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محسن کیایی، بازیگر طنز 
در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد
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کندوکاو هفته نامه »سالمت« 
درباره مسائل کودک همسری

 حجله عروسی 
یا  دروازه جهنم؟

بازی با  اسالیم برای 
كودكان مضراست
طی دهه های گذشته، انواع اسباب بازی ها از جمله 

خمیرهای بازی با هدف پرورش  توانمندی های 
کودکان روانه بازار شد. در این میان خمیر اسالیم، 

خیلی زود بین کودکان مقبولیت پیدا کرد... صفحه13

تاکید دکتر زهرا عبداللهی 
مدیر دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشت 
جایگزین های 

سالم و كم هزینه را 
انتخاب كنید

گفت وگو با لیال رجبي 
عروس بالروس ایران 

روي ویلچر مشكل 
افراد كم توان را 

فهمیدم

چند سالی است موضوع »کودک همسری« به 
خبر داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل 
شده و هرچندوقت یکبار خبرهایی از ازدواج 
دختران خردسال به گوش می رسد... صفحه2

تغذیه نامناسب یکی از عوامل خطری است که ما را 
به بیماری های غیرواگیری مثل دیابت، فشارخون 
باال و انواع سرطان ها نزدیک تر می کند... صفحه7

»تاتسیانا ایلیوشچانکا« در یکی از اردوهای تیم ملی 
با پیمان رجبی، دونده سرعتي و قهرمان پرش طول 

ایران آشنا شد و ازدواج کرد... صفحه10
پای صحبت های والدین، مسووالن مهدکودک ها 
و اعضای کمیته اضطرار درباره:

  معضل آلودگی هوا 
و تعطیلی مدارس

آلودگی هوا هرساله باعث بیماری و مرگ
  میلیون ها نفر در جهان می شود

  چطوراز خودمان 
در برابرآلودگی هوا 
محافظت كنیم؟



شماره هفتصدوسی وشش  چهارده دی نودوهشت2 سالمت در ایران

با اسامی جدید برای جذب مخاطبان عرضه  مشتقات حشیش هر ساله 
می شوند!

مجموع  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی  ایسنا،  از  نقل  به  »سالمت«،  گزارش  به 
کشفیات در ۹ ماهه اول سال جاری را ۷۱۳ تن اعالم کرد که نسبت به سال گذشته ۱۶ 
درصد افزایش داشته  است.امیرعباس لطفی در اولین نشست خبری خود پس از انتصابش 
به عنوان سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درمورد اقدامات و فعالیت های حوزه های 
مختلف این ستاد اظهار داشت: »بر اساس آمار موجود، مانند سال گذشته باالترین آمار 

کشفیات مربوط به تریاک، حشیش، مورفین و هروئین بوده است. در حوزه شیشه نیز 
افزایش ۳۳۲ درصدی  داشته ایم.«وی ادامه داد: »مأموران در حوزه انتظامی و امنیتی موفق 
به کشف محموله هایی در استان های شرقی کشور شده اند.  این محموله ها منشاء خارجی 
داشته و از طرف مرزهای شرقی به خاک کشور وارد شده است.  مانند سال های گذشته 
تریاک و حشیش بیشترین سهم را داشته، به طوری که تریاک ۸۰درصد کشفیات و حشیش 
۹ درصد را تشکیل داده؛ شیشه نیز ۱درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش۳۳۲ 
باید در  »در حال حاضر سهمی که جامعه جهانی  افزود:  لطفی  است.«  داشته  درصدی 

حمایت و پشتیبانی از برنامه های ایران ایفا کند، برآورده نمی شود. ۳۰ درصد از اعتبارات 
الزم برای پروژه های سازمان ملل متحد در حوزه همکاری مواد مخدر تامین شده است 
که این موضوع به دلیل رفتارهای یکجانبه و ظالمانه و سیاسی کردن حوزه همکاری ها در 

اقدامات بشردوستانه به ویژه مبارزه با مواد مخدر است.«
وی با بیان اینکه جمع آوری معتادان متجاهر در تمام استان ها در حال انجام است، تصریح 
کرد: »موادمخدر به ویژه مشتقات حشیش اسم های تجاری مختلفی دارند و هر ساله با اسم 

جدیدی برای جذب مخاطبان عرضه می شوند.«

خبــر

چند سالی است موضوع 
به  »کودک همسری« 
و  رسانه ها  داغ  خبر 
اجتماعی  شبکه های 
تبدیل شده و هرچندوقت یکبار خبرهایی 
از گوشه و کنار کشور از ازدواج دختران 
گوش  به  میانسال  مردان  با  خردسال 
ازاین رو، نمایندگان مجلس با  می رسد. 
مدنی  قانون   ۱۰۴۱ ماده  اصالح  هدف 
سن  درباره  نزاع  مورد  ماده  همان  که 
طرحی  تدوین  به  اقدام  است،  ازدواج 
با عنوان »افزایش حداقل سن ازدواج« 
کرده اند که مخالفان و موافقان بسیاری 

پیدا کرده است.

معایبوخطراتکودکهمسری
انجمن  رئیس  موسوی،  اعظم السادات 
هم  ایران  مامایی  و  زنان  متخصصان 
با  کودک  جان  افتادن  به خطر  درمورد 

ازدواج زودهنگام هشدار داد. 
می گوید:  ایلنا  با  گفت و گویی  در  وی 
سال   ۱۵ زیر  کودکان  ازدواج  »درباره 
باید گفت ازدواج در این شرایط سنی 
اجتماعی  و  روانی  جسمی،  لحاظ  از 
و  جامعه  برای  زیادی  بسیار  مضرات 
اینکه مشخص  از  دارد. صرف نظر  فرد 
نیست چه تعدادی از این کودکان پس 
از این ازدواج ها مطلقه می شوند باید به 
این مساله توجه شود که عواقب ازدواج 

کودکان چیست؟« این 
موسوی تاکید می کند: »بر اساس آخرین 
بیوه  هزار   ۲ حدود  اعالم شده،  آمار 
این  دارد.  وجود  کشور  در  کودک 
برای  که  برسد  تا چه رقمی  باید  آمار 
این  باید  باشد؟  تکان دهنده  مسووالن 
موضوع مدنظر قرار گیرد که بلوغ بازه 
اتفاق  یکباره  بلوغ  یعنی  دارد؛  زمانی 
می شود  آغاز  سالگی   ۹ از  نمی افتد؛ 
می شود؛  کامل  سالگی   ۱۶ یا   ۱۵ تا  و 
 ۴ بلوغ کامل شود،  تا زمانی که  یعنی 
زمانی  حتی  می کشد.  طول  سال   ۵ تا 
باید  می رسد  کامل  بلوغ  به  فرد  که 
ازنظر بلوغ اجتماعی نیز مورد بررسی 
تایید  نیز  از لحاظ روانی  قرار گیرد و 
جسمی  لحاظ  از  فقط  اینکه  نه  شود، 

باشد.« شده  بالغ 
تصریح  زایمان  و  زنان  انجمن  رئیس 
مهم  شاخصه های  از  »یکی  می کند: 
ازدواج  سن  زنان  بهداشت  حوزه  در 
برای دختران  ازدواج زودهنگام  است. 
سازمان  همچنین  است.  مساله ساز 
بهداشت جهانی ازدواج کودکان در سن 
پایین را معضل بهداشتی برای کشورها 
عنوان کرده چراکه روند تکامل از لحاظ 
روانی و جسمی باید با هم طی شود تا 
کودک آمادگی ازدواج را داشته باشد.«
دختر  یک  بدن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ادامه  ندارد،  بارداری  قابلیت  ساله   ۱۳
کودک  اینکه  از  فارغ  »اصال  می دهد: 
به  باید  نه،  یا  دارد  را  بارداری  توانایی 
این نکته توجه کرد که او باید آمادگی 
الزم برای ازدواج داشته باشد؛ عواقب 
افتادن  خطر  به  زودهنگام  ازدواج 
سالمت کودک است چراکه او در این 
سن سیستم دفاعی پایینی دارد، از نظر 
ایمنی در شرایط مناسبی نیست و دچار 
شدید  آمیزشی  و  عفونی  بیماری های 
می شود که در سال های باالتر منجر به 
بیماری های جدی خواهد شد و جانش 

را به خطر خواهد  انداخت.«
ازدواج  با  موسوی می افزاید: »کودک 
در سن کم با مسائلی برخورد می کند که 
برای سن او مناسب نیست زیرا روند 
نمی شود  طی  کودک  در  سن  طبیعی 
بلوغ  که  می شود  مواجه  مسائلی  با  و 
زودرس برای او همراه خواهد داشت. 
تاثیرات  کودک  این  جنسی  تجربیات 
برای  باالتر  سنین  در  را  روانی  عمیق 
چنین  داشت.  خواهد  دنبال  به  او 

زمان  در  را  جنسی  رابطه  کودکی 
مورد  و  کرد  نخواهد  تجربه  مناسب 
سوءاستفاده جنسی قرار می گیرد که بر 
رفتارهای اجتماعی او تاثیرات عمیقی 
خواهد داشت چون پذیرش از طرف 

است.« نگرفته  صورت  کودک 
تاکید  زایمان  و  زنان  انجمن  رئیس 
برای  سنین  این  در  »بارداری  می کند: 
سیستم  چراکه  است  فاجعه بار  کودک 
استخوان بندی  نکرده،  رشد  جسمی 
کودک  تناسلی  سیستم  و  نشده  تکمیل 
در حال رشد است، بارداری زیر سن 
سالمت  برای  جدی  خطرات  ۱۶سال 
هم  زودهنگام  بارداری  دارد.  کودک 
در  هم  و  دارد  بدی  تاثیرات  مادر  در 
زیرا  است  مادر  شکم  در  که  جنینی 
تکامل  شرایط  این  در  جنین ها  بیشتر 

نمی کنند.« پیدا 
»سقط جنین  می کند:  اضافه  موسوی 
چون  دارد  باالتری  آمار  کم  سنین  در 
در  نرسیده اند.  کامل  بلوغ  به  تخمک ها 
سقط جنین  دچار  کودکان  موارد  اغلب 
می شوند و ازآنجایی که بعد از هر سقط 
باید تا بارداری بعدی فاصله گذاری شود، 
بعید است در ازدواج های به این شکل 

رعایت شود.« فاصله گذاری ها  این 
توضیح  زایمان  و  زنان  انجمن  رئیس 
می دهد: »کودک همسرها مادر می شوند، 
و  روانی  مشکالت  دارای  درحالی که 
جسمی بسیاری هستند. عالوه بر اینکه 
این افراد حقوق اجتماعی ندارند، باید 
به  جامعه  که  شود  روشن  مساله  این 
ازنظر حقوق  بالغ می گوید؟  چه فردی 
اجتماعی، حق رأی دادن از ۱۸ سال به 
۱۶ سال کاهش پیدا کرد و حق گرفتن 
اما  است  سال   ۱۸ همچنان  گواهینامه 
کودک درحالی که اجازه رأی دادن یا حتی 
زندگی  ندارد، مسوولیت یک  رانندگی 
باید حل  تضادها  این  می کند!  قبول  را 
شود؛ یعنی فرد نمی تواند رانندگی کند 
مسوولیت  و  کند  ازدواج  می تواند  اما 

یک زندگی را قبول  کند؟«
  

۴برابری افزایش
دنبال به کودکهمسری

افزایشوامازدواج
امور  معاون  قول  از  که  خبری  ما  ا
نان  جوا و  ورزش  وزارت  نان  جوا
برابری  چند  فزایش  ا بر  مبنی 
فزایش  ا دنبال  به  »کودک همسری« 
نگرانی ها  شد،  اعالم  ازدواج  وام 

محمدمهدی  کرد.  دوچندان  را 
چند  فزایش  ا به  نسبت  تندگویان 
برخی  در  کودک همسری  بری  برا
م  وا فزایش  ا دنبال  به  کشور  نقاط 
ازدواج هشدار داد و به ایسنا گفت: 
برخی  در  می دهد  نشان  »بررسی ها 
فرهنگی  فقر  با  که  کشور  نقاط  از 
م  وا از  هستیم،  روبرو  قتصادی  ا و 
زیر  کودکان  معامله  برای  ازدواج 
آمارها  می شود.  استفاده  سال   ۱۵
وام  فزایش  ا ز  ا بعد  می دهد  نشان 
نیز  کودک همسری  موضوع  مذکور 
فزایش یافته  در برخی نقاط به شدت ا
در  گذشته  سال  به  نسبت  حداقل  و 
بیشتر  بر  برا  ۴ تا  کشور  نقاط  برخی 

است.« شده 
تندگویان افزود: »آمارهایی موجود است 
که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران 
زیر این سنین از این وام استفاده کرده اند 
و این آمار نسبت به سال گذشته ۴ برابر 
شده است. آمارهایی هم به دست آمده 
که عده ای با بیش از۴۰ تا ۴۵ سال سن 
نسبت به دریافت این وام اقدام کرده اند، 
به همین دلیل فکر می کنم اگر قانون گذار 
قصد دارد این مبلغ را افزایش دهد باید 
این موضوع هم فکر کند که  به  نسبت 
هم  و  شود  تسهیل  وام  پرداخت  هم 
برخی قیود سنی در مورد رعایت سن 
جوانان برای دریافت وام لحاظ شود.«
با  تندگویان  گفته های  هرچند 
نهادها  برخی  سوی  از  واکنش هایی 
رو برو شد، با نگاهی به آمارهای بانک 
ورزش  معاونت  گفت  می توان  مرکزی 
نگفته و فروش  بیراه  و جوانان چندان 
شرعی  عقد  به واسطه  دختران  قانونی 
بر  انجام است و هر روز هم  در حال 
آمارهای کودک همسری اضافه می شود.
وام  افزایش  بزرگ  شهرهای  در  شاید 
ازدواج تا سقف ۶۰ میلیون تومان نتواند 
در  اما  بردارد  افراد  دوش  از  باری 
اقتصادی  و  فرهنگی  فقر  که  مناطقی 
وجود دارد، این رقم قابل توجه است. 
در  ازدواج  شده  باعث  قضیه  همین 
مناطقی  چنین  در  سال   ۱۵ زیر  سنین 

کند. پیدا  افزایش 
زنان  فراکسیون  عضو  سیاوشی،  طیبه 
مجلس که خود از مدافعان طرح »افزایش 
حداقل سن ازدواج« در گفت وگو با ایلنا 
درباره افزایش کودک همسری به واسطه 
»بر  گفت:  ازدواج،  میلیونی   ۶۰ وام 
و جوانان  وزارت ورزش  آمار  اساس 

که از بانک مرکزی به دست آمده، تعداد 
متقاضیان زیر ۱۵ سال وام ازدواج در 
سال ۱۳۹۷ که وام ازدواج به ۳۰ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرد، نسبت به سال 
قبل؛ یعنی سال ۱۳۹۶، حدود ۷۰ برابر 

است.« شده 
همچنان  که  »کسانی  کرد:  تصریح  وی 
نگاه  می کنند،  دفاع  کودکان  ازدواج  از 
انسان  حتی  و  زن  به  سنتی  و  کاالیی 
دارند و ارزش غایی زن را تا حد کاالیی 
چراکه  می دهند  تقلیل  تولیدمثل  برای 
ازدواج  وام  تقاضای  چشمگیر  افزایش 
برای افراد زیر ۱۵ سال، در حالی است 
که در گروه های سنی دیگر، روند یکسان 
به  ازدواج  وام  تقاضای  برای  افزایشی 

می خورد.« چشم 
 

کودکهمسری ازدواجهای
دارد جنبهخریدوفروش

و  زنان  امور  معاون  ابتکار،  معصومه 
از  که  هم  ریاست جمهوری  خانواده 
طرح  موافق  و  تصمیم گیر  نهادهای 
است،  ازدواج«  سن  حداقل  »افزایش 
باید  می گوید: »موضوع کودک همسری 
از جنبه فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد 
زیرا کودکان این حق را دارند تا کودکی 
خود را با بازی، شادی و نشاط و آنچه 
کمک  آنها  روانی  و  جسمی  بلوغ  به 

کنند.« طی  می کند، 
افزایش  دنبال  به  »ما  می افزاید:  ابتکار 
سن ازدواج نیستیم و برنامه های ما برای 
مقابله با کودک همسری در مناطقی است 

اتفاق می افتد.«  این  که 
وی تاکید می کند: »طرح افزایش حداقل 
چراکه  است  مهم  بسیار  ازدواج  سن 
به  ازدواج ها  نوع  این  از  باالیی  درصد 
اجتماعی  روانی-  آسیب های  و  طالق 
این  از  بسیاری  حتی  و  می شود  منجر 

دارد.« ازدواج ها جنبه خریدوفروش 
رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی 
کشور هم در گفت وگو با ایلنا می گوید: 
»سازمان بهزیستی تنها متولی در این زمینه 
نیست و ما بخشی از دستگاه هایی هستیم 
که تامین حقوق کودکان را برعهده دارند. 
فرهنگ سازی  باید  معتقدیم  ازاین رو، 
آموزشی؛  مختلف  سطوح  در  مناسبی 
عالی  آموزش  و  دانشگاه  تا  مدرسه  از 

بگیرد.« انجام  دراین باره 
وی تصریح می کند: »الیحه تعیین حداقل 
مجلس  در  دختران  برای  ازدواج  سن 
امور  در  رئیس جمهور  معاونت  توسط 

زنان و خانواده در حال پیگیری و مطالبه 
به حقی است و چنانچه از منظر قانونی 
و حقوقی حل شود، بخشی از مشکالت 

در این زمینه برطرف خواهد شد.« 
»کودک همسری  می کند:  اضافه  وی 
به صورت  کشور  مناطق  برخی  در 
باور  به  و  درآمده  خرده فرهنگ 
همگانی تبدیل شده که کودک همسری 
چنین  درحالی که  نیست،  آسیب رسان 
در  ازدواج  و  نیست  درست  موضوعی 

این سن آسیب رسان است.«

خبر تازهترین
هیات دولت در تازه ترین اقدام با کلیات 
»کودک همسری  به  موسوم  الیحه ای 
ازدواج«  برای  سن  حداقل  تعیین  و 

کرد.  موافقت 
اعضای  حمایت  با  که  الیحه  این  در 
به  لوایح دولت  کمیته فرعی کمیسیون 
ازدواج  سن  حداقل  رسیده،  تصویب 
برای پسران  ۱۳ سال و  برای دختران 

است.  شده  تعیین  سال   ۱۵
نیز الیحه ای مشابه در  البته پیش ازاین 
داشته  وجود  اسالمی  شورای  مجلس 
که تاکنون به نتیجه نرسیده و همچنان 
قانونی  روندهای  پرپیچ وخم  مسیر  در 
باقی مانده است اما به تازگی از معاونت 
امور زنان و خانواده رئیس جمهور خبر 
در  جدید  الیحه  کلیات  که  می رسد 

دولت رأی آورده است.
طبق مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک، 
کودک به کسی گفته می شود که سن او 

کمتر از ۱۸ سال باشد. 
به  را  کودکان  حقوق  که  مسائلی  میان 
خطر می اندازد، ازدواج یکی از مسائلی 
است که تعداد زیادی از کودکان را از 

می  کند.  حقوق خود محروم 
بر اساس تعاریف مختلف »کودک همسری« 
یا »ازدواج کودکان« نوعی ازدواج رسمی 
یا غیررسمی است که زن و مرد یا یکی 
از آنها قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی 

وارد پیمان زناشویی  شود. 
مورد  در  کودک همسری  عموما  البته 
دلیل  به  که  می رود  کار  به  دخترانی 
یا  قومی  سنت های  از  حاصل  اجبار 
مردان  با  خانواده  اقتصادی  مشکالت 

می کنند. ازدواج  بزرگسال 
مختلف  کشورهای  در  متعدد  قوانین 
ازدواج زودهنگام را با رضایت والدین 
بارداری  مانند  خاصی  موارد  در  یا 

می دانند. مجاز  نوجوانان 

چاقی در همه جای دنیا رو به افزایش است و ایران 
نیز از این امر مستثنی نیست. همچنین  بیماری های 
مزمن همراه خود می آورد. براساس آمارها، در ایران 
شیوع دیابت در سال ۲۰۰۵ میالدی زیر ۵ درصد 
بود و در سال جاری، آمار حدود ۱۰ درصد است.
جامعه  به  زیادی  هزینه  لجام گسیخته  آمار  این 
نیز  آن  علت  عمده  و  می کند  تحمیل  خانواده  و 
بی تحرکی،  زندگی،  شیوه  شدن  غربی  افزایش 
رفتار  و  تمدن  ابزار های  از  غیرمعقول  استفاده 

اشتباه تغذیه ای است.
ساسان شرقی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و دبیر همایش چاقی که در اسفند ماه سال قبل،  
برگزار شد، با اشاره به اینکه چاقی یکی از مهم ترین 
عوامل ابتال به دیابت نوع۲ است، می گوید: »بیش 
از ۲۳ تا ۲۵ درصد مردم ایران چاق هستند. اگر 
شاخص توده بدنی مساوی یا باالتر از ۳۰ باشد، 

فرد چاق است.«
بیش از ۶۰ درصد مردم ایران اضافه وزن دارند، 
در حالی که استاندارد جهانی این عدد حدود ۱۳ 
درصد است. کارشناسان زنگ خطر را مدت هاست 
به صدا درآورده اند. در مطالعاتی که در کشور انجام 
شده چاقی در کودکان و نوجوانان نیز به شدت 
رو به افزایش است که علت آن نحوه زندگی و 
نوع تغذیه است. چاقی می تواند سبب بیماری های 
قلبی- عروقی، افزایش فشارخون، چربی خون و 
برخی سرطان ها شود اما مشکل چاقی تنها مربوط 

به کشور ما نیست.
براساس گزارش تارنمای یکی از معتبرترین مجالت 
پزشکی جهان، »دالنست«، یک سوم از کشورهای 
فقیر جهان با چالش افزایش بی رویه چاقی مفرط 
و الغری ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه مواجه اند.
و  فراوری شده  غذاهای  خوردن  آن  اصلی  دلیل 

نداشتن فعالیت های ورزشی عنوان شده است.
نویسندگان این گزارش خواستار تغییر در »سیستم 
غذایی مدرن« هستند که به عقیده آنها جهان را به 
فاجعه نزدیک می کند. ساکنان کشورهای قاره های 
آفریقا و آسیا بزرگ ترین قربانیان سوءتغذیه هستند.
و  کودک  ۲/۳میلیارد  به  نزدیک  گزارش  این  در 
وزن  اضافه  دارای  افراد  طبقه بندی  در  بزرگسال 
قرار می گیرند. دانشمندان نام این پدیده را »بحران 

مضاعف سوء تغذیه« گذاشته اند. 

آمار جهانی نشان می دهد، ۲۰ درصد از ساکنان کره 
زمین اضافه وزن دارند و همزمان ۳۰ درصد از کودکان 
زیر ۴سال فرایند رشد را درست طی نمی کنند. از 
سوی دیگر، ۲۰ درصد از زنان کره زمین از مشکل 
الغری مفرط رنج می برند. در این گزارش غذاهای 
فراوری شده عامل اصلی سرطان معرفی شده است. 
به گفته محققان، مصرف موادغذایی فراوری شده از 
طریق شرکت های بزرگ و پرقدرت به جهان تحمیل 
شده است. براساس این گزارش، ۴۵ کشور از ۱۲۳ 
کشور جهان در دهه ۱۹۹۰ تحت تاثیر این فشار 
جهانی قرار گرفتند و ۴۸ کشور از ۱۲۶ کشور در 
سال ۲۰۱۰ میالدی جزو اصلی ترین مصرف کنندگان 

»فست فودها« و غذاهایی فراوری شده بودند.
نویسندگان این گزارش به دولت ها، سازمان ملل 
و دانشگاهیان هشدار می دهند برای رفع این مشکل 
اقدامات الزم را انجام دهند. در این گزارش علمی 
آمده، به دلیل دسترسی آسان به مواد غذایی که 
کمتر مغذی هستند و افزایش تعداد سوپرمارکت ها 
و در بسیاری از موارد سفارش اینترنتی و تلفنی 
غذاهای آماده، بهداشت عمومی با خطری جدی 
مواجه شده است. محققان معتقدند همه اشکال 
سوءتغذیه که باعث چاقی یا الغری مفرط می شوند، 
دارای مخرج مشترک هستند و نمونه مقرون به صرفه 
و پایداری در اختیار ساکنان زمین قرارنمی دهند. 
رژیم های با کیفیت باال با تشویق رشد سالم، توسعه 
در طول  بیماری ها  برابر  در  بدن  از  محافظت  و 

زندگی، خطر سوء تغذیه را کاهش می دهند.

هشدار دانشمندان: رژیم غذایی کنونی 
به فاجعه بشری منتهی می شود

 علی اکبر 
ابراهیمی

کندوکاو هفته نامه »سالمت« درباره مسائل و مشکالت کودک همسری در ایران

حجله عروسی یا دروازه جهنم؟
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چگونه کبالت از یک فلز معجزه گر تبدیل به یک عنصر مرگ آور شده؟
اگر حرف خدایان فناوری را 
باور کنیم، باید امیدوار باشیم 
تولید باتری های کارآمد بهترین 
امید برای حل مشکل تغییرات 
آب و هوایی زمین باشد اما افزایش سرعت تولید 
مواد خامی که در تولید این نوع باتری ها به کار 
می رود، باعث بروز مشکالت تازه محیط زیستی 
و سالمت در کشورهای تولیدکننده این مواد؛ یعنی 
جمهوری دموکراتیک کنگو، زامبیا و کوبا شده 
است. کبالت مهم ترین ماده خام برای تولید این 

نوع باتری هاست.
استخراج این عنصر نه تنها باعث تخریب سرزمینی، 
آلوده کردن آب ها، آلوده شدن محصوالت کشاورزی 
و کاهش باروری خاک می شود، بلکه تماس زیاد 
و  ریوی  بیماری های  سبب  می تواند  کبالت  با 

نارسایی های قلبی شود.
مانند هر عنصر شیمیایی دیگری، خطر بروز بیماری 
به میزان و مدت تماس با این عناصر بستگی دارد. 
کبالت عنصری است که به طور طبیعی در صخره ها، 
آب، گیاهان و جانوران دیده می شود. در میزان کم، 
کبالت از اجزای ویتامینB و عنصر مفید برای 
سالمت بشر است اما خطر تماس با میزان باالی 

این ماده هر روز بیشتر آشکار می شود.
اولین بار خطر استفاده زیاد از کبالت وقتی دیده 
شد که در دهه 1960 میالدی، یک تولیدکننده 
آبجو در کانادا کبالت را برای ایجاد کف بهتر به 
محصوالت خود اضافه کرد. بعدها پزشکان دلیل 
حمالت مرگ آور قلبی در مصرف کنندگان زیاد این 
نوع محصول را که رژیم غذایی نادرستی داشتند، 
اعتیاد این افراد به کبالت موجود در آبجوها اعالم 
کردند. امروزه پزشکان آلمانی می خواهند بدانند 

ایمپلنت های جراحی حاوی ماده کبالت حساسیت 
باال در افراد ایجاد می کنند یا نه. از کبالت در آلیاژها، 
نیمه رساناها، کودها، روغن های جال و آبکاری 
فلزات استفاده می شود. ترکیبات سولفات کبالت 
در باتری های لیتیومی اهمیت دارند و به عنوان 

ثابت کننده کاتد عمل می کنند.
با توجه به تولید و افزایش مصرف خودروهای 
برقی، لپ تاپ و گوشی های همراه تقاضا برای 
باتری های لیتیومی رو به افزایش است، به همین 
دلیل کبالت که روزی عنصری کم ارزش محسوب 
می شد، اکنون به یکی از عناصر مورد رقابت برای 
بزرگ ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده. همین 
افزایش تقاضا باعث تماس بیشتر انسان و سایر 

گونه های طبیعت با این عنصر شده است.
نتایج مطالعه ای که امسال انجام شده نشان می دهد 
تولید جهانی این محصول بین سال های 2008 – 
2015 میالدی 7 برابر و به همان نسبت تاثیرات 
آشکار آن بر محیط زیست و انسان هم بیشتر شده 
است. براساس این گزارش، افزایش تولید کبالت 
که از آستانه زیست محیطی آن عبور کرده، بر 
عملکرد مناسب موجودات اثر نامطلوب می گذارد.
 70 از  بیش  افزایش  دیگر،  مقاله ای  اساس  بر 
میلی گرم خون به مشکالت قلبی و نارسایی دید 
و کاهش شنوایی منجر می شود. درضمن، غذاها 
یا نوشیدنی های حاوی مقادیر باالی این عناصر 
شیمیایی برای خانم های باردار خطرناک است. 

تحقیقات قبلی نیز تاثیرات جانبی مانند اسهال، 
سردرد، تغییرات فشارخون و آسیب به سیستم 
ایمنی بدن را نشان داده اند. مقادیر باالی کبالت 
باعث مرگ محصوالت کشاورزی و کرم های عامل 

باروری خاک می شود.
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا هشدار 
داده تماس با کبالت می تواند منجر به بیماری فلزات 
سخت شود یا حتی تماس پوستی با نمک های کبالت 
یا فلزات سنگین ممکن است خارش ایجاد کند. 
بنا بر نظر این موسسه، میزان ایمن این فلزات0/1 

میلی گرم در مترمکعب است.
تاثیرات زیست محیطی در تمام مراحل استخراج 
دیده می شود؛ از مرحله پاالیش محصوالت تا 

تولید  کارخانه های  باتری سازی،  کارخانه های 
محصوالت حاوی کبالت، مراکز بازیافت و ذخیره 
زباله اما بیشترین تاثیر بر کارگرانی است که با 

تجهیزات ناایمن در معادن کار می کنند.
برخی ادعاها حاکی از وجود نشانه های هشدارهنده 
در کشور کنگو است که بیش از 60درصد از نیاز 
جهانی به عنصر کبالت را تامین می کند. در کشورهای 
دیگری که معادن پرکار فلزاتی مانند نیکل، سرب، 
نقره و... دارند، نیز نگرانی هایی گزارش شده است.
این  بزرگ  تولیدکننده  دومین  که  استرالیا  در 
محصوالت است، بعد از آنکه سیل این کشور 
باعث افزایش سطح کبالت، مس و سایر فلزات 
بیش از دستورالعمل های کنترل کیفی آب شد، 
مسووالن سازوکارهای زیست محیطی را درباره 

برخی معادن آن به کار گرفتند.
در کوبا، سومین تولیدکننده جهانی ذخایر کبالت، 
بررسی های ماهواره ای معادن روباز نیکل و کبالت، 
منطقه وسیعی پر از حفره مانند کره ماه را نشان می دهد 
که تا حدود 570 هکتار عاری از حیات است. به 
گفته پژوهشگران، ابرهای آلوده 8کیلومتر از نوار 
ساحلی و 10 کیلومتر از رودخانه کاباناس را آلوده 

کرده اند.  به رغم تاثیرات مخرب زیست محیطی به 
نظر می آید محصوالت کبالت راه ایجاد روابط حسنه 
با ایاالت متحده آمریکاست که نیازمند محصوالت 
معدنی این ماده برای صنایع خودروهای برقی و 
خواهان کاهش سلطه چین بر زنجیره تامین جهانی 

این محصول است.
در زامبیا، مطالعات نشان می دهد میزان سرب و 
نیکل موجود در خاک و میوه مانگو در نزدیکی 
معادن این عناصر از حد مجاز فراتر رفته است. 
سازمان های غیردولتی مدعی اند وجود این معادن 
در کشور میزان ابتال به سل و سیلیکوزیس، نوعی 
بیماری تنفسی حاصل از تنفس در فضای آکنده از 

سیلیکون، را بیشتر کرده است.
همین مساله درباره بزرگ ترین پروژه خارجی در 
ماداگاسکار، کشوری جزیره ای در اقیانوس هند، 
نیز صادق است. ایجاد معادن نیکل و کبالت با 
سرمایه گذاری بیش از 8میلیارد دالر باعث آلودگی 
آب و خاک مناطق مجاور و افزایش بیماری در 

جمعیت بومی شده است.
هرچند داده های رسمی، گزارش های مستقل و 
مطالعات علمی در کشورهای تولیدکننده این عناصر 

اندک هستند، مسووالن را نگران کرده اند.
افزایش ناگهانی تولید این محصوالت خطرات 
تماس با این عناصر را بیشتر کرده است. برای 
جلوگیری از این خطرات به خصوص در کشورهایی 
مانند کنگو و سایر کشورهای تولیدکننده که مردم 
بیشتر در معرض تماس هستند، باید اقدامات ایمنی 
در نظر گرفت، وگرنه فناوری جدید بیش از آنکه 
آب و هوا را نجات دهد، جان انسان ها را خواهد 

گرفت.
منبع: گاردین

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

تاثیرات زیست محیطی در تمام مراحل 
استخراج عناصر فلزی مانند نیکل 

و کبالت دیده می شود؛ از مرحله 
پاالیش محصوالت تا کارخانه های 

باتری سازی، کارخانه های تولید 
محصوالت حاوی کبالت، مراکز بازیافت 

و ذخیره زباله اما بیشترین تاثیر بر 
کارگرانی است که با تجهیزات ناایمن 

به کار در معادن می پردازند

کنگو

شماره هفتصدوسی وشش  چهارده دی نودوهشت

جنگ 40 ساله در افغانستان تاثیرات مرگبار بر کودکان داشته است
 2019 سال  اول  ماه   9 در  کرد  اعالم  تازه  گزارشی  در  )یونیسف(  ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت  صندوق 
میالدی به طور متوسط روزی 9 کودک در افغانستان کشته یا معلول شده اند. این رقم نسبت به زمان مشابه 

در سال گذشته 11 درصد افزایش نشان می دهد.
در این گزارش که با عنوان »حفاظت کودکان در مرگبارترین منطقه جنگی جهان« منتشر شد، آمده  جنگ 40 

سال اخیر در افغانستان تاثیرات مرگباری بر کودکان داشته است.
یونیسف، از طرفین درگیر جنگ در افغانستان خواسته از کودکان محافظت کنند و هدف قرار دادن مکاتب/

مدارس و مراکز درمانی را پایان دهند.
افزایش حمالت انتحاری و درگیری های مسلحانه میان نیروهای دولتی و مخالفان آن دلیل اصلی این افزایش 

خوانده شده است. بین سال های 2009 تا 2018 میالدی در افغانستان حدود 6 هزار و 500 کودک کشته و 
حدود 15 هزار کودک زخمی شده اند.

