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• ندای فارابی به صورت فصلنامه انتشار می یابد.
• همکاران محترم ،مقاالت خود را حداکثر در  2صفحه و در صورت امکان به صورت
تایپ شده به دفتر نشریه تحویل فرمایید.
• ندای فارابی برای مراعات سیاست ویراستاری خود ،با نظر نویسندگان مطالب را
ویرایش می کند .پذیرای انتقادات ،پیشنهادها و نظرات خوانندگان هستیم.
• مطالب نشریه ،دیدگاه نویسندگان بوده و در قالب «نامه به سردبیر» قابل نقد هستند.

خوانندگان و نویسندگان :خانواده بزرگ فارابی
صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی (قطب علمی چشم پزشکی کشور)
مدیر مسئول :دکتر محمود جباروند (رییس بیمارستان)
سردبیر :دکتر هادی مخترع (مدیر بیمارستان)
شورای مشورتی :آیتاله اکبری ،دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد ،دکتر مهدی
خداپرست ،دکتر احمد سالمت راد ،محسن شایان ،دکتر علی صادقیطاری،
دکتر فاطمه علیپور ،دکتر علیرضا الشیئی ،دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر
محمدرضا منصوری ،دکتر مرتضی مواسات
مسئول روابط عمومی :دکتر امیرعباس حامدیان
دبیر اجرایی :معصومه عزیزی
پشتیبانی :فرهاد غالمی
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ویژه نامه نوروز

همکاران این شماره :اردشیر استاد ،فاطمه ایمانی ،حبیبه
باقری ،ابوالقاسم پوریانی ،علیرضا حدادپور ،وحید
خلیلوند ،لقمان خوشبخت ،هانیه دلشاد ،مرضیه ذلیل نواز،
دکتر علی صادقی طاری ،غالمرضا عرب ،فاطمه عظیمی،
فاطمه قدیمی ،دکتر سیدفرزاد محمدی ،حسین نباتعلی،
خاطره وکیل التجار ،زهرا هاشمی
دبیر تحریریه :بهارک صالحی
گروه تحریریه:
معصومه نیکبخت
لیال احمدیفرد
لیال بوژآبادی
سمیه اسدی
نسیم خطیبی
محبوبه درودیان
ریحانه شریفی
حمیده امیدوار
رایانامهNeda-farabi@tums.ac.ir :

چهارشنبه سوری
و حوادث آن
چهارشنبهسوری که حتی در نام نیز حکایت از جشنی باستانی
دارد ،به معضلی دچار شده که نه خارج کردن آن از تقویم،
نه ارتباط دادن آن به خرافهپرستی و نه حتی اختصاص دادن
هزاران برنامه تلویزیونی برای گفتن از مضرات آن ،نتوانسته
اندکی از مشکالتی که به آن سنجاق شده را بکاهد تا جایی که
با گذشت زمان ،هرساله بر دشواریهای ماجرا افزوده میشود و
به عبارت بهتر ،ماجرا تا آنجا ریشه یافته که آگاهی از خطرات
این روز باستانی مسئوالن مختلف را مجاب میکند تا در باب
ممنوعیتهای مختلف اعمال شده در این زمان بارها و بارها
مصاحبه کرده و هشدار بدهند و بسیاری از خانوادهها نیز نشستن
در خانه و تماشای تلویزیون را ترجیح بدهند و بدین ترتیب
بستر فعالیت برای جوانان و نوجوانان (گاه بازیگوش) تا آنجا
فراهم شود که کوچکترین تحفه آن برای اجتماع ،تجربه کردن
قانون شکنی برای همه است.
آنچه در این بین بیش از همه نگرانکننده است ،بی توجهی به امور
ایجابی است ،به این معنی که در بمباران هشدارها و زنهارهایی
که از نگاه سلبی و به منظور اعالم ممنوعیتها به سمت جامعه
ارسال میشوند ،هیچ خبری از نهادهای اندیشهمحور به چشم
نمیخورد تا مثال این نوید را بدهد که آموزش و پرورشیها
قصد دارند برای برگزاری آخرین جشن باستانی در سال ،درهای
مدارس را به روی دانشآموزان و خانواده ایشان باز کنند تا
فرزندان در کنار والدین حضور یافته و هم شیرینی جشن را
تجربه کنند و هم از آفتهای احتمالی به واسطه هدایت پدر
و مادرهایشان در امان بمانند .اعالم آمادهباش تمامی نهادهای
انتظامی ،امدادی و حتی امنیتی در این شب حکایت از آن دارد
که برای نیل به این مهم هنوز راه زیادی در پیش داریم وگرنه
چگونه میشود که این همه افراد متخصص در زمینههای مختلف
را برای مقابله با مشکالت سنجاق شده به چهارشنبهسوری بسیج
کنیم اما در نهایت معلوم شود که مردم چهارشنبه سوری را در
زمان دیگری تدارک دیدهاند!...
آیا همین اندازه خطا برای تغییر روش خطرزدایی از این جشن
کافی نیست؟ اینجاست که افق دیدمان به دنیایی بازخواهد شد
که قرنها نگاهدار آیین و رسوم مختلف در کشورمان بوده است.
رسم و رسومی که از پدر و مادر و با همکاری ایشان سینه به
سینه به نسل بعدی منتقل شده تا از گزند بدی در امان مانده و
نیکی را برای آیندگان به ارمغان بیاورد.
پس اگر می خواهیم آیین نیک یک جشن را پاس بداریم ،اگر
می خواهیم سهمی در پاسداشت نیکی ها ایفا کنیم ،اگر از شرایط
شب چهارشنبه آخر هر سال رضایت نداریم و در آخر اگر
نگران فرزندان خودمان و سالمت جامعه هستیم ،هنوز فرصت
داریم که میدان را خالی نکرده و جشن امنی را فراهم کنیم.
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سرمقاله
وحید خلیلوند

دبیر کمیته بحران

راهکارهایی جهت کاهش صدمات و پیشگیری از حوادث
ناشی از چهارشنبه سوری
 -1والدین در تهیه وسایل آتش بازی بی خطر فرزندانشان را
همراهی نمایند.
 -2کودکان به هیچ عنوان نباید شخصا از مواد آتش زا و مواد
محترقه استفاده نمایند.
 -3از نگهداری مواد محترقه ،تهیه و ساخت وسایل آتش بازی
بخصوص در منزل و زیرزمین جدا خودداری نمایید.
 -4از حمل مواد محترقه و آتشگیر و انفجاری حتی به مقادیر
کم در جیب لباس و کیف جدا خودداری نمایید.
 -5در صورت نگهداری مواد آتش بازی ،حتی کم خطر حتما
آن را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
 -6همیشه در مواقع آتش بازی جهت اطفای حریق ،آب،
کپسول اطفای حریق و جعبه کمک های اولیه در دسترس باشند.
 -7مواد آتش بازی را به طرف افراد دیگر پرت نکنید.
 -8هیچگاه مواد آتش بازی را در ظروف شیشه ای یا فلزی قرار
ندهید زیرا در صورت انفجار ،ذرات شیشه یا فلز به اطراف
پرت شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد.
 -9از پرتاب مواد آتش زا روی درخت ها ،بام و بالکن منازل
که از عوامل عمده سرایت آتش سوزی است جدا خودداری
نمایید.

سه گام پیوسته الزم برای جلوگیری از حوادث ناشی از
برگزاری جشن چهارشنبه سوری
الف -آموزش والدین
ب -آموزش به کودکان و نوجوانان
ج -اقدامات محیطی شامل:
 -1نقش مداری در آموزش پیشگیری
 -2نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از حوادث
 -3رویکردهای سیاستگذارانه
 -4برنامه های جامع پیشگیری از حوادث
 -5نقش نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق مواد محترقه
 -6مبارزه با سودجویان
 -7مراقبت از جوانان بدرفتار

آینه
افتتاح بخش اکوالر انکولوژی
در بیمارستان فارابی

پس از  2سال تالش مستمر ،بخش اکوالر انکولوژی بیمارستان
فارابی روز شنبه  1392/9/30با حضور دكتر کسانی ،قائم مقام
معاون درمان دانشگاه؛ دكتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی؛
دكتر علی صادقیطاری رییس مرکز تحقیقات چشم؛ دكتر فرهاد
سمیعی ،راديوتراپيك انکولوژیست؛ دکتر مخترع ،مدیر بیمارستان
فارابی و مسئولین واحدها و بخشهای بیمارستان افتتاح شد.
در مراسم افتتاحيه ،دکتر جباروند ضمن خوشامدگویی به مدعوین
و تشکر از کلیه افرادی که در راه اندازی و تجهیز این بخش
مشارکت نمودند گفت« :این بخش با هدف تمرکز در تشخیص
و درمان بیماران مبتال به سرطانهای چشم راهاندازی شده است».
وي راه اندازي بخش اکوالر انکولوژی را براي بیمارستان فارابی
به عنوان قطب علمی چشم پزشکی کشور يك ضرورت قلمداد
نمود و افزود« :درمان بیماران مبتال به سرطان های چشم کاری
سخت و زمان بر است و وجود بخشی ویژه برای تمرکز در
درمان بیمارانی که نیازمند حمایت همه جانبه هستند ضرورتی
انکار ناپذیر است».
دکتر جباروند ضمن تاکید بر عزم بیمارستان فارابی در
حمایت همه جانبه از این بیماران ،خالصه ای از روند تجهیز و
راه اندازی این بخش را ارائه نمود .وی همچنین از مساعدت
دکتر محمدپور ،معاون درمان دانشگاه و دکتر سمیعی ،در
راه اندازی این بخش تشکر نمود.
دكتر صادقی ،رييس مركز تحقیقات چشم نیز در سخنانی ضمن

قدردانی از تالشهای افرادی که در راهاندازی این بخش زحمت
کشیدهاند ،گفت« :اهمیت درمان تودههای سرطانی اطراف چشم
و وضعیت دردآور این بیماران بر کسی پوشیده نیست».
وی با اشاره به روال موجود در تشخیص و درمان این توده ها
گفت« :این بخش که برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی
تهران ایجاد شده است ،ظرفیت های پراکنده تشخیص و درمان
این بیماری ها را متمرکز نموده و از سرگردانی و ارجاعات
متعدد بیماران نیازمند جلوگیری می نماید».
رییس مرکز تحقیقات چشم افزود« :درمان تودههای چشمی
کاری تیمی بین چشم پزشکان ،انکولوژیستها ،رادیولوژیستها،
پاتولوژیستها و سازمان انرژی اتمی است و وجود این بخش
موجب انسجام در همکاری آنها میگردد».
در بخشي ديگر از اين مراسم ،دكتر فرهاد سمیعی ،راديوتراپيك
انکولوژیست ،بخش اکوالر انکولوژی در بیمارستان فارابی را
یک افتخار علمی ملی دانست و تاکید کرد تعداد کمی از
کشورهای پیشرفته دارای چنین بخشی هستند.
دکتر سمیعی در بخشی از سخنانش گفت« :پزشکان در هزاره
سوم باید پنج خصلت را فراموش نکنند :علم و تخصص خود
را به روز نمایند ،فناوری مربوط به تخصص خود را خوب
بشناسند .حداقل استفاده از علم وفناوری مربوط به رشته خود
را داشته باشند ،نحوه کار تیمی را بدانند و در آموزش خود،
همکاران و بیمارانشان فعال باشند».
دکتر سمیعی آرزو کرد این جریان ادامه یافته و این بخش
متخصصانی را برای ارائه خدمت به بیماران نیازمند تربیت نماید.
سپس دکتر کسانی ،قائم مقام معاون درمان دانشگاه ،در سخنانی
بیمارستان فارابی را مینیاتوری از خدمات با کیفیت در عرصه
درمان کشور دانست و اظهار داشت« :مجموعه مدیریتی
بیمارستان فارابی ،مجموعه ای پر افتخار است که باید مرزهای
ملی را پشت سر گذاشته و به افتخارات بین المللی بیندیشد».
وی افتتاح بخش اکوالر انکولوژی بیمارستان فارابی را گامی
در جهت خدمت رسانی به بیماران نیازمند کشور دانست و بر
تالش معاونت درمان دانشگاه در حمایت همه جانبه از این
خدمات تاکید نمود.
دکتر کسانی پیشنهاد کرد بیمارستان فارابی شعباتی را در
کشورهای منطقه راهاندازی کند و از توانمندیهای خود و
ظرفیتهای منطقه استفاده نماید.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد افتتاح بخش اکوالر انکولوژی
بیمارستان فارابی منشا خیری برای بیماران دردمند کشور باشد.

بیمارستان فارابی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از برگزاری حوادث آخرین چهارشنبه سال
اقدام به ساخت انیمیشن آموزشی با هدف کاهش صدمات چشمی نموده است.

farabih.tums.ac.ir
medicine.tums.ac.ir

برگزاري مانور تخليه اضطراري و اطفاء حريق در بيمارستان فارابی (پنجشنبه )1392/9/14
بازديد ارزيابان حاكميت باليني دانشگاه از بيمارستان فارابی (سهشنبه )1392/9/19
ويزيت رايگان بيش از  60كودك تحت پوشش موسسه فاطمیه در بیمارستان فارابی (پنجشنبه )1392/9/21
مراسم عزاداري اربعين ساالر و سرور شهيدان در بیمارستان فارابی (یکشنبه )1392/10/1
برگزاري كارگاه مدیریت خلق منفی در بیمارستان فارابی (یکشنبه )1392/10/8
برگزاري كارگاه کمالگرایی و مديريت استرس در بيمارستان فارابي (يك شنبه )1392/10/22
حضور بیمارستان فارابی در نخستین همايش تجليل از خيرين عرصه سالمت (سهشنبه )1392/10/24
مراسم تجلیل از بازنشستگان فارابی (یکشنبه )1392/11/20

مشروح این اخبار و عکس های مربوط در:

اخبار کوتاه بیمارستان فارابی

ندا ی افرابی -زمستان 1392

5

كلنگ ساخت مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی با حضور
وزير بهداشت و رييس دانشگاه به زمين زده شد
پنجشنبه  3بهمن 1392
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طی مراسمی كلنگ ساخت مرکز آکادمیک
بیمارستان فارابی با حضور دکتر سیدحسن
هاشمی ،وزیر بهداشت و دکتر علی جعفریان،
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران برزمین
زده شد .همزمان با این مراسم چندین پروژه
درمانی و خدماتی دیگر شامل مجموعه اتاق
عمل  ،4اتاق عمل تزريق اوستين ،پذيرش
مركزي و درمانگاههاي مشاوره قبل از عمل،
بيماريهاي سطحي چشم و آنكولوژي چشم
نیز در این بیمارستان افتتاح شد.
در این مراسم دكتر جباروند ،رييس بيمارستان
فارابي در جمع مسئوالن ،اعضاي هياتعلمي ،كاركنان بیمارستان
و اصحاب رسانه با اشاره به آمار مراجعین و تعداد اعمال جراحی
بیمارستان فارابی ،آن را در دنیا کم نظیر خواند و گفت« :اورژانس
بيمارستان فارابي پناهگاه همه مصدومان چشم پزشكي در سطح
كشور است و بیماری در سطح کشور با آسیب چشمی وجود ندارد
که فارابی او را پذیرش نکند و اين يكي از افتخارات ما است».
وي با بيان اينكه  80دستيار و  55عضو هیات علمی که بیش از نیمی
از آنان تمام وقت هستند مشغول ارائه خدمات درمانی در باالترین
سطح کیفیت هستند ،افزود« :زحمات اساتید ،دستیاران وکارکنان
بیمارستان و رعايت استانداردها ،موجب رضايتمندي بيماران از
بيمارستان ،به حداقل رساندن تعداد عوارض پس از جراحي و
میزان شكايات از بيمارستان نسبت به ساير مراكز شده است».
دكتر علی جعفريان ،رییس دانشگاه نیز طی سخنانی دانشگاه علوم
پزشكي تهران را دارای ظرفيتهاي بسيار زياد در همه سطوح اعم
از دانشجو ،رزيدنت و هياتعلمي دانست و گفت« :اگر بتوانيم از
این سرمایهها خوب حمايت كنيم و منابع الزم را در اختيارشان
بگذاريم ،كارهاي بسيار بزرگي را ميتوانند انجام دهند».
وي در ادامه گفت« :انتظاري كه وزير محترم و مجموعه سيستم
آكادميك كشور از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارند ،حرکت
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در مرز دانش است زيرا
فعاليتهاي معمول را خيلي از
مراكز ممكن است انجام دهند».
دكتر محمدرضا منصوري،
مدير پروژه نیز این رویداد را
از روزهاي خوب در تاريخ
فارابي و قدم مثبتي دانست كه
به همت دكتر هاشمي ،سنگ
بناي آن گذاشته شده و افزود:
«شايد تنها نگراني اين پروژه
تامين اعتبارات آن باشد كه بايد
طي پروژه تامین شود ».وی از
وزیر بهداشت درخواست کرد با کمک در جهت تامین بهموقع
اعتبارات این پروژه ،باقیات صالحاتی از خود به جای گذارد.
در ادامه این مراسم دكتر سیدحسن هاشمي با ابراز خوشحالی از
حضور در بیمارستان فارابی گفت« :فارابي براي ما مجموعهاي از
خاطره است که چند دهه از روزهاي خوب عمرمان را در آن
گذراندهايم و طبيعي است كه در كنار عزيزان و دستياراني كه آمدند
و رفتند و مهمتر از همه بيماران عزيزي كه به ما آموزش دادند،
گنجينهاي از خاطرات در قلب و سينه داشته باشم .اميدوارم شما
قدر فارابي را بدانيد و از اين فضا حداكثر استفاده را ببريد ».وی
افزود« :آرزوي من اين است كه فارابي كارهاي خاص و فاخر كند».
وزیر بهداشت تصریح کرد« :آنچه در مراكز دانشگاهي قابل
افتخار است در درجه اول دانش آموختگان و پس از آن اعضاي
هيات علمي و افتخارات و كارهاي فاخري است كه به بشريت
و كشور ارائه می كند و خوشبختانه فارابي به خاطر سوابق و
اساتيدي كه داشته و به خاطر بيماراني كه از سراسر كشور به
اينجا ميآيند و منبع اليزالي هستند اين استعداد را دارد».
وزیر بهداشت ،رییس دانشگاه ،مسئوالن و مدعوین با حضور
در سایت احداث پروژه ،مراسم کلنگ زنی ساخت مرکز
آکادمیک بیمارستان فارابی را انجام دادند و سپس بخش های
جدید درمانی وخدماتی این مرکز را افتتاح نمودند.

