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زیر نظر :دکترابراهیم رضایی پزشک عمومی و محدثه نیکمنش کارشناس ارشد تغذیه

اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان
شاید اگر بدانید که دست کم نیمی از سرطانها با درمان
مناسب عالج خواهند شد زودتر به عالیم مشکوک خود توجه
کنید.
در اینجا به چند پیام کلیدی برای پیشگیری و تشخیص
زودهنگام سرطان اشاره می کنیم:
پیام اول :از مصرف دخانیات پرهیز کنید
استفاده از فرآوردههای توتون مانند سيگار ،پيپ و قلیان
خطرناک است و موجب انواع سرطان از جمله ریه  ،
مثانه ،کلیه و دهانه رحم میشود .حتی اگر سيگار هم
نمیكشيد ،از نشستن در جاهايی كه افراد دیگری سيگار
میكشندخودداری نماييد .اگر سیگار میکشید ،ترک سیگار
شاید مهمترین تصمیم زندگیتان باشد .آثار ترک سیگار از
همان ساعتهای اولیه ترک آشکار می شود.
پیام دوم :فعالیت بدنی منظم داشته باشید
فعالیت بدنی منظم احتمال سرطانهایی
چون پستان و روده بزرگ را
کاهش میدهد .مطلوب
این است که هفتهای 150
دقیقه ورزش کنید یا 75
دقیقه ورزش متوسط انجام
دهید .اگر بخواهیم
ساده بگوییم بهتر
است روزانه  30دقيقه
ورزش کنید به
طوری که
ضر با ن
قلب

چند خط سالمتی

 معجزهدارویی گل گاو زبان:

 دارا بودن مقادیر زیاد کلسیم وپتاسیم
  آرامش بخش خواص ضد سرطان به دلیلداشتن آلکوالوئید
  ضد حساسیت ،ضد رماتیسم وضد التهاب
  تصفیه کننده خون نوشیدن نوشابهدرهنگام تشنگی
یک اشتباه برای جبران آب از دست
رفته بدن است ،زیرا آسیب فراوانی
به کلیهها وارد میکند،باعث ایجاد
سنگ کلیه و به مرور از کار افتادگی
کلیهها می شود.
 در حالت عصبانیت نخوابید:
 خوابیدن در حالت عصبانیتباعث استرس زیاد و ماندگار شدن
خاطرات بد در ذهن انسان وعصبی
شدن فرد می شود.
 بهتر است ذهن خودرا قبل از خوابآرام کنید.
 پيشگيرى از پوكى استخوان :
 شويد به پيشگيرى از پوكى استخوان كمک  مى كند.
 مصرف شويد باعث تنظيم سيكلقاعدگى مى شود و ايمنى بدن را باال
مى برد.
 زنجبیل مزایای بی شماریدارد،
و یکی از این مزایا تقویت سیستم
ایمنی بدن است .این ریشه خوراکی
دارای خواص ضد التهابی ،ضد
سرطان و آنتیاکسیدانی است که
برای بدن ما بسیار مفید هستند.
زنجبیل به عنوان یک آنتیاکسیدان
میتواند به پاک کردن سیستم

شما باال برود و در کنار آن تمرینهایی برای تقویت عضالت
داشته باشید  .مطمئن باشید که حتی چند دقیقه ورزش
کردن بهتر از ورزش نکردن است.
پیام سوم :وزن خود را در حالت ایده آل نگه دارید
وزن باال احتمال انواع سرطان به خصوص پستان ،پروستات
و روده بزرگ را افزایش میدهد .توجه داشته باشید که باال
بودن وزن به هنگام تولد رابطه مختصری با خطر سرطان دارد
اما افزایش وزن در دوران بزرگسالی در تمام موارد با افزایش
خطر سرطان مرتبط است.
از کاهش و افزایش وزن مکرر بپرهیزید .مصرف مواد غذايی
نشاستهای را کم کنید و از رژيم های غذايی که از نظر ميوه
جات و سبزيجات تازه غنی هستند ،استفاده کنید .از
نوشیدنیهای شکردار پرهیز کنید و این نوشیدنیها را با
آب جایگزین کنید.به اندازه مناسب غذا بخورید .سعی کنيد
وعدههای اصلی غذا حذف نگردد ،زيرا در اين صورت ناچار
به ريزهخواری خواهيد شد .غذا رادر کمال آرامش
صرف کنید .درحالت استرس و اضطراب غذا
نخورید.
پیام چهارم :تغذیه سالم داشته
باشید
از غذاهای كم چرب و تا حد امكان فاقد
چربیهای حيوانی استفاده کنید.
روزانه  5وعده از سبزیها و ميوهها
استفاده کنید .از روشهای صحیح
پخت مانند کبابی ،بخارپز ،آب پز و پخت
مالیم در حرارت کم استفاده کنید .غذاهای نیم
سوخته و سوخته (کباب ،جوجهکباب ،ته
دیگ ،سیبزمینی وپیازداغ سوخته)
را مصرف نکنید .از مصرف انواع
گوشتهای دودی شده ،نمک
سودشده یا فرآوری شده با
موادشیمیایی و نگهدارنده مانند
سوسیس و کالباس و کنسرو
بپرهیزید .مصرف قند و شکر
تصفیه شده را کاهش دهید.
مصرف نمک

