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 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

کتابخانه امام رضا)ع( در سال 1372  در فضایی به مســاحت 877 مترمربع در شهرستان مهران 
افتتاح گردید. این کتابخانه در سال 97 به عنوان کتابخانه برتر کشوری از سوی نهاد کتابخانه های 

عمومی برگزیده شد.
کتابخانه امــام رضا)ع(  دارای 22196 عنوان و28526 نســخه کتاب  بــوده و بخش های مرجع، 
نشریات ادواری، کافی نت، بخش مســتقل کودک و نوجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش ها 

و امکانات آن می باشد.
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چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: .....................................................ماه هشتم
انتشارات: ................................................ دارالحدیث
پدیدآورنده: ....................................... مهدی غالمعلی 
......................................... 140 صفحه  تعداد صفحات:

نهمین جشنواره بین المللی کتابخوانی رضوی که با مشارکت 
یک میلیون و 36۴ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردید، با 
تقدیر از 10۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 

صالحی به کار خود پایان داد.
در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است: جشنواره های 
مروج کتابخوانی، فرصتی ارزشمند برای پیوند عموم مردم با 

»یار مهربان« اندیشه های بشری است و زمانی که با آموزه های 
اصیل مذهبی آمیخته شوند، شکوه صدچندان می یابند. نهمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی، تجلی امید به آینده روشن و 

کتابخوان ایران بصیر و والیت مدار است.
همچنین علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد برگزاری این جشنواره 
را در راستای معرفت افزایی و رسیدن به حیات طیبه عنوان کرد.

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

براي مشــاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هــاي عمومي 
كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 
روبــه رو اســکن بگيریــد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

»ماه هشتم« زندگینامة کوتاه و مستند امام رضا علیه السالم را 
به مخاطبان عالقه مند و دوستداران آن امام همام ارائه می دهد. 
نویسنده تالش دارد با در نظر داشتن لزوم »بهره گیری از منابع 
معتبر«، »گزیده گویی«، »بهره مندی از صنایع هنری«، »قابل 
استفاده بودن برای سلیقه های گوناگون«، اثری متفاوت و 

کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد.
انتخاب حکایات نقل شده در کتاب به گونه ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 

رضا علیه السالم معرفی نماید.
این کتاب 55 بخشی با وقایع زندگی امام علیه السالم از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه خاتون به مدینه آغاز می شود 

و در ادامه با روایت شیوای وقایعی از زندگی  ایشان در زمان 
حیات پدر بزرگوارشان )حضرت امام موسی کاظم علیه السالم( 
ادامه می یابد. شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی  
تفاقات در  بن  موسی الرضا علیه السالم، نقل جالب ترین ا
دوران والیت عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 

علیه السالم از دیگر موضوعاتی است که در کتاب آمده است.
بهره گیری هنرمندانة مؤلف از احادیث اخالقی و اعتقادی، 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جّذاب در بستر حکایت 
تاریخ ویژگی برجسته ای است که بر غنای محتوایی کتاب 
نسبت به اکثر کتاب های موجود با موضوع سیره و زندگی 

رضوی افزوده است.

پرسش اول: پسری 13 ساله  دارم که فقط 140 سانتی متر قد دارد. آیا 
مراجعه به پزشک برای افزایش قدش ضروری است یا دیر شده است؟ 

0912****654

پرسش دوم: پسری 10 ساله دارم که 130 سانتی متر قد دارد. با توجه به 
اینکه برای دخترم از هورمون رشد استفاده کردیم تا قدش بلندتر شود، آیا 

نیاز است برای پسرمان هم همان کار را انجام دهیم؟ 300****0920

پرسش سوم: آیا استفاده از بارفیکس باعث افزایش رشد قدی می شود؟ 
0911****622

پاسخ 

دکترسیدمحسنخوشنیت
فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم 

و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: قد فرزندتان با توجه به سنی که دارد، کوتاه است. اگر فرزندتان 
دختر بود شاید می گفتم برای اقدامات درمانی دیر شده زیرا بیشتر دختران در 
این سن مراحل پایانی بلوغ خود را طی می کنند اما در پسران عمده جهش 
رشدی معموال اواخر بلوغ اتفاق می افتد بنابراین هنوز دیر نشده و به احتمال زیاد 
صفحات رشد استخوانی اش باز است و امکان افزایش قد وجود دارد.  توصیه 

می کنم هرچه سریع تر فرزندتان را نزد فوق تخصص غدد ببرید.

