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آسان سفر کنید!
در سفر به کشورهای خارجی، دست لونلی پلنت را محکم بگیرید!

در میزگرد مجله گردشگری سپاهان بررسی شد:

3000 تومان

عیدانه گردشگری سپاهان؛
خوشا شیراز و...

نشریه تخصصی گردشگری| سال اول| شماره هشتم | اسفند 95

سفرهای نوروزی، فرصت یا تهدید؟!

JAHAN
Tan va ravan 

سرآقا سید ؛ ماسوله زاگرسقشم گردی؛ اینجا جزیره عجایب است!آتشگاهی به یادگار از آخرین فرمانروایان پیش از اسالم 



بهترین اپلیکیشن های
 تناسب اندام  در سال 2016

تنها افراد بسیار اندکی می توانند مقدار ورزش توصیه شده در یک هفته را انجام دهند 
. بعضی روزها پیدا کردن وقت وانگیزه برای ورزش کردن بسیار دشوار می شود . 

به همین دلیل هرچیزی که باعث 
تشویق به ورزش کردن شود، می تواند مفید و کمک 

کننده باشد .
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ،توصیه 
می کند که افراد بزرگسال در هفته حدود 150 
دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط  و دست 
کم دو جلسه تمرینات قدرتی داشته باشند 
. اگر می خواهید تمرینات با شــدت متوسط 

را شدیدتر انجام دهید، برای رسیدن به هدف 
هفتگی خود می توانید حدود 75 دقیقه درهفته 

ورزش کنید. به ایــن برنامه نیاز به حرکات قدرتی 
منظم را اضافه کنید تا یک هفته سرشار از فعالیت داشته 

باشید.چه به دنبال زمانی برای ورزش کردن باشید و چه در 
حال برنامه ریزی و رسیدن به اهداف تناسب اندام، بهترین اپلیکیشن های تناسب 

اندامی سال 2016 ،ابزارهایی هستند که شما را در این راه ها کمک می کنند .

 Map My 07Run
این اپلیکیشــن یکی از متداول ترین 

اپلیکیشــن های پیاده روی موجود است .خواه دونده 
رقابتی مسابقات باشــید، خواه فردی که چند بار در 
هفته با فراغت به آهســتگی می دود، این اپلیکیشن 
برای پیگیری پیشــرفت و روتین شما عالی است . هر 
مسیر روی نقشه مشخص می شود و شامل جزئیات 
مسافت است . شما درباره مسافت و مقدار کالری که می 

سوزانید، بازخورد دریافت می کنید . 

08
BodySpace

اگر شــما زمانی را برای یافتن اطالعات در مورد بدن 
سازی به جســتجو در اینترنت می پردازید، احتماال 
بــا  Bodybuilding.com آشــنا هســتید . 
BodySpace اپلیکیشنی است که توسط همین 
گروه ایجاد شده است . این اپلیکیشن مانند یک شبکه 
رسانه اجتماعی برای طرفداران تناسب اندام عمل می 
کند . یک عکس آپلود کنید ، اهــداف خود را تعیین 
کنید و تمرین خود را پی بگیرید . شما همچنین می 
توانید به ده ها برنامه و تمرین ورزشی دسترسی پیدا 
کنید . چیزی که این اپلیکیشــن را از سایر اپلیکیش 
های تناســب اندام متمایز می ســازد، توانایی آن در 

یافتن دوستانی با اهداف و عالیق تناسب 
اندامی مشترک است . 

Fitbit این نرم افزار رســمی دستگاه های 09
پوشیدنی تناسب اندام fitbit است . این اپلیکیشن به 
شما اجازه می دهد فعالیت و گام های خود را پیگیری و 
ضربان قلب خود را اندازه گیری کنید ، مواظب غذایی 
که می خورید باشــید ، خواب خود را تنظیم کنید و 
خیلی کارهای دیگر . هم اپلیکیشن و هم دستگاه های 

fitbit قابل تنظیم هستند . اینکه چطور 
از آن اســتفاده کنید، کامال به خودتان 
بستگی دارد و بازخوردی که می گیرید 

بر اساس داده های شخصی شماست .

JEFIT Workout اگر شــما وقت خود را در باشگاه یا 10
روی دستگاه های ورزشــی قدرتی می گذرانید، این 
اپلیکیشن مخصوص شماست . این برنامه شامل بیش 
از 1300 ورزش است و به شما امکان می دهد روتین 
های ورزشی خود را بسازید یا یکی از گزینه های از پیش 
برنامه ریزی شده را انتخاب کنید . این اپلیکیشن وزن و 
تکرار تمرینات ورزشی گذشته شما را پیگیری می کند 
و به کمک آن می توانید به راحتی مشخص کنید که کجا 
وزن اضافه کرده اید و کجا به تمرینات بیشتر و اضافی 
نیازمندید . شما همچنین می توانید روتین های کاردیو 
و کششی داشته باشید، اما تمرینات قدرتی چیزی است 

که این اپلیکیشن واقعا در آن می درخشد . 
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Charity Miles کمک کردن به دیگران به شما احساس خوبی می دهد، اما هنگامی که این کمک بر 01
اساس مقدار دویدن شما باشد، آن عامل احساس خوب مزایای سالمتی نیز می تواند داشته 

باشد . Charity Miles یک اپلیکیشن منحصر به فرد است که برای هر مایلی که شما 
می دوید مقداری پول به خیریه ای که خود شما تعیین می کنید، تعلق می گیرد . این برنامه 

پیشرفت شما را پی گیری می کند تا به شما کمک کند برای یک هدف خوب پول به دست آورید . 

Spring هیچ چیز مانند یک موسیقی خوب و بجا در طول تمرینات ورزشی نمی تواند شما را به ادامه حرکت تشویق 02
کند . زمانی که ضرباهنگ کامال با سرعت شما هماهنگ است، تاثیرات انگیزشی آن چندین برابر می شود . این 

اپلیکیشن طراحی شده تا با کمی تالش بیشتر حرکات شما را سریع تر کند . این نرم افزار برای رسیدن به این هدف، 
یک لیست آهنگ در اختیار شما قرار می دهد . برای دویدن سریع تر آهنگ تندتری را انتخاب می کنید . اپلیکیشن به 

طور خودکار ضرباهنگ شما را تشخیص می دهد و یک موسیقی مناسب با آن پیدا می کند . 