لنفاوی شما و حذف سموم انباشته

را محدود کنید و برای طعمدار کردن غذا از ادویه و چاشنی
گیاهی استفاده کنید .از مصرف مشروبات الكلی پرهيز
نماييد.
پیام پنجم :خود را در برابر عفونتها محافظت کنید
برای پیشگیری از ابتال به ویروس هپاتیت الزم است به
خصوص افراد پرخطر واکسن بزنند مانند کسانی که با
فرآوردههای خونی سر و کار دارند و یا رفتارهای جنسی
پرخطردارند.
پیام ششم :از پوست خود محافظت کنید
سعی کنید در معرض نور شدید آفتاب قرار نگیرید به
خصوص از ساعت  10صبح تا  4عصر .اما باید توجه کرد که
به میزان مناسب نور مالیم خورشید به بدن برسد چرا که
در غیر این صورت  ،با افزایش احتمال کمبود ویتامین ،D
زمینه ایجاد برخی سرطانها فراهم میشود .در صورتی که
مجبوریددر تماس طوالنی مدت با تابش آفتاب باشید ،از كرم
ضدآفتاب ،كاله آفتابگير ،عينک آفتابی و پوشش مناسب
مثل لباس سفيد ،آستين دار و يقه بلند استفاده کنید  .در
نزدیکی آب ،برف ،و شن باید بیشتر احتیاط نمود زیرا آنها
اشعههای مضر خورشید را باز میتابانند .اشعه فرا بنفش
خورشید ،حتی در روزهای ابری نیز به سطح زمین میرسد.
بنابراین توصیه میشود هر روز از کرم ضدآفتاب استفاده کرده
و هر دو ساعت یکبار ،آن را تجدیدکنید .اگر مرتب آرایش
میکنید ،از لوازم آرایشی بدون چربی استفاده کنید ،زیرا
لوازم آرایش چرب ،منافذ پوستی را میبندند .مواد آرایشی
دارای  SPFبه هیچ عنوان جایگزین کرمهای مخصوص
ضدآفتابنیستند.
داروها میتواند پوست را نسبت به آفتاب حساستر کند،
ازجمله :برخی آنتیبیوتیکها مانند خانواده تتراسایکلین،
ناپروکسن ،داروهای ضدافسردگی ،ضدپرفشاری خون،
داروهای قلبی ودیابت.
پیام هفتم :در منزل و محیط کار اصول ایمنی را عایت
کنید
برخی از مشاغل شامل کشاورزی ،سم پاشی ،نقاشی،
مبلسازی ،کار در صنایع آهن ،فوالد ،زغالسنگ ،الستیک
و کار تولید یا تعمیر پوتین و کفش خطر برخی سرطانها را
افزایش میدهند .از تماس با آفتکشها بپرهیزید  .

پیام هشتم :زندگی روانی معنوی سالمی داشته باشید
در زندگی اهداف واقعگرایانهداشته باشید .از تنش و اضطراب
پرهیز کنید .اضطراب سیستمدفاعی بدن را تضعیف میکند.
در صورت دارا بودن عالیم بیماری روانی مانند افسردگی به
پزشک مراجعه کنید .به طور میانگین هفت ساعت در شب
بخوابید
خویشتن را دوست بدارید و به جسم و روان خود احترام
گذارید.زندگی سختیهای زیادی دارد ،اما شاید باورهای
امیدوارانه یگانه راهی باشد که میتواندشواریها را پشت سر
گذاشت.دقایقی از روز را به خلوت کردن با خود و نماز و نیایش
بپردازید تا به آرامش برسید .به خداوند و حکمت او اعتماد
کنید و به رحمت او امیدوار باشید.
پیام نهم :زندگی اجتماعی سالمی داشته باشید
بادیگران با مهربانی و احترام رفتار کنید .از رقابتهای ناسالم
و تنش آفرین بپرهیزید .به عقاید دیگران احترام بگذارید و
به آنها توهین نکنید .دیگران را دوست بدارید و قضاوت
زودهنگام نداشته باشید .خشم خود را کنترل کنید و تالش
کنید دیگران را ببخشید .نگذارید دیگران احساسات و
هیجانات شما را هدایت کنند.
پیام دهم :در صورت دارا بودن عالیم هشدار دهنده
سرطان به پزشک مراجعه کنید
 ابتالی به سرطاندر اقوامدرجه یک تغییردر خال های پوستی زخم های بدون بهبود تودهدر هر جای بدن سرفه یا گرفتگی صدای طوالنی مدت اختالل بلع یا سوء هاضمه طوالنی استفراغ یا سرفه خونی اسهال یا یبوست طوالنی خونریزی غیر طبیعی ادرار  ،مدفوع  ،واژن  ،نوک پستان بی اشتهایی یا کاهش وزن بیدلیلمنبع :برگرفته از جزوه اصولدهگانهدر پیشگیری از سرطان،
نوشته وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
* -مسئول واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریهای غیرواگیر
شبکه بهداشت ودرمان نی ریز

معرفی چند

قاب تندرستی

ماده غذایی

شدهدر بدن کمک کند.
زنجبیل همچنین با جلوگیری از
آسیب ناشی از رادیکالهای آزاد

غیر استاندارد

باعث تقویت وضعیت آنتیاکسیدان
بدن میشود.

