
و مراجــع ذیصــالح قضایــی و همچنیــن ســایر 
دستگاه های ذی ربط، اقدامات پیشگیرانه الزم 

را ترتیب دهند.
وی بــا اشــاره بــه ماجراهایی که اخیــرًا برای 
برخــی مــدارس پیــش آمــد، گفــت: ماجراهای 
اخیــر برخی مدارس، متاســفانه یک اضطراب و 
دلهره را برای جمعیت زیادی از مردم بخصوص 

بــرای خانــواده دانش آموزان پدیــد آورد؛ همه 
همــان  از  ذی ربــط  بخش هــای  و  مســئوالن 
روزهــای نخســت تــا این لحظــه، تــالش کردند 

عوامل این مســئله را شناسایی کنند.
قضــات  داد:  ادامــه  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
پرونــده  بــه  رســیدگی  مســئول  و  ذی صــالح 
عناصــر دستگیرشــده ماجــرای فوق الذکــر، بــا 
جدیت، ســرعت، دقت و عادالنه به پرونده آنها 
بــه میــزان عمــل و دخالت شــان در ایــن ماجرا 
رســیدگی کنند و اجازه ندهند رســیدگی به این 
پرونده هــا طوالنــی شــود؛ همچنین بــر مبنای 
اجــازه ای که قانــون می دهد، نــوع کار و انگیزه 
عامالن این ماجرا باید برای مردم تبیین شــود.
رئیــس دســتگاه قضا بیان کــرد: درخصوص 
ماجرای فوق الذکر شایعات زیادی مطرح است 

که برخی از آنها واقعا بی اســاس هستند اما بر 
دلهره هــا می افزاینــد؛ بر همین اســاس، باید از 
شایعه ســازان، مــدارک و مســتندات مطالبــه 
کــرد و در آنجایی که در اثر شایعه ســازی، برای 
مــردم اضطــراب ایجــاد شــده، بایــد برخــورد 
صــورت  شایعه ســازان  بــا  قانونــی  متناســب 

گیرد.
ویبــا اشــاره بــه درپیش بــودن مــاه مبارک 
مختلــف  بخش هــای  مســئوالن  بــه  رمضــان، 
قضایــی از جملــه مرکــز توســعه حــل اختالف 
توصیه کــرد که زمینه مشــارکت مردم در امور 
خیر و احســان از جملــه آزادی زندانیان جرائم 

غیرعمد را بیش از پیش فراهم ســازند.
حجت االســالم محســنی اژه ای تصریح کرد: 
همــه مــا مســئوالن قضایــی باید تــالش کنیم 

تــا در ســال 1402 طعم شــیرین عدالت را بیش 
از پیــش بــر مــردم بچشــانیم و به تکریــم ارباب 
رجوع اهتمام مضاعف داشــته باشیم و در کنار 
احــکام متقن و مســتدلی کــه صــادر می کنیم، 
بــر عمــل و کالم و ادبیــات خــود در مواجهه با 

مراجعان توجه ویژه داشته باشیم.
 22 گرامیداشــت  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
کــرد:  اظهــار  شــهدا،  بزرگداشــت  روز  اســفند، 
و  شــهدا  پــاک  خــون  بــه  نهــادن  ارج  بــرای 
جانفشــانی های آنهــا و جانبــازان و ایثارگــران، 
نورانــی  احــکام  پاسداشــت  بــه  نســبت  بایــد 
و  شناســی  زمــان  و  والیتمــداری  و  اســالم 
دشــمن شناسی اتمام داشته باشیم و هر چه 
بیشــتر به خانواده معظم شــهدا و جانبازان و 

کنیم. خدمت  ایثارگران 
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 در این شب شرایط 
چهارپایان هم بهتر 
از پرندگان نیست، 

بعضا این صداها به 
حدی زیاد است که 

باعث سقط جنین 
آنها می شود، آلودگی 

ناشی از انفجار و 
وزی های بی  آتش افر

ضابطه هم موجب 
آلودگی هوا می شود ...