Fitness Buddy این اپلیکیشــن بیش از 1700 تمرین و بیش از 1000 03
ویدئوی ورزشــی کامل دارد که میان تنه ، سینه ، بازوها 
، پاها یا تقویت قلبی- عروقی شما را هدف قرار می دهند 
. این اپلیکیشن برای ورزشــکاران قدرتی با تمام سطوح 

توانایی، عالی است . 

Runkeeper ایــن یک اپلیکیشــن 04
متداول است که برای پیگیری مسیرها 

از GPS اســتفاده می کند . اهداف خود را مشخص 
کنید و از برنامه های تمرینی بری بهبود سرعت خود یا 
آماده سازی خود برای دور بعدی مسابقات بهره ببرید . 
شما در طول تمرین بازخورد صوتی دریافت می کنید تا 
مجبور نباشید در طول تمرین برای چک کردن مسافت 
و پیشرفت خود پایین رانگاه کنید . با این اپلیکیشن شما 
می توانید مسیرهای عمومی را به راحتی پیدا کنید و 
این برای زمانی که در سفر به سر می برید و قصد انجام 

تمرینات خود را دارید، بسیار مفید است . 

Couch to 
5k

اگر تا کنون خواســتید  دونده شوید، اما 
مطمئن نیســتید که از کجا شــروع کنید، ابزارهای 
آموزشی این برنامه محل مناسب و بسیار خوبی هستند 
. شما به آرامی شروع کرده و با گذشت زمان کیلومترها 
می دوید . این اپلیکیشن با برنامه های آموزشی دیگر 
و بازخورد مربی، پا را از یک برنامه صرفا آموزشی فراتر 
گذاشته است . زمانی که شما یک رکورد شخصی می 
زنید بازخــورد آن را خواهید دید . ایــن یک انگیزه و 
محرکی عالی است و چیزی است که تمام دونده ها می 

توانند از آن استفاده کنند . 

 30 Day Fitness 
Challeng es
شــروع کردن و حفظ عادات ورزشی به 
انگیزه نیاز دارد و برای برخی افراد چالش 
های 30 روزه، دقیقا همان چیزی است 

که ورزش را برای آنها جذاب و جالــب می کند . این 
اپلیکیشن، شامل بیش از 25 چالش است . شما می 
توانید قســمت های خاصی از بدن خود را به چالش 
بکشید یا حرکات ورزشی خاصی را استفاده کنید . هر 
حرکت در طول یک ماه به تدریج سخت تر می شود و 
با گذشت هر روز شما را از نظر اندام متناسب تر و قوی 

تر می سازد .

06

05

مترجم : بهاره یوسفی 
mayoclinic : منبع
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یاد ایام ؛

بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی ...
آن عید که برف آمد

منوچهر آذری

در دوران کودکی خرید یک دســت کت وشلوار نو 
از واجبات بود؛ بدین منظور پــدر خدابیامرزم ما را 
به باب همایون می برد؛ چراکــه خوش دوخت بود و 
ارزان. یک سال که با خرید کت وشــلوار نو سر از پا 
نمی شناختم و بی صبرانه منتظر لحظه عیددیدنی 
بودم، بارش سنگین برف ما را خانه نشین کرد تا روز 
هشتم فروردین که دیگر پوشــیدن لباس نو لطف 
روزهای اولیه را نداشت. 
به خاطــر دارم آن زمان 
مادر خدابیامرزم سفره 
هفت ســین را به شکل 
 کامل آمــاده می کرد. 
سفره هفت ســین آن 
سال ها پرمالت بود؛ اما 
امروز هفت سین نمادین 
و ســمبلیک شده و به 
شکل کوچک، محدود 
بسته بندی شــده  و 
ارائه می شــود. ذوق 
عیدی گرفتــن و عیددیدنی 
جای خود را بــه مســافرت هایی بــرای از زیر بار 
دیدوبازدید فرارکردن داده اســت. دیگ بزرگ پلو 

غذاهای آماده کشمش و پلومرغ سیزده تبدیل به 
.و کم حجم شــده است و... 

خرید کفش عید از بازار ارسی  دوزها  

داریوش اسدزاده

آن ســال ها پدرم برای خریــد عید، ما را همــراه خود می کــرد و طبق برنامه 
هرساله، به بازار کفاش ها و ارسی دوزها می رفت. خرید به نام ما بود و به انتخاب 
آن ها. به خاطر دارم که همیشــه پدر به ســراغ کفش های چــرم کفه ضخیم 
می رفت و همین که قصد خرید کفش می کرد، نق زدن های من شــروع می شد 
)70 ســال پیش ما حق اظهارنظر و اعتراض نداشــتیم. اختیار تام به دســت 
 پــدر و مادرها بود و مثــل امروز کودک ســاالری در خانواده هــا حاکم نبود(.
اصرار من برای خریــد کفش های پنجــه باریک بی فایده بــود؛ چراکه حرف 
پدر یکی بود: »آن کفش ها مال قرتی   هاســت و دوام ندارد.« اما من بازهم زیر 
بار خرید کفش کفــه ضخیم نمی رفتم و بــا قهر اعتراضم را نشــان می دادم. 
پدر هم دســتم را می گرفت و بــدون خرید کفــش به خانه بازمی گشــتیم. 
یادش به خیر همیشــه اولین عیدی را از پدر و مادر می گرفتیم. یادم هســت 
آن ســال ها یک اســکناس ســبز دو تومانی از عمو عیدی گرفتــم که در آن 
 زمان ارزش زیادی داشــت و یکی از به یادماندنی تریــن عیدی هایم را رقم زد.

عید همان عید است؛ اما...

