
مراقبت در برابر گرما 
در تابستان کرونایی 

تابستان با رنگ و 
بوی کرونایی  

مراقبت از سالمت در برابر شرایط گرمای 
هوا همیشه مورد تایید است اما امسال که 
ویروس کرونا همچنان جوالن می دهد، 

اوضاع کمی فرق می کند... صفحه6

آیا میراث ملی را می توان وقف کرد؟

قصه دماوند 
چه شد؟ 

واریس؛ تظاهر 
اختالل عروق بر پوست 

واریس شایع ترین بیماری عروقی است که به دلیل 
اتساع عروق اتفاق می افتد. این مشکل معموال در 
خانم ها دیده می شود و عالوه بر ظاهر ناخوشایند 

تغییر رنگ عروق در سطح پوست، در موارد شدید و 
عمقی با درد و سوزش همراه است... صفحه12

کسی فکر نمی کرد روزی فرا برسد که مجبور شویم 
بر سر مهم ترین و قدیمی ترین نماد ملی ایرانیان؛ یعنی 
کوه دماوند چانه بزنیم تا ثابت کنیم میراث ملی است 

و کسی نباید به آن تعرض کند... صفحه14

14 توصیه کاربردی برای 
نذری دادن در ماه محرم

نذری در شرایط  
کرونایی

یکی از رسوم رایج در ماه محرم میان ایرانیان، پختن 
و پخش غذای نذری است. امسال ماه محرم با شیوع 
کرونا همزمان شده است. در ادامه با مهم ترین نکاتی 
که باید درباره پختن و پخش نذری در این ایام در نظر 

بگیریم و بدانیم، بیشتر آشنا می شویم... صفحه7

پرسشی از دکتر مجیدحسن قمی 
متخصص تغذیه

چرا کرونا در افراد 
چاق شدت و عوارض 

بیشتری دارد؟ 

بررسي علل و عوامل 
بزهكاري در نوجوانان 

بزهکاری معلولي 
از علت هاست  

شهروندان مسوولیت پذیری که در دوران 
کروناهمیشه از ماسک صورت استفاده کرده اند و 
دچار مشکالت پوستی خاصی شده اند، اصطالح 

تازه ای را ساخته اند: »ماسکنه«... صفحه13

آشنایی با راه های پیشگیری و درمان 
آکنه های پوستی ناشی از ماسک

 دوران کروناویروس 
و اصطالحی 

به نـام ماسکنه 

هفته گذشته رئیس بخش عفونی بیمارستان امام 
خمینی گفته بود میان جوانان افراد خیلی چاق، 

مصرف کنندگان سیگار و قلیان و افراد دارای استرس 
کاری زیاد حتی بدون بیماری زمینه ای، احتمال 
بیشتری برای ابتال به کرونا وجود دارد... صفحه8

نوجواني دوره سنی بسیار مهمي است. فاصله 
بین کودکي که هنوز آنچه را والدین مي گویند، 

مي پذیرد و دنیاي کوچکي دارد تا جواني که 
به استقالل مي رسد و مي خواهد خودش دنیاي 

جدیدي براي خود بسازد... صفحه11

گزارش »سالمت« از حادثه 
لبنان و حواشی آن

انفجار بیروت 
دنیا را لرزاند

ساعت 18 و 7 دقیقه به وقت لبنان به تاریخ 4 اوت 
2۰2۰، انفجاری مهیب در بندر بیروت نزدیک منطقه 

گردشگری اشرفیه که در مجاورت ساختمان های 
دولتی است، همگان را شوکه کرد... صفحه4
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اجماع نظر درباره برگزاری 
مراسم عزاداری محرم در ایام کرونا 

کـرونـا؛ 
باید و نبایدهای 
مراسـم محرم
 صفحه 2
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است . پدر من، دکتر احمد باجغلی، متخصص جراحی عمومی و عضو هیات 

علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که االن دوران بازنشستگی را می گذراند، 
اولین تصاویر ذهنی من از پزشکی را شکل داده است... صفحه3

یادداشتی به مناسبت روز پزشک

فرصت جانفشانی 
انسان برای انسان
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شماره هفتصدوشصت ویک   بیست وپنج مرداد نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

دستورالعمل ستاد کرونا برای محرم و صفر اعالم شد؛ 
ممنوعیت دسته روی هیات ها و حضور در اماکن مقدس
دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا درباره برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم 
و صفر امسال اعالم شد. در بخش مربوط به ضوابط اجرای این مراسم در شهرها 
با توجه به روند بیماری آمده است: »کارگروه مراسم عزاداری با توجه به نکات 
ذیل نسبت به مدیریت و برنامه ریزی برگزاری مراسم عزاداری حسینیه ها، تکایا، 

مساجد و هیات های مذهبی در کشور اقدام می کنند:
 برنامه ریزی برگزاری مراسم دارای مجوز کارگروه بند 5 دستورالعمل صرفا 
در اماکن و فضاهای باز با رعایت فاصله گذاری )از هر طرف حداقل 2 متر( 

و تجمعات حداقلی
 رعایت کاهش ساعات برگزاری مراسم )حداکثر 2 ساعت(

 جابجایی هیات ها و دسته روی ممنوع است.
 استفاده از طبل، سنج و وسایل مشابه در برگزاری مراسم ممنوع است. 
بدیهی است مراسم سینه زنی و زنجیرزنی )با زنجیر شخصی( در محل مراسم 

بدون جابجایی مجاز است.
 ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مراسم عزاداری

 استفاده از ماسک به صورت مستمر
 پیش بینی استفاده از راهکارهای جایگزین در مناطق و شهرهایی که امکان 

برگزاری حضوری مراسم وجود ندارد )با هماهنگی کارگروه استانی(
 اجرای دقیق دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با مراسم و نذورات

 تشدید نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با عزاداری در 
شهرهای دارای وضعیت حاد بیماری توسط کمیته های نظارت استانی و شهرستانی

در تبصره یک این دستورالعمل تاکید شده مراسم های خاص در برخی استان ها 
)یوم العباس در زنجان، نخل گردانی در یزد، تشت گذاری اردبیل، شیرخوارگان، 
قالیشویان اصفهان و ...( به دلیل تجمع، تراکم و جابجایی و همچنین ضرورت 

پیشگیری از شیوع و سرایت بیماری، ممنوع است.«
در تبصره 2 دستورالعمل آمده است: »حضور هیات ها در اماکن مقدس حرم رضوی، 
حرم حضرت معصومه سالم علیها، حرم عبدالعظیم حسنی)ع(، شاهچراغ)ع(، 
امامزاده صالح)ع( و ...برای برگزاری مراسم ممنوع است. مدیریت تولیت ها نسبت 
به برگزاری مراسم در اماکن و فضای باز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی در چارچوب ضوابط کلی فوق الذکر اقدام می کنند.«
در تبصره ۳ آمده است: »برگزاری نماز مانند گذشته در مساجد حداکثر به مدت 
یک ساعت در اماکن سربسته دارای شرایط بهداشتی و تهویه با یک چهارم 

ظرفیت مکان مورد نظر و رعایت فاصله گذاری )حداقل 2 متر از هر طرف(، 
استفاده از ماسک و همراه داشتن وسایل شخصی بالمانع است.«

در بخش مرتبط با نذورات این دستورالعمل آمده است: »با عنایت به مخاطره 
جدی نسبت به توزیع نذورات به شکل سنوات گذشته الزم است ذیل اقدام 

و نظارت الزم معمول شود:
 ممنوعیت هر گونه پذیرایی در جریان برگزاری مراسم عزاداری

 نذورات برابر نکات مندرج در دستورالعمل بهداشتی مرتبط صرفا در قالب 
مواد غذایی خشک و خام توزیع شود.

 برپایی هر نوع ایستگاه های صلواتی توزیع نذورات و چای )موکب ها، 
خیمه ها، چادر و ...( در تمامی استان ها و شهرستان ها ممنوع است.

در یکی از تبصره های این بخش تاکید شده نذورات خاصی که امکان تغییر 
نذر به دلیل مسائل شرعی وجود ندارد، با نظارت کارشناسان بهداشتی طبخ 
و بسته بندی می شود. توزیع این نذورات باید در سایر اماکن انجام شود تا از 

تشکیل تجمع، صف و تراکم جمعیت جلوگیری شود.«
در بخش مرتبط با بهداشت محیط این دستورالعمل آمده است:

»۱.با عنایت به اهمیت حفظ بهداشت محیط در محل های برگزاری مراسم 
سوگواری، الزم است نسبت به توجیه هیات امنا و متولیان امر و مداحان 

مبنی بر رعایت دستورالعمل های ضمیمه و فراهم کردن اقالم بهداشتی، مواد 
ضدعفونی، نصب پالکاردهای آموزشی، توجیه عدم حضور افراد مسن و دارای 
بیماری زمینه ای، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، مدیریت 
ساعت و زمان برگزاری و سایر موارد، اقدام الزم قبل از فرا رسیدن ماه محرم 

و همچنین حین ایام سوگواری، انجام شود.
2. مسوول برگزاری مراسم نسبت به رعایت کامل ضوابط بهداشتی، تعداد 
شرکت کنندگان، زمان برگزاری و رعایت نکات مرتبط با پذیرایی متعهد بوده 

و الزم است به شیوه مناسب اطالع رسانی و توجیه انجام گیرد.
۳. مراسم صرفا در اماکن و فضاهایی دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسالمی 

برگزار شود.«
در این دستورالعمل همچنین وظایف دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسالمی، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
و جماعات، مدیریت حوزه های علمیه، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، دادستانی کل 
کشور، سازمان بسیج، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش وپرورش، 
وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور )کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی(، 

ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و رسانه ها تشریح شده است.

خبــر

ابتدایی ورود کرونا  روزهای 
تصور  کسی  کمتر  کشور  به 
ماندگار  این ویروس  می کرد 
شود و حتی برگزاری مراسم 
محرم را تحت تأثیر قرار دهد. در فاصله چند 
پیرامون  بحث ها  محرم  ماه  آغاز  تا  مانده  روز 
رعایت  با  عزاداری  مجالس  برگزاری  جزئیات 

دستورالعمل های بهداشتی همچنان داغ است.
به گزارش هفته نامه »سالمت«، با نزدیک تر شدن 
به ایام عزاداری محرم موافقان و مخالفان برگزاری 
اجتماعات عزاداری نیز به دامنه اظهارنظرهای خود 
در فضای مجازی و عمومی افزوده اند و هر کس بنا 
به دیدگاه خود در این  باره نکاتی را بیان می کند اما 
ورود برخی چهره های مشهور سیاسی و مداحان 

به این چالش آن را داغ تر کرده است.

