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 آنهايى كه روزه خوارى مى كنند در واقع به خداوند و امت اسالم دهن 
كجى مى كنند.

نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همــدان گفت: ماه رمضان يك 
مكتب نورانى تقويتى اســت و آموزه هاى آن براى انسان بسيار زياد است و 
پاداش و ثواب آن در حدى اســت كه اگر انسان مى دانست بدون شك آرزو 

مى كرد كه 12ماه سال هم ماه رمضان مى بود.
آيــت اله غياث الدين طه محمدى افزود: روزه دارى به معناى تنها نخوردن 

و نياشاميدن نيست بلكه بايد زبان، مو و تمام اعضاى بدن هم روزه باشند.
وى تصريح كرد: ماه رمضان مهمانى بزرگ خدوند اســت كه انسان ها بايد 

دل هاى خود را صاف كنند و با تزكيه نفس به استقبال ماه رمضان بروند.
امام جمعه همدان اظهار كرد:از مسائل شرعى و احكام فاصله داريم تا جايى 
كه به خمس و ذكات كم توجه شــده ايم و بدون پرداخت خمس و ذكات 

روزه مى گيريم.
وى تاكيد كرد: بهتر است با پرداخت خمس و ذكات و توجه به احكام الهى 

سفره  حالل افطار و سحرى را در اختيار خانواده خود قرار دهيم.
آيت ا... طه محمدى با اشــاره به فضليت هاى ماه مبارك رمضان افزود : در 
مــاه مبارك رمضان تمام عبادت ها صد برابر اجر و مزد دارد و رمضان بهار 

تالوت قران است.
وى ادامه داد: زياد خوردن و نوشيدن بيمارى هاى زيادى براى انسان ايجاد 

مى كند و روزه دارى درمان بسيارى از بيمارى ها است. 
امــام جمعه همدان با بيان اينكه بايد از لحظــه لحظه ماه مبارك رمضان 
اســتفاده كرد افزود: در ايام ماه مبارك رمضان و پس از اذن مغرب هر شب 
مراسمى در ارامگاه بوعلى سيناى همدان با برنامه هاى از جمله نماز و قرآن 

و گفت و گو در خصوص مسايل روز برگزار مى شود.
آيت ا... محمدى با بيان اينكه در روزه دارى بايد اعضا و جوارح انسان روزه 
باشــد، گفت: عالوه بر دهان بايد چشم، زبان  و پوست انسان نيز روزه باشد 

چرا كه هدف خداوند از روزه دارى تربيت انسان است.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان با بيان اينكه اكثر افراد از 

احكام و مسائل شرعى فاصله دارند، عنوان كرد: روزه گرفتن بدون توجه به 
اين مسائل مورد قبول خداوند نيست.

وى تصريــح كرد: رمضــان ماه پر خير و بركتى اســت به طورى كه نفس 
كشيدن براى انسان ثواب دارد و خواب انسان هم عبادت است.

نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان اظهار داشت: بايد در ماه 
رمضان همانند يك روزه دار واقعى عمل كرد چرا كه روزه دارى تنها نخوردن 
و ننوشيدن نيست بلكه نشست و برخاست و رفتار ما بايد در ماه رمضان با 

ماه هاى ديگر فرق كند.
محمدى با بيان اينكه روزه دارى خوى و خصلت شيطانى را به مرور از بين 
مى برد، خاطرنشــان كرد: اين در حاليست كه در ماه رمضان خوى ملك و 

فرشتگان در انسان رشد و خداوند در زندگى تجلى مى يابد.
وى گفت: اگر درباره عظمت ماه رمضان دقت و توجه كنيم به اين مســئله 
مهم پى مى بريم كه جايگاه انســان در نظام خلقت احترام دارد كه خداوند 

متعال براى اين موجود ماه رمضان را با عظمتى بى نهايت قرار داده است.
محمدى با اشــاره به اينكه مسلمانان در اين ماه به مهمانسراى خدا دعوت 
شده اند و در اين ماه پرفيض و بركت نفس كشيدن براى انسان ثواب دارد و 
خواب انســان هم عبادت است، افزود: در ماه رمضان تمام گناهان يك عمر 
انسان بخشيده مى شود و براى تمام عبادت هايى كه بنده مومن  در ماه هاى 
ديگر انجام مى دهد در ماه رمضان هزار برابر اجر و مزد قرار داه شده است.

امام جمعه همدان روزه دارى در گرما را ســپرى در برابر آتش قيامت بيان 
كرد و گفت: انســان 11 ماه ســال را از تمامى خوراكى ها و آشــاميدنى ها 
استفاده كرده و خداوند اين يك ماه رمضان را براى تربيت و تزكيه نفس و 

روح او و همچنين سالمتى جسم او معين كرده است.
وى با اشــاره به اينكه كوچك ترين اذيت و آزارى از ناحيه زبان نبايد در ماه 

رمضان اتفاق بيافتد افزود: قلب روزه دار هم بايد روزه باشد.
طه محمــدى با بيان اينكه روزه دارى خوى و خصلت شــيطانى، درندگى و 
حيوانى را در انسان از بين مى برد، اظهار كرد: يكى از زيبايى هاى ماه رمضان 

افطار دادن است.

نماينده ولى فقيه در استان:

كنند مى  كجى  دهن  اسالم  به  ران  روزه خوا
ه! ز و ر دهان  با  دالالن  سودجويى 

هرچه انسان ارتباط بيشترى با حضرت داشته باشد 
دوستى و محبت بيشترى ايجاد مى شود و وقتى محبت 

ايجاد شد.
حجت االســالم ابوالفضل اســماعيلى، كارشناس مركز 
تخصصــى مهدويت در گفت وگو با شبســتان در رابطه 
بــا «بهره مندى از فضاى معنوى مــاه مبارك رمضان در 
راســتاى ارتباط هر چه بيشتر با امام حّى حضرت حجت 
عليه السالم» تصريح كرد: آنچه باعث دور شدن انسان از 
امامش مى شود، گناه است. شخص امام مهدى عجل اهللا 
تعالى فرجه در ايــن باره مى فرمايند: «اگر نبود آنچه كه 
ما از آن كراهت داريم و شــما را از ما دور مى كند؛ شما از 

ديدار ما محروم نمى شديد.»
وى افزود: براى درك بهتر مطلب مثالى بزنم. فرض كنيد 
كه دو نفر با هم نســبت و آشنايى داشته باشند؛ اين دو 
وقتى برخالف ميل هم رفتار كنند و از عهدى كه نســبت 
به هم داشــته اند تخلف ورزند يا در رابطه با هم كوتاهى 
داشته باشند؛ طبيعتا ميان آنها فاصله ايجاد مى شود. حال 
اگر بخواهند كه دوباره به هم نزديك شــوند و آن انس و 
محبت گذشته را دوباره زنده كنند بايد اين بدعهدى ها و 

تخلف ها و ... برداشته شود.
بهترين كار براى نزديك شدن به امام عصر عليه السالم 

«ترك گناه» است
كارشــناس مهدوى خاطرنشــان كرد: بهترين كار براى 
نزديك شدن به امام عصر عليه السالم و خداوند متعال، 
«تــرك گناه» و دورى از آن اســت و ماه مبارك رمضان 
بهترين فرصت براى اين كار است. البته اولياى خدا اغلب 
از ماه رجب ايــن كار را آغاز مى كنند چون معتقدند ماه 
رجب ماه «تخليه» است؛ يعنى چون ماه رجب ماه خدا و 
شــعبان، ماه پيامبر خدا صل اهللا عليه وآله و رمضان، ماه 
بندگان خدا است پس بايد ماه رجب را غنيمت شمرد. چرا 
كه خداوند متعال در اين ماه، رحمت خود را بيشتر از ساير 
ماه ها نازل مى كند از جهت اينكه رجب ماه خدا است و 
در اين ماه انسان بهتر مى تواند با رذايل اخالقى و خطاها 

