تشكيل حافظه غذايي
با مصرف غذاهاي شيرين
دنيا پرتو  :مصرف مواد غذايي شيرين موجب پديدار شدن حافظه
غذايي در مغز ميشود .جديدترين تحقيقات نشان ميدهد،

بخشي از مغز كه با عملكرد حافظه رويدادي يا اپيزوديك رابطه
دارد با مصرف مواد غذايي شيرين فعال ميشود.

به گزارش پژوهشگران دانشگاه جورجيا ،عملكرد
افرادي ك��ه به مصرف م��واد غذايي ش��يرين تمايل
دارند باعث ميش��ود ،تجارب شخصي آنها به صورت

فهرس��تي از مواد غذاي��ي و هيجانهاي��ي كه پس از
خوردن خوراكيهاي ش��يرين ايجاد ميشود ،به طور
مستقل در حافظه اپيزوديك ثبت شود .اين بررسيها
نشان داد ،نورونهاي فعال در هيپوكامپ مغز با مصرف
مواد غذايي شيرين فعال ميشوند و تجربهها بر اساس
زمان و مكان در اين نوع حافظه نقش ميبندد .پروفسور
ماريس پرنت ،عصب شناس و محقق دانشگاه جورجيا
در گزارش خود نوش��ت ،تيم تحقيقاتي ما به اين نتيجه
دستيافت،كهاينحافظهدركنترلرفتارهايتغذيهاي
نقش دارد .از آنجا كه بسياري از تصميم گيريهاي افراد
بر اساس تجربيات گذش��ته و هيجانهاي حاصل از آن

انجام ميش��ود ،اهميت نقش اين حافظه در پيدايش
عاداتهاي غذايي قابل تش��خيص اس��ت .براي نمونه
بس��ياري از افراد آموختهاند زماني كه تصور ميكنند از
عهدهانجامكاريناتوانهستند،ازمصرفخوراكيهاي
ش��يرين براي كاه��ش اضطراب و هيج��ان اندوه خود
اس��تفاده كنند .در واقع تصميم گيريهاي فعلي افراد
براساسزمانومكانيكهدرگذشتهمصرفغذاصورت
گرفته اس��ت باز ميگردد و حافظ��ه اپيزوديك قادر به
كنترل مصرف بي��ش از اندازه خوراكيهاي ش��يرين
اس��ت .به طوري ك��ه افراد مبتال به فراموش��ي ممكن
استدركوبرنامهدرستيازمصرفغذانداشتهباشند.

آزمايش��ي كه بر نمونههاي آزمايشگاهي انجام گرفت
نش��ان داد ،در موشها اخت�لال در حافظه اپيزوديك
غذايي ،سرعت ميل به خوردن تنقالت و شيريني جات
را باال ميبرد .متخصصان پيروي از الگوهاي نادرس��ت
زندگ��ي مانند تماش��اي تلويزيون به ط��ور افراطي و
افزايشميانوعدههايغذاييشيرينبدونبرنامهرادر
مختل شدن حافظه اپيزوديك و چاق شدن افراد مؤثر
ميدانند .به طوري كه آمارها اثبات كردهاند ،در افرادي
كه بدون برنامه تنقالت ش��يرين مص��رف ميكنند،
احتمال افزايش ميل به مصرف اين گروه از خوراكيها
و ابتال به اضافه وزن بيشتر است.
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زنـــــدگی
گروه زندگی 88757758 :

قانون های نانوشته ،روابط خانوادگی غیر ژنتیکی را در زندگی بافرزندان همسر و فرزند خواندگی متشنج می کند

نکته

رابطه رنگ سيب زمينيهاي سرخ شده و سرطان

مهت�اب محم�دي :
رن�گ و لع�اب پخ�ت و
پزه�اي خانگ�ي گاهي
اوقات هش�دار ميدهد
ك�ه س�رطان همي�ن
نزديكي است .به توصيه
مؤسس�ه تحقيقات�ي
دانش�گاه كلمبي�ا افراد
بايد مراقب رنگ س�يب
زمينيهاي س�رخ شده
خانگ�ي ،چيپسه�اي
برش�ته و نانهاي تست