آغازحرفوحدیثها
بر  مبنی  رئیس جمهور  اظهارات  بین  این  در 
رعایت  با  عزاداری  مراسم  برگزاری  لزوم 
دستورالعمل های بهداشتی از یک سو و اظهارات 
بحث برانگیز یک مداح معروف درباره راه اندازی 
دسته عزاداری از میدان آزادی تا میدان انقالب 
فضای  کاربران  بین  گسترده ای  واکنش  تهران 

مجازی ایجاد کرد.
بدون تردید سخن مخاطبان تعطیلی آیین عزاداری 
امام حسین )ع( نیست بلکه آنچه حساسیت ها را 
برانگیخته تجمعات بزرگ و پرجمعیت و آیین های 
همه گیری  شرایط  در  عزاداری  دسته جمعی 
نظرات  بین  نیز  مجازی  فضای  در  کروناست. 
متنوعی که میان طیف های مختلف مردم وجود 
دارد تعداد قابل توجهی از کاربران نسبت به اجرایی 
شدن تمام و کمال دستورالمل های بهداشتی در 
مجالس عزاداری تردید دارند. در این میان وزیر 
کشور در حاشیه نشست کمیته اجتماعی ستاد ملی 
کرونا از آماده شدن دستورالعمل برگزاری مراسم 
عزاداری محرم خبر داد و گفت: »این دستورالعمل 

قرار است تا چند روز آینده ابالغ شود.«
البته دستورالعمل ها به طور قطع با موضع گیری برخی 
افراد در تناقض خواهد بود تا آنجا که یک مداح 
گفته است: »حتی اگر قرار باشد کسی بمیرد کسانی 
هستند که بخواهند جانشان را برای این مراسم 

بدهند. اجازه جان ما که دست خودمان است.«
این در حالی است که مردم معتقدند رعایت نکردن 
دامن همه  بهداشتی در مراسم عزاداری  نکات 
جامعه را می گیرد و مردم را نسبت به دین بدبین 
می کند. رئیس جمهور هم پاسخ انتقادات مطرح شده 

را اینطور داده و گفته: »همه چیز روشن است. 
وقتی دستورالعمل بهداشتی می گوید اجتماع نباشد 
مسلم است که نباید اجتماع باشد؛ اگر بر فاصله 
تاکید دارد باید فاصله گذاری ها رعایت شود. اگر 
بر زدن ماسک تاکید دارد باید این موضوع رعایت 
شود یا اگر در این دستورالعمل گفته شده است 
به جای 2۰ روز مراسم عزاداری ۳ روز مراسم 
برگزار شود باید آن را رعایت کنیم. اگر گفته 
می شود به جای ۷ ساعت عزاداری باید 2 ساعت 
مراسم عزاداری باشد باید همانگونه رفتار شود.«
اما در این بین شماری از افراد هم بر لزوم برگزاری 
مراسم پرشور محرم پافشاری دارند و با اشاره به 
تجربه موفق برگزاری مراسم آنالین در ماه رمضان 
و شب های قدر ابراز امیدواری کرده اند که بتوان 
مراسم عزاداری را با همان کیفیت سال های گذشته 

از طریق بسترهای مجازی برپا کرد.
بین مطالب منتشرشده در فضای مجازی اظهارات 
رئیس جمهور و یک مرجع تقلید درباره برگزاری 
مراسم محرم بیشترین بازتاب را داشت و یکی 

از پرتکرارترین محتواهای تبادل شده بین کاربران 
اخیر مسیح مهاجری،  یادداشت  فضای مجازی 
مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسالمی بود. در 
بخشی از این یادداشت آمده بود: »این روزها از یک 
طرف مسووالن وزارت بهداشت از مردم می خواهند 
به شهرهای زیارتی سفر نکنند، در تجمعات حاضر 
نشوند، مراسم عروسی برگزار نکنند، برای افراد 
فوت شده مراسم تشییع و تدفین برگزار نکنند و 
از طرف دیگر ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم 
می گیرد مراسم عرفه هرچه باشکوه تر برگزار شود 
و در محرم و صفر هم عزاداری های پرشور داشته 
باشیم.« دیگر مطلبی که کاربران فضای مجازی 
نسبت به آن واکنش زیادی داشتند اظهارات مینو 
محرز، متخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته 
علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا بود. او در اظهاراتی 
برگزاری تجمعات محرم را فاجعه آمیز خوانده و 
با اشاره به قرمز بودن وضعیت بسیاری از شهرها 
از شیب وحشتناک ابتال به کرونا و احتمال تشدید 
آن پس از مراسم عزاداری ابراز نگرانی کرده بود.

پایانیبریکمجادله
اما تاکید رهبر معظم انقالب درباره فصل الخطاب 
بودن مصوبات و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا 
درباره عزاداری امسال و در پی آن بیانیه شورای 
هیئت های مذهبی کشور و مداحان درباره مجالس 
محرم و تجمعات مذهبی نقطه پایانی بود بر یک 
مجادله جاری در افکار عمومی و فضای مجازی.
رهبر انقالب در سخنانی به مناسب عید قربان 
خطاب به مردم گفتند: »در عزاداری ها معیار آن 
چیزی است که ستاد ملی کرونا اعالم می کند. بنده 
هر چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم کرد. توصیه 
و تاکید من به همه عزاداران، هیئت ها، منبری ها و 
مداحان نیز این است که ضوابط ستاد ملی کرونا 
باید رعایت شود چراکه اگر همین مقدار مراقبت 
و کنترل هم سست شود، فاجعه ای بزرگ پدید 
خواهد آمد.« پس از این اظهارات شورای هیئت های 
مذهبی کشور با صدور بیانیه ای درمورد  مجالس 
محرم و تجمعات مذهبی اعالم کرد: »برگزاری 
هرگونه تجمع و فراخوان در هر نقطه از کشور، 

بدون موافقت و تایید ستاد ملی کرونا و ستادهای 
استانی، تحت عنوان هیئت های مذهبی که مورد 
سوءاستفاده قرار گیرد، ممنوع است و عواقب آن 
بر عهده برگزارکنندگان خواهد بود و هوشیاری 
هرچه بیشتر ارادتمندان و محبان اهل بیت عصمت 
و طهارت )علیهم السالم( و مردم والیتمدار در این 

ایام بیش از پیش ضروری است.«
آنچه در این بیانیه قابل توجه است، تاکیدی است 
که بر شیوه های جدیدتر اقامه عزای حسینی شده 
است اما از آنجا که آیین عزاداری به دلیل ماهیت 
مردمی بودن آن بسیار متنوع و گسترده است و 
نیز ماهیت جمعی دارد، شورای مرکزی  اغلب 
با  هیئت های مذهبی کشور باید هر چه زودتر 
مشورت ستاد ملی مبارزه با کرونا معنا و حدود 
این تجمعات را به دقت روشن کند تا جایی برای 
برداشت های مختلف نماند و عزاداران حسینی 
نیز با رعایت دستورالعمل هایی که از سوی ستاد 
مبارزه با کرونا اعالم خواهد شد در این حدود 
به عزاداری بپردازند. همچنین جمعی از مداحان 
هم با اعالم پایبندی به نظرات رهبر انقالب در 
خصوص تبعیت از دستورالعمل های ستاد ملی 
مقابله با کرونا، بر برگزاری مراسم عزاداری در 
چارچوب دستورالعمل های بهداشتی تاکید کردند.

اعالمدستورالعملبهداشتی
مراسمعزاداری

همچنین اولین جلسه کمیته مشترک وعاظ، مداحان 
و نمایندگان وزارت بهداشت دوشنبه ۱۳ مردادماه 
برگزار شد و طی آن دستورالعمل مدنظر وزارت 
بهداشت و ستاد ملی کرونا شرح داده شد. در این 
جلسه دستورالعمل های مدنظر به شرح زیر اعالم شد:
1. دسته های عزاداری در محیط های باز با حفظ 
فاصله فیزیکی بین هر فرد به اندازه 4 مترمربع )از 

هر طرف ۱/5 متر(
2. زدن ماسک برای عزاداران حسینی در تمام 
مراسم ها و محافل ضروری و مهم ترین عامل کنترل 

شیوع کروناست.
3. افراد مسن و دارای بیماری های مزمن در منزل 
عزاداری کنند و در مجالس عمومی به هیچ وجه 

شرکت نکنند.

اولویت  باز  فضای  در  مراسم  برگزاری   .4
در  اضطرار  باشد و در صورت  اصلی مجالس 
محیط های بسته  باید یک چهارم ظرفیت مکان و 
با حفظ فاصله فیزیکی برگزار شود و هرچقدر 
ارتفاع سقف محیط های بسته بلندتر باشد مثل ۶ 
یا ۸ متر، به فضای باز نزدیک تر است و در این 

بین مساله اصلی تهویه هواست.
5. حرکت هیئت ها از یک هیئت به یک هیئت دیگر 
و تجمع هیئت ها، یکی از عواملی است که به شدت 

در انتقال کرونا مؤثر است و نباید انجام بگیرد.
6. جهت زنجیرزنی در دسته های عزاداری، حتما 
از زنجیر های شخصی استفاده شود  یا زنجیرها 
تا پایان دهه عزاداری به اشخاص واگذار شود تا 

زنجیرها بین افراد دست به دست نشود.
7. استفاده از طبل و سنج و دیگر ادوات به دلیل 
تحرک باالی افراد و تجمع افراد یکی از عوامل 

انتقال کروناست و نباید استفاده شود.
8. تمهیداتی انجام پذیرد که هنگام ورود و خروج 
عزاداران از مجالس تجمع مردم نباشد. مردم به 

نوبت و با فاصله وارد یا خارج شوند.
9. حتی االمکان نذورات حسینی به سمت کمک های 
مؤمنانه و توزیع مواد غذایی در منازل برود، اگر در 
جایی نذر غیرقابل تغییر بود، با نظارت کارشناس های 
بهداشتی پخت و توزیع انجام بگیرد و به صورت 
بیرون بر در ظرف های یکبار مصرف به نحوی توزیع 

شود که تجمع مردم را به دنبال نداشته باشد.
10. مهم ترین مساله که در مورد عزاداری ها هنوز 
به اتفاق نرسیده ایم، برگزاری مراسم در محیط بسته 

به مدت بیش از یک ساعت است.
با همه فرازوفرودها بدیهی است که عزای حسینی 
در ایام محرم باید برگزار شود و این اتفاق خواهد 
افتاد اما نه به شکل سابق، بلکه به طور استثنایی 
امسال باید طرح »هر خانه یک هیئت« اجرا شود؛ 
به طور  حسینی  عزای  پرچم های  که  بدین سان 
گسترده بین مردم توزیع و بر سر در همه خانه ها 
برافراشته شود و صداوسیما و فضای مجازی نیز 
باید برنامه های ویژه ای برای این ایام تدارک ببینند، 
به گونه ای که دوستداران اهل بیت علیهم اسالم 
بتوانند حال معنوی که همواره در محرم به دنبالش 
هستند را در منزل درک کنند. البته از اعضای ستاد 
ملی مبارزه با کرونا نیز انتظار می رود با تأسی به 
برخی  مرعوب  اینکه  بدون  و  رهبری  مشی 
جریان های سیاسی و مذهبی شوند، حفظ جان 
مردم را در اولویت قرار دهند و بدانند رهبری و 

مردم حامی تصمیمات علمی شان خواهد بود.