و اشتباهات خود مبارزه و از آنها دورى كند.
مدير مدرسه علميه مهديه گفت: ماه شعبان ماه «تحليه» 
است يعنى وقتى در رجب كه ماه «تخليه» است از بدى ها 
خالى شديم، در شعبان بايد جاى آن را با خوبى ها پر كرد 
و نتيجه اين دو ماه در ماه مبارك رمضان كه ماه «تجليه» 

(جلوه كردن و شكوفا شدن) است نمايان مى شود.
حجت االسالم اسماعيلى ادامه داد:بنده هاى خوب خدا، 
به اين دليل است كه هيچ وقت دوست ندارند ماه مبارك 
رمضان را از دســت بدهند چرا كــه در اين ماه در حال 
برداشت هستند. اما به هر حال بر اساس روايات و خطاب 
به عموم مردم نقل شــده است كه در ماه مبارك رمضان 
بهترين كار «ترك گناه» اســت. انسان اگر گناه را ترك 
كرد افضل اعمال را انجام داده است. ما تمايل به كار خير 
داريم اما همان بزرگوارى كه قرار است كار خير را براى او 
انجام دهيم، نخســتين چيزى كه از ما طلب مى كند اين 
است كه «خطا نكنيم». به عبارت ديگر امام مهدى عليه 
السالم خود مى فرمايند كه «شما خطا نكنيد و باعث اذيت 
ما نباشــيد؛ اين براى من شيرين تر و بهتر است از آن كه 

هديه اى بياوريد يا كار خيرى انجام دهيد.»

بديل  بى  فرصت  رمضان؛ 
محبوب با  انس  بــراى  منتظران 

 با آغار ماه مبارك رمضان و روزه دارى مردم، شاهد 
افزايش تقاضا براى كاالهاى اساســى مربوط به اين ماه 

مبارك در بازار هستيم. 
در اين ميــان اما برخى از فرصت پيــش آمده در اين 
ماه سوءاســتفاده كرده و اقدام به گران فروشى و تخلف 
مى كننــد. به عبارت ديگر، با آغــاز ماه مبارك رمضان 
و افزايش تقاضاى مردم براى خريد كاالهاى اساســى، 
بازار تخلف و گران فروشى داغ مى شود و از سوى ديگر، 

نظارت و بازرسى ها نيز شدت مى يابد.
گشت هاى مشترك بازرسى در سطح استان در راستاى 
برخــورد با متخلفان آغاز بــه كار مى كنند و همزمان با 
اين اقدام، مســئوالن دولتى و اتحاديه هاى مرتبط نيز 
آمادگى خود را براى تنظيم بازار و نظارت بر نحوه عرضه 
كاالهاى مورد نياز اعالم كرده اند. اين در حاليست كه با 
ابالغ دستورالعمل  طرح نظارتى ويژه ايام اين ماه، شاهد 
نظارت و بازرســى هرچه بيشتر توسط واحدهاى ناظر 
درباره قيمت 13 قلم كاالى پرمصرف چون ســال هاى 

پيش هستيم.
دســتورالعمل طــرح نظارتى به واحدهــا و ادارات 
بازرســى و نظــارت ايام ماه مبــارك رمضان براى 
نظــارت بر عملكــرد واحدهاى توليــدى، توزيعى 
و خدماتى در اســتان همدان ابالغ شــد تا درباره 
اقالم اساســى مورد تقاضاى مردم كه شــامل 13 
قلم كاالى دســته بندى شده است شاهد بازرسى و 
نظارت هرچه بيشــتر واحدهاى مربوطه در صورت 

رويت هرگونه تخلف توســط فروشــندگان يا ارائه 
گزارش هاى مردمى باشــيم. اقالم مــورد تقاضا در 
ماه مبارك رمضــان لبنيات، پروتئين، برنج، روغن، 
قند، شــكر، خرما، ميوه، ســبزيجات، شيرينى هاى 
پرمصــرف، آش، حليم، زولبيا و باميه اعالم شــده 
كه بر اين اساس و طبق ابالغيه دستورالعمل طرح 
نظارتى ويژه اين ماه با حداكثر ظرفيت بازرســى و 

نظارت انجام مى شود.
هرگونه تخلف اعم از گران فروشــى، عدم درج قيمت، 
عدم صدور فاكتور و تخلف درباره فروش اقالم مربوطه 
با برخورد واحدها و ادارات بازرســى و نظارت ايام ماه 
مبارك رمضان روبه رو خواهد شــد و در دستورالعمل 
مربوطــه آمده اســت كــه شــهروندان و هموطنان 
مى توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادى 

مراتب را به شماره 124 اعالم كنند.
 رئيــس اتاق اصناف همدان  با بيــان اينكه كاالهاى 
مــورد نياز ماه مبارك رمضان بــه وفور در بازار وجود 
دارد گفــت: اجــازه هيچ گونه نوســانى را در وضعيت 

عرضه كاال در بازار مصرف نخواهيم داد. 
حميدرضا فرســايى وحيد افزود: همچنين تمهيدات 
الزم بــراى تامين كاالهاى پرمصــرف در ماه مبارك 
رمضان انديشيده شده و با توجه به ثبات قيمت كاالها 
در بــازار، در حال حاضر دليلى  بــراى افزايش قيمت 

اقالم مصرفى اين ماه وجود ندارد.
وى با اشــاره بــه اينكه در صورت مشــاهده هر گونه 

تخلــف در قيمت كاالهــا در ماه رمضان، مســئوالن 
ستاد تنظيم بازار برخوردهاى الزم را خواهند داشت، 
تصريح كرد: همچنين ســازمان تعزيــرات حكومتى 
براى برخورد با تخلفات قيمتى در ماه مبارك رمضان 
تمهيدات الزم را انديشــيده است اين در حاليست كه 
قيمت گذارى كاالهاى اساسى از سوى سازمان حمايت 
از توليدكنندگان و مصرف كنندگان انجام مى شــود و 
اتاق هاى اصنــاف تنها ناظر بر رونــد قيمت گذارى ها 
هســتند همچنين بازرســى و نظارت، كنترل و رصد 
بازار در دســت اصناف است و دستورالعمل رسيدگى 
و نظــارت بر بازار به تمام اتاق  هاى اصناف اســتان در 

شهرستان ها ابالغ شده است.
دبيرســتاد تنطيم بازار اســتان همچنين گفت: اتاق 
اصناف و دســتگاههاى نظارتى مكلفند در آستانه ماه 

مبارك رمضان نظارت بيشترى بر بازار داشته باشند.
رضوان جالل افزود: براى ماه مبارك رمضان 750 تن 
برنج ، هزارو 200 تن شــكر و500 تن مرغ وگوشــت 

قرمز ذخيره شده است.
رئيــس انجمن حمايــت از حقــوق مصرف كنندگان 
همدان نيز با تاكيد بر اينكــه افزايش قيمت زولبيا و 
باميه در همدان قانونى نيست، گفت: زولبيا و باميه به 
نرخ ســال 95 و به ازاى هر كيلو زولبيا و باميه درجه 
يك 10 هــزار تومان و نوع درجــه دو 9 هزار تومان 