آشپزخانهشانباشند.
آژانس تحقيقاتي غذا و سالمتي با اندازهگيري نرخ متوسط تركيب شيميايي آكريل
آميد در غذاهاي خانگي اعالم كرد ،خطر ابتال به سرطان در خانوادههايي كه به برشته
كردن نان ،س��يب زميني و مواد غذايي حاوي كربوهيدرات عالقهمند هستند ،وجود
دارد .به گزارش اين آژانس تحقيقاتي آكريل آميد شكلي از كارسينوژنها يا مادههاي
سرطانزا هستند كه در اثر افزايش حرارت دهي به مواد غذايي غني از نشاسته و حاوي
كربوهيدرات ،توليد ش��ده و خطر سرطاني شدن سلولها را به ميزان قابل توجهي باال
ميبرند .اين بررسي اثبات كرد با تيرهتر شدن مواد غذايي همچون سيب زميني و نان
در فرآيند برشته كردن ،احتمال توليد آكريل آميدها نيز افزايش پيدا ميكند.
يكي از محققان مركز تحقيقاتي اس��تاندارد و غذا در وبالگ خود نوشت ،نانهاي
برشته و س��يب زمينيهاي س��رخ ش��ده حاوي مقادير بااليي از تركيبات شيميايي
س��رطانزا هستند كه مطابق با مطالعات انجام گرفته نرخ باالي اين تركيبات سمي در
خوراكيهاي خانگي حاوي كربوهيدرات وجود دارد.
پروفس��ور گاي پوپي ،ادامه داد ،بسياري از افراد عالقهمند به مصرف سيب زميني
سرخ كرده ،چيپس خانگي و نان برشته هستند اين در حالي است كه مقادير توليد مواد
س��مي سرطانزا در اين نوع غذاها وجود داش��ته و تيرهتر شدن اين گروه از خوراكيها
خبر از افزايش توليد مواد سمي و سرطانزا ميدهد.
بايد توجه داش��ت رنگ طاليي بس��يار روش��ن براي تهيه چيپس يا سيب زميني
توليد ش��ده اين مواد سمي را به حداقل رسانده و براي تهيه نان تست نيز بايد رنگ آن
كمترين درجه تيرگي را داش��ته باشد و از برشته ش��دن آن جلوگيري شود .محققان
معتقدند ،معموالً از آنجا كه در درجه حرارت باالي  120درجه س��انتيگراد ،توليد اين
تركيبات ش��يميايي آغاز ميشود بهتر اس��ت از تفت دادن سيب زميني در دماي باال
و به م��دت طوالني خودداري كرد .به گزارش پژوهش��گران در بهترين حالت ،ميزان
آكريل آميد مواد غذايي نشاس��تهدار برش��ته  9ميكروگرم در واحد كيلوگرم است كه
اين ميزان در نانهاي كام ً
ال برش��ته و سيب زمينيهاي طاليي رنگ مايل به قهوهاي
به  167ميكروگرم ميرس��د .آمارها اثبات كرده است معموالً در چيپسهاي خانگي
يا كارخانهاي نامعتبر ميزان تركيب ش��يميايي س��رطان معادل با  1025ميكروگرم
آكريل آميد در واحد كيلوگرم است از اين رو با حذف اين خوراكي از رژيم غذايي روزانه
احتمال ابتال به س��رطان كاهش مييابد  .همچنين ميزان ماده س��رطان زا در سيب
زميني سرخ كرده و نانهاي برشته خانگي  950ميكروگرم تخمين زده شده كه نشان
دهنده بيتوجهي افراد در طبخ اين خوراكيها و در نظر نگرفتن رنگ آنها است.

تازه ها

فوايد دويدن براي جسم و ذهن
ورزش دويدن براي قلب
و عروق بس��يار مفيد است.
وحي��د وليپ��ور دكتراي
فيزيولوژي ورزش��ي افزود:
دويدن فواي��د زيادي براي
ب��دن دارد ك��ه زم��ان آن
بس��تگي ب��ه فعاليتهاي
روزمره مشخص دارد؛ افراد
پش��ت ميزنش��ين به زمان
بيش��تري براي دويدن نياز
دارند.
وي اضافه كرد :دويدن روش��ي مناسب براي رسيدن به وزن دلخواه است تا از اين
طريق كالري اضافه بدن س��وزانده شود .اين مدرس دانشگاه لرستان همچنين اظهار
كرد :دويدن ورزش��ي براي جسم و ذهن اس��ت .وليپور ادامه داد :معموالً مدت زمان
تعيين ش��ده براي دويدن  5روز در هفته و هر روز  30دقيقه اس��ت .وي تصريح كرد:
بايد در كنار دويدن از ورزشهاي مقاومتي و كشش��ي هم اس��تفاده كرد .هر كدام از
اين تمرينات فاكتورهاي مختلف��ي از بدن را تقويت ميكنند .اين عضو هيأت علمي
دانش��گاه لرستان يادآور ش��د :هيچ ورزش��ي به اندازه تمرينات استقامتي و از جمله
دويدن براي قلب و عروق مفيد نيست.