از این شماره بنا داریم هرهفته یک سری مواد
غذایی  که  از سوی وزار ت بهداشت و درمان  غیر
استاندار معرفی شدهاند را  به شما معرفی کرده  
تا شما همشهریان عزیز  از خرید آنها صرفه نظر
کنید.
 -1آب معدنی طبیعی چلسی
-2دوغ بستهبندی مزرعه
 -3آدامس   pkو )five(5
  -4دوغ سنتی همدهاتی
 -5لواشک ترشک و پرنیا
 -6عسل شهد ناب
 -7حبوبات خشکبار خوزستان
 -8نمک ریحان
 -9آب آلبالو توفیق و نارگل
پایینش هم بنویس :همشهریان محترم در
صورت مشاهده این محصوالت در سطح عرضه
مراتب را با شماره تلفن  ۱۹۰واحد ارتباطات
مردمی وزارت بهداشت و یا با واحد بهداشت
محیط شبکه بهداشت و درمان ()۵۳۸۳۰۶۳۹
.در میان گذارید
واحد بهداشت محیط شبکه
بهداشت و درمان شهرستان نیریز

 سیگار را  ناگهانی کنار بگذارید:
یک مطالعه نشان میدهدکه تصمیم
ناگهانی برای پرهیز از استعمال
دخانیات در مقابله با ترک تدریجی
آن از موفقیت بیشتری برای ایجاد
خویشتن داری در افراد معتاد
برخوردار است.
 خطر استفاده مداوم از هندزفری:
 عفونت گوش کاهش شنوایی ایجاد سرگیجه سردردهای مزمن مشکالت حرکتی کاهش تمرکز روی کارسعی کنید کمتر استفاده کنید و
هرگز مشترک استفاده نکنید.
 بهترین چاشنی برای ساالد:
 سرکه سیب  :الغری روغن زیتون :درمان یبوست آب غوره  :کمک به کاهش وزن آب لیمو  :تقویت سیستم ایمنی متخصصان تغذیه به سس مایونزسم کبد می گویند.
 شیوه های انتقال بیماری ایدز:
_ رفتارهای پرخطر جنسی
_ تزریق با سرنگ مشترک
_ قرارگرفتن در معرض خون و یا
بافت آلوده
_از مادر به فرزنددردوران بارداری و
یا شیردهی

محمد طاهری

*

نشانههای
احتمالی آسم

آسم از بیماریهای مزمن ریوی
است که درمانی برای آن وجود
ندارد ،اما با راهکارهای سادهای
میتوان عالئم آن را به میزان قابل
توجهی کنترل کرد .همچنین
ضروری است از عالئم این بیماری
آگاهی داشته باشیم تا بتوان در
سریعترین زمان عارضه آسم
را تشخیص داد .از جمله عالئم
این بیماری میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
احساس تنگی نفس
بهطور معمول ورزشکردن و
انجام فعالیتهای جسمی بهدلیل
میزان انرژی که نیاز دارند ممکن
است موجب احساس تنگی نفس
شوند .هرچند در مبتالیان به
بیماری آسم مشکل تنگی نفس
حتی در مواقعی که در حال
استراحت هستند یا به میزان
انرژی باالیی نیاز ندارند مشاهده
میشود.
همچنین قرار گرفتن در معرض
مواد تحریک کننده از قبیل دود
سیگار ،گرد و غبار یا خز باعث
میشود مجرای تنفسی حتی در
زمان استراحت ملتهب شود .از
جمله دیگر عوامل تحریککننده
میتوان به استرسهای روانی،
تغییرات آب و هوایی و برخی از
داروها اشاره کرد.
سرفه در شب
بررسیها نشان میدهد
سرفههای ناشی از بیماری
آسم هنگام شب تشدید
میشوند .در صورتیکه
از جمله افرادی هستید
که بهدلیل این عالئم از
خواب بیدار میشوید
به آسم شبانه
مبتال هستید.
هرچند دلیل
این
اصلی
عارضه ممکن

کمبود عنصر رویدر بدن که برخی
آن را با عنوان زینک میشناسند،
مشکلی شایع در مبتالیان به
بیماریهای مزمن است که میتواند
به باال رفتن فشار خون منجر شود.
در افراد مبتال به بیماریهای مزمن
از قبیل دیابت نوع  ۲و بیماری
مزمن کلیوی ،کمبود روی مشکلی
شایع است.
در افرادی که از مشکل کمبود روی
رنج میبرند احتمال ابتال به فشار
خون باال نیز بیشتر است.
باال رفتن فشارخون که میتواند از
پایین بودن سطح طبیعی روی در
بدن ناشی شود ،فرایندی را تغییر

طبق پژوهشهای یک مطالعه ،کمکردن مدت زمان
نشستن با ورزش میتواند ریسک مرگ و میر ناشی از
بیتحرکی را کاهشدهد.
محققان دانشگاه کلمبیا آمریکا دریافتند انجام
فعالیتهای فیزیکی با شدت کم به مدت ۳۰دقیقه بهجای
نشستن موجب کاهش ریسک مرگ تا ۱۷درصد میشود،
درحالیکه همین مدت زمان انجام ورزشهای با شدت

«یافتههای ما این پیام مهم را بههمراه دارد که فعالیت
فیزیکی با هر میزان شدتی برای سالمت مفید است».از
اینرو محققان اذعان میکنندداشتن تحرک فیزیکی بعد
از هر نیم ساعت نشستن میتواند ریسک مرگ را کاهش
دهد.
با این حال ،محققان بر انجام تحقیقات بیشتردر این زمینه
تأکیددارند.