پاسخ دوم: در برخی خانواده ها ممکن است کوتاهی قد الگوی وراثتی داشته باشد 
و ژن هایی که باعث کمبود هورمون رشد می شوند در همه فرزندان خانواده دیده 
شوند بنابراین اگر سرعت رشد کودکی کند باشد یا جهش رشدی مناسب در 
زمان بلوغ نوجوانان اتفاق نیفتد، باید از فوق تخصص غدد کمک گرفت. یادتان 
باشد کودکان سالم در دوران بلوغ به طور متوسط حدود 17 درصد افزایش قد 
دارند. به عبارت دیگر، در دوران بلوغ دختران حدود 20 سانتی متر و پسران 
تقریبا 25 سانتی متر قد می کشند که از این مقدار حدود 8 تا 14 سانتی متر افزایش 
قد در سال اول و دوم بلوغ اتفاق می افتد. اگر والدین متوجه این جهش رشدی 
دوران بلوغ نشوند باید با فوق تخصص غدد مشورت کنند تا مشخص شود چه 
علتی مانع این جهش شده است. بسیاری اوقات کمبود هورمون رشد یا سایر 
اختالالت هورمونی باعث ایجاد این مشکل می شود. فراموش نکنید برای پیگیری 
رشد نامناسب کودک باید سریع عمل کرد زیرا مراحل بلوغ به سرعت می گذرند 
و اگر اقدامات سریع انجام نشود، صفحات رشد خیلی زود بسته خواهند شد.

پاسخ سوم: نه، این باور که آویزان شدن از بارفیکس به رشد قدی کمک 
می  کند، نادرست است. ورزش اثر خفیف تا متوسطی در رشد قدی دارد و 
تغذیه به مراتب مهم تر از ورزش است. ضمن اینکه ورزش های سنگین در 
دوران کودکی و نوجوانی روی افزایش قد اثر منفی می گذارند زیرا به صفحات 
رشد آسیب می زنند. کودکی که در طوالنی مدت و در ساعات زیاد ورزش 
سنگین انجام می دهد، به خصوص ورزش هایی که روی صفحات رشد زانو یا 
مچ فشار وارد می کند، در واقع به صفحات رشدش آسیب می زند و این مساله 
روی رشد اثر منفی دارد. به همین دلیل ما توصیه نمی کنیم کودکان ورزش های 

سنگین یا طوالنی  مدت انجام دهند.

پرسش: استفاده از مواد غذایی حاوی پروبیوتیک چه تاثیری در بهبود وضعیت 
گوارشی دارد؟ آیا تبلیغات تلویزیونی که ادعا می کنند مصرف این مواد نفخ و 