 علی 
ابراهیمی

اجماعنظردربارهبرگزاریمراسمعزاداریمحرمدرایامکرونا

کرونا؛ باید و نبایدهای مراسم محرم
رهبر انقالب در سخنانی 
به مناسب عید قربان 
خطاب به مردم گفتند: 
»در عزاداری ها معیار آن 
چیزی است که ستاد ملی 
کرونا اعالم می کند. بنده 
هر چه آنها الزم بدانند 
مراعات خواهم کرد. 
توصیه و تاکید من به 
همه عزاداران، هیئت ها، 
منبری ها و مداحان نیز 
این است که ضوابط 
ستاد ملی کرونا باید 
رعایت شود چراکه اگر 
همین مقدار مراقبت و 
کنترل هم سست شود، 
فاجعه ای بزرگ پدید 
خواهد آمد.«

برنامه تهران بیست روز شنبه یازدهم مردادماه، با حضور آقای دکتر زالی، 
رئیس ستاد مقابله با کرونا شهر تهران بر روی آنتن رفت. در این برنامه 
سؤال اصلی آقای دالوری به عنوان مجری برنامه، علت گستردگی شیوع 
کرونا در شهر تهران بود. آقای دکتر زالی با اشاره به اینکه کرونا یک بیماری 
مزمن فرسایشی نوپدید است، صحبت از شکست دادن این بیماری را بیشتر 
یک واکنش هیجانی زودرس دانستند و افزودند: »شکست دادن کرونا یک 
شعار هیجانی است و کمتر در ادبیات علمی جهان با آن مواجه هستیم. به 
اعتقاد من، مناسب ترین راه، ریشه کن کردن کرونا است که برای ریشه کن 
کردن آن هم باید یک سری اسلوب ها و روش های مدیریتی اعمال شود. 
و از آنجایی که شواهد جهانی در مواجهه با این بیماری و اطالعات راجع 
به آن اندک است، موجب می شود شناخت کمتری نسبت به آن داشته 
باشیم. امروزه مانیفست بیشتر کشورها حرکت به سمت شکستن زنجیره 

انتقال این بیماری است.« 
آقای دالوری با اشاره به اینکه اخبار شهرهایی مثل برلین، وضع بهتری 
نسبت به تهران را گزارش می دهند، سؤال کردند: »ما به هر حال یک 
روزی ادعا می کردیم بیماری را در تهران کنترل کردیم، پس چه اتفاقی 
افتاد که امروز با این وضعیت مواجه هستیم؟« آقای دکتر زالی در پاسخ 
گفتند: »این بیماری قطعا امواج چندین باره را خواهد داشت. در اروپا 
در بخش هایی از اسپانیا و فرانسه و انگلستان، خوشه های جدید در حال 
شکل گیری است. کشورهای امریکای جنوبی، بخش هایی از امریکای 
شمالی، کشورهای افریقای جنوبی و اکثر آسیا، در حال افزایش مبتالیان 
به کرونا هستند. به هر حال ما هم باید با استفاده مبانی علمی و به دور از 
غرور کاذب از تجربیات موفق کشورهای دیگر استفاده کنیم و توصیه  

سازمان جهانی بهداشت را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهیم.«
در ادامه آقای دکتر زالی جمعیت باالی شهر تهران )چهارده میلیون و هشت صد 

هزار نفر(، تراکم باالی جمعیت در این شهر، میزان باالی سکونت غیر 
رسمی و جمعیت شناور قابل توجه تهران را عامل پیچیدگی مدیریت این 
امر دانستند و افزودند: "این اشتباه است که فکر کنیم اگر کشوری در موج 
اول همه گیری موفق عمل کرد، گارانتی و ضمانتی در توفیق مواجهه با این 
ویروس در موج دوم دارد. به هر حال یا باید داروی این بیماری به صورت 
کافی تولید شود، یا واکسن کارا پیدا بکند و یا اینکه در بدبینانه ترین شرایط، 
شصت و شش درصد جامعه  درگیر این بیماری شوند که ما کامال از نظر 
علمی با این گزینه سوم مخالف هستیم و آن را منسوخ شده می دانیم. مسئله  
مدیریت بیماری در واقع ناظر به شکستن زنجیره  انتقال ویروس است و فعال 
تنها راه پیش روی ما است. در تهران 25 دستگاه اجرایی و ۳۶5 خرده نهاد 
در حوزه  مدیریت شهری درگیر این موضوع هستند و باید گفت امروز در 
کشور ما، از هر ۱۰۰ نفری که بر اثری ویروس کرونا از دنیا رفته اند، فقط 
۱/۷ در شهر تهران بوده است. بنابراین آمار تهران، نسبتا خوب است و ما این 
را در سایه تالش ایثارگرانه جامعه  سالمت تهران می دانیم نه مدیریت امور.«
در مورد طرح ترافیک در شهر تهران هم آقای دکتر زالی اظهار داشتند: »ما 
از روزهای اول معتقد بودیم که هم استانداران و هم رؤسای ستادی، باید 
اختیارات مبسوط الید بیشتری در مدیریت بیماری کرونا داشته باشند، چراکه 
نمی توان نسخه واحد برای هر استان پیچید. اما در مورد طرح ترافیک ما با 
لغو طرح به دنبال کاهش تولید سفر در حمل ونقل عمومی در شهر تهران 
بودیم و استدالل شهرداری این بود که این امر، تغییری در تعداد سفرهای 
در حمل نقل عمومی ندارد. در نهایت خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم 
که طرح جدید ترافیک یک هفته در تهران اجرا شود و پس ازآن تحلیل 
کارشناسی برای بررسی اثر این طرح و طی ادامه  مسیر انجام خواهد شد.«

در آخر آقای دکتر زالی ابراز امیدواری کردند که طبق آمار، اجرای شیوه نامه های 
بهداشتی به ۶۸ درصد در تهران افزایش پیدا کرده است که این رقم در هفته 

آخر خرداد، به ۱۱ درصد رسیده بود. همچنین امروز در تهران حدود ۷2 
درصد از ماسک استفاده می کنند. بنابراین می توانیم نسبت به هفته های آینده 

نگاه روشنی مخصوصا در شهر تهران داشته باشیم.
در بخش دیگر این برنامه کتاب »کرونا مثبت دو« اثر مرکز رشد دانشگاه 
امام صادق علیه السالم، با حضور آقای حمید ایزدبخش، پژوهشگر و دبیر 
هسته سالمت مرکز رشد، رونمایی شد. حمید ایزدبخش ضمن اشاره به 
کم سابقه بودن وسعت درگیری با بیماری کرونا، بیان کرد: »کرونا نشان 
داد حوزه  سالمت، یک موضوع محدود به بهداشت و درمان نیست بلکه 
اساسا سالمت، یک پدیده  اجتماعی است. لذا همراهی علوم انسانی و علوم 
پزشکی، بر توفیقات عملکرد نظام سالمت، کمک شایانی خواهد کرد. بر 
همین اساس ما از چندین سال قبل در حوزه سالمت از نگاه مدیریت و 
سیاست گذاری و به طور کلی علوم انسانی کارمان را آغاز کردیم. در مواجهه 
با همه گیری کرونا، هم از منظر علوم انسانی به این پدیده نگاه کردیم و در 
این کتاب، از زاویه دید اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و سایر موضوعات 

اجتماعی به این همه گیری ورود کرده ایم.« 
حمید ایزدبخش، سردبیر کتاب »کرونا مثبت دو« افزود: این شماره که در 
پس استقبال از جلد اول آن نگاشته شد را از طرف مرکز رشد دانشگاه امام 
صادق علیه السالم به جامعه  خدوم کادر درمان و مدافعین سالمت اهدا 

می کنیم که با جان خودشان، مدافع جان ما شده اند. آقای دکتر زالی ضمن 
تشکر و قدردانی از پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السالم 
بیان کردند: »به نظر می رسد یک نگاه جامع االطراف و چند وجهی در این 
جریان قابل مشاهده است. از آن جایی که کرونا صرفا یک مسئله  بیولوژیک 
نیست و ابعاد مختلف اجتماعی دارد، موجب شد دوستان با این نگاه به 

مسئله ورود کنند که جای تقدیر و تشکر دارد.«
الزم به ذکر است ویژه نامه »کرونا مثبت« در شماره دوم مشتمل بر 2۰ نگاشت 
تخصصی پیرامون ابعاد اجتماعی-انسانی بحران کرونا است و در چهار بخش 
الهیات کرونا )روایت دینی از ماجرای کرونا(، اجتماعیات کرونا )تأملی بر 
زمینه های اجتماعی و فرهنگی کرونا(، اقتصاد کرونا )بررسی آثار و پیامدهای 
اقتصادی کرونا( و واقعیت اجتماعی کرونا )تحلیل تأثیرات کرونا بر نظام 
سالمت و آموزش( تنظیم و تدوین شده است. شماره دوم ویژه نامه »کرونا 
مثبت« در 22۸ صفحه و به همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السالم 
منتشرشده است. با توجه به بروز و گستردگی بحران کرونا و لزوم همفکری 
و تضارب هرچه بیشتر آراء در ای  ن زمینه مخصوصاً میان اندیشمندان علوم 
انسانی، عرضه و انتشار این شماره مانند شماره قبل به صورت الکترونیک و 
رایگان خواهد بود تا به سهولت در دسترس همه سیاست گذاران، کارگزاران 

اجرائی، پژوهشگران و نخبگان علمی قرار گیرد.