سامانه پیامک
10009178001808

 /تاریکی که ترس ندارد ،از مردمانی بترس که روز
روشن قصد تاراج تو راداشته باشند.
0917046**84
 /پیرمرد خیاط چه خوب گفت :زندگی اندازه تن
ما نشد ،حتی وقتی خودمان بریدیم ودوختیم.
0917046**84
 /اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم ،همان
عرقیست که برای پیروزی نریختهایم.
0917245**30
 /صبر پرید ازدلم ،عقل گریخت از سرم /تا به کجا
کشد مرا؟ مستی بیامان تو؟!	               0933341**03
 /درد آدمی آن زمان آغاز میشود که
محبتکردن را میگذارند پای احتیاج؛ صداقت
داشتن را میگذارند پای سادگی؛ سکوتکردن را
میگذارند پای نفهمی؛ نگرانی را میگذارند پای
تنهایی و وفاداری را پای بیکسی؛ همه میدانند
که حقیقت این نیست ،اما آنقدر تکرار میکنند که
خو دت هم باورت میشو د0917612**30               	.
 /میدانيد قشنگترین جای زندگی کجاست؟
آنجاست که به دلتان فرصت میدهيد! به دلتان
این جرئت را میدهيد که دوباره به زندگی اعتماد
کند ،بدىها را فراموش کند ،دوباره منتظر يک
اتفاق ناگهانی خوب باشد ،منتظر يک آدم تازه كه
به او فرصت میدهيد گذشته را با همه بدىهايش
ببخشد و بگذارد اتفاقات گذشته ،در گذشته بماند.
اینجا قشنگترین جای زندگی است ،جایی که
از صفر شروع میكنيد ،جایی که دوباره متولد
		               0990325**64
مىشويد...
 /چه هوایی ،چه طلوعی جانم !...باید امروز
حواسم باشد ،که اگر قاصدکی را دیدم ،آرزوهایم
را که سالمتی و تندرستی دوستان است ،بدهم تا
برساند به خدا0917818**75             	...
 /همچو عکس رخ مهتاب که افتادهدر آب/دردلم
هستی و بین من و تو فاصلههاست...
0905127**43

دانستنیهای کاربردی
توصیههایی برای افزایش

کمبود «روی» فشارخون
را باال میبرد

ورزشبیشتربهجاینشستنموجبافزایشطولعمرمیشود
متوسط تا باال ریسک مرگ را تا ۳۵درصد کاهش میدهد.
این مطالعه شامل  ۷۹۹۹شرکت کننده  ۴۵سال به باال
بود .فعالیتهای روزانه آنها حداقل  ۴روز در هفته بین
سالهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۳تحت نظر بود ،در حالیکه نرخ
مرگ و میر شرکتکنندگان تا سال  ۲۰۱۷مورد بررسی
قرار گرفت.
«کیت دیاز» ،سرپرست تیم تحقیق ،در اینباره میگوید:

است در افراد مختلف متفاوت
باشد اما کارشناسان معتقدند
که ساعت زیستی بدن میتواند
بر تولید هورمونی تأثیر بگذارد و
این وضعیت نیز به نوبه خود امکان
حفاظت در برابر عالئم آسم را
کاهش میدهد.
احساس سنگینی در قفسه
سینه
احساس سنگینی در قفسه
سینه میتواند از عالئم متعددی
ناشی شود که رفالکس معده،
حمله قلبی و آسم برخی از آنها به
حساب میآیند .هرچند احساس
سنگینی در قفسه سینه از جمله
عالئمی است که تعداد قابل
توجهی از مبتالیان به آسم از آن
شکایتدارند.
تغییر رنگ پوست
تغییر رنگ پوست میتواند بر اثر
زرق) ناشی شود.در
سیانوز(یَ َرقان اَ َ
حقیقت کمبود اکسیژن در خون
باعث میشود ،لکههای تیره قرمز
آبی رنگ روی پوست ظاهر شود.
وجود این عالمت یکی از عالئم
آسم شدید و درمان نشده به
حساب میآید.

گفتگوی نیریزان فارس با مادر  ،همسر و دختر سردار شهید غالمحسین آفتابی

پیامک

تلگرام  /واتساپ:
0917 800 1808

میدهد که کلیهها طی آن سدیم را
کنترل میکند.
متخصصان سالمت در مطالعه
جدید به مقایسه موشهای نر مبتال
به کمبود روی با موشهایی که
دچار این مشکل نبودند ،پرداختند.
آنها مشاهده کردند که موشهای
مبتال به کمبود روی دچار عارضه
فشار خون باال شده و دفع سدیم از
طریق ادرار در آنها کمتر بوده است.
به گفته متخصصان درک
مکانیزمی که بر اثر آن کمبود
روی به باال رفتن فشار خون منجر
میشود تأثیر حائز اهمیتی بر
درمان این عارضهدارد.