عرضه شود. 
آرش طاووســى افــزود: اتحاديه هــاى صنفى موظف 

هستند طبق اين دستورالعمل پيشنهاد اصالح قيمت 
را به كميته نرخ گذارى متشكل از نمايندگان سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت،  انجمــن حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان، اتاق اصناف و اتحاديه مربوطه ارسال 

كنند.
وى تصريح كرد: امســال به دليل عدم ارائه مستندات 
قابــل قبول از طرف اتحاديه قنادان همدان، هيچگونه 
افزايش قيمتى توســط كميته نرخ گذارى مصوب نشد 
و مقرر گرديد قيمت زولبيا و بامى با همان نرخ ســال 
95 به ازاى هر كيلو زولبيا و باميه درجه يك 10 هزار 

تومان و نوع درجه دو 9 هزار تومان عرضه شود.
رئيــس انجمن حمايت از حقــوق مصرف كنندگان 
همدان اظهار داشــت: طــرح موضوعى بــا عنوان 
تخفيــف قنادان به مردم را تاييــد نمى كنيم چراكه 
اساســا زولبيــا و باميه بــه قيمت آخريــن مصوبه 
كميســيون نظارت در سال 95 در حال عرضه است 
و كميتــه نرخ گــذارى هيچگونه مصوبــه اى در اين 
زمينــه تا به امروز نداشــته اســت. وى تاكيد كرد: 
مصرف كنندگان در صورت مشــاهده فروش زولبيا 
و باميــه به نرخ بيش از قيمت اعالمى، موضوع را به 
انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان به آدرس 
بلوار 15 فروردين، سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اطالع دهند و يا با شماره 124 اعالم گزارش كنند. 
توصيه مى شود در هنگام خريد حتما فاكتور فروش 

از واحد صنفى دريافت شود.
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 مجيد بيات
 اگر ماه رمضان را بر اســاس آيات قرآن، ســيره 
معصومين و به ويژه خطبه شــعبانيه نبى مكرم اسالم 
پييش ببريم قطعا سالمت اجتماعى در جامعه به اوج 
خواهد رسيد و آســيب هاى اجتماعى از جامعه رخت 

خواهد بست.
مدير كل تبليغات اســالمى استان همدان با اشاره به 
فضيلت هــاى ماه مبارك رمضان گفت: يكى از فرصت 
هاى بســيار مغتنم فرهنگى تبليغى در فرهنگ دينى 
ما مناســبت هاى دينى و مذهبى اســت و يكى از آن 

مناسبتها هم ماه مبارك رمضان است.
حجت االســالم على دشتكى در گفت و گو با خبرنگار 
مــا در خصوص فضيلت هاى ايــن ماه پر خير و بركت 
اظهار داشــت: از آن جايى كه خداوند تبارك و تعالى 
مى فرمايد ماه مبارك رمضان ماه خدا است در آخرين 
خطبه نبى مكرم اسالم در جمعه آخر شعبان اينگونه 
 ِ َُّه َقْد أَْقَبَل إِلَْيُكْم َشْهُر اهللاَّ آمده اســت � أَيَُّها النَّاُس إِن
ْحَمِة َو الَْمْغِفَرِة � يعنى ماه خدا رو كرده  بِالَْبَرَكــِة َو الرَّ
اســت به شــما و لذا در اين ماه بركــت و  رحمت و 

مغفرت است.
 رمضــان ماهى كه زمينــه تعميق باورهاى 

دينى در آن براى مردم آماده است
حجت االسالم دشتكى ادامه داد: نفس كشيدن در اين 
ماه تســبيح اســت، خوابيدن در اين ماه عبادت است 
پس بنابراين با توجه به عظمت، فضيلت و جايگاه اين 
ماه طبيعتا مردم سعى دارند كه در اين ماه آن حدود 

و احكام الهى را مراعات بكنند.
مدير كل تبليغات اسالمى استان همدان بيان داشت: 
وقتــى كه زمينه رعايت حــدود و احكام الهى در بين 
مردم اســت بدين معناست كه زمينه تبيين و تعميق 
باورهاى اعتقادى برايش محيا است و هرجا هم زمينه 
باورهــاى دينى و اعتقادى محيا باشــد، طبيعتا آنجا 
بحث آسيبها به ويژه آسيبهاى اجتماعى كمتر خواهد 
بود. وى با اشــاره به پيام هاى خطبه شــعبانيه اظهار 
داشــت: يكى از پيام هاى آن رعايت حسن خلق است 
پــس بنابراين اين ماه موجب ايجاد حســن خلق مى 
شود و برخى درگيرى ها مثل درگيرى هاى خانوادگى 

و بحث طالق به حداقل برسد.
حجت االســالم دشــتكى افــزود: در بحــث حرمت 
بزرگترها در اين ماه و بزرگ داشتن كوچكترها تأكيد 
شده است، اگر اينها مراعات شود خيلى از آسيب هاى 
اجتماعى به حداقل مى رســد بحث ديگر صله ارحام و 

ارتباط با ديگران اســت كه تأكيد شده است اگر مردم 
در ايــن ماه به صله ارحــام بپردازند و اين موضوع در 
بين مردم نهادينه شود حقيقتا آن اضطراب استرس و 

برخى درگيرى ها به حداقل خواهد رسيد.
 چشم ما در رمضان روزه باشد آسيب برخى 

مفاسد اخالقى به حداقل مى رسد
وى تصريح كرد: در اين ماه به روزه چشــم و گوش و 
دهان صراحتا تأكيد شده است اگر چشم ما در اين ماه 
روزه باشد آســيبهاى برخى مفاسد اخالقى به حداقل 
خواهد رســيد و همين موجب ميشــود كه ســالمت 

اجتماعى در جامعه تقويت شود.
حجت االســالم دشتكى افزود: در خطبه شعبانيه نبى 
مكرم اســالم تأكيد بر اطعام و توجه بر ايتام دارند اگر 
اطعام در اين ماه مورد توجه اســت معنايش آن است 
كه رســيدگى به فقرا و نيازمندان در اولويت اســت، 
يكى از آســيب ها فقر و گرســنگى و همچنين يكى 
از آســيب ها بحث ايتام و نيازمندان و معلولين اســت 
كه تأكيدات فراوانى شــده اســت كه آنها مورد توجه 
قرار بگيرند.مدير كل تبليغات اســالمى استان همدان 
اظهار داشــت: اگر ما اين ماه را بر اساس آيات قرآن، 
ســيره معصومين و به ويژه خطبه شعبانيه نبى مكرم 
اسالم پياده بكنيم سالمت اجتماعى در جامعه در اوج 
خواهد بود و آســيب هاى اجتماعى از جامعه ما رخت 
خواهد بست. دشــتكى با اشاره به برنامه هاى سازمان 
تبليغات اســالمى در اســتان همدان عنوان كرد: در 
ماه مبارك رمضان چون يــك فرصت طاليى تبليغى 
اســت از اين جهت 10 هزار نفر شبكه تبليغى در اين 
ايام فعال شــده اســت كه قبل از ماه مبارك رمضان 
ما بحث نشســت هاى توجيهى شبكه تبليغى در همه 
شهرســتان ها تحت عنوان طاليه داران تبليغ را انجام 
داديم. وى افزود: بحث غبار روبى 1700 مســجد در 
ســطح استان انجام شده اســت براى آمادگى و ورود 
بــه ماه مبارك رمضان، اعــزام 1700 مبلغ به 1800 
نقطه اســتان انجام شده است و حدود 800 مداح در 
كنار مبلغين فعاليت هاى مذهبى خواهند داشت، 700 
هيأت هم برنامه ريزى شده است كه برنامه هاى قرآنى 