هنریتا فور، رئیس اجرایی یونیسف، سال 2019 میالدی را برای کودکان افغانستان »بسیار مرگبار« خوانده و 
گفته باید کارهای بیشتری برای آنها انجام شود.

جنگ روی کودکان افزون بر خطرات جانی، آثار منفی روانی نیز داشته است.
در نظرسنجی موسسه حمایت از کودکان که حدود یک ماه پیش منتشر شده، آمده بود دوسوم کودکان افغانستان 

به دلیل امکان انفجار، آدم ربایی و درگیری های مسلحانه از رفتن به بیرون از خانه می ترسند.
با آن  برای مقابله  به خدمات حمایتی  با بحران روانی روبرو هستند و  این کشور  بود کودکان  نهاد گفته  این 

ندارند.  دسترسی 

سازمان جهانی بهداشت افزایش قیمت الکل 
و محدود کردن آن را راهی می داند که از 

مصرف زیانبار آن جلوگیری می کند.
این سازمان در دستورالعملی به نام )سیفر( 
که در همین رابطه منتشر کرده، تالش کرده 
با کمک دولت ها، مصرف الکل را تا 6 سال 

آینده تا 10درصد کاهش دهد.
برای  سنگین تر  مالیات های  وضع  کنار 
تبلیغات  کردن  محدود  الکلی،  مشروبات 
مشروبات الکلی، وضع قوانین سختگیرانه تر 
درباره مصرف الکل حین رانندگی و درمان بهتر 
عوارض مصرف ازجمله این اقدامات هستند.
آمارهای سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن 
است که ساالنه 3میلیون نفر به دلیل مصرف 
مشروبات الکلی جان خود را از دست می دهند 
و الکل پنجمین عامل مرگ های زودهنگام 

در جهان شناخته شده است.
این سازمان امیدوار است دستورالعمل جدید 
بتواند دولت ها را تشویق کند به سوءمصرف 
الکل به عنوان یکی از مشکالت سالمت 
خود نگاه کنند، خصوصا 76 دولتی که در 
حال حاضر هیچ سیاست کنترل و مصرف 
الکلی در آنها اعمال نمی شود. سیفر نقشه 
دولت هاست  برای  سازمان  پیشنهادی  راه 

تا بتوانند از طریق کاهش مصرف 
زیانبار الکل گام به گام سالمت مردم 
را بهتر و از شیوع بیشتر بیماری های 
غیرواگیر جلوگیری کنند و به اهداف 

تعریف شده برسند.
در  الکل  بیشترین مصرف سرانه 
کارشناسان  می شود.  دیده  اروپا 
و  سالمت  سیاست گذاری های 
به  اکنون  دارند،  عقیده  بهداشت 
لحظه تعیین کننده رسیده ایم. به نظر 
آنها، بیماری های غیرواگیر امروزه به 
مشکلی جدی تبدیل شده اند و در راه 
مبارزه با مشکالت سالمت، مصرف 
الکل در سایه مصرف دخانیات و 

غذا قرار گرفته است.

فرهنگ، باورها و نگرش های متفاوت سبب 
می شوند، مصرف الکل در نقاط مختلف جهان 
تفاوت های زیادی داشته باشد. 6درصد مردم 
در اروپا الکل می نوشند و دختران نوجوان 
انگلیسی جزو بدترین مصرف کنندگان الکل 
هستند. در مقایسه مصرف کنندگان الکل در 
شرق مدیترانه 2/9درصد مردم را تشکیل 
زیانبار  آمارها، مصرف  براساس  می دهند. 
الکل در جهان ساالنه بیشتر از ایدز، ترکیب 
خشونت و سوانح جاده ای قربانی می گیرد. 
در این میان مردان بیشتر از زنان درمعرض 
آسیب الکل هستند. آژانس سالمت آمریکا در 
گزارش خود درباره الکل اعالم کرده، الکل 
مسوول یک مرگ از هر 20 مرگی است 
که ساالنه در جهان اتفاق می افتد که ممکن 
است براثر مستی حین رانندگی، خشونت و 
آزارهای ناشی از مصرف الکل یا بیماری ها 
و ناهنجاری ها باشد. براساس این گزارش 
500 صفحه ای، بیش از سه چهارم قربانیان 
مصرف الکل مرد هستند.دکتر قبریسوس، 
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، می گوید: 
نیست.  »این فقط خاص مصرف کنندگان 
خانواده ها و اجتماعی که این افراد در آنها 
زندگی می کنند هم از آثار مصرف نادرست 

الکل مانند خشونت، ضرب و جرح، مشکالت 
سالمت روان و بیماری هایی مانند سرطان 
و سکته های مغزی مصون نیستند. وقت آن 
رسیده که دربرابر این مشکل جدی سالمت 

وارد عمل شویم.«
 تحقیقات سازمان نشان می دهد، مصرف 
الکل با 200 مشکل سالمت ازجمله سیروز 
کبدی مرتبط است و اعتیاد به آن فرد را مستعد 
ابتال به بیماری های عفونی مانند ایدز، سل و 

ذات الریه می کند.
باوجود اینکه اروپایی ها بیش از سایر مردم دنیا 
الکل مصرف می کنند، میزان تلفات مرتبط با 
سوءمصرف الکل در قاره آفریقا از سایر نقاط 
جهان بیشتر است؛ 70 در هر 100هزار نفر. 
مصرف زیانبار الکل که می تواند خشونت 
و جراحت به بار بیاورد، از عوامل 
خطر بزرگ در اشاعه بیماری های 
غیرواگیر مانند سرطان و بیماری های 
قلبی و نیز بیماری های واگیردار مانند 
سل و ایدز است. پس از آفریقا، اروپا 
با نزدیک به 60 نفر در هر 100هزار 
نفر، رتبه بعدی را در مرگ های مرتبط 
با الکل دارد. در رده های بعدی، به 
ترتیب، آسیای جنوب شرقی، آمریکا 

و غرب اقیانوس آرام قرار دارند.
کارشناسان سیاست گذاری سالمت 
معتقدند، اگر 5 نکته ای که سازمان 
جهانی بهداشت ارائه کرده، رعایت 
شوند، می توان به کاهش مرگ های 

ناشی از مصرف الکل امیدوار بود.

برخی افراد باوری به پزشکی مدرن ندارند. 
آنها می گویند: »خداوند هر آنچه را که برای 
درمان نیاز است، به ما ارزانی کرده.« عالوه 
بر باور مذهبی، بعضی تجربیات شخصی آنها 
از درمان امروزی هم باعث تقویت این نوع 
دیدگاه ها شده است. جنیفر، یکی از این افراد 
که پدربزرگش مبتال به سرطان بوده، می گوید: 
»من به طور جدی عقیده دارم پدربزرگم را 
شیمی درمانی کشت نه بیماری. ما باید از آنچه 
این علوم مدرن قرار است در بلندمدت بر 
سر ما و سالمت ما بیاورند بترسیم.« به همین 
دلیل، این روزها، او و آدم هایی که مثل او فکر 
می کنند، از درمان هایی که به دست انسان ها 
انجام می شوند و به باور آنها در جایگاهی 
پایین تر از درمان های طبیعی خداداده هستند، 

رو برمی گردانند.
با بودن چنین افرادی است که شرکت های 
مانند  محصوالت  بعضی  تولیدکننده 
روغن هایی برای ماساژ یا عطردرمانی، هر 
روز طرفداران بیشتری پیدا می کنند. جنیفر 
یکی از کسانی است که با این حرکت رو به 
افزایش همراه شده اند، یعنی با حرکت مسیحیان 
محافظه کار که از پزشکی مدرن به درمان های 
»طبیعی« روآورده اند که از نظر تاریخی همواره 
همراه با ترک موضع گیری های سیاسی بوده 
است. کارشناسان پزشکی گزارش می دهند، 
در مناطقی که مسیحیان محافظه کار زیادی 
ساکن هستند، به تدریج شمار بیمارانی که به 
پزشکی متعارف رو نمی آورند، بیشتر می شود. 
جنبش ضدواکسیناسیون یکی از این موارد 
است. ادبیاتی که در بسیاری از گروه های 
ضدواکسیناسیون به کار برده می شود، درواقع 
معطوف به نگاه آزادی انجام اعمال مذهبی 
است. دکتر هوتز، رئیس مرکز واکسیناسیون 
این  با  که  »آگهی هایی  می گوید:  هوستون 
مضمون منتشر می شوند، بین مسیحیانی که 
دغدغه آزادی انجام اعمال مذهبی را دارند، 
این  او،  گفته  به  دارد.«  بیشتری  انعکاس 
آگهی ها از طرف گروه هایی که می خواهند 

از سوءبرداشت مردم برای کشاندن آنها به 
درمان های اشتباه سود ببرند، به خصوص 
مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله ای که 
چندی پیش در نشریه پزشکی پالس منتشر 
شد، هوتز و همکارانش با ارائه مستنداتی نشان 
دادند خودداری از واکسیناسیون به دلیل داشتن 
اعتقادات مذهبی در برخی مهدکودک ها در 
12 ایالت آمریکا ازجمله آیداهو، یوتا، آریزونا 
و تگزاس رو به افزایش بوده است، اما این 
رویکرد تنها مختص مسیحیان مومن نبوده و 
آمارها نشان می دهند، رویگردانی از پزشکی 
مدرن را می توان بین رای دهندگان لیبرال یا 

مسیحیان میانه رو هم مشاهده کرد.
به گفته دکتر هوتز، شمار کودکانی که به 
دالیل غیرپزشکی واکسینه نشده اند، از سال 
2003 تا امسال، 20برابر شده و به بیش از 

57هزار نفر رسیده. 
در سال 1998میالدی، دکتر آسر تحقیقی را 
منتشر کرد که نشان می داد مرگ کودکان براثر 
جلوگیری از درمان های متعارف پزشکی و 
رو آوردن به درمان های ایمانی افزایش داشته. 
هرچند این مساله امروز در موارد نادری دیده 
می شود، تهدید فعلی آن است که استفاده از 

درمان های طبیعی به جای درمان علمی باز 
هم جان کودکان را به خطر بیندازد. به گفته 
وی، این افراد لزوما در حاشیه جامعه نیستند. 
درمان های غیرعلمی به صورت موضوعی 
اجتماعی در می آید. اینها می توانند گروهی 
در مدرسه باشند که مدام مادران درباره آنها 

حرف می زنند.
اجتماعی  رسانه های  کارشناسان،  برخی 
را مقصر این جریان می دانند. به نظر آنها 
این رسانه های اجتماعی هستند که امکان 
پیدا کردن آسان و بسط اطالعات اشتباه و 
فضای سیاسی قطبی شده را فراهم کرده اند 
و به بی اعتمادی به محصوالت کارخانه های 

داروسازی دامن می زنند.

خوددرمانگری و درمان های غیرعلمی جان بیماران را تهدید می کنندمصرف الکل بیش از ایدز، خشونت و سوانح جاده ای قربانی می گیرد

افغانستان

آژانس سالمت آمریکا اعالم کرده، 
الکل مسوول یک مرگ از هر 20 

مرگی است که ساالنه در جهان اتفاق 
می افتد که ممکن است براثر مستی 
حین رانندگی، خشونت ها و آزارهای 
ناشی از مصرف الکل یا بیماری ها و 

ناهنجاری ها باشد

کارشناسان پزشکی گزارش 
می دهند، در مناطقی که مسیحیان 

محافظه کار زیادی ساکنند، به تدریج 
به شمار بیمارانی که به پزشکی 
متعارف روی نمی آورند، بیشتر 

می شود. جنبش ضدواکسیناسیون 
یکی از این موارد است

یک زن در کشور کنگو در حال شکستن سنگ ها برای استخراج کبالت 

منبع: نیوزویک     



در زمان تعطیلی مهدکودک ها، بچه ها باید 
به فرد دیگری سپرده شوند؟!

پیوندی، مادری شاغل که یک کودک  خانم 
به  روز  هر  را  دخترش  باید  و  دارد  ساله   4
مهدکودک ببرد، می گوید: »من کارمند هستم 
و به هیچ عنوان نمی توانم هر هفته چند روز 
مرخصی بگیرم تا زمان تعطیلی مهدکودک ها و 
مدارس، دخترم را در خانه نگه دارم. در ثانی، 
بیشتر مواقع برای اعالم تعطیلی مدارس، دیر 
اقدام می کنند و گاهی پیش آمده ساعت 10 
شب در اخبار منتشر شده که فردا مدارس تعطیل 
است. من گاهی متوجه نمی شوم مهدکودک ها 
هم تعطیل است و دخترم را تا در مهدکودک 
می برم و بعد متوجه تعطیلی می شوم. تازه گاهی 
پیش آمده که مادرم هم وقت دکتر داشته و 
نمی توانسته از دخترم نگهداری کند و من هم 
مستاصل بودم که دخترم را کجا بگذارم.« از 
خانم پیوندی می پرسم که آیا در شرایطی که هوا 
آلوده است شما انتظار دارید مهدکودک ها تعطیل 
نباشند؟ خانم پیوندی ابتدا از پیگیری هایش برای 

بازگشایی مهدکودک ها در زمان آلودگی هوا 
می گوید: »من خودم به بهزیستی زنگ زدم و 
مسوول مربوط گفت بسیاری از والدین به ما 
زنگ زدند و گفتند حداقل مهدکودک ها باز باشد 
و پاسخ مسووالن بهزیستی این بود که استانداری 
در این زمینه تصمیم می گیرد ولی من گفتم به 
عنوان نهاد باالدستی که به مهدکودک ها مجوز 
فعالیت می دهید و بر عملکرد آنها نظارت دارید، 
فکری در این زمینه برای والدین و بچه ها داشته 
باشید.« یکی از انتقادهایی که خانم پیوندی به 
تعطیلی مهدکودک ها دارد، این است که بیان 
می شود برای اینکه مواجهه بچه ها با آلودگی 
کم شود، مدارس و مهدکودک ها تعطیل می شود 
ولی چرا به این موضوع فکر نمی کنند که من اگر 
فرزندم را مهدکودک نبرم باید نزد فرد دیگری 
ببرم زیرا فرزندان ما مانند دانش آموزان آنقدر 
بزرگ نیستند که به تنهایی بتوان آنها را در خانه 
گذاشت بنابراین مواجهه با آلودگی هوا وجود 
دارد و فقط شکلش تغییر می کند. این خانم 
تعطیلی مدارس را پاک کردن صورت مساله 

می داند و پیشنهاد می دهد: »می توانند جلساتی 
در مهدکودک برای والدین بگذارند تا وسایلی 
برای بچه ها فراهم شود تا تاثیر آلودگی هوا بر 
آنها به حداقل ممکن برسد، مثل اینکه دستگاه 
هواساز در کالس نصب کنند. حتی اینکه بچه ها 
با یک سرویس به مهدکودک بیایند تا اینکه 
والدینشان، آنها را به مهدکودک برسانند و به این 
ترتیب میزان ترددها به حداقل ممکن برسد.«

چرا طرح زوج و فرد را در زمان آلودگی 
هوا می فروشید؟

غیر از خانم پیوندی، با مادر یک دانش آموز 
کالس ششم هم صحبت کردم. خانم ارغوان 
آلوده  می گوید: »درست است که وقتی هوا 
اما  است  بهتر  بمانند  در خانه  بچه ها  است، 
فکری به حال درس بچه ها هم بکنند، بچه ها 
یک روز به مدرسه می روند و تا آخر هفته 
تعطیل هستند و از آموزش عقب می مانند. تازه 
بعد از 5 روز یا بیشتر به مدرسه می روند و 
معلم باید مجدد درس ها را مرور کند و دوباره 

تعطیل می شوند. در ثانی، اگر بنا به تعطیلی 
است، چرا روزانه اعالم می شود، در صورتی 
که میزان آلودگی هوا از چند هفته قبل هم 
قابل پیش بینی است. اگر زودتر تعداد روزهای 
تعطیل اعالم شود، هر خانواده ای که امکاناتش 
را داشته باشد از شهر خارج می شود.« این خانم 
به فروش طرح زوج و فرد هم انتقاد می کند: »با 
توجه به وضعیت آلودگی هوا، چرا این طرح 
به راحتی فروخته می شود؟ با این کار تردد 
بیشتر می شود.« خانم ارغوان دو پسر دارد که 
به  فرزندش  دو  دبستانی هستند. هر  دو  هر 
کالس ژیمناستیک می روند و در روزهایی که 
هوا آلوده است کالس آنها برگزار می شود و 

بچه ها باید از خانه بیرون بروند.

مهدکودک هایی که در زمان آلودگی هوا باز 
باشند، جریمه می شوند! 

آقای گنجی، مدیر موفق یکی از مهدکودک های 
شهر تهران است که حدود 15 سال از تاسیس 
مهدکودکش می گذرد. وی درباره مشکالتی 

که تعطیلی مدارس برای مهدکودک ها ایجاد 
کرده، چنین می گوید: »در زمان آلودگی هوا 
تاکید زیادی شده که مهدکودک ها تعطیل باشند 
و اگر باز باشند، بهزیستی با مدیران مهدکودک 
برخورد می کند ولی برخی مهدکودک ها، از 
باز  را  آن  و  نمی کنند  پیروی  بخشنامه  این 
نگه می دارند. شما تصور کنید یک مادر یا 
پدر کارمند هستند و مجبورند سرکار بروند 
این  مجبورند  باشند،  نداشته  اقوامی  اگر  و 
دیگری  مهد  نزد  را  فرزندشان  روز،  چند 
بسپارند که تعطیل نیست و بچه هم کم کم 
از  بعد  و  می کند  عادت  مهدکودک  آن  به 
مهدکودکی مانند مهد ما که قوانین را رعایت 
مثل  مقررات  برخی  برای  می رود.  می کند، 
شنیدم  من  و  می شود  سختگیری  تعطیلی، 
گرفتند  کتبی  تذکر  بودند،  باز  که  مهد هایی 
یا جریمه شدند یا تعداد ستاره های مهد کم 
شده است اما برای مهدکودکی مانند ما که 

15 سال سابقه درخشان دارد، مناسب 
نیست که تذکر بگیریم.«

آلودگی  ازآقای گنجی می پرسم در شرایط 
هوا چه پیشنهادی دارد که بچه ها کمتر آسیب 
»ظاهر  می دهد:  پاسخ  این گونه  ببینند؟ وی 
قضیه این است که هوا آلوده است و هیچ 
کس از خانه بیرون نیاید، این پرسش را پاسخ 
دهید که وقتی چند روز تعطیل است، مادر 
و پدر شاغل فرزندشان را چه کار کنند؟ در 
ثانی در کمیته اضطرار چگونه تصمیم گیری 
می شود که گاهی هوا خوب می شود و باران 
می آید ولی باز تعطیل است. من مرتب هوا 
را بررسی می کنم، مثال یک روز هوا خوب 
بودند.  تعطیل  مدارس  و  مهدها  ولی  بود 
هوا  آیا وضعیت  که  است  این  من  پرسش 
این  در  هوا  اگر  نمی شود؟  بررسی  قبل  از 
و  باشند  تعطیل  همه  باید  است  آلوده  حد 
نه فقط مدارس! تا به این ترتیب والدین با 
آسودگی خیال بتوانند در منزل نزد 
ترددهای  و  باشند  فرزندانشان 
داخل شهری نیز به حداقل 

ممکن برسد.«

پای صحبت های والدین، مسووالن مهدکودک ها و اعضای کمیته اضطرار درباره:

  معضل آلودگی هوا و تعطیلی مدارس

:آقای دکتر! شما در جلسات کمیته اضطرار 
بهداشت  نماینده وزارت  به عنوان  آلودگی هوا 
حضور دارید. در بحث تعطیلی مدارس، هدف 
این است که بچه ها مواجهه کمتری داشته باشند 

یا اینکه شاخص های آلودگی کمتر شود؟
کمیته اضطرار طبق مصوبه دولت دو وظیفه اصلی 
دارد؛ یکی اینکه اقداماتی انجام دهد که مردم کمترین 
میزان مواجهه با آلودگی هوا را داشته باشند و دوم 
منابع آلودگی هوا را کنترل کند. با توجه به اینکه 
دانش آموزان دبستانی زیر 15 سال دارند و ریه هایشان 
حساس تر است، مدارس تعطیل می شود تا مواجهه 

کمتری داشته باشند. 
شاید بگویید در خانه هم بچه ها با آلودگی مواجه اند 
اما مواجهه کمتر است. زمانی که بچه ها به مدرسه 
هستند  سرکالس  بچه   40 تا   20 می روند، حدود 
این  بعدی  مورد  می افتد.  اتفاق  آلودگی  تجمیع  و 
است که بچه ها در مدرسه فعالیت دارند و باعث 
می شود بیشتر در معرض آلودگی باشند. از سوی 
دیگر، از منزل تا مدرسه و برعکس باز هم مواجهه 
که  است  این  دیگر  بحث  دارد.  آلودگی وجود  با 
بخشی از ترافیک به خاطر مدارس است و وقتی 
مدارس ابتدایی تعطیل می شوند، 30 درصد ترافیک 

کاهش پیدا می کند.

مدارس،  تعطیلی  زمان  در  :قبال 
مهدکودک ها باز بود، برای اینکه والدین شاغل 
بتوانند کودکانشان را به مهدکودک بسپارند. چرا 

این بار چنین تصمیمی گرفته نشد؟

باشند  باز  مهدکودک ها  که  نیست  درست  اصال 
چون بچه 7 ساله و 8 ساله ریه کامل تری نسبت به 
خردساالن دارد و اگر مهدکودک ها تعطیل نباشد، 
سالمت بچه های مهدکودک بیشتر به خطر می افتد. 

:منظور این است که سختگیری در مورد 
باز بودن مهدکودک ها نباشد تا مادران شاغل بتوانند 
فرزندانشان را به مهدکودک ببرند یا حتی بچه های 

دبستانی هم به آنجا بروند. 
 طبق قانون، در شرایط تعطیلی مدارس و مهدکودک ها، 
کارفرمایان اعم از دولتی و خصوصی باید به والدین 
مرخصی بدهند. ما قبال این مشکل را داشتیم ولی در 
حال حاضر قانون است که باید به والدین مرخصی 
داده شود. در کمیته اضطرار این موضوع بحث می شود 

ولی نهایتا تصمیم کلی گرفته می شود و این خانواده ها 
هستند که باید قضیه را مدیریت کنند.

:در زمان تعطیلی مدارس، شاخص های 
آلوده کننده هوا بعضا باالتر هم می رود و همیشه 
این گونه نیست که شاخص ها پایین بیایند، پس چرا 
همیشه تعطیلی مدارس جدی ترین تصمیم است؟
 نه، اصال این طور نیست. اگر مدارس تعطیل نمی شد، 
قاعدتا شاخص ما باالی 200 بود. روز بعد شاخص 
آلودگی به 150 رسید و دوباره کاهش پیدا کرد. اگر 
آلودگی  حجم  ترافیک  و  نمی شد  تعطیل  مدارس 
را بیشتر می کرد، صددرصد شاخص روی 200 یا 
باالتر بود. این درست نیست که تعطیلی تغییری در 

شاخص ها ایجاد نمی کند.

:امسال آلودگی هوا نسبت به سال گذشته 
چه میزان بیشتر شده است؟

آلودگی هوا نسبت به سال پیش بیشتر شده و تعداد 
ناسالم  ناسالم برای گروه های حساس و  روزهای 
هم   96 سال  و  گذشته  سال  به  نسبت  همه  برای 

افزایش داشته است.

و  بلندمدت  تاثیرات  مورد  در  لطفا   :
کوتاه مدت آلودگی هوا بر کودکان توضیح دهید.
با توجه به اینکه میزان تنفس کودکان بیشتر از افراد 
عادی است و حجم ریه شان هم کمتر از افراد بزرگسال 
است، حساس تر هستند. همچنین کودکان فعالیت 
بیشتری دارند بنابراین هوای آلوده بیشتری در زمان 

آلودگی هوا وارد 
ریه هایشان می شود. 

این مساله باعث سرفه و 
بیماری های مزمن تنفسی و 

آسم می شود و تشدید عالئم آسم 
را به دنبال خواهدداشت، حتی مواجهه 

بارداری می تواند  طوالنی مدت در زمان 
وزن کم نوزاد هنگام تولد، اوتیسم و سرطان 

خون در کودک ایجاد کند. طبق گزارش سازمان 
از  بزرگساالن،  برای  مرگ  تعداد  بهداشت  جهانی 
هر 10 مرگ، یکی منتسب به آلودگی است ولی در 
کودکان به ازای هر 6 مرگ، یکی مربوط به آلودگی 
هوا گزارش می شود بنابراین کودکان حساس تر هستند 
و برای اینکه کمتر آسیب ببینند باید کمتر با آلودگی 

مواجه باشند.

هواساز  و  هوا  تصفیه  دستگاه های  :آیا 
می تواند در کاهش آلودگی در محیط هایی مثل 

مدرسه مفید باشد؟
نکند،  یون  و  ازون  تولید  که  باشد  دستگاهی  اگر 
می تواند مناسب باشد ولی توصیه صددرصد نداریم 
زیرا هنوز این دستگاه ها تاییدیه ای از سوی سازمان 
بهداشت جهانی ندارند. اگر این دستگاه ها مجهز به 
فیلتر هپا باشند و تولید ازون و یون نکنند، در کاهش 

آلودگی نقش خواهندداشت. 
نکته دیگر این است که توجه کنیم این دستگاه ها در 
چه فضایی استفاده می شود، مثال دستگاهی که برای 
فضای 40 مترمربعی درست شده، مناسب فضای 

200 متری نیست. الزم است یادآوری کنم، خطر 
دستگاهی که تولید ازون و یون می کند، از آلودگی 

هوا بیشتر است.

:حتما شنیده اید که چندی پیش مطلبی 
به  اینکه آلودگی هوای تهران  بر  بیان شد مبنی 
حدی رسیده بود که شهر باید تخلیه می شد، آیا 

این ادعا از نظر علمی درست است؟
در قانون ما تخلیه شهر نداریم. از نظر علمی در 
برخی نقاط دنیا شاخص ها از 200 هم باالتر است 
و تخلیه ندارند. اگر شاخص باالی 300 برود که 
نداشته ایم،  را  شرایط  این  تاکنون  تهران  در  ما 
محدودیت رفت وآمد گذاشته می شود که به جز 
هیچ  انتظامی  نیروی های  و  اورژانس  آتشنشانی، 

خودرویی نباید تردد کند.

طبق قانون، در شرایط 
تعطیلی مدارس و 

مهدکودک ها، کارفرمایان 
اعم از دولتی و خصوصی 
باید به والدین مرخصی 
بدهند. ما قبال این مشکل را داشتیم 

ولی در حال حاضر قانون است که باید 
به والدین مرخصی داده شود. در کمیته 

اضطرار این موضوع بحث می شود ولی نهایتا 
تصمیم کلی گرفته می شود و این خانواده ها 

هستند که باید قضیه را مدیریت کنند

پرسشی از  دکتر عباس شاهسونی رئیس گروه تغییرات هوا و اقلیم وزارت بهداشت 

در زمان آلودگی هوا، برای حفظ سالمت کودکان، مدارس باید تعطیل باشد؟

باز هم آلودگی هوا کار را به تعطیلی مدارس کشاند 
و این بار کمیته اضطرار آلودگی هوا اعالم کرد تمام 
مدارس برای روزهای متوالی تعطیل هستند. این در 
حالی است که هر سال با شروع فصل پاییز و سرد 
شدن هوا، سوت قطار آلودگی هوا در کالنشهرها زده می شود و تا 
زمانی که باد یا بارندگی نداشته باشیم، این قطار متوقف نمی شود. 
تا  دیگر  ماه   2/5 آنکه  وجود  با  و  است  وخیم تر  اوضاع  اما  امسال 
پایان سردی هوا باقی مانده، تعداد روزهایی که آلودگی هوا، مهمان 
کالنشهرهاست، افزایش یافته است. درست زمانی که اعالم شد تمام 
مدارس تهران برای یک هفته تعطیل است، شرکت پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی بیانیه ای داد که منشاء بیش از ۸۰ درصد از آلودگی 
وسایل نقلیه، کامیون ها، اتوبوس ها و مینی بوس ها گزارش شده که از 
قضا سوخت مصرفی هیچ کدام از آنها بنزین نیست بنابراین مرتبط 

دانستن آلودگی هوا با بنزین به طور کامل رد می شود. 
در این بیانیه مکرر بیان شده که کیفیت بنزین  های داخلی خوب است 
و توسط دستگاه های ذی ربط نظارت می شود. با این اوصاف، فارغ 
از اینکه منشاء آلودگی چیست، به نظر می رسد تعطیلی مدارس تنها 
راه حلی باشد که از جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوا بیرون می آید 
اما پرسش این است که آیا در زمان تعطیلی مدارس، شاخص های 
کیفیت هوا بهتر می شود؟ تکلیف کودکان و حتی خردساالنی که به 
مهدکودک می روند و مادران شاغل دارند، چیست که باز هم باید از 

خانه بیرون بیایند و به فرد دیگری سپرده شوند؟ 
در این گزارش ابتدا، پای صحبت چند تن از والدین نشستیم تا بیشتر 
با مشکالتی که برایشان در این روزهای آلوده ایجاد شده، آشنا شویم 
و در انتها با یکی از مدیران مهدکودک های شهر تهران در این زمینه 

گفت وگو کردیم.