بیوک میرزایی

یاد آن ایام چه خوش بود. بهار و عید زیبا بود. دل و چهره چه شادان و چه بشاش بود. آخر زمستان، ماه اسفند هم 
برای ما بهاری بود. شور و حال سال نو، سبزی، تولد، شــادبودن باب همایون، خرید عید و لباس گشاد برای سال 
بعد. عمدتاً عید ما در بازار و باب همایون خالصه می شــد. نامزدی ها، عقد کردن هــا، دیدن اقوام، بزرگان، حفظ 
حرمت ها، واجب بودن دیدن ها. غم نان، در آن زمان ها در هیچ منزلی در عید پیدا نبود. بســاط میوه فروش ها و 
شــیرینی فروش ها و تنقالت از صبح چراغانی بود. آن موقع ها به اســتقبال عید، آدم ها »دلی« می رفتند. شاد و 

سرخوش بهار را احساس می کردند. رادیو هرسال وصف الحال بهار را با پخش آواز گل اومد، بهار اومد، می رم به صحرا، چه خوش 
بیان می کرد. عید همان عید است؛ اما دیگر آن شادابی وجود ندارد. آن زمان هم شرایط دشوار بود؛ اما غم و نگرانی در چهره مادرها دیده نمی شد. ما بچه ها فارغ از مسائل مادی نبودیم؛ 
بلکه هرسال انتظار می کشــیدیم بهار برســد و پنج تومانی ها، دو تومانی ها و ده تومانی ها را عیدی بگیریم. منتظر بودیم هر بزرگی که به خانه مان می آید با عیدی دادن محبتش را 
باور کنیم.االن خانواده ها با نگرانی به استقبال عید و به اجبار سراغ آیین ها می روند؛  گویا هیچ چیز دلی نیست و اجباری پشت آن است. آرزو می کنم عید بهانه ای باشد برای دیدارها 

و شادشدن؛ چراکه شادبودن هنر است و شادکردن هنری واالتر. این همان تز من در بازیگری است و به عنوان یک بازیگر، رسالت هنر را در این مقطع شاد کردن مخاطب می دانم.

اسکناس های نو الی قرآن  

 احترام برومند 

مادرم، در یک مجمر کوچک مســی، قرآنی می گذاشــت و 
آینه ای که روی آن تخم مرغی رنگــی قرارگرفته بود. ظرف 
سبزه ای به نشــانه برکت و پیاله ای بلور پر از نقل های سفید 
آغشته به بوی بیدمشک به نشانه حالوت یک سال زندگی. ما 
خواهر و برادرها با لباس های نو و قلب های لرزان پنداری اتفاق 
عجیبی در شرف وقوع باشد، به دور آن سینی می نشستیم 
و گوش به رادیو... چشــم به پدر و مادر و اســکناس های 
نوی الی قرآن... صــدای توپ تحویل ســال و بعد دعای 
زیبای »یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا 
 محول الحول و االحوال، حول حالنا الی احســن الحال«.

پدر و مادر، ما را می بوسیدند و اسکناس های نو پنج ریالی 
را به دستمان می دادند و بعدازآن دیگر می رفتیم تو حال 
و هوای عیددیدنی، عمو، عمه، خاله، دیدن دخترعموها، 
دخترخاله ها و پســرعمه ها و خوشــحالی... برای دیدن 
فیلم های نورمن وینردم و جری لوئیس که هرسال عید روی پرده سینماها بود. بهار در ذهن من این 
بود، به همین سادگی، با همین آرامش؛ اما حاال در آستانه ۶0 سالگی به بهار، به نوروز، به اسکناس های 
نو، به سینما و فیلم های نوروز جور دیگری می اندیشم... گرچه بهار همیشه بهار است و نوروز، هزاران 

سال دیگر نوروز. عیدتان مبارک، نوروزتان پیروز.

مشق شب عیدی که تا روز سیزده ماند  

 محسن قاضی مرادی 

عید دوران کودکی سرشار بود از شیطنت و شادی و 
در آخر دغدغه مشق های ناتمام. در مدرسه کیهان 
امیریه تحصیل می کردم و مشــق های عید نوروز تا 
 آخرین روز تعطیالت دســت نخورده باقی می ماند.

شــیرینی خرید لباس عید هم با چاشــنی 
کج خلقی گشادی لباس ها همراه بود. کت ها 
همیشه تا دم زانو بود، کفش ها از پا درمی آمد 
و دست ها به کمر تا وانمود کنیم شلوار راسته 
تنمان خریده شــده. هر وقت که ضرورت 
گشــاد بودن لباس را جویا می شدم، پاسخ 
می شنیدم که »مادر جان بزرگ می شوی، 
اندازه ات می شــود.« اما هیچ وقت بزرگ 
نشدیم و ســال های بعد نیز لباس هایی 
گشادتر به تن کردیم. یادش به خیر چقدر 
انتظار عید دیدنی خانواده دایی مادرم را 
می کشیدم؛ انتظار شکالت های راه راه سبز 
چمنی که مخصوص منطقه آن ها بود. یک 
سال سوت مثلثی شکل آکاردئونی عیدی 
گرفتم که همرنگ همان شکالت ها بود 
و این همرنگی آن قدر برایم خوشــایند 
بود که آن را مبدل به دل چســب ترین 

ی   دوران کودکی ام کرد. عید

قصه عمو نوروز و آن پیرزن تنها  

 حسن فتحی

یازده سالی بیش نداشتم و نوروز نزدیک بود. در همسایگی ما پیرزنی متین 
و مهربان به نام بی بی گل می زیست که کسی را نداشت جز دختر میان سالی 
که سالی به دوازده ماه، یکی دوباری به دیدن مادر می آمد.  پیرزن که با بچه 
پرشیطنت و شلوغی چون من نیز مهربانی ها داشت، یکی از شب های سرد 
اسفندی که مادرم به واسطه جرم و خالفی کودکانه، حکم کرده بود دو، 
سه ســاعتی بیرون خانه و در کوچه بمانم، تاب نیاورد و مرا به اتاق محقر 
و کوچک خود برد و در خالل پند و نصیحت، افسانه ای را برایم نقل کرد؛ 
افسانه زنی را که هزاران سال است در انتظار آمدن مرد محبوب خویش در 
روزهای پایانی هر زمستان شروع به گرد و غبارروبی خانه خود می کند؛ 
اما درست در شب »سال تحویل« خسته از تروتمیز کردن خانه، برای لحظاتی به خواب می رود و درست 
در همین دقایق سروکله مرد محبوب زندگی اش پیدا می شود. مرد چندین و چند بار دق الباب می کند؛ 
اما زن خسته و خواب رفته، متوجه نمی شــود و مرد نومید از مالقات با بانوی باستانی خویش، راه خود 
می گیرد و می رود، به امید اینکه شاید و در آخرین شب زمستان بعدی به مالقات زن نائل شود. نام این 
مرد، عمو نوروز است. زن که بیدار می شود، دیگر خبری از عمو نوروز نیست: نه صدایی، نه ندایی، نه قیقاش 

دری، نه دق البابی. زن بر سر سفره هفت سین می نشیند به نیت اینکه زمستان بعدی عمو نوروز بیاید... . 
بی بی گل مهربان پی گفتن این افسانه، دست مرا گرفت و به خانه مان برد و واسطه آشتی و بخشش من از 
جانب مادرم شد. دو هفته بعد در روزهایی که شکوفه های سفید و صورتی کوچه باغ های اطراف خانه ما را لبریز 
از وجود خودکرده بودند، پیرزن مرد. هنگام مرگ، همسایه ها هیچ رد و اثری از یگانه فرزندش نداشتند تا خبرش 
کنند. چندنفری از اهالی محله جمع شدند و ترتیب مراسم غسل و کفن ودفن او را دادند. چند ماه بعد سروکله دختر 

پیدا شد؛ اما دیر رسیده بود. مادرش، بی بی گل پی عمو نوروز رفته بود.