و تبليغى داشته باشند.
دشــتكى ادامه داد: حدود 300 موسسه قرآنى برنامه 
هايى را اجــرا خواهند نمود كه برنامه قرآنى شــامل  
بحث هاى آموزش قرآن، تفســير قرآن و كرسى هاى 
تالوت اســت و بحث جمع خوانــى هاى قرآنى كه در 
همه شهرســتان ها اســت كه در مركز اســتان جمع 
خوانى محورى در حســينيه امــام خواهد بود كه در 
تلوزيون توســط  شــبكه اســتانى براى افــرادى كه 

نمى توانند حضور پيدا بكنند پخش خواهد شد.
وى يادآور شــد: شــخصيت هاى فرهنگى، تبليغى و 
علمى به ويژه از مركز مجمع عالى تفســير كشور در 
اســتان حضور پيدا خواهند كرد كه محوريت قرآن و 

تفسير را در برنامه هاى تبليغى خود دارند.
اين مسئول استانى تأكيد كرد: در اولويت هاى تبليغى 
هم توجه مــا در اولويت اول به مناطــق محروم اعم 
ازمناطق محروم روســتايى و مناطق حاشــيه شهرها 
است و همچنين بحث توجه به بانوان و جوانان اولويت 
بعدى ما اســت. وى با اشــاره به اولويت هاى بعدى 
سازمان تبليغات اسالمى استان همدان افزود: سومين 
اولويت اجراى طرح سالمت اجتماعى است و در نهايت 
اولويت بعدى تبيين شــعار ســال و مبانى و گفتمان 
ســازى اش است كه با اين نگاه در خدمت مردم عزيز 
در تكيه ها، حسينه ها، مساجد و ديگر مراكز جمعيتى 

خواهيم بود. 
 برنامه هاى تبليغات اســالمى براى سالگرد 

ارتحال امام(ره)
وي تصريح كرد: به مناســبت ارتحــال امام خميني در 
روزهاي 14 و 15 خردادماه در همه مساجد، هيأت هاي 
مذهبي اســتان همدان، با موضوع انديشه امام خميني 
برنامه ويژه اي خواهند داشت. دشتكي افزود: يكي ديگر از 
برنامه هاي 14 و 15 خردادماه جلسه محوري خواهد بود 
كه سخنران جلسه انديشه هاي امام خميني(ره) در اين 
جلسات مطرح خواهند كرد. وي همچنين برنامه هيأت 
عزاداري و ســينه زني، احسان، اطعام، صدقات، تبليغات 
محيط و ايستگاه صلواتي را از ديگر برنامه ها در روز 14 و 

15 خردادماه برشمرد.

مدير كل تبليغات اسالمى استان همدان

جامعه سالمت  ز  ســا زمينه  رمضان 
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رستوران و تاالر هتل
م مخا خا

آماده پذيرايى از مراسم افطارى شما 
همشهريان عزيز مى باشد

تلفن تماس:تلفن تماس:99--3424441034244410--081081

حلول ماه مبارك رمضان بر 
همگان مبارك باد

حلول ماه مبارك رمضانن بر
بهمگان مبارك باد  در طول روزه داري دســتگاه گوارش براي حدود 

چندين ساعت خالي مي ماند و در واقع اين دستگـــاه 
و ســــاير دستگاههايي كه به نحوي در هضم و جذب 
مواد غذايي دخالت دارند اســتراحت مي كنند و بعد از 
روزه داري بــه نحو بهتــري اعمال خــود را به انجام 
مي رسانند. مطالعات متعددي نقش موثر روزه داري را 
در بهبود بيماري هاي مختلف نشان داده اند. در اغلــب 
بيماريهائي كه عادات غلط غذايي، چاقي و افزايش وزن 
در بــروز آنها دخالــت دارند روزه داري مفيد اســت. 
مطالعات نشان داده است روزه گرفتن براي مبتاليان به 
چربي خون باال بســيار مفيد است و ميزان چربي هاي 
نامطلوب موجــود در خون را تنظيم مي كند و موجب 

افزايش ميزان چربي هاي مفيد خون مي شود. 
بــه طور كلي پيروي از يك برنامه غذايي صحيح در ايام 
ماه مبارك رمضان از اهميت ويژه اي برخوردار است تا 
هــم بتوان عادات غذايي غلط را اصــالح كرد و  هم از 

بركات معنوي اين ماه بهره برد.
 تغذيه صحيح به هنگام سحر و افطار

در ماه مبارك رمضان نيز مانند هميشه پيروي از برنامه 
غذايي متنوع و متعادل شامل چهار گروه اصلي غذايي 
(نان و غالت، ميوه ها و ســبزيها، گوشــت و حبوبات و 
تخم مرغ، شــير و لبنيات) ضروري است. با رعايــــت 
تـنوع و تعادل در مصرف غذا نيازهاي تغذيه اي شامل 
آب، امالح، ويتامين ها، پروتئين و انرژي مورد نياز بدن، 
تامين مي شود.  توصيه مي شود افراد روزه دار همانند 
زماني كه روزه دار نيســتند ســه وعده غذا بخورند كه 
اين وعده ها شــامل افطار، شام و سحر است اما در ماه 
مبــارك رمضان صرف غذا در دفعــات كمتر مثال 2 بار 
در روز نيز اشــكالي ندارد و به شرايط جسمي و توانايي 
فرد بســتگي دارد. بهتر اســت غذاي مصرفي در وعده 

سحري خصوصيات و ويژگي وعده ناهار را داشته باشد 
تا از ايجاد گرســنگي در طول روز پيشگيري شود. مي 
توان در فاصله افطار تا سحر يك وعده غذايي مثل شام 
ســبك را صرف كرد كــــه البته اين به وضعيت خود 
شخص و تمايل او به صرف غذا بستگي دارد. در هنگام 
افطار مصرف غذاهاي سبك و مختصر شامل گروه هاي 
غذايي شير و لبنيات (مانند شير، ماست و پنير) ميوه ها 
و ســبزيها و نان و غالت (مانند برنج و نان)  توصيه مي 
شود مانند نان و پنير و سبزي كه يكي از عادات خوب 

غذايي هموطنان در اين ايام است. 
نكته مهم شستشوى كامل و ضد عفوني نمودن سبزي 
مصرفي اســت كه در ايــن دوران بايد بيش از پيش به 
آن توجه نمود. عالوه بر آن مصرف شــير گرم و فرني و 
يــا شير برنج در هنگام افطار مناسب است. استفاده از 
مواد غذايي آبكي مثل سوپ، آش، حليم بــدون روغن 
(حليم منبع خوبي از مواد نشاســته اي، فيبر، پتاسيم 
و منيزيوم اســت) و همچنين مايعــات به هنگام افطار 
و ســحر موجب حفظ تعادل آب و امالح فرد روزه دار 

مي شود.
عالوه بر آن اســتفاده از ســبزيها و ميوه ها در هنگام 
افطار و همچنين در فاصله زماني بين افطار تا سحر به 
دليل اينكه منبع خوبي از فيبر هســتند براي دستگاه 
گوارش بسيار مفيد است و مانع بروز يبوست مي شود. 
توصيه مي شود در وعده سحري مقدار مناسبي سبزي 
هاي مختلف مصــرف شود. سبزي ها با دارا بودن مواد 
مغذي مختلف و آب، عالوه بر تامين ويتامين ها و امالح 
مورد نياز بدن، از تشــنگي فرد در طول روز جلوگيري 
مي كنند. مصرف مواد غذايي شيرين در وعده سحري 
توصيه نمي شود. مصرف مواد غذايي شيرين با تحريك 
انسولين موجب ورود قند خون به داخل سلول ها و در 

نتيجه كاهش قند خون مي شوند. به اين ترتيب مصرف 
مـــــواد غـــذايي شيرين و حاوي قندهاي ساده مثل 
شيرينى و شــكالت در وعده سحري موجب مي شود 
شخص زودتر گرسنه شود. انواع ميوه را كه حاوي مواد 
مغذي بســيار مفيد براي سالمت بدن است بهتر است 
در وعده افطار و يا در فاصله افطار تا سحر مصرف كرد.