نوشتار اختصاصی

عمر باطری گوشی

به انتخاب سجاد صمیمیپور
 -1هر چقدر میزان خالی شدن شارژ باطری کمتر
باشد بر میزان عمر باطری افزوده میشود .اگر
بگذارید باطری کام ً
ال خالی شود و بعد هر بار تا 100
درصد شارژ کنید ،باطری شما عمر بسیار کوتاهی
خواهدداشت .اما اگر بگذارید هر بار که کمی خالی
میشود شارژ شود ،عمر باطری را بسیار افزایش
میدهید.
 -2باطری را تا  100درصد شارژ نکنید .اگر این
کار را مرتب انجام دهید ،باطری گجت خودتان را
ضعیف میکنید .وقتی باطری تا  100درصد شارژ
شد ،باید آن را از شارژر جدا کنید.
 -3هر ماه ،یک بار باطری را کام ً
ال خالی از شارژ
کنید .بسیاری از باطریهای مدرن هوشمند
هستند که مث ً
ال میتوانند به شما بگویند  2ساعت
و 15دقیقه از شارژ باقی است .اما اگر شما مرتب به
توصیه شماره یک این پست عمل کنید ،این ویژگی
دچار اختالل میشود و اصطالحاً کالیبراسیون آن
مختل میشود .بنابراین توصیه میشود که ماهی
یک بار اجازه بدهید که باطری کام ً
ال خالی شود.
 -4باطری را خنک نگه دارید .گرما فقط دشمن
پردازشگر لپتاپ یا گوشی شما نیست ،بلکه عمر
باطری را کم میکند .بنابراین با تمهیداتی مثل
استفاده از پایه برای لپتاپ به خنک ماندن باطری
کمک کنید.
البته زیاد هم مته به خشخاش نگذارید .با این
سرعت آمدن فناوریهای نو ،کمتر کسی است که
یک گوشی را بیشتر از یک یادو سال نگهدارد .پس
وسواس بیش از حد به خرج ندهید .گاهی وقتی
دسترسی به شارژ ندارید ،میتوانید ناپرهیزی کنید
و باطری را تا صفر درصد خالی کنید یا وقتی عازم
سفر طوالنی هستید ،باطری را تا  100درصد شارژ
کنید تا بعداًشارژ کم نیاورید( .منبع :زومیت)

آخرین بار چهرهاش را ندیدم
محبوبه ناصری
اسم غالمحسین را که میآورم ،بغضش
گروه گزارش
میشکند و اشکهایش جاریمیشود.
مادر سردار شهید غالمحسین آفتابی چند وقتی است پسر
دیگرش را در حادثه تصادف از دست داده و حال مساعدی
ندارد ،اما با این حال به سختی از خاطرات غالمحسین و
دالوریهایش حرف میزند.
از خودش  که میپرسم ،با صدایی لرزان میگوید:
گلناز حقشناس متولد سال  1316خورشیدی در روستای
غوری بخش پشتکوه هستم 8 .فرزند داشتم 7 .پسر و یک
دختر .پسرم غالمحسین ودامادم رمضان آفتابی هردو شهید
شدند .یکی از پسرانم به نام اسماعیل را هم به تازگی ازدست
دادهام .پدر غالمحسین کشاورز و دامدار بود  .او هم شش سال
بعد از شهادت غالمحسین فوت کرد.
حرف غالمحسین که به میان میآید ،لرزش صدایش بیشتر

روزهای پایانی جنگدر جبهه حضورداشت.
چارقد مشکیاش را مرتب میکند و همانطور که اشکهایش
از روی گونه روان است ،ادامه میدهد :زمانی که به لبنان
رفته بود ،یک روز چنان دلتنگش شدم که سر نماز به گریه
افتادم .میگفتم خدایا یعنی االن غالمحسین کجاست و چه
میکند؟ یکبارهدیدم صدایش از پشت سرم آمد و گفت :مادر
من آمدم.
همیشه برایم نامه میفرستاد و از حالش با خبرم میکرد.
وقتی مرخصی میآمد به همه سر میزد  .
در مورد زمان شهادتش که میپرسم میگوید:
آخرین بار چهرهاش را ندیدم .وقتی رسیدم خاکش کرده
بودند .همان روزها به منزل دامادم شهید رمضان آفتابی در
شیراز رفته بودم .خانه دخترم بودم که صبح زود تلفن زنگ
زد و گفتند پدرشوهر دخترم فوت شده .به دخترم گفتم تو

میگوید :خیلی بد است که مردم فکر میکنند ما فرزندان
شهید با سهمیه س ِر کار آمدهایم .آنها زحمات ما را نادیده
میگیرند و به این فکر نمیکنند کسی مثل من که پدر
نداشتهام ،چه چیزی ازدستدادهام .به این فکر نمیکنند که
این شهدا برای چه رفتند و چرا شهید شدند.
شهید غالمحسین آفتابی که در جبهه فرماندهی چند
عملیات را بر عهدهداشته ،بعد از شهادتشدر کنار  7تندیگر
از شهدا عنوان سردار رادریافت کرد .اودر قسمتی از وصیتش
مینویسد:
درحالی به سوی جبهههای نور میروم كه با حول و قوه
الهی آگاهانه در این راه قدم برمیدارم و از خداوند كریم
میخواهم كه مرا در این راه ثابت قدم بدارد .به سوی
حسین(ع) میروم .اگر خداوند تبارک و تعالی سعادت
نصیبم كرد كه به كربالی حسینی خواهم رسید و اگر هم