بوی خوش سبزی پلو  

 بیژن بیرنگ

در خانواده ما مراســم عید نوروز به 
شکل کامل اجرا می شد. مادرم عالقه 

بسیاری به مراســم نوروز داشت. 
شــب عیــد، شــب 

چهارشنبه سوری و... بوی 
غذای خوش عطر مختص 

همه هرطور شده خود را مادر در خانه  می پیچید. 
به خانه می رساندند تا دور سفره ای که مادر پهن کرده بود غذای 
شب عید را نوش جان کنند. کوکوی گوشت، قیمه چرخ شده 

با لپه و زرشک، ماهی دودی، باقالی پلو، سبزی پلو و... . 
یادش به خیر مادر هنوز در بین ما حضور دارد، اما آلزایمر و ناتوانی جســمانی توان 

فراهم کردن تجربه خاطرات خوش کودکی را گرفته است. خاصیت عید به دورهم 
جمع شدن و دیدوبازدید و... است؛ خاطرات خوشی که تکرار نمی شود. چند سالی 

است که عید ما سوت وکور است.
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JAHAN Tan va ravan

صبحانه، شیرموز بخورید

شیرموز به دلیل خواص بی نظیر و خاصیت سیرکنندگی 

به عنوان یک صبحانه رژیمی در افــراد دارای اضافه وزن 

توصیه می شود. خوردن مخلوط موز به همراه شیر کم چرب 

نوشیدنی ای مقوی، کم کالری و سیرکننده برای افرادی 

اســت که در رژیم الغری به ســر می برند؛ همچنین در 

برخی افراد به دلیل این که به طعم شیر عالقه ای ندارند 

استفاده از شیر با مخلوط میوه ها به خصوص موز به دلیل 

خواص بی شمار این دو نوع ماده غذایی توصیه می شود. 

موز فیبر فراوانی دارد و قند موجود در آن )ســوربیتول( 

به انسان احساس سیری می دهد. میزان کالری موجود 

در شــیرموزحداکثر 100 تا 120 واحد و فاقد چربی و 

کلسترول است. موز سرشــار از ویتامین و پتاسیم است 

و کلسیم باالی آن و شــیر در کنار هم در افراد مبتال به کمبود کلسیم مفید است؛ 

درضمن این دو ماده غذایی تری گلیسیرید پایینی دارند و موجب افزایش قند خون 

افراد نمی شوند.شــیرموز ماندگاری کمی دارد؛ زیرا موادی در موز وجود دارد که 

درصورت آزادشدن موجب سیاه شدن رنگ آن می شود و شیر و موز هر دو موادی 

فسادپذیر هستند. بهترین زمان مصرف شیرموز به عنوان میان وعده در صبح و عصر 

است؛ همچنین در افرادی که در رژیم غذایی هستند استفاده از آن صبح ناشتا به عنوان 

صبحانه توصیه می شود. این متخصص تغذیه عنوان کرد: استفاده از شیرموز برای 

تمام افراد مفید است و ممنوعیت ندارد. مصرف موز درکنار شیر مانع جذب کلسیم 

موجود در آن نمی شود. وی تصریح کرد: شیرموز یک مخلوط انرژی زاست که کلسیم 

موجود در آن موجب کاهش فشار خون می شود؛ درضمن پتاسیم آن به کارکرد قلب 

کمک می کند و در افراد مبتال به فشارخون بسیار مفید است. توصیه می شود که 

افراد  هنگام مصرف شیرموز از شیرین کننده کمتری استفاده کنند و در افراد دیابتی 

استفاده از شیرین کننده های مصنوعی مخصوص افراد دیابتی در کنار این مخلوط 
مقوی پیشنهاد می شود.

فواید ماست پروبیوتیک

براساس نتایج تحقیقات جدید، مصرف ماست 

پروبیوتیــک می تواند به درمان اســترس و 

اضطراب کمک کند. اســتفاده از باکتری های 

پروبیوتیک به عنوان روشی برای تقویت سالمت 

روده این روزها پرطرفدار شــده است. اکنون 

دانشمندان ادعا می کنند که فواید محصوالتی 

مانند ماست پروبیوتیک می تواند بسیار بیشتر از 

صرف تقویت دستگاه گوارش باشد. کارشناسان 

می گویند نتایج این تحقیــق باوجود این که 

روی ماهی خال مخالی آزمایش شــده است، 

اما در آینده می تواند در انســان ها نیز تکرار 

شود. محققان دانشگاه میسوری آمریکا در این 

مطالعه به بررسی رفتار ماهی خال مخالی بعد از 

مصرف دوزهای یک باکتری رایج که در مکمل های پروبیوتیک یافت 

می شود، پرداختند. محققان در مطالعه اول، این ماهی ها را به دو دسته 

تقسیم کردند و به یک گروه باکتری های پروبیوتیک اضافه کردند؛ اما این 

باکتری ها را به مخزن گروه دیگر اضافه نکردند؛ سپس محققان با تخلیه 

مقداری از آب مخازن و ایجاد ازدحام، استرسی شبیه انسان در ماهی های 

هر دو گروه ایجاد کردند. محققان با تجزیه وتحلیل متوجه کاهش استرس 

در ماهی هایی شدند که باکتری های پروبیوتیک مصرف کرده بودند. 