از كربوهيدرات هاي پيچيده مثل غالت از جمله گندم، 
جو  و ... حبوبات مثل عدس، لوبيا، نان هاي سبوس دار 
و غذاهاي حاوي فيبر مثل ســبزي ها، حبوبات، غالت، 
ميوه هاي با پوست، ميوه هاي خشك مخصوصا گالبي، 
آلو و انجير و بادام در وعد هاي غذايي مخصوصا سحري 
بيشتر استفاده كنيد. اين غذاها باعث مي شوند احساس 
گرســنگي كمتري كنيد چون به آهســتگي هضم مي 

شود.
توصيه مي شود براي تامين آب مورد نياز پس از صرف 
افطــار و تا قبــل از خواب به تدريج انــواع ميوه، چاي 
كمرنگ و ساير مايعات به ويژه آب براي جبران كم آبي 

بدن نوشيده شود.
 هنگام افطار و ســحري از مصرف چه مواد 

غذايي بايد اجتناب كنيم؟
يكي از عــادات غلط غذايي روزه داران اين اســت كه 
به دليل تشــنگي زياد در هنگام شروع افطار آب سرد، 
نوشــابه و يا غيره اســتفاده مي كنند. توصيه مي شود 
افطار خود را با كمي آب گرم و يا چاي آغاز كنند. پس 
از آن مي توانند از خرما يا كشــمش استفاده كنند زيرا 
اين دو ســبب كنترل اشتها مي شود و از بيش خواري 
به هنگام افطار ممانعــت مي كند. عالوه بر آن مصرف 
خرما در ماه مبارك رمضان در تنظيم قند خون بسيار 
مفيد اســـــت لــذا تـــــوصيه مي شود كه در وعده 
افطار حتي المقدور 5-3 عدد خرما مصرف شود (خرما 

منبع خوبي از مواد مغذي، قند، فيبر و پتاســيم است). 
از مصرف بيش از حد خرما نيز مانند ساير شيريني ها 
پرهيز شود. به طور كلي توصيه مي شود به جاي مصرف 
انواع شــيريني ها مثل زولبيــا و باميه كه فقط حاوي 
انرژي و فاقد مواد مغذي (ويتامين ها و امالح) هستند، 
از مواد غذايي طبيعي شــيرين مثل خرما، كشمش و 
انواع ميوه استفاده شود. افراط در مصرف انواع شيريني 
به هنگام افطــار چاقي و اضافه وزن را به دنبال خواهد 
داشــت. مصرف آب زياد به هنگام صرف افطار ســبب 
اختــالل در هضم مواد غذايي مي شــود. بعد از صرف 
سحري نيز بســـياري از همــوطنــان عزيز از بيــــم 
تشنــــگي در طول روز به مقدار فراوان آب مي نوشند 

كه كار درستي نيست.
توصيه مي شــود كه در وعده هاي ســحري و افطار از 
پرخــوري، مصرف غذاهــاي چرب و ســرخ كردني و 
غذاهاي حاوي مقادير زياد قندهاي ســاده مثل قند و 
شــكر پرهيز شود. از نوشــيدن بيش از اندازه چاى در 
وعده ســحري اجتناب نمائيد چون چاي باعث افزايش 
دفع ادرار و از دســت رفتن نمك هاي معدني كه بدن 

شما در طول روز به آن احتياج دارد مي شود. 
توصيه مي شود روزه داران عزيز از مصرف تنقالت زياد 
در فاصله افطار تا سحر پرهيز كنند. اين قبيل مواد دير 
هضم هســتند و سبب مي شوند كه به هنگام سحر به 
دليل پري معده ميل به غذا كاهش پيدا كند. همچنين، 
مصرف مـــــواد غذايي سنگين، دير هضم، پر چرب و 
سرخ شده به هنگام افطار مناسب نيست. به طور كلي 
توصيه مي شــود به جاي غذاهاي چرب و سرخ شده از 

غذاهاي آب پز و بخارپز كبابى استفاده شود. 
■ آرزو كاوه ئى-  كارشناس مسئول تغذيه 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان

ان ر ا ه د ز و ر تغذيه  و  سحر  و  ر   فطا ا
هتل  رســتوران  فطارى  ا مجلل  هتل بوفه  رســتوران  فطارى  ا مجلل  بوفه 

باطاهر با لمللى  ا باطاهربيــن  با لمللى  ا بيــن 
با تخفيف ويژه  در ماه مبارك رمضان 
در خدمت همشهريان گرامى است 

ر  فطا
ا

ر  د ن 
يگا ا
ر

بى آ ه 
موع

مج

ل بين المللى 
مجموعه آبى ورزشى هت

باباطاهر 

از ساعت 20الى 2بامداد 

سرو افطار 
با 

هريان گرامى مى باشد 
4 -408134227180 -08134227180پذيرايى همش

3162 - 31523162 - 3152
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 گرفتن روزه سحرى بدون دليلى بر قوى بنيه 
بودن شخص و يا سالمت كامل او نيست.مصرف 
مايعات در حدود 2/5 ليتر در روز توصيه مى شود 
تا ســالمت كليه ها به خطر نيفتد. بخشى از اين 

مايعات بايد در وعده سحرى تامين شود.
غذاهاى توصيه شده در وعده سحر

به جهت ســالمت بدن و بخصــوص كليه ها 
گرفتن روزه بدون ســحرى توصيه نمى شود. 
ســحر بايد زودتر از خواب برخيزيم بخصوص 
جهت نوجوانان روزه دار تا با آرامش بيشــتر 
و جويدن كامل غذاى ســحر مصرف شود. در 
سحر بايد غذاى كاملى مثل انواع خوراك ها و 
پلوخورشت ها صرف شود تا بدن در طول روز 

دچار مشكل نشود. 
از لبنيات توصيه به مصرف ماست و از ميوه 
ها و سبزيها مى توان سيب ، سبزى خوردن 
، ســاالد ، گوجه فرنگى و هندوانه استفاده 
كرد. زيــرا به علت درصد بــاالى آب ميوه 
جات در طول روز احساس تشنگى كمترى 
به شخص دســت خواهد داد. استفاده بيش 
از اندازه از برخى مــواد مثل غذاهاى چرب 
، كشــك ، ته ديگ ، آش در هنگام ســحر 
ممكن اســت در طول روز شــخص را دچار 

تشنگى كند.
رژيــم غذايى براى ســحر بايد متنوع باشــد 
و همــه نيازهاى شــخص را بــرآورده كند . 
اگر امكان داشــته باشد در ســحر يك كاسه 
كوچك سوپ جو ميل شود زيرا به دليل نوع 
كربوهيدراتى كه دارد احســاس گرسنگى را 
در طــول روز به تعويق مــى اندازد. عالوه بر 
ســوپ جو در ســحر مى توان از نان ، سيب 

زمينى و برنج نيز استفاده كرد.