 /همیشه میگفت :بزرگ که شدید ،شما هم به جنگ بروید و از کشورتان
دفاع کنید
 /زهرا یک ماهه بود که غالمحسین به جبهه رفت
 /یک سال به عنوان نیروی حفاظت اطالعات به کمک نیروهای حزباله
لبنان رفت
 /آخرین بار چهرهاش را ندیدم .وقتی رسیدم خاکش کردهبودند
 /دخترم  3سال بیشتر نداشت و تا  5سالگی مدام بهان ه پدر را میگرفت
برو مشکان ،من پیش بچههایت میمانم.دخترم گفت نه باید
بیایی .در راه ،راننده فرمان را به سمت غوری چرخاند .گفتم
مسیر ما مشکان است ،چرا به سمت غوری میرویم؟ راننده
گفت یک زخمیدر غوریداریم که باید سری به او بزنیم ،بعد
میشود.آهی عمیق میکشد و میگوید :متولد سال   1340
به مشکان میرویم .از آنجا یکسره به امامزاده رفتیم .پایم را
و فرزند سوم خانواده بود .از همان کودکی اهل کار خیر و
که از ماشین بیرون گذاشتم ،دیدم بچهام را خاک کردهاند و
خداشناس بود .روزه میگرفت ،نماز میخواند و برادرانش
من نتوانستهام یک باردیگر چهرهاش را ببینم.
را هم به این امر وادار میکرد .دائم کنار پدرش کار میکرد و
آنطور که همرزمش میگفتدر عملیات کربالی   5زمانی که
گوسفندان را به چرا میبرد  .درو میکرد .خیلی مهربان بود.
میخواسته از ماشین پیاده شود ،ترکش به گردنش اصابت
بسیار کمحرف واز هر نظر نمونه بود .از همان کودکی بچهها
کرده ودر اسفند ،1365در 25سالگی شهید میشود.
رادر مسجد جمع میکرد و برای آنها ازدین میگفت.
همسر شهید که چند سالی بعد از شهادت غالمحسین،با
یادم هست زمان قبل از انقالب ،س ِر میدان فضل نیروهای
برادرشوهرش ازدواج کرده ،میگوید 18 :سالم بود که
نظامی ایستاده بودند و همکالسیهایش میترسیدند از آنجا
غالمحسین به خواستگاریام آمد .در سپاه کار میکرد و
رد شوند .همان روزها به آنهاگفته بود نترسید ،من با خودم
از ازدواج با او راضی بودم .پسر مؤمن و مؤدبی بود .همین
قرآن به همراهدارم و قرآن محافظ ماست.
شد که بله رادادم و به عقدشدرآمدم .زمستان بود ودخترم
در این لحظه برادر شهید ،کنار مادرش مینشیند و رشته
یک ماه بیشتر نداشت که صحبت از جبهه را به میان آورد.
کالم را در دست میگیرد و میگوید :به خاطر دارم روزی
سخت مخالفت کردم و گفتم بچهامان کوچک است اما او
همراه با غالمحسین و برادران دیگرم به سر قنات رفته بودیم.
گفت فقط یک مأموریت سه ماهه است  .مأموریتی که یک
آن شب همانجا خوابیدیم .آخر شب غالمحسین گفت همه
سال طول کشید .در این یک سال ،سه بار به مرخصی آمد.
باید سحر بیدار شوید و فردا روزه بگیرید .ما بیشتر از شش
بعد از آن هم به لبنان رفت و بعد از برگشتنش ،دوباره عازم
هفت سال نداشتیم .نصف شب با او بیدار شدیم و سحری
جبهه شد.
حال درو ،حسابی تشنه شدیم.
خوردیم .فردا س ِر زمین ،در ِ
وی ادامه میدهد :در منزلی زندگی میکردیم که همه
به لب جوی رفتیم و آب خوردیم .در این حال ،او ما را دید.
همسایگان خانوادههای شهدا بودند .یک روز صبح ،یکی از
گفتیم نتوانستهایم طاقت بیاوریم .لبخندی زد و گفت
پاسداران زنگ خانه را زد و از من کبریت خواست .کبریت را
اشکالی ندارد .گفتیم اما ما آب خوردهایم .باز هم خندید
به او دادم و ایستادم پای سجاده .نمازم که تمام شد ،دوباره
و گفت :شما ثواب روزه خود را بردهاید ،چون نصف شب پا
همسایه در زد و گفت ما داریم به غوری میرویم ،شما
بهپای من از خواب بیدار شدید و با من همسفره شدید .آن
نمیخواهید سری به خانه پدرشوهرتان بزنید؟ گفتم نه،
روز خودش بعد از کار بسیار ،هنگام اذان مغرب ،روزهاش را باز
چیزی نخریدهام .دست خالی نمیتوانم بیایم ،اما او اصرار
کرد .همیشه میگفت بزرگ شدید ،شما هم به جنگ بروید و  
کرد و من  بچهام را برداشتم و راهی غوری شدیم .به آنجا که
از کشورتاندفاع کنید.
رسیدم،دیدم جمعیت زیادیدر امامزاده جمع شدهاند .وقتی
از جبهه رفتنش که میپرسم مادر شهید میگوید:
پرسیدم گفتند یک شهید آوردهاند و مراسم خاکسپاری
بعد از آنکهدیپلمش را گرفت،در سپاه مشغول کار شد20 .
اوست.دلم برای خانوادهاش سوخت ،غافل از اینکه آن شهید
سالیداشت که به انتخاب خودشدختر خالهاش را به عقدش
شوهر خودم بود .نزدیکتر که رفتم متوجه موضوع شدم.
درآوردیم .روزی که قرار بود برای زندگی به نیریز برود ،پیش
آن زمان  دخترم  3سال  بیشتر نداشت  و تا  5سالگی مدام
پدرش رفت و گفت :پدر اجازه میدهید زنم را به نیریز ببرم؟
بهان ه پدر را میگرفت ،اما از آنجا که خانهامان در کنار دیگر
دخترش که بهدنیا آمد ،نامش را زهرا گذاشت .زهرا یک ماهه
همسران شهدا در ساختمانهای سازمانی بنیاد شهید بود و
بود که غالمحسین به جبهه رفت .
بچههایی که آنجا زندگیمیکردند ،پدرشان شهید شدهبود،
موقع رفتن ،از من اجازه خواست .اول موافقت نکردم.
او نیز با این مجموعه کنار آمد.
گفتم :بچهات کوچک  است .چه کسی او را بزرگ میکند.
زهرا دختر شهید ،معلم است و در یزد زندگی میکند .او که
غالمحسین گفت :شما! گفتم :انشاءا ...که برمیگردی و
مادر دو فرزند است ،چیز زیادی از پدرش به خاطر ندارد.
خودت بزرگش میکنی .گفت :آن دیگر با خداست .خالصه
میگوید 5 :ساله بودم که از مادرم سؤالهایی در مورد پدرم
آنقدر اصرار کرد که راضی شدم و گفتم برو سپردمت به خدا.
میپرسیدم و او هم میگفت پدرت رفته پیش خدا 7 .سالم
همان روزها  خانمش که خیلی بیتاب بود و گریه میکرد،
بود که مادرم با عمویم ازدواج کرد و او جای پدرم را چنان برایم
از منخواست اجازه ندهم او برود .اما غالمحسین عزم سفر
پر کرد که هیچوقت کمبودی در زندگیام  حس نکردم .آن
کرده بود و حرف مرا قبول نمیکرد .بعد هم برای کسباجازه،
زمان درسم را ادامه دادم و لیسانس ادبیات گرفتم .االن هم
رفته بود پیش خالهاش که خواهرم  گفته بود برو ،هر چه خدا
دبیر ادبیات هستم.
بخواهد همان میشود.
ادامه میدهد :سعی کردهام همیشه به شاگردان و فرزندانم
حدود یک سال جبهه بود .بعد از آن هم حدود یک سال به
از خودگذشتگی را یاد بدهم ،چون برای بچههای امروز درک
عنوان نیروی حفاظت اطالعاتی به کمک نیروهای حزباله
جنگ خیلی سخت است.
لبنان رفت .پس از بازگشت از لبنان،دوباره به جبهه رفت و  تا