 مهدیه 
آقازمانی 
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اگر در شرایط آلودگی هوا مجبور به خروج از خانه هستید، زدن ماسک تنفسی مناسب 
می تواند از ورود ذرات آالینده به ریه هایتان جلوگیری کند. ابتدا باید بدانید ماسک های 
پزشکی معمول در هوای آلوده کاربردی ندارند. این نوع ماسک ها دو کار انجام می دهند؛ 
جلوگیری از انتقال مایعات بدنی به دیگران هنگام عطسه و سرفه و پیشگیری از تماس 
دست های آلوده شده فرد با ترشحات بیماران با دهان و بینی خودش. این ماسک ها دارای 
یک الیه میانی تصفیه کننده هستند اما این صافی برای به دام انداختن میکروب ها طراحی 
شده، نه ذرات آالینده هوا. از طرف دیگر، این ماسک ها کامال جلوی بینی و دهان را 

نمی پوشانند و اجازه عبور هوای آلوده را از درزهای کنارشان می دهند.
ماسک های صورت معمول حتی اگر ۴ یا 5 الیه باشند و صافی زغال فعال یا سایر فیلترها 
را داشته باشند، اگر کامال روی صورت نچسبند و بینی و دهان را نپوشانند، کمکی به 

حفاظت در برابر آلودگی هوا نمی کنند.

چه ماسکی در آلودگی هوا موثر است؟
ماسک های تنفسی N۹5 بسیار مناسب هستند و طوری طراحی شده اند که ۹5 درصد ذرات 
معلق با میانگین قطر 0/3 میکرون )هر میکرون یک هزارم میلی متر است( را تصفیه کنند. 
این ماسک ها کامال روی صورت می چسبند و هوای تنفسی شما از میان آنها می گذرد، 

نه از کناره های ماسک.
این نوع ماسک ها می توانند ذرات معلق آالینده PM۱0 )ذرات معلق زیر ۱0 میکرون( و 

ذرات معلق خطرناک تر PM 2/5)ذرات معلق زیر 2/5 میکرون( را تصفیه کنند.
این نوع ماسک های تنفسی طوری طراحی شده اند که چند بار قابل مصرف هستند. تا زمانی 

که ماسک تمیز باشد، می توانید آن را استفاده کنید.
نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که هوای داخل این ماسک ها کامال مرطوب 
می شود بنابراین اگر در آب وهوای گرم بخواهید از آنها استفاده کنید، الیه درونی ماسک 
با عرق مرطوب می شود. اگر ماسک شما با عرق یا بزاق مرطوب شود دیگر نباید از آن 

استفاده کنید. ماسک هایی که بندهایشان پشت گوش هایتان می افتند، ظاهر بهتری دارند اما 
ماسک هایی که بندهایشان پشت سر می افتند، برای تنفس راحت تر هستند.

چطور ماسک بزنیم؟
به یاد داشته باشید جدا از نوع ماسک مورداستفاده تان اگر ماسک تنفسی را به درستی روی 

صورتتان نزنید، بی فایده خواهد بود.
این مراحل را در پوشیدن ماسک تنفسی رعایت کنید:

 پیش از دست زدن به ماسک، دست هایتان را با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده 
بشویید.

 ماسک را طوری دستتان بگیرید که بند قابل انعطاف سفت 
آن در رأس قرار گیرد و طرف رنگی آن بیرون باشد.

 اگر ماسک حلقه گوش دارد، آن را از حلقه های 
دور  را  حلقه  هر  و  بگیرید  دست  به  گوش 

گوش هایتان قرار دهید.
 اگر ماسک گره دار است، آن را روی بینی تان 
قرار دهید و گره های ماسک را روی فرق سرتان 
بگذارید و با بستن گره ماسک را محکم کنید.

 اگر ماسک بند کشی دارد، آن را روی بینی تان 
بگذارید و بند کشی را روی سرتان بکشید و آن را 

روی فرق سرتان محکم کنید و بعد بند پایینی را 
روی سرتان بکشید و آن را روی پشت گردتان 

محکم کنید.
 نوار لبه باالیی ماسک که روی بینی قرار می گیرد را فشار 

دهید تا روی بینی محکم شود.

 پایین ماسک را بکشید تا روی دهان و چانه تان را بپوشاند.
توجه داشته باشید ماسک های تنفسی ممکن است روی صورت افرادی که ریش دارند، 
خوب نصب نشود زیرا موهای صورت زیر لبه های ماسک قرار می گیرند و اجازه عبور 

هوای آلوده را می دهند.
پس از زدن ماسک به صورتتان دو آزمایش فشار مثبت و فشار منفی را انجام دهید:
آزمایش فشار منفی: هر دو دستتان را روی ماسک قرار داده و به سرعت دم انجام 
دهید )هوا را  درون ریه ها بکشید(. در این حالت ماسک باید روی صورتتان بچسبد 
و داخل کشیده شود، طوری که نشت هوا را از اطراف صورت یا چشم حس نکنید.
بازدم  آزمایش فشار مثبت: هر دو دستتان را روی ماسک قرار داده و به سرعت 
انجام دهید )هوا را از ریه ها خارج کنید(. در این حالت نباید نشت هوا را از اطراف 

صورت یا چشم ها حس کنید.

چطور در آلودگی هوا ماسک درست بزنیم؟

باعث  هرسال  هوا  آلودگی 
مرگ ومیر و بیماری هزاران 
نفر می شود. سازمان جهانی 
بهداشت سال قبل آلودگی هوا 
را »دخانیات جدید عصر ما« نامید و اعالم کرد هر 
سال ۷ میلیون نفر در جهان به علت تنفس هوای 
آلوده می میرند. آلودگی هوا اکنون باعث شمار 
بیشتری از مرگ ومیر در جهان نسبت به مصرف 
دخانیات می شود. هوای آلوده با انواع بیماری ها 
از بیماری های تنفسی و سرطان تا حمله قلبی و 

اختالل هوش کودکان ارتباط دارد.

چه کارکنید تا از آسیب های ناشی از 
آلودگی هوا  در امام بمانید؟

1. میزان آالینده های هوا را پیگیری کنید: بهترین 
راه برای پرهیز از آلودگی هوا تنفس هوای پاک 
است. گرچه ممکن است اغلب ما نتوانیم کار و 
زندگی مان را رها کنیم و به مناطق با هوای پاک 
برویم، دست کم می توانیم کیفیت هوای اطرافمان 

را پیگیری کنیم.
نقشه های آنالین کیفیت  هوا در زمان واقعی 

از داده های ایستگاه های پایش کیفیت هوا در 
سراسر دنیا استفاده می کنند تا »شاخص کیفیت 
هوا« )AQI( هر نقطه ای را به دست دهند. در این 
نقشه ها همچنین از کدهای رنگی برای راهنمایی 
کاربران در شدت های متفاوت آلودگی استفاده 
می شود. گرچه داده های این نقشه ها محدود به 
مکان های ایستگاه های پایش کیفیت هوا می شود، 
راهنمایی خوبی به خصوص برای افرادی هستند 
که نسبت به آلودگی هوا آسیب پذیرترند. برخی از 
این نقشه ها پیش بینی آلودگی هوا برای روزهای 

آینده را هم ارائه می  دهند.
رایگان  برنامه  از  می توانید  نمونه  برای 
AirVisual در تلفن های اندرویدی و آیفون 
برای پیگیری وضعیت آلودگی هوا در محل 

زندگی تان استفاده کنید.
با  هوا  کیفیت  کوچک  پایشگرهای  همچنین 
ازجمله  شده اند،  وارد  بازار  به  معقول  قیمت 
هوشمند  تلفن های  به  که  قابل حملی  وسایل 
متصل می شوند مانند Footboot که می توانند 
اطالعات بیشتری از آلودگی هوای اطرافتان به 

شما بدهند.

2. ماسک با اندازه مناسب به صورت بزنید: 
تصاویر افراد با ماسک های پزشکی در خیابان های 
مملو از دود به تصویر رایجی در اخبار آلودگی 
هوا تبدیل شده اما ماسک های پزشکی، از لحاظ 
ماسک های  آالینده  از ورود ذرات  جلوگیری 
ماسک ها  این  هستند.  بی تاثیر  کامال  پزشکی 
به خصوص به  این  علت بی تاثیر هستند که در 
لبه هایشان روی صورت نمی چسبند و نمی توانند از 
ورود هوای آلوده از درزهای کناری شان جلوگیری 

کنند.
نتایج یک بررسی در سال 20۱۸ میالدی نشان 
داد مهم ترین عامل در کاهش ذرات آالینده هنگام 
استفاده از انواع ماسک های تنفسی این است که تا 
چه حد خوب روی صورت قرار گیرند و نشت 

هوا نداشته باشند.
خیابان های شلوغ  3. دوچرخه سواری کنید: 
به طورمعمول از آلوده ترین نقاط شهر هستند 
اما با فاصله گرفتن از این خیابان ها کیفیت هوا 
ممکن است بهبود یابد. نتایج یک بررسی در 
سال 20۱۴ میالدی به وسیله دانشکده بهداشت 
عمومی دانشگاه هاروارد کیفیت هوا در خطوط 

ویژه دوچرخه سواری که با یک دیواره 
فیزیکی از بقیه خیابان جدا شده اند یا 
با  که  را  دوچرخه سواری  مسیرهای 
فاصله از خیابان اصلی قرار گرفته  اند، 

مقایسه کرد.
دی اکسید  غلظت  داد  نشان  نتایج 
ویژه  خط  در  نیتروژن 
دوچرخه سواری نسبت به مسیر 
 30 دوچرخه سواری  جداگانه 

درصد باالتر است.
4. از فراورده های پاک کننده 
همه  به  کنید:  استفاده  سبز 
فراورده های متفاوت پاک کننده 
که در خانه تان استفاده می  کنید، 
فکر کنید. حاال بوی آنها را به 
تصور درآورید. قاعده کلی 
هر  که  است  این  مناسب 

تندتری  بوی  که  فراورده ای 
داشته باشد - ازجمله هر فراورده ای که رایحه داشته 
 )VOC( باشد- احتماال دارای ترکیبات آلی فرار
است. VOC هایی مانند استون، بنزن و فرمالدئید 

ازجمله 
عوامل مهم آلودگی هوای درون 

خانه هستند و از فراورده های پاک کننده، رنگ ها، 

چسب ها و هر مورد دیگری که کارش به تبخیر 
وابسته است، متصاعد می شوند.

بررسی های متعدد نشان داده  قرارگیری در معرض 
ترکیبات آلی فرار ناشی از فراورده های پاک کننده-
به خصوص در افرادی که با این فراورده ها سروکار 
دارند- می تواند باعث ایجاد یا تشدید آسم شود. 
برای کاهش متصاعد شدن ترکیبات آلی فرار در 
خانه، فراورده های پاک کننده ای را استفاده کنید که 
برچسب Ecolabel را داشته باشند. فراورده هایی 
که این برچسب اتحادیه اروپا را داشته باشند، 
ازجمله میزان محتوای ترکیبات آلی فرار کمی 

دارند و دوستدار محیط زیست هستند.
5. گیاهان خانگی بخرید: گیاهان خانگی فقط 
دکور خوبی نیستند، آنها می توانند به تصفیه هوای 
داخل خانه هم کمک کنند. پژوهشگران در دانشگاه 
ایالتی نیویورک در بررسی 5 گیاه خانگی متفاوت 
برای اندازه گیری میزان کارایی شان در زدودن 
ترکیبات آلی فرار مقایسه کردند. بر اساس نتایج 
این مقایسه برای شروع می توانید گیاه بروملیاد 
را در خانه نگه دارید و ۸0 درصد مواد آالینده 
را در طول ۱2 ساعت از هوا می زداید اما اگر 
یک سالن زیبایی را اداره می کنید که مملو از 
ترکیبات آلی فرار ناشی از الک ناخن است، گیاه 
دراسنا را امتحان کنید که ۹۴ درصد از استون 

را از هوا می زداید.
6. از دستگاه تصفیه کننده هوای خانگی استفاده 
کنید: دستگاه های تصفیه کننده هوای خانگی هم 
می توانند به پاک کردن هوای خانه کمک کنند. 
نتایج یک بررسی در سال 20۱۷ میالدی در تایوان 
نشان داد مصرف طوالنی مدت از تصفیه کننده 
هوای خانگی دست کم در محیط های به شدت 
آلوده می تواند سودمندی هایی برای سالمت قلب 

و عروق داشته باشد.
دستگاه تصفیه کننده هوا را با دقت انتخاب کنید. 
دستگاه های گران تر لزوما بهتر نیستند. موثرترین 
تصفیه کننده ها دستگاه های با قدرت باال هستند که 
می توانند هوا را با سرعت بیشتر و به طور کامل تری 
پاک کنند. دستگاه هایی که حسگر کیفت هوا داشته 
باشند، مناسب تر هستند زیرا می توانند قدرتشان 

را برحسب میزان آالینده  ها در هوا تنظیم کنند.
BBC Science Focus :منبع

 دکتر علی 
مالئکه

آلودگی هوا هرساله باعث بیماری و مرگ
  میلیون ها نفر در جهان می شود

چطور از خودمان 
در برابر 

آلـودگـی هـوا 
محافظت کنیم؟

بررسی های متعدد نشان 
داده  قرارگیری در معرض 
ترکیبات آلی فرار ناشی از 
فراورده های پاک کننده-
به خصوص در افرادی که 
با این فراورده ها سروکار 
دارند- می تواند باعث 
ایجاد یا تشدید آسم شود. 
برای کاهش متصاعد شدن 
ترکیبات آلی فرار در خانه، 
فراورده های پاک کننده ای را 
استفاده کنید که برچسب 
Ecolabel را داشته باشند



گفت وگو با دکتر محمدرضا سرگلزایی روان پزشک درباره ویژگی انسان جامعه مصرفی و سرمایه داری 

برند ترایبالیسم؛ مصرف می کنم، پس هستم

: برند ترایبالیسم یا اگر بشود آن 
را قبیله گرایی مدمحور معنا کنیم، مفهوم 
جدیدی است. مایلید از کجا شروع کنیم؟

آن طور که امیل دورکیم در کتاب »تقسیم 
کار اجتماعی« خود در سال 1893می گوید، 
در جامعه پیش مدرن، همبستگی اجتماعی 
که  کسانی  است.  افراد  شباهت  به  متکی 
وابستگی خانوادگی، قبیله ای و نژادی دارند، 
توانایی های  دارند،  شباهت  همدیگر  به 
انجام  مشابهی  کارهای  و  دارند  مشابهی 
در  همسانی  و  شباهت  این  می دهند. 
توانایی ها، وظایف، احساسات و طرزفکر، 
اعضای جامعه پیش مدرن را به هم نزدیک 
تولید  نظام  که  مدرن  جامعه  در  می کند. 
روستایی جای خود را به نظام تولید صنعتی 
می دهد، شهرها جای روستاها را می گیرند 
جایگزین  صنعتی  بزرگ  مجتمع های  و 
در  می شوند.  خانگی  کوچک  کارگاه های 
اعضای  اجتماعی،  بزرگ  تجمعات  چنین 
جامعه نه از یک خانواده اند، نه از یک قبیله 
وسیع  تفاوت های  فرهنگ.  یک  از  نه  و 
باعث  تفکر  طرز  و  عواطف  غریزه،  در 
جدایی  و  تفرقه  دچار  افراد  این  می شود 
و  قرابت  احساس  هم  به  نسبت  و  شوند 

باشند. نداشته  الفت 
اگر  جامعه شناس،  دورکیم،  امیل  گفته  به 
قرار است در چنین جامعه ای افراد با هم 
از  همبستگی  این  باشند،  همبسته  و  متحد 
نخواهد  به دست  راه شباهت و همانندی 
آمد، بلکه متکی به »سازمان کار اجتماعی« 
خود  افراد  صنعتی،  جامعه  یک  در  است. 
را نه برمبنای هویت خانوادگی و فامیلی، 
بلکه برمبنای هویت شغلی تعریف می کنند 
و »معنای بودن آنها« وابسته است به انجام 
وظیفه ای که در چرخه تولید دارند. اگر در 
جامعه  پیوندهای ناشی از شباهت قطع شوند 
و پیوندهای جدید ناشی از وظیفه اقتصادی 
برقرار نشوند، جامعه ای متشتت، متفرق و 
آشفته خواهیم داشت. در چنین جامعه ای 
تک تک افراد دچار احساس ناامنی می شوند. 
خشونت  صورت  به  را  خود  ناامنی  این 
یا  بی قراری  و  اضطراب  پرخاشگری،  و 

می دهد. نشان  بی انگیزگی  و  ناامیدی 
در جوامع پیش صنعتی که اغلب در روستاها 
تعریف می شوند، همه با هم آشنا یا فامیل 
نظر  از  و  زبان  و  لهجه  ژنتیک،  نظر  از  و 
اعتقادات مذهبی شبیه هستند. این شباهت 
در  که  آدم هایی  می شود  سبب  همه جانبه 
توافق  هم  با  می کنند،  زندگی  روستا  یک 
هم  از  و  باشند  داشته  بیشتری  تفاهم  و 
حسینیه   و  مسجد  کلیسا،  کنند.  حمایت 
روستا نیز نهادهایی هستند در خدمت این 
وفاق و تفاهم اند که آدم ها در آنجا جمع 
به جا  هم  با  را  مذهبی  مناسک  می شوند، 
می آورند و ارتباطات اجتماعی را همان جا 
سامان می دهند، مثال وقتی کسی در روستا 
فوت می کند، مراسم ترحیم یک ماه طول 
مراسم  در  روستا  ساکنان  تمام  و  می کشد 

می کنند. و شرکت  می شوند  سهیم 
می کند  اقتضا  صنعت  صنعتی،  جامعه  در 
که کارخانه ها و کارگاه های صنعتی مجتمع 
با  را  تفاوت  این  روستایی  تولید  شوند. 
پراکنده  می تواند  که  دارد  شهری  تولید 
روستایی  تولید  برخالف  اما  شود  انجام 
که عمدتا در مقیاس کوچک و با کار فردی 
و یدی است، مکان تولید شهری کارگاه ها 
یا کارخانه ها هستند. بعد از عصر صنعتی، 
روستاییان از روستاها به شهرها مهاجرت 

و  گرفتند  شکل  صنعتی  شهرهای  کردند، 
صنعتی  شکل  به  روستایی  شکل  از  تولید 
گفت  می توان  شد.  تبدیل  کارخانه ای  و 
این روند تقریبا پدیده ای جهانی است. در 
کشور ما تا 50 سال پیش، حدود 70درصد 
بودند،  شهری  بقیه  و  روستایی  جمعیت 
 70 یعنی  شده؛  برعکس  درصد  این  حاال 
درصد شهری و 30 درصد روستایی هستند.

آن  به تبع  و  شدن  صنعتی  این   :
دارد؟ نتایجی  مهاجرت روستاییان چه 

اسکان  شهر  در  که  روستایی  مهاجران 
می یابند، همسایه ای پیدا می کنند با مذهب 
این  متفاوت.  پیشینه و ژن هایی  و  زبان  و 
افراد غالبا نسبتی با یکدیگر ندارند و این 
موضوع درباره کسانی که با هم کار می کنند 
نیز صدق می کند، درنتیجه، از نظر دورکیم 
این افراد باید بپذیرند توافق و تفاهم میان 
آنها نه به دلیل نسبت های خانوادگی و تبار و 
هم خونی، بلکه به علت کار اجتماعی است. 
دیگر مانند جوامع روستایی خویشاوندی و 
هم خونی عامل پیوند افراد نیست، بلکه آنچه 
پایه زندگی  افراد و درواقع  پیوند  موجب 
شهرنشینی در جوامع صنعتی می شود، کار 
مشترک اجتماعی است. از زندگی مشترک 
فراوانی می توان  مثال های ملموس  شهری 
آورد، مثال اینکه زباله ها را ساعت 9 شب 
در جایی خاص بگذاریم یا قبول مسوولیت  
هر یک از آپارتمان ها در اداره مجتمع محل 
رانندگی،  قوانین  رعایت  حتی  یا  زندگی 
اساس زندگی شهری را تشکیل می دهد.

: با این تغییر هویت از روستایی 
صنعتی  به  پیش صنعتی  از  و  شهری  به 

آمد؟ باید کنار  چگونه 
اگر بتوانیم خود را با زندگی صنعتی و درواقع 
با شغل و تولیدی که انجام می دهیم و مولد 
بودنمان در محیط کار و وظایف شهروندی 
بازتعریف کنیم و اخالق سکوالر شهروندی 
را بپذیریم، در جامعه شهری زندگی آسوده  
و راحتی خیال و سالمت روانی اجتماعی 
خواهیم داشت اما اگر نتوانیم تعریف های 
شهری  زندگی  یعنی  زندگی؛  جدید  نوع 
صنعتی را درونی کنیم و خود را مبتنی بر 
اجتماعی  سازمان  و  اجتماعی  کار  تقسیم 
و  شهروندی  وظایف  و  شغلی  جایگاه  و 
کنیم،  تعریف  شهروندی  سکوالر  اخالق 
روستاگم کردگانی می شویم که دلمان مرتب 
و  روستا  وابستگی های  و  سنت ها  برای 
حمایت  را  روستایی  رفتار  که  نهادهایی 
می کنند، تنگ می شود. این دلتنگی برای ما 
حسی از تنهایی و وانهادگی به دنبال می آورد، 

مرا  تا  نیستان  »از  که:  موالنا  شعر  مانند 
ببریده اند/ از نفیرم مرد و زن نالیده اند« یا »هر 
کسی کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید 
جدایی  اضطراب  خویش«  وصل  روزگار 
روستاگم کردگان  این  که  است  احساسی 
آغوش مادر ازدست داده به آن مبتال می شوند. 
نوستالژی  اضطرابی،  چنین  نتایج  از  یکی 
این  در  که  مثالی  است.  پس رفتگرایی  و 
دهه  شبه روشنفکران  بزنم،  می توانم  باره 
وفا  مظهر  را  روستا  که  هستند  ایران   50
و  سرد  جای  را  شهر  و  می دیدند  صفا  و 
یخبندان و بی عاطفه و تاریک و گورستان 
یا  آل احمد  مثل جالل  معنویت،   و  عشق 
به  می خواستند  آنها  شریعتی.  علی  دکتر 
روستا بازگردند یا شهر را روستایی کنند. 
به  روستایی  نهادهای  آوردن  آنها  تالش 
دفاعی  مکانیسم های  از  یکی  بود.  شهر 
جدید  موقعیتی  با  مواجهه  در  که  افرادی 
و تعریف نشده دچار استرس و فشار روانی 
در  هم  ما  است.  سنی  پسرفت  می شوند، 
مقیاس اجتماعی گاهی می خواهیم مسائل 
نسخه  کنیم. حتی  پسرفت حل  با  را  خود 
هم  ما  روشنفکران  به اصطالح  از  بسیاری 
نسخه بازگشت به گذشته است؛ یعنی فکر 
می کنند اگر حیاطی داشته باشیم با حوضی 
فیروزه ای که در آن هندوانه انداخته ایم با 
و  می کند  قل قل  باغچه  کنار  که  سماوری 
پاک  سبزی  نصیحت کنان  که  مادربزرگی 
می کند، مسائلمان حل می شود و این روش 

تجویز می کنند. را  به گذشته  بازگشت 
به جز نوستالژی و غم غربت و واپس گرایی، 
راه دیگر شهرنشینی آن است که خانواده های 
جدیدی برای خود تعریف کنیم. یکی از این 
خانواده  یعنی  هستند؛  »برندها«  خانواده ها 
و قبیله ما می شود برند کاالیی که مصرف 
می کنیم و دیگر کسانی که مثل ما مشتری 
آن برندها هستند. کاال را مصرف می کنیم، 
به دلیل  بلکه  به آن کاال،  نیاز  به خاطر  نه 
اینکه آن کاال جای مادر یا سرزمین مادری 
با پوشیدن مارک خاصی  ما را می گیرد و 
از پوشاک یا استفاده از  مارکی از  لوازم 
الکترونیکی و سوار شدن بر خودروهایی 
با برند خاص، احساس وابستگی می کنیم 
و هویتی را که قبال در جامعه پیش صنعتی 
برمبنای خانواده و وابستگی های خانوادگی 
امروز  می کردیم،  تعریف  خویشاوندی  و 
جستجو  مصرفی مان  کاالی  برند  برمبنای 
از این ماجرا نفع می برند  می کنیم. برندها 
ارتباط  وسایل  و  رسانه ها  طریق  از  و 
جمعی آن را تشدید می کنند و این همان 
که  است  سرمایه داری  »فتیشیسم«  بحث 
من  و  کرده  صحبت  آن  از  مارکس  کارل 

از  آدم هایی  داد.  توضیح خواهم  ادامه  در 
این نوع، گسستگی از رحم مادر، آغوش 
مادر و سرزمین مادری را احساس می کنند 
که  کاالیی  با  را  خود  جدایی  اضطراب  و 
برند  آن  خانواده  در  و عضویت  می خرند 
می دهند  تشکیل  قبیله ای  می کنند.  آرام 
است  خدماتی  یا  کاال  برند  آن  مبنای  که 
ویژگی  می کنند.  استفاده  یا  می پوشند  که 
آن  سرمایه داری  و  مصرفی  جامعه  انسان 
کردن  تعریف  جای  به  را  خود  که  است 
یا  یا ارزش ها و آرمان ها  براساس مذهب 
خویشاوندان یا محله ای که در آن زندگی 
می کند، برپایه آنچه مصرف می کند، تعریف 
سینمایی  فیلم  در  که  همان طور  می کند. 
می بینیم،  آلن  وودی  غمگین«  »جاسمین 
این افراد سرگشته، بی پناه و بی ریشه حتی 
مارک  با  را  خود  عادی،  گفت وگویی  در 
لوازم مصرفی خود مانند لباس یا جواهرات 
معرفی می کنند. برند ها برای فروش بیشتر 
را  دیدگاه  و  زندگی  روش  نوع  این  کاال 
یا  کاالها  تبلیغات  در  و  می کنند  تقویت 
خدمات خود، مصرف کنندگان خود را به 
صورت خانواده تعریف می کنند. درواقع، 
آدم ها برای برطرف کردن نیاز مادی خود 
کاال را مصرف نمی کنند، بلکه به صورتی 
نمادین نیازهای عشق و امنیت و وابستگی 
خود را با کاال برطرف می کنند. در جامعه 
مصرفی معنای زندگی آدم ها شعاری است 
با این محتوا؛ »خرید می کنم، پس هستم.«

مهار  درباره  روزها  این   :
کشورمان  رسانه های  در  مصرف گرایی 
بسیار می شنویم اما جز پاره ای نصیحت ها 
نشده اند،  استقبال مواجه  با  امروز  تا  که 
اقدامی عملی و مهم تر از آن فکری نشده 
است. با چه بنیاد فکری باید جلوی تعریف 

هویت ازطریق برندها را گرفت؟
غیرمستدل  نصیحت  گفتید  که  همان طور 
فایده ای  نه تنها  سفیدی  ریش  بر  مبتنی  و 
ما  می کند.  بیشتر  را  مقاومت  بلکه  ندارد، 
آنها  بتوانیم  تا  بشناسیم  را  فرایندها  باید 
اثری که  بهتر  را مدیریت کنیم. برای فهم 
برندها بر ساختار فکری و نظام اجتماعی 
نظریه های  به  ابتدا  باید  می گذارند،  ما 
متفکران  که  کرد  رجوع  جامعه شناسی 
را  آن  پایه های  بیستم  قرن  ابتدای  غربی 
بنا کردند زیرا متاسفانه ما به رغم هیاهوی 
هیچ  نتوانسته ایم  هنوز  باره  این  در  بسیار 
نظام نظری مستدل و نسخه کاربردی مطابق 

ارائه کنیم. با جهان مدرن 
آلمانی،  جامعه شناس  نانتتونیس،  فردی 
در سال 1887 میالدی در کتاب »اجتماع 

انسانی  اراده  نوع  دو  به  راجع  جامعه«  و 
صحبت کرده؛ اراده اندام وار و اراده مبتنی 
عملکرد  محصول  اندام وار  اراده  تأمل.  بر 
فیزیولوژیک بدن است و به عبارت دیگر، 
در  که  است  بدن«  »روان شناختی  معادل 
ادراک حسی، تجربه لذت و درد، شکل گیری 
عادت و حافظه رویه های عملی ابراز وجود 
عملکرد  محصول  بازتابیده  اراده  می کند. 
من  که  است  مغز  از  خاصی  بخش های 
بخشی  زیرا  نامیده ام  »مغزانسانی«  را  آن 
گونه های  سایر  مغز  در  که  ماست  مغز  از 
مغز  ساختمان  این  ندارد.  وجود  جانوری 
معنا،  زبان،  زمانی،  ادراک  شکل گیری  در 
محاسبه، استقرا و حافظه روایی ابراز وجود 
می کند. وقتی راجع به رفتار عقالنی صحبت 
می کنیم،  به همان عملکردی اشاره می کنیم 
تأملی«  »اراده  را  آن  نانتتونیس  فردی  که 
می نامید. ماکس وبر که او نیز جامعه شناس 
4 نوع  نانتتونیس،  تاثیر فردی  بوده، تحت 
که  می کند  شناسایی  را  اجتماعی  کنش 

از:  عبارتند 
نوع سنتی، نوع عاطفی، نوع عقالنی معطوف 
به ارزش و نوع عقالنی معطوف به هدف.

از دیدگاه ماکس وبر، روابط سنتی و عاطفی 
بر محور اراده اندام وار می چرخند و روابط 
اجتماعات  تأملی.  اراده  محور  بر  عقالنی 
و  باورها  برمبنای  که  عاطفی  و  سنتی 
احساسات مشترک و دلبستگی های عاطفی 
شکل می گیرند، تفاوت ماهوی با گله های 
به  و  به شکلی خودکار  و  ندارند  حیوانی 
تعبیر امیل دورکیم به شکلی »مکانیکی« پیش 
عقالنی  اجتماعات  که  حالی  در  می روند، 
ماهیتی متمایز از اجتماعات حیوانی دارند 
و دوام و پایداری آنها نیاز به تأمل، تدبر 

و کوشش فکری دارد.

: شما در یک سخنرانی به مفهومی 
با عنوان »هیپنوتیزم برندها« اشاره کردید، 

این اصطالح یعنی چه؟
رد پای نفوذ کاال بر نظام ارزشی انسان را اولین بار 
در آثار کارل مارکس، جامعه شناس و اقتصاددان 
معروف آلمانی، اواسط قرن نوزدهم می بینیم. 
مارکس معتقد بودد در عصر سرمایه داری، کاال 
فتیش می شود. فتیش؛ یعنی شیء مقدس، شیئی 
به  که مورد احترام و تقدس قرار می گیرد. 
نظر او، در عصر سرمایه داری، کاال  مقدس 
به  من  که  نمی کند  فکر  فرد  مثال  می شود، 
دلیل امکانات موردنیازم باید مارک خاصی 
از خودرو را بخرم، بلکه خود مارک ماشین 
است که مورد پرستش و ستایش قرار می گیرد 
و کاری به کارکرد آن کاالها که بت های زمانه 

ما هستند، ندارد.