آن ها برای بررسی بیشتر تئوری خود، حرکات ماهی را با استفاده از ابزار 

اندازه گیری و تصویربرداری رایانه ای درمخازن اندازه گرفتند. مطالعات 

قبلی نشان داده اند، ماهی هایی که متحمل استرس می شوند تمایل دارند 

زمان بیشتری را در ته مخزن آب سپری کنند؛ اما زمانی که ماهی ها در 

معرض باکتری های پروبیوتیک قرار می گرفتند تمایل داشتند زمان 

بیشتری را در قسمت باالی مخازن آب سپری کنند که نشان دهنده عالئم 
کمتری از اضطراب است.

قره قروت  ممنوع!

 قره قروت که محصول آب ماست یا دوغ است حاوی مقادیر بسیار زیادی اسیدالکتیک است که برای بدن بسیار مضر است.  

 قره قروت، تغلیظ شده آب ماست و دوغ است که این مواد را به صورت سنتی یا صنعتی جوشانده و ماده جامد باقی مانده را به عنوان قره قروت مصرف می کنند.

این ماده جامد باقی مانده که بسیار ترش است حاوی مقادیر فراوانی از نوعی اسید به نام اسیدالکتیک است که طعم ترش آن هم به خاطر وجود همین اسید است 

و برای بدن بسیار مضر است و سبب ایجاد ضعف و بی حالی می شود.

در حالت عادی PH طبیعی خون تقریبا حالت قلیایی دارد که با مصرف این چنین مواد غذایی، اسیدیته خون باال می رود و این خود سبب بروز بسیاری از 
بیماری هاست.

اسیدی شدن خون سبب ایجاد اختالالتی در بدن می شود که بدن برای جلوگیری از بروز این اختالالت یک سری اعمال جبرانی برای ممانعت از اسیدیته شدن 

خون و بازگشت آن به حالت قلیایی انجام می دهد.

ازجمله اقداماتی که بدن برای جلوگیری از اسیدیته شدن خون انجام می دهد، برداشتن کلسیم از استخوان های بدن است که این خود منجر به مشکالت متعددی 

ازجمله پوکی استخوان و پوسیدگی دندان و بسیاری مشکالت دیگر می شود.

مشکالت ناشی از اسیدیته شدن خون تنها به پوکی استخوان و مشکالت دندانی ختم نمی شود، بلکه مشکالت قلبی عروقی، مشکالت مغزی ازجمله ضعف 

حافظه و نیز مشکالت گوارشی و ناراحتی های معده هم از عوارض اسیدی شدن خون است.

برخی افراد به همراه قره قروت نمک مصرف می کنند تا مقداری از ترشی آن کم کنند که این مصرف نمک زیاد خود سبب افزایش فشارخون و نیز افزایش دفع 

کلسیم و درنهایت تشدید پوکی استخوان می شود.

به طورمعمول در مراحل تولید قره قروت به صورت سنتی بهداشت رعایت نمی شود و مسائل و مشکالت ناشی از عدم رعایت بهداشت همچون ورود انواع میکروب ها 
به بدن هم بر آن افزوده می شود.

در مصرف میوه زیاده روی نکنید

یک متخصص تغذیه گفت: مصرف افراطی میوه در افراد سبب افزایش قندخون 

و اضافه وزن می شود. سیدمرتضی صفوی، متخصص تغذیه دربارۀ قند میوه ها 

گفت: قند میوه ها که همان فروکتوز است، مضرات کمتری نسبت به قندهای 

ســاده همانند گلوکز دارد که علت دیرجذب بودن آن است و نیازهای بدن را 

آرام آرام تامین می کند و به یک باره قندخون را افزایش نمی دهد. وی بیان کرد: 

هنگام  مصرف میوه، گوشت میوه)ســلف میوه( هم مصرف می شود که فیبر 

باالیی دارد و برای مشکالت گوارشی مانند یبوست بسیار مفید است. صفوی 

اظهارداشت: افراد دیابتی باید میوه هایی مانند طالبی، خربزه، انگور، موز رسیده 

و انبه را که بسیار شیرین هستند و قند باالیی دارند، با احتیاط مصرف کنند و 

میوه هایی مانند خیار، پرتقال، نارنگی و انواع سیب ها را که قند پایین تری دارند، 

استفاده کنند. این متخصص تغذیه دربارۀ تاثیر قند میوه بر افزایش وزن گفت: 

قند میوه هم ممکن است سبب افزایش وزن در افراد شود و افرادی که اضافه 

وزن دارند، نباید در مصرف میوه افراط کنند.

وی افزود: میزان سهم یا واحد مصرف میوه در هر فرد، به طور میانگین سه واحد 

میوه است که به اندازۀ یک سیب بزرگ یا پرتقال درشت یا یک لیوان آب هندوانه 

برای هر فرد اســت که مصرف بیش از این مقدار عالوه بر افزایش قند، سبب 
افزایش وزن نیز می شود.

تاثیر گردو بر آقایان

مصرف برخی دانه های ریزمغذی ازجمله گردو می تواند اثرات مفیدی برسالمت 

بگذارد و باعث شادی به خاطر فرزندآوری در خانواده ها شود. کارشناسان به مردان 

جوانی که در خانواده های خود تمایل به فرزندآوری دارند توصیه می کنند 

برای باالرفتن توان باروری هرروز به مقدار کافی گردو مصرف کنند.گفتنی 

است، براساس تحقیقات پژوهشگران دانشــگاه کالیفرنیا در ایاالت متحده 

مصرف گردو به دلیل دارابودن اسیدهای چرب امگا سه می تواند باعث افزایش توان 

باروری آقایان شود و حتی محققان درنظر دارند از گردو به عنوان یک داروی کمکی برای 

درمان ناباروری در مردان استفاده کنند. مصرف گردو می تواند به صورت تنها یا همراه با 

سایر دانه های آجیل باشد که باعث باالرفتن نرخ باروری درآقایان می شود.  این نتایج حاصل 

تحقیقات بر دو گروه داوطلب مرد جوان در طول دو هفته و بررسی اثر مصرف گردو برافزایش 

توان باروری آن ها بوده است. از دیگر خواص گردو هم برای آقایان و هم برای بانوان، کمک به 

کاهش وزن، بهبود خواب، تقویت موهای سر، جلوگیری از بروز خطر سکته مغزی و حمله قلبی، 

تنظیم قندخون، ایجاد درخشندگی در پوست بدن و صورت، مقابله با استرس و کاهش خطر 

ابتال به سرطان سینه در بانوان و جلوگیری از بروز آلزایمر را می توان نام برد. درعین حال 

کارشناسان توصیه می کنند افراد به ویژه کودکان قبل از مصرف گردو برای نخستین بار 

به لحاظ احتمال وجود آلرژی مورد آزمایش قرار گیرند و نیز همیشه از گردوی تازه استفاده 

کنند؛ زیرا گردوی سیاه و کهنه می تواند حاوی مواد سمی و مضر برای سالمت بدن باشد.
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به تاخیرانداختن مســواک زدن می تواند باعث رشــد پالک های مولد 

پوسیدگی در دهان شــود؛ همچنین افرادی که شب ها دیر می خوابند 

به طورمعمول عادت دارند  پس از صرف وعده اصلی شام بازهم به خوردن 

مواد غذایی، میوه، قهوه، شــیرینی و انواع اســنک بپردازند که در اثر آن 
دندان های آن ها آسیب می بیند.