سعادت عظمی را نصیبم نمود و در راه رضای او شهید شدم
كه میدانم حسین بر بالینم خواهد آمد ،چون محبت یک
طرفه نیست .آقا و موال اباعبدا...الحسین نیز بر بالین سر
تمامی شهدایی كه موفق نشدهاند قبر مبارک او را زیارت
كنند خواهد آمد ودر آن لحظات آخر تذكره حوض كوثر را
به آنها خواهدداد.

راه نجات از خودکشی

مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی نیریز

این که ما بتوانیم حدس بزنیم یک
خودکشیدر راه است و آن را ارزیابی
کنیم ،بهترین راه پیشگیری از وقوع
آن است.
افکار خودکشی در بسیاری از اقشار
مردم از جمله جوانان ،مردان ،زنان و
افراد مسن دیده میشود .یک اقدام
مهم جهت پیشگیری از آن ،بررسی و
توجه به این افکار است.
خودکشی مشکلی پیچیده است
که در نتیجه در کنار هم قرار گرفتن
عوامل متعدد زیستشناختی،
ژنتیک ،روانشناختی ،اجتماعی،
فرهنگی و محیطی بوجود میآید.
توضیح این که چرا برخی افراد
تصمیم به خودکشی میگیرند در
حالی که اکثریت جامعه در شرایط
یکسان یا حتی بدتر از آن چنین
کاری نمیکنند مشکل است .با
این حال بیشتر خودکشیها قابل
پیشگیری هستند.
عوامل محافظتی زیادی وجود
دارد که کمک میکند یک فرد،
خودکشی را به عنوان یک راهکار
جهت حل مسائلدر نظر نگیرد.
عوامل محافظتی
 1خانوادگی :روابط خوب با اعضای
خانواده ،حمایت از سوی خانواده
 -2شناخت و شخصیت :مهارتهای
اجتماعی خوب ،اعتماد به نفس،
درخواست مشاوره و کمک در موارد
ضروری ،پذیرا بودن تجربیات و
راهحلهای ارائه شده توسطدیگران،
عالقه به یادگیری مطالب جدید.
 -3عوامل فرهنگی و اجتماعی:
فعالیتهای اجتماعی مثل شرکت
در تیمهای ورزشی ،رابطه خوب با
دوستان و آشنایان ،حمایت از سوی
افراد مرتبط وداشتن شبکه حمایتی
وسیع.
 -4حمایت عاطفی و روانی از افراد
دارای مشکالت عدیده روحی
و روانی میتواند از خودکشی
پیشگیری کند.
مشکالت روحی و روانی که
میتوند منجر به خودکشی
شود:
افسردگی ،اضطراب ،سوءمصرف
الکل و مواد مخدر یا کسانی کهدارای
مهارت حل مسئله برای برخورد
با مشکالت زندگی نمیباشند
در شرایطی مثل آشفتگیهای
خانوادگی ،مرگ یک عزیز یا فرد
مهم ،قطع یک رابطه عاطفی،
تعارضات و مشکالت بین فردی،
شکست تحصیلی ،شغلی ،مالی و ،...
بیکاری و درآمد کم ،بارداریهای