دكتر محمود جباروند:

افراد عالقه مند هم می توانند در
احداث ،تجهیز و راه اندازی این
پروژه کمک نمایند

دکتر محمود جباروند ،رییس بیمارستان فارابی و مدیر گروه چشم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حاشیه مراسم کلنگزنی
مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی و افتتاح پروژههای درمانی و
خدماتی بیمارستان فارابی اظهار داشت« :این بیمارستان طی 3
سال با  37هزار متر مربع زیربنا 28 ،اتاق عمل جراحی و 140
تخت احداث خواهد شد و در آینده به عنوان مرکز آکادمیک چشم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به بهره برداری خواهد رسید».
دکتر جباروند افزود« :پس از اتمام پروژه ،بخشهای آموزشی و
پژوهشی بیمارستان فارابی به این ساختمان منتقل میشود و ساختمان

فعلی به عنوان بخش درمانی در خدمت بیماران خواهد بود».
رییس بیمارستان فارابی اظهار امیدواری کرد« :این پروژه با
حمایت های دولت در زمان مقرر به بهره برداری برسد و افزود:
«خیرین و افراد عالقه مند هم می توانند در احداث ،تجهیز و
راه اندازی این پروژه کمک نمایند».
دکتر جباروند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افتتاح
مجموعه اتاق عمل  4این مرکز گفت« :در حال حاضر روزانه
 380تا  400عمل جراحی در  29تخت جراحی مجموعه اتاق
عملهای بیمارستان فارابی انجام میشود که با اضافه کردن
فضای فیزیکی اتاق عمل  4که  8تخت جراحی در آن تعبیه شده
تعداد تختهای جراحی مرکز به  37و اعمال جراحی ما به 500
مورد در روز خواهد رسید که آماری فوق العاده و بی نظیر در
کل جهان خواهد بود».
وی همچنین در مورد فعالیتهای واحد فراهمآوری سلولهای
بنیادی این بیمارستان گفت« :این واحد مطالعات مشترکی را با گروه
قرنیه و گروه رتین در دست اجرا دارد و یکی از طرحهای آنها که
به زودی گزارش آن نیز منتشر خواهد شد ،ترمیم عصب بینایی با
استفاده از تزریق سلولهای بنیادی است که با همکاری اساتید گروه
رتین بیمارستان در دست اجرا است».

مطالعات اولیه طرح از اوایل سال  1391آغاز و شرکت مهندسین
مشاور شارستان به عنوان مشاور پروژه تعیین شد؛ طی جلسات
متعدد فیمابین مسئوالن بیمارستان و شرکت مشاور ،نقطهنظرات
و انتظارات بیمارستان بر اساس نظرات روسای بخشها و
مسئوالن واحدها اعالم شد و طراحی اولیه پروژه صورت گرفت.
پروژه مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی که در مساحتی بالغ بر
 37000متر مربع و طبق طراحی اولیه در  8طبقه ساخته خواهد
شد ،دارای  120تخت تخصصی و  20تخت مراقبت های

ویژه بيمارستاني 28 ،اتاق عمل ،بخش های پاراکلینیکی ،سالن
همایش ،درمانگاه های تخصصی و محل اقامت دانشجویان
پزشکی خواهد بود.
ساخت این مجموعه در چند فاز انجام خواهد شد و انتظار
مي رود کار ساخت پروژه حدود  3سال طول بکشد و در
ابتدای سال  1396به بهره برداري برسد.
اعتبار مورد نياز تكميل این پروژه حدود  70ميليارد تومان
برآورد شده است.

درباره پروژه مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی بدانیم
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7

روز جهانی بینایی در فارابی

8

روز جهاني بينايي يک رويداد ساليانه است که در دومين پنجشنبه
اکتبر هر سال با هدف توجه به مشکل نابينايي در سطح جهان
برگزار ميشود ،بزرگداشت اين روز در واقع اقدام جهاني مشترکي
از سوی آژانس بينالمللي پيشگيري از نابينايي ( ،)IAPPسازمان
جهاني بهداشت ( )WHOو سازمانهاي غيردولتي بينالمللي
است که هدف دیگر آن برطرف کردن نابينايي قابل پيشگيري
تا سال  2020ميباشد .اجراي اين طرح مستلزم مشارکت فعال
آژانسهاي سازمان ملل متحد ،دولتها ،سازمانهاي مسئول
مراقبت از چشم و بينايي ،دستاندرکاران بهداشت و سالمتي،
موسسات بشردوستانه و کليه افرادي است که مايلند در اين اقدام
مشترک براي حذف علل نابينايي تا سال  2020همکاري نمايند.
روز جهاني بينايي تالش ميکند توجه عمومي را به اين نکته
جلب نمايد که  %80موارد نابينايي قابل پيشگيري يا قابل درمان
ميباشند و دولتها و موسسات و ساير منابع سرمايهگذار را بايد
تشويق نمود تا در پيشگيري جهاني از نابينايي سرمايهگذاري
نمايند (هزينه اقتصادي ساالنه پيشگيري از نابينايي در جهان
حدود  28بيليون دالر تخمين زده ميشود).
الزم به ذکر است که از  45نفر ميليون نابيناي مطلق و 135
نفر ميليون نيمه نابيناي فعلي در جهان ،بيش از  90درصد آنها
در کشورهاي در حال توسعه زندگي ميکنند؛ در صورت عدم
انجام اقدامات پيشگيرانه تا سال  2020يکصد ميليون نفر ديگر
به داليل نه چندان پیچیده دچار نابينايي يا کم بينايي خواهند شد
که عمدهترين اين علل ،کاتاراکت (آبمرواريد) است.
اقدامات پیشنهاد شده توسط طراحان اين برنامه با هدف پيشگيري
از نابينايي شامل :افزايش آگاهي عمومي از نابينايي به عنوان يک
مشکل عمده جوامع انساني ،کنترل چهار علت عمده نابينايي:
کاتاراکت ،تراخم ،انکوسرکيازيس و نابينايي کودکان ،در دسترس
قرار دادن خدمات توانبخشي افراد کم بينا از جمله عينک و ساير
وسايل مورد نياز آنها با قيمت مناسب ،ارائه آموزشهاي الزم
به عرضهکنندگان خدمات مراقبتي چشم براي خدمترساني به
جوامع فقير و دورافتاده ،ايجاد زيرساختهاي مورد نياز براي ارائه
خدمات مراقبتي چشمي با کيفيت باال در همه کشورها ،پيشگيري
و درمان اختالالت بينايي ،انجام جراحي کاتاراکت و توزيع
ويتامين  Aمیباشد که اجراي آنها در سطح جهان آغاز شده است.
اولین سمینار یک روزه اپیدمیولوژی بیماری های چشم و سالمت
بینایی با هدف جلب مشارکت نیروهای فعال در زمینه مراقبت
از چشم و بینایی روز پنجشنبه  1392/7/18در بیمارستان فارابی
با مشارکت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت
فرهنگی– اجتماعی شهرداری منطقه  11و با حمایت مادی
انجمن حمایت از آسیبدیدگان بینایی برگزار شد.
دبیران علمی این سمینار دکتر علیرضا الشیئی ،معاون پژوهشی
بیمارستان فارابی و دکتر بهزاد دماری از موسسه ملی تحقیقات
سالمت و دبیران اجرایی دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر علیرضا
مهدوی و دکتر الهام اشرفی بودند.
سخنرانان این سمینار دکتر سیدمهرداد محمدی ،دکتر الهام
اشرفی ،سیروس علینیا ،دکتر عباس وثوقمقدم ،دکتر سیدفرزاد
محمدی ،دکتر علیرضا الشیئی و دکتر عباس ریاضی بودند.
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حمیده امیدوار-زهرا هاشمی

عضو تحریریه-کارشناس نوآوری

دکتر علیرضا الشیئی در افتتاحیه سمینار ،ضمن خیر مقدم به
مهمانانی که از مراکز مختلف در سالن حضور داشتند گفت:
«امسال ،سومین سالی است که بزرگداشت روز جهانی بینایی را
با هدف افزایش آگاهیهای عمومی در زمینه سالمت بینایی و
بهداشت چشم در بیمارستان فارابی برگزار میکنیم».
وی با اشاره به لزوم همکاری نهادهای متولی ارتقای سطح
سالمت بینایی جامعه اظهار امیدواری کرد« :این برنامه بتواند

بیش از پیش مشارکت این سازمانها را در مراقبت از سالمت
بینایی جلب نماید».
دکتر بهزاد دماری ،مولفههای اجتماعی موثر در سالمت چشم
را معرفی نمود و تصریح کرد؛ پیشگیری از نابینایی مانند
واکسیناسیون از موثرترین راهکارها در مبارزه با فقر است
و تاکید نمود« :برای بهبود شاخصهای بینایی به کارکرد
یک سری سازمان ها نیاز داریم و باید از مدل همکاری بین
بخشی و مشارکت مردمی استفاده نماییم».
دکتر مرضیه کتیبه ،از مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی
درباره دسترسی همگانی به سالمت چشم سخنرانی نمود.
دکتر علی صادقیطاری ،رییس مرکز تحقیقات چشم و رییس
شبکه ملی تحقیقات چشم در سخنانی با اشاره به جایگاه چشم
و بینایی در ادبیات فارسی گفت« :فرهنگ و ادبیات فارسی،
اهمیت زیادی برای بینایی قائل شده است؛ به طوری که بینایی
را همسنگ با دانش و فرهی دانسته و چشم را نه فقط به عنوان
عضو بینایی بلکه وسیلهای برای جهانبینی تلقی نمودهاند و اظهار
داشتند« :همه ساله این مراسم به صورت داخلی برگزار و جای
خالی مردم به عنوان مخاطبان اصلی پیامهای این روز به شدت
احساس میشد ».وی ضمن سخنان خود افزود« :امسال برای
اولین بار با ابتکار بیمارستان فارابی ،مردم و نهادهای اجتماعی در
این مراسم شرکت نمودهاند تا پیام اصلی روز جهانی بینایی که
تامین و حفاظت از سالمت بینایی است به همه رسانده شود».
دکتر صادقی همچنین از ضعیف بودن ارتباط با رسانههای
جمعی گله کرد و گفت« :مردم تشنه کسب اطالعات در
زمینههای مختلف مرتبط با سالمت خود میباشند و این وظیفه

ما است تا با ایجاد ارتباط بیشتر با رسانههای جمعی اطالعات
صحیح و علمی را در اختیار آنان قرار دهیم ».رییس شبکه
تحقیقات چشم همکاری شهرداری بویژه شهرداری منطقه 11
را در این برنامه غنیمت شمرد و گفت« :به یمن مشارکت این
دوستان این برنامه به یک جشنواره تبدیل شده است».
دکتر سیدفرزاد محمدی ،دبیر اجرایی ،در نشست خبری روز
جهانی بینایی هدف از دعوت اصحاب رسانه را بیان تاریخچه
برگزاری روز جهانی بینایی در کشور و ایجاد هماهنگی با ایشان
در جهت معرفی افرادی از اعضای هیاتعلمی یا همکاران دیگر
که مناسب جهت گزارشگیری و رایزنی و مشورت میباشند و
نیز یک فعالیت رسانهای مقدماتی قبل از روز برگزاری جشنواره
عنوان کرد و در مورد تاریخچه برگزاری روز جهانی بینایی در
کشور ،به برگزاری این روز توسط خانه هنرمندان و بیمارستان
فارابی در سالهای 1384و  1388اشاره کرد و افزود« :فعالیت
اجتماعی در برگزاری روز جهانی بینایی در سال جاری با
همکاری شهرداری منطقه  11برگزار خواهد شد که این برنامه
نسبت به سال  88توسعه بیشتری پیدا کرده است».
دکتر محمدی از رونمایی یک محصول علمی– اجتماعی و
رسانه ای که به عنوان یک بیانیه میباشد ،خبر داد و گفت:
«در حقیقت این بیانیه خطاب به شهروندان ،چشمپزشکان،
سیاستگذاران و برنامهریزان و اصحاب رسانه میباشد».
در مراسم اختتامیه این سمینار از کتیبه بزرگداشت روز جهانی
بینایی توسط دکتر هرمز شمس و دکتر محسن جان قربان
پردهبرداری شد و بیانیه این سمینار قرائت گردید.
این مراسم با  3کارگاه هوش مصنوعی ،ابزارهای سنجش کیفیت
زندگی در بینایی و غربالگری رتینوپاتی دیابتی در بعد از ظهر
ادامه یافت .بیمارستان فارابی با همکاری معاونت فرهنگی

اجتماعی شهرداری منطقه 11اقدام به برگزاری جشنوارهای با
برنامههای متنوع در فضای باز بیمارستان نمود.
در بخشی از این جشنواره مسابقه نقاشی با موضوع بینایی
بین کودکان  4-11ساله خانه های سالمت شهرداری منطقه 11
برگزار و به بهترین نقاشی ها جوایزی اهدا شد.
معاینه چشم سالمندان تحت پوشش خانه های سالمت
شهرداری توسط دستیاران و اپتومتریستهای بیمارستان فارابی
از دیگر برنامه های این جشنواره بود که با استقبال روبه رو شد.
شرکت کنندگان در اولین سمینار اپیدمیولوژی بیماری های
چشم با نوشتن پیام و امضای بنر نصب شده تعهد خود را برای
اشاعه فرهنگ سالمت بینایی اعالم نمودند.
مسابقه پیامکی «بهترین جمله برای سالمت بینایی» از دیگر
برنامه های تدارک دیده شده برای این جشنواره بود و از میان
شرکتکنندگان به دو نفر با پیامک بهتر ،کارت هدیه تقدیم شد.
حضور خبرنگاران رسانه های جمعی و بازار داغ تهیه عکس
و فیلم و خبر نشان از اهمیت نقش این جشنواره در اشاعه
فرهنگ سالمتی در جامعه داشت.
انجمن اشک هم در راستای اهداف خود مبنی بر آموزش و
پیشگیری ،مشارکت در سمینار اپیدمیولوژی بیماریهای چشم
را به عهده داشت و در جهت جلب مشارکت خیرین به نفع
کمبینایان و نابینایان تالش نمود.
متاسفانه در شماره پیشین ندای فارابی ،گزارش روز جهانی
بینایی به دلیل جابجایی در اصالح نسخه نهایی منتشر نشده بود.
بدین وسیله از همه همکارانی که در برگزاری روز جهانی بینایی
تالش نمودند ،سپاسگزاری میکنیم و پوزش میخواهیم.

نیازمند تغییر نگرش در همه زمینههای پژوهشی ،آموزشی و
در پانزدهمين جشنواره ابن سينا
درمانی است».
دکتر ساسان مقیمی
وي به پژوهشگران جوان توصيه كرد« :براي آنكه در جوامع بينالمللي
عنوان پژوهشگر جوان را کسب کرد حرفي براي گفتن داشته باشيد ،الزم است با هدفگذاري فعاليتها
دكتر ساسان مقيمي ،عضو هياتعلمي بيمارستان فارابي و پژوهشگر و مشخص نمودن فيلد كاري ،تحقيقات خود را در يك زمينه خاص
جوان برگزيده پانزدهمين جشنواره ابن سينا گفت« :اين عنوان متعلق
به بيمارستان فارابي و گروه گلوكوم است زیرا پژوهش كاري فردي
نيست و مشاركت گروهي را ميطلبد ».دكتر مقيمي به علت چاپ
حدود  70مقاله در مجالت معتبر با  221استناد و ،H-index=9
انجام فعاليتهاي تحقيقاتي متعدد در زمينه گلوكوم از جـــمله
 Farabi Angle Closure Studyكه به بررسي بيماران با گلوكوم
زاويه بسته ميپردازد و تاكنون  8مقاله خارجي از آن چاپ شده
است و پروژه  Farabi Glaucoma Imaging Studyكه به بررسي
سر عصب ،كوروييد و رتين بيماران در انواع گلوكوم ميپردازد و
در آن از Image Processingهاي پيشرفته استفاده ميشود و كسب
عنوان پژوهشگر برتر جوان در پنجمين جشنواره علوم بينایي فارابي
در سال  ،91به عنوان پژوهشگر جوان باليني برتر جشنواره پانزدهم متمركزنمایيد».دکترمقیمی،انتظارخودراازدانشگاهعلومپزشكيتهران،
تامين و اختصاص اعتبارات مناسب براي پژوهش و پژوهشگر عنوان
ابن سينا برگزيده شده است.
دكتر مقيمي ،پژوهش و تحقيق را نيازمند سازماندهي و بستر كرد .شایان ذکر است پانزدهمين جشنواره ابن سينا ،سهشنبه  15بهمن
سازي مناسب دانست و افزود« :خوشبختانه در بيمارستان فارابي ماه 1392با حضور دكتر علي الريجاني ،رييس مجلس شوراي اسالمي؛
با وجود ساختارهایي نظير مركز تحقيقات چشم و پژوهشكده دكتر سيدحسن هاشمي ،وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ دكتر
علوم بينایي سعي شده است شرايط تحقيق و پژوهش فراهم علی جعفريان ،رييس دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دكتر رضا ملك زاده،
شود .البته هنوز در ابتدای کار هستیم و سرمایهگذاری در پژوهش معاون پژوهشي وزير بهداشت و اساتيد و دانشجويان برگزار شد.
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ارزيابی مجدد اعتبار بخشی بیمارستان فارابی
 19و  20بهمن 1392