تأثير هورمون استرس بر حافظه

اگرچه كورتيزول معموالً به عنوان هورمون استرس شناخته ميشود اما
متخصصان معتقدند اين هورمون تأثير بيشتري بر سالمت بدن دارد.
در يك مطالعه جديد متخصصان به رابطه بين كورتيزول و قدرت حافظه در افراد
بزرگسال پي بردند.
بر اس��اس اين مطالعه ،افرادي كه در شب س��طح هورمون كورتيزول آنان به طور
غيرعادي باالست ،مغز كوچكتري دارند و در نتيجه در تستهاي شناختي هم امتياز
خوبي به دست نميآورند .متخصصان همچنين در حال بررسي ارتباط اين هورمون
با خطر بيماري قلبي و وزن هستند .در واقع اين هورمون روي كل بدن تأثير ميگذارد
اما متخصصان به دنبال درك اين اثرات هستند.
متخصصان با بيان اينكه سطح روزانه هورمون كورتيزول يعني باال يا پايين بودن
آن بر وضعيت كلي س�لامت اثرات متف��اوت دارد ،تأكيد كردند هنوز اطالعات كافي
در پاس��خ به اين موضوع وجود ندارد .در اين بررس��ي متخصصان ،سطح كورتيزول
صبحگاه��ي و عصرگاهي را در بزاق  4244فرد بزرگس��ال تس��ت كردند .در افرادي
كه س��طح هورمون كورتيزول عصرگاهي بيش��تر از معمول بود حجم مغز كوچكتر
و عملك��رد آن ضعيفتر بود در حالي كه باالتر بودن س��طح كورتيزول صبحگاهي با
عملكرد بهتر مغز ارتباط داشته است .اما متخصصان نتوانستهاند به اين پرسش پاسخ
دهند كه ابتدا باال رفتن س��طح كورتيزول موجب كاهش اندازه مغز ميشود يا اينكه
كوچكي مغز عامل افزايش س��طح كورتيزول است؟ همچنين اين نگراني وجود دارد
كه هورمون كورتيزول موجب افزايش وزن ميشود اما الزم است ابتدا به اين پرسش
پاس��خ دهيم كه افزايش وزن ،سطح اين هورمون را باال ميبرد يا باال رفتن كورتيزول
منجر به اضافه وزن ميشود؟
هورم��ون كورتيزول عالوه بر آن با اس��ترس در ارتباط اس��ت در تنظيم س��طح
قندخون ،سوخت و س��از بدن ،فشارخون و واكنشهاي ايمني نقش دارد .همچنين
الكتروليتها را متعادل ساخته و در دوران بارداري هم به زنان كمك ميكند.
در ش��رايط اس��ترسزا هورمون كورتيزول وارد جريان خون ميش��ود و به منابع
انرژي اجازه ميدهد كه در دسترس باشند و بدن را براي شرايط استرس آماده كنند.
زماني كه اين هورمون بدرستي عملكرد خود را داشته باشد سيگنالهاي مغز پس از
به پايان رسيدن خطر ،توليد كورتيزول را كم ميكنند اما اگر اين استرس دائمي شود
نگرانكننده اس��ت .با اين حال براي بررسي دقيقتر اثرات بلندمدت اين هورمون بر
بدن انجام مطالعات بيشتر ضروري است.