ناخواسته و سقطجنین ،بیماریهای
مهم جسمی و بالیای طبیعی.
راه کمک به فردی که قصد
خودکشی دارد:
 خودنسرد باشید و با آرامش بهصحبتهای فرد گوش دهید و ضمن
درک ،او را حمایت عاطفی کنید.
 بطور مستقیم راجع به خودکشیسؤال و بحث کنید و در این زمینه
ترس و وحشتی به خود راه ندهید.
 فرد را به استفاده از روشهای حلمسئله و اقدامات مثبت تشویق و
ترغیب کنید.
از این جهت که فردی کهدر موقعیت
بحرانی قرار میگیرد ،نمیتواند
منطقی و دقیق فکر کند ،راجع به
تغییرات مثبتی که امید به زندگی
را در وی افزایش میدهد بحث و
گفتگو نمایید.
 از دیگر افراد کمک بگیرید و بدانیدکه درخواست کمک در موار د
ضروری ،نشان دهنده قدرت و درک
شماست نه ضعفتان.
 در جستجوی کمک از نهادهاییباشید که بتوانند در این زمینه به
شما کمک تخصصی کنند.
مرکز اورژانس اجتماعی و خط
تلفن  123به افراد دارای افکار
خودکشی یا خانوادههایی که یک
عضو آنها اقدام به خودکشی داشته
مشاورههای تخصصی ارائه میکند.
با توجه به اینکه داشتن افکار و قصد
خودکشی یک بحران به حساب
میآید،در صورت تماس افراد با خط
 ،123کارشناسان مرکز در اولین
گام تالش میکنند با ارائه مشاوره
تخصصی تلفنی ،فرد را از اقدام خود
منصرف کنند.
سپس اقدامات بعدی با حضور فرد و
در صورت نیاز خانواده وی در مرکز
مداخلهدر بحران انجام میگیرد.
از آنجا که ریشههای افکار و اقدام به
خودکشی در افراد مختلف متفاوت
است و به شرایط متنوعی بستگی
دارد ،لذا تیم تخصصی مرکز اورژانس
اجتماعی شامل روانشناس و مددکار
پس از ارزیابی نوع مشکل ،ضمن
بررسیهای روانشناسی و مددکاری،
راهکارهایی را ارائه میکند و پس از
مصاحبه تشخیصی روانشناختی با
خانواده وی ،جلسات متعدد مشاوره
و رواندرمانی توسط روانشناس
جهت فرد برگزار میشود.
همچنین پیگیریهای مددکاری
نیز جهت پیشگیری از اقدام مجدد
و بررسی همه جانبه مشکل صورت
میپذیرد.

دانستنیهای خودرو

چهار نکته مراقبت از خودرو

به کوشش بخش مکانیک خودرو  هنرستان شهیددکتر باهنر ن  یریز

روغن موتور را چه زمانی
عوض کنیم؟
در کاتالوگ و یا زیر کاپوت نام برند بهترین
روغن برای خودروی شما نوشته شده
است .بر این اساس باید هر پنج هزار
کیلومتر یک بار روغن آن را عوض کنید.
عوض کردن روغن میتواند خودرو شما
را از تعمیرهای بعدی بیمه کند .برای
خودروهای  8سوپاپ باید روغن  20-50و
برای موتور  16سوپاپ حتماً روغن   10-40
استفاده شود .حتماً در زمان تعویض روغن،
فیلتر روغن را هم عوض کنید .توصیهدیگر
این است که مدام برند روغن خود را عوض
نکنید چرا که باقیمانده آن با روغن جدید
مخلوط میشود و ترکیبی میسازد که
برای خودرو مفید نیست .اگر هم مجبور به
این کار شدید باید با هزینه بیشتری و بعد
از ساکشن روغن قبلی ،روغن جدید را در
آن بریزید.

تسمه را کی عوض کنیم؟
هر  ۴۰هزار کیلومتر یا هر چهار سال
یکبار باید تسمه خودرو را عوض کرد.
تسمهها معموالً بر اثر فرسودگی پاره
میشوند.
باتری را چه زمانی عوض کنیم؟
شاید تا به حال برایتان پیش آمده باشد
که خودرو را تا مدت زیادی روشن نگه
داشتهاید و پس از مدتی ببینید که دیگر
استارت نمیخورد .یا اینکه در مسافرت
طوالنی برای یک استراحت خودرو را
خاموش میکنید اما پس از آن دیگر
روشن نمیشود .معموالً گفته میشود که
باتری یک خودرو  2تا  3سال عمر میکند.
یکی از نشانههای پایان عمر باتری هم این
است که  معموالً صبحهای  زمستان   به
سختی استارت میخورد که در این
صورت یا باتری خراب شده و یا عمر آن به
سر رسیده است.

آب رادیاتور را چه زمانی
تعویض کنیم؟
بیشتر تعمیرکاران میگویند باید آب
رادیاتور را هر  ۳۰هزار کیلومتر یک بار
عوض کرد .در فصل زمستان هم زمان با
ریختن آب مخصوص رادیاتور ،باید ضد یخ
هم بریزیم .این کاری نیست که برای انجام
دادن آن به تعمیرگاه بروید .فقط باید در
مخزن را باز کرد و با استفاده از راهنمای
مدرج روی لولهداخل آن آب ریخت.