 یک کاال را با همان شوق و ستایشی تقدیس 
رومی  یا  باستانی  یونانی  یک  که  می کنیم 
پیش از میالد حضرت مسیح )ع( خدایان 
خود را ستایش می کرده و از بت های خود 
طلب فیض می کرده است. به این رویکرد 
فکری »فتیشیسم« می گوییم. وقتی که کاال 
قدسی«  »هاله ای  یعنی  می شود؛  »فتیش« 
ما  حالتی  چنین  در  می کند،  احاطه  را  آن 
به  یعنی  هستیم؛  کاالها  هیپنوتیزم  تحت 
جای اینکه ما مالک آنها باشیم، آنها ما را 

می کنند. تسخیر 

: با این همه باید راهکاری برای 
باشد. برون رفت وجود داشته 

برای جامعه پیش صنعتی حمایت اجتماعی 
در  مطلوب.  هم  و  بوده  ممکن  هم  سنتی 
بافت  سنتی  حمایت  صنعتی،  جامعه 
روستایی پیش صنعتی نه ممکن است و نه 
مطلوب. حال ما باید دنبال اخالق جدیدی 
نهادهای  یا  اخالق شهروندی  مثل  باشیم، 
این نظام  با  حمایتی شهروندی و خود را 
تطابق  این  نتوانیم  اگر  کنیم.  تنظیم  فکری 
آدم های  به  تبدیل  یا  دهیم،  انجام  را 
واپس گرای مرتجع می شویم که دائم برای 
زندگی  می خواهیم  و  می کشیم  آه  روستا 
شهری را تبدیل به زندگی روستایی کنیم 
که اساسا ممکن نیست و کارایی هم ندارد 
ترایبالیسم« سوق  »برند  به سمت  اینکه  یا 
دیگر  ترایبالیسم  برند  اینجا  می کنیم.  پیدا 
به  بلکه  نیست،  خرید  سلیقه  نوعی  فقط 
اجتماعی  توسعه  جانبی  عارضه  صورت 
نامتوازن و ناکامل و ناسالم مطرح می شود. 
فرایند  که  است  این  از  ناشی  بیماری  این 
رشدی در جایی از تکامل خود ایراد دارد 
این  با  نکرده ایم.  پیدا  را  راه درست  ما  و 
توضیحات اگر قرار باشد در مسیر توسعه 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حرکت کنیم 
در  و  کنیم  غلبه  »نوستالژی« خود  بر  باید 
فعالیت های اجتماعی، »اخالق شهروندی« 
و »برنامه محوری« را جایگزین »غیرت« و 
دورکیم،  امیل  دیدگاه  از  کنیم.  »قداست« 
دیدگاه های  فرانسوی،   جامعه شناس 
روابط  جستجوی  در  که  »نئورومانتیک« 
گرم، صمیمانه و عاطفی اجتماعات سنتی 
اجتماعی«  »همبستگی  مانع تشکیل  هستند 
در جوامع صنعتی هستند و »اخالق الئیک« 
صنعتی  از  پس  اجتماعات  وحدت  مایه 
شدن است. اینها درواقع دیدگاه های کالنی 
اگر  داشت،  توجه  آنها  به  باید  که  است 
بتوانیم در آنها تغییراتی ایجاد کنیم، شاید 
ارزشی مان   نظام  به  برندها  هجوم  جلوی 

هم گرفته شود.

»برند ترایبالیسم« یعنی کاال را مصرف 
می کنیم، نه به دلیل نیاز به آن کاال، بلکه به  
این دلیل که آن کاال جای مادر یا سرزمین 
مادری ما را می گیرد و با استفاده از کاالهای 
مارک خاصی و سوار شدن خودروهایی با 
برندی خاص، احساس وابستگی می کنیم 
و هویتی را که قبال در جامعه پیش صنعتی 
برمبنای خانواده و وابستگی های خانوادگی 
تعریف می کردیم، امروز بر اساس برند 
کاالی مصرفی مان جستجو می کنیم

ما،  رسانه های  در  مدگرایی  درباره 
بسیار  رسمی  رسانه های  به خصوص 
که  صحبت ها  این  می شود.  صحبت 
بیشتر رنگ و بوی نصیحت و محکوم 
کردن یا حتی گاهی تمسخر دارد، درواقع 
پرخاشی سطحی است به آنچه امروز در 
جامعه ما می گذرد و هر روز گسترش 
که  تالش هایی  تمام  به رغم  می یابد. 
تاکنون از سوی رسانه های جمعی با 
سوگیری های خاص انجام شده، باز هم 
بسیاری از مردم و به خصوص جوانان ما 
از برندها برای تعریف هویت خود استفاده 
می کنند. برای فهم بهتر موضوع، با دکتر 
محمدرضا سرگلزایی، روان پزشک که 
به صورتی همه جانبه و از دیدگاه های 
فلسفی، تاریخی و روان شناختی به این 

موضوع پرداخته، گفت وگو کرده ایم.
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: خانم دکتر! شما امسال در بسیج ملی 
تغذیه به جایگزین های غذایی سالم تاکید دارید. 

چرا این شعار را انتخاب کردید؟
طبق روال هر سال بسیج ملی تغذیه برگزار می شود 
و هدفش فرهنگ سازی در جهت اصالح الگوی 
غذایی و ترویج الگوی سالم است، به صورتی که 
ضمن اینکه نیازمندی های تغذیه ای را تامین می کند، 
عوامل خطر تغذیه ای که منجر به افزایش ابتال به 
بیماری ها به ویژه بیماری های غیرواگیر )سرطان ها، 
بیماری های قلبی- عروقی، مفصلی و استخوانی 
و پوکی استخوان( می شود را به حداقل برساند. 
در الگوی غذایی، باید به عوامل پیشگیری کننده 
بیماری ها بیشتر توجه شود. این حرف ها را همیشه 
می گوییم و الزم است باز هم به آن اشاره کنیم 
چون ما روند افزایشی بیماری های غیرواگیر را 
در کشور داریم. چاقی، دیابت، فشارخون باال و 
بیماری های قلبی- عروقی هنوز مهم ترین عامل  
مرگ ومیر در کشور ماست که مهم ترین علت ابتال 
به آن الگوی غذایی است. این نکته را بگویم که 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی آنقدر اهمیت دارد 
که نباید محدود به دوره بسیج آموزش تغذیه باشد 
و  آموزش مستمر و مداوم الزم است. ما از همه 
امکانات مثل خانه های بهداشت و از همه نهادهایی 
که در آموزش دخیل هستند، مثل وزارت علوم، 
آموزش و پرورش و مهدکودک ها استفاده می کنیم 
تا آگاهی مردم را باال ببریم اما این آموزش ها باید به 
طور مداوم ادامه داشته باشد چون تغییر رفتارهای 
تغذیه ای نیاز به زمان دارد و این گونه نیست که 
با بسیج 1 تا 2هفته ای تغییر رفتار در مردم شکل 
بگیرد. تغییر رفتار و عملکرد نیاز به زمان دارد. 

این برنامه ها باید مداوم برگزار شود. 
: آیا به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده 
و باال رفتن قیمت همه مواد غذایی، قصد دارید 
مردم را با جایگزین های ارزان تر مواد غذایی 

آشنا کنید؟
امسال با توجه به اصل تنوع و تعادل در تغذیه، 
سعی داریم مردم را توانمند کنیم که از منابع 
موجود و در دسترس خود بهترین استفاده را 
کنند. ما در بحث تغذیه درست، جایگزین ها را 
داریم و تاکید می کنیم که مطابق هرم غذایی باید 
از گروه های غذایی اصلی استفاده شود؛ یعنی 
اصل تنوع رعایت شود. در هر گروه های غذایی 
جایگزین هایی وجود دارد که اوال ارزش غذایی 
یکسانی دارند، مثال در گروه شیر و لبنیات، پنیر و 
کشک و ماست می توانند جایگزین شیر  شوند که 
همان ارزش غذایی را دارند بنابراین هر کدام در 
دسترس و موجود باشد باید استفاده شود. گروه 
پروتئین ها برای رشد در کودکان و نوجوانان و در 
دوران جنینی مفید است. انواع گوشت ها، حبوبات 
و تخم مرغ منابع پروتئین هستند و می توانند در 
ترکیب با غالت به راحتی جایگزین گوشت 
شوند. اگر در شرایطی دسترسی به گوشت کمتر 
است، می توان پروتئین را از سایر منابع پروتئینی 
مثل حبوبات و سفیده تخم مرغ تامین کرد. ما در 
الگوی غذایی کشورمان انواع غذاهایی را داریم 
که با حبوبات درست می شوند که  مصرفشان 

کم شده و  به فراموشی سپرده  شده اند. 
مورد بعدی مصرف میوه است. بنا به توصیه ها، 
میوه 2 واحد در روز باید مصرف شود. این نکته 
را باید به مردم بگوییم که ارزش غذایی میوه 

ربطی به قیمتش ندارد و این گونه نیست که هر 
چه گرانقیمت تر باشد، ارزش غذایی بیشتری دارد. 
میوه های  ریز هم مثل درشت ارزش تغذیه ای دارند. 
یک روش جایگزینی این است که میوه گرانقیمت 
و مجلسی خریداری نشود. وقتی در مورد سبزی 
صحبت می کنیم، انواع سبزی هرچه در دسترس 
است می تواند  ریزمغذی های بدن را تامین کند. به 
طور مثال در این فصل شلغم و کدو حلوایی در 
 A دسترس است و منبع خوب کلسیم و ویتامین
هستند. منظورمان از مصرف سبزی حتما ساالد 
نیست که با قیمت باالی گوجه فرنگی مصرف آن 
محدود شود بنابراین باید به اصل تنوع و جایگزینی 
در تغذیه فکر کنیم و یاد بگیریم حتی از لحاظ 
اقتصادی با هزینه کمتری می شود برنامه غذایی 
درست داشت. به طور مثال، اگر شیر نمی خریم 
کنار غذا دوغ بگذاریم. حتی ما غذاهای محلی 

متعددی داریم که با کشک تهیه می شوند.
: همان طور که می دانید پیش از افزایش 

قیمت مواد غذایی نیز سرانه مصرف لبنیات در 
کشور ما پایین بود. آیا آمارهای جدیدی از 

سرانه مصرف لبنیات به ویژه شیر دارید؟
به طور کلی، سرانه مصرف شیر و لبنیات  ما پایین 
است زیرا مردم عادت به خوردن شیر ندارند ولی 
ماست، دوغ و پنیر را می خورند. درواقع، بچه ها 
را از بچگی عادت نمی دهیم که شیر بخورند. 
البته یک علت بحث قیمت هم هست زیرا وقتی 
قیمت باال برود، بر مصرف هم تاثیر می گذارد. 
در کل، به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از تحریم 
و تورم، قیمت مواد غذایی باال رفته ولی در این 
شرایط اقتصادی هم ما به عنوان وزارت بهداشت 
کنار کنترل قیمت ها می توانیم کاری کنیم که مواد 

غذایی اصلی در دسترس باشند. 
بحث دیگر این است که مردم را توانمند کنیم که با 
بودجه اندک مواد غذایی ای بخرند که سالمت شان 
را تامین کند. برخی خانوارها در همین شرایط 
اقتصادی در سبد خریدشان نوشابه، چیپس و 
تنقالت مضر دیده می شود، در حالی که می توان 

مواد غذایی با ارزش تغذیه ای باال خرید.
: شما می گویید باید اطالعات مردم را 
باال ببریم و این کار از کودکی باید آغاز شود. 
برنامه شیر مدرسه یکی از همان اقدامات است 
ولی سال هاست کامل و جامع اجرا نمی شود!
برنامه شیر مدرسه از زمانی که شروع شد، هدفش 
ترویج مصرف شیر بود که بچه ها عادت کنند، 
شیر بخورند و در مناطق کمتر برخوردار بخشی 
از نیازهای تغذیه ای بچه ها تامین شود. این برنامه 
در یکی-دو سال اخیر به دلیل مشکالت بودجه ای 
درست اجرا نشده ولی امسال با پیگیری ما، در 
استان های کمتر برخوردار اعتباری تامین شده تا  

طرح اجرا شود.
: طی دو هفته ای که بسیج ملی تغذیه 
برگزار می شود، چه اقداماتی انجام می دهید؟

در مدارس با کمک آموزش و پرورش در نظر 

داریم، برنامه های آموزشی برای بچه ها، معلمان، 
والدین و مربیان بهداشت داشته باشیم. با کمک 
بهزیستی در مهدکودک ها برنامه آموزشی به زبان 
ساده برای کودکان داریم تا از مواد غذایی سالم 
مطلع شوند. برای مربیان مهد کودک دوره های 
آموزشی گذاشته می شود. در رسانه ها انتظار داریم 
برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی تقویت شود 
و این آموزش ها مستقیم و غیرمستقیم از رسانه ها  
انجام  شود. حتی شهرداری می تواند کمک کند 
تا بتوانیم شعارهای مورد نظر را در مترو و سایر 
مکان های عمومی در معرض دید مردم قرار دهیم.

: یک موضوع مهم در بحث اطالع 
رسانی، همان طور که خودتان اشاره کردید، 
تداوم آن است ولی ما می بینیم در شبکه های 
اجتماعی هر هفته اخبار منفی و گاهی ضدونقیض 
در مورد مواد غذایی پخش می شود، در حالی که 
اطالع رسانی وزارت بهداشت خیلی پرقدرت 
نیست. گاهی خبری در شبکه های اجتماعی 
در  بهداشت  وزارت  بعد  و  می شود  پخش 
موردش اظهارنظر می کند. به نظر شما چرا 

این گونه است؟ 
شیطنت های موجود در فضای مجازی باعث 
کنترل شبکه های  و  مردم می شود  سردرگمی 
مجازی دست وزارت بهداشت نیست. نکته مهم 
این است که مردم به هر مطلبی که در فضای 
اجتماعی پخش می شود و منبع آن مشخص نیست، 
اعتماد نکنند. منبع موثق اطالع رسانی وزارت 
بهداشت است. متاسفانه شبکه های اجتماعی 
بسیاری از اخبار را بزرگنمایی می کنند. به طور 
مثال، در مورد کیک ها، مساله حادی نبود و بیشتر 
بحث امنیتی رخ داده بود. وزارت بهداشت از 
 )webda( طریق روابط عمومی و سایت وبدا
اطالع رسانی می کند و ما هم در دفتر بهبود تغذیه 
هر چه الزم باشد که مردم بدانند را از طریق 
روابط عمومی وزارت بهداشت منتشر می کنیم. 

تاکید دکتر زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در آستانه بسیج ملی تغذیه 

جایگزین های سالم و کم هزینه را انتخاب کنید
رو  غیرواگیر  بیماری های  نوشتیم  مختلف  گزارش های  در  بارها 
همین  نیز  ما  کشور  در  مرگ  علت  مهم ترین  و  است  افزایش  به 
بیماری هاست. تغذیه نامناسب یکی از همان عوامل خطری است 
که ما را به بیماری های غیرواگیری مثل دیابت، فشارخون باال و 
انواع سرطان ها نزدیک تر می کند. در چند سال اخیر با وجود شبکه های اجتماعی و 
گسترش رسانه های جمعی، اطالعات مردم در مورد تغذیه سالم بیشتر شده ولی باید 
این حقیقت را هم بپذیریم که به همان نسبت اطالعات غیرعلمی که توسط افراد 

غیرکارشناس در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، بسیاری از افراد را از 
تغذیه سالم دور می کند. از اینها گذشته، در یکی- دو سال اخیر با اعمال تحریم ها 
و مشکالت اقتصادی، حساب و کتاب تغذیه ای مردم نیز به هم ریخته و نگرانی از 
کمبود  ریزمغذی هایی که سال ها برای آن برنامه ریزی شده بود، احساس می شود. به 
طور مثال، سرانه مصرف لبنیات در کشور ما پایین است و با توجه به افزایش قیمت 
روزانه لبنیات، این عدد )سرانه مصرف( باز هم پایین تر آمده است. این نگرانی ها 
آنجا قوت می گیرد که با هم سنگ نبودن دخل و خرج بسیاری از مردم، انتخاب های 

غذایی ناسالم جای خود را به مواد غذایی سالم در سفره غذایی مردم بدهد. امسال 
وزارت بهداشت در بسیج ملی تغذیه که هر سال آن را برگزار می کند، به همین 
موضوع پرداخته و شعار امسال را »ترویج تغذیه سالم با جایگزین های غذایی سالم« 
انتخاب کرده و از این طریق قصد دارد دانش مردم را نسبت به مواد غذایی سالم و 
بعضا کم هزینه باال ببرد تا بتوانند سبد غذایی سالم برای خانواده خود انتخاب کنند. 
در این زمینه با دکتر زهرا عبداللهی، متخصص تغذیه و مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه 

وزارت بهداشت گفت وگو کرده ایم.

 مهدیه 
آقازمانی 

مهم ترین علت های مشکالت  از  یکي 
و  تغذیه اي  ناآگاهي  دنیا،  در  تغذیه اي 
درنتیجه عملکرد نامناسب در این مورد 
است که زمینه ساز بروز سوءتغذیه و حتی 
ابتال به بیماري هاي غیرواگیر مي شود. یکی 
از اقدامات مهم در کاهش بروز این بیماری ها، افزایش سطح آگاهی مردم جامعه در مورد تغذیه 
سالم است. در نگاه اول توانایی مالی برای تهیه و خرید مواد غذایی، یکی از اولین شروط داشتن 
تغذیه سالم است ولی این شرط به تنهایی کافی نیست. ترویج تغذیه سالم با جایگزین های سالم 
نقش بسیار مهمی در دستیابی به تغذیه سالم دارد بنابراین، مواد غذایی ناسالم و بدون ارزش 
تغذیه ای مانند نوشابه، چیپس، پفک، خیارشور، سس های چرب و فست فودها را از برنامه 
غذایی حذف کنید و هزینه ای که برای خریداری این مواد غذایی در نظر می گیرید را به خرید 
مواد غذایی سالم اختصاص دهید. یادتان باشد میوه ها و سبزی های متنوع می توانند جایگزین 
بسیاری از میان وعده های صنعتی به ویژه برای کودکان و نوجوانان باشند. در راستای پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر مانند پرفشاری خون، راهکار جایگزینی بسیار تاثیرگذار است. برای مثال، به 
منظور پیشگیری و کنترل پرفشاری خون، به جای نمک می توان از سیر، پودر پیاز، آویشن، زیره، 
زردچوبه و آب لیمو ترش یا نارنج تازه برای مزه دار کردن غذا استفاده کرد یا برای پیشگیری و 
کنترل بیماری های قلبی- عروقی از روغن های گیاهی به جای روغن های جامد و نباتی استفاده 
کرد. جهت پیشگیری و کنترل دیابت، می توان مرباها و شیرینی های خانگی و کم شیرین را جایگزین 
دسرها، شیرینی ها و مرباهای صنعتی کرد. به عنوان مثال، ژله ای که از مغازه تهیه مي شود، حاوي 
شکر زیادي است، در صورتي که اگر در خانه بدون استفاده از شکر یا مقدار کمي شکر تهیه 
شود، هم مقرون به صرفه است و هم اینکه فرد مبتال به دیابت نیز می تواند به مقدار مناسبی از آن 
بخورد. در شرایطی که افراد به دلیل مشکالت مالی یا ابتال به برخی بیماری ها ناچار به محدود 
کردن دریافت گوشت و مرغ هستند، توصیه می شود برنج را همراه حبوباتی مانند عدس و لوبیا 
ترکیب کرد تا اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز بدن با ترکیب شدن برنج و حبوبات برای این 
افراد تامین شود  یا در هفته 2 تا 3 تخم مرغ جایگزین گوشت ها شود. برای مثال، با افزودن یک 
تخم مرغ به ساالد سبزیجات همراه چند قاشق حبوبات پخته، بسیاری از نیازهای تغذیه ای افراد 
در یک وعده غذایی تامین می شود. منابع غنی از اسیدهای چرب امگا3 عمدتا اقالم غذایی 
گرانقیمتی هستند ولی می توان از سبزی های برگ سبز که حاوی پیش سازهای این اسیدهای 
چرب اند یا از روغن کلزا )کانوال( یا روغن بذر کتان که حاوی اسیدهای چرب امگا3 هستند، 
استفاده کرد. با توجه به اینکه کربوهیدرات ها عمدتا مواد غذایی ارزانقیمت تری هستند در شرایط 
بد اقتصادی عمده اقشار آسیب پذیر کربوهیدرات را جایگزین پروتئین و چربی می کنند که این 
اقدام می تواند هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت آسیب های جدی به سالمت جامعه وارد 
کند. البته بین غذاهایی که کربوهیدرات بیشتری دارند، سیب زمینی و ماکارونی جایگزین های 
مناسب تری هستند.  همچنین استفاده از سویا در انواع غذایی که با گوشت چرخ کرده تهیه 
می شود می تواند تا حدودی نیازهای پروتئینی بدن را تامین کند. البته برای نزدیک شدن به تغذیه 
سالم باید نکاتی را نیز در نظر گرفت؛ اول آگاهی در مورد بهترین روش نگهداری و پخت 
مواد غذایی به منظور حفظ و افزایش ارزش تغذیه ای آنها. دوم، آگاهی در مورد جایگزین های 
مناسب برای مواد غذایی ناسالم. سوم، در دسترس بودن مواد غذایی مختلف در 4 فصل سال. 
چهارم، انتخاب بهترین مواد غذایی با توجه به قیمت، روش نگهداری غذاها و حتی گروه سنی 
اعضای خانواده و نهایتا، توزیع مناسب غذای خریداری شده یا طبخ شده بین اعضای خانواده با 
توجه به اینکه فرد بیمار است یا نه یا در چه رده سنی قرار دارد. برای مثال نیاز به پروتئین برای 
کودک یا نوجوان خانواده با یک سالمند مبتال به بیماری کلیوی، بسیار متفاوت است. در کل، 
ترویج تغذیه سالم با جایگزین های سالم را باید به دست متخصصان این علم بسپاریم و در 
نشر مطالب تغذیه ای در فضاهای مجازی دقت کنیم. بسیاری از محتواهای منتشرشده در فضای 
مجازی در مورد تغذیه اعتبار علمی ندارند و برای کسب اطالعات معتبر باید به متخصصان 
این رشته یا محتواهای منتشرشده در سایت ها و رسانه های مراکز علمی مراجعه کرد. دولت 
هم می تواند با سبد های غذایی به جای حمایت های مالی مستقیم برای گروه های آسیب پذیر 
خصوصا حاشیه  شهرها از آثار کوتاه مدت و بلندمدت سوء تغذیه تا حدود زیادی جلوگیری کند. 
به همین منظور انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور آمادگی دارند اصول علمی را 
برای تهیه این گونه کمک رسانی ها در اختیار سیاست گذاران حوزه غذا و تغذیه قرار دهند. یکی 
از راه های شناسایی و سهولت دسترسی به این اقشار آسیب پذیر، سازمان ها و ارگان هایی هستند 
که سال ها این خانوارها را شناسایی کرده و به نوعی تحت پوشش دارند. در این میان افراد تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و نیز افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور به عنوان 
اولین گروه های هدف می توانند شناسایی شوند. همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه که به 

صورت مردمی سال هاست مشغول خدمت رسانی هستند، می توانند بسیار کمک کننده باشند.

توانایی مالی 
تنها شرط تغذیه سالم نیست 

میوه های  ریز هم مثل 
درشت ارزش تغذیه ای 

دارند. یک روش 
جایگزینی این است 

که  میوه گرانقیمت و 
مجلسی خریداری نشود. وقتی در مورد 

سبزی صحبت می کنیم، انواع سبزی 
هر چه در دسترس است می تواند  

ریزمغذی های بدن را تامین کند. به 
طور مثال در این فصل شلغم و کدو 

حلوایی در دسترس است و منبع خوب 
کلسیم و ویتامین A هستند. بنابراین 

باید به اصل تنوع و جایگزینی در 
تغذیه فکر کنیم و یاد بگیریم حتی از 

لحاظ اقتصادی با هزینه کمتری می شود 
برنامه غذایی درست داشت

دکتر جالل الدین میرزای رزاز
رئیس دانشکده وانستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و 

رئیس انجمن تغذیه ایران
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پژوهشگران فرانسوی معتقدند قرارگیری در 
معرض ذرات معلق آالینده هوا می تواند چرخه 

عادت ماهانه زنان را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانشمندان در 
انستیتوی پژوهش پزشکی فرانسه، اینسرم، 
قرارگیری در معرض  میان  بالقوه  رابطه ای 
ذرات معلق آالینده هوا و دوره طوالنی »فاز 
فولیکولی« در چرخه های عادت ماهانه زنان 

را مشاهده کرده اند. 
یک بررسی به وسیله دانشمندان آمریکایی 
در دانشگاه بوستون نشان داده بود آلودگی 
هوا می تواند بر چرخه عادت ماهانه تاثیر 
بگذارد. هدف این پژوهش جدید به وسیله 
دانشمندان اینسرم یافتن شواهد بیشتر درباره 
این پدیده بود.دانشمندان فرانسوی مشاهده 
افزایش ذرات معلق  میان  رابطه ای  کردند 
فولیکولی«،  »فاز  مدت  و  هوا  در  آالینده 
دوره پیش از تخمک گذاری در چرخه عادت 
ماهانه وجود دارد، در مقابل »فاز لوتئال« 
که دوره پس از تخمک گذاری در چرخه 
هیپوتاالموس-  است.محور  ماهانه  عادت 

هیپوفیز- تخمدان که زنجیره انتقال اطالعات 
مغز،  بین هیپوتاالموس در  مغز  هورمونی 
غده هیپوفیز )غده ای زیر هیپوتاالموس( و 
تخمدان هاست، تنظیم این فازهای چرخه 

عادت ماهانه را برعهده دارد.
رمی سالمه از انستیتوی علوم زیستی پیشرفته 

دانشگاه گرنوبل و همکارانش ۱۸۴ زن را 
که از روش پیشگیری از بارداری هورمونی 
استفاده نمی کردند، وارد این بررسی کردند. 
روز  را یک  ادرارشان  نمونه های  زنان  این 
درمیان گردآوری کردند تا پژوهشگران بتوانند 
میزان قرارگیری شان را در معرض آلودگی 

از  پیش  روزه  دوره ۳۰  یک  در طول  هوا 
یک چرخه عادت ماهانه ارزیابی کنند.این 
دانشمندان همچنین میزان ذرات معلق و ماده 
آالینده دی اکسید نیتروژن را بر اساس نشانی 
خانه این زنان و داده های ایستگاه های دائمی 

پایش کیفیت هوا تعیین کردند.
این بررسی نشان داد به ازای هر ۱۰ میکروگرم 
در مترمکعب ذرات معلق در هوا در طول 
یک دوره ۳۰ روزه پیش از یک چرخه عادت 
ماهانه افزایش در حدود ۰/7 روز در مدت فاز 
فولیکولی رخ می دهد. در مقابل هیچ تغییری 
در مدت فاز لوتئال یا مدت کلی چرخه عادت 

ماهانه مشاهده نشد.
به گفته این دانشمندان، یافته های این بررسی با 
یافته ای بررسی پیشین مطابقت دارد که آلودگی 
هوا می تواند محوری که در بدن زن چرخه 
عادت ماهانه و هورمون های استرس مانند 
کورتیزول را تحت تاثیر قرار می دهد، مختل 
کند.البته این دانشمندان معتقدند برای ثابت 
شدن این فرضیه الزم است بررسی هایی در 

جمعیت های بزرگ تر انجام شود.

یک دختر ۲ ساله انگلیسی با بیماری پیری 
زودرس درگیر است. این بیماری آنقدر نادر 
است که تصور می شود او تنها فرد دچار این 
بیماری در جهان باشد.به گزارش یاهو نیوز 
ایسال کیلپاتریک- اسکریتون، اهل الیسستر 
انگلستان دچار »دیسپالزی ماندیبولو-آکرال« 
یا به اصطالح بیماری »بنجامین باتن« است که 
باعث می شود سلول های بدنش با سرعت 
زیادی پیر شوند.فقط ۴۰ مورد از این بیماری 
نادر تابه حال گزارش شده است. آزمایش های 
»دی ان ای« نشان می دهد ایسال جهش ژنتیکی 
خاصی دارد که در هیچ  یک از مبتالیان دیگر 
به این بیماری دیده نشده است.این کودک 
نوپا که دچار اختالل قلبی و مشکالت تنفسی 
است، با این بیماری بسیار نادر آینده ای نامعلوم 
دارد.استیسی کیلپاتریک- اسکریتون، مادر ۳۳ 
ساله ایسال بارداری طبیعی را گذراند تا اینکه 
در هفته سی وشش بارداری اش در دوم فوریه 

۲۰۱7 زایمان زودرس کرد.
این زایمان بسیار پرماجرا بود؛ نوزاد تقریبا 
داشت خفه می شد.استیسی که به طور تمام وقت 
از ایسال مراقبت می کند، می گوید: »هنگامی که 
ایسال به دنیا آمد و بند ناف را بریدند، میزان 
اکسیژن خون از ۶۰ درصد باالتر نمی رفت، 

درحالی که این میزان باید ۹۰ درصد باشد. 
پرستاران ساعت ها تالش کردند راه های هوایی 
او را باز نگه دارند. ما در انتظار دیدن او بودیم 
اما در عوض او را به بخش مراقبت های ویژه 
نوزادان بردند. ما تقریبا او را از دست داده 
بودیم. بدن او با هر کاری که آنها می خواستند 
انجام دهند، مقابله می کرد.«ایسال 5 روز اول 
زندگی اش به اغمای مصنوعی فروبرده شد 
و والدینش نتوانستند او را در آغوش بگیرند.
حال او یک ماه بعد آنقدر خوب شده بود 
که بتواند به خانه برود اما هنوز ماجراهای 

فراوانی پیش رو بود. 
استیسی که مادر یک دختر 7 ساله هم است، 
می گوید: »ما مجبور شدیم ۶ روز بعد آمبوالنس 
خبر کنیم چون وقتی خواستیم با شیشه به او شیر 
دهیم، عالئم خفگی را نشان داد و بدنش کبود 
شد. یکی از ما احیای قلبی کردیم و دیگری با 
اورژانس تماس گرفت. در بیمارستان توانستند 
راه های هوایی اش را باز کنند و او دو هفته 
دیگر را در آنجا گذراند.«ایسال در ۳ ماهگی به 
علت انسداد راه هوایی اش با زبان دوباره کبود 
شد. پزشکان پس از احیای او متوجه شدند، 
این حادثه هر وقت که او آشفته می شود، رخ 
می دهد.پس از آزمایش های پرشمار درنهایت 

در اکتبر ۲۰۱7 تشخیص بیماری »دیسپالزی 
ماندیبولو-آکرال« برای ایسال داده شد.والدین 
برای شناخت این اختالل مجبور شدند به 
جستجوی در گوگل رو بیاورند اما بیش از ۲ 
سال بعد، آنها هنوز در مورد بیماری دخترشان 

سرگردان هستند.
کایلی کیلپاتریک- اسکریتون، پدر ۳۶ ساله 
ایسال می گوید: »به ما گفتند این بیماری عمر 
دخترمان را کوتاه می کند ولی ما هنوز دقیقا 
نمی دانیم چرا مورد او اینقدر منحصربه فرد 
است.«دختر ۲ساله آنها از راه لوله تغذیه می شود، 
فقط حدود 7 کیلوگرم وزن دارد و تازه خزیدن 
را شروع کرده است. او حرف نمی زند و عمدتا 

از راه زبان اشاره ارتباط برقرار می کند.مادر 
ایسال می گوید: »او خیلی باهوش است و 
منظورش را می رساند. تمایل زیادی به ارتباط 
برقرار کردن دارد.«بیماری ایسال از جهات 
گوناگون زندگی او را تحت تأثیر قرار داده 
است. مادرش می گوید: »عالئم شامل راه های 
هوایی باریک، پوست نازک و رنگ پریده و 
فک کوچک است که باعث می شود زبانش 
به عقب برگردد و راه نفسش را ببندد. بدنش 
یا سرد و یخ است یا داغ. اگر حالش بد شود، 
دمای بدنش تا ۴۰ درجه سلسیوس باال می رود.
حدود ۱۲ متخصص او را ویزیت می کنند و 
هفته ای ۱ تا ۶بار ویزیت می شود و یک قفسه 
کامل سوابق پزشکی دارد.«این خانواده برای 
اینکه ایسال بتواند مانند بچه های دیگر بازی 
کند به کمک آسایشگاه »کودکان رنگین کمانی« 
در شهر الف بورو تکیه دارند. ایسال در آنجا 
می تواند با خواهرش بازی کند، درحالی که 
مادرش در نزدیکی اش است.این خانواده برای 
کمک به دیگران برای درک بیماری دخترشان 
تالش می کنند.پدر ایسال می گوید: »من فقط 
می خواهم آگاهی درباره این بیماری را باال ببرم 
تا به ایسال و سایر کودکانی که ممکن است در 

آینده به این بیماری مبتال شوند، کمک شود.«

نقشه سالمت

مدیر کل ثبت 
احوال گیالن: 

گیالن در فوت 
اول و در والدت 
آخر است/ ایسنا

تازهها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

ملی  انستیتوهای  پژوهشگران  جدید  بررسی 
بهداشت آمریکا نشان می دهد زنان، به خصوص 
و  دائمی  موی  رنگ  از  که  سیاهپوستی  زنان 
صاف کننده های موی شیمیایی استفاده می کنند، 
در معرض خطر بیشتر دچار شدن به سرطان 
پستان هستند.به گزارش همشهری آنالین به نقل 
از یاهونیوز، این بررسی که نتایج آن در شماره ۴ 
دسامبر »مجله بین المللی سرطان« منتشر شده، به 
بررسی فراورده های مو در طول یک دوره ۱۲ ماهه 
در بیش از ۴۶ هزار زن در سنین ۳5 تا 7۴ سال 
که همگی یک خواهر با تشخیص سرطان پستان 
داشتند، پرداخته است.این پژوهشگران دریافتند 
مصرف رنگ موهای دائمی در زنان سیاهپوست 
با افزایش ۴5 درصدی خطر سرطان پستان و در 
زنان سفیدپوست با افزایش 7 درصدی سرطان 
پستان همراهی دارد.استفاده بیشتر از این رنگ موها 
باعث افزایش خطر می شد؛ زنان سیاهپوستی که هر 
5 تا ۸ هفته یا بیشتر از رنگ موی دائمی استفاده 
می کردند با افزایش ۶۰ درصدی خطر سرطان 
پستان مواجه بودند و در زنان سفیدپوست این 
میزان به ۸ درصد افزایش می یافت.صاف کننده های 
موی شیمیایی نیز با افزایش خطر سرطان پستان 
همراهی داشتند. زنانی که هر 5 تا ۸ هفته از 
صاف کننده مو استفاده کرده بودند، احتمال دچار 
شدن آنها به سرطان پستان ۳۰ درصد افزایش 
می یافت؛ این افزایش خطر در زنان سیاهپوست 

و سفیدپوست یکسان بود.
هنوز روشن نیست چرا استفاده از رنگ موهای 
دائمی، به خصوص در زنان سیاهپوست با افزایش 
خطر سرطان پستان همراهی دارد. به طورکلی در 

پیش از ۴۰ سالگی زنان سیاهپوست با احتمال 
بیشتری نسبت به زنان سفیدپوست دچار سرطان 
پستان می شوند و همچنین خطر مرگ ناشی از 
سرطان پستان در آنها در هر سنی بیشتر است.
کارشناسان معتقدند نباید فقط رنگ مو را در ایجاد 
سرطان پستان مقصر دانست، بلکه عوامل متعددی 
در افزایش بروز سرطان پستان موثر هستند. از طرف 
دیگر، این بررسی به طور دقیق فراورده هایی که 
این زنان مصرف کرده اند، توصیف نکرده، بنابراین 

مقایسه کامل در این مورد مشکل است.