دومینشمارهکتاب»کرونامثبتدو«اثرمرکزرشددانشگاهامامصادقعلیهالسالممنتشرشد

شکستن زنجیره  انتقال ویروس، تنها راه پیش روی ما
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یادداشتی به مناسبت روز پزشک

فرصت جانفشانی انسان برای انسان
تصویر ذهنی من از پزشکی 
تصاویر  از  است  ترکیبی 
دوران  از  که  مختلفی 
کودکی تا امروز تکه تکه 
در کنار هم قرار گرفته و 
یک تصویر چندبعدی ساخته است . پدر من، دکتر احمد باجغلی، 
متخصص جراحی عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان که االن دوران بازنشستگی را می گذراند، اولین تصاویر ذهنی 
من از پزشکی را شکل داده است. دوران دبستان من در زمان جنگ 
گذشت و در تمام آن دوران، پدرم یک ماه از هر سال را در بیمارستان 
صحرایی طبابت می کرد، همان طور که همه  همکاران او این کار را 
می کردند. در آن دوران اعزام یک ماه در سال به مناطق عملیات برای 
همه  پزشکان خصوصا آنها که برای دولت کار می کردند، اجباری بود 
اما این اجباری بودن چیزی از ارزش خدمت آنها کم نمی کند. به یاد 
دارم در آن دوره پدرم گاهی اوقات می توانست از جبهه با ما تماس 
بگیرد. در آن تماس ها من فقط کنار تلفن می ایستادم و به صدای او 
که با مادرم حرف می زد، گوش می کردم تا خیالم راحت شود که 
زنده و سالم است. وقتی پدر می خواست با من صحبت کند، بیشتر 
وقت ها قبول نمی کردم چون خیلی احساساتی می شدم و می دانستم 
اگر تلفن را بگیرم، به محض اینکه بگویم الو، گریه امانم را می برد و 

نمی توانم صحبت کنم. 
وقتی دوره  یک ماهه  حضور پدر در جبهه تمام می شد، معموال بدون 
اطالع قبلی به خانه برمی گشت و نیمه های شب صدایش را می شنیدم 
که از راه رسیده و دارد با مادرم صحبت می کند. دیدن پدرم بعد از 
یک ماه دوری، حس های متناقضی در من ایجاد می کرد. چیزی که 
قبل از هر چیز به یادم می آید، این است که او در طول این یک ماه 
ریشش را نتراشیده بود و دیدن آن چهره  پرمو برای من خیلی غریب 
بود. روزهای بعد فضای خانه با شنیدن خاطرات جبهه متفاوت می شد. 
خاطره  ای که در ذهن دارم این است که یک بار یک هفته پس از 
بازگشت پدر از جبهه، خبر رسید که بیمارستان صحرایی ای که او در 
آن کار می کرد، بمب خورده و همه  مجروحان، پرستاران و پزشکان 

آن بیمارستان از دست رفته اند.
تصویر دیگری که از کودکی درباره  شغل پزشکی در ذهنم ثبت شده، 
تصویر نیمه شب هایی است که تلفن خانه زنگ می خورد و چند دقیقه 
بعد پدرم به بیمارستان می رفت. این اتفاقی بود که معموال چند شب 
در هر ماه رخ می داد. آن از خواب پریدن ها و نیمه شب به بیمارستان 
رفتن های پدر باعث شد از کودکی به این موضوع پی ببرم که یک 
پزشک در زندگی به دنبال چیزی بیشتر از رفاه و راحتی است و انگار 

پزشکان سرشان برای یک چیزهایی درد می کند. 
تصویری که از پزشکی در ذهن من نقش بسته البته ابعاد دیگری هم 
دارد. در دوران کودکی من پزشک بودن یک پرستیژ و کالس اجتماعی 
بود. البته االن هم همین طور است، ولی آن موقع شدت این موضوع 
خیلی بیشتر بود. پزشکان نسبت به عموم مردم سطح اقتصادی بسیار 
باالتری داشتند. در آن دوران که مرزها بسته بود و بیشتر آدم ها حتی 
یک بار هم به خارج از کشور سفر نکرده بودند، خیلی از پزشکان 
تحصیل کرده  خارج از کشور و به اصطالح »خارج دیده« بودند و 
همسران آنها هم حتی اگر فقط دیپلم داشتند، به محض ازدواج با 
یک پزشک یک شبه »خانم دکتر« می شدند و گاهی از شوهرشان هم 
»دکتر تر« بودند! آنها در مهمانی های دوستانه و خانوادگی، حتی در 
همان دوران محرومیت زمان جنگ، بریز و بپاش زیادی داشتند. مشاهده  
این تفاوت ها من را با جنبه های مختلفی از زندگی پزشکان آشنا کرد.

من در آن زمان به شدت آرمان گرا بودم و مهمانی های پزشکان و 
رفتارهایی که در این مهمانی ها می دیدم، با آرمان های ذهنی من 
فاصله ی زیادی داشت. برای من علوم انسانی بسیار مهم بود و فکر 
می کردم کسی که فلسفه نمی داند، با ادبیات و هنر آشنا نیست، نگاه 
عمیق عرفانی ندارد و به درآمد و پول   اهمیت می دهد، حق ندارد با 
تکیه بر دانش محدود پزشکی اش فخرفروشی کند. به نظرم می رسید 
که پزشکان خود را »تافته  جدابافته« می دانند و در عالم نوجوانی نسبت 
به این »تافته  جدا بافته« بودن پزشکان هم شیفته بودم، هم منزجر. 
بعدها فهمیدم تصوراتی که در نوجوانی درباره  پزشکان داشتم، چقدر 

با واقعیت این انسان ها فاصله دارد.
زمانی که برای تحصیل وارد دانشکده  پزشکی شدم، متوجه تصاویر 
دیگری از پزشکان شدم و کم کم فهمیدم خیلی از تصورات قبلی ام 
درباره آنها اشتباه یا ناقص بوده است. در دانشکده  پزشکی، خیلی از 
دوستان پدرم حاال استادانم بودند و من در کالس درس و بر بالین 
بیمار با چهره ای کامال متفاوت از آنها روبرو می شدم. نمی توانستم باور 
کنم که این انسان های دلسوز، آگاه، باسواد و زحمتکش همان آدم هایی 
هستند که من در مهمانی ها فکر می کردم شخصیت های سطحی و مادی 
دارند. وقتی در سال اول پزشکی درس سخت و پیچیده  آناتومی را 
می خواندم و یاد نمی گرفتم، از تسلط دقیق و عمیق پدرم در آناتومی 
تعجب می کردم. خب او جراح بود و با آناتومی زندگی کرده بود؛ 
اگر آناتومی برای من چند عکس در کتاب بود، او هر روز 
در اتاق عمل با انگشتانش آناتومی را لمس می کرد. کم کم 
فهمیدم با غرور جوانی دانش پزشکی را خیلی کمتر از 
آنچه بود در ذهنم برآورد کرده بودم. کم کم فهمیدم گاهی 
چقدر سخت است اینکه بفهمیم درد قفسه  سینه از قلب 
است یا از معده یا از کیسه  صفرا یا اصال از هیچ کدام اینها 
نیست، فقط یک درد عصبی است. کم کم فهمیدم که ارتباط 
با بیمار، متقاعدکردن، اعتمادبخشی و همدلی با او چه ظرایفی 
دارد. کم کم فهمیدم پزشکی یک رشته  جدی و پیچیده است و تسلط 
در این رشته به مطالعه  زیاد در ابعاد مختلف نیاز دارد. من تا قبل از 
ورود به دانشکده  پزشکی فقط سویه  اجتماعی-اقتصادی پزشکی را 
آن هم به صورت محدود دیده بودم. در جمع پزشکان خیلی وقت ها 
بحث پول و درآمد و به رخ کشیدن های مادی مطرح می شود و اینها 

با آرمان های مخصوص دوران نوجوانی من به شدت فاصله داشت، 
اما کم کم فهمیدم که این دغدغه ها منحصر به پزشکان نیست؛ اگر به 
هر جمع دیگری نزدیک شوی، دغدغه ها و بحث های مادی را می بینی. 
البته پزشکان خصوصا در دوران نوجوانی من، درآمد بیشتری داشتند 
و شاید به همان دلیل بحث درباره  مادیات و سرمایه گذاری برایشان 

جدی تر از دیگران بود. 
کم کم به این نتیجه رسیدم که شناخت انسان چقدر پیچیده  است. 
انسان ها را باید از زوایای مختلف دید. نگاه کردن از یک زاویه   دید 
همیشه ما را به اشتباه می اندازد. درست همان طور که بچه ها درباره  
معلم هایشان اشتباه می کنند. آنها معلم شان را فقط در کالس درس 
می بینند و برایشان عجیب است که معلم هم مانند بقیه  آدم ها برای خرید 
نان به نانوایی می رود، گاهی با همسرش مشاجره می کند و بعضی 
وقت ها مثل همه  آدم های دیگر به مسافرت می رود. علت این است 

که بچه ها فقط از یک زاویه  دید معلمشان را دیده اند.
من از دوران کودکی، نوجوانی و پس از آن ورود به دانشکده  پزشکی، 
فارغ التحصیلی و دوران طرح و پس از آن وارد شدن به دوره  تخصصی 
و بازار کار حرفه ای و رقابت با همکاران، رشته  پزشکی و پزشکان را 
از زاویه دیدهای مختلفی دیده  و تجربه کرده ام. این زاویه های مختلف 
به من در ساختن یک تصویر دقیق تر از پزشکی و پزشکان کمک 
کرده است. بخشی از تصویری که من در نوجوانی از پزشکی داشتم، 
به مشاهدات من از برخورد دیگران برمی گشت. من »دوسوگرایی« 
نسبت به پزشکی را به وضوح در اطرافیانم می دیدم؛ ترکیب توامان 
شیفتگی و خشم نسبت به پزشکان، یا »پزشکی ستیزی«. پزشکان در 
نظر بسیاری از اطرافیانم افرادی بی مایه  و کم ارزش بودند مگر زمانی 
که فرزند خودشان در رشته  پزشکی قبول می شد، آن وقت همه این 

نگاه زیر و رو می شد و شیفته  پزشکی می شدند! 
به نظر من پزشکی خیلی شبیه آمریکاست؛ ما هم به آمریکا خشم داریم، 
هم شیفته  مهاجرت به آن  هستیم. بارها در مهمانی های خانوادگی که 
من و پدرم حضور داشتیم، کسی در مورد »قاتل بودن« یک پزشک 
باسواد و محبوب و مشهور داد سخن سر می داد و مثال ادعا می کرد 
که فالن دکتر پدرش را کشته و او را نفرین می کرد. من در آن دوران 
جوانی گاهی برآشفته می شدم، سعی می کردم از آن پزشک دفاع کنم و 
توضیح می دادم که بعضی از عوارض پزشکی اجتناب ناپذیرند و همه 
چیز به قصور پزشکی برنمی گردد اما پدرم سکوت می کرد و من هم 
کم کم سکوت را از او یاد گرفتم. بارها دیده بودم در جمعی که یک 
پزشک حضور دارد، بدون حتی پرسیدن یک سوال از او، دیگران 
درباره  یک بیماری و راه های درمان آن نظر درست و اشتباه را با هم 
می دهند و از اینکه معلومات درست و اشتباهشان را به رخ پزشک 
می کشند، خوشحال بودند. کم کم یاد گرفتم که بهتر است هر وقت 