کارشناســان توصیه می کنند برای حفظ ســالمت دندان و نیز جلوگیری از 

بروز چاقی در اثر دیرخوابیدن، افراد ســعی کنند شب ها پس از مسواک زدن 

دیگر ماده غذایی جدیدی مصرف نکنند یا اگر هر نوع خوراکی خوردند، در کنار آن آب 
مصرف کنند.

خوردن مواد غذایی ترش یا چسبناک مانند پیتزا ممکن است آسیب جدی به دندان ها 

وارد کند؛ همچنین نوشیدنی های شیرین و گازدار می توانند محیط دهان را اسیدی 

و مستعد رشد انواع باکتری های مضر دهان و دندان کنند.

به عقیده کارشناسان، بدترین نوع نوشــیدنی برای ساعات پایانی شب، 

نوشــابه های گازدار و قهوه کافئین دار اســت که خطر پوسیدگی 

دندان و بوی نامطبوع دهــان را چندین برابــر می کند. از این 

گذشته، خوردن شب هنگام میوه های شیرین مثل موز، انگور 

و هندوانه می تواند عالوه بر آسیب به دندان، باعث اضافه وزن 
شود.

دانشــمندان در جدیدتریــن تحقیقات خود 

دریافتند که خوردن بستنی در وعده صبحانه 
تاثیر بسزایی بر کارکرد مغز دارد.

محققــان ژاپنــی در جدیدترین تحقیقات 

خود دریافتنــد مصرف بســتنی در وعده 

صبحانه می تواند سبب افزایش قوای ذهنی 

و باهوش شدن افراد و توانایی بهتر آن ها برای 

کسب نمرات باالتر در آزمون های ریاضی شود.

کارشناسان این نتایج را با بررسی دو گروه 

داوطلب کــه یک گروه بســتنی به همراه 

صبحانه مصــرف کرده و گــروه دیگر تنها 

صبحانه معمولی خورده بودند، به دســت 
آوردند.

گروهی که با صبحانه بستنی خورده بودند 

در آزمون کامپیوتر سرعت عمل باالتری 

از خود نشان دادند و نتایج بهتری کسب 
کردند.

مصرف مواد غذایی شیرین به مقدار کم در 

وعده صبحانه می تواند باعث ارتقای قوای 

ذهنی شود؛ اما در طول روز فرد باید فعالیت 

بدنی کافی داشته باشد تا قند در بدن او 

مصرف شــود و به دیابت یا اضافه وزن 

مبتال نشود.پژوهشگران اعتقاد دارند در 

بستنی مواد مغذی چون لبنیات، شکالت 

و انــواع ویتامین ها وجــود دارد که عالوه 

برتقویت بدن باعث برقــراری ارتباط بهتر بین 
نورون های مغزی هم می شود.

کارشناسان همچنین در تحقیقات خود دریافتند 

خوردن مواد غذایی ســالم و دارای انرژی باال چون 

بستنی یا کیک شــکالتی در وعده صبحانه می تواند 

عالوه بر بهبود قوای مغزی سبب الغری نیز بشود.

دوپینگ مغز با بستنی
ICE CREAAM

بهترین زمان مسواک زدن 

اگر پیوسته مجبور می شوید به دندان پزشکی سر بزنید و بعضاً متحمل هزینه های سنگین می شوید، علت را باید در مواد غذایی مصرفی و شیوه 

زندگی تان جست وجو کنید؛ چراکه ارتباط تنگاتنگی با سالمت دندان دارند. بر اساس تحقیقات متخصصان، بین پوسیدگی دندان و 

زمان مسواک زدن رابطۀ معناداری وجود دارد. بیشتر ما عادت داریم شب ها هنگامی که می خواهیم بخوابیم و به اصطالح 

در دقیقه نود مسواک بزنیم. در چنین حالتی اگر دیر بخوابیم و سرگرم کارهای مان باشیم، دندان های  ما بیشتر 

در معرض آسیب و پوسیدگی قرار می گیرند. کارشناسان معتقدند افراد تا حداکثر نیم ساعت بعد از خوردن 

شام می توانند دندان های خود را مسواک بزنند؛ اما گذشت زمان بیشتر از آن می تواند به دندان های آنان 

آسیب برساند. از طرفی مسواک زدن بالفاصله پس از خوردن مواد غذایی ترش یا کافئین دار 

ممکن است با ازبین بردن مینای دندان سالمتی انسان را تهدید کند.
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JAHAN Tan va ravan

بیتا سحرخیز
 اولین برف پاییزی تهران که این شهر را سفیدپوش کرد، 
بهانه ای بود برای عکس گرفتن در شــهری که یکدست 
لباس سفید پوشیده بود. بیتا سحرخیز هم این عکس را 
که به همراه خواهر و شوهرخواهرش در میان برف ها ثبت 
کرده بود، درصفحۀ اینستاگرامش منتشر ساخت و زیر 
آن نوشت: با عزیزانم. سحرخیز این روزها بازی در سریال 
ماه وپلنگ به کارگردانی احمد امینی را برعهده دارد که 
در آن نقش یک وکیل به نام ملکا توالیی را بازی می کند.  

ماهور الوند 
ماهور الوند، دختر ســیروس الوند که با نقش آفرینی در 
فیلم ســینمایی دختر به کارگردانی رضــا میرکریمی، 
راه صدساله را یک شــبه طی کرد، پس از انصراف الناز 
شاکردوست از بازی در فیلم »ملی و راه های نرفته اش« 
به کارگردانی تهمینه میالنی، نقش نخست این فیلم را 
برعهده گرفت. فیلمبرداری این فیلم تمام شده است و 
ماهور با انتشار عکســی از خود در آینه گریم خالی این 
فیلم نوشته اســت: ملی، دلم برات تنگ میشه. مواظب 

خودت باش.     