نتایج متفاوت بررسی ها درباره 
سرطان زایی رنگ  موها

رنگ موها فراورده های بسیار رایج هستند و بیش 
یک سوم زنان باالی ۱۸ سال و ۱۰ درصد مردان 
باالی ۴۰ سال در آمریکا از آنها استفاده می کنند. 
رنگ  موها حاوی بیش از 5 هزار ماده شیمیایی 
متفاوت هستند که برخی از آنها در حیوانات باعث 

سرطان می شوند.این پژوهشگران معتقدند بسیاری 
از فراورده های مو حاوی ترکیبات مختل کننده 
هورمون ها و مواد سرطان زایی هستند که بالقوه 
با سرطان پستان ارتباط دارند. به گفته آنها، شاید 
فراورده هایی که زنان سیاهپوست مصرف می کنند، 
حاوی مقدار بیشتری از ترکیبات با فعالیت هورمونی 
باشد.این نتایج بیانگر آن است که مواد شیمیایی 
موجود در فراورده های مو ممکن است نقشی 
در ایجاد سرطان پستان داشته باشند.بااین حال به 
گفته کارشناسان، پژوهش بیشتری برای تعیین مواد 
شیمیایی مشکل آفرین در فراورده های مو الزم 
است. این بررسی مشاهده ای تنها نقطه شروعی 
برای یافتن یک رابطه علت و معلولی بالقوه است 
و رابطه مستقیم میان رنگ مو و سرطان پستان 
را نشان نمی دهد. شرکت کنندگان در این بررسی 
نوع فراورده موی مورداستفاده شان را مشخص 
نکرده بودند.بررسی های قبلی در حیوانات آمونیاک 
موجود در فراورده های مو را مقصر دانسته اند و 
از طرف دیگر پارابن ها، ترکیباتی که در برخی 
رنگ موها به کار می روند، ازلحاظ آثار بالقوه 
هورمونی و شبیه هورمون جنسی استروژن شان 
نگران کننده هستند.بررسی های متعددی به رابطه 
احتمالی میان رنگ مو و سرطان پرداخته اند اما 
تاکنون نتایج این پژوهش ها متناقض بوده، درحالی 
که برخی از این بررسی ها افزایش خطر بعضی 
سرطان های خون و مغز استخوان مانند لنفوم 
غیرهوچکینی و لوکمی را نشان داده اند، بررسی های 
دیگر رابطه ای را نشان نداده اند. بررسی ها درباره 
رابطه میان رنگ مو سرطان پستان و مثانه نیز 

نتایج متناقضی داشته است.

مردم چه نتیجه ای می توانند بگیرند؟
ابتدا باید گفت همه زنان در این بررسی سابقه 
خانوادگی سرطان پستان )یک خواهر با تشخیص 
سرطان پستان( را داشتند و به این ترتیب به طورکلی 
نسبت به مردم عادی در معرض خطر بیشتر سرطان 
پستان بودند. اصوال سرطان پستان در بسیاری از 
بیماران بیش از آنکه به عوامل محیطی مربوط 
باشد، با ژنتیک و سابقه خانوادگی افراد ارتباط 
دارد.بنابراین بر اساس نتایج این بررسی مشاهده ای، 
زنان به خصوص زنان غیرسیاهپوست نباید زیاد 
وحشت زده شوند، البته پزشکان باید در معاینه 
بیماران به مصرف رنگ مو هم توجه داشته باشند. 
زنان )و مردانی( که سابقه خانوادگی سرطان پستان 
دارند باید با پزشک عمومی شان در این رابطه 
مشورت کنند. در زنانی که در معرض خطر بیشتر 
سرطان پستان هستند، مشاوره با پزشک متخصص 
سرطان پستان برای بررسی عوامل خطرساز و 
تغییرات شیوه زندگی برای پیشگیری از این بیماری 
پیشنهاد می شود.اگر می خواهید استفاده از رنگ 
موی دائمی را کنار بگذارید، توجه داشته باشید 
این بررسی همچنین نشان داده رنگ  موی نیمه 
دائمی و رنگ موی موقت خطر سرطان پستان را 
باال نمی برند. راه های متعددی برای کاهش خطر 
سرطان پستان در زنان وجود دارد؛ حفظ شیوه 
زندگی سالم که توصیه ای است که پزشکان برای 
بیماری های دیگر هم می کنند، خوردن رژیم غذایی 

سالم، ورزش منظم و کاستن از استرس.
نکته مهم دیگر غربالگری منظم برای سرطان پستان 
با ماموگرافی است که باعث تشخیص زودرس 

بیماری احتمالی و درمان آن می شود.

آلودگیهواچرخهعادتماهانهزنانرامختلمیکند

کودک۲سالهایکهبهسرعتپیرمیشود)موردعجیببیماری»بنجامینباتن«(

نتایجیکبررسیجدید:استفادهازرنگمویدائمیباافزایشخطرسرطانپستانهمراهیدارد

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴5-557

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی، لیلی خرسند، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲57۲57۴۹

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

کم بارشی سیستان و 
بلوچستان با ۱۰ سال پربارش 

هم جبران نمی شود/ مهر

آیامیشودطاسیرا
انتخابیکرد؟

از  پیشگیری  برای  شیوه  بهترین 
از  ابتدا  از  که  است  این  طاسی 
ریزش مو جلوگیری شود. اکنون 
پژوهشگران کشف جدیدی درباره 
رشد مو کرده اند که ممکن است به 
مردان کمک کند در طول زندگی 
موهایشان را نگه دارند.به گزارش 
هلث دی نیوز، این کشف جدید 
که  می شود  ساختاری  به  مربوط 
درون فولیکول یا پیاز مو قرار دارد.
دکتر مایکل رندی از انستیتوی سلول 
بنیادی »بلک فمیلی« در دانشکده 
سینایی  مونت  در  ایکان  پزشکی 
نیویورک و سرپرست این پژوهش 
می گوید: »کشف اصلی ما درباره یک 
عضله صاف قبال ناشناخته است که 
اطراف پیازهای مو را احاطه می کند 
و »غالف درم« نام دارد. »درم« الیه 
ضخیم تر داخلی پوست است.«هر 
زندگی  چرخه  یک  انسان  موی 
به وسیله  جدید  موی  تنه  و  دارد 
سلول های در بخش درم پوست 
به نام »سلول های پاپیالیی« ساخته 
می شود. این سلول های تخصصی 
در پایه پیازهای مو شروع به رشد 
می کنند اما بعد به آهستگی به سمت 
سلول های بنیادی که در رأس پیاز 
مو قرار دارند، حرکت می کنند.این 
از  را  پیام هایی  بنیادی  سلول های 
سلول های پاپیالیی مجاور دریافت 
می کنند تا مرحله رشد بعدی مو 
را شروع کنند و درحالی که موی 
قبلی می ریزد، یک تنه موی جدید 
را ایجاد کنند. گاهی این همکاری 
سلول با سلول قطع می شود. این 
در  نقشی  است  ممکن  رویداد 
ریزش مو داشته باشد.یک پرسش 
مدت هاست  را  پژوهشگران  که 
که  است  این  کرده،  سرگردان 
چگونه سلول های پاپیالیی درم به 
سمت باال به سوی سلول های بنیادی 
حرکت می کنند.این پژوهشگران که 
روی موش های آزمایشگاهی کار 
می کردند، توانستند پاسخ به این 
پرسش را بیابند. آنها کشف کردند 
غالف درمی که پیازهای موی در 
حال رشد را احاطه می کند یک عضله 
صاف است که کارکردش انقباض و 
باال راندن تنه مو و باال کشیدن پاپیالی 
درم است.بررسی ها نشان می دهد 
موهای انسان هم دارای سازوکار 
مشابهی هستند.انقباض همین غالف 
درمی است که در مرحله »تخریب« 
چرخه رشد مو باعث می شود رشته 
موی موجود بریزد.این پدیده ظاهرا 
در سرهای پرمو به طور طبیعی رخ 
بیش ازحد  اما هنگامی که  می دهد 
است  ممکن  دهد،  رخ  معمول 
طاسی دنبال بیاورد.به گفته رندی، 
این کشف جدید درباره شیوه کار 
غالف درمی ممکن است باعث 
شود پژوهش ها درباره ریزش مو 
به جهت جدیدی معطوف شوند. 
گرچه مهار کردن این عضله تازه 
کشف شده و انقباض آن طاسی ناشی 
از این فرایند را مهار نمی کند، مهار 
مرحله  کردن  متوقف  و  انقباض 
تخریب چرخه مو بالقوه می تواند 
تنه موی موجود را که در غیر این 
خود  جای  در  می ریزد،  صورت 
نگه دارد تا زمانی که تنه موی جدید 
بروید. این عضله غیرارادی شبیه 
اطراف رگ های خونی  عضالت 
است که در حال حاضر با داروهایی 
می توان انقباضشان را متوقف کرد.
این پژوهشگران امیدوارند بر اساس 
این کشف بتوان درمانی ایجاد کرد 
که به حفظ موهای سر کمک شده 

و مانع ریزش تدریجی آنها شود.

دوربين سالمت

نفس تازه تهران  
     مجید عسکری پور/ مهر

سایت تکثیر و پرورش گروهی از زیرگونه های گوسفند وحشی به نام آرگالی
         سهیل فرجی/ ایسنا

رهایی فاضالب بندرعباس به دریا
   امیرحسین خورگویی/ ایسنا

گرمابه سنتی باب همایون
         ایرنا

 اهواز زیر آب
      مهتاب دژبان/ ایسنا

 افتتاح شیرخوارگاه شبیر در خیابان ۱۷ شهریور تهران
      محمدعلی قاسمی/ ایسنا



يادداشت مهمان

 صفحه 9 تا 16 

ورزش و سالمت  
هنـر و سـالمـت
زنـدگی بهتـــر
د پــروری فرزـن
تنـاسـب انـدام
ســا لمنـــد ا ن
ــست ط  زـی محـی سال پانزدهم  شماره 736  شنبه 14 دی 1398

 ابراهیم اخوی
 روان شناس و مدیر مرکز 

مشاوره مأوا

روي ويلچر مشكل 
افراد كم توان را 
فهميدم )10(

همه با هم 
برای بهبود الگوی 

مصرف آب )16(

تمرين های 
چربی سوز 

)14(

حقيقت اعتياد به 
مواد قندی 
)12(

در سايه سار سواد
انگیزه ها و نگاه ها به تحصیل و فراگیری دانش متفاوت 
است. برخی از دانش پلی می سازند برای کسب پول، 
عده ای آن را برای کامل تر شدن خود می خواهند و 
گروهی دیگر برای خدمت به دیگران. فراگیری دانش 
به خودی خود پسندیده است و اگر انگیزه ای متعالی 
کنار آن قرار گیرد، رشددهنده و تعالی بخش خواهد 
بود. با چنین نگاهی  سراغ سخنان خوبان می رویم 
تا از منظر آنها به سوادآموزی نگاهی ژرف بیندازیم:

پیامبر گرامی اسالم)ص(: 
 برتری دانشمند بر عابد، مانند برتری ماه شب 

چهاردهم بر سایر ستاره هاست.
 دانا  میان نادانان مانند زنده ای است  میان مردگان.

 خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.
 آموزگار و یادگیرنده در پاداش شریکند؛ دو سهم 
آن برای آموزگار و یک سهم از آن سوادآموز است.

 آن که زمانی با دشواری یادگیری و سوادآموزی 
نسازد، عمری در خواری نادانی بماند.

فرشتگان  سایه  زیر  )سوادآموز(  دانش پژوه   
از  چیزی  و  شده  پربرکت  زندگی اش  است، 

روزی اش کم نشود.
امام علی)ع(: 

 هیچ گنجی سودمندتر از دانش نیست.
 سوادآموزی به کسی که از آن بی بهره است، 

صدقه است.
 کمال دین در دانش اندوزی و عمل به آن است.

 ای مومن! دانش و ادب، بهای تو هستند، پس 
در فراگیری آن بکوش!

 نادان کوچک است، اگر چه کهنسال باشد و دانا 
بزرگ است، اگر چه خردسال باشد.

 هیچ همنشینی بدتر از جهل و نادانی نیست.
امام باقر)ع(: مردم 4 گروه اند؛ کسی که می داند و 
می داند که می داند، چنین شخصی راه بلد و عالم 
است، از او پیروی کنید؛ کسی که می داند ولی از 
دانش خود باخبر نیست، او خفته است بیدارش کنید؛ 
کسی که نمی داند و از ناآگاهی خود باخبر است، 
او جاهل است،  یادش دهید؛ کسی که نمی داند و 
خود را دانا می پندارد، او گمراه است، هدایتش کنید.

امام صادق)ع(: پادشاهان بر مردم حکومت می کنند 
و دانشمندان بر پادشاهان!

منبع روایات: محمد محمدی ری شهری، 
میزان الحکمه)نرم افزار(، قم، دارالحدیث    

کندوکاو »سالمت« درباره 

ابعاد ماجرای کیک های آلوده

سـوژه ای 
ازجنس کیـک

پیرسینگ، 
مد عارضه دار

پیرسینگ که به معنی سوراخ کردن بخشی از بافت 

یا پوست و قرار دادن فلز یا جسم خارجی درون آن 

است، از جمله مدهایی است که روز به روز بر تعداد 

طرفدارانش اضافه می شود و البته مانند بسیاری از 

کارهای زیبایی بی عارضه نیست...  صفحه30

مسمومیت با 
مونوکسیدکربن، 

مرگ خاموش

چقدر از ارتباطتان ناراضي هستید؟

نشانگان خفگي 
در ازدواج

چند روزی از پخش تصاویر کیک هایی که داخل 

آنها یک یا چند قرص قرار گرفته، می گذرد. ماجرایی 

که عالوه بر جو روانی، تخریب صنایع غذایی ایران 

را نشانه گرفته و اکنون به گفته وزیر بهداشت، با ورود 

نهادهای امنیتی و اطالعاتی به ماجرا، شبکه مرتبط با 

کیک های آلوده در حال ردیابی است... صفحه2

گاز مونوکسیدکربن بدون رنگ، بو و طعم است 

که در اثر سوختن مواد کربن دار و سوخت های 

فسیلی مانند چوب و بنزین حاصل می شود. 

مسمومیت با این گاز می تواند خطرناک و 

مرگ آفرین باشد... صفحه18

به نظر مي رسد در دهه هاي اخیر ازدواج دستخوش 

تغییرات زیادي شده و انگار افراد در این ارتباط دنبال 

موردي بیشتر از عشق و محبت هستند... صفحه19

 زینب تبریزی، کارگردان 

از سرطان پستان مي گوید:

فیلم من به زنان مي گويد 

مراقب بدنتان باشید  
صفحه6
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 »یلدا« را با سالمت و بدون تجمالت بگذرانید

آجیل و هندوانه مناسب شب يلدا نیست

صفحه  21

هزینه اشرتاک هفته نامه »سالمت« )48 شامره در سال(   

288,000تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کرس 10 درصد   

تخفیف(، مبلغ 260 هزار تومان در وجه نرشیه »سالمت« 

به شامره كارت 5714-4007-1211-6274 بانک 

اقتصاد نوین واریز منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به همراه نام و نشانی   

و کدپستی ده رقمی به تلفن 09125725749 اعالم 

منایید. اصل فیش بانکی يا كد پيگريي را تا پایان دوره 

اشرتاک نزد خود نگه دارید.

اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا اسفند 98 است.  

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار   

مي شود.

بازی های فکری توجه سالمند را از موضوعات پیرامونش که بیشتر به دلیل شرایط خاص دوران سالمندی و مشکالت 
متعدد تنش زا ایجاد می شود و از دالیل عمده بروز افسردگی  و زمینه ساز فراموشی در این سن است، دور می  کند بنابراین 
بهتر است روی موضوع بازی تمرکز  کرده و برای لحظاتی سالمند را از این عوامل تنش زا دور کنیم تا سبب ایجاد نشاط و 
شادمانی در او شویم. بازی ها نقش بسیار مهمی در پیشگیری از فراموشی و تقویت حافظه دارند... صفحه15

بازی ها کمک می کنند تا حافظه خود را در سنین باالتر حفظ کنید

دوباره بازی كنيد



: از مسابقه ویلچرسواری که شرکت کرده 
بودید، برایمان بگویید.

یکی از دوستان مان برنامه ای ساخته به نام »توانی تو« که 
در آن کارهایی برای افراد کم توان انجام می دهد. به کار 
بردن کلمه معلول درباره این افراد خیلی خوب نیست. آنها 
کم توان هستند. مسابقه ویلچر سواری هم یکی از همین 
برنامه ها بود که من را هم دعوت کرده بودند. من با تیم 

»پهلوانی تو« مسابقه دادم و تیم ما قهرمان شد.

: شما در پرتاب وزنه ورزشکاری حرفه ای 
بودید، حتما این مسابقه تجربه جدیدی برایتان بود.

هم  بودند،  حاضر  کم توان  افراد  هم  مسابقات  این  در 
ورزشکاران که من خیلی از آنها را نمی شناختم. در این 
مسابقه مسافت 50-40 متر را باید با ویلچر می رفتی و 
برمی گشتی. مسیر طوالني نبود اما تجربه خوبی بود. من 
تا حاال ویلچر  سوار نشده بودم اما در این مسابقه فهمیدم 
آدم هایی که روی ویلچر می نشینند چه فشار و سختی اي 
را تحمل می کنند. زندگی آنها خیلی سخت است. البته این 
مسابقه در زمینی صاف و در سالني از ورزشگاه انقالب 
برگزار شد. رفت و آمد آنها در شهر خیلی سخت است. 

: حتما هدفی داشتید که کنار ویلچر سواران 
مسابقه دادید.

هدف این بود که هم افراد کم توان بیشتر دیده شوند و 
هم اینکه از آنها و این برنامه حمایت شود. باید همه ما به 

آنها بیشتر توجه کنیم.

: شرکت در  مسابقه مي تواند سختي هاي زندگي 
آنها را نشان بدهد؟

آنچه که من از نزدیک تجربه کردم این است که آنها خیلی 
سختی می کشند. شرایط و امکانات برایشان در شهرها 
فراهم نیست. در پیاده روها، اتوبوس ها و ادارات برای 
افراد کم توان امکانات زیادی وجود ندارد. نمی دانم آنها 

چطور رفت و آمد می کنند. 

: شما در بالروس به دنیا آمده و سال ها آنجا 
زندگی کرده اید. شرایط آنجا و به طور کلی در اروپا 

برای افراد کم توان چطور است؟
در اروپا و کشورهای پیشرفته همه چیز فراهم است. 
خیابان ها طوری ساخته شده اندکه آنها راحت رفت وآمد 
کنند. در اروپا آسانسورهای مخصوص براي افراد کم توان 
وجود دارد. در کشورهای اروپایی خیلی وسایل  مخصوص 
برای این افراد هست. در اینجا افراد سالم نمی توانند از 
پیاده روها و خیابان ها رد شوند، چه برسد به افراد کم توان. 

: شما بعد از المپیک 2016 از دوومیدانی و 
پرتاب وزنه خداحافظی کردید. در این سال ها برنامه 

دیگري براي ورزش داشتید؟ 
من مربی بدنسازی هستم. در باشگاه های خصوصی شاگرد 
دارم و با آنها کار می کنم. با دوومیدانی و پرتاب وزنه اصال 

کاری ندارم.
: بدنسازی را ورزش مناسبي مي دانید؟ 

بستگی دارد. اگر در سطح ابتدایی و برای سالمت باشد، 
خوب است اما اگر به عنوان ورزشکار حرفه ای، بدنسازی 
را دنبال کنید، خوب نیست. ضدسالمت است. برای رسیدن 

به یک هدف بزرگ باید  چیزی از دست بدهی. 

: منظورتان چیست؟
بدنسازی رشته حرفه ای و تخصصی است. اگر در باالترین 
سطح آن بخواهید کار کنید و حرفه ای شوید، به سالمت 
و بدن ضربه می زند اما اگر بدنسازی را به عنوان ورزش 
برای تناسب اندام و سالمت انجام بدهید، خوب است. 
هر ورزش حرفه ای همین شرایط را دارد. در پرتاب وزنه 
هم اگر بخواهید حرفه ای شوید، بدنتان آسیب می بیند. 
فوتبالیست حرفه ای هم امکان دارد رباط پایش پاره شود. 

: بدنسازی برای زنان خوب است یا بد؟
بعد از سن مشخصی؛ یعنی بعد از 30 سالگی تغییرات 
هورمونی در بدن ایجاد می شود. عضالت ضعیف می شوند 
و بدن عضله از دست می دهد و پوکی استخوان به وجود 
می آید. بدنسازی و کار با وزنه از این مشکالت جلوگیری 
می کند. تمرینات بدنسازی جلوی پوکی استخوان را می گیرد. 
در این سنین متابولیسم بدن زنان پایین می آید اما بدنسازی 

باعث می شود سیستم هورمونی تعادل داشته باشد. 

: به نظر می رسد کسانی که زانوی شان مشکل 
دارد، تمرینات بدنسازی کمکشان می کند.

وقتی بدنسازی می کنید دیگر فشار روی مفصل نمی آید 
و عضله قوی می شود. این کار باعث می شود فشار روی 
عضله وارد شود و دیگر مفصل ها فشاری را تحمل نمی کنند 

و آسیب نمی بینند. 

: بعضی ها برای اینکه وزن کم کنند، فقط تمرینات 
بدنسازی انجام می دهند. به نظرتان کار درستی است؟

هم تمرینات بدنسازی و هم رژیم غذایی باید علمی و 
اصولی باشد. اگر می خواهید الغر شوید نباید فقط برای 
تناسب اندام باشد. اول باید به فکر سالمتتان باشید. رژیم 
می گیرید که سالمت باشید اما وقتی رژیم اصولی و درست 
نباشد، ریزش مو پیدا می کنید، ناخن هایتان می شکند. همه 

اعضای بدن آسیب می بینند.

: بعضی ها در زمان کمی تمرینات سخت انجام 
می دهند یا رژیم غذایی می گیرند که زودتر وزن کم کنند.
برای اینکه الغر شوید باید رژیم غذایی مناسب را رعایت 
کنید و سالم خوری داشته باشید. از نظر علمی ممکن است 
زمان ببرد. خانم ها برای اینکه در زمان دلخواه الغر شوند، 
رژیم سخت می گیرند. در این صورت هم سالمتشان را از 
دست می دهند، هم اینکه وزن شان خیلی زود برمی گردد.  

تمرین و  رژیم باید علمی باشد. 

: گفتید به صورت خصوصی شاگردانی دارید 
که تمرینات بدنسازی را با آنها کار می کنید، با زناني 

برخورد کرده اید که رژیم هاي سخت مي گیرند؟
بعضی ها می آیند و می گویند یک ماه دیگر عروسی داریم 

و می خواهیم الغر شویم. کسی که 20کیلوگرم اضافه وزن 
دارد، 5-4 ماه طول می کشد که وزن کم کند. کاهش 4-5 
کیلوگرم در ماه علمی است. شما باید چربی از دست 

بدهید، نه عضله. 

: شما در کشور اروپایی به دنیا آمده و بزرگ 
شده اید اما جالب است با مشکالتي که برای زنان ایرانی 

به وجود آمده آشنا هستید. 
من به این افراد می گویم نمی توانم شما را تمرین بدهم. 
مربی مسوول است، نباید که فقط پول بگیرد. می شود در 
یک ماه با تمرینات سخت وزن کم کرد اما بعدش چه 
می شود؟ تمرینات سخت باعث به وجود آمدن مشکالت 
زیاد و حتی بیماری می شود. این کار اصال درست نیست. 

: و این افراد بیشتر صدمه می بینند.
از نظر کلی زنان حساس تر هستند. ممکن است برای 
مردان مشکالت کمتری پیش بیاید. وقتی خیلی سریع 

الغر بشوید، سیستم هورمونی به هم می ریزد. 

: وقتی عکس شما را در دنیای مجازی دیدم، 
تعجب کردم. نسبت به قبل خیلی وزن کم کرده اید و 

کلي چهره و اندامتان تغییر کرده. 
من 25 کیلوگرم وزن کم کرده ام. 

: این همه وزن کم کردن، سخت نبود؟
6-5 ماه طول کشید که این اتفاق افتاد. من با انجام تمرینات 
بدنسازی و ورزش های هوازی 25 کیلوگرم وزن کم کردم. 
وقتی در یک ماه وزن زیادی کم کنید، روی پوست و 
صورت تاثیر منفی دارد و باعث افتادگی پوست می شود. 
کالژن سازی در کیفیت پوست مهم است. اگر غیرعلمی 
وزن کم کنید، به احتمال زیاد افتادگی پوست پیدا می کنید. 

در زنان این مشکل جبران شدنی نیست.

: بعضی ها برای الغر شدن برخی مواد غذایی 
را حذف می کنند، مثال اصال برنج نمی خورند. شما 

چنین تجربه ای داشتید؟
اصال رژیم هایي که بعضی مواد غذایی در آن حذف می شوند، 
درست نیستند. همه چیز باید بخورید. مقدار پروتئین، 
کربوهیدرات و غذاهای کالری داري که می خورید باید با 
فعالیت های بدنی که انجام می دهید و می سوزانید، تنظیم 
باشد. اینکه اصال هیچ چیزی نخورید کار درستی نیست.

: کسانی هم هستند که بعضی مواد غذایی را 
می خورند که مثال صورت شان چاق شود.

نقطه ای از بدن نداریم که چربی سوزی نداشته باشد. اگر 
افزایش وزن باشد در تمام بدن اتفاق مي افتد. چربی سوزی 
هم در کل بدن انجام می شود. اینکه کجا کمتر و کجا 
بیشتر چاق یا الغر شود، به سیستم بدن هرکسی بستگي 
دارد.  با تغذیه صورت پر نمی شود. بعضی ها با تزریق 

چربی این کار را می کنند.

: حتما از این آدم ها در اطراف تان دیده اید.
من تخصصی در این باره ندارم. کال در این کار حرفه ای 
نیستم اما با پزشکی که در این حوزه تخصص داشت، 
صحبت  کردم و شنیدم که چربی اي که از شکم یا هر 
جای دیگر بدن برداشته مي شود با چربی صورت فرق 
دارد. بافت چربی صورت نازک تر است. وقتی این کار 
انجام می شود نتیجه خوب نمي شود. البته پزشکي هم 

که این کار را انجام می دهد، مهم است. 

: در بالروس هم از این رژیم های سخت و 
جراحی های زیبایی هست؟

بعضي افراد از این کارها می کنند اما تعدادشان محدود 
است. االن در ایران این کارها زیاد انجام مي شود و مد 
شده که برای الغر شدن عمل و تزریق می کنند و رژیم 

سخت می گیرند. 

این همه وسواس  به نظر شما چرا زنان   :
روي وزنشان دارند؟

 فکرمی کنم به خاطر کمبود اعتمادبه نفس است. به همین 
دلیل برخی افراد دنبال تغییرات در خودشان هستند. باید 
آنقدر اعتمادبه نفس داشته باشید که شما را همین طوری 

که هستید دوست داشته باشند.

: چه کار می شود کرد؟
فکرمی کنم مشکل از آقایان است. 

: منظورتان چیست؟
یکی از شاگردانم می گفت همسرش گفته که باید الغر کند. 
االن مردان انتظاراتی دارند و زنان را به خطر می اندازند. 
آنها را مجبور مي کنند که دنبال زیبایی بروند؛ حاال یا با 
تزریق باشد یا با رژیم های سخت. زنان هم کارهایی را 
که مردان می پسندند، انجام می دهند. این کارها مخصوصا 
برای دخترانی که می خواهند ازدواج کنند و مادر شوند 

خیلی خطرناک است.

: شما با یک مرد ایرانی ازدواج کرده اید. به 
نظرتان می شود نظر مردان را تغییر داد؟

باید طرز فکرها عوض شود. همه باید به سمت زیبایی 
طبیعی بروند. همدیگر را باید همان طور که هستیم، 

دوست داشته باشیم، نه جوری که می خواهیم باشند.