در جمعی بحثی پزشکی شروع می شود، سکوت کنم. 
پزشکان تا حدود قابل توجهی بر مرگ و زندگی انسان ها تسلط دارند، 
محرم رازهایی هستند که گاهی بیمارشان به نزدیک ترین نزدیکانش 
هم نگفته است و همه ی اینها خواه ناخواه پزشک را در جایگاه باالیی 
قرار می دهد. طبیعی است که این جایگاه باال ممکن است پزشک 
را به خودشیفتگی سوق بدهد. البته در مورد خودشیفتگی پزشکان 
مساله  »سوگیری انتخابی« هم مطرح است؛ یعنی آنهایی که ویژگی های 
شخصیت خودشیفته داشته اند احتماال بیشتر به این رشته گرایش پیدا 
کرده اند. به هر حال این درست است که خودشیفتگی و غرور در 
پزشک ها زیاد است اما خودشیفته هستند که باشند، مگر نویسنده ها 
خودشیفته نیستند؟ مگر بازیگرها شخصیت هیستریونیک »نمایشی« 
ندارند؟ مگر نظامیان شخصیت سخت گیر و وسواسی ندارند؟ همه  ما 
انسانیم و ویژگی های مثبت و منفی را با هم داریم. با این همه هر چه 
می گذرد، جامعه مدرن تر می شود و پزشکی از وضعیت »پدرساالری« 
بیرون می آید، به رابطه  برابر بین پزشک و بیمار نزدیک می شویم و 

پزشکان شخصیت های فروتن تری پیدا می کنند.
تصویری که تا اینجا در ذهن من از پزشکی نقش بسته بود، در بحران 
کرونا با مشاهده  جانفشانی پزشکان باز هم تغییر کرد و ابعاد تازه ای به 
آن اضافه شد. البته جانفشانی پزشکان در خط مقدم پدیده  تازه ای نیست. 
کشور ما بحران های زیادی را پشت سر گذاشته است؛ از جنگ گرفته 
تا سیل و زلزله و بحران های طبیعی و اجتماعی دیگر. همیشه پزشکان 
و کادر درمان خلوص و وفاداری شان را به مردم ثابت کرده اند و در 
خط مقدم مبارزه، از راحتی خود و خانواده خود گذشته اند و حتی 
جایی که ضروری بوده جانشان را برای خدمت به هم نوعانشان فدا 
کرده اند. امروز هم در بحران کرونا ما همکاران زیادی را از دست 
داده ایم. با این حال کادر درمان فروتنانه و بزرگوارانه به مبارزه در خط 
مقدم ادامه می دهند. البته پزشکان نسبت به جمعیت عمومی تاب آوری 
بیشتری دارند. دوران طوالنی و سخت آموزش پزشکی، امتحان های 
سخت، کشیک های طاقت فرسا و تحمل بار روانی ناشی از مواجهه با 
افراد دردمند که در حال جدال با مرگ و تالش برای زندگی هستند، 
از پزشکان شخصیت های قوی و تاب آوری ساخته است اما پزشکان 
هم انسان هستند، با تمام نقاط ضعف مشترک انسانی؛ آن ها هم در 
معرض فرسودگی شغلی هستند و ممکن است کم بیاورند. تحمل 
این حجم از فشار کاری و روانی گاهی از تحمل انسان عادی خارج 
است. پزشکان در این دوران قشر آسیب پذیری هستند اما سربازی 
که در خط مقدم جانفشانی می کند توقع زیادی ندارد، فقط کمی 
قدرشناسی برایش کفایت می کند. مشاهده  جنبه های مختلف زندگی 
پزشکان طی این سالیان و تمرکز بر داشتن نگاه چندجانبه به پزشکی 
تصویر این انسان ها را در ذهن من به تصویری چندبعدی تبدیل 
کرده است. برای من پزشکان نه سپیدپوشان منجی بشریت هستند، 
نه افراد سطحی، ظاهربین و مادی، نه خودشیفتگانی که کسی را آدم 
حساب نمی کنند، نه افراد از جان گذشته. پزشکان همین هایی هستند 
که می بینید؛ انسان هایی مثل همه  آدم های دیگر با نقاط قوت بسیار و 
نقاط ضعف متعدد، با این تفاوت که پزشکان به عرصه ای پا گذاشته اند 

که پر است از فرصت جانفشانی برای انسان های دیگر.

 دکتر حافظ باجغلی
روانپزشک

تصویری  که 
تا اینجا در ذهن من 

از پزشکی نقش بسته بود، 
در بحران کرونا با مشاهده  جانفشانی 

پزشکان باز هم تغییر کرد و ابعاد تازه ای به 
آن اضافه شد. البته جانفشانی پزشکان در خط مقدم 

پدیده  تازه ای نیست. کشور ما بحران های زیادی را پشت سر 
گذاشته است؛ از جنگ گرفته تا سیل و زلزله و بحران های طبیعی و 

اجتماعی دیگر. همیشه پزشکان و کادر درمان خلوص و وفاداری شان را به 
مردم ثابت کرده اند و در خط مقدم مبارزه، از راحتی خود و خانواده خود 

گذشته اند و حتی جایی که ضروری بوده جانشان را برای خدمت 
به هم نوعانشان فدا کرده اند. امروز هم در بحران کرونا 

ما همکاران زیادی را از دست داده ایم. با این 
حال کادر درمان فروتنانه و بزرگوارانه 

به مبارزه در خط مقدم ادامه 
می دهند
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مجید فراهانی در صفحه شخصی خود با انتشار متنی نوشت: 
»تجربه انفجار بیروت تجربه ای بسیار تلخ و ناگوار بود که 
تاثیرات منفی آن دهه ها در بطن لبنان خواهد ماند. فراتر از 
هر حادثه و فاجعه درس آموخته ها و عبرت های آن باید 
گمرک های  اقصی نقاط  در  حتما  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
رسمی یا اسکله های غیررسمی، در مناطق ویژه اقتصادی 
و بنادر ساحلی و غیرساحلی کشور انبارهای مشابه انبار 
مواد شیمیایی بیروت یافت می شود که از این پس باید به 
عنوان یک بمب ساعتی نگریسته شوند اما عالوه بر اماکن 
یادشده انباشت مواد شیمیایی در بطن و مرکز شهرها و 

اماکن مسکونی خطرآفرین تر است.«
وی ادامه داد: »اینجاست که شناسایی نقاط پرخطر در شهر 
تهران و  دیگر شهرها و احتمال بروز فاجعه و برنامه ریزی 
برای خروج این بمب های ساعتی از شهر را باید از دولت 

و مدیریت شهری طلب کنیم.«
فراهانی با بیان اینکه رعایت نکردن شیوه های نگهداری و 
انباشت انبوه مواد شیمیایی در شهر می تواند در یک لحظه 
تمام نظام یک جامعه و شهر را به هم بریزد، اظهار داشت: 
»باید موضوع خروج تأسیسات پرخطر از شهر تهران بیشتر 
از گذشته در دستور کار قرار گیرد و شهرداری با کمک 
دولت باید برای تحقق آن کمر همت ببندد. فقط به عنوان 
یک  مثال به انبار نفت محله شهران که یک  بمب هیدروژنی 
داخل شهر و روی گسل زلزله مشا بنا شده توجه کنیم که 
انبار نفت شهران با مخازنی غول پیکر درست در بطن بافت 
مسکونی شمال غرب تهران در محله شهران قرار گرفته و 
هر روز حدود 300 تانکر 30 هزار لیتری حمل سوخت از 
ابرمخازن این انبار نفت بارگیری می کنند و سپس از وسط 
بافت مسکونی و خیابان ها و کوچه های شهران می گذرند 

و نهایتا وارد بزرگراه می شوند.«
وی با اشاره به اینکه سال 87 یکی از این تانکرهای 30 
هزار لیتری بنزین در بلوار شهران واژگون شد و سوخت 
آن، اطراف خانه های مسکونی تخلیه شد، یادآورشد: »29 
فروردین و اسفند سال 85 هم دو حادثه مشابه در شهران 
رخ داد که یکی اطراف مجتمع کوهپایه و آن یکی در شهر 
زیبا بود. مجددا در سال 95 نیز یک تانکر 32 هزار لیتری در 
میدان دوم شهران واژگون شد و شاید بخت با شهرانی ها یار 
بود که بنزین ها روانه فضای سبز شد و درختانش را برای 
همیشه خشک کرد، اما نکته این است که این بخت قرار 

نیست همیشه یار غار شهران و تهرانی ها باشد.«
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: »فقط 
کافی است یکی از تانکرها یا خودروی  حمل آن  هنگام 
سوخت گیری کنار مخازن دچار حادثه شود، آنگاه با انفجار 
فاجعه ای  دیگری  از  پس  یکی  سوخت  مخازن  سریالی 
ادامه  داد:  بیروت به سر تهران می آید.« وی  از  بزرگ تر 
»تصور کنید در زمان بارندگی و وقتی زمین لغزنده است، 
با  واژگون شود.  زمین  لغزندگی  اثر  بر  تانکرها  از  یکی 
کوچک ترین جرقه آتشی که راه می افتد، مهارنکردنی است. 
به تعداد تردد تانکرها خطر واژگون شدن آنها وجود دارد 
بار   300 به  نزدیک  روز  هر  این خطر  گفت  می توان  و 
شهران را تهدید می کند و هیچ کس هم حواسش به جان 

و مال مردم نیست.«
فراهانی افزود: »ساخت انبار نفت به سال 1353 برمی گردد 
 و قریب به نیم قرن پیش شهران در حاشیه حریم تهران 
عظیم  مخازن  و  شهران  نفت  انبار  و  نبود  بیش  بیابانی 
توسعه شهر  و  می گذرد  سال ها  بنا شدند.  بیابان  در  آن 
نفت  انبار  غلط  یا  درست  حاال،  و  شده  اجتناب ناپذیر 
شهران درست در وسط بافت مسکونی قرار دارد و صدها 
تأمین سوخت  از مهم ترین مراکز  با یکی  خانه عمودی 

پایتخت همسایه شده اند.«
وی در پایان یادآور شد: »خطر بیخ گوش نه فقط شهرانی ها، 
بلکه همه تهرانی هاست اما همه ماجرا این نیست و تردد 
روزانه ده ها تانکر 30 هزار لیتری بنزین از دل بافت مسکونی 

قرارگرفتن  فاجعه  دیگر  روی  و  است  روی سکه  یک 
مخازن عظیم انبار نفت روی گسلی است که بر اساس آمار 
سال هاست آبستن زلزله ای ویرانگر است که با فعالیت گسل 
مشا تلفات انفجار انبار نفت در شهران بسی بیش از زلزله 
تهران خواهد بود. فاجعه بیروت نشان داد مطالبه خروج 
انبارهای مواد شیمیایی از شهرها مانند خروج انبار نفت از 
شهران امروز نه یک مطالبه محلی، بلکه مطالبه ای ملی است.«