یبوست را بسیار بهبود می بخشد را تایید می کنید؟ 928****0912

پاسخ 

دکترمحمدجعفرفرهوش
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 

و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ: امروزه محصوالت فراوانی با عناوین پروبیوتیک یا پره بیوتیک تولید و روانه 
بازار شده اند. مصرف این محصوالت برای افراد سالم و کسانی که مشکالت 
گوارشی ندارند، ضروری نیست زیرا همه انسان های سالم به اندازه کافی در بدنشان 
میکروب مفید دارند و نیازی به مصرف دوباره آنها نیست ولی متاسفانه امروزه به 
دلیل مصرف خودسرانه و بی رویه آنتی بیوتیک ها به خصوص در دوران کودکی 
و همچنین با وارد شدن آنتی بیوتیک هایی که در صنایع دامپروری و مرغداری ها 
مورد استفاده قرار می گیرد به بدن انسان، فلور طبیعی و مفید دستگاه گوارش 
تعادل خود را از دست می دهد و بسیاری از میکروب های مفید داخل دستگاه 
گوارش و روده ها از بین می روند. به همین دلیل یکی از خطراتی که امروزه جوامع 
بشری را تهدید می کند کمبود باکتری های مفید در بدن به خصوص در شهرهای 
بزرگ است. نتایج مطالعاتی که در این زمینه در اروپا انجام شده نشان می دهد 
مثال در بدن یک فرد انگلیسی تنها30تا40 درصد میکروب مفید وجود دارد. وقتی 
جمعیت میکروب های مفید بدن کم می شود، سیستم ایمنی تضعیف  می شود و 
بدن در معرض ابتال به بیماری های التهابی روده، آسم و سایر بیماری های التهابی 
قرار می گیرد. بد نیست بدانید نوعی از آسم یا برخی حساسیت ها مخصوص 
جوامع بسیار تمیز است و افرادی که دوران کودکی بسیار استریلی را طی کرده 
و کمتر با مواد آلوده سرکار داشته اند، بیشتر به این بیماری ها مبتال می شوند، در 
حالی که وقتی کودک در طبیعت، مهدکودک، محل بازی، پارک و... مشغول 
بازی می شود، با بسیاری از مواد حساسیت زا و میکروب ها تماس پیدا می کند 
و سیستم ایمنی بدن خود را برای مقابله با آنها فعال خواهد کرد. این کار باعث 
تقویت سیستم ایمنی می شود و در آینده چنانچه فرد با همان مواد حساسیت زا 
یا میکروب ها تماس پیدا کند سیستم  ایمنی اش به آنها واکنش شدید نشان 
نمی دهد و عالئم حساسیت زا در فرد پدیدار نمی شود و او را مورد آزار و اذیت 
قرار نمی دهد. در حالی که اگر کودک را از بازی در چنین مکان هایی محروم 
کنیم، دائم و به طور وسواس گونه دستانش را بشوییم و در محیطی استریل او را 
پرورش دهیم، در بزرگسالی که به شکل اجتناب  ناپذیری در معرض باکتری ها و 
مواد حساسیت زا قرار می گیرد، ممکن است بدنش واکنش های شدیدی از خود 
نشان بدهد و باعث بروز بیماری های مربوط به سیستم ایمنی شود. توصیه ما این 
است که اوال خودسرانه و بدون تجویز پزشک از مصرف هرگونه آنتی بیوتیک در 
مورد خود و کودکانتان بپرهیزید. دوم اینکه اگر خود یا کودکتان بیمار شدید و 
پزشک برایتان آنتی بیوتیک تجویز کرد برای حفظ تعادل باکتری های مفید روده 
ترجیحا از محصوالت پروبیوتیک به خصوص ماست پروبیوتیک استفاده کنید. 
همچنین برای بهبود وضعیت روده هنگام بیماری هایی مثل بیماری های التهابی 
روده، اسهال، یبوست، نفخ و... نیز می توان از محصوالت پروبیوتیک بهره برد اما 
این بدان معنا نیست که همه افراد هر روز و در همه وعده ها از این محصوالت 
استفاده کنند. توجه داشته باشید نگهداری نامناسب یا طوالنی مدت محصوالت 

پروبیوتیک به مرگ میکروب های مفید آن منجر می شود.

پرسش اول: سالمندان چند عدد تخم مرغ می توانند 
طی روز مصرف کنند؟ صناعی از دزفول

پرسش دوم: آیا پیروی از رژیم غذایی خام خواری 
برای بدن فایده ای هم دارد؟ 534****0910

پرسش سوم: آیا متخصصان تغذیه مصرف پودر 
کراتین را توصیه می کنند؟ 621****0918

پاسخ 

دکترمحمدرضاوفا
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: شرایط سالمندان بسیار با هم متفاوت است 
و نمی توان در مورد همه یک نظر کلی داد. اگر سالمند، 
سالم باشد و به بیماری خاصی مبتال نباشد، هر روز 
می تواند تخم مرغ بخورد، به شرط آنکه کالری دریافتی اش 
را تنظیم کند. حتما همه شنیده اید که تخم مرغ منبع 
کلسترول است و نام کلسترول بین عامه مردم به بدی 
یاد می شود، در حالی که بدن همه افراد خیلی راحت 
می تواند از ریشه کالری ها، کلسترول بسازد و اتفاقا مقدار 
کلسترولی که بدن می سازد به صورت تصاعدی بیشتر از 
میزان کلسترولی است که در زرده تخم مرغ وجود دارد 
بنابراین اگر کالری دریافتی فردی بیشتر از نیازش باشد، 
حتی اگر تخم مرغ هم نخورد، کبد کالری اضافه را به 
کلسترول تبدیل کرده و فرد را دچار افزایش کلسترول در 
خون و عوارض ناشی از آن می کند. امروزه راهنماهای 
بالینی تغذیه ای می گویند در صورتی که سالمند سالم 
باشد و فعالیت بدنی مناسبی داشته باشد می تواند حتی 
روزی 2عدد تخم مرغ بخورد، به شرط آنکه کالری 
دریافتی اش تنظیم، وزنش متعادل و فعالیت بدنی اش 
کافی و مناسب باشد. از همه مهم تر اینکه سالمندان باید 
کالری موردنظرشان را حداقل در 3 وعده اصلی و 3 
میان وعده دریافت کنند؛ یعنی اگر نیاز فردی 2 هزار 
کالری باشد باید این میزان را بین 3 وعده اصلی و 3 
میان وعده تقسیم کند و از پرخوری در وعده ها بپرهیزد. 
یادتان باشد غذا خوردن فرایند بسیار پیچیده ای است 
اما بیشتر ما آن را خیلی ساده می پنداریم، در حالی که 
بسیاری از مسائل روانی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و... با غذا خوردن ما گره خورده ولی متاسفانه 
اغلب ما فقط به عنوان رفع تکلیف غذا می خوریم و 

