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 حمید عبدالوهابی
مترجم

بهترين ورزش ها 
برای بیش فعالی 
)11(

ما به ديگران 
نیاز داريم 

)14(

دختری که تبديل به 
سفیر امید شد!
)13( 

اين 10اشتباه را 
در  مورد سالمتتان 
انجام ندهید )12(

مواد شیمیايی سمی 
و جايگزين آنها برای 

کودکان
مواد شیمیایی سمی در بیشتر غذاهای 
کودک یافت می شود. والدین موظفند 
اقداماتی برای سالمت کودکشان انجام 

دهند.
مصرف کنندگان  سالمت  گروه  یک 
اعالم کرده تقریبا تمام غذاهای کودک 
حداقل یک ماده شیمیایی سمی دارند.
به گفته محققان، مقدار سموم موجود 
در غذای کودک اندک است اما آلودگی 
شیمیایی با گذشت زمان ایجاد می شود.
کارشناسان به والدین توصیه می کنند از 
خوردن غذاهای برنجی خودداری و به 
جای آن از غذاهای حاوی جو دوسر 
استفاده کنند. سموم زیادی ممکن است 
به مواد غذایی خردساالن وارد شود. 
ایاالت  در  کودک  غذاهای  آزمایش 
متحده نشان داد 95 درصد آنها حاوی 
از  سمی  شیمیایی  ماده  چند  یا  یک 
جمله سرب، آرسنیک، جیوه و کادمیوم 
هستند. براساس این گزارش، از 168 
غذای کودک مورد آزمایش، یک چهارم 
است.  سنگین  4فلز  هر  حاوی  آنها 
مقدار سموم موجود در غذای کودک 
اندک است اما دکتر فیلیپ الندریگان، 
متخصص اطفال و مدیر برنامه بهداشت 
سموم  »این  کرد:  خاطرنشان  جهانی 
عامل آسیب عصبی و برای کودکان در 
اوایل زندگی بسیار خطرناک هستند و 
موجب نگرانی می شوند بنابراین اقدام 

اساسی الزم است.« 
در بعضی موارد، منشاء سموم عوامل 
طبیعی است. از آنجا که برنج به راحتی 
جذب  را  خاک  در  موجود  آرسنیک 
می کند، کارشناسان بهداشتی به والدین 
جایگزینی  غذاهای  می کنند  توصیه 
کنند  پیدا  خود  فرزندان  تغذیه  برای 
داشته  دوسر  جو  برنج،  جای  به  که 
تا  خطر  میزان  انتخاب  این  با  باشد. 
جمله  از  می یابد.  کاهش  درصد   80
غذاهای پرخطر برای کودکان می توان 
به میان وعده های غذایی برنجی، هویج، 
سیب زمینی شیرین و آبمیوه اشاره کرد.
مطمئن  مطمئن  غذایی  مواد  از جمله 
برای کودکان خردسال، میان وعده های 
نیز  والدین  از  و  است  برنج  بدون 
را  سبزیجاتی  انواع  می شود  خواسته 
برای  است،  مغذی  مواد  حاوی  که 
باید  بچه ها  کنند.  سرو  کودکانشان 
باشند.  داشته  متنوعی  غذایی  رژیم 
مواد مغذی می توانند یا جذب کننده 
فلزات سنگین باشند یا به بدن کمک 
بهتر  ببرد.  بین  از  را  مواد  این  کنند 
ارگانیک  سبزیجات  و  میوه  از  است 
بخارپز و پوره شده استفاده شود، حتی 
نیز  ارگانیک  ممکن است موادغذایی 
آلوده شود. برخی  موادغذایی کودک 
سدیم،  از  باالیی  میزان  است  ممکن 
مواد نگهدارنده، رنگ های مصنوعی، 
سموم دفع آفات و سایر مواد آالینده 
مثال  باشند،  داشته  افزودنی  مواد  یا 
سبزیجات ارگانیکی که کنار بزرگراه ها 
کاشته می شوند ممکن است در خاک 
این  گاهی  حتی  شوند.  کاشته  آلوده 
آلودگی ها در فرایند تولید وارد مواد 

می شوند.   غذایی 
غذاهای  مصرف  از  می شود  توصیه 
زیرا  کنید  خودداری  باال  قند  حاوی 
است  ممکن  و  دارند  زیادی  کالری 
دندان  زودهنگام  رویش  به  منجر 
شوند.  دیابت  و  چاقی  یا  شیری 
تغذیه درست به بهبود خواب کودک 
با  کودک  تغذیه  می کند.  کمک  نیز 
غذاهای حاوی بادام زمینی ممکن است 
طوالنی مدت  حساسیت های  بروز  از 

کند. جلوگیری 
هم  و  پروتئین  از  غنی  هم،  تخم مرغ 
ذائقه  با  متناسب  است.  ارزانقیمت 
کودک می توانید تخم مرغ را سرخ کرده، 

آبپز و مزه دار درست کنید.
شلیل،  هلو،  سیب،  مثل  میوه هایی 
توت فرنگی، انگور، کرفس، اسفناج، 
گوجه  خیار،  شیرین،  دلمه ای  فلفل 
و  سیب زمینی  نخودفرنگی،  گیالسی، 
نخودفرنگی نیز منبع کوچک و در عین 
حال پرقدرت برای تغذیه کودک است 
و ویتامین های A و C، آهن، پروتئین 

و کلسیم را با هم دارد.       
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سالمت:انتقال آب خزر به سمنان از طریق یکی از بزرگ ترین طرح هایی از این نوع، قرار است عملی شود. سابقه طرح 
به سال ۹۱ می رسد؛ زمانی که دولت محمود احمدی نژاد در سفر استانی به سمنان، طرح انتقال آب خزر را به شرکت 
توسعه منابع آب ایران ابالغ کرد. در دولت حسن روحانی، وزارت نیرو پیگیر نظر کارشناسی محیط زیستی ها بود و 

باالخره آقای روحانی آذرماه ۹۷ در سفر به سمنان خبر داد کارشناسی ها به اتمام رسیده، مشکالت حل شده و دولت 
آمادگی دارد اگر سرمایه گذاری بخواهد وارد کار شود، امکانات الزم را در اختیار بگذارد. .. صفحه ۱6

یونسکو اعالم کرده انتقال آب از یک حوضه  آبخیز به حوضه دیگر روش ناپایداری برای جبران کمبود آب است 

انتقال آب خزر، آری يا نه؟