غذاهاى مناسب براى افطار
به علت آنكه قبل از افطار بدن حدود 18 ساعت 
گرسنه بوده است و مقدار ذخاير قند خون بدن 
كه تنها غذاى اختصاصى سيستم مغز و اعصاب 
اســت كاهش يافته ،بنابراين بايد در وهله اول 
قند خون افزايش يابد . بهتر است افطار با يك 
استكان شيرگرم و خرما شروع شود. در مقايسه 
خرما و عســل با شيرينى هاى مرسوم در افطار 
مثــل زولبيا و باميه مى تــوان گفت كه ارزش 
غذايى خرما و عســل بســيار باالتر از آنهاست 
. خطرات آلودگى شــيميايى زولبيا و باميه به 
خصوص در زمان غوطه ور شدن آنها در روغن 
معموال از كنتــرل ما خارج اســت. بايد توجه 
داشت كه مصرف بيش از حد شيرينى ها حتى 
خرما و عسل هم در افطار توصيه نمى شودزيرا 
مانع صرف شــام شده و از طرف ديگر شيرينى 
هاى اضافى در بدن تبديل به چربى مى شود و 
ممكن است خطر چاقى و افزايش وزن را داشته 
باشــد.مصرف حليم در افطار به شرط نداشتن 
نمك و يا چربى زياد و در حد اعتدال اشــكالى 
ندارد. مصرف آش و ســوپ هاى تند و پر ادويه 
در افطار ممكن اســت اثرات ســوء بر دستگاه 

گوارش داشته باشد و توصيه نمى شود.

توصيه هاى كلى به روزه داران
مجموع غذاى مصرفــى در ماه مبارك رمضان 
بايد كمتر از ســاير اوقات باشد. مصرف خرما و 
عسل به عنوان بهترين شيرينى جايگزين ساير 
شيرينى هاى مصنوعى مثل زولبيا و باميه شود. 
كماكان مصرف دو بــار در هفته ماهى توصيه 
مى شود. مصرف ســاالد و ميوه و سبزيجات و 
لبنيات به جهت تامين آب و امالح بدن در ايام 

ماه مبارك رمضان توصيه مى شــود تا انشاءاهللا 
بتوانيــم هم از فوائد اخروى روزه دارى و هم از 

داشتن بدنى سالم بهره مند شويم.

غذاهاى ممنوعه 
اســتفاده از مواد قندى ســاده مثل ثند و شكر 
، آب نبــات ، غذاهــاى پرچرب ، پــر ادويه ، 
سوســيس و كالباس ، ســس مايونز ، غذاهاى 
پرنمــك ، غذاهــاى نفاخ ، افــراط در مصرف 
حلوا ، شــله زرد ، زولبيا و باميه ، مصرف زياد 
آب سرد و نوشابه هاى ســرد از عادات غذايى 
نادرست اســت كه بايد در ماه مبارك رمضان 
از آنهــا پرهيز كرد و يا مصــرف آنها را محدود 
نمود. سعى شود بجاى استفاده از غذاهاى سرخ 
كردنى روش طبخ غذاى خود را بصورت آب پز 

، بخارپز تغييردهيد.

افرادى كه دارو مصرف مى كنند
هيــچ يــك از بيمــاران نبايــد داروى خود را 
خودســرانه و بدون نظر پزشك معالج كاهش، 
افزايــش يا قطع نمايندولى مى توانند ســاعت 

مصرف آن را با نظر پزشك خود تغيير دهند.

توصيه هايى براى نوجوانان
به علت نياز به مواد مغذى در دختران و پسران 
در حال بلوغ مى بايســت دريافــت انرژى آنها 
بيش از افــراد عادى باشــد . نوجوانان بايد به 
طــور اعتدال و متنوع از تمــام پنج گروه مواد 
غذايى استفاده كنند تا دچار كمبود مواد مغذى 
نشــوند. فاصله كم بين افطار و شــام ، مصرف 
ســاالد و ماســت در زمان افطار و سحر و شير 
قبل از خواب مى توانــد در تامين آب و امالح 

آنان مفيد باشد. به علت عالقه خاص در سنين 
نوجوانى به غذاهاى آماده مثل ساندويچ ،پيتزا 
، نوشابه ، شــكالتها ، چيپس و .... والدين بايد 
مصرف اينگونه تنقــالت و غذاهاى آماده را در 
ماه مبارك كنترل و محدود نمايند. به نوجوانان 
عزيز بايد يادآور شــد كه با غــذاى آماده نمى 

توان روزه گرفت.

روزه در زنان حامله و شيرده
اگر احتمال مى رود كه ســالمت مادر و جنين 
در مخاطره است ، ترجيحا بعدا قضاى آن را به 

جاى آورند.

روزه ورزشكاران
توصيه مى شــود كه رژيم غذايى ورزشكاران در 
اين ايام بيشــتر تحت كنترل باشــد. از غذاهاى 
پروتئين دار مثل گوشــت قرمز، مرغ ، ماهى و 
تخم مرغ بيشتر استفاده كنند. براى افطارمصرف 
لبنيات به خصوص شــير و خرما ، سوپ توصيه 
مى شود. مى توان از برخى دسرها مثل حلواارده 
، شــله زرد ،حلــوا پس از مصــرف غذاى كامل 
اســتفاده كرد. شروع ورزش بايد 2 الى 3 ساعت 
بعد از افطار باشد تا بدن فرصت هضم موادغذايى 
مصرفى را داشته باشد. ورزشكاران روزه دار بايد 
از مصرف پودرهاى رايــج در بازار كه به صورت 
چربى سوز و يا عضله ساز به علت عوارض جانبى 
آنها بر كليه و دستگاه توليد مثل خوددارى كنند 
و يــا در صورت وجود برچســب تاييد از جانب 
وزارت بهداشت با احتياط و تحت نظر متخصص 

تغذيه مصرف شوند.
■ دكتر عباديان: معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكى همدان

رمضان مبارك  ماه  تغذيــه اى  نكات 



6
پنجشنبه-11 خرداد ماه 1396 پنجشنبه-11 خرداد ماه 1396

7

 ميترا عباسى  
 بخش اعظم و مهمى ازفرهنگ غنى ما را آداب و 
رسومى تشكيل ميدهد كه بواسطه قدمتش از قداست 
بااليى برخوردار است،آداب و رسومى كه همه ساله در 
ماه برگزار ميشدند ومتاسفانه اكنون زندگى  ماشينى و 
مكانيزه شــدن زندگى باعث شده  تقريبا بخشى از اين 
فرهنگ،و آداب و رسوم  به فراموشى سپرده شود،و اين 
مســاله ميتواند به انزواى بخشى از فرهنگ ما در دهه 
هــاى پيش رو بينجامد لذا اميدواريم ما بعنوان نســل 
حاضربراى زنده نگاه داشــتن، حفــظ و احياى بخش 
فراموش شده اين آداب و رسوم و سنت ها تالش كنيم 
البته خوشــبختانه هنوز بخشــى ازاين ســنت ها در 
روســتاها زنده هســتند و اين خود راه را براى حفظ و 

