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سبک
شکم گرسنه ورزش نکنیدزندگی

یک متخصص طب ایرانی، در ارتباط با اهمیت 
ورزش در طب ایرانی، توضیحاتی ارائه داد.

مناسب  ورزش  گفت:  شیرویه  پانته آ 
طوری که  به  است،  تندرستی  شاه کلید 
در  قانون  کتاب  در  سینا  بوعلی  حکیم 
تدبیر  تدابیر مشترک، مهم ترین  بحث 
نخست،  درجه  در  را  تندرستی  در 
ورزش کردن و سپس تدبیر غذا و خواب 

می داند.
را  مهم  هدف  چند  ورزش  افزود:  وی 
تأمین می کند که مهم ترین آنها تقویت انرژی 
حیات یا همان حرارت غریزی است، همان انرژی 
حیاتی است که باعث زنده ماندن انسان می شود، این حرارت غریزی یا همان 
انرژی حیات از بدو ایجاد نطفه تا لحظه مرگ با فرد هست و باعث زنده ماندن او 
می شود و به طبع تقویت حرارت غریزی باعث سالمتی جسم و روح و شادابی و 

جوان ماندن فرد می شود.
زندگی  و  تحرکی  کم  عوارض  به  اشاره  با  ایرانی  طب  متخصص  و  پزشک  این 
صنعتی امروزه، گفت: کم تحرکی و بی تحرکی و زندگی صنعتی باعث تجمع مواد 
زائد در بدن می شود که ما در طب ایرانی به آن بدن باشت یا امتالء می گوئیم 
هم  رایج  طب  در  و  می شود  بدن  در  مختلف  بیماری های  زمینه ساز  خود  که 
مطالعات مختلف نشان داده اند که کم تحرکی و بی تحرکی زمینه ساز بیماری های 
متخلفی همچون بیماری های قلبی عروقی، فشار خون، چربی خون، دیابت، حتی 
سکته های مغزی و قلبی و یا بیماری های عفونی می شود. ورزش صحیح، بدون 

هیچ گونه عارضه ای به دفع این مواد زائد کمک می کند.
مکان،  زمان،  پنج شاخص  به  مناسب،  ورزش  ویژگی های  شیرویه درخصوص 
مدت، شدت و نوع ورزش اشاره کرد و گفت: در مورد زمان ورزش باید بدانیم وقتی 
فرد گرسنه است نباید ورزش نکند. همچنین تا دو ساعت بعد از خوردن غذا ورزش 
ممنوع است. به خصوص اگر فرد غذای سنگینی خورده باشد البته اگر غذای سبکی 
مکان  مورد  در  همچنین  کند.  ورزش  غذا  از  بعد  ساعت  یک  می تواند  می خورد 
ورزش، ورزش باید جایی انجام شود که هوای مطبوع و تهویه خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: مدت، شدت و نوع ورزش در طب ایرانی شخصی و متناسب با 
شرایط فرد است؛ یعنی برای هر فرد با توجه به ویژگی هایی که دارد مثل سن، 
جنس، مزاج، شغل، آمادگی بدنی ، شدت، مدت و نوع ورزش تعیین می شود و 
کامالً شخصی سازی شده است که این از زیبایی های طب ایرانی است. به طور 
کلی شدت و مدت ورزش باید در حدی باشد که ضربان قلب کمی افزایش پیدا 
کند، تنفس تند و عمیق باشد، درحالیکه فرد بتواند یک جمله سه کلمه ای را 
بگوید، مقداری عرق کند و این تعریق خیلی زیاد و بیش از اندازه نباشد. پوست 
صورت باید در حین ورزش یک مقدار برافروخته و قرمز شود و پوست بدن یک 
مقداری گرم شود. نکته بسیار مهم این است که بدن به مرز کوفتگی و خستگی 
نرسد به طوری که بعد از ورزش نیاز به استراحت داشته باشد و احساس کوفتگی 

کند.
شیرویه با اشاره به اینکه نمی توان برای همه افراد یک ورزش خاص را توصیه 
کرد، گفت: از لحاظ مزاج کسانی که مزاج سرد و تری دارند از همه بیشتر به ورزش 
نیاز دارند این افراد؛ ورزش شدید، سریع و طوالنی مدت؛ مثل فوتبال بسکتبال، 
والیبال این ها برایشان مناسب تر است. از همه کمتر مزاج گرم و خشک نیاز به 
ورزش دارند. مزاج های گرم و تر، ورزش هایی مثل اسکی، هاکی روی یخ برایشان 
اما خیلی  مناسب تر است، یعنی ورزش هایی که طوالنی باشند، هوازی باشند، 
شدید نباشند و در هوای خنک انجام شوند. در مزاج سرد و تر که اصطالحاً به 