مري�م بهري�ان  :حض�ور وال�د و
فرزندان جديد در روابط خانوادگي با
چالشهاي متع�ددي همراه بوده كه
به دليل افزايش نرخ طالق و تشكيل
سيس�تمي جدي�د و ش�كلگيري
رواب�ط غي�ر ژنتيكي مي�ان والدين
و فرزن�دان ني�از ب�ه وض�ع قوانين
روانشناختي جديد و آگاهي از بايد
و نبايدهاي شكلدهي رابطه بيش از
گذش�ته احساس ميش�ود .از آنجا
كه سيس�تم خانواده پس از جابهجا
ش�دن يكي از اعضا ب�ا فردي جديد
يا اضافه ش�دن عضوي ب�ا فرهنگ،
دغدغهه�اي ذهني و به ط�ور كلي
پيش�ينهاي مغاير با ديگ�ر اعضاي
خانواده به طور كامل تغيير ميكند،
الزم است به اين روابط نگاهي علمي
و اصولي داش�ت و به جاي برچسب
زدن و داشتن برخوردهاي سوگيرانه
براي پر كردن فاصلههاي بين فردي
در اين گونه خانوادهها چارهاي پيدا
كرد.
مطالعات نش��ان ميدهد ،جابهجايي
والدي��ن در خانوادههاي��ي ك��ه فرزندان
كم سن و سالتر هس��تند با آسيبهاي
كمت��ري روب��هرو بوده و با افزايش س��ن
ك��ودكان و نزديك ش��دن آنها به مرحله
نوجواني  ،احتمال ش��كلگيري تنش و
درگيري بيش��تر خواهد ش��د .همچنين
در خانوادههاي��ي ك��ه والدي��ن قب��ل از
طالق درگيريهاي ش��ديدي داش��ته و
اس��ترسهاي قابل توجهي را به فرزندان
منتق��ل كردهاند ،پذي��رش والد جديد يا
خواه��ر و برادره��اي ديگر با مش��كالت
بيش��تري همراه بوده و نياز به مداخالت
درماني و كمك گرفتن از مشاور دارد.
علل سست شدن روابط
دكت��ر فرب��د فدايي روانپزش��ك در
خص��وص اهميت وض��ع قواني��ن روان
شناختي تازه و بهرهگيري از متخصصان
براي كم��ك به بهبود رواب��ط ميان والد
خواندهه��ا و فرزن��دان ميگويد ،به طور
كلي هر خانواده از همس��ران و فرزندان
تش��كيل ش��ده اس��ت ،اين خانواده به
صورت يك منظومه عم��ل ميكند ،در
منظومه ميان اعضا روابط دو گانه و چند
گانه وج��ود دارد ،در حالي كه مجموعه
به روابطي گفته ميش��ود كه تنها جمع
جبري مي��ان آنه��ا حاكم اس��ت .براي
نمونه قرار دادن مي��ز و صندلي كنار هم
ي��ك مجموعه را به وج��ود ميآورند ،اما
زماني كه موج��ودات زنده كنار يكديگر
قرار ميگيرن��د ،ايجاد منظومه ميكنند
 ،يعن��ي روابط گوناگ��ون از جمله روابط
عاطفي بين آنها برقرار ميش��ود ،در يك
خانواده ع��ادي عموماً پدر نقش محوري
همراه با مادر ايفا ميكن��د .پدر و مادر با
يكديگر روابط ويژهاي داشته و با هر يك
از فرزندانش��ان روابطي منحصر به فرد
دارند و روابط مي��ان فرزندان نيز قوانين
خاص خود را دارد.
اين متخص��ص ادامه ميدهد ،گاهي
ديده ميش��ود ،چند نف��ر از اعضاي اين
منظومه يك زير منظومه ديگر به وجود
ميآورند كه ب��ا عضوي از منظومه رابطه
خاص��ي دارد .براي نمونه ممكن اس��ت
مادر با دو نفر از فرزندان ارتباط نزديكي
برقرار كند و به صورت يكپارچه در مقابل
مرد خانواده عكسالعمل نشان دهند به
اين صورت مش��خص ميشود كه روابط
گوناگون��ي بين اعضا وج��ود دارد .براي
نمون��ه در آغ��از يك زندگي مش��ترك،
زن و ش��وهري كه ت��ازه ازدواج كردهاند
ي��ك منظوم��ه را تش��كيل دادهاند كه
ارتباطشان با دنياي بيرون كم است ،اما
پس از مدتي روابط زن و شوهر با ديگران
بيش��تر ميش��ود ضم��ن اينك��ه روابط
ميان فردي خود را ه��م حفظ كردهاند.
پ��س از تولد فرزند م��ادر و كودكان يك
زيرمنظومه تشكيل ميدهند كه پدر در
آن جايي ندارد و نتيجه آن ميش��ود كه
پدر احساس س��رخوردگي ميكند و به
بيرون از خانواده متمايل ميش��ود که با
بهبود روابط و تالش همسر معموالً پس
از چند ماه دوباره به داخل منظومه ورود
پي��دا ميكند و روابط مي��ان اعضا برقرار
ميگ��ردد .اگر اين اتف��اق نيفتد ،مرد به
دنبال اشتغاالت ذهني و تشكيل زندگي
ديگري رفته و كانون خانواده در معرض
خطر فروپاش��ي قرار ميگيرد .به عقيده
دكتر فدايي زماني ك��ه هر يك از زوجها

