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زيبايی       وتغذيه
 دکتر سیدعلی 

کشاورز
 متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 رژيم درمانی 
استرس
)26( 

7 عامل تحريک کننده 
آرايشی بهداشتی 

)31(

آسیب های مغزی نتیجه 
درمان نکردن به موقع 
زردی نوزادان است )30(

ماکارونی 
با سس لوبیا 

)27(

مديريت استرس 
در دوران کاهش وزن 

معموال افراد مبتال به اضافه وزن یا افرادی که 
در دوره رژیم الغری به سر می برند، به دلیل 
استرس تحمیل شده بر بدنشان ممکن است 
به سمت عادت های غذایی نادرست مانند 

ریزه خواری روبیاورند. 
استرس در افراد مبتال به اضافه وزن بیشتر 
به دلیل باال بودن سطح التهاب در بدنشان 
ایجاد می شود و افرادی که در دوره رژیم 
الغری به سر می برند هم بیشتر به دلیل تغییر 
میزان دریافت کالری، درجاتی از استرس 
را تجربه می کنند. به طور کلی، برخی نکات 
تغذیه ای برای این دو گروه از افراد وجود 
دارند که رعایت شان می تواند میزان استرس 

عمومی  را کاهش دهد. 
یکی از این عادت ها شروع کردن روز با 
است.  گرم  دمنوش   یا  چای  فنجان  یک 
ایجاد  باعث  می توانند  گرم  نوشیدنی های 
حس رضایت در افراد شوند. دومین توصیه، 
مصرف صبحانه کامل است. خوردن صبحانه 
کامل که شامل منابع غذایی پروتئینی، غالت،  
مغزها و صیفی ها باشد، می تواند برای مدت  
طوالنی تری حس سیری و رضایت برای 
افرادی که در رژیم الغری هستند، همراه 
داشته باشد و استرس آنها را کاهش دهد.

بد نیست که این افراد در وعده صبحانه حتما 
از یک ماده غذایی سرشار از پروتئین مانند 
تخم مرغ آبپز یا پنیر استفاده کنند. توصیه 
می شود خوراکی های جویدنی مانند هویج 
یا خیار حتما همراه با میان وعده مصرف 
شوند زیرا عمل جویدن می تواند هم حس 
سیری را به مغز منتقل کند و هم تا حدی 
باعث فروکش کردن استرس شود. مصرف 
مغزهای خام و غالت سبوس دار در وعده ها 
و میان وعده های غذایی هم می تواند فیبر، 
ویتامین و مواد معدنی کافی به بدن این 
افراد برساند و جلوی استرس بیش از حد 

آنها را بگیرد. 
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نرم افزار اختصاصی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه تلفن 
های همراه و سیستم عامل اندروید با هدف تسهیل و تسریع در 
دسترسی عموم عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی، از سوی 

دبیرخانه این جشنواره طراحی و ارائه شد.
این نرم افزار در صفحه ابتدایی خود دارای ۶ بخش »ثبت نام در 

جشنواره«، »ورود و شرکت در جشنواره«، »منابع جشنواره«، 
»راهنمای شرکت در جشنواره«، »نشانی نزدیک ترین کتابخانه 

عمومی« و »دریافت فراخوان جشنواره« است.
عالقه مندان می توانند نرم افزار شرکت در نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی را از طریق اسکن رمزینه مقابل دریافت نمایند.

نرم افزار نهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی ویژه تلفن های همراه ارائه شد

به منظور تسهیل در دسترسی عالقه مندان؛

خبر ويژه
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ارادت و عالقۀ مردم ایران به امام رضا علیه السالم آن قدر زیاد است 
که تا کنون داستان های بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته 
شده است. کودکان نیز مانند بزرگساالن به مطالعۀ داستان های 

تاریخی از اهل بیت علیهم السالم عالقه مند هستند. 
»امام رضا علیه السالم« نام کتابی است از مجموعۀ »چهارده 
معصوم«، روایتی کوتاه و خالصه از زندگی امام رضا علیه السالم 

از زمان والدت تا شهادت آن حضرت. معنی نام مبارک ایشان، 
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری، اثبات 
حقانیت ایشان بر همه گان و کینه و دشمنی مأمون از موضوعاتی 
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. در این کتاب 
تصویری، کودکان به طور خالصه با دورۀ کوتاهی از زندگی پُر 

برکت امام مهربانی آشنا می شوند.