و  کرده اید  ورزش  حرفه ای  سال ها  شما   :
با مکمل های ورزشی آشنا هستید. در همین رشته 

بدنسازی بعضی ها می گویند مکمل مصرف کرده اند. 
مکمل های ورزشی از وزارت بهداشت مجوز دارند و 
در داروخانه ها پیدا می شوند. کسی که مشکلی در تغدیه 
دارد و نمی تواند میزان پروتئین و کالری را تنظیم کند، 
می تواند از مکمل های ورزشی ای که ضرر ندارد، استفاده 
کند. دارو با مکمل های ورزشی فرق دارد. مصرف دارو 
و آمپول برای عضله سازی و سالمت افراد ضرر دارد. 

: کمی هم از خانواده تان بگویید.
من اهل بالروس هستم. 36 سال دارم و 12 سال است 

ازدواج کرده ام و ایران هستم. 

: فرزند هم دارید؟
نه، بچه ای ندارم.

: از پیمان رجبی، همسرتان بگویید.
پیمان االن ایران نیست. او هم کار مربیگری بدنسازی 

می کند.

: پس شب یلدا کنار هم نبودید؟ 
نه، یلدا طوالنی ترین شب سال است. 

: حتما خوراکي های شب یلدا را هم می شناسید.
بله، در این شب خانواده ها خرمالو، آجیل و انار آماده 

می کنند.

: چیزی از حافظ خوانی می دانید؟
خواندن اشعار حافظ خیلی سخت است اما فال هایی 
که می گیریم و زیر شعر آن توضیح دارد، می خوانم و 

دوست دارم.

: نسبت به قبل که با شما صحبت کرده بودم، 
فارسی را بهتر صحبت می کنید.

چون مربیگری می کنم باید خیلی حرف بزنم. به همین 
دلیل بهتر می توانم فارسی صحبت کنم.

: کدام شهر ایران را دوست دارید؟
و  شیراز  اصفهان،  دارم.  دوست  را  تاریخی  شهرهای 

کاشان که جاهای دیدنی زیاد دارد.

: کدام غذای ایرانی را می پسندید؟
قورمه سبزی را دوست دارم و بلدم این غذا را درست 

کنم. سبزی اش را می خرم.

: دلتان برای بالروس تنگ نمی شود؟
چون کار می کنم هر دو سال یکبار به کشورم می روم. 
اینجا در ایران محبت مردم  و حمایت آنها را دیده و 
تجربه کرده ام. مردم مهربانی داریم. ایران را دوست دارم 
و جزو وطنم می دانم. زیر پرچم این کشور مسابقه دادم 
و مدال گرفتم. افتخار می کنم و خوشحالم که قسمت 
امیدوارم  اما  مشکالتی هست  االن  بگیرم.  مدال  شد 

اوضاع بهتر شود. 

گفت وگو با ليال رجبي عروس بالروس ايران كه دغدغه افراد كم توان را دارد 

روي ويلچر مشكل افراد كم توان را فهميدم
دختر بالروس تیم ملی دوومیدانی چند سالی می شود که دیگر وزنه ای برای ایران پرتاب نمی کند اما 
مسابقه ندادن باعث نشده او از آدم هایی که در این شهر و کشور زندگی می کنند، دور شود. برعکس 
او حاال هم فارسی را بهتر صحبت می کند، هم اینکه خلق و خوی ایرانی ها را بهتر از قبل می شناسد. 
»تاتسیانا ایلیوشچانکا« در یکی از اردوهای تیم ملی با پیمان رجبی، دونده سرعتي و قهرمان پرش 
طول ایران آشنا شد و ازدواج کرد. بعد از این ازدواج، او با نام لیال رجبی تابعیت ایران را گرفت. حاال بعد از گذشت 
12 سال افتخار می کند که برای ایران مدال آورده. لیال در این سال ها سعي کرده خودش را با فرهنگ ایراني آشنا 
کند و به خود ایراني ها هم نزدیک شود. به صفحه شخصی او که سر بزنید، مي توانید شعرهایي از حافظ را ببینید یا 

سفره هایي را که به مناسبت عید نوروز یا شب یلدا چیده شده اند. یکي از جالب ترین کار هایي که لیال رجبي کرده، 
شرکت در مسابقه  کنار افراد کم توان و معلول است. لیال مثل هر ایرانی نگران نبودن امکانات برای افراد کم توان است. 
او که قید دوومیدانی را زده، حاال مثل همسرش مربی بدنسازی است. به  همین دلیل ارتباطش با زنان و دختران ایرانی 
بیشتر هم شده. نظراتش درباره رژیم های غذایی و تمرینات سخت بدنسازی برای کم کردن وزن جالب است. او معتقد 
است الغر شدن به هر قیمتی در ایران مد شده و سالمت دختران و زنان را تهدید می کند. رجبی بعضی از مردان را در 
این موضوع مقصر مي داند. با این حال تاکید می کند زنان می توانند خیلی از مشکالت جسمی شان را برطرف کنند، به 

شرطی که اصولی تمرینات بدنسازی را رعایت کنند و از رژیم های سخت دور بمانند.

 مريم 
عالي زاده 

من با انجام تمرينات بدنسازی و ورزش های 
هوازی 25 كيلوگرم وزن كم كردم. وقتی در 

يک ماه وزن زيادی كم كنيد، روی پوست و 
صورت تاثير منفی دارد و باعث افتادگی پوست 

می شود. كالژن سازی در كيفيت پوست مهم 
است. اگر غيرعلمی وزن كم كنيد، به احتمال 

زياد افتادگی پوست پيدا می كنيد. در زنان اين 
مشكل جبران شدنی نيست

ورزش و سالمت شماره هفتصدوسی وشش  چهارده دی نودوهشت10



محسن کیایی بازیگر طنز در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد

طنزراانتخابكردمچونمردمراميخنداند

: آقای کیایی! ژانر طنز برای شما چه 
جذابیتی دارد که حضور پررنگ تری در آن دارید؟

عموما ما ژانرهای زیادی در سینما داریم که همه آنها 
در دنیا کار می شوند و مخاطب بر اساس عالقه مندی 
به ژانر خود به تماشای فیلم ها می نشیند. متاسفانه 
در کشور ما این ژانرها مهجور واقع شده اند و به 
همین دلیل سینمای ما به دو ژانر اجتماعی و کمدی 
خالصه شده است. البته در این میان گاهی فیلم های 
ورزشی، سیاسی و اکشن هم ساخته می شوند اما 
معموال بازیگران ناگزیر مجبور هستند در این دو 
ژانر کمدی و اجتماعی بازی کنند. بازی در ژانر 
طنز کار ساده ای نیست، به این دلیل که ایجاد 
موقعیت های کمدی که از طریق آنها بتوانیم تماشاگر 
ایرانی را که خیلی سخت می خندد، بخندانیم، کار 
بسیار سختی است. شروع فعالیت من با یکی- دو 
کار کمدی بوده و به همین دلیل در این ژانر قرار 
گرفتم اما تالش می کنم تا ژانرهای متفاوت را 
تجربه کنم، در عین حالی که به ژانر طنز عالقه 
زیادی دارم. من کار طنز را انتخاب کردم چون 
حال مردم را خوب می کند و در شرایط فعلی به 
دلیل گرفتاری های اجتماعی، اقتصادی که مردم ما 
با آنها دست و پنجه نرم می کنند، حداقل شاید یک 
ساعت خنداندن مردم بتواند آنها را یک ساعت 
از فکر کردن به مشکالت دور کند و کار مقدس 
و خوبی باشد. به همین دلیل سعی می کنم سالی 
یک یا دو فیلم کمدی داشته باشم، بلکه بتوانم از 

این راه به مردم کشورم کمک کنم.
: تعریف شما از طنز چیست؟ آیا طنز 
فقط برای خنداندن مردم است یا رسالت دیگری 

هم دارد؟
وجه اصلی سینما، وجه سرگرمی است و اساسا 
سینما بر اساس سرگرمی به وجود آمد و تمامی 
افرادی که کار سینما می کنند باید به این وجه 
اصلی؛ یعنی سرگرمی بپردازند. از طرف دیگر، شما 
نمی توانید هجو بسازید و فیلمی بسازید که عموما 
حرفی برای گفتن نداشته باشد. اتفاقا می توان خیلی 
از حرف هایی که گزنده تر هست و در فیلم های 
اجتماعی مجالی برای بیانشان نیست را در قالب 
فیلم های کمدی راحت تر بیان کرد. من و برادرم 
در کارهای کمدی تالش می کنیم حداقل فیلم هایی 
بسازیم که حرفی برای گفتن داشته باشند. از »بارکد« 
گرفته که راجع به مسائل جوانان اعم از بیکاری 

و... است تا »مطرب« که 
از قشری از آدم ها صحبت 

می کند که سال هاست گوشه خانه 
نشسته اند و نمی توانند آن طور که قبال 

فعالیت می کردند، عمل کنند یا »خط ویژه« 
که در رابطه با آقازاده ها و رانت خواری 
بود که در فضای اقتصادی ما وجود دارد. 

تمام تالش ما بر این است که اگر 
هم فیلمی می سازیم که مقداری 

فضای کمدی دارد، حداقل 
گفتن  برای  حرفی 

و  باشد  داشته 
صرفا دنبال 

مردم  خنداندن 
نیستیم و دوست داریم 

حرف های اجتماعی را در 
قالب و زبان کمدی بزنیم.

: فکر می کنید سینمای 
کمدی تا چه حد توانسته مخاطب امروز 
را که با انواع نامالیمات اجتماعی و 

اقتصادی مواجه است، بخنداند؟
سینمای ما مشکالت زیادی دارد و دقیقا مثل 
بخش های دیگر جامعه از جمله فضای اقتصادی، 
اجتماعی و هنری است. درواقع این بخش ها به هم 
متصل هستند؛ کار کمدی خیلی سخت است و 
باید کیفیت باالیی داشته باشد، درعین اینکه حتی 
نمی توانی با تمامی اقشار جامعه شوخی بکنی، کار 
ساده ای نیست؛ ما با اصناف و قومیت ها و مسائل 
سیاسی و جنسی نمی توانیم شوخی کنیم. آنهایی که 
کار طنز می کنند از خودگذشتگی می کنند تا مردم 
را شاد کنند و ما وقتی می بینیم اقبال و نظر مردم 
بیشتر به فیلم های کمدی است و این فیلم ها را دنبال 
می کنند، مشتاق تولید این فیلم ها می شویم. 1/5 سال 
قبل فیلم »چهارراه استانبول« را ساختیم که در مورد 
ریزش »پالسکو« بود اما آنطور که فکر می کردیم 
نفروخت، در صورتی که فیلم باکیفیتی بود و فضا 

و بازیگران خوبی داشت؛ 
به این دلیل که مردم دیگر از 
دیدن غم و غصه فراری شده اند و 
در طول روز فشارهای زیادی را تحمل 
می کنند و می خواهند اگر یک ساعت هم 
با خانواده به تماشای فیلم می نشینند از 
این مسائل فارغ شوند، اگر قرار باشد 
شکلی  این  درگیری های  هم  آنجا 
باشند، ترجیح می دهند  داشته 
مخاطب فیلم نباشند، همان 
اتفاق  این  که  طور 
»چهارراه  برای 

استانبول« 

افتاد اما »مطرب« 
اینکه فضای  دلیل  به 
شادی دارد و در مورد قشری 
از آدم ها صحبت می کند که تا به 
حال در موردشان صحبت نشده مورد 

استقبال قرار گرفته است.
: عده ای می گویند سینمای طنز 
ما امروز آلوده به سخنان مبتذل است و برای 
سنین کودک و نوجوان مناسب نیست، به نظر شما 
فیلم های طنز هم باید رده بندی سنی داشته باشند؟
همه ما در گوشی های شخصی خودمان لطیفه و 
کلیپ های بی تربیتی داریم، حتی وقتی دو دوست 
با هم صحبت می کنند، شوخی های بی ادبی می کنند 
و در کوچه و خیابان شاهد این اتفاق هستیم و 
وقتی می خواهیم همین محاورات را در سینما نشان 
بدهیم، همه گارد می گیرند و نمی دانم به چه دلیل! 
در تمام دنیا ژانری وجود دارد به نام »کمدی های 
جنسی« و برخی آدم ها که دوست دارند تماشاگر 
آنها می شوند اما مشکل ما این است که فیلم های ما 
رده بندی سنی ندارد و مثل جشنواره فجر است که 
فیلم انیمیشن و جدی و... کنار هم داوری می شود. 
این موضوع اشتباه است، به این دلیل که شاید عده ای 
دوست داشته باشند فیلمی تماشا کنند که در آن 

شوخی های جنسی می کنند و این سلیقه آنهاست 
اما اینکه تمامی فیلم های کمدی ما تبدیل به فیلمی 
شود که در آن شوخی های جنسی می شود را هم 
قبول ندارم و اگر ما توانایی به وجود آوردن یک 
موقعیت کمدی را نداریم که تماشاگر را بخنداند، 
نشان دهنده ضعف ماست. شما در فیلم »بارکد« 
هیچ شوخی جنسی نمی بینید و شوخی ها، اغلب 
شوخی موقعیت است اما برخی آدم ها  دوست 
دارند کمدی جنسی بسازند و بعضی هم دوست 
دارند این کمدی جنسی را تماشا کنند. به طور 
نمونه همه در مورد فیلم »رحمان 1400« می گفتند 
فضای این فیلم پر از شوخی های جنسی است 
ولی 23 میلیارد در بیش از یک ماه فروخت و اگر 
فیلم را برنمی داشتند فروش بیشتری داشت. این 
عده که تماشاگر این قبیل فیلم ها هستند، از میان 
همین مردم هستند و نمی توانیم بگوییم با تماشای 
این فیلم ها سطح شعور و سواد مردم پایین می آید. 
مردم خسته هستند و اصال دوست دارند شوخی 
جنسی بشنوند، همان طور که 90 درصد شوخی ها 
و لطیفه های ما جنسی است ولی وقتی به سینما 
می رود، بد می شود و همه در مورد آن حرف 
می زنند. من می گویم اگر رده بندی سنی شود، 
چه ایرادی دارد؟ به طور نمونه بگویند تماشای 
»رحمان 1400« برای 16 سال به باال مجاز است و 
کسی هم که دوست ندارد شوخی جنسی در سینما 
را تماشا کند، به تماشای این قبیل فیلم ها ننشیند.

: در رابطه با فیلم »مطرب« دو نگاه 
متفاوت وجود دارد؛ عده ای فیلم را پسندیدند 
و عده ای به دلشان ننشست و نقدهایی به فیلم 
داشتند. تا چه میزان این نقدها را منصفانه می دانید؟
من هیچ مشکلی با نقد ندارم و می گویم همیشه 
یک جامعه آماری وجود دارد و بر اساس همین 
جامعه مشخص می شود فیلم موفق بوده یا نبوده؛ 
من  پیام هایم را نگاه می کنم؛ 97 درصد آدم ها از این 
فیلم راضی هستند که از اقشار مختلف جامعه اند. 
برای 5 درصدی که فیلم را دوست نداشتند هم 
احترام قائل هستم و به نظرم وقتی فیلمی بسازید 
که 95 درصد از آن راضی بوده اند، شاهکار کرده اید. 
هنر سلیقه ای است و ممکن است سلیقه آدم ها به 
فیلمی که ساخته ایم، نخورد اما وقتی اغلب آدم ها 
نسبت به فیلم بازخورد مثبت داده و فروش فیلم 
خوب بوده و  اقشار مختلف بیننده آن بوده؛ از 

آدم های مذهبی تا دکتر و مهندس و... می گویند 
فیلم را دوست داشته اند، خدا را شکر می کنم که 
حداکثر توانمان را گذاشته و در این فضا فیلم تولید 

کرده و بازخورد زیادی از آن گرفته ایم. 
: به نظر می رسد در سال های اخیر 
اغلب افراد اعم از بازیگران و مخاطبان آنها 
بیشتر جذب فیلم های طنز شده اند. به نظر شما 

همین طور است؟
من فکر می کنم این طور نیست و ما در ژانر طنز، 
بازیگران کمتری داریم و اگر بخواهیم تعداد این افراد 
را بشماریم، به اندازه انگشتان دست هم نمی رسد.

: منظورم تعداد بازیگران نیست، به طور 
نمونه »پرویز پرستویی« به نسبت قبل حضور 

پررنگ تری در ژانر طنز دارد.
اینکه یک بازیگر تالش کند در دو ژانر فعالیت 
کند، مثل آقای »پرستویی« که از ابتدا هم »لیلی با 
من است« و »مارمولک« را در کارنامه هنری خود 
دارد و کنارش فیلم های جدی زیادی هم بازی 
کرده، نشان دهنده قدرت بازیگری است. درواقع 
بیانگر این موضوع است که ایشان بازیگری است 
که پهنای بازی او زیاد است و در هر ژانری بازی 
کند، موفق می شود. این موضوع در مورد این 
بازیگر صدق می کند اما هر کسی این توانایی را 
ندارد. اتفاقا به نظرم در فضای سینمای ما منظور 
آدم های سینمایی است و نه مردم، ارزشی برای 
فیلم های کمدی قائل نمی شوند. ما در جشنواره ها 
می بینیم که هیچ بازیگری برای بازی در فیلم کمدی 
جایزه و سیمرغ نگرفته و هر کس جایزه ای گرفته 
برای بازی در نقش های جدی بوده و حتی »سعید 
آقاخانی« که یک بازیگر طنز است اگر سیمرغ 
گرفته برای فیلمی تلخ گرفته و این نشان دهنده 
این موضوع است که اصال فضای حرف های ما 
فیلم های کمدی را قبول ندارد و این اتفاق بدی 
است. اگر ما بتوانیم به فیلم های کمدی بها بدهیم 
سطح فیلم ها باال می رود. چنانچه یک بازیگر به 
خاطر فیلم کمدی جایزه بگیرد در این ژانر هم 
تالش می کند چون مطمئن می شود کار او دیده 
می شود و تالش نمی کند فقط در فیلم های تلخ 
جدی بازی کند که خیلی مورد عالقه مردم هم 
نیستند و فقط به فکر جایزه گرفتن باشد. این 
مشکل اساسی ماست و به همین دلیل فیلم های 
کمدی ما پیشرفت نمی کند چرا که ارزشی برای 

فیلم های کمدی قائل نمی شوند و بهایی به این 
فیلم ها نمی دهند. شما نمی توانید حتی اسمی از 
یک کارگردان ببرید که به خاطر فیلم کمدی جایزه 
گرفته باشد و تمام فیلم هایی که جایزه گرفته اند، 
فیلم های جدی هستند و این موضوع باعث ضعف 
و عدم پیشرفت ماست. اتفاقا بازیگرهای کمدی 
ما در حال رفتن به سمت بازی در فیلم های جدی 
هستند. »سعید آقاخانی«، بازیگر کمدی است اما 
سالی یکی- دو بار فیلم جدی بازی می کند یا »رضا 
عطاران« و »جواد عزتی« که از بازیگران خوب 
کمدی هستند، در سال یکی- دو بار فیلم جدی 
بازی می کنند، حتی من که بازیگر کمدی هستم، 
به این فکر می کنم که اگر فیلم جدی بازی کنم 
بیشتر مورد توجه منتقدان و داورها قرار می گیرم. 
البته اشکالی ندارد که در هر دو ژانر بازی کنیم 
اما اینکه تو را مجبور کنند فیلم تلخ بازی کنی یا 
فیلم هایی که بین مردم پسندیده نیست و دوستش 

ندارند از مشکل های اساسی ماست.
: از فضای سواالت سینمایی خارج 
شویم. دوست دارم کمی راجع به روحیات 
آدم  ذاتا  آیا  بگویید.  برایمان  شخصی  تان 

شوخ طبعی هستید؟
من آدم جدی و تنبلی هستم اما در محیط های جمعی 
که قرار می گیرم به دلیل نوع شخصیتم عموما کمدی 
دارم و با اطرافیان شوخی می کنم. در مجموع در 
طول روز این اتفاق در ساعت های کمی می افتد 
و بیشتر آدمی آرام، تنبل و خیلی جدی ای هستم.

: در این روزها که هم با هوای آلوده 
مواجه هستیم و هم به دلیل مشکالت اجتماعی 
استرس زیادی تحمل می کنیم، چطور مراقب 

سالمتتان هستید؟ 
همسر من تمام تالشش را می کند تا از نظر تغذیه 
و فضای خانه محیط سالمی ایجاد کند، به این دلیل 
که ما دختر کوچکی هم داریم اما واقعا نمی شود در 
این هوا زندگی کرد و من اگر نوع کارم به صورتی 
بود که مجبور نبودم در تهران زندگی کنم، اینجا 
نمی ماندم. واقعا شرایط زندگی در تهران برای 
زندگی آدم ها سالم نیست، به خصوص برای بچه ها 
و سالمندان. با این شرایط ناجوری که وجود دارد 
به نظرم زندگی در این شهر کار اشتباهی است 
ولی برخی شغل ها هستند که نمی توان به واسطه 
آنها از تهران رفت، مثل شغل من. اگر ما از تهران 
برویم از شغلمان دور می شویم و خیلی سخت 
است. پس در همین شرایط تالش می کنیم جوری 

زندگی کنیم که آسیب کمتری ببینیم.
: اهل رژیم غذایی هستید؟

بله، من به دلیل اینکه وزنم باال می رود، عموما در 
طول سال هر 6 ماه رژیم دارم.

: ورزش چطور؟
شرایط کار کردن ما به صورتی است که وقت 
آزاد زیادی نداریم. زمانی که کار می کنیم و سر 
فیلمبرداری هستیم، اصال فرصت ورزش نداریم و 
دیروقت به منزل می رویم. به حدی خسته هستیم 
که اگر بخواهیم ورزش کنیم هم چیزی از ما باقی 
نمی ماند و فرصت رسیدگی به خانواده را نداریم 
اما زمانی که سر کار نباشم تمام تالشم را می کنم 

تا به ورزش برسم.
: در آخر چه پیامی برای خوانندگان 

»سالمت« دارید؟
فقط می گویم خیلی از مسائل دست خود ماست 
و برای سالم زندگی کردن خودمان هم باید تالش 
کنیم. ما به این دلیل که در جامعه با اتفاقات زیادی 
مواجه هستیم خودمان را رها کرده ایم و شب ها 
که به منزل می رویم اعصابمان خرد است. هرچه 
دلمان بخواهد می خوریم، فشار مالی و چک داریم، 
هر کاری دلمان بخواهد می کنیم و اینها به نظر من 
اشتباه است. پله پله این موارد به تنهایی روی آدم ها 
اثر می گذارند و فکر می کنم بهتر است کمی به 
فکر خودمان باشیم و به خودمان برسیم تا اتفاقات 

بهتری برایمان بیفتد.

در سال های  ایرانی  کارگردان های 
اخیر سعی می کنند آثار طنز بیشتری 
تولید کنند و به نظر می رسد دلیل این 
موضوع گرایش بیشتر مخاطبان سینما 
به ژانر طنز نسبت به ژانرهای دیگر باشد. واقعیت این 
است که امروز جامعه ایران با انواع و اقسام نامالیمات 
اقتصادی و اجتماعی مواجه است و مخاطب ایرانی 
در دنیای سینما و سرگرمی دیگر دنبال آنچه در محیط 
زندگی روزانه با آن روبرو است، نمی گردد. به سینما 
می رود تا یک ساعت هم شده بخندد و لحظات شادی 
را تجربه کند اما به راستی سینمای طنز ما سالم است؟ 
فضای درستی از طنز را پیش چشم مخاطب به تصویر 
می کشد؟ یا طنز ما آلوده به هجو و ابتذال است؟ 
»محسن کیایی«، یکی از بازیگرانی است که در حیطه 
طنز حضور درخشانی داشته، به طوری که بازی او 
مورد تحسین و استقبال مخاطبان بسیاری است. او با 
بازی در »بعد از ظهر سگی« به کارگردانی برادرش 
»مصطفی کیایی« در سال 88 وارد سینما شد و بعد از 
آن در آثاری مثل »خط ویژه«، »بارکد«، »لونه زنبور«، 
»چهارراه استانبول« و... بازی کرد. تازه ترین بازی او 
در فیلم »مطرب« این روزها در مرحله اکران قرار دارد، 
فیلمی که تاکنون بازخورد و فروش خوبی داشته و 
توانسته مخاطبان ایرانی را به سالن های سینما بکشاند. 
گفت وگوی جذاب »سالمت« را با این بازیگر بااخالق 

و موفق سینمای طنز بخوانید.
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وتنبلیهستمامادر
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مواد قندی از اصلی ترین بخش های رژیم غذایی ما هستند که همه روزه آنها را مصرف می کنیم، مثال شکالت ها و 
شیرینی های مختلفی که مصرف می کنیم، بسیار خوشمزه هستند و خوردنشان گاهی آنقدر لذت بخش است که نمی توانیم 
به یک یا حتی چند شیرینی قانع شویم. ماده اصلی که باعث خوشمزه شدن این خوراکی ها می شود هم قند است که به 
شکل های گوناگون در غذاهای ما وجود دارد و به عنوان سوخت اصلی مغز و بیشتر سلول های بدن شناخته می شود.

 ترجمه: 
مهتا زمانی نیک

شیرینی های خوب را انتخاب کنید
الزم نیست از خوردن شیرینی ها خودداری کنید، فقط آن 
انواع  از  قند  به جای  کنید.  با مواد دیگر جایگزین  را 
توت ها یا از میوه های پوره شده روی جو دوسر و از 
میوه های خشک شده و فریزشده و کنسروی بدون قند 
افزوده استفاده کنید. یک لیوان شیر کم چرب یا ماست 

کم شیرین هم کمک کننده است. 

سرعت عمل مواد قندی چقدر است؟
هنگام خوردن آبنبات ها چقدر عجله می کنید؟ شکر موجود در آن که 
»کربوهیدرات ساده« نامیده می شود به سرعت در جریان خون تبدیل 
به گلوکز می شود و سطح قندخون باال می رود. کربوهیدرات های ساده 
در میوه ها، سبزیجات و محصوالت لبنی نیز یافت می شوند اما این مواد 
فیبر و پروتئین دارند که روند این کار را کاهش می دهند اما شربت ها، 

نوشابه ها، آبنبات و موادقندی این روند را افزایش می دهند. 

آیا رژیم های غذایی حذف موادقندی تاثیری دارند؟
برخی برنامه های غذایی حذف مواد قندی از شما می خواهد که از خوردن 
انواع شیرینی ها امتناع کنید. این کار یعنی مصرف تمام میوه ها، لبنیات 
و غالت تصفیه شده. هدف از این کار این است که سیستم قندخون 
خود را تصفیه کنید. تغییرات رژیم غذایی اینچنینی برای ادامه کار خیلی 
سخت هستند. تغییراتی که می توانید فقط برای کوتاه مدت انجام دهید 

بدان معنی است که به عادت های قدیمی خود بازگردید.

خنثی کردن تاثیر مواد قندی: جای امیدواری است یا نه؟
 رژیم غذایی مرسوم مواد قندی نوید می دهد که از خوردن شیرینی ها 
امتناع کنید تا به شما در کاهش وزن کمک کند اما آیا این حقیقت دارد؟ 
در اینجا حقیقت اشتیاق به خوردن موادقندی و اینکه چگونه این میل 

را کنترل کنیم، وجود دارد.

بیرون بروید
ورزش کردن و دویدن می تواند میل به مصرف مواد قندی را از بین 
ببرد و به طور کلی در نحوه خوردن شما تغییر ایجاد کند. پس از انجام 
ورزش، احساس بهتری دارید و میل به غذاهای سالم تر پیدا می کنید. 
هر ورزشی که دوست دارید مانند پیاده روی، دوچرخه سواری یا شنا 
را انجام دهید. آرام شروع کنید و حداقل 30 دقیقه مداوم در روز یا به 

مدت 5 روز در هفته آن را تکرار کنید.

آیا قند باعث بیماری دیابت می شود؟
قند به تنهایی باعث دیابت نمی شود اما مقدار زیاد قند می تواند شما را 
به دیابت مبتال کند. مقدار زیاد هر ماده ای مثل قند می تواند مضر باشد. 
تحمل وزن های سنگین با استفاده از هورمون انسولین که قندخون 
را کنترل می کند، می تواند سخت باشد. وقتی بدن در مقابل انسولین 

مقاومت می کند، قندخون و خطر دیابت باال می رود.

مغز وابسته به مواد قندی است؟
را  قند  این  را می سوزاند. مغز همچنین  قند سلول مغز 
پاداش می داند و همین موضوع باعث می شود بیشتر 
از آنچه می خواهد مصرف کند. اگر غالبا قند زیادی 
پاداش را تقویت می کنید و شکستن  این  می خورید، 

این عادت سخت تر می شود.

آیا واقعا می توانید به مواد قندی معتاد شوید؟
برخی افراد از غذاهای قندی به روش های ناسالم استفاده 
می کنند، حتی اگر از روی اعتیاد نباشد. عالئم مثل اینکه 
هوس شکر می کنید و کنترل خود را از دست می دهید 

و بیشتر از آنچه خواسته اید، مصرف می کنید.

برای ایجاد عادت جدید گام های کوچک بردارید
اگر تغییراتی کوچک و ساده در رژیم غذایی خود ایجاد کنید، ادامه 
آن برایتان بسیار آسان است. مصرف میوه و سبزیجات را بیشتر کنید. 
بیشتر آب بنوشید. برچسب های مواد غذایی را بررسی و موادی را 
انتخاب کنید که قند زیادی ندارند. هر هفته مقدار مواد قندی را کم 

کنید. بعد از گذشت چند هفته از اینکه چقدر وزن از دست می دهید، 
تعجب خواهید کرد.

از مواد پروتئینی کمک بگیرید
خوردن پروتئین راهی آسان برای مهار میل به مواد قندی 
است. غذاهای حاوی پروتئین باال، آرام تر هضم  می شوند و  
احساس سیری طوالنی تری به شما می دهند. پروتئین باعث 
نمی شود قندخون شما به اندازه مصرف کربوهیدرات ها و 
قندهای تصفیه شده باال برود. پروتئین هایی مانند مرغ، ماست 

کم چرب، تخم مرغ، آجیل و لوبیا را انتخاب کنید.

مصرف مواد قندی سالم را محدود کنید
عسل، شکر قهوه ای و آب نیشکر ممکن است سالم به نظر 
برسند اما قند، قند است؛ چه از زنبور عسل باشد، چه 
از نیشکر باعث افزایش قندخون می شود. مواد مغذی 
عسل و قندهای تصفیه نشده کمی  بیشتر است اما کالری 

آنها هم محسوب می شود.

یافتن شکر پنهانی
شکر می تواند حتی در غذاهایی که انتظار ندارید پنهان باشد. گرچه ممکن است به نظر شیرین 
نباشد، مثل سس کباب، کچاپ و سس ماکارونی اما این مواد مقدار زیادی قند دارند بنابراین 
می توانید مصرف سس ساالد کم چرب، نان، لوبیای پخته شده و برخی قهوه های طعم دار را به 
حداقل برسانید. به خواندن برچسب ها عادت کنید. غذاهای با قند باال را قبل از افزودن به سبد 

خریدتان فیلتر کنید.

چه میزانی از قند برای بدن بسیار زیاد است؟ 
اگر مانند بسیاری از مردم ایاالت متحده، روزانه 19 قاشق چای خوری یا بیشتر قند میل می کنید، 
بدانید این میزان 285 کالری به بدنتان اضافه می کند که به گفته کارشناسان بهداشت، بسیار 
زیاد است. چه مقدار مواد قندی باید بخورید؟ طبق اعالم انجمن قلب آمریکا، روزانه بیش از 
6 قاشق چای خوری برای خانم ها نیاز نیست. این میزان تقریبا 100 کالری است و مردان باید 

حداکثر 9 قاشق غذاخوری دریافت کنند که حدود 150 کالری است. 