آن می گویند مزاج بلغمی، باید ورزش شدید و سریع باشد مثل مثل دو سرعت.
وی ادامه داد: ورزش افراد دارای مزاج های سرد و خشک باید یک شدت متوسطی 
داشته باشد و کوتاه مدت باشد و مکرر و هر بار به مدت کوتاه ورزش کنند. مثل 
دویدن آهسته یا کشتی، ژیمناستیک، شنا کردن در آبی که دمایش معتدل مایل 
به گرم باشد و افراد با مزاج های گرم و خشک باید ورزشی که انجام می دهند شدت 
کمتر و مدت کوتاه تری داشته باشد. مثل شنا، واترپلو و دمای آبی هم که در آن 

شنا می کنند باید معتدل مایل به خنک باشد.
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رونمایی ال جی از لوازم خانگی 
جدید خود با طراحی مینیمال در 

2023 CES نمایشگاه
ال جی الکترونیکس )LG( قصد دارد در نمایشگاه 
CES 2023 سری جدیدی از لوازم خانگی با طراحی 
مینیمال از جمله ماشین لباسشویی و خشک کن را 
با رویکرد جدید معرفی کند. مجموعه محصوالت 
جدید، برای ارائه زیبایی ماندگار و مینیمال، تمرکز 
خود را به ماهیت هر دستگاه و حذف تمام عناصر 
این  است.  کرده  معطوف  ضروری  غیر  طراحی 
محصوالت متمایز و بادوام که حاوی مواد بازیافتی 
به  نسبت  و خارجی هستند،  داخلی  قطعات  در 
انرژی  و  کمتر  قطعات  به  معمولی  خانگی  لوازم 
کمتری برای ساخت نیاز دارند و تعهد قوی ال جی 
به پایداری را نشان می دهند. لوازم خانگی مینیمال 
تزئینات  فاقد  بودن  عین چشم نواز  در  که  ال جی 
اضافی هستند، با هر نوع دکوراسیون، طرح، رنگ 
یا چیدمان داخلی سازگار هستند. پالت بی رنگ و 
بدون زوائد، ظاهری مدرن و در عین حال کالسیک 
به محصوالت می دهد که باعث می شود این لوازم 
به بهترین نحو با محیط اطراف خود هماهنگ شوند. 
عالوه بر زبان طراحی ساده و مینیمال، لوازم خانگی 
ال جی به کاربران خود تجربه ای زیبا از یک کنترل 
راستای  در  می دهد.  دردسر  بی  و  کمال  و  تمام 
مخرب  اثرات  مداوم  کاهش  برای  ال جی  هدف 
عملیاتی،  حوزه های  تمامی  در  زیست محیطی 
محصوالت شیک و جدید با در نظر گرفتن اصل 
با  شده اند.  طراحی   )Sustainability( پایداری 
کاهش تعداد اجزا و عناصر چاپی مورد استفاده، 
لوازم خانگی با طراحی مینیمالیستی ال جی به زمان، 
منابع و انرژی کمتری برای تولید نیاز دارند. همچنین 
در ساخت قطعات داخلی و خارجی - و حمل و 
بسته بندی - هر مدل در مجموعه جدید، از مواد 
قابل بازیافت استفاده شده است. مجموعه نوآورانه 
قابل ارتقاء ال جی همچنین شامل یخچال، ماشین 
ظرفشویی  ماشین  و  فر  خشک کن،  لباسشویی، 
است. به این معنی که کاربران می توانند از طریق 
  ™LG ThinQ برنامه  در  به روزرسانی  بخش 
را به محصوالت خود اضافه  قابلیت های جدیدی 
کنند. لیو جائه چئول، رئیس شرکت لوازم خانگی و 
راه کارهای تهویه مطبوع ال جی الکترونیکس: “لوازم 
خانگی ما با طراحی مینیمالیستی، پایدار، شیک و 
کاربری ساده، ارزش جدیدی را برای مشتری ارائه 
می کنند. ما به ارائه راه حل های پیشرفته و مدبرانه 
را  زیست محیطی  مسئولیت  به  ما  پایندی  که 
منعکس می کند با استفاده از فناوری های نوآورانه 

خود ادامه خواهیم داد.” 