مکان نگهداری مواد شیمیایی شهر نیست
داوری،  مهدی  تهران  شهر  شورای  عضو  این  هشدار  با 
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران می گوید که این سازمان از مراکز نفتی پایتخت بازدید 
می کند. وی در گفت وگو با ایسنا درباره لزوم خروج انبارهای 
مواد شیمیایی از شهرها ازجمله شهر تهران، اظهار داشت: 
»از نظر سازمان آتش نشانی مکان نگهداری مواد شیمیایی، 
شهر نیست و هر جا که باشد ضروری است که اصول ایمنی 
برای آن رعایت شود. البته هر کدام از مواد شیمیایی شرایط 
خاص نگهداری دارند و حتما باید به شیوه اصولی نگهداری 

شوند تا احتمال وقوع حادثه و خطر شود.«
داوری درباره اینکه چند درصد از حریق های تهران مربوط 
این حریق ها  »تعداد  گفت:  است،  شیمیایی  مواد  انبار  به 
آنجایی که آتش سوزی مواد شیمیایی  از  اما  زیاد نیست، 
باید  باشد  آثار دیگری هم داشته  انفجار می تواند  به جز 
به احتمال وقوع این حریق ها توجه بسیاری کرد چراکه 

بسیار خطرزا هستند.«
»نه تنها  کرد:  تاکید  تهران  آتشنشانی  سازمان  مدیرعامل 
موضوعی  نیز  شیمیایی  مواد  حمل ونقل  بلکه  نگهداری، 
نمی توان گفت در  قرار گیرد.  توجه  باید مورد  است که 
تهران شرایط خاص و کنترل کننده الزم برای حمل ونقل 
مواد شیمیایی وجود ندارد اما می توان گفت الزم است که 
حمل ونقل مواد شیمیایی در تهران باید با دقت و کنترل 
بیشتری انجام بگیرد و نظارت بر حمل ونقل مواد شیمیایی 

در تهران افزایش یابد.«
مدیر عامل سازمان آتشنشانی تهران درباره انبارهای نفتی شهر 
تهران هم توضیح داد: »انبارهای نفتی دارای استانداردهای 
خاص خود هستند که خوشبختانه وزارتخانه نفت هم از 
آن وزارتخانه هایی است که نظارت دقیقی دارد. تا آن جایی 
که ما بازدید کردیم بسیاری از مسائل رعایت می شود اما 
اینکه آیا به طور دقیق تمام سیستم های الزم وجود دارد یا نه 

موضوعی است که خودشان باید توضیح بدهند.«
داوری با بیان اینکه انبارهای نفتی تهران در 3 منطقه واقع 
شده، تصریح کرد: »این انبارها در شهران، سوهانک و ری 
واقع شده اند و همه آنها توسط آتشنشانی بازدید شده است.« 
داوری در پایان افزود: »اینکه این مراکز باید در شهر باشد یا 
نه باید در سیاست های مدیریتی کالن تصمیم گیری شود.«

لزوم ورود وزارت نفت به ایمنی مخازن نفتی تهران
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم از لزوم ورود 
وزارت نفت و شرکت توزیع به مساله انبارهای نفت شهران 
خبر داد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر شائبه های ایمنی 
انبار نفت در غرب تهران، اظهار داشت: »سال هاست که 
موضوع انبار نفت در تهران پیگیری می شود و در شورای 
شهر چهارم نیز مکاتبات زیادی بین شهرداری، شورا، مدیریت 
بحران کشور و وزارت کشور انجام شد تا وضعیت ایمنی 
این انبارها تثبیت شود. بارها در این زمینه جلساتی برگزار 
شد تا چاره اندیشی شود. بررسی ها نشان داد جابجایی هزینه 
زیادی الزم دارد اما وزارت نفت اقدامات الزم در راستای 

استحکام بخشی سازه را انجام داد.«
وی با بیان اینکه الزم است طرح جامعی برای ذخیره سازی 
سوخت در تهران انجام شود، افزود: »بر اساس تجربیات 
جهانی باید مخازن اصلی در یک محل امن باشند و با تعبیه 
مخازن کوچک تر امر توزیع انجام شود و ما از وزارت نفت 
درخواست  می کنیم به این موضوع ورود کنند. مطرح شدن 
خطرپذیری انبارهای نفت همزمان با حادثه بیروت موجب 

ایجاد انحراف در موضوع شد.«

 از نظر سازمان آتشنشانی مکان 
نگهداری مواد شیمیایی، شهر 
نیست، اما اینکه این مراکز باید در 
شهر باشد یا نه باید در سیاست های 
مدیریتی کالن تصمیم گیری شود
- مهدی داوری

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران

 بدون تردید انفجارهای بندر 
بیروت بزرگ ترین حادثه انفجاری 
داخل شهری خارج از زمان جنگ 

بوده زیرا این حادثه رقمی 
معادل انفجار 80 تن تی ان تی 

است که می تواند زلزله ای 
معادل 4 ریشتر ایجاد کند

- امیر ساعدی داریان
متخصص سازه های ساختمانی

نیترات آمونیوم به خودی خود 
نمی سوزد، بلکه به عنوان منبعی 

از اکسیژن عمل می کند که 
می تواند احتراق مواد دیگر 

را سرعت ببخشد. برای اینکه 
احتراق صورت بگیرد، حضور 

اکسیژن الزم است

بمب های ساعتی شهری

ساعت 18 و 7 دقیقه به وقت لبنان )19 و 38 دقیقه به 
وقت ایران( به تاریخ ۴ اوت 2020 )1۴ مرداد 1399(، 
انفجاری مهیب در بندر بیروت نزدیک منطقه اشرفیه 
که یک منطقه گردشگری و در مجاورت ساختمان های 
دولتی است، همگان را شوکه کرد. شدت انفجار به حدی بود که کل شهر 
بیروت را لرزاند و ستون دود، ابر قارچ را بر فراز منطقه بندری ایجاد کرد 
و ساختمان های زیادی تا شعاع 10 کیلومتری این انفجار آسیب دیدند.
این انفجار بسیار قدرتمند باعث کشته شدن 220 نفر و زخمی شدن 
حدود 7 هزارنفر و مفقود شدن بیش از 110 نفر شد و بر اساس اعالم 
فرمانداری بیروت بیش از 300 هزار نفر بر اثر این حادثه بی خانمان 
شده اند. شدت انفجارها به حدی بود که به عنوان یکی از قوی ترین 

انفجارهای غیرهسته ای تاریخ از آن یاد شده است.

علت انفجار
علت حادثه بالفاصله پس از رویداد آن مشخص نبود و رسانه دولتی 
لبنان ابتدا خبر از انفجار در انبار وسایل آتش بازی داد و دیگر گزارش ها 
آن را انفجاری در یک پایانه نگهداری مواد نفتی یا شیمیایی گزارش 
کردند اما مدتی بعد اعالم شد انبارهایی در این بندر وجود داشت که در 
آنها مواد شیمیایی شامل نیترات آمونیوم نگهداری می شد. مسوول امنیت 
عمومی لبنان اعالم کرد انفجار به دلیل وجود مواد شدیدا قابل اشتعال که 
سال ها در آن محل نگهداری می شدند، روی داده است. این مواد متعلق 
به کشتی »MVRhosus« با پرچم مولداوی بوده که در سال 201۴ میالدی 

به دلیل مشکالت فنی موتور در بیروت پهلو گرفته بود.
کشتی حامل محموله حدود 2750 تن نیترات آمونیوم از مبدأ باتومی 
کشور گرجستان به مقصد کشور موزامبیک بوده که پس از مشکل 
انتقال  برای  اقتصادی  نداشتن صرفه  و  کشتی  برای  آمده  وجود  به 
مجدد، توسط مالک آن رها شده بود بنابراین محموله توسط دولت 
لبنان توقیف شده و حدود ۶ سال در این مکان بدون رعایت مسائل 
ایمنی نگهداری می شد . البته یک مقام امنیتی هم فاش کرد انفجار به 
دلیل جوشکاری در یکی از انبارها رخ داده  است. مقامات لبنان هم 
مسووالن انبار و حراست بندر بیروت را تا زمان مشخص شدن نتیجه 
تحقیقات درباره منشاء و علت انفجارها، تحت نظارت ارتش لبنان در 

بازداشت خانگی قرار دادند.
گفتنی است، بندر بیروت نقش حیاتی برای لبنان دارد و شریان تغذیه 
این کشور است. در نزدیکی محل انفجار سیلوی ذخیره گندم بوده که 
در اثر انفجار بخش اعظم آن از بین رفته است و این در حالی است 
که لبنان ماه هاست با بحران اقتصادی شدید دست وپنجه نرم می کند، به 
طوری که قیمت نان 50 درصد افزایش یافته و با آسیب دیدن سیلوی 

گندم، لبنان با مشکالت بیشتری در این رابطه روبرو خواهد شد.
البته دامنه اتفاقات در لبنان پس از این انفجار گسترده تر شد و با استعفای 
تعدادی از وزرای این کشور، نخست  وزیر هم استعفای خود را به رئیس جمهور 
اعالم کرد. حسان دیاب، نخست وزیر مستعفی لبنان برای تقدیم استعفای 
دولتش به کاخ بعبدا و دیدار میشل عون، رئیس جمهوری رفت و عون 
استعفای او را پذیرفت. به این ترتیب دولت حسان دیاب به عنوان دولت 

»پیشبرد امور« تا زمان تشکیل دولت جدید روی کار خواهد بود.