ماندگارى اين سنت ها هموار كرده است
آداب ورسوم ماه مبارك رمضان درشهر همدان

 يكــى ازآداب و رســومى كــه هنوزدرگير زندگى 
ماشينى  و مكانيزه ما نشده است و دربرخى محله ها ى 
همدان و روستاها حفظ شده است،سنت (كلوخ اندازان) 
است،به اين ترتيب كه روز آخر ماه شعبان را درفرهنگ 
اين شهركلوخ اندازان ميگويند،دراين روز مردم شادى 
كنان با طبخ و تهيه غذاى مخصوص اين روز بنام (كباب 
سرداشى) كه متشــكل از گوشــت چرخ كرده،سيب 
زمينى،پياز،تخم مرغ گوجه فرنگى و ادويه است سفره 

هاى خود را براى اطعام نيازمندان پهن ميكند 
 مراسم (كيسه بركت)نيزاز ديگر سنت هاى قديمى 
ماه رمضان اســت كه 27 ماه مبارك رمضان با حضور 
زنان روزه دار در مساجد برگزارميشود، به اين ترتيب كه 
زنان روزه داربا خود به مســجد نخ و ســوزن و پارچه 
ميبرند و در بين دو نماز ظهر و عصر مشــغول دوختن 
كيســه هايى بنام كيسه بركت ميشوند علت انجام اين 

سنت نيز اين است كه مردم اعتقاد دارند هر فردى كه 
داخل اين كيسه ها پول بريزد خداوند اموال و دارايى او 

را دو چندان ميكند 
 جمع آورى خرده هاى سفره افطار از اول تا آخر ماه 
رمضان نيز يكى از ست هاى حسنه همدانى ها در ماه 
رمضان بوده اســت به اين ترتيب كه هر كسى از اول تا 
پابان اين ماه خرده هاى ســفره افطارش را جمع كند و 
در عيد قربان در آبگوشــتى بريزد كه با گوشت قربانى 
درست شده اســت خداوند همه آرزوهاى او را برآورده 

ميكند
 طبخ (آش رشته ترشى)در روز عيد فطر نيز يكى ديگر 
از رسوم همدانى ها بوده كه اعتقاد داشتند پس از يك ماه 

روزه دارى،خوردن غذاى آبكى بسيار سومند است

آداب و رسوم ماليرى ها در ماه رمضان
 غبارروبى مساجد توسط مردان و زنان اولين سنتى 
اســت كه در اين شهرستان نويد فرارسيدن ماه مبارك 

رمضان را ميدهد
 افطــارى دادن داماد به نوعروســش از ديگر آيين 
پرطرفداردرماليرست كه اين مراسم در دوران نامزدى و 
عقد بســتگى انجام ميگيرد ،كه در اين سنت خانواده 
داماد افطارى را تدارك ميبينند و آن را به خانه عروس 

ميفرستند
 يكى ديگر ازآداب و رســوم مردم ديندار مالير كه 
هنوز هم فراموش نشده است توزيع آجيل مشكل گشا 
هنگام افطار بين مــردم روزه دار و خصوصا افراد نابالغ 
است كه به اعتقاد مردم به حاجت روا شدن حاجتمندان 

مى انجامد

آداب و رسوم نهاوند يها در ماه رمضان

 عــالوه بــر رســوم مشــتركى كــه بيــن مردم  
نهاوند،همدان،ومالير وجود دارد،يكى از آداب و رســوم 
نهاندى هــا تهيه نان گرده و كلوا كه نوعى شــيرينى 
ميباشد توسط بانوان خانه  قبل از شروع ماه مبارك با 
تنورهاى خانگى اســت ،كه در تمام 30 روز ماه رمضان 

اين دو نان بر سفره افطار قرار داده ميشوند
 توزيع شــير نذرى در لحظات افطار در مساجد در 
بين نمازگزاران به يــاد مظلوميت حضرت على (ع)در 
شبهاى قدرنيز يكى ديگر آداب و رسوم نهاونئى هاست 

كه هنوزم حفظ شده است
 يكى ديگر از آداب بسيار پسنديده مردم نهاوند در 
اين ايام اين است كه،افراد متمول در هر محله،اول،وسط 
و آخــر ماه رمضان گوســفندى را ذبــح ميكنند،از آن 
آبگوشــتى تهيه ميكنند و در مساجد و حسينيه هادر 
بين روزه داران و نمازگزاران توزيع ميكنند كه اعتقاد بر 
اين اســت اين نذرى ها تا پايان سال باعث بركت دادن 

به سفره صاحب نذرى ميشود

آداب و رسوم رمضان در رزن
 در رزن آداب و رسوم ماه رمضان بيشتر ازهر نقطه 
ديگر از اين شهرســتان ،در قروه در جزين حفظ شده 
اســت و درواقع پايبندى قروه ايى ها در به پا داشــتن 

سنت ها بسيار پررنگ تر است 
 در اواخر ماه مبارك رمضان مردم سعى ميكنند به 
باالى پشت بام  و يا باالى تپه مشرف به كوه( قورد تپه 

)ميروند و استهالل ماه را رصد كنند
 از ديگر رســوم اين اهالى اين است كه مادر بزرگ 
در روز عيد ســعيد فطر ظرفى را پــر از گندم و ظرف 
ديگرى را پر ازآرد ميكند و از اهالى خانه ميخواهد كف 
دستانشان را در آن بزنند و صورت خود را با آن متبرك 

كنند كه اين مســاله نيز در بــاور رزنى ها نوعى تبرك 
جستن است

 طبخ آش سماغ  متشــكل از بلغور گندم،نخود و 
لوبيا،چغندر،گوشت گوسفند،گردو و ادويه يكى از سنت 
هاى تويســركانى هاســت كه  در روز عيد فطر طبخ 
ميشــود،طبخ ايــن آش يكى از بارزترين ســنت هاى 
تويســركانى ها در ماه  رمضان اســت كه هنوز هم تا 
حدودى حفظ شده اســت و در خانواده هايى كه مادر 
بزرگ حضور دارد اين آش حتما در روز عيد فطر طبخ 

ميشود
 دربرخــى محله هاى قديمــى نيز هنوز  آداب 
ورسوم قديمى وسنتى ازقبيل بيداركردن همسايه 
براى سحر ،دعوت براى افطارى،پختن گرده مغزى 
كه نوعى نان اســت كه براى تزيين روى آن ازپياز 
داغ وتخم مرغ وگردواستفاده ميشود *يكى ديگر از 
ســنت هاى اين شــهر عالوه بر طبخ آش ســماغ  
پختن آش ترش باســركه محلى است كه اين آش 
هم در روز عيدفطر طبخ ميشود ودليل طبخ اين را 
آمادگــى معده بــراى خوردن وآشــاميدن روزمره 

ميدانند.
دركنار اين ســنت هاى زيبا و حسنه،ســنت هايى هم 
هستند كه متااســفانه كامال فراموش شده اند از جمله 
مراسم سحر خوانى كه ســنت مشترك همه شهرهاى 
اســتات همدان بوده است و اهالى خانه يك ساعت قبل 
سحر بيدار ميشدند و دعاهاى مخصوص سحر ميخواندند 
و يا برخى هم براى بيدار كردن همســايگان اين دعا را 
بر پشــت بامها ميخواندند.يكى ديگر از اين سنت هاى 
فراموش شــده كه گره ناگشــودنى با فرهنــگ ما دارد 
شاهنامه خوانى در سحرهاى ماه رمضان بود كه متاسفانه 

اين سنت هم كامال فراموش شده است.