دکتر عطیه ربیعی ،رییس اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت
درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و حسین پور ،کارشناس
حوزه اعتبار بخشی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،روزهای
 19و  20بهمن ماه  92با حضور در بیمارستان فارابی ،نتایج
اعتبار بخشی سالیانه این مرکز را مجددا بررسی نمودند.
در ابتدای این بازدید ،ارزیابان در جلسه معارفه ای با حضور
دکتر جباروند ،رییس بیمارستان؛ دکتر مخترع ،مدیر بیمارستان
حمیده امیدوار-فاطمه قدیمی
و مسئولین کلیه واحدها و بخش های بیمارستان فارابی در
عضو تحریریه-کارشناس حاکمیت بالینی
سالن شورای بیمارستان شرکت نمودند.
در ابتداي جلسه دكتر مخترع ضمن خوشامد گويي با ارائه حوزه حاکمیت بالینی ،قطعا به مشاوره با کارشناسان معاونت
آماری از ارائه خدمات اين مركز گفت« :اورژانس بیمارستان درمان نیاز داریم».
رییس بیمارستان فارابی ،ویژگی پزشکان و کارکنان بیمارستان
فارابی را تالش همه جانبه برای خدمت رسانی به مردم
محروم عنوان کرد و گفت« :با وجود مسائل و مشکالت مالی
که نظیر سایر بیمارستان ها با آن روبه رو هستیم و بدهی های
سازمان های بیمه گر ،سعی کرده ایم بهترین و به روزترین
امکانات و تجهیزات را در اختیار مردم قرار دهیم و از اینکه در
خدمت مردم باشیم به خود می بالیم».
اين نشست سپس با معرفي ارزیابان و مسئولین و کارشناسان
بیمارستان ادامه يافت .سپس ارزیابان ضمن بازدید از بخش های
مختلف بیمارستان به ارزیابی این بخش ها با تمرکز بر واحدهای

فارابی ،روزانه پذیرای حدود  700بیمار و مصدوم چشم است».
وی در ادامه اظهار داشت« :تیم مدیریتی بیمارستان فارابی
همواره سعی کرده تا از اصول  ،EFQMحاکمیت بالینی و
اعتباربخشی به عنوان ابزاری در جهت افزایش رضایت مندی
بیماران استفاده نماید و در این راه از همکاری معاونت درمان
دانشگاه نهایت بهره برداری را کرده است».
در ادامه ،دكتر محمود جباروند نیز طی سخنانی گفت« :تمام
تالش ما در بیمارستان فارابی بر این است که از امکانات
موجود برای ارائه با کیفیت ترین خدمات به بیماران و بهترین
آموزش ها برای دستیاران استفاده نماییم».
وی با اشاره به جایگاه ویژه آموزشی بیمارستان فارابی اظهار
داشت« :در حال حاضر حدود  100دستیار تخصصی و
فوق تخصصی در بیمارستان فارابی حضور دارند که اکثرا از
رتبه های برتر کنکور هستند و در امتحانات بورد تخصصی و
فوق تخصصی نیز رتبه های برتر را کسب می نمایند».
رییس بیمارستان فارابی گفت« :بیمارستان فارابی به اذعان همه
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی ،عالوه بر توجه ویژه به حوزه
درمان ،رشد خوبی هم درحوزه پژوهش داشته است .ساالنه
حدود  120مقاله در معتبرترین مجالت اروپا و امریکا توسط
اساتید بیمارستان به چاپ می رسد».
دکتر جباروند با تاکید بر تالش بیمارستان برای تامین و ارائه
بهترین خدمات به مراجعین افزود« :در ارائه خدمات بویژه در
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ارائه دهنده خدمات اورژانس و پشتیبانی پرداختند.
طی این بازدید ،موارد موجود در سنجه های اعتباربخشی با
مشاهده مستندات و مصاحبه با پرسنل بیمارستان و بیماران
مورد ارزیابی قرار گرفت.
سومين جشنواره کشوری حاكميت باليني ارديبهشت 1393
در  7محور تعامل با بيمار ،مديريت خطر و ايمني ،آموزش
كاركنان ،مديريت و رهبري ،مميزي باليني ،اثر بخشي باليني و
استفاده از اطالعات برگزار خواهد شد.

بيمارستان فارابی در دو سال پیاپی ،موفق به کسب
عنوان بيمارستان برتر در سطح کشور و دریافت
لوح تقدیر و تندیس جشنواره گردیده است.

ششمین جشنواره چشم پزشكي و علوم بينایي شمس برگزار شد

اول اسفندماه 1392
مراسم معرفي و تقدیر از برگزيدگان ششمین جشنواره چشم پزشکی و
علوم بینایی شمس با حضور دكتر محمود جباروند ،مدير گروه چشم «برای رفع نیازهای درمانی بیماران با راهاندازی این بخشها سعی کردیم
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و رییس بیمارستان فارابی؛ دكتر تا از تحقیقات علوم پایه نیز برای پیشبرد کارها استفاده کنیم».
رییس بیمارستان فارابی با انتقاد از کمبود بودجههای پژوهشی در
کشور افزود« :در شرایطی که بودجه کافی برای پژوهش در نظر گرفته
نمیشود ،در بیمارستان فارابی از مجموع درآمدهایمان برای پژوهش
هزینه کردهایم».
وی گفت« :باید همگی به رشد پژوهش کمک کنیم و پیشنهاد میکنم
حسابی با عنوان سپرده پژوهش ایجاد شود تا خیرین عالقهمند ،پول را
به نام خود در این حسابها بلوکه کنند و سود آن را به کارهای پژوهشی
اختصاص دهند».

علی صادقيطاري ،ریيس مركز تحقيقات چشم؛ دکتر هرمز شمس،
فرزند مرحوم پروفسور شمس و استاد گروه چشم و جمعي از اساتيد و
محققان برتر حوزه چشم پزشكي با تالوت آياتي از قرآن كريم آغاز شد.
در ابتداي اين مراسم ،دكتر جباروند طی سخنانی با اشاره به تغییر نام
جشنواره اظهار داشت« :از آنجا که نام این جشنواره با جشنواره علمی
فارابی که در حوزه علوم انسانی برگزار میشود هم نام بود تصمیم
گرفتیم از این پس جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی را با نام

پروفسور شمس که به حق بنیانگذار چشم پزشکی نوین در ایران است
نامگذاری کنیم ».وی با توصیف خصوصیات اخالقی پرفسور شمس
افزود« :همواره باید زحمات بزرگان و کارهای ارزشمند آنها را مد نظر
قرار داد تا نسل جدید با الگوبرداری از اخالق و رفتار و پشتکار این
بزرگان آینده روشن این کشور را ترسیم کنند».
دکتر جباروند با تاکید بر اینکه تکیه بر علوم بالینی به تنهایی نمیتواند کافی
باشد ،افزود« :طراحی این جشنواره از  6سال پیش به گونهای بوده است
تا زمینه مشارکت محققان علوم پایه و محققان علوم بالینی در حوزه چشم
پزشکی را مهیا نماید و مطالعات و مقاالتی با ارزش باالتر ارائه شود».
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به
تعداد باالی مقاالت ایرانی در ژورنال های معتبر چشم پزشکی دنیا
افزود« :امروز همه چشم پزشکی ایران را به خوبی میشناسند».
دکترجباروند در ادامه به راهاندازی واحد فراهمآوری سلولهای بنیادی،
بخش شیمی ،ژنتیک و نانو در بیمارستان فارابی اشاره کرد و گفت:

سپس دکتر احمد میرشاهی ،دبیر جشنواره و سخنگوی هیات داوران
گزارشی از روند اجرایی جشنواره و نحوه داوری را ارائه نمود.
ششمین جشنواره چشم پزشكي و علوم بينایي شمس با معرفی و
اهدای تندیس و لوح جشنواره به برگزيدگان در گروههاي نوعدوستی
و پیشگیری از نابینایی ،آموزگار برتر ،پژوهشگر ارشد برتر ،پژوهشگر
جوان برتر ،کتاب برتر ،طرح پژوهشی برتر ،پایاننامه برتر ،ابداع و
اختراع برتر ،نوآوری برتر در روش جراحی ،مقاله برتر انگلیسی و
فارسی پایان یافت.
برگزيدگان ششمین جشنواره چشم پزشكي و علوم بينایي فارابي
به اين شرح است:
 دکتر رامین دانشور (مقاله برتر انگليسي) دکترمهرداد محمدپور (نوآوری برتر در روش جراحی) دكتر بهرام اشراقی (تالیف کتاب برتر) دکتر مهران مسعودناصری (ابداع یا اختراع برتر) دكتر نازنین رحمانی املش (پايان نامه برتر)دکتر لیال ستاریان (پایان نامه برتر غیر بالینی)دكتر اکبر فتوحی (طرح پژوهشی برتر) دكتر سيدفرزاد محمدي (فصل کتاب برتر) دكتر سیامک زارعی قنواتی (پژوهشگر برتر جوان در علوم بالینی)دکترسیدحسن پایالخی (پژوهشگر برتر جوان در علوم پایه) دكتر محسن بهمنی کشکولی (پژوهشگر برتر ارشد باليني) دكتر هادی استادی مقدم ( پژوهشگر برتر ارشد غير باليني)تندیس این جشنواره در بخش خیران حوزه چشم پزشکی به موسسه
نورآوران سالمت به دلیل خدمات ارزنده در مناطق محروم و پیشگیری
از نابینایی در کشور اهدا شد .همچنین تندیس آموزگار برتر در حوزه
چشم پزشکی به دکتر زهرا اعلمی هرندی اختصاص یافت.
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گزارش عملکرد امور رفاهی بیمارستان فارابی
در سال های  1391 ،1390و شش ماهه نخست سال 1392

لیال احمدی فرد
کارشناس امور رفاهی

تقدیر از دانش آموزان ممتاز (فرزندان کارکنان)
• ثبت نام شاگردان ممتاز (فرزندان کارکنان) بر اساس بخشنامه اعالم شده از سوی معاونت توسعه دانشگاه
• اسکن مدارك و تصاویر دانش آموزان
• تهیه و ارسال مدارك و مستندات مربوطه به اداره رفاه دانشگاه
• ارسال جداول و مستندات مربوطه به امور حسابداري جهت واریز جوایز مالی دانش آموزان ممتاز
• دریافت و توزیع نشریه
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میراث و خاطرات
دکتر علی صادقی طاری
استاد چشم پزشکی

سیاوش مرده است...

می پنداشتم سیاوش مرده است و گرسیوز و سوداوه زنده
مانده اند داش آکل دفن شده و کاکا رستم هنوز از پشت خنجر
می زند .سرشت انسان به نیکی است به همین روی «بدی»
جلوه می کند و نیکان به چشم نمی آیند.
از آباده فارس آمده ،دوازده ساله ،تکیده و رنجور ،نای ایستادن
ندارد ،پدر شرح برخورد ساچمه تفنگ بادی را به چشم
می دهد که وارد کاسه سر شده .چشم را تخلیه کرده و پروتز
هیدروکسی گذاشته اند که اکنون عفونی است ،سپس کودک به
علت تورم پرده های مغز بستری و درمان شده با رنج فراوان و
امید اندک به زندگی که لطف خدا شامل حال او شده است .چه
کسی شلیک کرده؟ پاسخ کودک :خودم ،و این ممکن نیست،
آنان که با تفنگ بادی و اسلحه آشنایی دارند می دانند که کودک
نمی تواند به خودش شلیک کند مگر با پا و کامال آگاهانه و
عمدی ،چاره ای نیست او را بستری و هیدروکسی را خارج
می کنم ،چند روز در تهران می ماند و با حال عمومی خوب
می رود .به پیگیری وضعیت ساچمه در جمجمه راضی نیست.
پدر به مطب بازگشته و کودک در بیمارستانی بستری است با
عالئم آبسه مغزی ،مرا به یاری طلبیدهاند ،به عیادت میروم
و سپس با تهیه مقدمات به اتاق عمل به یاری جراح مغز و
اعصاب ،در اتاق عمل حسین به من نگاه میکند .آرام و تسلیم،
هیچ نمیگوید که نمیتواند ،آبسه مغزی تخلیه و ساچمه خارج
میشود ،بهبودی چند روز طول میکشد در روز مرخص شدن
در اتاق بستری نیز بر صدمه به خود پافشاری دارد .از رفتارش
نمیتوان به افکارش پی برد.
چند ماه گذشته ،کودک برمی گردد برای کارگذاری مجدد
پروتز کاسه چشمی؛ رنجور نیست ،وزن اضافه شده و بیماری
جسمی رخت بربسته ،نگرانی از دست دادن یک چشم را
ندارد ،جراحی انجام می شود و می رود.
آخرین بار که حسین را می بینم دانشجو است در تهران ،جوانی
دیگر او را همراهی می کند ،همسن هستند .بسیار صمیمی،
رفیق دبستان و دانشکده .تعارف به چای می کنم می پذیرند،
به نظر می رسد عجله ای برای رفتن ندارند ،حسین به حرف
می آید؛ آقای دکتر شما از اول می دانستید ،ضارب ایشان بود
پسرعمه ام ،همکالسم ،همبازیم ،تفنگ دست او بود؛ اتفاقی
ساچمه به چشم من خورد ،چه کار می بایست می کردم ،چشمم
که از دست رفته بود ،نمی شد دوستم هم از دست برود .هرگز
پشیمان نشده ام و نخواهم شد شما هم امین ما باشید.
می پندارم سیاوش نمرده است و از آتش دوباره خواهید جهید،
داش آکل سر از خاک برداشته و امانت داری می کند ،نیکی ،به
مردمان نیک پایدار می ماند و مردان نیک همواره زاده شده اند،
بی تظاهر در کنار شما زندگی می کنند و می میرند .یافتن آنان
کافی نیست ،نیکی را دریابید.

گیسو علیخواه
بازنشسته فارابی

خاطرات جنگ و نقش فارابی

یکی از روزهای زمان جنگ بود و بیمارستان فارابی مثل سایر
بیمارستانها پذیرای تعداد زیادی از مجروحان جنگی بود؛ در آن
وضعیت به علت شمار زیاد بیماران ،تعدادی از مجروحان جنگی
در راهروهای زیرزمین ساختمان قدیم بستری شده بودند.
آن زمان در درمانگاه خدمت میکردم و به علت وضعیت اضطراری،
در شیفتهای بیست و چهار ساعته در بیمارستان خدمت میکردیم.
در راهروهای زیرزمین ،مجروحان روی زمین خوابیده بودند
و صدای ناله دلخراش آنها فضا را غمگین کرده بود ،دلمان
میخواست تا میتوانیم کمکشان کنیم تا دردشان کاهش یابد.
یکی پانسمان میکرد و یکی آمپول میزد و دستور دکتر را انجام
میداد و دیگری دنبال تکمیل داروهای تمام شده بود .همه با
جان و دل خدمت میکردند ،طوری که مدیر درمانگاه هم کنار
پرسنل همکاری میکرد و همه در تکاپو بودند.
آژیر قرمز با صدای بلند از رادیویی که کنارمان روی یخچال
گذاشته شده بود پخش شد و اعالم کردند وضعیت قرمز است.
ناگهان صدای سوت و بعد انفجار شدید نزدیک بیمارستان شنیده
شد .نگاه نگران همه به یکدیگر و پس از آن زمزمه اینکه «خیلی
نزدیک بود ،انگار همین دور و اطراف را زدند» اضطراب بدی
بر محیط حاکم کرده بود .حدس همکاران درست بود بمب
را در یکی از خیابانهای چهارراه لشکر زده بودند .بالفاصله
صدای آژیر آمبوالنسها شنیده شد و پس از آن خیل عظیمی از
مجروحان بدحال سرازیر همان جای کوچک شدند و ما حیران
مانده بودیم که با کمبود فضا چه کنیم.
بعضی از مجروحان به علت خونریزی شدید نیاز فوری به بخیه
داشتند .بعضی از آنها سوخته بودند و برخی جسم خارجی در
چشمشان وجود داشت و ما در آن شرایط هم پرستار بودیم هم
مددکار و هم همراه .همگی چند روز بود درست استراحت نکرده
بودیم و خستگی در چهرههایمان نمایان بود .ولی همه برای
استراحت به هم تعارف میکردیم که «من هنوز میتوانم تحمل
کنم تو برو استراحت کن» .خالصه همه در رفت و آمد بودند خانم
عظیمی که مسئول درمانگاه بود ،مرا صدا کرد و گفت« :بدو برو باال
درمانگاه گاز و پنبه بیار و زود برگرد».
بیست و چند سال بیشتر نداشتم ،بهدو از پلهها باال رفتم اورژانس
آن زمان ،االن جزء مرکز مطالعات اعتیاد شده است .اتاق مربوطه
پنجره نداشت ،بدون اینکه برق را روشن کنم به طرف کمد گاز و
پنبه دویدم گاز و پنبه برداشتم و موقع برگشت پایم به چیز گرمی
خورد احساس کردم پایم داغ شد .کورمال کورمال برق را روشن
کردم یک جنازه آنجا بود که انگار تازه در اثر همان بمباران شهید
شده بود و مردم جنازه را به آنجا آورده بودند .وقتی چشمم به آن
افتاد بیهوش شدم؛ چون زمان غیبتم طوالنی شده بود ،خانم عظیمی
مسئول درمانگاه یکی از پرسنل را برای پیگیری دنبالم فرستاد و او
هم وقتی جنازه را دیده بود از هوش رفته بود .خالصه خانم عظیمی
خودش به دادمان رسید .آنروز من و همکار دیگرم سرم زدیم و دو
روز استراحت اجباری به ما دادند تا حالمان بهتر شود.
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پیام بیماران
صف صندوق در بعضی موارد بسیار
طوالنی بود.

پ جنره

پاسخ مسئوالن :برای کاهش این امر ،حدود  60دستگاه
 posدر بیمارستان نصب شده است و شلوغ بودن صفها
به دلیل عدم همراه داشتن کارت بانک است.

پاسخ مسئوالن :تهیه غذا و نان مخصوص
بیماران دیابتی بررسی شده و در دست
لطفا در کیفیت غذاها رسیدگی شود مثال برای بیمارانی که دیابتی هستند از نان مناسب استفاده شود.
اقدام است.

با توجه به اینکه بیمارستان دولتی بوده ،انتظارات زیادی نداریم اما اگر
خدمات بخش کمی در رفتار و گفتار خود دقت کنند خوب است.
لطفا بخش کودکان را از بخش زنان جدا کنید چون کودکان
بیشتر در معرض بیماری قرار می گیرند.

