ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و رﻓﻊ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ۸
دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم و ﺻﺤﯿﺢ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺲ اﺿﻄﺮاب را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﭼﺎیﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮس ،آرام ﮐﺮدن ذﻫﻦ و رﻓﻊ اﺿﻄﺮاب ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در واﻗﻊ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ داروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ

ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از ﻋﺼﺎره
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ) (GADرا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﺳﻄﻮﺧﻮدوس

اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و آرام ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮدهای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮﺧﯽ
از داروﻫﺎ در رﻓﻊ اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ .ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۰درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻠﮑﺴﺎن ،ﮐﭙﺴﻮل اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻟﻮرازﭘﺎم
در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  GADﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﭼﺎی ﺳﺒﺰ

ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﺮﺷﺎر از الﺗﯿﺎﻧﯿﻦ ،اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺿﻄﺮاب
را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺎی
ﺳﺒﺰ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺎی
ﺳﺒﺰ ﻫﻢ در دﺳﺘﻪ ﭼﺎیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ذﻫﻦ و رﻓﻊ اﺿﻄﺮاب
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

رﯾﺤﺎن ﻣﻘﺪس

رﯾﺤﺎن ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ذﻫﻦ و رﻓﻊ
اﺿﻄﺮاب ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره رﯾﺤﺎن ﻣﻘﺪس
ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

زردﭼﻮﺑﻪ

زردﭼﻮﺑﻪ ﻏﻨﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ۲۰۱۷ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ
اﺿﻄﺮاب و ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

رازﯾﺎﻧﻪ

در

ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﭼﺎی

رازﯾﺎﻧﻪ

ﺑﺮای

رﻓﻊ

اﺿﻄﺮاب

اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﺷﺪ

اﻣﺎ

ﯾﮏ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رازﯾﺎﻧﻪ دارای اﺛﺮات ﺿﺪ
اﺿﻄﺮاب و ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﺋﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﻞ رز

ﺑﻮی ﮔﻞ رز ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۲۰۱۶درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﯾﺤﻪ درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﮔﻼب ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﯿﻪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻄﺮ ﮔﻼب ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ذﻫﻦ و رﻓﻊ اﺿﻄﺮاب
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺟﯿﻨﺴﯿﻨﮓ

ﺟﯿﻨﺴﯿﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ درﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻣﺰاﯾﺎی آن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺟﯿﻨﺴﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺧﺴﺘﮕﯽ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن

رﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﭼﺎیﻫﺎ و ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰااﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
آرام ﮐﺮدن ذﻫﻦ و رﻓﻊ اﺿﻄﺮاب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای
روی ﻣﻮشﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ
اﺿﻄﺮاﺑﯽ داروﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

داﻧﺸﯿـﺎر ﮔـﺮوه ﺗﻐﺬﯾـﻪ داﻧﺸﮕـﺎه
ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷﮑــﯽ ﺗﻬــﺮان :ﻣﺼــﺮف
ﻧﻮﺷﯿـﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔـﺮم و دﻣﻨﻮشﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ،ﮔﻔﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ ،دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﮐﻤﺒﻮد وزن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻣﻬﺮ ،ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ
و رژﯾﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺎردار ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض
ـﺪن دﭼﺎر
ـﺖِ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧـ
ـﻪ ﻋﻠـ
ـﺘﻨﺪ و ﺑـ
ـﺎری ﻫﺴـ
ـﻪ ﺑﯿﻤـ
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑـ
ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ دو وﺟﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ

دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ِ  Dﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﻘﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ِ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺣﺬف و ﺑﻪ ﺟﺎی آن از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮهﻫﺎی
ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف
ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﺜﻞ ﭼﺎی و اﻧﻮاع دﻣﻨﻮشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺪن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری و ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﺗﻮﺻـﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای اﻓﺰاﯾـﺶ ﺳـﻄﺢ
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف دﻣﻨﻮش ﻫﺎ در
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۲ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺣﯿﺪرﯾﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻐﺬﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :در اﺑﺘـﺪای ﺷﯿـﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﺼـﺮف دم ﻧﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ زﻧﺠﺒﯿـﻞ،
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ،اﺳﻄﻮﺧﻮدوس و … ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دم ﻧﻮﺷﻬﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮدی ﻫﻮا ﻋﺎرﺿﻪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮔﺮم ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻋﻮارض ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاج ﻓﺮد در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﺮم ﻣﺰاج ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دمﻧﻮش زﻧﺠﺒﯿﻞ
دﭼﺎر ﺳﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ ،ﺧﺎرش و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﺮم و ﺳﺮد در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺰاج ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎرﺿﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دمﻧﻮش ﯾﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ،داروﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از
ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎ داروﻫﺎ ﻋﺎرﺿﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در
اﯾﻦ دوران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ،ﺷﺐﻫﺎ زود ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺪن
ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺷﺐ ﺗﺎ  ۳-۴ﺻﺒﺢ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﺧﻮاب ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎﯾﻢ اﺳﺖ.

ﺣﯿﺪرﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺧﻮاب در اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ و ﻏﺪد درون رﯾﺰ ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ،
اﺟﺎزه ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را ﻧﺪﻫﯿﻢ.

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺼﺮف دمﻧﻮش ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۱۲
ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۲ﺳﺎل دمﻧﻮﺷﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در
ﻣﺠﻤﻮع داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از
ﺷﺮﺑﺖﻫﺎ و داروﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻃﻔﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﺑﺖﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ روزاﻧﻪ ،ﻧﺮﻣﺶ و ورزش
را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :روزاﻧﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی
ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ،ﺣﻠﯿﻢ ،ﮐﺒﺎبﻫﺎ ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ و ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻀﻤﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺪن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﯿﺪرﯾﺎن ،ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﯿﻨﯽ و ﺳﯿﻨﻮس ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻤﻊ وﯾﺮوس در ﻣﺨﺎط ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و روزاﻧﻪ دو ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوز وﯾﺮوس را ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺨﺎط آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن را
ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آب ﻧﻤﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﯿﻨﯽ و ﺳﯿﻨﻮس اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧﻮری ﻧﻤﮏ را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف
ـﺪ از آب
ـﻪ ﺑﺎﯾـ
ـﻪ اﻟﺒﺘـ
ـﻢ ﮐـ
ـﺘﺸﻮ دﻫﯿـ
ـﺎ آن ﺷﺴـ
ـﯽ را ﺑـ
ـﻪ و ﺑﯿﻨـ
رﯾﺨﺘـ
ﺟﻮﺷﯿﺪه وﻟﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از داروﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،ژل روﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ داروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ

راهاﻧــﺪازی ﮐﻤﭙﯿــﻦ ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
دﻣﻨﻮشﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﭼﺎی /ﺑﻪ ﺟﺎی
ﭼﺎی دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ!
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ از اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﻣﻨﻮشﻫﺎی
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﭼﺎی ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﭼﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺎن در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﺑﻪ دﻣﻨﻮشﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺿﻤﻦ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺎﻻ زﻣﯿﻨﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﺻﻐﺮﻧﻮراﻟﻪ زاده در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی ﭼﺎی و
اﻧﻮاع دﻣﻨﻮش در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻃﺮح ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﻧﺨﺒﮕﺎن ،اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ
اﯾﺠﺎدی داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
 ۴درﺻﺪ ﭼﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺎن در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ
ذاﺋﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﺑﻪ دﻣﻨﻮش ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺛﺮوت داﺧﻠﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻧﻮراﻟﻪ زاده از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق در
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺸﺖ ،ﻓﺮآوری ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﮔﯿﺎﻫﺎن
داروﯾﯽ و داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ از درآﻣﺪزاﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ
ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ داد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در اﯾﺮان ،ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در
ﮐﺸﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوری ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و
اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ارزش آﻓﺮﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ اﻓﺰود :ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎده ،ﮐﺎﺷﺖ،
داﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﻓﺮآوری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری و ﺧﺮﯾﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎوره
و اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﻮﺳﻔﯽ آذر ،ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ درون زا ﺑﻮدن ،ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ،
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدن ،ﻃﺮح ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ را واﺟﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از دﯾﺮﺑﺎز ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺤﺚ
ﻃﺐ و ﺳﻼﻣﺖ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ
ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