قندخون پایین می آید
بدن شما برای انتقال انرژی باید گلوکز را از جریان خون به سلول ها منتقل 
کند. برای انجام این کار لوزالمعده، هورمون انسولین را می سازد، درنتیجه 
سطح قندخون ناگهان پایین می آید. تغییرات سریع در میزان قندخون باعث 
تحلیل و لرزش بدن شما می شود و درنهایت بدنتان شیرینی بیشتری طلب 
می کند تا این میزان کاهش قندخون خود را جبران کند و شما را وادار به 

رها کردن مصرف درست مواد قندی می کند.

مصرف مواد نشاسته ای با مواد قندی برابری می کند
فکر کنید دندان شیری ندارید اما میل زیادی به خوردن پیراشکی، چیپس یا 
سیب زمینی سرخ کرده دارید. این غذاهای نشاسته ای کربوهیدرات های پیچیده ای 
هستند که بدن آنها را به قندهای ساده تجزیه می کند. بدون خوردن غذاهای 
مناسب تر، نشاسته ها می توانند قندخون را افزایش دهند و مانند قند فرو بریزند. 
برنج سفید و آرد سفید هم این کار را انجام می دهند. نشاسته های بسیار پاالیش شده 

مانند نان سفید، چوب شور، بیسکویت ترد و ماکارونی از همه بدتر هستند.

ذائقه خود را دوباره اصالح کنید
شما به اندازه ای که فکر می کنید نیازی به مواد قندی ندارید. در حقیقت، 
می توانید قوه چشایی خود را برای لذت بردن از موادی که به اندازه 
کافی شیرین نیستند، عادت دهید. هر هفته سعی کنید یک غذای 
شیرین را از رژیم غذایی تان حذف کنید. به عنوان مثال، بعد از صرف 
شام دسر میل کنید. قند کمتری به قهوه یا غالت اضافه کنید. به مرور 

زمان، نیاز بدنتان به آن میزان قند کاهش می یابد. 

آیا می توانید از شیرین کننده های مصنوعی کمک بگیرید؟
نتایج برخی مطالعات نشان می دهد شیرین کننده های مصنوعی می تواند میل شما را به مصرف 
بیشتر مواد قندی، کاهش دهد و ممکن است کنترل وزن شما را سخت تر کند. برخی متخصصان 
معتقدند مشکل این است که شیرین کننده های مصنوعی نمی توانند میل ذائقه شما را به شیرینی 
از بین ببرند. به بدنتان توجه کنید. آیا شیرین کننده ها میل شما را به مواد قندی بیشتر می کنند؟ 

اگر چنین است، جایگزین آن را بیابید. 

نام های دیگر شکر
شما همیشه روی برچسب مواد غذایی کلمه »شکر« را نمی بینید. بعضی با نام دیگری ذکر 

شده است؛
شهد آگاو، شربت برنج قهوه ای، شربت ذرت با فروکتوز باال، دکستروز،عرق نیشکر، گلوکز، 
الکتوز، شربت مالت، مالس،ساکاروز. به چند ماده اول یا نام جایگزینی را که ذکر کرده، دقت 

کنید؛  نباید بیش از 4 گرم شکر داشته باشد.

مصرف فیبر ضروری است
فیبرها از بسیاری جهات میل افراطی به مواد قندی را کاهش می دهند. 
اول اینکه شما را سیر نگه می دارند. همچنین غذاهای پر فیبر، انرژی 
بیشتری به افراد می دهند. از آنجایی که قندخون را باال نمی برند، پس 
از آن حالت گرسنگی وجود ندارد. میوه، سبزیجات و غالت کامل را 
انتخاب کنید یا با آغشته کردن سیبی کوچک به مقداری کره بادام زمینی، 

ترکیبی از فیبرها را وارد بدنتان کنید. 

زندگی بهتر شماره هفتصدوسی وشش  چهارده دی نودوهشت12
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برخی فعالیت ها در دوران کودکی به رشد، 
تقویت و یادگیری کودکان کمک می کند. 
یکی از این مهارت ها دست ورزی است 
که به خوب نوشتن و خوش خطی کودک 
در دوران مدرسه و انجام ظریف کارها 
و حرکات ریز دست کودک مثل قاشق 
دست گرفتن، توانایی در نشانه گیری ها و 
انجام موفق برخی ورزش ها مانند بسکتبال 
و والیبال و دارت می انجامد. تقویت مهارت دست ورزی در 
دوران کودکی و به ویژه قبل از 7 سالگی بسیار مهم است زیرا 
به کودک کمک می کند هم در یادگیری و هم در بازی ها با 
همسن و ساالنش رشد کند. کودکانی که مهارت دست ضعیفی 
دارند در بازی ها طرد می شوند و گاهی به خاطر بدخطی در 
مدرسه مورد سرزنش معلم و والدین قرار می گیرند. از این رو، 
الزم است قبل از ورود کودک به مدرسه روی این مهارت 
خیلی کار کنیم. برای تقویت دست ورزی انجام کارهایی که 
عضالت دست را درگیر می کند، مثل خمیربازی یا مچاله کردن 
روزنامه با یک دست بسیار خوب است. مادر برای جذاب 
کردن و پربار کردن بازی می تواند سطلی در اختیار کودک قرار 
دهد و از او بخواهد کاغذی را مچاله و نشانه گیری کند و در 
سطل بیندازد. با این کار کودک گمان می کند نشانه گیری بازی 
می کند اما درواقع مهارت دست ورزی در او تقویت خواهد 
شد. به طور کلی، بازی هایی که دست را درگیر می کنند، مثل 
گل یا پوچ، نون ببر؛ کباب بیار، خمیربازی، شن بازی، نوشتن 
روی شن ساحل یا نوشتن با رنگ انگشتی روی مقوا یا حتی 
روی دیوار حمام، نخ کردن مهره و بازی هایی که دست را 
باز و بسته می کند، مفید هستند. فایده دیگر این قبیل بازی ها 
هماهنگ کردن چشم و دست است. بسیاری از فعالیت های 
مغزی برای رشد کردن نیاز به هماهنگی چشم و دست 
دارند. نشانه گیری کردن و درست نوشتن یا در دست گرفتن 
درست اشیاء و حتی یادگیری ریاضی و مهارت خواندن، به 
هماهنگی چشم و دست ربط دارد. فعالیت هایی که دقت 
بینایی و توانایی عضالنی دست را می طلبند سبب رشد برخی 
عصب ها و نورون ها در مغز می شوند که به رشد هوشی و 
پیشرفته شدن مغز کمک می کنند و در یادگیری کودک و 
فعالیت های موفق مدرسه ای دخیل هستند. هوش کودکان به 
واسطه تقویت حواس افزایش می یابد. کودکی که از عضالت 
بدنش بهتر استفاده می کند و خوب می شنود و حس می کند 

و می بیند، مغز پیشرفته تری دارد. 
متاسفانه در حال حاضر کودکان فضای کافی برای بازی ندارند 
و والدین هم با آنها بازی نمی کنند. اغلب کودک سرگرم بازی 
با تبلت و گوشی است که هوش را درگیر نمی کند، مگر آنکه 
کودک بازی فکری کند چون مغز کودک با فعالیت رشد می کند 
ولی ما از کودکمان می خواهیم یک گوشه بنشیند و آرام باشد 
و این موضوع سبب ضعیف شدن یادگیری او می شود. در 
مدارس  امروز کودکان باهوش زیادی نسبت به نسل قبل داریم 
اما کودکان با اختالالت یادگیری فراوان هستند که در خواندن 
و نوشتن و ریاضی ضعف دارند. یادتان باشد بازی هایی که 
نام بردیم کمک می کند عضالت دست کودک درگیر شده 
و چشم و دست ها هماهنگ شوند و مهارت دست ورزی 

کودک و به واسطه آن هوش و یادگیری او افزایش یاید.

دست ورزی قبل از مدرسه 
به خوش خطی کودک کمک می کند

وجود مقدار بیش 
از حد اسید بوریک 

که با نام »بور« 
یا »بوراکس« نیز 
شناخته می شود 
در خمیر اسالیم 
و تماس مداوم 

کودکان با این ماده 
می تواند زمینه ساز 

سوختگی های 
شیمیایی، 

حساسیت، خونریزی 
بینی، سردرد و 
درد گلو شود. 

همچنین تماس با 
اسید بوریک در 

طوالنی مدت مانند 
سم عمل می کند و 

ممکن است تاثیرات 
سوئی بر باروری و 
رشد جنین بگذارد

انواع  گذشته،  دهه های  طی 
اسباب بازی ها از جمله خمیرهای 
بازی با هدف پرورش خالقیت و 
توانمندی های کودکان روانه بازار 
ساختار  دلیل  به  اسالیم  خمیر  میان  این  در  شد. 
خاص و جذابش، خیلی زود توانست بین کودکان 
از  یکی  و  کند  پیدا  مقبولیت  بزرگ ترها  حتی  و 
وسایل نوین بازی شناخته شود. متخصصان بر این 
باورند وجود مقدار زیاد ترکیبات شیمیایی مانند 
اسید بوریک در این مواد، مشکل ساز است اما از 
با دستورهای خانگی  اسالیم  تهیه  که حتی  آنجا 
احتیاط های  و  آن  از  استفاده  نیست،  بی خطر  نیز 

الزم بیشتر باید مورد توجه باشد.

تاریخچهوروداسالیمبهدنیایبچهها
خمیر اسالیم در سال 1976 میالدی توسط ماتیل، 
بزرگ ترین شرکت اسباب بازی در جهان ساخته شد 
و از همان سال در جشن ها و مهمانی ها مورد استفاده 
کودکان قرار گرفت. این خمیر که ساختار ژله مانند دارد 
برای کودکان بسیار جذاب است زیرا با چسبیدن به 
دست ها احساس عجیب و جدیدی به آنها می دهد. 
البته در سال های 1980، انواع اسباب بازی های دیگر 
مثل حشرات یا اجزای صورت نیز با این خمیر تهیه 
و روانه بازار شدند. حتی در فیلم های آن دوران نیز 

می توان جذابیت بصری استفاده از خمیر اسالیم را 
دید و به تدریج انواع آن کامال فراگیر و عمومی شد. 

اسالیم؛ازبازیتابیماری
چسب کاغذی مایع که یکی از مواد اصلی در تهیه 
خمیر اسالیم است حاوی نگهدارنده ها به خصوص 
آزادکننده های فرمالدئید یا ایزوتیازولیون است که ترکیبات 
بسیار حساسیت  زای پوستی محسوب می شوند. همچنین 
حالل های متعددی مانند اتانول، استات اتیل و استات متیل 
عامل بروز تحریکات مجاری تنفسی هستند. از طرفی، 
استفاده از انواع چسب ها در مقادیر زیاد، مصرف کنندگان و 
به خصوص کودکان را در معرض تماس با حالل هایی قرار 
می دهد که برای سیستم عصبی مرکزی آنها سمی هستند. 

برای اینکه خمیر نرم تر و منعطف تر باشد، ماده ای به نام 
»بور« به آن اضافه می شود که به شکل پودر یا ترکیبات 
دارویی مانند محلول نگهداری لنز چشم یا شوینده هاست. 
این در حالی است که مقدار بیش از حد اسید بوریک که 
با نام »بور« یا »بوراکس« نیز شناخته می شود در خمیر 
اسالیم و تماس مداوم کودکان با این ماده می تواند 
زمینه ساز سوختگی های شیمیایی، حساسیت، خونریزی 
بینی، سردرد و درد گلو شود. همچنین تماس با اسید 
بوریک در طوالنی مدت مانند سم عمل می کند و ممکن 
است تاثیرات سوئی بر باروری و رشد جنین بگذارد. 

تهیهاسالیمدرمنزلنیزمشکلسازاست!
این روزها در مورد هر موضوعی می توان در اینترنت 

جستجو کرد و به پیشنهادهای متعددی رسید. تهیه 
ترغیب  با  یا  اقتصادی  صرفه جویی  برای  اسالیم 
اما  است  موارد  این  از جمله  نیز  کاهش عوارض 
نکته هشدار دهنده اینکه به صرف تهیه اسالیم در 
منزل نمی توان از آسیب های آن در امان بود زیرا امکان 
اندازه گیری دقیق اجزای سازنده مانند کارخانه وجود 
ندارد. به عنوان مثال انواع چسب های مایع همراه با 
حالل استفاده می شود که حالت سمی برای سیستم 
باشد.  سردرد  بروز  عامل  می تواند  و  دارد  عصبی 
همچنین تماس با دیگر ترکیبات بسیار حساسیت زا 
زمینه ساز اگزمای مزمن خواهد بود. عالوه بر این، 
این  بر  می تواند  نیز  نامرغوب  وسایل  از  استفاده 
مشکالت بیفزاید و  در صورت دسترسی به اسید 
بوریک نیز استفاده کنترل نشده در مقایسه با کارخانه 

بسیار خطرناک تر خواهد بود. 
البته گاهی در تهیه اسالیم خانگی ممکن است به 
ریش  خمیر  یا  ظرفشویی  مایع  از  بوراکس  جای 
استفاده شود. در چنین شرایطی حتما باید پس از 
بازی با اسالیم، دست ها به خوبی شسته شود، خمیر 
با چشم و دهان تماس نداشته باشد و حتی بوی آن 
نیز استنشاق نشود. همچنین بهتر است بازی با این 
خمیرهای به نظر سالم تر نیز مکرر نباشد و فقط به 

بعضی مناسبت ها موکول شود. 
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هشدار در مورد بازی با اسالیم و تاثیرات آن بر سالمت کودکان

بازی با اسالیم برای کودکان مضر است

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

اسالیمسالموغیرسمیدرمنزلتهیهکنید
نیز  می شود  تهیه  منزل  در  که  خمیر  این  انواع  از  بسیاری  آماده،  اسالیم های  عوارض  کنار 
با  اما  نیست  کودکان  برای  سالمی  اسباب بازی  ظرفشویی،  مایع  یا  وجود چسب ها  دلیل  به 
طبیعی ترین مواد و بدون هیچ ماده شیمیایی نیز می توان خمیر اسالیم را در منزل تهیه کرد. 
با چند قطره رنگ خوراکی مخلوط کنید و  برای این کار کافی است 110 میلی لیتر آب را 
همراه 100 گرم نشاسته ذرت کامال ورز دهید تا به شکل خمیر نرم دربیاید. پیش از بازی 

بهتر است اجازه دهید خمیر کمی استراحت کند. 

داشتن  امروزي  دنياي  به مشكالت  توجه  با 
خاص  سختي هاي  پرجمعيت  خانواده هاي 
تك فرزندي  دليل  همين  به  و  دارد  را  خود 
بسيار شايع تر از گذشته است اما والديني كه 
فقط يك فرزند دارند بايد به نكات زيادي توجه داشته باشند. 
تمام توجه مادر و پدرها در خانواده هايي كه بچه ها خواهر و 
برادري ندارند، معطوف به تك فرزندشان است. به همين دليل 
وقتي كودك وارد اجتماع مي شود انتظار دارد ديگران هم همان 
قدر به او توجه داشته باشند. چگونه مي توان با بچه هاي تك 
فرزند به گونه اي برخورد كرد كه در آينده با مشكالت زيادي 
مواجه نشوند؟ در اين زمينه با دكتر نسرين اميري، فوق تخصص 
روان پزشكي كودك و نوجوان و عضو هيات علمي دانشگاه 

علوم بهزيستي و توانبخشی گفت وگو كرده ايم. 

: خانم دكتر! خانواده از نظر شما چه تعريفی دارد؟
خانواده به عنوان اصلي است که مالکیت را برعهده دارد. البته 
با توجه به تغییراتي که در حال حاضر در خانواده ها ایجاد شده 
مي توان گفت نسبت به قبل متحول شده است، مثال با توجه به 
افزایش خانواده هاي تک فرزندي، بعضي والدین نگراني هایي دارند؛ 
اینکه تنها فرزندشان مالک تمام آنچه دارند مثل مادیات، تفکر، 
توجه و عشق و محبت است و همه اینها به آن یک نفر مي رسد 
بنابراین نگران مي شوند فرزندشان چنین ظرفیتي نداشته باشد و 
نتواند از عهده آن بربیاید و دچار مشکالت زیادي شود. ضمن 
اینکه این بچه ها اغلب زیاده خواه و پرتوقع مي شوند که همین 

موضوع، مشکالت زیادي برایشان ایجاد مي کند. 

: جامعه ما تا چه حد پذيراي تك فرزندي است؟
یکسان  ما  جامعه  در  تکامل  و  رشد  اینکه سرعت  به  توجه  با 
نبوده، به نظر مي آید ما با همان تفکر و نگاه سنتي و قدیمي به 
خانواده و حس مالکیتي که به آن استناد مي کردیم، یکباره وارد 

عصر صنعتي و مشکالت اقتصادي آن شده ایم. در چنین جامعه اي 
خانواده توانایي ندارد بیشتر از یک فرزند داشته باشد ولي تفکر 
پیشین دچار مشکل مي شود و اگر بخواهیم از زاویه دیگري به 
خانواده هاي تک فرزندي نگاه کنیم، مشکلي ایجاد نخواهد شد. 

: زاويه ديد درست به تك فرزندي چگونه است؟
زاویه درست توجه به این نکته است که انسان در روند رشد 
تکامل طبیعي خودش مراحلي را طي مي کند و در آن مراحل در 
واقع زوایاي وجودي خود را به چالش مي کشد که باعث رشد 
شخصیت او مي شود. مراحل مختلف زندگي باعث رشد انسان 
مي شود که یکي از این مراحل هم »ازدواج« است. درواقع ازدواج 
فرد را به نوعي تکامل مي رساند. البته این رشد براي همه اتفاق 
نمي افتد و بستگي به این دارد که خود ما چگونه از فرصت هایمان 

استفاده مي کنیم؛ در جهت تکامل خودمان یا تخریب آن؟
باشد.  تکامل  مراحل  از  دیگر  یکي  مي تواند  هم  شدن  بچه دار 
البته بچه دار شدن به معناي مالکیت نیست، بلکه روند طبیعي 

و تکاملي در زندگي محسوب مي شود. والدین تنها در برابر 
فرزندان خود مسوولیت هایي برعهده دارند که با توجه به 
آنها مي توان به نتیجه بهتري رسید.  براین اساس قرار نیست 
قرار  فرزندانشان  اختیار  در  دارند حتما  والدین  آنچه  هر 
نیازهاي آنها تا حد امکان برآورده  باید  دهند ولي حتما 
شود. وقتي بعضي والدین همه آنچه را دارند در اختیار 
فرزندانشان قرار مي دهند و بیش از اندزه به آنها محبت 

مي کنند، درست مانند این است که به گلي آنقدر آب داده 
شود تا پژمرده شود. 

در واقع نگه داشتن حد اعتدال براي هر کاري از جمله تربیت 
فرزندان بسیار مهم است. محبت زیاد به فرزندان مي تواند همان 
قدر مشکل آفرین باشد که توجه نداشتن به آنها. آگاهي و توجه 
به نوع و میزان نیاز هاي فرزندان مهم ترین نکته ای است که والدین 

باید به آن توجه داشته باشند. 

: والدين دارای تك فرزند بايد به چه نكاتي توجه داشته 
باشند؟

یکي از مهم ترین موارد این است که بتوانند طوري با کودک رفتار 
کنند تا او فکر نکند تمام توجه خانواده فقط معطوف به خودش است. 
براي این کار باید محبت خود را به گونه اي درست تقسیم کنند، 
مثال هنگام خرید مایحتاج فرزندشان به جاي اینکه گران ترین مورد 
را انتخاب کنند سهمي را هم براي کودکان نیازمند در نظر بگیرند 
تا کودک یاد بگیرد قرار نیست همیشه فقط او کانون توجه  باشد. 
توجه به چنین مواردي باعث مي شود فرق چنداني بین خانواده هاي 

تک فرزندي و چندفرزندي وجود نداشته باشد. 

: به طور كلي چه تفاوت هايي بين خانواده هاي تك فرزند 
و چند فرزند وجود دارد؟

بسیاري از خانواده ها نمي توانند به چنین رشدي برسند که تمام توجه 

خود را فقط معطوف به فرزندشان نکنند و این مساله کار را در 
خانواده هاي تک فرزندي سخت تر مي کند؛ یعني داشتن تفکر مالکیت 
بر فرزندان در خانواده هاي تک فرزندي مشکالت را بیشتر مي کند 
چون به این ترتیب بچه ها با گرفتن توجه زیاد متوقع تر مي شوند. در 
واقع همین شیوه فرزندپروري است که باعث بروز مشکالتي براي 
بچه هاي تک فرزند و خانواده هایشان مي شود، نه خود تک فرزند بودن. 
در خانواده هایي که والدین نسبت به فرزندان خود حس مالکیت 
دارند اغلب مي خواهند عقاید خودشان را هم به زور به فرزندانشان 
منتقل کنند. این مساله در واقع الگوي قدیمي از خانواده هاي سنتي 
است که با داشتن یک فرزند مشکالت بیشتر مي شود ولي خرد 
انساني باید به جایي برسد  که به جاي حس مالکیت بر دیگران به 

آنها آزادي انتخاب و قدرت عمل بیشتري بدهد. 

: خانواده ها چطور مي توانند ديدگاه خود را تغيير دهند؟
بهترین راه این است که عالوه بر »خود« به »دیگري« هم توجه داشته 
باشیم. اگر چنین تفکر و دیدگاهي مد نظر قرار بگیرد حتما نتیجه بهتري 
حاصل مي شود و خانواده ها حق اظهارنظر براي دیگران و همچنین 
فرزندان خود هم قائل مي شوند. به این ترتیب والدین به خصوص 
والدین تک فرزندي باید »دیگران« را هم در »خود« داشته باشند؛ یعني 
مي توان عالوه بر فرزند خود به فکر فرزنداني هم بود که به نوعي به 
کمک نیاز دارند. اگر چنین دیدي داشته باشیم مشکل خاصي براي 
بچه هایي که خواهر یا برادري ندارند، وجود نخواهد داشت 
ولي اگر نتوانیم به فرزند درست محبت کنیم، در آینده بیشتر 
ضربه پذیر مي شود و حساسیت ا ش بسیار بیشتر خواهد شد 
چون انتظار دارد همان گونه که در خانواده کانون توجه 
بوده ، دیگران هم به همان میزان به وی توجه نشان دهند. 
در واقع کم کردن خودخواهي هاي والدین و اینکه همه چیز 
را فقط براي فرزند خود نخواهند الگویي براي فرزندان هم 
خواهد شد و باعث مي شود آنها هم خودخواهي زیادي 
نداشته باشند و بتوانند عالوه بر توجه به خواسته هاي خود 
به فکر برآوردن خواسته ها و عالیق دیگران هم باشند. ضمن 
اینکه والدین حتما باید توجه داشته باشند بچه هایي که خواهر و 
برادري ندارند نباید حس تنهایي آزارشان بدهد. گاهي داشتن حس 
خودبرتربیني این کودکان مانع از راحت ارتباط برقرار کردن شان با 

بچه هاي دیگر مي شود و همین موضوع باعث مي شود آنها تنها بمانند.

بررسي معایب و محاسن تك فرزندي 

یکي یکدونه هاي دوست داشتني
 یكتا فراهاني 

س
شنا

 کار
نظر

 دکتر عاطفه 
کیانی نژاد

روان شناس کودک 
و نوجوان



6 تمرین ورزشی برای رفع چاقی

تمرین های چربی سوز 

مکانیسم چاقی
سلول های چربی در بدن وجود دارند. انرژی در بدن چه از کربوهیدرات ها باشد، 
چه چربی ها، در سلول های چربی ذخیره خواهد شد. هر چقدر چربی بیشتری در 
سلول ها ذخیره شود، تراکم آن بیشتر شده و منجر به اضافه وزن در بدن می شود. 
در بدن انسان فرایندهای بیولوژیکی توسط هورمون ها کنترل می شود. دو هورمون 
لپتین )هورمون سیری( و گرلین )هورمون گرسنگی( می توانند شما را چاق یا الغر 
کنند. لپتین هورمونی است که توسط سلول های چربی ترشح می شود و موجب 
کاهش اشتها خواهد شد و فرد احساس سیری خواهد کرد.  هورمون گرلین نیز 
توسط سلول های بخش درون ریز لوزالمعده ترشح می شود و منجر به افزایش 
اشتها یا به عبارت دیگر گرسنگی خواهد شد. این هورمون ها در بعضی افراد دچار 
اختالل می شوند و با اینکه شما به تازگی وعده غذایی خورده اید، احساس گرسنگی 
می کنید و دوباره غذا می خورید. همین مساله  زمینه چاقی را فراهم می کند.  البته 
چاقی علت های مختلفی دارد که شایع ترین آن عبارتند از استعداد ژنتیکی، شیوه 
زندگی غلط، کم تحرکی، اعتیاد غذایی، مصرف داروهای خاص، مقاومت به لپتین، 

داشتن رژیم غذایی پرکالری، استرس و...

چربی سوزی فرایند 
نحوه کاهش چربی را می توان مانند الیه های پیاز در نظر گرفت! باید با تناسب از کل بدن به 
ترتیب به صورت الیه ای چربی سوزی کرد. چربی سوزی موضعی دیدگاهی غلط است. فرایند 
چربی سوزی از فردی به فرد دیگر متفاوت است و نمی توان از یک قاعده کلی پیروی کرد. 
برای مثال، عده ای می گویند اولین نقطه ای که شروع به افزایش چربی کرده )برای مثال شکم( 
دیرتر از سایر نقاط از بین رفته و به جای کاهش چربی شکمی، صورت الغر شده است. این 
موضوع طبیعی است. همان طور که اشاره کردیم هر فرد نسبت به دیگری متفاوت است و باید 
از روش های گوناگونی برای کاهش بافت های چربی استفاده کند. حتما ضرب المثل »قطره قطره 
جمع گردد، وانگهی دریا شود« را شنیده اید. مثل را برای صرفه جویی کردن به کار می برند؛ کسی 
که قناعت کند، قطره قطره بر مالش افزوده شود. این مثل اثر مرکب را به زیبایی نشان می دهد 
و می توان آن برای چاقی و کاهش وزن نیز به کار برد. شما هرگز با دو عدد شیرینی خامه ای، 
یک پیتزای بزرگ و... یک شبه یا در طول یک هفته چاق نمی شوید! بلکه با همین هر هفته یک 
عدد شیرینی در طول 2 تا 5 سال چاق می شوید. برای کاهش وزن نیز باید همین روند را طی 
کنید. شما یک شبه الغر نمی شوید، بلکه اثر مرکب را باید پیاده کنید. به عبارت دیگر، شیوه 
زندگی سالم را شروع کنید که شامل تحرک و ورزش مستمر و رعایت رژیم غذایی سالم است. 

تمرین اول
اولین تمرین را با روحیه جنگنده شروع کنید. به 
همین دلیل باید به صورت شادو بوکس یا همان 
مشت چپ و راست به حریف فرضی بزنید. 
فرض کنید، حریف شما همان چاقی و مشکالت 
آن است که می خواهید آنها را از پا دربیاورید.

 تمرین سوم
در حالت شنا قرار بگیرید. پاهایتان ابتدا جفت باشد و  به سرعت، آنها را از یکدیگر باز کنید. توجه داشته باشید دست ها و 

تنه ثابت هستند و فقط پاها به صورت پیاپی باز و بسته شوند. این تمرین را 20 ثانیه انجام دهید.

تمرین پنجم
روی صندلی یا مبل بنشینید. مشابه تصویر پاها را جفت کنید و به آرامی باال و پایین ببرید.

 تمرین دوم
بایستید و سپس به صورت درجا مستقیم به باال 
بپرید، به گونه ای که زانوها به شکم نزدیک شوند. 
البته پس از فرود بالفاصله تمرین را تکرار کنید.

تمرین چهارم
روی  زمین دراز بکشید، دست ها کنار بدن روی  زمین باشند. سر را از  زمین جدا کنید. پاها را نیز از  زمین جدا کنید و مشابه 

تصویر به صورت قیچی باال و پایین ببرید.

تمرین ششم
در وضعیت شنا قرار بگیرید. یک زانو را به سمت شکم نزدیک کنید و به حالت اول برگردانید. بالفاصله زانوی بعدی را باال 

بیاورید. این تمرین باید به صورت متوالی و با سرعت نسبتا باال انجام شود. توجه داشته باشید دست و تنه تان ثابت باشند.

امروزه چاقی مشکل اساسی محسوب می شود که دنیا را دربرگرفته و آثار منفی بر جامعه و زندگی شخصی به جا می گذارد. چاقی می تواند 
موجب کاهش سالمت جسمی و ذهنی فرد شود و درنهایت بر کیفیت سطح زندگی او تاثیر منفی می گذارد. مبارزه با چاقی یکی از 

اولویت های اصلی سازمان جهانی بهداشت است. در کل، چاقی وضعیتی است که بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن فرد انباشته می شود 
و این مقدار اضافه می تواند سالمت او را تحت تاثیر قرار دهد. چاقی دالیل متنوعی دارد اما مهم ترین آن تمایل بدن برای ذخیره انرژی به صورت 

چربی است. در صفحه »تناسب اندام« این شماره به تمرین هایی پرداخته ایم که تکرار در انجام آنها موجب کاهش بافت چربی در بدن می شود. 

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

برنامه تمرینی
همیشه باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که هر برنامه ای 
باید متناسب با شخص طراحی و تنظیم شود تا نتیجه مطلوب به 
دست بیاید. فقط با مراجعه به متخصصان مربوط )که در بحث 
تناسب اندام علوم ورزشی است( می توان به هدف خود رسید. 
نمونه ای از این برنامه ها شامل تمرین هایی است که در ادامه 
آموزش داده ایم. تمرین شماره1 را به مدت 30 ثانیه انجام دهید 
سپس بدون استراحت تمرین شماره 2 را تا آخر انجام دهید. 
به همین ترتیب و بدون استراحت هر تمرین را 30 ثانیه انجام 
دهید. با اتمام تمرین ششم 2 دقیقه استراحت کنید. با این کار، 
یک چرخه به اتمام می رسد، پس از استراحت 4 مرتبه دیگر 
نیز چرخه را تکرار کنید. برای 2 هفته ابتدایی 3 روز در هفته 
تمرین را انجام دهید و هفته دوم و سوم 4 روز در هفته. هفته 
چهارم و پنجم یک چرخه به چرخه های قبلی اضافه کنید و در 

هفته 5 روز آن را انجام دهید.

یادتان باشد که...

 مدت تمرین هوازی بیش از 30 دقیقه نشود.

 قبل از شروع برنامه، 5 دقیقه دو نرم انجام دهید.

 برای شروع پیاده روی سریع مناسب است.

 هر وقت خواستید، می توانید آب بنوشید.

 فعالیت های دوچرخه سواری، شنا، پیاده روی و 

دو مناسب هستند.
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بازی ها کمک می کنند تا حافظه خود را در سنین باالتر حفظ کنید

دوباره بازی کنید
بازی های فکری توجه 
سالمند را از موضوعات 
پیرامونش که بیشتر به 
خاص  شرایط  دلیل 
دوران سالمندی و مشکالت متعدد 
تنش زا ایجاد می شود و از دالیل عمده 
بروز افسردگی  و زمینه ساز فراموشی در 
این سن است، دور می کند بنابراین بهتر 
است روی موضوع بازی تمرکز  کرده 
و برای لحظاتی سالمند را از این عوامل 
تنش زا دور کنیم تا سبب ایجاد نشاط 
و شادمانی در او شویم. بازی ها نقش 
بسیار مهمی در پیشگیری از فراموشی 

و تقویت حافظه دارند.
 به تناسب فرهنگ، سطح سواد و امکانات 
موجود می توان بازی ها و فعالیت های 
فکری متنوعی را برای سالمند طراحی 

و اجرا کرد.