همه چیز خدا را شکر خوب است ولی بخش زنان بهتر است
که از نظافتچی ها هم خانم باشند« .البته به نظر من»

پاسخ مسئوالن :درخصوص آموزش نیروهای خدماتی،
برای ایشان کارگاه آموزشی برگزار شده است.

پاسخ مسئوالن :در صورت تامین فضا درآینده بخش
کودکان از بخش زنان تفکیک خواهد شد.
پاسخ مسئوالن :جزو برنامههای بیمارستان است که در
بخشها از نیروهای همگن استفاده کند.

پیام همکاران

همکار محترم ،سالم
با توجه به اینکه همه همکاران به اینترنت و پایگاه اینترنتی بیمارستان دسترسی ندارند ،ناگزیریم که بخشی از اخبار مهم بیمارستان
را عالوه بر اینکه در پایگاه اینترنتی بیمارستان منتشر می کنیم ،در ندای فارابی هم به چاپ برسانیم تا امکان آگاهی از آنها برای
همه همکاران فراهم شود.
از شرکت شما در نظرسنجی سپاسگزاریم.
بهارک صالحی ،دبیر تحریریه
تا دیروز فکر می کردم
تمام قله های جهان را
می توان فتح کرد
تازه امروز فهمیدم
چه نفسگیر است حتی
باال رفتن از پله های خانه ای
که تو دیگر در آن نیستی
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فاطمه مسعودی را گرامی میداریم.
همسر و فرزندان
مرتضی سلیمی راد -بهار -محمدامین

سمعی بصری
همگام با فعالیت های علمی و پژوهشی

واحد سمعی بصری بیمارستان فارابی با هدف ارائه فایل های
صوتی و تصویری در راستای فعالیت های علمی ،پژوهشی و
تحقیقاتی در طبقه همکف ساختمان جدید بیمارستان فارابی
واقع شده و با مسئولیت آقای محمد حسین خوش زبان فعالیت
می کند.
ارائه خدمات صوتی و تصویری در آمفی تئاتر ،کالس های
آموزشی و اتاق های عمل بیمارستان زیر مجموعه فعالیت های
این واحد می باشد.
از جمله وظایف این واحد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ضبط همزمان کلیه عمل های جراحی اتاق های عمل بیمارستان
ویرایش و تهیه آرشیو فیلم ها برای ارائه خدمات آموزشی و
پژوهشی به دانشجویان و اساتید ()Monitoring
• تصویر برداری از چشم یا در مواردی کل صورت برای
تشخیص بهتر بیماری ،ثبت وضعیت بیمار پیش و پس از عمل
و ارائه تصویر واضح از چشم بیمار برای فعالیت های پژوهشی
اساتید و دانشجویان و همچنین تهیه آرشیو از عکس ها

( )Imagingکه به علت هزینه بر بودن عکس ها فقط درخصوص
بیماران با بیماری خاص چشمی صورت می پذیرد.
• تهیه اسالید ،فیلم ،تیزر ،انیمیشن و عکس آموزشی برای
ارائه در سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی و مقاالت
مختلف علمی
• تنظیم پوسترهای چشم پزشکی
• هماهنگي و برگزاري كنفرانس ها ،سمينارها ،کارگاه هاي
آموزشي و بازآموزي ها و نمايش فيلم هاي آموزشي به
دانشجویان.
پرسنل شاغل در این واحد به شرح زیرند:
سمعی بصری آمفی تئاتر و ساختمان قدیم :خانم خاطره
وکیل التجار
سمعی بصری ساختمان جدید :خانم رقیه شافعی و آقایان
علیرضا حدادپور و مهدی کیهان تازه کند
 Monitoringو ساخت فیلم و تیزر :آقایان مهدی شیروانی و
حسین صابری
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آموزش سالمت به بیمار
پـتـوز

قسمت آخر

در شمارههای پیش ،درباره پتوز ،انواع و علل به وجود آمدن آن
و نیز در مورد جراحی پتوز و اهداف و فواید این جراحی نوشتیم،
اکنون در این شماره از عوارض این جراحی و مراقبتهای پس
از عمل سخن خواهیم گفت.
پس از عمل جراحی
تورم ،کوفتگی و کبودی پس از عمل جراحی ،عادی است و
گاهی تا  3-2هفته طول می کشد و حتی گاهی ممکن است
تورمی خفیف تا  6هفته باقی بماند .نتیجه نهایی عمل جراحی
بالفاصله پس از عمل جراحی مشخص نمی شود .در مورد
برش جراحی ،به دلیل اینکه این برش بین چین پلک می باشد،
معموال آشکار و قابل رویت نیست.

عوارض عمل جراحی پتوز چیست؟
بالفاصله بعد از عمل ،ممکن است پلک ها ،به طور کامل
بسته نشود ولی این عارضه مقطعی است .طی این دوره،
جهت جلوگیری از خشکی چشم ،می توان از قطره و پمادهای
مرطوب کننده استفاده کرد .خونریزی ،عفونت و کاهش بینایی
از عوارض بسیار نادر است.
کبودی و تورم پلک ها :ممکن است به مدت چند هفته پلک ها
دردناک ،کبود و متورم به نظر برسند.
عفونت زخم :خطر عفونت متعاقب جراحی بسیار کم است که
ممکن است درمان با داروهای آنتی بیوتیک الزم شود.
تصحیح بیش از حد ( :)Over Correctionدر این حالت پلک ها
بعد از عمل ،بیش از حد باال کشیده شده است ،در نتیجه
امکان خشکی قرنیه وجود دارد  .در این صورت از قطره های
چشمی و پماد جهت جلوگیری از این امر استفاده می شود.
گاهی با ماساژ و کشش پلک به صورت چشمگیری مساله
بهبود می یابد و گاهی ،نیاز به عمل جراحی مجدد خواهد بود.
تصحیح کمتر از حد معمول ( :)Under Correctionمقداری
افتادگی در پلک باقیمانده است.
عدم تصحیح انحنای پلک ( :)Poor Contourانحنای پلک
فوقانی اصالح شده نیست.
عمل مجدد :از هر  25بیمار ،یک بیمار نیاز به عمل جراحی
مجدد پیدا می کند.
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ترجمه :لقمان خوشبخت -فاطمه ایمانی
کارشناس پرستاری -کارشناس پرستاری
تدوین و ویرایش :زینب چاوشی

مراقبت های پس از عمل جراحی پتوز
چشم به مدت  24تا  48ساعت پانسمان می شود .معموال پلک
باال به مدت  7تا  10روز متورم است .زخم باید تمیز و خشک
و بدون ترشح باشد .دستورهای الزم در مورد نحوه تمیز کردن
زخم و استفاده از پمادها به شما داده خواهد شد .معموال  2تا
 3هفته از پمادها استفاده می شود.
 .1جهت پیگیری معموال روز پس از عمل و  2-1هفته پس از
عمل با صالحدید پزشک بایستی مراجعه کنید.
 .2پانسمان چشم روز بعد از عمل برداشته می شود.
 .3جهت معاینه ،در تاریخ های تعیین شده مراجعه کنید.
 .4مصرف قطره های چشمی حداکثر تا یک ماه پس از عمل
الزم است.
 .5در هر مراجعه داروهای مصرفی بخصوص قطره ها را با خود
بیاورید و نام آنها را نیز یاد بگیرید .زیرا ممکن است به علت
مشابهت ظاهری برخی قطره ها و نداشتن دید کافی داروها را
جابجا مصرف نمایید.
 .6طرز مصرف قطره و پماد را حتما از پزشک خود سؤال
کنید .مصرف صحیح و به موقع داروهای بعد از عمل به اندازه
خود عمل اهمیت دارد .در فواصل خواب ( 5تا  6ساعت) الزم
نیست برای چکاندن از خواب بیدار شوید ،ولی بهتر است این
مساله را از پزشک خود سوال کنید.
 .7در صورتی که نوبت استفاده از قطره ها همزمان باشد پس
از مصرف قطره اول  5تا  10دقیقه صبر کنید تا اثر الزم را در
چشم داشته باشد و سپس قطره بعد را استفاده نمایید.
 .8در جراحی پتوز تا مدتی چشم اندکی باز می ماند که بایستی
شبها با مصرف پماد تجویز شده ،مانع خشک شدن چشم شد.

معموال پس از چند ماه چشم با شرایط فوق سازگار شده و نیاز
به مصرف پماد نیست.
 .9نماز خواندن از همان روز اول عمل با تیمم روی سنگ
بالمانع است و سجده کردن مانعی ندارد.
 .10زمان حمام کردن را از پزشک خود سؤال کنید ولی معموال
از روز دوم به بعد می توانید حمام کنید و هنگام شستشو
صورت و حمام فقط از شامپوی بچه استفاده کنید.
 .11از روز پس از عمل ،مطالعه و تماشای تلویزیون تا حدی
که چشم ها خسته نشود بالمانع است.
 .12در صورت داشتن درد شدیدی که با مسکن بهبود نمی یابد،
قرمزی چشم ،حساسیت به نور و کاهش دید ،فورا به پزشک و
یا درمانگاه اورژانس چشم مراجعه کنید.
 .13برخی اعمال جراحی پتوز در کودکان توسط نخ های
خاصی به طور موقت و جهت جلوگیری از تنبلی چشم ،ناشی
از بسته بودن پلک انجام می شود .لذا با رشد صورت اثر آن
عمل از بین رفته و پس از تکمیل رشد صورت اغلب عمل
جراحی بایستی تکرار شود و در بار دوم معموال از روش های
دائمی تر استفاده می شود .تعداد روزهای بعد از عمل را همیشه
به خاطر بسپارید و در هر مراجعه یادآوری نمایید.
 .14دقت کنید برچسب روی قطره ها کنده نشود و هر قطره را
پس از مصرف در جلد خود قرار دهید.
 .15سعی نمایید قطره باز شده را در حرارت عادی (35-25
درجه سانتیگراد) نگهداری نموده و حداکثر تا  3هفته پس از باز جلوگيري از آلودگي شدن ظرف قطره)
 .7چشم قابلیت نگهداشتن فقط يك يا دو قطره را در یک زمان
نمودن درپوش از آن استفاده کنید.
 .16از تماس نوک قطره چکان با چشم یا سطوح دیگر جلوگیری دارد .اگر اطمینان ندارید که قطره داخل چشم افتاده ،قطره
دیگری را بچکانید.
کنید .پس از هر بار مصرف درپوش ظرف را محکم ببندید.
 .8بیشتر قطره های چشمی از طریق سیستم مجرای اشکی-
 .17اگر قطره تغییر رنگ یا رسوب داد از آن استفاده نکنید.
 .18هیچگاه اطراف چشم را با پارچههای خشن یا دستمال کاغذی بینی وارد بینی می شوند .در صورت لزوم برای جلوگیری از
این کار با انگشت محل تالقی دو پلک نزدیک به بینی را
تمیز نکنید ،زیرا این کار ممکن است باعث خراش قرنیه شود.
به مدت  2تا  3دقيقه بفشارید .زمانی که شما پلک می زنید
 .19انجام فعالیت های عادی بالمانع است.
 .20تا التیام کامل زخم پلک (حداقل تا  2هفته پس از عمل) از قطره به خارج از چشم پمپ می شود .بنابراین بهتر است برای
آرایش چشم (سرمه ،ریمل ،مژه مصنوعی ،لنزهای رنگی ،مواد جلوگیری از این کار چشم هایتان را به آرامی ببندید.
روغنی در اطراف چشم و  )....خودداری نمایید و زمان دقیق  .9مراقب باشید که فشار انگشت مستقیما به کره چشم وارد
نشود زیرا این امر می تواند سبب باز شدن بخیه ها یا زخم محل
آن را از پزشک معالج سئوال کنید.
عمل شود.
 .21تا  4هفته از لنزهای تماسی استفاده نکنید.
 .22انجام پیاده روی و ورزش های سبک بالمانع است ،اما  .10قطره های باز شده را در دمای اتاق  25-30درجه سانتیگراد
ازانجام ورزش هایی نظیر شنا ،بوکس و نظایر آن که احتمال نگه دارید و حداکثر تا  3هفته بعد از باز نمودن از آن استفاده
کنید.
ضربه به چشم وجود دارد ،جدا خودداری نمایید.
 .11چنانچه نیاز به استفاده بيش از يك نوع قطره در يك زمان
روش صحیح قطره چکاندن در چشم
 .1دستهایتان را قبل از استفاده از قطره ها با آب و صابون بشویید .است ،قبل از استفاده قطره دوم حداقل  2تا  5دقيقه صبر كنید.
 .12صبح ها پس از بیدار شدن از خواب ممکن است اطراف
 .2صاف بنشینید ،به آرامی سرتان را به عقب برگردانید.
مژه ها و گوشه چشم ترشحات زیادی جمع شود که برای تمیز
 .3با چشم هایتان به سقف نگاه کنید.
 .4با انگشت پلک پایینی را به کردن آنها می توان سرم شستشوی استریل را روی پلک ها
سمت پایینی و جلو بکشید تا يك ریخته و سپس به آهستگی با با پنبه یا تنظیف استریل آن را
تمیز کنید.
فضاي كيسه مانند ايجاد شود.
ن کار را با قطرهچکان منابع
 .5ای 
www.3-m.irhttp
انجام ندهید( .به دلیل احتمال
www.noorvisin.com
صدمه به قرنیه و آلوده شدن سر
www.dr-naderi.comhttp
قطرهچکان)
www.iranfacelift.nethttp
را
الزم
همكاري
اگر بيمار
www.pezeshk.us
جهت باز كردن چشمهاي خود ندارد ،مي توانيد انگشت شست
را زیر پلک بيمار قرار دهید و به آرامی به سمت پایین بکشید.
همزمان انگشت اشاره را زير ابرو قرار دهید و به سمت باال
بکشید و به آرامی چشم های بيمار را باز کنید .دستتان باید
تشکیل حرف  Uرا دهد.
 .6قطره چکان را  2سانتي متر باالتر از چشم بيمار قرار دهيد
و آن را فشاردهید .قطره را به داخل اين فضا انداخته بدون
اينکه نوک قطره چکان با چشم يا پلک تماس يابد( .به منظور
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در مجالت شهر چه خبر؟
همکاران محترم
شاید شما وقت نکنید نشریاتی را که در سطح شهر
چاپ میشوند بخرید و مطالعه کنید ،ایرادی ندارد
ما به جای شما این نشریات را میخوانیم و مطالب
جالب آنها را در ندای فارابی برایتان به چاپ
میرسانیم تا شما هم از خواندن آنها لذت ببرید.

بدترین جا!
بهترین جا!
مشعل -شماره 671

خیلی از بیماری ها به این دلیل به سراغ
ما می آیند که وسایل مورد نیاز خود را در
جای درست آن نمی گذاریم! نه شوخی
نمی کنیم .واقعیت این است که اغلب ما
به قرار دادن اشیا در جایگاه غیر اصولی
عادت کرده ایم و شاید هم از جای
درست آن بی اطالع باشیم .می پرسید
چه اشیایی؟ ما به شما می گوییم .ادامه
مطلب را بخوانید!
کفش
بدترین جا برای گذاشتن کفش و
دمپایی ،کمد اتاق خواب است .آوردن
کفشی که با آن بیرون خانه راه رفته اید
به داخل خانه ،راه ساده ای برای انتقال

میکروب ها ،مواد آلرژی زا و آالینده ها
به خانه است .بهتر است کفش ها را در
قفسه و یا کمد در دار کوچکی نزدیک
در ورودی قرار دهید و با این کار از
ورود آلودگی به خانه پیشگیری کنید.
مسواک
بدترین جا برای قرار دادن مسواک
کنار روشویی است .به گفته محققان
دانشگاه آریزونا ،در هر کاسه توالت به
طور متوسط  3میلیون میکروب وجود
دارد .این میکروب ها می توانند تا 2متر
جابه جا شوند و روی زمین ،دیوارها و
مسواک قرار بگیرند .بهتر است مسواک
بیرون توالت در کابینت دارو یا کابینت
آشپزخانه نگهداری شود.
باقی مانده غذاهای گرم
بدترین جا برای گذاشتن باقی مانده
غذاهای گرم ،یخچال است .فراموش
نکنید که قرار دادن یک ظرف بزرگ
خوراکی داغ به طور مستقیم در یخچال،

ویتامین  Bاز سکته جلوگیری می کند

مطالعات جدید نشان می دهد مصرف
مکمل ویتامین  Bمی تواند خطر حمله
قلبی را کاهش دهد .یافته های قبلی
اطالعات ضد و نقیضی درباره ارتباط
استفاده از این مکمل و سکته قلبی
نشان می داد اما با توجه به مطالعه ای که
به تازگی روی  55هزار نفر انجام شده
است ،مشخص شد مصرف این ویتامین
 7درصد خطر سکته را کاهش می دهد.
براساس این نتایج به نظر شاید توانایی
ویتامین  Bدر کاستن از خطر سکته با
عوامل دیگری مانند نرخ جذب بدن،
میزان اسیدفولیک یا ویتامین  B12خون و
اینکه اصال فرد مبتال به بیماری کبدی یا
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فشار خون باال باشد ،مربوط است.
همچنین محققان با مطالعه و بررسی

روش مناسبی برای سرد کردن خوراک و
پیشگیری از مسمومیت خوراکی نیست.
با گذاشتن مواد غذایی داغ در یخچال،
کاهش دمای قسمت میانی خوراکی با
زمان کندتری صورت گرفته و این جا
به مکان مناسبی برای رشد و تکثیر
باکتری ها تبدیل می شود.
بهتر است مواد غذایی را تا یک ساعت
پس از پخت بیرون از یخچال نگه دارید
و پس از خنک شدن آن را در یخچال
قرار دهید.
دارو
بدترین جا برای نگهداری داروها ،قفسه
یا کابینت و جعبه کمک های اولیه در
حمام است .دمای یک حمام حاوی
بخار به راحتی به  37درجه سانتی گراد
می رسد که از دمای پیشنهادی برای
نگهداری بیشتر داروها باالتر است.
بهترین جا برای نگهداری داروها جاهای
سرد و خشک مانند یخچال است.
سیب سبز -شماره 99

دریافتند که تابش نور آفتاب ،فشار خون
را کاهش میدهد و در نتیجه از خطر بروز
حمالت قلبی و سکته مغزی میکاهد.
در این مطالعه محققان انگلیسی متوجه
شدند که تابش نور آفتاب ،سطح اکسید
نیتریک پوست را تغییر میدهد ،عروق
خونی را گشاد میکند و به همین علت
نیز فشار خون را کاهش میدهد.
با این حال محققان میگویند که پرهیز
از نور آفتاب برای جلوگیری از ابتال به
سرطان پوست مهم است ،اما اجتناب
کامل از نور آفتاب توصیه نمیشود،
زیرا این کار به افزایش خطر ابتال به
بیماریهای قلبی عروقی منجر میشود.