لیلی اوتادی 
اما لیلی اوتادی عکسی متفاوت به انتشار گذاشته است. 
عکس او در صفحۀ اینســتاگرامش خشونت علیه همۀ 
انسان ها را محکوم می کند. خشونت هرجا باشد بدچیزی 
اســت. زن و مرد و کودک و بزرگ نمی شناسد. زنی که 
زندگی اش پایمال می شود، مردی که غرور و مردانگی اش 
را ازدســت می دهد و کودکی که نادیده گرفته شده و از 
دل خانواده به جامعۀ خطرناک تر پناه می برد، همه وهمه 
سیلی هایی هســتند که جامعه تاوان آن را در نسل بعد 

پس خواهد داد. 

 از هنرمندان چه خبر؟

محسن افشانی
خیلی از هنرمندان مان در پیاده روی بزرگ اربعین امسال 
شرکت داشتند که می توان به افســانه بایگان، محسن 
افشانی، ارسالن قاســمی، محمد سلوکی و... اشاره کرد. 
افسانه بایگان در این باره گفته اســت: حال وهوای سفر 
به کربال و نجف در قالــب تعریف نمی گنجد و زبان قاصر 
از بیان آن است. تا وقتی طلبیده نشــوید و پا در این راه 
نگذارید، متوجه حال وهوای چنین عشــقی نمی شوید. 

کربال یک دنیا و یک بهشت دیگر است.          

بهرنگ علوی
سریال »هشت ونیم دقیقه« به پایان رسید. بهرنگ علوی 
از بازیگران اصلی این مجموعه با انتشــار این عکس در 
صفحۀ شخصی خود به تشــکر از خیلی ها پرداخته که 
در بخشی از آن آمده است: خدا را شــاکرم که بار دیگر 
توفیقی دست داد تا موجبات شــوق و عزت ما نزد شما 
عزیزان فراهــم آید. خداقوت به عوامل. زحمت کشــان 
پشت دوربین، کارگردان جسور و مدیر خالقمون آقای 
شاه حسینی و جناب آقای بهروز مفید، تهیه کننده فهیم 

و باسواد.                 

یکتا ناصر | فقیهه سلطانی

بارداری هنرمندان زن نیز از آن دسته  
خبرهای جذاب برای طرفداران شان 
است. یکتا ناصر، همسر منوچهر هادی 
عکسی از خود به همراه همسرش در 
میان برف ها منتشــر کرده است که 
وضعیت بارداری اش را به خوبی نشان می دهد. او در سریال عاشــقانه به کارگردانی همسرش، نقشی کوتاه و افتخاری بازی 
کرد. فقیهه سلطانی هم با انتشار یک عکس، خبر بارداری اش را اعالم کرد. همسر سلطانی، جالل امیدیان، بازیکن سابق تیم 

فوتبال ذوب آهن و سپاهان است. 

حمید گودرزی 

گودرزی با انتشار این عکس در صفحۀ اینستاگرام خود نوشت: خوشحالم دوباره با محمدحسین لطیفی کار می کنم. این عکس  
مربوط به سریال پیکسل است که برای شبکه نمایش خانگی در حال تولید است. ابتدا محمود معظمی کارگردانی آن را برعهده داشت، اما 
جای خود را به محمدحسین لطیفی داد. پیکسل نخستین سریال تعاملی است که بیننده ها در روند روایت داستان آن مشارکت دارند. پوریا 
پورسرخ، حمیدگودرزی، لیال اوتادی، سحرقریشی، کامبیز دیرباز، برزو ارجمند، نرگس محمدی، پرستو صالحی و امید حاجیلی از بازیگران 
این سریال هستند. این سریال در ژانر معمایی ساخته می شــود و روایتگر یک اتفاق هولناک است که موجب می شود زندگی یک خواننده 

معروف و پرطرفدار با زندگی دو ستاره سینما گره بخورد.

پونه خامین
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امروزه بیشتر مردم با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کنند. بدهی ها، ،،
ضمانت های مالی و بیمه ها تنها چند عامل از عوامل بی شماری هستند که در 
مسائل مالی دخیل هستند. شاید گاهی شرایط طوری باشد که عده ای فکر 
کنند مشکل آنها الینحل است و راه حلی ندارد، اما حتی در چنین شرایطی هم 
باید با دید مثبت به قضیه نگاه کرد و پذیرفت که هیچ مشکلی الینحل نیست. 
در این مقاله این نکته مورد بررسی قرار گرفته که چه چیز تاثیر بیشتری روی مشکالت مالی می گذارد.

بدهی ها باعث کاسته شدن از منابع مالی شما می شــوند و مانند یک بیماری، آرام آرام پول های 
ارزشمندی که برای کسب آنها زحمت کشیده اید را به باد می دهند. راه حل این مشکل در برنامه ریزی 
دقیق و تدوین استراتژی مشخصی برای خروج از بحران است. گام های زیر به شما 
خواهند کرد تا رفته رفته خود را از زیر بار بدهی رها سازید و زندگی مالی آرام و 

مطمئنی را در پیش بگیرید.

 مدیرمالی 
خودتان باشید

 هزینه هایتان را یادداشت کنید
قدم اول برای حل مشــکالت مالی آن است که 
 بدانید حقوق ماهیانه تان صــرف چه چیزهایی

 می شود. شما اول باید مشکل را شناسایی کنید تا 
بتوانید راه حل و درمان مناسب را برای آن بیابید. 
تهیه یک لیست کمک زیادی به شما خواهد کرد. 
سعی کنید لیست با صداقت تهیه شود. بعد با دقت 
به لیست نگاه کنید. آیا قســمت اعظم لیست به 
خواروبار اختصاص یافتــه؟ آیا اغلب مواقع مقدار 
زیادی هله هوله خریداری مــی کنید؟ خیلی از 
آژانس استفاده می کنید؟ آیا هر ماه شهریه کالس 
ورزشــی می پردازید؟ شــاید بتوانید تغییراتی 
اساسی در بعضی هزینه ها به وجود بیاورید. اگر 
چه این فکر در آغاز خوب به نظر نمی رسد، اما به 
خاطر داشته باشید این امر در دراز مدت به شما 
کمک می کند تا مشــکالت مالی خود را کاهش 

دهید.