آن را جدی نمی گیریم.

پاسخ دوم: خام خواری بیشتر در مورد منابع خوراکی 
گیاهی مطرح است بنابراین اگر بتوان گروه سبزی ها، 
صیفی ها و میوه ها را به صورت تازه و خام مصرف کرد، 
مواد مغذی موجود در آنها بهتر در اختیار بدن قرار خواهد 
گرفت و بخش عمده ای از مواد مغذی موردنیاز روزانه 
ما به این ترتیب و با کیفیت عالی تامین خواهد شد، در 
حالی که انجام هرگونه فرایندی مانند حرارت، نور و 
اکسیداسیون در مورد این گروه غذایی مانند پختن، سرخ 
کردن، کباب کردن، مواجهه با نورزیاد و... به سرعت بخش 
قابل توجهی از ویتامین ها به خصوص ویتامینC آنها را 
از بین خواهد برد و مواد مغذی کمتری به بدن خواهد 
رسید.  امروزه توصیه سازمان جهانی بهداشت مصرف 
حداقل 5 نوبت در روز و توصیه دانشگاه هاروارد مصرف 
حداقل ۹ نوبت در روز از گروه سبزی ها و صیفی ها 
و میوه هاست تا به این ترتیب بسیاری از مواد مغذی 
کلیدی مانند ویتامین های گروهB، ویتامینC و ترکیبات 
آنتی اکسیدانی که این روزها همه ما به دلیل شرایط و شیوه 
زندگی مان به آنها نیاز داریم، تامین شود.  این موضوع در 
مورد منابع حیوانی مانند انواع گوشت و تخم مرغ و... صدق 
نمی کند و خام خواری منابع حیوانی؛ چه از نظر بهداشت 
مواد غذایی و چه از نظر تغذیه ای توصیه نمی شود، در 
حالی که فرایندهای مالیم مانند بخارپز یا کباب کردن 
می توانند کمک کنند زیست دسترسی پروتئین موجود 
در گوشت بهتر شود و جذب مواد مغذی آن افزایش 
یابد. این نکته در مورد سبزی های حاوی بتاکاروتن که 
پیش ساز ویتامینA هستند مانند، هویج، کدو حلوایی، 
فلفل دلمه ای زرد و قرمز، گوجه فرنگی و... هم الزامی 
است زیرا کاروتنوئیدها هم جزو مواد غذایی معدودی 
هستند که زیست دسترسی آنها با کمی فرایند در دستگاه 
گوارش بهتر می شود. البته به شرط اینکه فرایندی که 
روی این گروه از سبزی ها انجام می شود مالیم باشد زیرا 

فرایند عمیق باعث تخریب کاروتنوئیدها خواهد شد.

پاسخ سوم: نه، به جز ورزشکاران حرفه ای، ورزشکارانی 
که زیر نظر مربی هستند و در شرایط خاص قرار دارند 
و می توانند مکمل های پروتئینی از جمله کراتین بخورند، 
سایر افراد نباید از پودر کراتین استفاده کنند زیرا مصرف 
خودسرانه این مکمل می تواند برای سالمت قلب و 
عروق، کبد و کلیه و به طور کلی برای سالمت بدن 
غیرورزشکاران حرفه ای به شدت مضر باشد. ضمن 
اینکه اغلب ترکیبات موجود در بازار، تاییدشده نیستند و 
ممکن است آلودگی های متعددی در خود داشته باشند 

که برای مصرف کننده بسیار خطرناک و زیانبار است.