راههایدريافتمنابعجشنواره:
 دریافت فایل کتاب ها می توانند از طریق اسکن رمزینه مقابل

 مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.razavi.iranpl.ir و اقدام به دریافت فایل کتاب ها 
مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

 كودك 
)4 تا 12 سال(

 نوجوان
 جوان و بزرگسال)13 تا 17 سال(

)18 سال به باال(

 امام رضا علیه السالم
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات: جمکران 

برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

 کبوترها و آهوها 
نویسنده: سید احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 
برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 فاطمه و فاطمه 
شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا سالم اهلل علیهما 

نویسنده: محمد مهاجرانی 
انتشارات: زائر 

برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 

 هشت قصه از امام جواد علیه السالم 
نویسنده: حسین فتاحی

انتشارات: قدیانی 
برای متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

 راز آن بوی شگفت 
داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السالم

نویسنده: فریبا کلهر 
انتشارات: به نشر
  با کبوترهای گنبد

سروده هایی درباره امام رضا علیه السالم برای نوجوانان
نویسنده: احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 

 درختی که بال در آورد
 داستان هایی از زندگی امام جواد علیه  السالم 

نویسنده: مجید مالمحمدی 
انتشارات: بوستان کتاب 

 مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه السالم
نویسنده: علی جانفزا  و علی خیاط

 انتشارات: به نشر
 فصل فیروزه 

نویسنده: محبوبه زارع
انتشارات: کتابستان معرفت

 دّر عصمت
مروری بر زندگانی حضرت معصومه سالم اهلل علیها

نویسنده: علی اشرف عبدی 
انتشارات: زائر

 ابوالفضل نهضت رضوی
زندگانی حضرت احمدبن موسی علیهما السالم شاهچراغ

نویسنده: محمدرضا سنگری 
انتشارات: شاهچراغ 

 سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیه السالم

نویسنده: جواد محدثی
انتشارات: به نشر

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشیدن نقاشی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در برگه های 
مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل، 

تحویل گرفته می شود(.

ارسال فیلم موبایلی  ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخش های جذاب کتاب.

راههایشركتدرجشنواره
پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر 

اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره خواهد بود.

ارسال فیلم موبایلی   ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد 
مرتبط با موضوع در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، خانواده، همکاران و...( .

ارسال معرفی کتاب به صورت متنی  معرفی کتاب دلخواه، تصویر و مشخصات آن )به صورت 
متنی( در حد یک پاراگراف ) ۳۵۰ کلمه( .

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشــیدن نقاشــی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در 
برگه های مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس 

از تکمیل، تحویل گرفته می شود(.

پاســخگویی به ســئواالت چهار گزینه ای  پاســخگویی به صورت مکتوب و 
الکترونیکی و بر اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره.

ارسال یک فیلم موبایلی  ارســال فیلم معرفی کتاب از یکی از منابع جشنواره و 
یا منابع آزاد مرتبط با موضوع جشنواره در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، 

خانواده، همکاران و...(.

بایدها و نبایدهای لیزر موهای زائد

گاهی لیزر موهای زائد
باعث پرمويی می شود

همه ما دوست داریم پوستی سالم، زیبا، باطراوت و شاداب داشته باشیم و برای 
رسیدن به این منظور سراغ راهکارها و اقدامات درمانی متعددی می رویم. گاهی 
اوقات برخی روش های درمانی از جمله لیزرها به ما کمک می کنند به این هدف 
نائل شویم. یکی از لیزرهایی که برای زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد لیزر 
موهای زائد است. لیزری که اگر زیر نظر متخصص انجام شود نتایج خوبی به دنبال 
خواهد داشت و اگر توسط افراد کارنابلد و به خصوص در آرایشگاه ها یا مراکز 
غیرمعتبر انجام شود، عوارض و تبعات مختلفی از جمله سوختگی پوست و ایجاد 
جوشگاه و... گریبانگیر فرد متقاضی خواهد شد...صفحه 29