 بودجه بندی کنید
امروزه ابزارهای گوناگونی وجود دارند که به شما 
 در فرآیند تدوین بودجه ای واقــع بینانه کمک

 می کنند. از طریق بودجه بنــدی و وفاداری در 
 اجرای آن نــه تنها مانع بــروز بدهی های جدید

خرید اعتباری را متوقف کنید
یکی از زمینه هــای اصلی در ظهور بدهــی های جدید 
خریدهای اعتبــاری، چکی و یــا اخذ وام هــای بانکی 
 اســت. اگر به اســتفاده از این روش ها ادامه دهید، تمام

 تالش هایتان برای رهایی از بدهی ها ناکام خواهد ماند. 
ســعی کنید خود را به خرید نقدی عادت دهید و در برابر 
خرید اعتباری مقاومت کنید. اگر انجام این کار برای شما 
مشکل است، از طریق بودجه بندی و تعیین دقیق حد و 
حدود هزینه ماهانه اراده خود را تقویت کنید. به عالوه می 
توانید با همراه نبردن دسته چک یا دیگر ابزارهای خرید 

اعتباری، صرفا در چارچوب پول موجود عمل کنید.

 بدهی های گران تر را زودتر بازگردانید
در گام بعد باید بدهی ها را اولویت بندی کنید و آنها را به 
نسبت نرخ بهره، میزان تعویق و حجم کلی مرتب سازید. 
آنــگاه بدهی های گران تــر را انتخاب نمــوده و پیش از 
سایرین آنها را بازگردانید. با این روش، ضمن جلوگیری از 
هدر رفتن منابع، فضای مانور بودجه را افزایش داده و می 
توانید سایر بدهی ها را با سرعت بیشتری پرداخت نمایید.

 وسایل بی استفاده را بفروشید

این اقدام نیز می تواند بخشــی از پول نقد مورد نیاز برای 
بازگرداندن بدهی ها را تامین کنــد. در خانه هر یک از ما 
اقالم و وســایل بی مصرف زیادی وجود دارد که حتی در 
طول یک سال نیز مورد کاربرد قرار نمی گیرند. فروش این 
گونه کاال در کنار ایجاد فضای آزادتر در خانه، به شما کمک 
خواهد کرد تا بدهی ها را بازگردانده و با استفاده از بودجه 

اضافی، سایر اقالم ضروری را برای خانواده تهیه کنید.

 به حساب دخل و خرج پایبند باشید
گام بعدی طراحی یک حســاب دخل و خــرج ماهیانه 
و پایبند بودن به آن اســت. هزینه هــای مختلفی چون 
خواروبار و قبض هــای آب، برق و تلفن باید در حســاب 
و کتاب ماهیانه، لحاظ شــود. به خاطر داشــته باشید در 

طراحی حساب ماهیانه سقفی برای هزینه 
ها تعیین کنید، )به عنوان مثال 500 

هزار ریــال( و در نظر داشــته 
باشــید که هزینه کردن 

مقداری بیشــتر از 
تعیین  سقف 

شده موجب به هم خوردن حساب هایتان می شود و شما 
را دچار مشکل می کند.

 دریافتی های پیش بینی نشده را به 
بازپرداخت اختصاص دهید

ممکــن اســت در بانــک برنــده جایــزه شــوید، 
اضافــه حقــوق پیــدا کنیــد و یا بــه ســبب کیفیت 
ایــن نماییــد.  دریافــت  را  پاداشــی   کارتــان 
 پول های پیش بینی نشده بهترین ابزار برای غلبه بر بدهی 
ها است. به محض دریافت چنین مبالغی، براساس اولویت 
های تدوین شده بخشی از بدهی های خود را بازگردانید. 
با این کار می توانید بدون فشــار اضافی بر بودجه، میزان 
قابل توجهی از وام ها را بازگردانید و از برنامه خود چند گام 

جلوتر حرکت کنید.

 به خودتان جایزه بدهید
اگر موفق شدید گام های پیشــین را با موفقیت بردارید و 
در مسیر محدود ساختن بدهی جدید و بازپرداخت بدهی 
های پیشین کامیاب شوید، تشویق خودتان را از یاد نبرید. 
تغییر الگوهای رفتاری و حرکت در مسیری جدید نیازمند 
انرژی روانی بسیار زیاد است که در طول زمان کاهش یافته 

آینده نگری

1- برنامه ریزی برای آینده اقتصاد خانواده
بی شک برنامه ریزی برای آینده زندگی در تمامی خانواده ها مطرح است. در بطن یک مدل 
سیستمی اقتصاد خانواده، خانواده و اقتصاد آن را نمی توان از هم مجزا کرد، بنابراین زمانی 
که برای هر یک از آنها برنامه ریزی می کنیم، ناگزیریم دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم. توجه 
به نیازهای آتی خانواده و همچنین شناخت فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد خانواده در این راستا 
اهمیت دارد. این کار برای تمام اعضای خانواده مفید خواهد بود. می توان جلسات خانوادگی را روی 

این موارد متمرکز کرد.

2- انجام مشاوره های اقتصادی
بعضًا خانواده ها در مدیریت اقتصادی خود از توان الزم برخوردار نیستند و یا اینکه با مسائل و مشکالتی مواجه 
می شوند که به تنهایی از عهده آنان بر نمی آیند. امروزه منابع و مراجع بسیاری با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد. 
برگ برنده، شناخت مرجع شایسته و مراجعه به آن و کسب مشاوره صحیح است. از منابع بالقوه اطالعات و مشاوره 

می توان به دوستان و آشنایان، اقوام، اعضای خانواده، همکاران شغلی و... اشاره کرد.

.

 بیشتر کار کنید
چنانچه بیشتر کار کنید و بتوانید درآمد ماهیانه خود 

را دو برابر کنید، متوجه می شوید که بدهی های 
شما زودتر پرداخت خواهد شــد. البته مقدار 

آن مهم نیســت. بلکه مهم تسویه حساب 
اســت حتی برنامه ریزی کنید که شغل 

دوم اختیار کنید تا درآمد بیشــتری 
داشته باشید.

* مهر 1392/ دوره جدید/ شماره بیست و هشتم *
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