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

arab.mplants@gmail.com

گیاهی علفی و چند ساله است که در زمین های مرطوب مرکز
و جنوب اروپا ،شرق آسیا و شمال آفریقا رشد می کند .دارای
ساقه های متعدد استوانه ای شکل است و ارتفاع آن به 15-70
سانتی متر می رسد .برگ های آن نیزه ای شکل است و روی
ساقه به طور متناوب قرار دارند .اطراف برگ ها دندانه های
ظریفی وجود دارد که شباهت زیادی به دندانه های شانه دارند.
گلها کوچک و به رنگ سفید یا صورتی هستند که در انتهای
ساقه های اصلی و فرعی به شکل چترهای متراکمی قرار
می گیرند.
ترکیبات شیمیایی :گلها وهمچنین پیکر رویشی بومادران،
حاوی اسانس است .از ترکیبات اسانس می توان از
پروکامازولن ،سینئول ،لیمونن ،بورنئول وکامفور نام برد .این
گیاه دارای فالونوئید ،تانن و مواد تلخ است.
خواص درمانی :مردم قدیم برای درمان بعضی بیماری های
گوارشی از بومادران استفاده می کردند .در بعضی کشورها از
پیکررویشی پخته شده این گیاه برای درمان کبودی ناشی از
ضربه در اطراف چشم استفاده می کنند .گلها ،پیکر رویشی
و برگ های بومادران خاصیت دارویی دارند .مواد موثره

اسفرزه

بومادران

آن اشتهاآور است و باعث هضم غذا و مداوای دل درد نیز
می شوند .استفاده از دم کرده بومادران ،باعث کاهش فشار خون
می گردد و از آن برای مداوای نارسایی های کیسه صفرا نیز
استفاده می شود .از این گیاه همچنین به عنوان ضد انگل ،درمان
خونریزی و تصفیه خون استفاده می شود.
اسانس بومادران خاصیت ضد باکتریایی و ضد تورم دارد .از
این اسانس در صنایع بهداشتی و آرایشی و در صنایع دارویی،
برای تهیه کرم ها و پمادهایی برای لطافت پوست و مداوای
التهاب های پوستی ،استفاده می شود.

اسفرزه در زمان های دور در هندوستان کشت می شده است .مکانیکی دیواره روده را تحریک می کند .از این رو ،دارای اثر
گیاهی علفی یک ساله و فاقد ساقه ،دارای برگ های طوقه ای ملین و لینت بخش است و در درمان یبوست های مزمن استفاده
باریک و بلند است که طول آن بین  7/5-20سانتی متر می رسد .می شود .دانه پس از اینکه آب جذب کرد متورم می شود و
دانه های این گیاه ریز و شبیه به گوش اسب است ،به همین این عمل باعث سهولت در دفع مواد نیز می گردد .موسیالژ
همچنین می تواند به صورت آستری ،الیه مخاطی روده را
بپوشاند و به شکل محافظ روده سبب تسکین التهابات روده
شود .از دانه ها برای رفع نزله های مزمن ،دیسانتری ،اسهال های
ساده ،بیماری های ناشی از التهاب کلیه و مثانه و از برگ اسفرزه
جهت التیام زخم ها استفاده می شود.
مواد موثره بارهنگ ،در صنایع غذایی به عنوان پایدار کننده
و سوسپانسیون کننده در تهیه ژله ،چاشنی و نوشیدنی به
کار می رود .در صنایع آرایشی ،برای ساخت انواع کرم ها و
لوسیون های آرایشی کاربرد دارد .در صنعت از لعاب دانه های
گیاه برای آهار پارچه استفاده می شود.
دلیل در شبه قاره هند ،به بذرهای آن «ایسابگول» یعنی گوش
اسب می گویند.
ترکیبات شیمیایی :دانه ها و برگ های اسفرزه ،حاوی گلیکوزید
اوکوبین و تانن بوده و همچنین سرشار از ترکیبات لعابی به
نام موسیالژ و ترکیبات پلی فنولیک می باشد که در کاهش
کلسترول خون موثر است.
خواص درمانی :ترکیبات موسیالژی موجود در دانه ،عمل

پیام بهداشتی :گیاهان دارویی باید حتما از عرضه كنندگان
معتمد ،تهیه شوند زیرا ممكن است گیاهان
تهیه شده به طور صحیح مراحل برداشت،
خشك شدن ،انبار و نگهداری را طی
نکرده باشند و از مصرف آنها به هیچوجه
اثر درمانی مطلوب حاصل نشود.
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اصطالحات چشم پزشکی
Blepharitis

بلفاريت :التهاب لبه پلك ها

دکتر سیدفرزاد محمدی -هانیه دلشاد

عضو هیات علمی -کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

Blow-out fracture

Blepharoplasty

بلفاروپالستي :هرگونه جراحي ترميمي روي پلك ها براي
درمان پتوز ،انتروپيون و اكتروپيون (گاهي اختصاصا معادل
جراحي هاي زيبايي پلك استفاده مي شود).
Blepharophimosis

مشكل مادرزادي تنگي شكاف پلك كه همراه با پتوز
(كاذب) نيز مي باشد.

Blepharoptosis: ptosis

افتادگي پلك

ضربه شديد غير نافذ به كره
چشم مي تواند فشار كاسه چشم
را باال ببرد و منجر به شكستگي
ديواره هاي نازك تر داخلي يا
تحتاني كاسه چشم از سمت
داخل به خارج ()Blow out
شده موجب ورود محتواي كاسه
چشم به فضاي سينوسي (اتموئيد
يا ماگزيالري) شود.
Canthotomy & Cantholysis

كانتوتومي و كانتوليز :گاهي
خونريزي در فضاي اربيت (در
اثر ضربه يا در اثر بي حسي
لوكال) به حدي است كه روي
چشم و عصب بينايي ،فشار
مي آورد (سندم كمپارتمان) و
براي برداشتن اين فشار الزم
است اتصال پلك فوقاني و
تحتاني (كانتوس) بريده شود
(كانتوتومي) .در صورت عدم پاسخ كافي يا زياد بودن فشار،
با بريدن پلك فوقاني و تحتاني ،اتصال كانتوس از لبه اربيت
آزاد مي شود (كانتوليز) .كانتوتومي و كانتوليز را ميتوان
معادل احياي قلبي در چشمپزشكي دانست.
Canthus

Blepharospasm

بلفارواسپاسم :انقباض غير ارادي مداوم (اسپاسم) پلك ها

كانتوس :محل اتصال پلك فوقاني و تحتاني در دو سمت
چشم.
Carotid-Cavernous fistula: CC fistula

Benign Essential Blepharospasm: BEB

بلفارواسپاسم خوش خيم :اسپاسم پلك ها كه علت
واضحي نداشته باشد .اغلب دوطرفه است .اين بيماري
سير خوش خيمي دارد اما براي كنترل اسپاسم الزم است
به صورت دوره اي تزريق بوتوكس در چشم ها انجام شود.
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فيستول كاروتيد-كاورنوس:ارتباط غير عادي بين سيستم
شرياني كاروتيد با سيستم وريدي كاورنوس در مغز كه
ميتواند به دنبال تروماهاي اربيت ايجاد شود .در اين حالت
چشم دچار اگزوفتالموس شديد شده ،ملتحمه دچار كموز
و قرمزي شديد ميشود.

راهنمای کاربران سازمان مجازی

چگونه گزارش ورود و خروج خود را کنترل کنیم؟

معصومه عزیزی
رابط سازمان مجازی

 -1حضور وغیاب خود را در طول ماه مورد نظرمحاسبه کنید:
از منوی اداری ،گزینه درخواست را انتخاب ،سپس روی گزینه
محاسبه حضور و غیاب شخصی کلیک کنید با این کار پنجره
محاسبه حضور و غیاب شخصی باز می شود ،در این پنجره در
قسمت دوره کاری شروع ،ماه و سال مورد نظر را با استفاده از
منوی کشویی انتخاب و روی دکمه محاسبه کلیک کنید.

 -2چند لحظه صبر کنید پنجره ای باز می شود که به شما اطالع
می دهد محاسبه منابع اطالعاتی مورد نظر به پایان رسیده است.
حاال شما می توانید نسبت به گرفتن گزارش ورود و خروج
خود اقدام کنید.

 -3اکنون برای گرفتن گزارش ورود و خروج مجددا به منوی
اداری رفته روی گزینه گزارشات شخصی کلیک کنید.
از لیست موجود گزینه «عملکرد شخص بر اساس روز» را
انتخاب تا پنجره عملکرد شخص بر اساس روز باز شود.
در این پنجره ،دوره کاری که قبال آن را محاسبه کرده اید
انتخاب و خروجی آن را  PDFقرار دهید به بقیه گزینه ها دست
نزنید؛ در پایان روی دکمه گزارش کلیک کنید.
به این نکات در گزارش خود توجه کنید:
 رنگ مشکی :روزهای حضور شما را نمایش می دهد. رنگ قرمز :نشانه عدم ثبت ساعت ورود یا خروج است( .در صورت مشاهده این مورد با واحد حضور و غیاب تماس بگیرید). رنگ سبز :نشانه روزهای غیبت می باشد( .در صورت مشاهده این مورد به سرعت نسبت به رفع آن اقدام نمایید).در صورتی که در گزارش شما روزهایی با رنگ سبز نمایش داده می شود .موارد زیر را از طریق مسئول واحد یا بخش خود
کنترل کنید:
الف -آیا شیفت کاری شما در آن ماه به درستی تعریف شده است؟
ب -آیا مرخصی های شما در این ماه تایید شده است؟
نکته بسیار مهم
ضروری است در پایان هر ماه گزارش ورود و خروج خود را کنترل و در صورت مشاهده رنگ سبز یا قرمز نسبت به رفع آن
اقدام نمایید؛ در غیر این صورت ساعات کسر کار و روزهای غیبت از مرخصی استحقاقی ساالنه شما کسر خواهد شد.
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مواجهه با رفتارهای خطرساز
هنگامی که نوجوان ،زمان زیادی را در خارج از خانه میگذراند ،معموال
عقایدی متفاوت با عقاید والدین خود پیدا می کند و بالطبع ممکن است کارها
و خطرات بسیاری را تجربه نماید .این امر باعث ایجاد تعارض در خانه
میشود بویژه هنگامی که والدین سعی دارند این فعالیتها را محدود کنند.
بحث در مورد این مسائل غالبا ناخوشایند است .والدین معموال نه به خاطر
خودِ فعالیت بلکه به علت نگرانی از عواقب آن ،سعی می کنند فعالیتهای
نوجوان را محدود نمایند .چالشهای والدین در این موارد عبارتند از :کمک
به نوجوان برای آگاه سازی او از چگونگی تشخیص موقعیتهای خطرناک،
پرهیز از این گونه فعالیتها و فرار در موارد غیر قابل اجتناب.
موقعیتهای پرخطر را تعیین کنید
غالبا صحبت کردن با سایر والدین یا افراد جوان به شما
کمک میکند تا از واقعیت بهتر مطلع شوید .از جمله
موقعیتهایی که نوجوانان در معرض خطر و وسوسه
برای شرکت در آن هستند شرکت در میهمانی و گروههای
همسال ،رفتن به مراکز تفریحی و خرید ،رانندگی کردن و
تا دیر وقت بیرون ماندن است.
روشهای کاهش خطر را انتخاب کنید
همانطور که گفته شد باید قوانینی برای رفتارهای نوجوانان
گذاشته شود ،از جمله این قوانین تعیین وقت برای بازگشت به
خانه است ،باید به نوجوان آموزش داده شود که در مورد وقایع،
پیشبینی هم انجام دهد مثال برای اینکه در زمان مقرر به خانه
بازگردد الزم است طوری برنامهریزی کند که به اتوبوس مورد
نظر برسد .اگر با اعتراض نوجوانتان روبهرو شوید ،میتوانید
به او قول بدهید که در صورت رعایت قوانین ،در جلسات
بعدی صحبت با او ،در قوانین تجدید نظر خواهید کرد.
به رفتار مناسب پاداش دهید
اگر نوجوان شما در انجام قوانین ،همکاری میکند و رضایت
خاطر شما را فراهم میسازد ،او را با دسترسی محدود به
فعالیتهای دلخواهش تشویق کنید .توجه داشته باشید که
پاداش اضافی ممکن است نامناسب باشد ،میتوانید برای اینکه
خیالتان از بابت فعالیتهای سالم فرزندتان راحت باشد به
او یک بلیت کنسرت موسیقی یا مسابقه ورزشی جایزه دهید.
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حبیبه باقری
مشاور کودک و نوجوان

در مورد نگرانیها و خطرات صحبت
کنید
الزم است که نوجوان ،متوجه نگرانی شما
در مورد خطراتی که او را تهدید میکند
بشود ،بنابراین باید زمانی را برای صحبت
کردن با او پیدا کنید.
در مورد علت نگرانی خود و خطراتی
که در کمین اوست برای وی توضیح
دهید و به او بگویید در صورتی به او
اجازه شرکت در تفریحات دلخواهش
را میدهید که مطمئن شوید به دردسر
نمیافتد ،شما باید با هم قوانینی را وضع
کنید که نوجوان از آن پیروی کند.
اغلب نوجوانان در برابر نگرانی والدین
اعتراض میکنند و آن را بیهوده تلقی
میکنند ،در این موارد نیز شما نباید بیش
از حد واکنش نشان دهید و باید آنها را
قانع کنید که برای تفریحات خود طبق
برنامهای که بر سر آن به توافق رسیدهاید
عمل کنند.

آفرینش اه
نسیم خطیبی
عضو تحریریه

شب پر ستاره و
گلهای آفتابگردان
َونسان َونگوگ ،نقاش نامدار هلندی بود اگرچه او در زمان
حیاتش در گمنامی به سربرد و در تمام عمر خود تنها یک
تابلو یعنی تاکستان سرخ را فروخت اما اکنون به عنوان یکی
از تاثیرگذارترین نقاشان پسادریافت گر شناخته میشود.
وی ،جوانی خود را به عنوان دالل آثار هنری و معلم گذراند.
مدتی نیز در انگلستان و همچنین در میان کارگران معادن
زغالسنگ شهر بوریناژ در بلژیک به عنوان ُمبلغ مسیحی
ت جدی خود را به عنوان طراح و
فعالیت کرد .وی فعالی 
نقاش از سال  ۱۸۸۰و در  ۲۷سالگی شروع کرد و در واقع
تمام آثارش را در  ۱۰سال پایانی عمر خویش آفرید که شامل
بیش از  ۹۰۰نقاشی است .ونگوگ شیفته نقاشی از مردم طبقه
کارگر مانند تابلوی سیبزمینیخورها ،کافههای شبانه مانند
تراس کافه در شب ،مناظر طبیعی فرانسه ،گلهای آفتابگردان،
شب پر ستاره و خودنگاره بود .وی در اواخر عمر به شدت از
بیماری روانی و فشار روحی رنج میبرد و به اعتقاد اکثریت
همین موضوع منجر به خودکشی او شد.

چرخچرخان ،ستارگانی فروزان و هالل درخشان ماه ،پسزمینه
رویاگونه این اثر را تشکیل میدهند.
اگرچه در توصیف عناصر اثر به وضوح اغراق شدهاست اما به
سادگی میتوان با آنها عجین شد .این آسمان چشم بیننده را روی
تابلو در تعقیب خطوط خمیدهاش به حرکت در میآورد و دیدی
نقطه به نقطه با ستارگان به وجود میآورد .در پایین خط افق و در
زیر تپه ،شهر کوچکی قرار دارد که آرامش در ساختمانهایش موج
میزند .رنگهای تیره ،خانههایی با پنجرههای روشن ،برج بلند
کلیسا در مرکز شهر روی ساختمانهایی کوچکتر ،تلقینی از مقیاس
زمینی به همراه حس ثبات و خداگرایی که معموال در کارهای دیگر
ونگوگ نیز تکرار شدهاست میدهد .در سمت چپ اثر ،ترکیبی
بزرگ ،تاریک و تاحدودی مبهم دیده میشود که مقیاسها را به
هم میریزد و ذهن بیننده را درگیر ماهیت آن میکند .حدسها از
کوه تا بوتهای بزرگ و پر شاخ و برگ ،متفاوت است و شناخت
به بیننده واگذار شده است .زمانی که ونگوگ اجازه نداشت از
آسایشگاه روانی خارج شود ،قلم موی او آسمانی را ایجاد کرد که
از خاطره هنرمند از شبهای پاریس به جا مانده بود .شب پر ستاره
یکی از آخرین آثار ونگوگ ،پیش از خودکشی او در سال 1890
در  37سالگی است.