ویترین

کتاب زندگی، آرا و اندیشه های عالمه محمدتقی جعفری چاپ شد
کتاب »عالمه محمدتقی جعفری؛ سرگذشت و ایام، 
تنظیم علی  و  تدوین  و  با گردآوری  اندیشه ها«  و  آرا 
جعفری توسط دفتر نشر فرهنگ اسالمی منتشر و راهی 
بازار نشر شد. به گزارش مهر، کتاب »عالمه محمدتقی 
جعفری؛ سرگذشت و ایام، آرا و اندیشه ها« با گردآوری 
و تدوین و تنظیم علی جعفری توسط دفتر نشر فرهنگ 

اسالمی منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
2۵ آبان ماه امسال رونمایی شد. این کتاب مجموعه ای 
از گفتگوهای انجام شده با عالمه جعفری از سال ۱3۶0 
تا ۱3۷0، حکایات، خاطرات، اندرزهای وی به اطرافیان، 
شرح مختصر آخرین روزهای زندگی عالمه و خاطرات 
فرزندان، نزدیکان و دوستان وی است که توسط علی 

جعفری فرزند وی گردآوری و تدوین شده اند. عبدالله 
نصری، برتراند راسل، منوچهر صدوقی سها، احسان 
سیدمحمود  آیت الله  عبدالسالم،  محمد  طبری، 
شریعتی،  محمدتقی  هشترودی،  محسن  طالقانی، 
شیخ عبدالله حائری و ... ازجمله افرادی هستند که در 

این خاطرات و گفتگوها حضور دارند.

عکس: علی حدادی اصل/مهرعملیات آب خاکی و بیچینگ در رزمایش مشترک ذورالفقار آجا

عکس نوشت

یک پنگوئن رباتیک کارمند بیمارستان می شود!
یک ربات شبیه به پنگوئن، دوره آزمایشی کار خود را برای دارورسانی در 
سایر  به  شدن،  تایید  صورت  در  تا  می گذارد  سر  پشت  بیمارستان 

بیمارستان ها نیز ارائه شود.
فناوری  از  که  رباتی  میل،  دیلی  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
مشابه وسایل نقلیه خودران استفاده می کند، به عنوان بخشی از 
یک آزمایش جدید، داروها را به قسمت های گوناگون بیمارستان ها 
می رساند. این ربات کمک رسان برای حمل کردن و رساندن نسخه ها 
 )MKUH( »و سایر اقالم به سراسر »بیمارستان دانشگاه میلتون کینز

استفاده می شود تا میزان فشار کاری انسان ها را کاهش دهد.
آو  بریتانیایی »آکادمی  این ربات موسوم به »میلتون«، محصول شرکت 
رباتیکس« )Academy of Robotics(  است که پیشتر روی یک فناوری برای خودروی خودران »کار-

گو« )Kar-Go( کار کرده بود. این ربات نیز مانند کار-گو از فناوری های سونار و لیدار برای حرکت کردن 
در اطراف موانعی مانند افراد، ویلچرها و تخت های بیمارستان استفاده می کند.

ربات میلتون که کمی شبیه به پنگوئن است، بین داروخانه بیمارستان و بخش بستری که فاصله قابل 
توجهی با یکدیگر دارند، حرکت خواهد کرد. این ربات دارای محفظه ای برای حمل کردن داروها است 

که پس از رسیدن به مقصد باید توسط کارکنان بیمارستان باز شود.
پیش از آوردن ربات به بیمارستان، شرکت سازنده آن را در یک پروژه شبیه سازی شده آزمایش کرد که 

با همکاری کارکنان بیمارستان از طریق جلسات آنالین و کارگاه های حضوری طراحی شده بود.
ربات میلتون پیش از اینکه در سال 2023 به بیمارستان های دیگر عرضه شود، در بیمارستان دانشگاه 
میلتون کینز به طور کامل آزمایش می شود. این ربات از سال آینده، رساندن دارو در مسیرهای ویژه را 
برای کمک رسانی به کارکنان آغاز خواهد کرد. بازخورد حاصل از این آزمایش، برای تصمیم گیری در مورد 

ارسال ربات به سایر بیمارستان ها استفاده خواهد شد.
»ویلیام ساچیتی« )William Sachiti(، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت آکادمی آو رباتیکس گفت: 
احساس مردم هنگام تعامل با این فناوری در بیمارستان، اهمیت ویژه ای دارد. ربات های کمک رسان 
با این هدف ارائه شده اند که زندگی را برای کارکنان بیمارستان و بیماران کمی آسان تر کنند، در صورت 
نیاز حضور داشته باشند و در صورت عدم نیاز محل را ترک کنند. ما امیدواریم که این فناوری، تجربه 

مثبتی را برای همه ارائه دهد و همچنان به آزمایش و ارتقای آن ادامه خواهیم داد.

تازههای
علمی