بازی  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج 
شطرنج، منچ، کارت بازی و جدول کلمات 
متقاطع باعث می شوند ذهن ما فعال شود. 
همچنین بازی های تخته ای می تواند به 
افراد مسن کمک کند تا خاطرات خود 
را به خوبی در ذهن نگه دارند. افرادی 
که مرتب بازی هایی مانند شطرنج و دبرنا، 
بازی می کنند، مهارت های تفکر خود را 
باال می برند. برای این مطالعه، دانشجویان 
دانشگاه ادینبورگ 1 میلیون و 91 هزار 
نفر را که همه آنها در سال 1939 میالدی 
متولد شده بودند، ارزیابی کردند. عملکرد 
عمومی  شناختی شرکت کنندگان سنین 
11 و 70 سالگی مشاهده شد. همچنین 
تست های شناختی در سنین 70،73، 76 

و 79 سالگی انجام شد.
از افراد سنین 70 و 76 سالگی پرسیدند 
که چند وقت یکبار فعالیت هایی مثل 
کارت بازی، شطرنج و دبرنا و جدول 

کلمات متقاطع را انجام می دهند.
محققان سعی کردند دریابند آیا ارتباطی 
و  می کنند  آنها  که  بازی هایی  بین 
توانایی های شناختی آنها وجود دارد یا نه.
مطالعاتی که در مجله پیری شناسی در زمینه 
علوم روان شناختی منتشر شد، نشان داد 
احتمال افت مهارت های تفکر در کسانی 
که در سال های سالمندی خود بازی های 

بیشتری انجام داده اند، کمتر است. این 
موضوع به ویژه با توجه به عملکرد حافظه و 
سرعت تفکر شرکت کنندگان آشکار شد.
دکتر درو آلتچول، از دانشکده فلسفه، 
دانشگاه  زبان  علوم  و  روان شناسی 
ادینبورگ گفت: »این گونه به نظر می رسد 
که انجام بازی های غیردیجیتالی می تواند 
برای کسانی که در دهه 70 یا باالتر هستند، 

رفتار مثبتی باشد.«
عوامل دیگر مثل شرایط جسمی متناسب، 
نکشیدن سیگار، مصرف نکردن الکل، 

فعال بودن و داشتن رژیم غذایی سالم 
نیز جزو رفتارهای مفید و سالم است. 
مطالعه پژوهشگران همچنین نشان داد 
تغییر رفتار در زندگی سالمندی می تواند 
مهارت حل مساله، توانایی در سرعت 
تفکر و... را در سالمندان افزایش دهد. 
همچنین مطالعات اخیر نشان داده  ترکیب 
بیشتر زغال اخته یا آجیل در رژیم غذایی 
سالمندان می تواند به تقویت مهارت های 
شناختی آنها کمک کند. فعالیت تفریحی 

هم  نتایج خوبی برای این افراد دارد.
از سوی دیگر، بازی های فکری آنالین 
می توانند مهارت های شناختی افراد مسن 
را به همان اندازه تقویت کنند، مانند افرادی 
که 10 سال از آنها جوان تر هستند. مغز 
ماهیچه ای نیست اما مانند بدن  که اگر 
کار کنیم، آن را فعال نگه داشته ایم، با 
انجام این بازی ها می توانیم عملکرد ذهنی 
خود را نیز بهبود ببخشیم. افراد در تمام 
سنین می توانند توانایی و مهارت ذهنی 

خود را افزایش دهند.

محققان دریافتند بازیکنان مسن تری که 
بازی های فکری انجام می دادند، نسبت 
به کسانی که جوان تر بودند، به همان 
خوبی یا بهتر از آنها عمل می کردند و 
به بازی های آنالین عادت نمی کردند. 
پیشرفت تکنولوژی و بهبود شیوه زندگی 
به ما این امکان را می دهد که زندگی 
طوالنی تری داشته باشیم. این بازی ها 
سرگرم کننده و ارزان هستند و مطمئنا 
آسیبی نمی رسانند. آلتچول می گوید: 
کالس  نوشتن،  خواندن،  »برخالف 
رفتن، بازدید از موزه، رفتن به کتابخانه 
یا دیدار دوستان و نزدیکان، بازی ها به 
طور فعال تری می توانند حافظه، سرعت 
تفکر و استدالل را درگیر  کنند و به 
نوعی ورزش دادن توانایی های ذهنی 
افراد را به شکل بهتری حفظ می کند. 
همان طور که فعال نگه داشتن بدن به 
پیشگیری از بیماری های قلبی کمک 
می کند، فعال نگه داشتن ذهن نیز مانع 

زوال عقل می شود.«

دکتر ادلمایر هم پیش بینی کرد آلزایمر و 
دیگر بیماری های زوال عقل مانند بیماری 
قلبی درمان خواهند شد. او معتقد است 
نه تنها شما داروهای تاییدشده برای درمان 
زوال عقل را خواهید دید، بلکه به راه هایی 

که می توان  شیوه زندگی خود 
را تغییر داد نیز دست خواهید 
یافت. این درمان خطر ابتال 
به کاهش ادراکی را کاهش 
می دهد. آزمایش بزرگ این 
است که بسنجد آیا ترکیبی 
از تعامل اجتماعی و ادراکی،  
همراه تغذیه سالم، فعالیت 
موثر  مدیریت  و  بدنی 
سالمت قلب می تواند به 
حفظ عملکرد ذهنی فرد 

کمک کند یا نه.
هم  کنار  که  عواملی 
شده اند،  آزمایش 
کمک  ما  به  می توانند 
بفهمیم  بهتر  تا  کنند 

دستورالعمل داشتن  زندگی مفید چیست.
به گفته کارشناسان، بازی های ویدئویی با 
کنترل های پیچیده و سرعت سریع خود 
می توانند تمرین ذهنی را برای سالمندان 
فراهم کنند. طیف وسیعی از بازی های 
ویدئویی روی افراد مسن تاثیر مثبت 
می گذارد که یکی از آنها ارتباط اجتماعی 
و فعال است و ما با گذشت زمان می بینیم 

این ارتباط  در حال پیشرفت است.
 وقتی سالمندان به دنیای باز های بچه ها 
وارد می شوند می دانند که باید طبق قوانین 
اینترنت بازی کنند و بازیکنان بد را به 
صورت آنالین هدایت کنند و مراقب 
باشند اطالعات شخصی زیادی را به 
اشتراک نگذارند و جزییات را فاش نکنند 
زیرا ممکن است موجب آزار و اذیت 

آنها در دنیای واقعی شود.
یکی از بازیکنان مسن به نام کوری که 
طرفداران او به پیشرفت اش در بازی های 
آنالین کمک کرده اند، معتقد است اگر 
بازی نمی کرد، در خانه می نشست یا در 
رختخواب بود و فقط کتاب می خواند.  
این کارها قطعا کسل کننده می شد و کوری 
افسردگی  احتماال  و  دچار خستگی  
می شد. او مشوق بسیاری از همسن و 
سال های خودش بوده  و معتقد است 
گرچه یادگیری این بازی ها نیاز به زمان 
بیشتری دارد، با صبر می توان بهره های 

زیادی از بازی برد.
Health Line:منبع

 ترجمه: 
مهتا  

زمانی نیک

وقتی سالمندان به دنیای باز های 
بچه ها وارد می شوند می دانند که 

باید طبق قوانین اینترنت بازی 
کنند و بازیکنان بد را به صورت 

آنالین هدایت کنند و مراقب 
باشند اطالعات شخصی زیادی را به 

اشتراک نگذارند و جزییات را فاش 
نکنند زیرا ممکن است موجب آزار 

و اذیت آنها در دنیای واقعی شود
در مجموع 10 دلیل مفید بودن بازی های 

رایانه ای برای ذهن مطرح است:

1. تقویت حافظه
2. توانایی تجسم بهتر

3. توانایی درک و مشاهده 
4. قدرت تصمیم گیری 

5. توانایی حل مساله
6. خوش خلقی

7. مهارت های اجتماعی
8. تناسب اندام 

9. جوان نگه داشتن ذهن

10. تقویت حس کنجکاوی و یادگیری

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد افراد جوان نسبت 
به نسل های قدیمی تر دیگران را بیشتر به خود جذب 
می کنند. این روند درمورد تمام نسل های قرن گذشته 
صادق است. کارشناسان معتقدند افراد مسن تمایل کمتری 
به خودشیفتگی دارند زیرا آموخته های آنها در طول 
زندگی راهی برای فروتن کردن افراد است. مطالعات 
جدید همچنین نشان می دهد افراد جوان بیشتر مستعد 
رفتار خودمحورانه هستند. محققان دریافتند بیشتر افراد 
با پیر شدن، کمتر خودشیفته می شوند. افراد خودبین 
نسبت به افرادی که به طور طبیعی همدل هستند، تمایل 

به خودشیفتگی بیشتری دارند.
به گفته دکتر ویلیام جی چوپیک، استادیار دانشگاه ایالتی 
میشیگان و دکتر کوین جی گریم، استاد دانشگاه ایالتی 
به خودمحوری  تمایل  افراد،  افزایش سن  با  آریزونا، 
کمرنگ می شود، شکل های ناسازگارانه تر خودشیفتگی 
مانند حساسیت در طول زندگی کاهش می یابد و استقالل 

فردی در طول زندگی افزایش خواهد یافت.
خودشیفتگی با گذشت زمان بهتر می شود و بیشتر افراد 
در زندگی با مسائلی مواجه می شوند که آنها را فروتن تر 
می کند. اولین کار؛ یعنی جایی که شما باید به عنوان 
عضوی از یک تیم کار کنید، می تواند شما را بیشتر 
فروتن و ازخودگذشته  کند. در عین حال افراد در طول 
زندگی خود را با شرایط وفق می دهند. برخی افراد به 
طرز چشمگیری تغییر می کنند، در حالی که بعضی افراد 

به هیچ وجه تغییر نمی کنند. یکی از اسرار بزرگ در تمام 
تحقیقات شخصیتی این است که چرا مردم تغییر می کنند؟ 

نظریه ذوب شدن دانه برف
برخالف »نظریه دانه برف« در مورد جوانان حساس قرن 
21، محققانی که خودشیفتگی 747 شرکت کننده متولد 
سال های 1923 و 1969میالدی را مطالعه کردند، دریافتند 
نسل های گذشته وقتی که جوان تر از کسانی بودند که 
بعدها متولد شدند، کمی خودشیفته تر بودند. هم گروه های 
اخیر در مقایسه با گروه های کم سن تر حساسیت کمتری 
داشتند و از نظر استقالل باالتر بودند. این اختالفات بیشتر 

بین کسانی دیده شد که پس از دهه 1930 به دنیا آمدند.  
به طور کلی، نسل ها واقعا متفاوت از یکدیگر نیستند.

شرکت کنندگان این مطالعه که حدود سه چهارم آنها زن 
بودند، از سن 13 تا 77 سالگی مورد مطالعه قرار گرفتند. 
نتایج تحقیق نشان داد مردان نسبت به زنان بیشتر تمایل 
به خودشیفتگی دارند. محققان چند گروه مختلف از 
ارزیابی های  برخی  کردند.  بررسی  را  شرکت کنندگان 
شخصیتی را از اوایل سال 1923 میالدی آغاز کرده و 
بیش از 70 سال پیگیری کردند. کلینتون مور، روان شناس 
بالینی سیدنی استرالیا، که تخصص او خودشیفتگی، روابط 
و کمال گرایی است، گفت: »تحقیقات باکیفیت درمورد 
خودشیفتگی در طول زندگی وجود ندارد. با این حال یکی 
از متغیرهای مهم که باید به آن توجه کرد این است که آیا 
ما در مورد شکل کلی از خودبینی یا اختالل شخصیت 
خودشیفتگی)NDP( صحبت می کنیم؟ از این دیدگاه 
ممکن است شاهد تغییر در خودبینی از کودکی و فشارهای 
شدید اجتماعی که در دوران نوجوانی تا میانسالی با آن 
روبرو هستیم، باشیم.« به طور کلی، طول زندگی درمان 
خوبی برای این نوع خودشیفتگی است. هنگام برخورد 
با خودشیفتگی، در مورد ویژگی شخصیتی نسبتا پایداری 
صحبت می شود که در عین حال بی فایده است و در طول 
چرخه زندگی به خوبی حفظ خواهد شد. به این ترتیب 
انتظار نداریم این صفت کمرنگ شود اما ممکن است 
نحوه ارائه شخص تغییر کند. به عنوان مثال، یک مرد جوان 

با ابهت و عضله ای ممکن است در سن 80 سالگی که 
سرمایه اجتماعی کمتری دارد، کمتر مردم را تحت تاثیر 
قرار دهد. به همین ترتیب، این شجاعت ممکن است به 
تلخی بیشتری تبدیل شود. با این حال، هنوز هم ممکن 
است این شخص احساس  کند از اطرافیان خود ویژه تر 
است بنابراین در بعضی موارد ممکن است خودشیفتگی 
با گذشت زمان بدتر  شود. دکتر تیتلبام گفت: »نیاز به 
تایید میان برخی خودشیفته ها آنچنان قدرتمند است که 
موجب افزایش ناامیدی از انتظارات برآورده نشده شود 
و هر چه مسن تر می شوند، تالش شان بیشتر می شود. این 
موضوع منجر به شکاف گسترده ای بین توهم و واقعیت 
می شود. خودشیفته ها در جستجوی پر کردن این شکاف 
به طور فزاینده ای جذب می شوند. به عبارت دیگر، افراد 
تمایل دارند هر چه پیرتر می شوند، به سوی زندگی 
سالم پیشرفت  کنند و خودشیفته نباشند. از سوی دیگر 
باید گفت افرادی که در هر مرحله از زندگی به طور 
موفقیت آمیز کار نمی کنند، ممکن است کمتر جذب این 
تفکر شوند زیرا نمی توانند رشد شخصی و بینش الزم 
را برای تأمل کسب کنند. دکتر کاپیل گوپتا، مربی روابط 
بین فردی می گوید: »فکر می کنم جذب کمتر تابعی از این 
موضوع است که مسوولیت تاثیرگذاری بر اطرافیان خود 
را برعهده بگیریم بنابراین همان طور که ما فرد مسوولی 
می شویم و بیشتر در زندگی شخصی و حرفه ای خود 
فعالیت می کنیم، کمتر خودشیفته خواهیم شد و بر این 

اساس احساس ارزشمند خود را تعریف خواهیم کرد.«
Everyday Health :منبع

 هرچه پیرتر می شوید، خودشیفتگی تان کمتر می شود
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یادداشت سبز

سالمت: ایران به دلیل خشکسالی های پیاپی، کاهش 
نزوالت آسمانی، محدود شدن ظرفیت منابع آبی، 
افزایش جمعیت و مصرف نادرست آب در بخش 
با  مصرفی،  اشتباه  رفتار  و  شرب  و  کشاورزی 
چالش های متعددی در زمینه تامین و توزیع آب 
مواجه شده و پیش بینی می شود تا سال 1400 شمسی 
سرانه منابع آب تجدیدشونده، ساالنه به حدود 800 
کم آبی  مرز  از  پایین تر  که  یابد  کاهش  مترمکعب 
به  از دالیل  بود. یکی  )1000 مترمکعب( خواهد 

وجود آمدن این بحران، رفتار مصرفی آب است.
طبق بررسی آمارهای رسمی، متوسط مصرف سرانه 
در  لیتر   150 تا   75 معادل  ایران  در  آب  خانگی 
شبانه روز برآورد شده است. به عبارتی، هر ایرانی 
2برابر میانگین مصرف جهانی، آب مصرف می کند 
و به رغم اهمیت صرفه جویی و ضرورت مدیریت 
مصارف  خصوصا  قسمت ها  همه  در  آبی  منابع 
خانگی، هنوز برنامه ریزی دقیق و عمیقی در مورد 
کاهش مصرف آب در بخش خانگی انجام نشده 
و ما همچنان شاهد هدررفت آب هستیم. اگرچه 
بنا بر اعالم های رسمی، از 75 تا 90 درصد از آب 
در کشور ما در بخش کشاورزی مصرف می شود 
و برای نجات کشور از بی آبی باید الگوهای کشت 
و مصرف آب در این بخش را تغییر داد، به دلیل 
هزینه باالی تصفیه و انتقال آب شرب بهبود الگوی 
مصرف آب خانگی هم اهمیت خود را دارد بنابراین 
اصالح رفتار مصرف آب خانگی می تواند موجب 
بهبود  برای  اما  شود  آب  عرضه  بر  فشار  کاهش 
الگوی مصرف آب ابزارهایی وجود دارند که باید 

یک به یک شناخت و به کار برد.
دولت ها بازیگران اصلی در حوزه محیط زیست هستند 
و هیچ اقدامی خارج از اقدامات کالن دولتی نمی تواند 
به خصوص در زمینه مصرف آب یا مولفه های دیگر 
محیط زیست مانند مدیریت پسماند به نتیجه مطلوب 
و چشمگیری برسد اما امروز صاحب نظران بر این 
موضوع تاکید دارند که بدون مشارکت و همراهی 
مردم، هیچ برنامه کالنی هر قدر هم درست برنامه ریزی 
شده باشد، به نتیجه نخواهد رسید. در این مطلب 
تالش شده با استفاده از مقاله امیرحسین عرب پور، 
دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی 
و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق، چند نکته 
درباره بهبود الگوی مصرف آب مورد توجه قرار گیرد.
کارشناسان راهکارهایی برای تغییر رفتار مصرفی 
آب پیشنهاد می کنند که بد نیست مروری بر آنها 

داشته باشیم:

درست مصرف کردن باید کالس داشته 
باشد، نه بریز و بپاش!

با نمایش منافعی که از طریق رفتار مصرفی آب نصیب 
جامعه می شود، باید نوعی جذابیت و برندینگ برای 
این رفتار تبلیغ شود؛ به این معنی که درست مصرف 
کردن درواقع نوعی تشخص یا به قول مردم کالس 
به حساب بیاید. همزمان، باید از رواج رفتارهای 

اشتباه در این زمینه جلوگیری کرد.

همه جا درست مصرف کردن را آموزش 
دهیم 

آموزش از جمله اقدامات موثر برای جایگزین کردن رفتار 
مناسب مصرف آب است. خانواده کوچک ترین هسته 
جوامع انسانی است که آموزش مهارت های زندگی؛ چه 
درست، چه نادرست، ابتدا از آنجا آغاز می  شود. پس این 
خانواده است که باید قدم اول را برای بهبود مصرف 
آب  بردارد. عالوه بر آموزش در خانواده ها، فضاهای 
اجتماعی هم باید به کمک آموزش بیایند. می توان فضای 
ویژه ای را در محل های پررفت و آمد مانند بازارها برای 
پویش های تبلیغاتی مصرف درست آب اختصاص داد 
یا این مباحث را در کتاب های آموزشی گنجاند یا در 
دانشگاه ها دست به کار تالیف کتاب های تخصصی برای 
اشاعه الگوی مصرف آب شد یا با برگزاری دوره ها و 
سمینارهای علمی و آموزشی این فرهنگ را بین نسل 
نوجوان و جوان ترویج کرد. سازمان های مردم نهاد ازجمله 
ابزارهای مهم برای بهبود فرهنگ مصرف آب هستند 
و نقشی مهم در زمینه آموزش یا برآورد جنبه های 
گوناگون ایفا می کنند. امروزه سازمان های مردم نهاد 
تخصصی در زمینه محیط زیست مانند »محیط زیست 
ملل متحد« که بزرگ ترین ارگان جهانی مربوط به این 
کار است تا سازمان های محلی که کارشناسان نخبه در 
آنها مشارکت دارند، بازوی کمکی دولت ها برای نجات 
منابع آبی و محیط زیست هستند. عالوه بر آن، اجتماعات 
و تریبون های مذهبی مانند نماز جمعه، فرصت مناسبی 

برای آموزش رفتار درست مصرف آب است. 

هزار راه رفته و نرفته برای ترویج رفتار درست
 کنار مدیریت کالن منابع آبی، آگاه سازی عمومی 

از کارهای مهم برای کم کردن مصرف آب است. 
برای این کار می توان شعارهایی برای مردم مطرح 
کرد مانند: »آب هست اما کم است« یا »از خودمان 

شروع کنیم«
استفاده از جایگاه و نفوذ افراد مشهور در رسانه های 
جمعی از جمله اقداماتی است که در همه جای دنیا 
مورد توجه قرار دارد. بسیاری از این افراد مانند آنجلینا 
جولی، سفیر صلح سازمان ملل هستند. در کشور خودمان 
زمانی علی دایی، ستاره فوتبال ما، به عنوان محبوب ترین 
سفیر یونیسف )صندوق کودکان سازمان ملل متحد( در 
جهان انتخاب شد و بعدها مهتاب کرامتی عنوان سفیر 
حسن نیت یونیسف را گرفت. یکی از مطرح ترین 
پویش های زیست محیطی در ایران توسط رضا کیانیان، 
بازیگر سینما، با نام »من صدای آب هستم« چند سالی 

است کار خود را آغاز کرده.
اقوام ایرانی در نگهداری و مصرف آب هر کدام فرهنگ 
خود را دارند که طی قرن ها با توجه به خصوصیات 
آب و هوایی و نیازهای آبی آنها شکل گرفته است. 
برای ترویج فرهنگ درست مصرف آب حتما باید به 

این خصوصیات فرهنگی توجه کرد.

صدا و سیما کم کاری کرده
رادیو و تلویزیون با توجه به انبوه مخاطبان از مهم ترین 
ابزارهای آموزشی است که متاسفانه جایگاه درستی 
در آموزش بهبود مصرف آب ندارد. صدا و سیمای ما 
پر از تبلیغات کاالهای تجارتی یا سخنرانی هایی است 
که فضای بسیار کمی برای آموزش باقی گذاشته، پس 
عجیب نیست اگر ما برای آموزش افراد جامعه نتوانسته ایم 

قدم های زیادی برداریم.

فضای مجازی و آموزش مردمی را 
دست کم نگیریم

فضای مجازی با توجه به امکاناتی که در اختیار مردم 
برای مشارکت می گذارد، بسیار مهم است.

استفاده از انیمیشن برای رساندن پیام های زیست محیطی 
مانند سری انیمیشن های »دیرین، دیرین« که مخاطبان 
فراوانی در فضای مجازی دارد، رساندن پیام در خالل 
سریال ها یا کلیپ های کوتاه، آموزش های نفر به نفر 
توسط شورایاری ها یا متولیان شهرداری یا سازمان های 
مردم نهاد همگی از راه های کم  کردن مصرف آب 

خانگی هستند.

مالی مشوق های 
برای تغییر در مصرف آب می توان مشوق های مالی 
در نظر گرفت، مثال برای پرهیز از شستشوی ماشین یا 
حیاط و فضاهای باز با شلنگ آب یا تعمیر شیرهایی 
که آب از آنها چکه می کند یا هر نوع اقدام دیگری که 
منجر به کاهش مصرف آب خانگی شود، مشوق های 
مالی برای مصرف کنندگان کم مصرف می تواند عاملی 

برای کاهش مصرف باشد.

مردم باید بدانند
با وجود اینکه ایران کشوری کم آب است و منابع آبی به 
واسطه خشکسالی و سوءمدیریت سخت به خطر افتاده، 
در اذهان بسیاری هنوز آب کاالیی ارزان و سهل الوصول 
محسوب می شود. به طور قطع، اگر مردم بدانند برای 
به دست آمدن آبی که در لوله ها جاری است؛ چه راه 
دشوار و پرهزینه ای طی می شود، حتما به فکر اصالح 

مصرف این کاالی باارزش می افتند.
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هشدار سبز

سالمت: آلودگی هوای تهران تا اواخر آذرماه سال جاری 
چند بار باعث تعطیلی مدارس در مقاطع مختلف شده. 
تهرانی ها و ساکنان اغلب شهرهای صنعتی بزرگ کشور 
به خصوص در ماه آذر که اوج آلودگی هوای امسال 
بوده، بارها عبارت »ناسالم برای گروه های حساس« را 
از رسانه های جمعی شنیده اند. سایت شاخص کیفیت 
هوا می گوید، »ناسالم برای گروه های حساس« وقتی 
اعالم می شود که شاخص کیفیت هوا بین 101 تا 
150 باشد و به معنای این است که افراد مبتال به 
بیماری های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید 
فعالیت های طوالنی یا سنگین خارج از منزل را کاهش 
دهند. همین سایت، فعالیت های طوالنی را این طور 
معنا کرده؛ عبارت است از هرگونه فعالیت خارج از 
منزل که افراد به طور متناوب طی مدت چند ساعت 
انجام می دهند و سبب می شود نفس کشیدن تا حدی 

سخت تر از حالت طبیعی باشد.
برای مثال کار کردن در باغچه در طول روز و فعالیت های 
سنگین عبارت است از هرگونه فعالیت شدید خارج 
از منزل که سبب می شود نفس کشیدن به سختی 
باشد. برای مثال دویدن، براساس اعالم همین سایت 
تا روز اول دی ماه 1398، تعداد روزهای »ناسالم برای 

گروه های حساس«  53 روز بوده است. 
براساس نظر پزشکان، آلودگی هوا که شامل ذرات 
معلق بسیار ریز هم می شود، به عمق بافت های بدن 
نفوذ می کند و بر قلب و ریه و پوست و مغز اثر 
می گذارد. آسیب پذیرترین گروه ها در هوای آلوده، 

کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی هستند.
سازمان حفاظت از محیط زیست عقیده دارد، مهم ترین 

عامل آلودگی هوا در کالنشهرهای ایران، آالیندگی 
خودروهای شخصی و دیزلی است. این موضوع به 
چند عامل ارتباط دارد که یکی از مهم ترین آنها قیمت 
پایین بنزین در کشور ماست. به گزارش همشهری، 
تا قبل از اصالح قیمت بنزین در اواخر آبان ماه سال 
جاری، ایران دومین بنزین ارزان دنیا را داشته و قیمت 
این کاال در کشور ما به نسبت از همه کشورهای جهان 

به جز ونزوئال ارزان تر بوده است.
نتیجه کنار هم گذاشتن بنزین ارزان، خودروهای با 
استاندارد پایین زیست محیطی و نبود سیستم حمل ونقل 
عمومی مناسب بیرون و درون شهری؛ یعنی آلودگی 
هوای کالنشهرهای کشورمان از یک سو که سالمت 
بسیاری از شهروندان ما را به خطر انداخته و از سوی 
دیگر، باعث رونق قاچاق این کاال به کشورهای همسایه 
شده است. با اجرای پروژه بیدود در تهران و ایجاد 
الین های دوچرخه سواری در برخی شهرهای دیگر 
مانند شیراز، جرقه کوچکی از امید زده شد که انگار 
بدون  حمل ونقل  اهمیت  به  باالخره  ما  مسووالن 
سوخت های فسیلی پی برده اند اما توقف این طرح 
به بهانه مسائل مالی و قرارداد، تا اینجا این امید را به 

باد داده است.
آلودگی هوا تنها مشکل کشور ما نبوده و نیست. 
آغاز صنعتی شدن در اواخر قرن نوزدهم و بعد از 
آن، گسترش شهرنشینی باعث شد بشر با پدیده 
آلودگی هوای شهرها آشنا شود و بعد از آنکه نتایج 
مخرب آن آشکار شد، تصمیم به تعدیل و حذف 
آن بگیرد. در ایران، 10 سالی است که زنگ خطر به 
صدا درآمده اما هنوز آلودگی هوا از مشکالت جدی 

ماست، به طوری که پیروز حناچی، شهردار تهران، 
در گفت وگویی اعالم کرده: »براساس نظرسنجی ها، 
مهم ترین مشکالت شهر تهران از نظر ساکنان شهر، 

آلودگی هوا و ترافیک است.«
کشورهای جهان با استفاده از روش های مختلف که 
مهم ترین آنها کم کردن رفت و آمد خودروهای شخصی 
و افزایش سیستم حمل و نقل عمومی است، توانسته اند 

از عهده حل مشکل آلودگی هوا بربیایند.
حسین آخانی، گیاه شناس و استاد دانشگاه تهران در 
یادداشتی می نویسد: »االن که این مطلب را می نویسم 
برای سفر علمی در شهر ادینبورگ اسکاتلند )انگلیس( 
آمده ام. کشور انگلیس قدیمی ترین صنعت نفت جهان 
را دارد و تاریخ کشف نفت در ایران با این کشور 
گره خورده است اما در همین انگلیس خیابان ها پر 
است از اتوبوس، شبیه همان اتوبوس های دوطبقه ای 

که 40-30 سال پیش مشابه آنها در تهران پر بود، 
با این تفاوت که این اتوبوس ها به روز و دوستدار 
محیط زیست اند. در این کشور حداقل 3 عامل باعث 
می شود مردم از وسیله نقلیه شخصی کم استفاده کنند 
یا هرگز استفاده نکنند؛ 1( داشتن سیستم بسیار کارآمد 
حمل و نقل عمومی که شبانه روز در دسترس همه 
است. 2( باال بودن قیمت بنزین که در حال حاضر به 
 ازای هر لیتر 1/2 پوند )حدود 7 هزار تومان( است.
3(محدودیت های بسیار شدید از نظر پارکینگ و 
قیمت بسیار باالی آن. مجموعه این عوامل باعث شده 
افراد فقط در مواقع بسیار ضروری، مثال جابجایی 
وسیله یا بیماری از خودروی شخصی استفاده کنند. 
استفاده از دوچرخه هم یکی از رایج ترین راه های 
جابجایی است که عالوه بر پاکی، برای حفظ سالمت 

مردم بسیار مفید است.«

آلودگی هوا، مهمان ناخوانده ای که باید برود

اگر مشارکت مردمی وجود نداشته باشد، دولت ها نمی توانند منابع آبی را نجات دهند 

همه با هم برای بهبود الگوی مصرف آب

درخواست از رئیس جمهوری برای توقف انتقال آب خزر.60 استاد 
دانشگاه، کارشناس محیط زیست، جامعه شناس و اقتصاددان، متخصص 

آب و بوم شناس از رئیس جمهوری خواستند بدون معطلی طرح انتقال 
آب خزر به سمنان را متوقف کند.

عامل بوی نامطبوع تهران؛ افزایش غیراستاندارد میزان گوگرد است. 
مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعالم کرد 
که براساس یافته های علمی این سازمان »عامل بوی نامطبوع در تهران، 

افزایش غیراستاندارد میزان گوگرد است  و باتوجه به اینکه این بو از سمت 
شهرری آغاز می شود، برای یافتن منشاء آن الزم است صنایع مستقر در 
این منطقه را مورد ارزیابی قرار دهیم تا مشخص شود آنها از چه سوختی 

استفاده کرده  و چه فعالیتی در زمان انتشار بوی نامطبوع داشته اند.«

تاثیر پسماندسوزی بر تشدید آلودگی هوای تهران. معاون اداره 
حفاظت محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه پسماندسوزی 

می تواند هم در خاک و هم درهوا آلودگی ایجاد کند، گفت: 
»پسماندسوزی آلودگی هوا را تشدید می کند.«

قتل عام شمشادهای شمال تأیید شد. نیروهای حفاظتی ۹ ماه حقوق 
نگرفته اند! عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها: 

حدود ۱000 درخت شمشاد در جنگل های عباس آباد قطع شده  است. 
نیروهای حفاظتی ما با مشکالت معیشتی مواجهند و اعتبارات حفاظت 

از طریق دولت به ما تخصیص داده نشده.

عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران با بیان این که 
امروز آلودگی های نفتی بیشتر به دلیل عدم کیفیت لوله هاست، 

گفت: »نشت نفت از لوله ها باعث شده ۵0درصد مرجان های خلیج 
فارس سفید شوند و از بین بروند.«

پوشش سبز عمودی برای زیباسازی، پاالیش هوا، کاهش آلودگی صوتی 
در  مکزیکوسیتی. سیستم طراحی شده توانایی جمع آوری آب باران را 
دارد و گیاهان انتخاب شده به آب زیادی نیاز ندارند. مواد استفاده شده 

روی ستون ها برای ایجاد پوشش سبز هم از پالستیک بازیافتی است.
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