«شب پر ستاره» ( )De sterrennachtیک تابلوی نقاشی رنگ
روغن است که توسط نقاش و طراح معروف امپرسیونیست هلندی
«ونسان ونگوگ» در سال  1889خلق شدهاست .این اثر نه تنها یکی
از شاهکارهای ونگوگ میباشد ،بلکه به عنوان یکی از نمادهای

هنر مدرن اروپا نیز به شمار میآید و دومین تابلوی برتر جهان به
انتخاب لوور میباشد .ونگوگ این اثر را در بیمارستانی روانی در
سنت رمی در جنوب فرانسه که در آن بستری بود و یک سال قبل
از خودکشیاش کشید .این اثر هم اکنون در موزه هنر مدرن در
نیویورک نگهداری میشود .آسمان در شبی پوشیده شده با ابرهایی

همچنین ونگوگ بعد از ترك زادگاهش هلند به مقصد جنوب
فرانسه براي تشكيل انجمن هنري ،تابلوی گلهاي آفتابگردان را
نقاشي كرده است .او اين اثر را براي تزئين اتاق خواب دوستش پل
گوگن نقاشي كرد .ونگوگ سال بعد يعني سال  1889كپي ديگري
نيز از اين نقاشي كشيد و شايد هم كپي ديگري در سال بعدتر .كپيها
و نسخههاي متفاوت ديگري از اين تابلو نيز به شاگردان او نسبت
داده شده است .اين گلهاي هنري معروف ،نمونه سادهاي از ايجاز
زندگي را به نمايش ميگذارند؛ آنها چرخههاي متفاوت زندگي ما
هستند ،شكوفههاي شاداب و باطراوت تا پژمردگي و نابودي.
منابع:
manifam.com
beytoote.com
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افنوس

مناسبت های زمستان
 2دی  .............................................................اربعین حسینی
 4دی  ...............................................والدت حضرت عیسی
ع
 10دی  ................رحلت رسول اکرمص و امام حسن مجتبی
 11دی  ............................................آغاز سال  2014میالدی
ع
 12دی  .....................................................شهادت امام رضا
ع
 20دی  .......................................شهادت امام حسن عسگری
ع
 29دی  ..............میالد حضرت رسولص و امام جعفرصادق
ع

 12بهمن  .............................................بازگشت امام خمینی
 19بهمن  ....................................والدت امام حسن عسگری
س
 21بهمن  .........................................وفات حضرت معصومه
 22بهمن  ...........................................پیروزی انقالب اسالمی
ره
ع

 5اسفند  ............................................................روز مهندسی
 14اسفند  ...........................................روز احسان و نیکوکاری
 15اسفند  ......................................................روز درختکاری
 16اسفند  .....................والدت حضرت زینبس و روز پرستار
 19اسفند  ........................................................والدت امیرکبیر
س
 24اسفند  ...............................شهادت حضرت فاطمه زهرا
 29اسفند  ...........................روز ملی شدن صنعت نفت ایران
پاسخ مسابقه قبل -1 :میاستنی گراویس  -2هیپوتاالموس
 -3مفصل آرنج  1000 -4تا  1200میلیگرم کلسیم  -5میالد
(تولد خورشید)  -6لیکوپن ،رادیکالهای آزاد  -7همدان
 -8ضد تب ،ضد التهاب و -9 ...بیماران و همراهان -10
دیابت نوع دو ،فشار خون باال و...
برندگان مسابقه پاییز92
در مسابقه پاییز 46 ،نفر شرکت کردند
که از این تعداد  43نفر به تمام سواالت
پاسخ صحیح داده بودند؛ از میان آنها سه
نفر به قید قرعه انتخاب شدند:
 -1خانم فریده سمایی ،سرپرستار استرابیسم
-2خانم ملیحه برزگر ،همکار بخش مردان
 -3خانم ملوک جاللسفری ،همکار رادیولوژی

مسابقه عکاسی با موضوع هفت سین

بدون تردید در میان اقوام مختلف ،آداب و آیینهای گوناگونی
در ایام نوروز انجام میشود اما تنها نشانه ثابت نوروز همه
ایرانیان ،سفره هفتسین است؛ به همین دلیل قصد داریم مسابقه
عکاسی با موضوع هفتسین برگزار کنیم.
همکاران محترم شما میتوانید از سفرههای هفتسین خود
عکس بگیرید و آنها را تا اول اردیبهشتماه  1393همراه با
مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی ،محل خدمت و
سمت به دفتر نشریه تحویل فرمایید.
ضمنا داوری مسابقه بر عهده اعضای دفتر نشریه ،دو تن از
اعضای شورای مشورتی و یک کارشناس عکاسی خواهد بود.
سفرههایتان پر برکت
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انتخاب از :حسین نباتعلی
نگهبان

زیباترین کالم :اهلل
زیباترین انسان :حضرت محمد
زیباترین سلسله :انبیا
زیباترین دین :اسالم
زیباترین ستون :نماز
زیباترین بانگ :تکبیر
زیباترین آواز :اذان
زیباترین خانه :کعبه
ع
زیباترین پارسا :حضرت علی
س
زیباترین مادر :حضرت فاطمه
ع
زیباترین شهید :امام حسین
ع
زیباترین استاد :امام صادق
ع
زیباترین زندانی :حضرت موسی بن جعفر
عج
زیباترین منتقم :حضرت مهدی
ع
زیباترین بنّا :حضرت ابراهیم
ع
زیباترین عمو :حضرت ابوالفضل
س
زیباترین سخنگو :حضرت زینب
ع
زیباترین صابر :حضرت ایوب
ع
زیباترین قربانی :حضرت اسماعیل
زیباترین رحمت :باران
زیباترین معشوق :ال اله اال اهلل
زیباترین نماز :نماز ظهر عاشورا
ص

زیبا
ت
ر
ی
ن
ها

جمال

ت شف
ابخش

انتخاب از:
ریحانه شریفی
مسئول دفتر تعالی

 هر رویدادی در زندگیم مرا به مقصد نهاییام نزدیکتر میسازد. هم اکنون برای معجزه زندگیام آماده هستم. صراحت و مهربانی من ،مرا زیبا میسازد. درستکاری و اعتماد به نفس من ،قلب کسانی را که دوستدارم ،میگشاید.
 بهترین وظیفه من در زندگی این است که با خودم صادق بمانم. هر روز از هر جهت منظمتر و مسلطتر میشوم. اعتماد به نفس و پذیرش ،کلیدهای موفقیت و پیشرفت من هستند. من واقعیت خود را بیپرده و صادقانه ابراز میکنم. من به آرزوها و انگیزههای خود اعتماد دارم ،پذیرش آنها مراسرزندهتر و غنیتر میسازد.
 من از تواناییهای گرانقدری که در اختیار دارم از خداوندسپاسگزارم و از نیروی خود بهترین بهرهها را دریافت میکنم.
 من خوبیها و زیباییها را به زندگی خود دعوت میکنم و باتمام وجودم به آنها خوشامد میگویم.
 -من با پذیرفتن ارزندهترین آرزوهایم ،آینده را متجلی خواهم ساخت.

امیر کبیر
مدیر الیق ایران زمین
بدون شک امیر کبیر یکی از مدیران الیق ایران زمین است.
مدت صدارت امیر کبیر فقط  ۳۹ماه بود اما در همین مدت
کوتاه ،نه تنها در هدف گذاری عمرانی و علمی و تقویت بنیان
و کانون های فکری و علمی خدمات ارزنده ای به جای گذاشته
بلکه در سایه اندیشه خالق ،بنای محکم مردم ساالری دینی و
نهادینه کردن حقوق مردم و استقرار عدالت را نیز بنیان کرد و
شاید احساس خطر حاکمیت آن زمان و شهادت وی نیز از این
بیداری فکری حادث شد.
مشابهت راهبرد مدیریتی امیرکبیر با اهداف الگوی ایرانی و
اسالمی امروز کشور ،اعتقاد راسخ به نقش دین در مدیریت
جامعه و تحول روحی مردم از مادیگری صرف به سمت
معنویت ،پیشرفت و ایجاد دگرگونی در ارزش ها است و
این اصل اهمیت بازتعریف افکار و اندیشه ها و روش های
کارکردی توسعه محور امیرکبیر و استفاده آگاهانه و بجا از آن
در اهداف توسعه ای امروز را دوچندان کرده است.
شاید یکی از خدمات زیربنایی که در دوره صدارت کوتاه
امیرکبیر خوش درخشیده ،تاسیس مدرسه دارالفنون به عنوان
کانون تولید علم و تبدیل آن به ثروت است و این لزوم پرورش
اندیشه های خالق ،نهضت علمی و اتصال حوزه دانایی با امور
اقتصادی و اجتماعی و تولید اشتغال و ثروت را بیان می کند.
امیرکبیر با اقدامات بنیادین خود در ابتدای صدارت به این دو مهم
پرداخت ،با کاهش حقوق درباریان از جمله خود شاه و پیگیری
مستمر ضعفا در جامعه با رویکرد پیادهسازی عدالت اجتماعی،
به بهبود وضعیت تغذیه و مسکن مردم پرداخت و در مرحله
بعد به مقوله امنیت داخلی کشور همت گمارد .دومین گام ارزنده
امیرکبیر در مدیریت استعدادها ،انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه در
سال  1267میباشد که جزو ارزندهترین اقدامات اجتماعی وی
محسوب میشود؛ در واقع هدف اصلی امیرکبیر از راهاندازی
روزنامه ،پرورش عقالنی مردم ،آشنا کردن آنها با دانشهای جدید
و اطالع یافتن از احوال دیگر کشورها بود که همگی از الزامات
اصلی رشد و توسعه آحاد جامعه به شمار میروند.
اقدام ارزنده بعدی امیرکبیر ،تاسیس فضایی برای پرورش
و تعالی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم بود .امیرکبیر
آکادمی ها و مدارس مختلف در روسیه و اروپا را از نزدیک
دیده و همچنین در کتاب «جهان نمای جدید» که تحت نظارت
خودش ترجمه شده بود ،شرح مراکز مختلف علمی در
کشورهای غربی را مطالعه کرده بود و از ساز و کارهای علمی
دنیای جدید مطلع بود ،پس تاسیس دارالفنون را باید حاصل
تجربیات و آموخته های متعدد وی به حساب آورد؛ در دارالفنون
رشته های علوم نظامی ،پزشکی و داروسازی ،مهندسی ،علوم
انسانی ،زبان های خارجی و علوم پایه تدریس می شد.
دیگر اقدام اساسی امیرکبیر در رشد استعدادها ،حمایت از
صنعتگران بود .او معتقد بود که برای سربلندی ایران ،حمایت
از متخصصان به منظور بهره گیری مناسب از ظرفیت ها و
استعداد هایشان امری ضروری است که بدون آن استعدادهای

بهارک صالحی
دبیر تحریریه

 19اسفند زادروز امیرکبیر
رشد یافته ،مثمر ثمر واقع نخواهند شد.
شایسته ساالری ،شایسته گزینی و شایسته خواهی که از الزامات
توسعه استعدادها به شمار می روند ،از جمله مواردی است که
امیرکبیر بر آن تاکید فراوانی داشت و با قاطعیت هرچه تمام
سعی بر استفاده از شایسته ترین افراد در مناصب مختلف تولید،
مدیریت و قضاوت داشت.
از ویژگی های شخصیتی این مدیر الیق نیز می توان به این موارد
اشاره کرد :خداباوری و دینداری ،دارا بودن هوش هیجانی
باال ،داشتن قدرت خالقیت و نوآوری ،برخورداری از حافظه
بسیار قوی ،صداقت و درست کرداری ،پشتکار زیاد ،مسئولیت

پذیری باال و دارا بودن قدرت برنامه ریزی و سازماندهی،
تحول خواهی ،داشتن قدرت ریسک پذیری سنجیده و توانایی
در برقراری ارتباط موثر با باالدستان و زیردستان.
اقدامات امیرکبیر در زمانی کوتاه ،خونی دوباره در کالبد
زیربنایی ایران جاری ساخت و با وجود مخالفت های فراوان
کارهای ماندگاری را برای پیشبرد کشور انجام داد.
اصالحات بزرگ امیر کبیر در شاخه های عمومی ،نظامی ،اشاعه
عدالت ،اخالق مدنی و شهروندی ،اصالح امور شهری ،نشر
دانش و فرهنگ نوین ،رونق ساختارهای صنعت و کشاورزی،
مفاهیم جدید تجارت ،گسترش وزارت خارجه و مبارزه با
فرقه های نوظهور به عنوان فصلی آموزنده و درخشان در تاریخ
ایران مقابل دیدگان همه ایرانیان است.
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تبلت ،تازه وارد بازار

علیرضا حدادپور
همکار سمعی بصری

ت زیاد به گوش میرسد .محصولی که
مدتی است که نام تبل 
با سر و صدای بسیار به تازگی وارد بازار شده است و قیمت
آن نیز اغلب با یک رایانه ارزان برابری میکند .یکی از مهمترین میتوان گفت مهمترین کاربرد فعلی تبلت برای اغلب کاربران
کاربردهای تبل 
ت کار با اینترنت است اما این محصول هیچ وسیله سرگرمی است .بازیهای زیادی وجود دارند که میتوانید آنها
دید
نخواهید
ماوس
یا
کیبورد
آن
کنار
در
ندارد.
جانبی به همراه
را روی یک تبلت کوچک اجرا کنید .بازی در یک تبلت بسیار
و همه دنیای یک رایانه در همان لوح کوچک خالصه میشود .جذاب است زیرا با تکان دادن آن میتوانید بازی را کنترل کنید
و این دستگاه مانند یک دسته بازی عمل خواهد کرد.
کار با تبلت
ورودی اصلی اطالعات یا به عبارت بهتر تمام کار با یک تبلت صفحه نمایش تبلت
از طریق صفحه نمایش آن انجام میشود؛ این نمایشگر از نوع صفحه نمایش اغلب تبلتها در دو سایز  7یا  ۱۰اینچی تولید
لمسی است و تنها کافی است با نوک انگشت به صفحه آن میشود و میتوانید بین مدلهای  7اینچی مانند مدل گالکسی
اشاره کنید تا دستور مورد نظر را انجام دهد .تایپ و کلیک روی سامسونگ یا ویوپد شرکت ویوسونیک و مدلهای  ۱۰اینچی
موضوعات مختلف از همین طریق انجام میشود زیرا این صفحه مانند آیپد شرکت اپل یکی را انتخاب کنید .به طور معمول
از نوع خازنی یا حرارتی است و حساسیت باالیی در مقابل هرچقدر صفحه نمایش بزرگتر باشد کار با آن راحتتر است و
لمس دارد .صفحه نمایش تبل 
ت به صورت چند لمسی ساخته خواندن صفحات وب یا مشاهده برنامهها به آسانی انجام میشود
برای
را
انگشت
چند
یا
دو
توانید
میشود یعنی در یک لحظه می
اما در مقابل مواردی مثل عمر باتری کاهش پیدا میکند .اگر هم
اجرای دستورهای مختلف روی صفحه قرار دهید .مثال زمانی دنبال سایز کوچکتر هستید تا بتوانید آن را به راحتی در کیف و
که میخواهید یک عکس را در ابعاد بزرگتر مشاهده کنید کافی کوله پشتی رها کنید مدلهای  7اینچی مناسبتر هستند.
است دو انگشت را روی صفحه گذاشته و آنها را از یکدیگر دور امکانات جانبی تبلت
کنید .با قرار دادن انگشت و چرخاندن آن در محیط یک دایره تبلت مجهز به گیرندههای موقعیت است یعنی زمانی که آنها را
فرضی جهت عکس تغییر خواهد کرد.
تکان میدهید و به یک سمت متمایل میکنید دستگاه این تغییر

سیستم عامل در تبلت

را متوجه خواهد شد .حساسیت این موقعیت یاب به حدی
است که حتی با کمک برخی نرم افزارها میتوانید همچون یک
شاقول بنایی ،از تراز بودن سطوح مطمئن شوید .گیرندههای
تبلت در  3جهت طول ،عرض و ارتفاع فعال هستند و موقعیت
فضایی را بررسی میکنند .از این قابلیت میتوانید در برنامههای
مختلف هم کمک بگیرید .در برنامههای مختلف نیز این ویژگی
کاربرد دارد و زمانی که عکسها را مشاهده میکنید میتوانید
با متمایل کردن دستگاه به یک سمت عکسهای بعدی یا قبلی
را هم ببینید.

توانایی یک تبلت به نرم افزارهای درون آن است و نرم افزار
نیز باید در محیط سیستم عامل مخصوص خود اجرا شود .این
محیط میتواند سیستم عامل آندروید با انبوهی از نرم افزارها
باشد که توسط کاربران تولید شده است یا سیستم عامل IOS
شرکت اپل که فقط روی تبلتهای مخصوص خودش به نام
آی پد اجرا میشود .بیشترین تبلتهای موجود در بازار مجهز
به آندروید هستند با این حال سیستم عامل آندروید دارای
نسخههای متعددی است و میتوان گفت هرچه نسخه این
سیستم عامل باالتر باشد کارایی و انعطاف آن بیشتر است.
موقعیت یاب جغرافیایی
پشتیبانی از زبان فارسی در تبلت
اغلب تبلتها دارای موقعیت یاب جغرافیایی ( )GPSهستند و
توجه داشته باشید که توانایی پشتیبانی از زبان فارسی در تمام با کمک نرم افزارها میتوانند در پیدا کردن مسیر به شما کمک
نسخههای آندروید ،مخصوصا نسخههای اولیه وجود ندارد .زبان کنند .اکنون نقشههای زیادی برای آندروید در ایران وجود
فارسی را میتوان با کمک برخی برنامهها و تنظیمات یا با تغییر دارد و پس از نصب ،دستگاه با اتصال به ماهواره محل شما را
نسخه سیستم عامل به تبلت افزود ولی این کار نیز دردسرهای خود نشان خواهد داد و پس از آن میتوانید با تعیین مقصد ،از مسیر
را دارد پس بهتر است از همان ابتدا ،زبان فارسی روی دستگاه باشد .پیشنهادی عبور کنید .این ویژگیها در ایران هم فعال هستند و
برخالف برخی نرم افزارها ،محدودیتی ندارند.
توانایی های نرم افزاری تبلت
تبلتها اغلب کاربردهای ساده یک رایانه را دارند .البته نه با قدرتی ورودی ها و خروجی های تبلت
که یک رایانه رومیزی برنامهها را اجرا میکند اما از طریق آنها تبلتها معموال از نظر ورودیها و خروجیها با محدودیتهایی
میتوانید به مرور اینترنت بپردازید ،اسناد متنی را ویرایش کنید ،روبهرو هستند .به عنوان مثال اغلب آنها از درگاه یو.اس.بی
ایمیلها را پاسخ بدهید و بسیاری موارد دیگر .اغلب نرمافزارهای پشتیبانی نمیکنند و برای انتقال فایلها الزم است از روشهای
اداری و حتی برخی از نرمافزارهای مهندسی روی تبلتها قابل اجرا دیگر استفاده کنید .به عنوان مثال میتوانید آنها را به کارت
هستند و به عنوان مثال اخیرا نرم افزار نقشه کشی اتوکد هم معرفی حافظه منتقل کنید یا از طریق بلوتوث به کامپیوتر یا تلفن همراه
شده است .یکی از مواردی که در کار با نرم افزارهای مختلف متصل شوید .معموال تبلتها دارای یک ورودی برای کارت
حافظه هستند و از این طریق میتوانید کارتهایی تا ظرفیت
اهمیت دارد توان پردازشی دستگاه است.
 ۳۲گیگابایت را به آنها اضافه کنید .حجم ذخیرهسازی تبلتها
سرگرمی و تبلت
یکی از مهمترین کاربردهای تبلت نیز سرگرمی است در واقع محدود است و بیشترین ظرفیت را مدلهای  ۶۴گیگابایتی دارند.
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برای انتخاب دوربین عکاسی مناسب چه باید کرد؟
ابوالقاسم پوریانی
پرستار