نیترات آمونیوم و حوادث ناشی از آن
نیترات آمونیوم، ماده ای است که در کود شیمیایی پرمصرف است و 
آنطور که اعالم شده عامل اصلی انفجار بندر بیروت بوده است. حال 
می خواهیم مروری بر ترکیب این ماده شیمیایی داشته باشیم. نیترات 
آمونیوم با فرمول شیمیایی NH4NO3 به شکل تکه های کوچک متخلخل 
تولید می شود و یکی از رایج ترین کودهای شیمیایی جهان است. البته 
این ماده در مواد منفجره حفر معدن هم کاربرد زیادی دارد و آن را 
با مازوت مخلوط  کرده و با یک چاشنی منفجر می کنند. برای اینکه 
نیترات آمونیوم صنعتی فاجعه بیافریند، عوامل زیادی الزم است که به 

نظر می رسد در بیروت همین اتفاق افتاده باشد.
نیترات آمونیوم به خودی خود نمی سوزد، بلکه به عنوان منبعی از اکسیژن 
عمل می کند که می تواند احتراق مواد دیگر را سرعت ببخشد. برای اینکه 
احتراق صورت بگیرد، حضور اکسیژن الزم است. تکه های نیترات آمونیوم، 
منبع بسیار فشرده تری از اکسیژن به وجود می آید و به همین دلیل در 

مواد منفجره حفر معدن، آن را با سوخت مخلوط می کنند اما اگر دما به 
اندازه کافی باال باشد، نیترات آمونیوم می تواند به خودی خود و به سرعت 
تجزیه شود. این فرایند، گازهایی ازجمله اکسیدهای نیتروژن و بخار آب 
تولید می کند و این رها شدن سریع گاز است که باعث انفجار می شود.
تجزیه نیترات آمونیوم ممکن است زمانی روی دهد که در محل انبار 
شدن آن انفجاری اتفاق بیفتد و آتش سوزی شدیدی به وجود بیاید. این 
اتفاقی بود که در انفجار سال 2015 تیانجین در شرق چین رخ داد. در 
آن حادثه نیترات آمونیوم کنار مواد شیمیایی قابل اشتعال در کارخانه ای 
انبار شده بود. در انفجار قطار باری در نزدیکی ایستگاه خیام در 17 
کیلومتری نیشابور هم که روز 29 بهمن سال 1382 رخ داد و بیش از 
350 نفر کشته و ۴۶0 نفر زخمی شدند، نیترات آمونیوم مظنون احتمالی 

این حادثه ریلی بود.
داده  رخ  آمونیوم  نیترات  با  که  عمدی  انفجار  فاجعه بارترین  شاید 
انفجار خودرویی بمب گذاری شده مقابل یک ساختمان دولتی در شهر 
اوکالهماسیتی آمریکا بود. این واقعه پیش از حمالت 11 سپتامبر 2001 
مرگبارترین حمله تروریستی در خاک آمریکا بود. در این بمب گذاری، 
تیموتی مک وی، بازنشسته ارتش آمریکا، که اندکی پیش از محل گریخته 
بود، چاشنی انفجار کامیونی پر از کود شیمیایی و سوخت را کشید. 
آتش گرفتن سوخت و نیترات آمونیم باعث انفجاری عظیم شده بود 
که هر 9 طبقه ساختمان را متالشی کرد. انفجار چنان نیرومند بود که 
ضلع شمالی ساختمان را کامال ویران کرد. کف طبقات ساختمان به 
توده در هم پیچیده ای از بتن تبدیل شد. خودروهای پارک شده در آن 
نزدیکی آتش گرفته بودند و دودی سیاه به آسمان شهر می فرستادند. 
در این حادثه 1۶8 نفر کشته و بیش از ۶80 نفر زخمی شدند. به گفته 

امدادگران، بوی تند نیترات ساعت ها در هوا بود.
نیترات آمونیوم از مظنونان اصلی انفجارهای دیگری نیز هست. ازجمله 
در بمب گذاری های شهر مدیسون، در ایالت ویسکانسن آمریکا در سال 
1970میالدی، بمب گذاری های سال 2011 میالدی دهلی، بمب گذاری 
سال 2011 میالدی در اسلو و انفجارهای سال 2013 میالدی حیدرآباد 
در هند. در سال 2009 میالدی، فرمانداری منطقه مرزی شمال غرب 

پاکستان هم استفاده از کود شیمیایی نیترات آمونیوم را ممنوع کرد.

بزرگ ترین حادثه انفجاری غیر از زمان جنگ
امیر ساعدی داریان، استاد دانشگاه و متخصص سازه های ساختمانی در 
ارزیابی تخصصی خود از انفجارهای رخ داده در بندر بیروت لبنان، گفت: 
»در طول تاریخ مدرن شهرسازی، وقایع انفجاری متعددی اتفاق افتاده که 
برخی از آنها در زمان جنگ بوده و یک سری حوادث انفجاری داخل 
شهری، دوران خارج از جنگ بوده اند. اکنون برای تحلیل انفجارهای 
لبنان باید به حوادث نوع دوم؛ یعنی انفجارهای داخلی شهر، خارج از 
دوران جنگ، متمرکز شد. انفجارهای بندر بیروت خارج از زمان جنگ 
است و مراد از این مفهوم این است که مواد و تجهیزاتی که عامل این 

رخداد شده اند، متفاوت از یک انفجار در مقطع جنگ هستند.«
وی افزود: »ابتدا باید توجه داشت در ارتباط با مواد منفجره با دو گونه 
مواد مواجه هستیم؛ مواد منفجره و مواد قابل انفجار. برای نمونه باروت 
یک ماده منفجره است اما کپسول یک ماده قابل انفجار. مواد قابل انفجار 
موادی هستند که به دالیلی فارغ از انفجاری بودن آنها، مورد استفاده 
قرار می گیرند اما تحت شرایط خاص و اتفاقات غیرمترقبه می توانند 
به عاملی برای انفجار تبدیل شوند. به عنوان مثال انفجار و آتش سوزی 

کلینیکی در شمال تهران در چند وقت گذشته.«
این کارشناس شهرسازی در ادامه تصریح کرد: »در ارتباط با حادثه 
بیروت نیز دقیقا مساله همین بود. ماده »نیترات آمونیوم« یک ماده شیمیایی 
است که قابلیت انفجار دارد ولی به خودی خود منفجر نمی شود و به 
عنوان ماده ای منفجر تعریف نشده است. اگر نیترات آمونیوم هم به 
عنوان یک ماده منفجره مورد توجه قرار بگیرد، ماده ای است که از نظر 
ضریب اصطکاکی و انفجاری در درجه پایینی قرار دارد؛ یعنی به آسانی 

منفجر نخواهد شد.«
ساعدی داریان اظهار داشت: »زمانی که بخواهیم یک سیستم انفجاری را 
درست کنیم، سیستم انفجاری باید دو جزء داشته باشد؛ جزء اول یک 
ماده انفجاری با ضریب اصطکاک و انفجار بسیاری باال که از آن به عنوان 
چاشنی یاد می شود و جزء دوم، یک ماده انفجاری با ضریب انفجاری 
پایین و قدرت انفجار باال که از آن به عنوان خرج اصلی انفجار یاد 

می شود. چاشنی با حجم و وزن کم ولی ماده اصلی با حجم و وزن زیاد 
استفاده می شود؛ ترکیب این دو یک سیستم انفجاری را درست می کند.«
این استاد دانشگاه تاکید کرد: »اکنون توجه به این امر ضروری است 
نیترات آمونیوم  بیروت یک خرج اصلی تحت عنوان  که در حادثه 
وجود دارد که به آسانی نیز قابل انفجار نیست. به طور حتم برای این 
انفجار یک چاشنی نیز وجود داشته اما اینکه این چاشنی چه ماده ای 
بوده هنوز مشخص نیست. این چاشنی ممکن است در یک حرکت 
تروریستی در محل جا داده شده باشد یا ممکن است چاشنی در اثر 
یک حادثه غیرمترقبه و سهل انگاری بوده باشد؛ مانند آنچه که برخی ها 
بحث جوشکاری را مطرح می کنند. آنچه که قطعی بوده این است که 
یک ماده منفجره در حجم و وزن کم ولی با قابلیت انفجار باال صددرصد 

به کار گرفته شده است.«
وی اضافه کرد: »اگر فیلم های انفجار و روند اتفاق افتادن حادثه به دقت 
مورد توجه قرار گیرد مشخص است که ابتدا به ساکن دود و گاز سفید 
رنگ بلند می شود که مستقیم در ارتباط با نیترات آمونیوم است. بعد از 
آن شاهد دود قرمزرنگ مایل به قهوه ای هستیم که دقیقا اکسید نیتروژن 
است بنابراین شواهد و قراین نشان می دهد انفجار با خرج نیترات 

آمونیوم اتفاق افتاده است.«
این کارشناس مسائل شهرسازی ادامه داد: »در سطحی دیگر می توان 
این انفجار را با انفجارهای داخلی شهری سابق مورد بررسی قرار داد. 
تاکنون چند انفجار بزرگ شهری اتفاق افتاده که یکی از آنها انفجار 
ساختمان »الخبر« در عربستان سعودی و دیگری انفجار به وقوع پیوسته 
در اوکالهامای آمریکا بود که خرج اصلی آن نیز نیترات آمونیوم بوده 
است. نکته قابل توجه این است که اتفاقات انفجاری داخل شهری؛ چه 
ناشی از حوادث تروریستی و چه ناشی اتفاقات غیرمترقبه، زمانی که 
قدرت انفجار را با »تی ان تی« معادل می کنیم، به صورت قابل توجهی 
از انفجار بیروت در سطح پایین تری قرار دارند. برای مثال در انفجار 
اوکالهاما وزن نیترات آمونیوم معادل2/5 تن بود اما در لبنان وزن نیترات 
2700 تن بود؛ یعنی حدود 1000 برابر بیشتر. این رقم نشان می دهد 
حادثه بیروت در وسعت و دامنه ای بسیار گسترده تر اتفاق افتاده است. 
بدون تردید انفجارهای بندر بیروت بزرگ ترین حادثه انفجاری داخل 
شهری خارج از زمان جنگ بوده زیرا حادثه لبنان رقمی معادل انفجار 
80 تن تی ان تی است که می تواند زلزله ای معادل ۴ ریشتری ایجاد کند.«
ساعدی داریان تصریح کرد: »به هیچ عنوان در هیچ مکانی از جهان، 
چنین حجمی از خروج انرژی در ساخت سازه های ساختمانی مورد 
از حادثه در  عبارتی، تصور چنین حجمی  به  نمی گیرد.  قرار  توجه 
ذهن هیچ طراحی نمی گنجند. فقط کافی است توجه داشته باشیم موج 
ایجادشده در حادثه بیروت 5 هزار متر در ثانیه سرعت داشت؛ یعنی 
در هر یک ثانیه 5 کیلومتر می توانست حرکت کند. نتیجه اینکه باید 
توجه داشت در طراحی ساختمان آیین نامه های مختلفی وجود دارد 
که راه های مقابله با انفجار را برای ما تعریف می کند اما هیچ گاه چنین 
لزومی برای ساختمان های شهری وجود ندارد که اتفاقی معادل انفجار 

2700 تن نیترات آمونیوم مورد لحاظ قرار گیرد.«
با وقوع انفجار در بندر بیروت لزوم توجه به ایمنی شهری بیشتر شد 
و با اظهارنظر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران درمورد وضعیت 
انبار نفت در بافت مسکونی منطقه شهران و احتمال وقوع فاجعه ای 
دهشتناک تر از بیروت در تهران توجه ها به سمت شهر تهران معطوف شد.