تدوین تبصره های جدید بر منظومه زندگی

قريب ب��ه  56درصد از فرزن��د خوان دهها،
كنت��رل ش��دنهاي وسواس��ي نامادري
يا ناپدريش��ان را عل��ت نارضايتي آنها از
روابط ميان فرديشان در سيستم خانواده
نیم نگاه

پيدا كردن بين�ش كافي از روابط ناصحي�ح و آگاهي از
قوانين روان ش�ناختي به والدين و فرزندان كمك ميكند
كه فاصلههاي ارتباطي خود را شناس�ايي و مشكالت را رفع
كنند
مطالعات نش�ان ميدهد ،استـــــــفاده از سبك
فرزن�د پروري قاط�ع و اطمين�ان بخ�ش در روابط والد
خواندهه�ا و فرزندان ،به فرزندان كمك ميكند تا ديدگاه
بهتري نسبت به والدين تازه خود پيدا كنند .همچنين امكان
تربيت موفق و شكلدهي روابط دوس�تانه از سوي والدين
سالم ،شاد و مسئوليتپذير امكانپذير خواهد شد

پس از ازدواج اول و داش��تن فرزنداني از
همسر خود به علتهاي مختلف ،طالق
گرفته يا به علت فوت همسر بخواهد با فرد
ديگري ازدواج كند ،همه اين روابط بايد
ازابتدا برقرار شود .از آنجا كه ميان فردي
كه ميخواهد ازدواج مجدد داشته باشد
و فرزندانش روابط وي��ژهاي وجود دارد،
حض��ور ناپدري و نامادري س��بب به هم
خوردن اين روابط ميشود .پس ميتوان
انتظار داشت ،تنشهاي زيادي روابط را
تهديد كند .زيرا منظومه قبلي نميتواند
حض��ور ميهمانهاي ناخوان��ده را پذيرا
باشد و اين مسأله بسياري از مواقع باعث
ايجاد تنشهاي دائمي يا حذف ش��دن
فرد جديد از منظومه ميشود.
تفكرات قالبي
جديدتري��ن پژوهشه��اي آم��اري
مؤسس��ه تحقيقات��ي خان��واده درماني
امريكا نش��ان ميدهد ،در جوامع غربي
در بيش از  47درصد از خانوادهها ،ميان
والدين و فرزن��دان و خواهران و برادران
روابط غير ژنتيكي وجود دارد و محققان
علت به وجود آمدن تعارضات و تنشهاي
مي��ان فردي در اين خانوادهها را نيازمند
انجام بررسيهاي بيشتر و كمك گرفتن
از مش��اوران ب��راي بهب��ود بخش��يدن
الگوهاي ارتباطي افراد بيش از گذش��ته
الزم دانس��تهاند .به عقيده پژوهشگران،
ازدواج مجدد افراد و تشكيل خانواده دوم
يا سوم ،سيستم ذهني و رفتاري افراد را
دس��تخوش تغيير كرده و بيتوجهي به
سامان بخشيدن به اين تغييرات تبعات
نامطلوب��ي خواهد داش��ت .در اين بين
تفكرات غالب و پيشفرضهاي ذهني كه
افراد از روابط وال��د خواندگي يا خواهر و
برادر خواندگي از كودكي در ذهن داشته
و منــــــج��ر ب��ه« ط��رح واره»هاي
نادرست ذهني ميشود بر تنشهاي بين
فردي در اي��ن خانوادهها دامن ميزند و
مانع جهتگيري صحيح روابط و تحليل
درس��ت افراد نس��بت به يكديگر خواهد
شد.
دكتر فربد فدايي معتقد است ،تصور
كنيد فردي كه از ازدواج قبلي خود داراي
فرزند اس��ت با شخصي ازدواج كند كه او
هم فرزن��د دارد ،طبيعتاً اين دو منظومه
ض ش��ديدي پي��دا ميكنند و
باهم تعار 
تن��ش در روابط اعضاي ه��ر دو منظومه
خ��واه ناخواه به وجود ميآي��د ،بنابراين
توصيه ميش��ود اگر افرادي كه از ازدواج
قبلي خود فرزنداني دارند و قصد ازدواج
مج��دد دارند حتم��اً پي��ش از ازدواج با
كارشناسان مربوط در اين زمينه مشاوره
كنند .اگر مرد و زني با داش��تن فرزنداني
از ازدواج قبل��ي ،زندگ��ي مش��ترك
خ��ود را آغاز كرده و اكن��ون با تنشها و
كش��مکشهاي زيادي روبهرو هس��تند
توصيه ميش��ود براي بهرهمند شدن از
روشهاي مناس��ب خانواده درماني ،به
متخصصان مراجع��ه كنند؛ دخالتهاي
غي��ر حرف��هاي در اي��ن م��وارد موجب
وخامت بيش��تر اوضاع ميش��ود .چنين
خانوادههاي��ي با كس��ب راهنماييهاي
حرف��هاي ميتوانند مش��كالت خود را
برطرف كنن��د .خانوادهها بايد بدانند كه
متخصصان ميتوانند در اين موارد به آنها