چگونگی انتخاب دوربین :امروزه رشد سریع فناوری و تولید
انواع لوازم تصویربرداری در جهان ،موجب شده تا مردم برای
تهیه این نوع دستگاهها و ثبت خاطرات عالقه وافری نشان
دهند .از آنجا که این دوربینها بسیار متنوع بوده و در اندازهها،
مدلها ،شکلها و با کاربردهای گوناگون در بازار عرضه میشوند،
شاید خریدار در انتخاب دچار سردرگمی شود .آیا شما به دنبال
دوربینهایی که نوار فیلم در آنها استفاده میشود و به آنالوگ
مشهورند ،هستید یا میخواهید بهترین مدل دوربین دیجیتال روز
را خریداری کنید؟ چه نوع دوربینی جوابگوی نیاز شماست؟
دوربینی کوچک که درون جیب شما جای بگیرد و مانند یک
گوشی تلفن همراه در اختیارتان باشد و بتوانید به سرعت با آن
عکاسی کنید؟ شاید هم در جستجوی تلفن همراهی هستید که
دوربین چندمگاپیکسلی داشته باشد؟ یا به دنبال دوربین بزرگتری
میگردید که لنزهای قابل تعویض داشته باشد و بتوان با استفاده از
لوازم جانبی بیشتر ،عکسهای زیباتری خلق کرد؟ قبل از هر چیز،
نیازهایتان را به دوربین عکاسی مشخص کنید .پاسخ دادن به این
سوالها خرید بهتر و مناسبتر را برای شما میسر خواهد ساخت:
چه نوع عکاسیای را مد نظر دارید؟ (عکاسی از مناظر طبیعی،
چهرهها وغیره) ،اغلب در چه محیطی به عکاسی میپردازید؟
(کم نور ،پرنور ،محیطهای داخلی یا خارجی) ،بودجه شما چقدر
است؟ آیا عکاس حرفهای هستید یا کاربر معمولی؟ تا چه حد
میخواهید در زمینه عکاسی پیشرفت کنید؟ پس از تعیین هدف
از نوع کار عکاسی باید این اولویتها را در نظر بگیرید .به طور
کلی باید هنگام انتخاب دوربین ،چهار نکته مهم را مد نظر داشت:
کیفیت تصویر یا رزولوشن ،سهولت کاربرد ،توانایی ابتکار عمل در
تنظیمات دوربین و میزان هزینهکرد.
کیفیت تصویر یا رزولوشن :وضوح تصویر یا قدرت تفکیک پذیری
تصویر یا رزولوشن تصویر به توانایی یک سیستم برای متمایز سازی
جزییات یک تصویر در یک سیگنال تصویری را گویند.
به طور عامیانه درباره هر نوع دوربین عکاسی دیجیتال ،اولین سوالی
که پرسیده میشود این است که چند «مگاپیکسل» است؟ یکی از
معیارهای روش اندازهگیری کیفیت تصویر گرفته شده با عنوان
تعداد پیکسل (کوچکترین واحد نمایش تصویر) سنجیده میشود
و چون تعداد این پیکسلها خیلی زیاد است از پیشوند «مگا» که به
معنی «میلیون» است ،قبل از نام «پیکسل» استفاده میشود و به این
ترتیب «مگاپیکسل» عبارت است از یک میلیون نقطه در تصویر
اینچ برای نشان دادن کیفیت تصویر دوربینهای دیجیتال.
در دوربینهای دیجیتال اصوال کیفیت تصویر با تعداد اجزای
تصویر و پیکسلهایی که در ایجاد تصویر به وسیله حسگرها به
کار رفتهاند ،تعیین میشود .پس دوربینی که مثال  10مگاپیکسل
است یعنی حسگر به کار رفته در دوربین  10میلیون پیکسل در
اینچ دارد! اما باید بدانیم که این رزولوشن واقعی است یا کاذب
و در اصل پیکسل مؤثر آن چقدر است؟ الزم به ذکر است در

اکثر دوربینهای دیجیتال کامپکت ،خودکار و دوربینهای موبایل،
رزولوشن واقعی نیست و به جهت جذب مشتری عددی کاذب
اعالم میشود .حال که صحبت از پیکسل شده است باید گفت
که اگر نیاز دارید تصاویر را بزرگنمایی کرده و با کیفیتی خوب
در صفحات وب یا در سایتهای خبری استفاده کنید یا تا اندازه
کاغذ  A4چاپ کنید ،دوربینهایی را انتخاب کنید که دارای حداقل
کیفیت تصویری  ۶مگاپیکسل واقعی باشند و دوربینی که این
حداقل را نداشته باشد نسبتا نامناسب محسوب میشود.
سهولت کاربرد :اگر قصد دارید به راحتی از دوربین عکاسی خود
استفاده کنید و به عکسهای مطلوبی دست پیدا کنید ،دوربینی را که
دارای کاربری آسانتری است ،انتخاب نمایید.هرچه دوربین ،کاربری
راحتتری داشته باشد ،عکاسی با آن برای عکاس شیرینتر میشود
و انتخاب دوربینهایی که دارای سیستم بسیار پیچیدهای هستند،
هنگام استفاده ،عکاس را همواره با مشکالتی مواجه میسازند.
با قدری جستجو و دقت میتوانید بهترین دوربین را در کاربرد
انتخاب کنید :دوربینی که به سرعت روشن شده و آماده عکاسی
باشد ،دوربینی که تنظیمات راحت و روان برای سوژههای سریع
و گذرا داشته باشد ،دوربینی که باتری آن به سرعت تخلیه
نشود و براحتی شارژ شود ،دوربینی که منظرهیاب بزرگی دارد
تا بهترین زاویه را با جزییات بیشتر ببینید ،دوربینی که دارای
نور پرتاب کننده (فالش) باشد تا در مواقعی که با کمبود نور و
سایههای زیاد مواجه میشوید ،جبران نوردهی داشته باشد.
توانایی ابتکار عمل در تنظیمات دوربین :باید بدانید که این
عکاس است که عکس میگیرد نه دوربین عکاسی ،بنابراین
چه بسا دوربینهایی هستند که کامال خودکار هستند ولی کاربر
نمیتواند با آن عکسهای مورد عالقه خود را به ثبت برساند.
مهمترین نکتهای که تعیین میکند یک عکس ،عالی ،خوب،
ضعیف یا حتی معمولی باشد ،امکان تنظیم دوربین توسط عکاس
است .عکاس در حالت مطلوب باید بتواند موضوع عکاسی خود
را دقیقا همان طور که هست بدون هیچ تغییری از داخل کادر
دوربین مشاهده کند و بداند که روی چه قسمتی از تصویر
فوکوس کرده است و تمایز سوژه را از دیگر چیزهایی که در
عکس دیده میشود بیان نماید .دوربینهایی که دارای تنظیمات
بیشتر مثل سرعت شاتر ،دیافراگم ،حساسیت ،استاپ ،وایت
باالنس و غیره هستند به عکاس کمک میکنند تا با نورسنجی
دقیق در هر مقدار نور ،عکاسی موفقی داشته باشد.
میزان هزینه کرد :زمانی که دوربینی را خریداری میکنید ،دوست
دارید به اندازه پولی که هزینه کردهاید ،بتوانید از آن دوربین
استفاده کنید .معموال دوربینهای کامپکت و خودکار در شکلها،
ی متفاوت و با کاراییهای مختلف
ابعاد و کیفیتهای تصویر 
وجود دارند که بایستی در موقع خرید به غیر از مقدار هزینهکرد،
به خدمات و کارایی دوربین توجه الزم را داشت.
اگر کیفیت تصویر بهتر و باالتری بخواهید ،باید دوربین گرانتری
بخرید ،در حالی که ارزانترین نوع دوربینها نیز از حداقل امکان
تنظیم توسط عکاس برخوردارند .البته تنها گران بودن دوربین
ضامن تصویر با کیفیت برتر نیست بلکه وابسته به عکاس است
که اطالعات الزم و کافی در مورد نور ،زاویه دید ،کادربندی و
غیره را دارا باشد.
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یا مقلب القلوب و االبصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال
ّ

بهارک صالحی
دبیر تحریریه

نمیدانم تاکنون چند بار با خودتان به مضمون این دعای زیبا فکر کردهاید؟ چند بار هنگام خواندن آن و شنیدنش به اثر جادویی
آن پی بردهاید؟ چند بار...
چند روزی به آغاز سال جدید مانده ،با خودم فکر میکنم مهمترین کاری که امسال باید انجام بدهم یا بهتر است بگویم انجام
بدهیم چیست؟ مهمترین اتفاقی که باید در زندگی هر کدام از ما بیفتد تا سالی نو و زایشی دوباره را با آن تجربه کنیم کدام
است؟ دریافتم که بهترینش همین هایی است که به زیبایی در دعای تحویل سال گنجانده شده است .تغییر در نوع رفتار و اندیشه
و آغازی دوباره همراه با نگاهی نو ،اتفاقی بزرگ است که اگر یکایک ما به آن عمل کنیم دنیایی متفاوت را تجربه خواهیم کرد.
پس ای تغییردهنده احوال! حال ما را به بهترین حال ها تغییر بده و کمک کن تا با نگاهی دیگر ،با نگاهی انسان دوستانه ،با نگاهی
سرشار از صلح و آرامش ،به یکدیگر و به دنیای اطراف مان بنگریم .کمک کن تا در رقابت زندگی ،رفاقت و جوانمردی را از
یاد نبریم و تنها به فکر بُرد نباشیم .ای تغییردهنده هستی! ای آرامش دهنده دلها! سال جدید را سالی پر از مهربانی و همبستگی
برای ما قرار بده تا برای هر اتفاق کوچک و سادهای یکدیگر را نیازاریم .کمک کن تا معنای واقعی انسانیت را در سال جدید
درک کنیم و آن را اجرا نماییم .کمک کن تا گفتار و رفتار و اندیشه مان یکی باشد و در زمره کسانی باشیم که هیچیک از اصول
انسانی را زیر پا نمیگذارند ،پروردگارا مدد کن تا در زمره اشخاصی باشیم که انسانیت و معنای واقعی آن را در رفتارشان به
تجلی میگذارند .به امید اینکه سال جدید ،سال متفاوتی برای خانواده فارابی باشد.
سال نو مبارک
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جشن سوری ،جشن بهاری است که پیش
از نوروز جهت دفع شر و بال و برآورده
شدن آرزوها برگزار میشده است .ایرانیان
عقیده دارند که با افروختن آتش فضای
خانه از موجودات زیانکار و دیو پلید و
ناپاکی ،پاک میشود و خاکستر آن را از
محل زندگی دور میکردند.
آتش از عناصر چهارگانه است و تنها عنصری
است که آلوده نمیشود و به همین جهت
جایگاه ویژهای دارد .اصل جشن سوری
هم بدین صورت بوده که با هیزم در غروب
آفتاب آتش روشن میکردند و با نگهداری
و روشن نگه داشتن این آتش تا وقت پگاه
و برآمدن خورشید با اجرای مراسمی مانند
کوزهشکنی ،آش نذری پختن ،تهیه آجیل،
آبپاشی ،استفاده از کندر برای خوشبو کردن
فضا ،قاشق زنی و جمله «زردی من از تو،
سرخی تو از من» به جشن میپرداختند.
سوری در زبان و ادبیات فارسی به معنی
جشن و مهمانی و سرخی است .جشن

ویژه نامه نوروز

چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی تبدیل نکنیم!

سوری از جشنهای آخر سال بوده است
و با توجه به اینکه در ایران باستان هر
سال به  12ماه و هر ماه به  30روز تقسیم
اردشیر استاد
میشد ،روزهای هفته در آن وجود نداشت
تکنسین اتاق عمل
و به دالیلی جشن سوری بعد از اسالم به
چهارشنبه سوری تبدیل شد .آتش بازی این
جشن در زمان ناصرالدین شاه و به وسیله
فرانسویهای ساکن ایران و برای سرگرمی داشت یا جهت برآورده شدن حاجتشان،
شاه به آن اضافه شد .برخی از مراسم که در آش میپختند و در جشن با دیگران
گذشته در جشن سوری اجرا میشده است ،میخوردند.
در زیر میآید:
 -3آجیل :دانههایی که از ذخیره زمستان
ای
کهنه
سفالی
کوزه
در
شکنی:
 -1کوزه
باقی مانده بود مانند تخم هندوانه ،تخم
مقداری ذغال به نشانه سیاه بختی ،نمک به کدو ،بادام و غیره را روی آتش برشته
عالمت شوربختی و یک سکه به عنوان نماد میکردند و به آن نمک میزدند و بر این
تنگدستی میانداختند و اعضای خانواده آن باور بودند که هرکس از این آجیل بخورد
را به دور سر میچرخاندند و آخرین نفر آن نسبت به افراد دیگر مهربانتر میشود و
را از روی پشت بام به بیرون پرتاب میکرد کینه و رشک از وی دور میگردد؛ به نظر
و این کار برای این بود که تیره بختی و میرسد اصطالح نمکگیر شدن (نمک
شوربختی و تنگدستی از خانه دور شود.
کسی را خوردن) و در حق وی خیانت
بیمار
 -2آش نذری پختن :خانوادهای که
نورزیدن از همین باور سرچشمه گرفته
است که متاسفانه آجیل این جنبهاش را از
دست داده و به تنقالت تبدیل شده است.
تمام آیینها و یادمانهایی که مردم ایران
در هنگامههای گوناگون برپا میداشتند
و بخشی از آن همچنان در فرهنگ این
سرزمین پایدار شده است با منش و
خرد نیاکان ما در آمیخته بود و در آنها
اعتقاد به پروردگار ،امید به زندگی ،نبرد
با اهریمنان ،چیره شدن به غم و افسردگی
در قالب نمادها ،نمایشها و آیینهای
گوناگون گنجانده شده بود.
رفتار خشونت آمیز و مغایر با عرف و
منش جامعه نظیر آنچه که امروز تحت
نام چهارشنبه سوری شاهد آن هستیم در
هیچ یک از این آیین ها دیده نمی شود.
بهتر است بگوییم اشخاصی که با استفاده
از وسایل منفجره و پراکندن آتش و تولید
صداهای ناهنجار ،سالمتی مردم را هدف
میگیرند ،با تن دادن به رفتارهای آمیخته
با هرج و مرج روحی ،جشن سوری را
تحریف کردهاند.
امیدوارم دوستان عزیز با خواندن این
مطلب ،زیبایی رسم کهن ایرانی را با
انجام کارهای خطرناک و استفاده از
وسایل آسیب رسان خراب نکنند ،بلکه
با اجرای مراسم صحیح آن ،با شادی
و تندرستی به استقبال سال نو بروند.
پیشاپیش سال نو بر همه مبارک.

ندا ی افرابی -زمستان 1392

29

ویژه نامه نوروز

تغییر دکوراسیون
همراه با تغییر سال
مرضیه ذلیل نواز
بازنشسته فارابی

شاید شما هم جزو عالقهمندان به تغییر
دکوراسیون متناسب با تغییر سال باشید و
بخواهید در آستانه سال جدید ،دکوراسیون
خانه خود را تغییر دهید؛ همان طور که میدانید
رنگهایکیازمهمترینعناصردردکوراسیون
محسوب میشوند .دکوراسیون منزل شما
متناسب با رنگی که برای آن انتخاب میکنید
عالوهبراینکهمیتواندمعرفسلیقهشماباشد،
میتواند در ایجاد فضای روانی و تصویری
اعضایخانوادهنقشایفاکند.
بر این اساس ،اغلب عالقهمندان به تغییر
دکوراسیون و کسانی که متناسب با تغییر سال
تصمیم به تغییر دکوراسیون میگیرند و از
امکانات کافی در این زمینه هم برخوردارند،
معموال رنگ سال را به عنوان رنگ غالب
دکوراسیون منزل خود انتخاب میکنند .اما
گذشته از اینکه هر سال چه رنگی به عنوان
رنگ مد سال انتخاب میشود در گام اول ما
باید بدانید که آیا رنگ سال ،رنگ مناسبی برای
دکور یک واحد مسکونی هست یا خیر؟
هر چند اغلب متخصصان دکوراسیون
معتقدند تمام رنگها اگر به درستی در
یک دکور مورد استفاده قرار گیرد ،میتواند
تاثیری مناسب داشته باشد و به خلق فضایی
تازه کمک کند اما توصیه میشود قبل از
انتخاب هر رنگی برای دکور ،با شناخت
کافی آن رنگ تشخیص دهید که آیا آن
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رنگ با توجه به ویژگیهای درونی و فردی
شما ،رنگ مناسبی میتواند باشد یا خیر؟
با توجه به اینکه امسال بنفش به عنوان رنگ
سال معرفی شده و احتماال افراد بسیاری
هستند که به فکر دکور آپارتمان خود با این
رنگ افتادهاند ،مطالبی راجع به این رنگ و
کاربرد آن در دکوراسیون مینویسیم.
بنفش در روان شناسی و عرفان
براساس منابع موجود ،بنفش رنگ عرفان و
معنویت است .بنفش در هر طیفی که باشد
الهام بخش است .بنفش سیر در اصل ترکیبی
از رنگهای آبی و قرمز است که ویژگیهای

هر دو رنگ را یکجا در بردارد .تندی قرمز
به واسطه آرامش و خنکی آبی فروکش
میکند و به حسی تازه تبدیل میشود و شما
را به آرامش و رهایی دعوت میکنند .بنفش
مالیم احساس ترس را کاهش میدهد و