 ورزش كه همواره براى سالمتى جسم و روح به آن 
سفارش شــده اســت، در ماه مبارك رمضان جلوه پر 
رنگ ترى يافته و مى تواند نقش خود در اين مهم را بهتر 
و بيشــتر ايفا كند. ورزش نه تنها با روزه منافاتى ندارد 
بلكه اگر به صورت صحيح و اصولى انجام شود، موجب 
آرامش و كاهش استرس ورزشكاران مى شود و استقامت 

فكرى و صبر آنان را تقويت مى كند.
از ســويى ديگر بر هيچكس پوشيده نيست كه روزه در 
ماه مبارك رمضان تاثيرى مستقيم بر سالمت جسمى 
و روحى افراد دارد و بر همين اساس است كه مى گويند 

ورزش با روزه هيچ منافاتى ندارد.
كارشناســان بر اين باورند كه ورزش در ماه رمضان از 
تجمع چربى در بدن جلوگيرى كرده و عمل سوخت و 
ساز را تسهيل مى كند، به طوريكه ورزشكارانى كه روزه 
مى گيرند كمتر دچار مشكالت گوارشى و قند خون مى 

شوند. 
لذا ورزشــكاران مى توانند با يك برنامــه غذايى غنى، 
انــرژى مورد نياز را براى انجام فعاليت هاى ورزشــى و 

حفظ ساختار بدنى به دست آورند. 
روزه دارى با شــرط رعايت نكات تغذيه اى و جلوگيرى 
از پايين آمدن فشــار و قند خون، نــه تنها منافاتى با 
ورزش كردن ندارد بلكه به انجام هرچه بهتر فعاليت هاى 

ورزشكاران نيز كمك مى كند.

 تأثيــر روزه بر ســالمت بــدن از ديدگاه 
دانشمندان

 در پرتو پيشرفت دانش پزشكى، پزشكان و متخصصان 

دريافته اند كــه روزه عالى ترين روش براى درمان انواع 
بيمارى ها به شمار مى رود. كمتر طبيبى است كه به اين 

حقيقت اشاره اى نكرده باشد.
دكتر الكســيس كارل، در كتاب انسان موجودى 
ناشناخته مى نويســد: با روزه دارى قند خون، در 
كبــد مى ريزد و چربى هاىى كه در زير پوســت 
ذخيره شــده اند و پروتئين هــاى عضالت و غدد 
و ســلول هاى كبدى آزاد مى شــوند و به مصرف 

مى رسند. تغذيه 
دكتر ژان فروموزان، روش معالجه با روزه را شستشوى 
اعضاى بدن تعبير مى كند كه در آغاز روزه دارى، عرق 
بدن زياد اســت، دهان بو مى گيرد، گاه آب از بينى راه 
مى افتد كه همه ى اينها عالمت شروع شستشوى كامل 
بدن اســت. پس از 3 تا 4 روز بو برطرف مى شود، اسيد 
اوريك ادرار كاهش مى يابد و شــخص احساس سبكى 
و نشــاط خارق العاده مى كند. در ايــن حال اعضا هم 

استراحت كافى دارند.
اما دكتر تومانيانس راجع به فوايد روزه مى نويسد: روزه 
بهترين راه معالجه و حفظ تندرســتى است. مخصوصا 
امراضى كه بر دســتگاه هاى هاضمه، به خصوص كليه 
و كبد عارض مى شــود و به توسط دارو نمى توان آنها را 

عالج كرد، روزه به خوبى معالجه مى كند.
چيزى كه پيداست اينكه ســالمتى جسم در اسالم از 
اهميت ويژه اى برخوردار است به گونه اى كه در روايات 
اســالمى از آن به عنوان «بزرگترين نعمت» ياد شــده 

است. 
روزه از جمله احكام انسان ســاز اسالمى است كه عالوه 

بر اينكه جالدهنده روح آدمى است، جسم انسان را نيز 
طراوت و جان تازه مى بخشد. 

با توجه به اينكه عامل بسيارى از بيمارى ها، پرخورى 
و زياده روى در خوردن غذاهاى مختلف است، بهترين 
راه مبارزه با اين بيماري ها، روزه دارى است؛ به طورى 
كه امروزه دانشــمندان، پس از طــى مراحل مختلف 
تحقيقــات علمــى و تجربــى روزه دارى را به عنوان 
عالى ترين روش براى درمان انــواع بيمارى ها معرفى 

مى كنند.

 روزه دارى و چربى خون باال
طــى مطالعات صــورت گرفتــه روزه گرفتن براى 
افراد مبتال به چربى خون باال مفيد اســت و ميزان 
چربى هاى نامطلوب موجود در خون را تنظيم كرده 
و موجب افزايــش ميزان چربى مفيد خون در بدن 

مى شود.
برخــى از بيماران مبتال به ديابــت نوع دوم تحت نظر 
پزشــك معالج و يك متخصص تغديــه مى توانند روزه 

بگيرند و از اثرات مفيد روزه بهره مند شوند.
روزه دارى در اغلب بيمارى هايى كه عادات غلط غذايى، 
چاقى و افزايــش وزن در بروز آن ها دخالت دارد نقش 

موثرى در بهبودى اين نوع بيمارى ها دارد.

 روزه دارى و كاهش استرس
براســاس آخرين يافته ها و تحقيقات علمى، روزه دارى 
موجب كاهش استرس و اضطراب در بين افراد مى شود.

روزه دارى نبايــد موجب پرخورى به هنگام ســحر و 

تغييرات بى نظمى در خواب شــود و در صورت رعايت 
اين مســايل، روزه دارى صحيح به كاهش اســترس ها 

منجر مى شود.
پژوهش هاى علمى نشــان مى دهد در طول ماه مبارك 
رمضــان كاهش كامل و صد درصدى خودكشــى ها و 
كاهش نســبى جرايم عمومى مانند جرايم راهنمايى و 

رانندگى و جرايم خاص مى شود.

 تاثير روزه گرفتن بر دستگاه گوارش
دســتگاه گوارش را مى توان يكى از پركارترين دستگاه 
هاى بدن ناميد زيرا گوارش دائما در حال هضم غذاست 
تا بتواند مواد مورد نياز ساير قسمت هاى بدن را تامين 
كند. دستگاه گوارش روزه داران در ماه رمضان مى تواند 
اســتراحت كرده تا بدن از ابتال به بيمارى هاى گوارشى 

در امان بماند.

 در رمضان ورزش را ترك نكنيد
ورزش در ماه رمضان، از تجمع چربى در بدن جلوگيرى 
و عمل ســوخت و ساز را تســهيل مى كند. همچنين 
ورزش عالوه بر تاثير مثبت بر توانايى هاى جســمانى، 
ســهم زيادى در افزايش قدرت يادگيرى و توانايى هاى 

ذهنى انسان دارد.
تداوم ورزش، راهى مناســب براى سالمت و لذت بردن 
بيشــتر از اين ماه است. اگر فرد اصول تغذيه اى صحيح 
را رعايت كند، مى تواند در كنار روزه دارى به ورزشــى 
منظم و ماليم نيز بپردازد و اين گونه ســالمت جسمى 

خود را تامين كند.

دستان ما ر   د ا   خد نى  ميهما بدنرســم  سالمت  بر  روزه   مستقيم  ثر    ا
■ در رمضان ورزش را ترك نكنيد