كمك بسياري كنند زيرا اين گروه عالوه
بر داش��تن دانش در مورد مسائل رواني
و اجتماع��ي مراجعان ،آموزشهاي الزم
را براي كمك به حفظ سيس��تم از طريق
درمانهاي فردي ،گ��روه درماني و زوج
درماني ديدهاند.
برنام هاي براي تازه واردها
مطالع��هاي كه اخي��را ً در دانش��گاه
نيوي��ورك انجام گرفت نش��ان داد78 ،
درصد از خانوادههايي كه پس از شكست

در ازدواج اول مج��ددا ً ش��كل ميگيرد،
طعمه پيش��فرضهاي نادرس��ت و غير
حقيقي اف��راد خانواده ش��ده و به دليل
كام��ل نب��ودن اطالعات اف��راد خانواده
از ش��خصيت و برنامههاي ت��ازه واردها،
الگوهاي ارتباطي آس��يب پذير ش��ده و
روابطبينفرديدراينخانوادههاازهمدل
بودن خارج ش��ده و موزاييكي و گسسته
خواهندشد.همچنيناينبررسيهااثبات
كرد در بيش��تر از  85درصد از خانوادهها با
روابط غير ژنتيكي افراد ناخواسته در برابر

قواني��ن طبيعي خان��واده  ،اقدام به منفي
كاريكردهوسوگيريهامانعشكلگيري
روابط صحيح ميشود و تنها  15درصد از
اين گونه خانوادهها رضايت كافي از سالم
بودن روابط دارند .اين در حالي اس��ت كه
به عقيده كارشناس��ان ،پيدا كردن بينش
كافي از روابط ناصحيح و آگاهي از قوانين
روان شناختي به والدين و فرزندان كمك
ميكن��د ك��ه فاصلهه��اي ارتباطي خود
را شناس��ايي و مش��كالت را رف��عكنند.
ب��ه عقيده پژوهش��گران عل��وم خانواده،

معرف��ي كردند و طبق نظركارشناس��ان
برداشتهاينادرستذهنياكثراينافراد
كه ريشه در شكلگيري الگوهاي نادرست
نس��بت داده شده به آنها دارد ،عامل ايجاد
هيجانهايي مانند تح��ت كنترل بودن و
آسيب پذير شدن روابط است.
مطالعات نش��ان ميدهد ،استفاده از
س��بك فرزند پروري قاط��ع و اطمينان
بخش در روابط والد خواندهها و فرزندان،
ب��ه فرزندان كم��ك ميكند ت��ا ديدگاه
بهتري نس��بت به والدين تازه خود پيدا
كنند .همچني��ن ام��كان تربيت موفق
و ش��كلدهي روابط دوس��تانه از سوي
والدين س��الم ،ش��اد و مس��ئوليتپذير
امكانپذير خواهد شد.