مشغلههای فکری آزاردهنده را تعدیل میکند
وقتی بنفش در کنار سفید قرار میگیرد ،سمبل
خالص بودن و تواضع است .در فرهنگ
چین ،بنفش رنگ رویاپردازان و فیلسوفان
است و نشانه صداقت ،وفاداری و عشق
است .علم رنگ شناسی ثابت کرده است
که بنفش آثار ترس و شوکهای روحی را
پاک میکند و در این زمینه مانند اشعه ماورای
بنفش عمل میکند.
بنفش در دکوراسیون
متخصصان علم دکوراسیون با توجه
به ویژگی های روان شناسانه و سایر
ویژگی های رنگ بنفش توصیه می کنند
از این رنگ در دکور منزل استفاده کنید.
بنفش طیف رنگی متنوعی دارد که در
بسیاری از اتاق های بزرگ کاربرد دارد

و از آن رنگ برای دراماتیک کردن
رنگ بندی در یک محل استفاده می شود.
رنگ بنفش باعث ایجاد احساس تجمل،
رفاه و گرمی می شود .این ویژگی های
برای یک اتاق ناهارخوری رسمی عالی
است .به طور کلی باید گفت که ترکیب
رنگ زرد و بنفش به طور متعادل فضای
شورانگیز و جذابی در طراحی داخلی
خانه ایجاد می کند .بنفش تقریبا رنگی
اسرارآمیز است که بسیاری از مردم
عالقه فراوانی به این رنگ دارند .از رنگ
بنفش روشن (یاسی) گرفته تا بنفش تیره
مخملی همگی به فضای خانه زیبایی و
درخشندگی و جذابیت خاصی می دهند.
طراحی دکوراسیونی که رنگ بنفش در آن
به کار رفته بیشتر فضایی سرزنده و شاد در
خانه ایجاد میکند ولی قبل از کاربرد آن در
دکور خانه مطمئن شوید که به این رنگ
عالقه دارید و میتوانید با آن زندگی کنید.
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یاد من باشد...
یاد من باشد فردا دم صبح انتخاب از :نسیم خطیبی
عضو تحریریه
جور دیگر باشم
شعر از :کیوان شاهبداغی

بد نگویم به هوا ،آب ،زمین
مهربان باشم ،با مردم شهر
و فراموش کنم ،هر چه گذشت
خانه دل بتکانم از غم
و به دستمالی از جنس گذشت،
بزدایم دیگر،تار کدورت از دل
مشت را باز کنم ،تا که دستی گردد
و به لبخندی خوش
دست در دست زمان بگذارم
یاد من باشد فردا دم صبح
به نسیم از سر صدق ،سالمی بدهم
و به انگشت نخی خواهم بست
تا فراموش نگردد فردا
زندگی شیرین است ،زندگی باید کرد
گرچه دیر است ولی
کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم،
شاید به سالمت ز سفر برگردد
بذر امید بکارم در دل
لحظه را دریابم
من به بازار محبت بروم فردا صبح
مهربانی خودم عرضه کنم
یک بغل عشق از آنجا بخرم
یاد من باشد فردا حتما
به سالمی ،دل همسایه خود شاد کنم
بگذرم از سر تقصیر رفیق ،بنشینم دم در
چشم بر کوچه بدوزم با شوق
تا که شاید برسد همسفری ،ببرد این دل ما را با خود
و بدانم دیگر قهر هم چیز بدی ست
یاد من باشد فردا حتما
باور این را بکنم که دگر فرصت نیست
و بدانم که اگر دیر کنم مهلتی نیست مرا
و بدانم که شبی خواهم رفت
و شبی هست که نیست پس از آن فردایی
یاد من باشد
باز اگر فردا ،غفلت کردم
آخرین لحظه ای از فردا شب،
من به خود باز بگویم
این را
مهربان باشم با مردم شهر
و فراموش کنم هر چه گذشت...

پایگاه اینترنتی پژوهشکده باقرالعلوم

ع

انتخاب از :محبوبه درودیان
عضو تحریریه

آداب اسالمی نوروز
در خصوص نوروز و نكو داشت آن در اسالم ،روايات مختلفی
وجود دارد .هر چند بيشتر روايات داللت بر اين دارند كه
اسالم آن را به عنوان روزي مهم ،مورد تاييد قرار داده است.
در روايتي که ُمع ّلي بن خنيس از امام صادقع روايت كرده،
حضرت بزرگداشت اين روز را به خاطر وقايعي ميداند كه در
اين روز اتفاق افتاده است .ابن فهد حلي مينويسد:
«روز نوروز روزي جليل القدر است ...به اين روز عباداتي تعلق
دارد كه مطلوب شارع است».

آداب نوروز

در خصوص روز نوروز در روايات مختلف آداب گوناگوني
ذكر شده است كه به پارهاي از آنها به صورت مختصر اشاره
ميشود:
 نماز نافله ،يك نماز چهار ركعتي پس از نماز ظهر و عصرروز نوروز و دعا خواندن در سجده اين نماز كه موجب
بخشش گناهان ميشود.
 غسل كردن و پوشيدن لباس تميز و استعمال بوي خوش.در روايتي امام صادق(ع) ميفرمايد« :روز نوروز غسل كن و
پاكيزهترين لباسهايت را بپوش و خود را با بهترين عطرها
خوشبو كن».
 ذكر گفتن خصوصا ذكر «يا ذي الجالل و اإلكرام» روزه گرفتن. -دعا خواندن در لحظه تحویل سال.
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نمادهای هفت سین
ت سین سفرهای است که ایرانیان
هف 
هنگام نوروز میآرایند .در سفره هفت
سین معموال هفت جزء یا بیشتر که با
حرف سین آغاز میشوند قرار میگیرد
که هریک نمادی است.
سمنو :نماد زایش و بارورى گیاهان است
و از جوانههاى نورس گندم تهیه مى شود.
سیب :نماد مهر و مهرورزی است.
سنجد :نماد عشق و دلباختگى است و از
مقدمات اصلى تولد و زایندگى.
سبزه :نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر
زندگى بشر و پیوند او با طبیعت است.
درگذشته سبزهها را به تعداد  7یا  12که
تعداد برجهاست در قابهاى گرانبها
سبز مى کردند .در ایران باستان در کاخ
پادشاهان ۲۰ ،روز پیش از نوروز 12
ستون را از خشت خام بر مى آوردند
و روی هریک از آنها یکى از غالت را
مى کاشتند و خوب روییدن هر یک را به
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فال نیک مى گرفتند و بر آن بودند که آن
دانه در آن سال پربار خواهد بود .در روز
ششم فروردین آنها را مى چیدند و به
نشانه برکت و بارورى در تاالرها پخش
مى کردند.
سماق و سیر :نماد پاکیزگی و محرک
شادى در زندگى به شمار مى روند اما
غیر از این گیاهان و میوههاى سفره نشین،
خوان نوروزى اجزاى دیگرى هم داشته
است :در این میان تخم مرغ نماد زایش
و آفرینش است.
آینه نماد روشنایى است و حتما باید در
باالى سفره جاى بگیرد .آب و ماهى،
نشانه برکت در زندگى هستند .ماهى به
عنوان نشانه اسفند ماه و فرشته آب بر
سفره گذاشته مىشود.
سکه :نمادى از خیر و برکت و درآمد
است.
شاخههاى سرو ،دانههاى انار ،گل
بیدمشک ،نارنج ،نان و پنیر ،شمعدان و

جشن های ایرانیان

انتخاب از :خاطره وکیل التجار
همکار سمعی بصری

غیره را هم مى توان از دیگر اجزاى سفره
هفت سین دانست.
کتاب مقدس هم یکى از پایههاى اصلى
سفره هفت سین است و هرخانوادهاى
براساس مذهب خود ،کتاب مقدس
خویش را بر سفره مى گذارد .چنانچه
مسلمانان قرآن ،زرتشتیان اوستا و کلیمیان
تورات را بر باالى سفرههایشان جاى
مىدهند.
بر سفره هفت سین زرتشتیان در کنار
اسپند و سنجد ،آویشن هم دیده مىشود
که گفته میشود خاصیت ضدعفونىکننده
و دارویى دارد و به نیت سالمتى بیشتر بر
سر سفره هفت سین گذاشته مى شود.

آجیل یکی از تنقالت پرطرفدار عید است
که به سادگی نمیتوان از کنارش گذشت.
پس چه خوب است نکاتی هم درباره
فواید و شرایط خرید آن بدانیم.
از آنجا که شرایط نگهداری و حمل این
تنقالت به محل کار یا مدرسه آسان است،
میتواند یک میان وعده مغذی و سالم
باشد .آجیل از منابع خوب چربیهای
سالم و غیراشباع مانند امگا ،3امالحی
چون پتاسیم ،کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،روی
(موثر برای رشد و بلوغ ،سالمت پوست،
مو و ناخن) ،فیبر و پروتئینهای گیاهی،
ویتامین  Eو ویتامین ( Bموثر برای حفظ
سالمت سیستم عصبی) میباشد .مطابق
نتایج ارائه شده توسط موسسه غذا و
داروی امریکا ( )FDAمصرف روزانه 42
گرم (کمتر از یک مشت) از انواع آجیل
به کاهش سطح کلسترول بد خون و نیز
کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی
کمک میکند.بنابراین مصرف دست کم 5
بار در هفته از مغزدانهها به صورت خام و
تازه برای افراد سالم بخصوص کودکان و
زنان در دوران بارداری و شیردهی توصیه
میشود ،البته بیماران کلیوی از این امر
مستثنی هستند؛ از آنجا که خوردن این
تنقالت به خاطر فیبر و چربی زیادشان
حس سيري در مصرف کننده ایجاد
میکند ،از خوردن آنها تا دو ساعت قبل
از ناهار و شام خودداری کنید و اگر جزو
افرادی هستید که چاقی یا اضافه وزن
دارید نباید در مصرف آجیل افراط کنید.
آیا میدانید مصرف به اندازه آجیل روی
سالمتی چه تاثیری دارد؟
 -1از بروز انواع سرطانها پیشگیری میکند.
 -2با اثرات مخرب مواد مضر ناشی از
متابولسیم بدن مقابله میکند و خطر ابتال
به دیابت نوع 2را کاهش میدهد.
 -3آجیل سرشار از آنتی اکسیدانها و
فیتواسترولها میباشد و به سالمت قلب
کمک میکند.
 -4خطر ابتال به سندروم متابولیک را
کاهش میدهد (این سندروم مجموعهای
از عوامل خطرساز است که احتمال ابتال
به بیماری قلبی عروقی را  2برابر و احتمال
ابتال به دیابت را  5برابر میکند).
 -5به شادابی پوست و مو کمک میکند.
 -6زنان باردار با مصرف آن به افزایش

ضریب هوشی و تکامل سیستم عصبی
فرزند خود کمک میکنند.
هنگام خرید به این نکات بیشتر توجه کنید:
 به جز آجیلهای بسته بندی شده بانشانهای تجاری معتبر ،تنها آجیلهای
فلهای که از سوی مراکز معتبر و تحت
نظارت به فروش میرسند قابل اطمینان
هستند که باید داخل ظروف استیل و
مخصوص آجیل در محلی خشک و
خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب
و هوای آلوده نگهداری و عرضه شوند.
 آجیل را به صورت خام و بدون نمکتهیه کنید و هر بار به میزانی که برای
مصرف در کوتاه مدت کافی است ،روی
حرارت مالیم تفت دهید.
 طی فرآوری پستههای خندان ،شوکحرارتی وارد شده به پسته باعث کاهش مواد
مغذی آن شده و درصد رطوبت محصول و
در نهایت سرعت روند کپکزدگی آن را
افزایش میدهد.
 اگر برای سالمتی خود ارزش قائلهستید از خرید آجیلهای مخلوط برشته
شده ،واکس خورده ،مغز شده ،پرنمک و
محصوالت رنگ شده و وارداتی اجتناب
کنید .چون عالوه بر اینکه برخی از مواد
مغذی موجود در آنها کاهش یافته است،
برای سالمتی شما نیز دردسرساز خواهد
بود .به موارد زیر دقت کنید:
 عدهای برای افزایش زمان ماندگاری ومشتری پسندی ،سطح آجیل را با واکس و
رنگهای غیرمجاز خوشرنگ میکنند که

فاطمه عظیمی
کارشناس تغذیه
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خوراکی پر طرفدار عید

این مواد به دو عضو سم زدای بدن یعنی
کبد و کلیه آسیب میرسانند و موجب
بروز حساسیتهای شدید میشوند.
 عدهای با بو دادن آجیل کهنه ،قصدمخفی نگهداشتن کیفیت پایین و طعم
کهنگی آن را دارند.
 آجیل مغز شده به دلیل سادگی در مصرف،بیشتر خورده میشود و به راحتی موجب
افزایش وزن میشود؛ به عنوان نمونه 100
گرم پسته مغز شده  660کالری انرژی دارد
که معادل یک وعده غذایی اصلی میباشد.
 شکل بدون پوست آجیل در تماسمستقیم با عوامل آلوده کننده   محیطی
بوده ،زود فاسد میشود .خطرناک ترین
این عوامل ،سم آفالتوکسین است؛ این
سم بدون شک با تضعیف سیستم ایمنی
بدن باعث سرطان کبد می شود و نیز
خطر سقط جنین و عقبافتادگی ذهنی
را افزایش میدهد.
 به منظور افزایش مدت نگهداری وطعمدهی ،میزان نمک به کار رفته در آجیل
شور چند برابر نیاز بدن است و مصرف آنها
برای مبتالیان به بیماریهای گوارشی ،قلبی
عروقی ،فشار خون باال و نیز کودکان زیر
سه سال توصیه نمیشود.
منابع:
کتاب تغذیه و رژیم درمانی کراوس2012
مقاالت و سایتهای معتبر علمی
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تغذیه در سفرهای نوروزی

نوروز فرصت خوبی برای سفر و
گشت و گذار در طبیعت است .بهتر
است برای اینکه سفری خاطره انگیز و
به دور از بیماری داشته باشید ،برخی
از نکات تغذیه ای را رعایت کنید.
 در طول سفر برای جلوگیری از کمآبی ،روزانه حدود  6تا  8لیوان مایعات
سالم بنوشید و مقادير مناسبي آب سالم
(بطري) همراه داشته باشید.
 در طول سفر لبنيات را فراموشنكنيد و روزانه حدود  2تا  3ليوان شير
كم چرب يا ماست استفاده كنيد.
 در سفر از مصرف تنقالت شور وچرب مانند چیپس ،پفک و شیرینی های
پر کالری و آجیل شور بپرهیزید .آجیل
بی نمک در صورتی که در مصرف آن
زیاده روی نشود ،می تواند مغذی و مفرح
باشد.
 به خاطر داشته باشید ميوه ها وسبزي هايي مانند هويج ،گوجه فرنگي
و ساقه كرفس در طول مسافرت بهترين
دوستان شما هستند زيرا حاوي آب،
امالح و ويتامين هاي مورد نياز بدن
مي باشند .قبل از سفر در خانه آنها را
خوب بشوييد و در ظرف هاي مناسب
دربسته با خودتان ببريد.
 سعی کنید کمتر غذای بیرون را مصرفکنید و از مصرف سوسيس و كالباس و
فست فود بپرهيزيد.
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در صورت مصرف غذا در رستوران به
مساله مسمومیت حتما توجه داشته باشید.
حتما غذای خود را از رستورانهای معتبر
و تمیز تهیه نمایید ،توجه به شکل ظاهری
کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار
است .اگر از شستشوی دقیق سبزیها
اطمینان ندارید از خوردن ساالد و سبزی
خام خودداری کنید.
 اگر قصد مصرف پیاز دارید برایاطمینان از تازه بودن خودتان آن را
پوست بکنید زیرا پیازی که پوست کنده
و کهنه باشد ،مسمومیت زاست.
 غذا بويژه گوشت بايد كامال پخته شود؛این تفکر اشتباه است که از ظاهر گوشت
ميتوان به ميزان پخت آن پي برد ،به عنوان
مثال رنگ گوشت پخته بايد قهوهاي باشد
ولي اغلب مواقع درون كباب كوبيده يا
برگ ،قرمز رنگ است .خيلي اوقات سطح
كباب هم به حالت سوخته در ميآيد اما
درون آن همچنان نپخته باقی ميماند .در
مورد ماهي هم اين چنين است .ماهي زماني
پخته میشود كه گوشت آن به صورت
اليهاليه درآيد.
در مورد مرغ آب پز ،وقتي آب مرغ
شفاف و گوشت مرغ سفيد شود ،مرغ
پخته و آماده شده است.
با وجود این تدابیر سعی کنید از خوردن
غذا در رستورانهای بین شهری که در
مورد صحت و سالمت پاکیزگی کارکنان و
سالمت غذاها مطمئن نیستید ،اجتناب کنید.

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه و
عضو تحریریه

 در صورت مشاهده برآمدگي وفرورفتگي قوطی غذاهای کنسرو شده،
از مصرف شان خودداري كنيد .قبل از
مصرف حتما آنها را 20دقيقه بجوشانيد.
الزم به یادآوری است که این نوع غذاها
به دلیل دارا بودن نمک زیاد و مواد
نگهدارنده خالی از ضرر نیستند.
 به بهداشت فردی در طول سفرهاینوروزی توجه کنید .آجيل های شیرین
و شیرینی ها ،داراي چسبندگي زيادي
هستند و به دندانها ميچسبند و تا
ساعتها در حفره دهاني باقي ميمانند.
 بهتراست لوازم شخصي مانند قاشق،چنگال و ليوان مخصوص خود را همراه
داشته باشيد و در ضمن ورزش را در
طول نوروز فراموش نکنید.
معموال جمع شدن تمام بدخوری های
نوروزي در كنار هم يك نتيجه دارد و
آن هم چاقي است.
ميل به مصرف تنقالت و شيريني
موجب ميشود آخر تعطيالت با چاقي
و عوارض اضافه وزن روبهرو شوید.
براي جلوگيري از چاقي و اضافه وزن و
بيماريهاي ناشي از آن ،رعایت اعتدال
در خوردن و خوردن غذاهای سالم را
فراموش نکنید.