گزارش »سالمت« از حادثه لبنان و حواشی آن

انفجار بیروت، دنیا را لرزاند 
 علی 

ابراهیمی

بر اساس تجربیات جهانی باید 
مخازن اصلی نفت در محل امن 
باشند و با تعبیه مخازن کوچک تر 
امر توزیع انجام شود. ما از 
وزارت نفت درخواست  می کنیم 
به این موضوع ورود کنند. مطرح 
شدن خطرپذیری انبارهای نفت 
همزمان با حادثه بیروت موجب 
ایجاد انحراف در موضوع شد
- محسن هاشمی
رئیس شورای شهر تهران

باید موضوع خروج تأسیسات 
پرخطر از شهر تهران در دستور 
کار قرار گیرد. به عنوان مثال 
به انبار نفت محله شهران که 
یک  بمب هیدروژنی داخل شهر 
و روی گسل زلزله مشا بنا شده 
توجه کنیم که این انبار نفت با 
مخازنی غول پیکر درست در بطن 
بافت مسکونی شمال غرب تهران 
در محله شهران قرار گرفته و هر 
روز حدود 300 تانکر 30 هزار 
لیتری حمل سوخت از ابرمخازن 
این انبار نفت بارگیری می کنند
- مجید فراهانی
عضو شورای شهر تهران



مراقبت در برابر گرما در تابستان کرونایی 

تابستان با رنگ و بوی کرونایی
مراقبت از سالمت در برابر 
همیشه  هوا  گرمای  شرایط 
مورد تایید است اما امسال 
کرونا همچنان  که ویروس 
جوالن می دهد، اوضاع کمی فرق می کند. این 
روزها باید عالوه بر رعایت اصول پیشگیری 
از گرمازدگی و مسمومیت غذایی، روش های 
محافظت در برابر ویروس را نیز به خاطر داشته  
باشیم و عالئم ابتال به کووید-19 را جدی بگیریم. 

»گرمازدگی« چیست؟
گرمازدگی که هایپرترمی نیز گفته می شود، اختالل 
در مکانیسم بدن برای کنترل دمای درونی است. 
این حالت معموال پس از حضور طوالنی در هوای 
گرم یا فعالیت شدید در محیط گرم یا مرطوب 
اتفاق می افتد. در این شرایط، گرما موجب کاهش 

آب بدن می شود و دمای بدن باال می رود.
حساسیت نسبت به تغییرات ناگهانی دما، مصرف 
برخی داروها و تعریق ناکافی در بعضی افراد زمینه 
تشدید گرمازدگی را فراهم می کند. کودکان، 
سالمندان، افراد چاق، ورزشکاران و مبتالیان 
به بیماری های قلبی و تنفسی بیشتر در معرض 

آسیب های گرمازدگی هستند. 
گرمازدگی با احساس تشنگی شدید، سرگیجه، 
تعریق زیاد، تب باال، خواب آلودگی غیرعادی، 
گرفتگی عضالنی،  پوست،  قرمزی  و  گرمی 
افزایش  و  نفس زدن  تهوع،  حالت  سردرد، 

فشارخون همراه است. 
بروز عالئم گرمازدگی نیاز به اقدام فوری برای 
کاهش دمای بدن فرد را دارد. در این شرایط، باید 
فرد را فوری به محل خنک رساند، جرعه جرعه 
آب به او داد و با مرطوب کردن لباس ها دمای 
بدن را پایین آورد. بی توجهی به این مساله خیلی 
سریع عالئم را تشدید می کند و فرد بیهوش 
می شود. این نکات به خصوص در مورد افراد 

آسیب پذیر باید بسیار جدی تلقی شود. 

»ماسک« را نباید فراموش کرد!
نابودی  در  تاثیری  هوا  گرمای  متاسفانه 
گسترده  همه گیری  و  نداشت  کرونا  ویروس 
دارد.  دنیا وجود  در سراسر  بیماری همچنان 
رعایت توصیه های محافظت در برابر ویروس 

به خصوص پرهیز از تجمع و استفاده از ماسک 
اهمیت جدی دارد. گرچه خارش، تعریق، مشکل 
در نفس کشیدن و... به دلیل استفاده از ماسک در 
هوای گرم آزاردهنده است، حفظ سالمت ارزش 
تحمل شرایط را دارد. بهتر است ماسک با رنگ 
روشن انتخاب شود تا گرمای کمتری جذب کند. 
نکته مهم دیگر اینکه ماسک یکبار مصرف در 
روزهای گرم نسبت به ماسک پارچه ای برتری 

دارد زیرا تنفس راحت تر خواهدبود. 
باید دانست در گرمای شدید که ماسک مرطوب 
می شود، تاثیر محافظت در برابر ویروس را از 
دست می دهد و باید در این حالت تعویض شود. 
معموال هنگام احساس گرما ماسک را روی 
صورت جابجا می کنیم. این کار بسیار اشتباه است 
و باید به خصوص در اماکن عمومی رعایت شود. 
حتما هنگام خروج منزل چند ماسک درون کیسه 
پالستیک همراه داشته باشید و پیش از استفاده 
ماسک جدید، دست ها را با  آب و صابون بشویید. 

ژل ضدعفونی و گرما
استفاده از محلول و ژل های ضدعفونی در شرایط 
امکان سطح آلودگی باال یا عدم دسترسی به آب 
و صابون، راهکار خوبی برای پیشگیری از ابتال به 
ویروس کروناست اما این محصوالت در هوای 

گرم موثر نیستند و حتی می توانند آسیب زا باشند. 
به گفته بعضی از متخصصان پوست، استفاده از 
ژل و محلول ضدعفونی که 70 درصد الکل 
دارد، می تواند زمینه ساز سوختگی پوست در 
محصوالت  این  همچنین  شود.  گرم  هوای 
رنگدانه های پوست را افزایش می دهند که احتمال 
ناراحتی های پوستی مانند لکه های تیره وجود 
دارد. توصیه می شود تا حد امکان دست ها با 

آب سرد و صابون شسته شوند.

تامین آب بدن در روزهای گرم
نوشیدن مرتب آب در روزهای گرم اهمیت جدی 
در حفظ سالمت دارد. این نکته به خصوص 

در دوران همه گیری کرونا که ماسک استفاده 
دهان حالت  زیرا  رعایت شود  باید  می شود 
خشکی پیدا می کند. البته برای نوشیدن آب 
نباید منتظر احساس تشنگی بود زیرا در این 
تشنگی  و  می شود  کم آبی  دچار  بدن  حالت 
عالمت هشدار است. از مصرف الکل و قهوه 
نیز به دلیل تسهیل کاهش آب بدن باید پرهیز کرد. 
کودکان، سالمندان، خانم های باردار و مبتالیان 
به بیماری های قلبی و تنفسی حتی االمکان در 
به کووید-19  مبتال  افرادی که  بمانند.  منزل 
هستند و می توانند دوره بیماری را در منزل 
سپری کنند، باید به تامین آب بدن،استراحت 

کافی و پرهیز از فعالیت توجه کنند. 

تهویه در روزهای کرونایی؛ 
آری یا نه؟

ویروس کرونا اساسا از طریق ذرات تنفسی 
فرد آلوده منتقل می شود. به همین دلیل استفاده 
از دستگاه خنک کننده در محیط های شلوغ 
نقش  ویروس  انتشار  در  می تواند  بسته  و 
در  که  است  این  اقدام  بهترین  داشته باشد. 
مجزا  تهویه  یا  پنکه  اتاق  هر  و...  ادارات 
داشته باشد تا ویروس به قسمت های دیگر 
افراد  از  هیچ یک  اگر  حتی  و  نشود  منتقل 
حاضر در یک محیط عالئم واضح بیماری 
در  البته  شود.  رعایت  احتیاط  این  ندارند، 
ماسک  اگر  حتی  دیگری  فرد  که  صورتی 

دارد وارد اتاق شود، باید دستگاه خاموش 
شود. همچنین فیلترهای تهویه مرتب تمیز و 
تعویض شوند تا قابلیت خوبی داشته باشند. 
پنجره ها در ساعات خنک روز و  بازکردن 
تعویض هوای محیط به کاهش خطر ویروس 

کمک می کند. 
این نکته باید هنگام مراقبت از بیمار در منزل 
به طور جدی رعایت شود و در صورتی که 
یکی از اعضای خانواده مبتال یا مشکوک به 
بیماری است، باید در اتاق جدا و با تهویه 

در یک اتاق مراقبت شود.
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ویروس کرونا اساسا از طریق ذرات 
تنفسی فرد آلوده منتقل می شود. 
به همین دلیل استفاده از دستگاه 
خنک کننده در محیط های شلوغ و بسته 
می تواند در انتشار ویروس نقش 
داشته باشد. بهترین اقدام این است 
که در ادارات و... هر اتاق پنکه یا 
تهویه مجزا داشته باشد و حتی اگر 
هیچ یک از افراد حاضر در یک محیط 
عالئم واضح بیماری ندارند، این احتیاط 
رعایت شود. البته در صورتی که فرد 
دیگری حتی اگر ماسک دارد وارد 
اتاق شود، باید دستگاه خاموش شود. 
همچنین بازکردن پنجره ها در ساعات 
خنک روز و تعویض هوای محیط به 
کاهش خطر ویروس کمک می کند 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

 توصیه های مراقبت از سالمت در هوای گرم 
نوشیدن آب کافی

بدن به طور متوسط به 1/5 لیتر آب در روز نیاز دارد که این 
است  بهتر  البته  می شود.  بیشتر  گرم  روزهای  در  مقدار 

آب در حد کم اما مداوم نوشیده شود. آب خیلی سرد 
راهکار خوبی برای رفع تشنگی نیست زیرا شوک 

بدن  و  می شود  ایجاد  گوارش  سیستم  در  دمایی 
برای تعادل دمای درونی واکنش نشان می دهد 
برعکس،  خواهدبود.  همراه  گرما  تولید  با  که 
متسع  زیرا عروق  دارد  بهتری  تاثیر  ولرم  آب 

پایین می آید.  بدن  دمای  و  می شوند 

پرهیز از حضور بیرون از منزل
عالوه بر گرمای هوا که موجب تعریق زیاد و 
گرمازدگی می شود، شیوع کرونا نیز عامل خطر 
جدی برای حضور بیرون از منزل است. تا حد 

برای  را  خنک  ساعات  و  بمانید  منزل  در  امکان 
خریدهای ضروری اختصاص دهید. 

خنک کردن دمای بدن
خنک  لباس های  مطلوب،  حد  در  بدن  دمای  حفظ  برای 

بپوشید و صورت، گردن و ساعد دست ها را مرتب بشویید یا 
خیس کنید. در صورتی که مجبور به حضور بیرون از منزل هستید، 

مرتب آب بنوشید و روی صورت آب بپاشید. 

اجتناب از ورزش شدید
فعالیت جسمانی دمای بدن را باال می برد و در هوای گرم این وضعیت 
بیشتر  نیز  را  عضالنی  گرفتگی  احتمال  گرما  همچنین  می شود.  تشدید 
می کند. ورزش را به  صبح زود یا شب که هوا خنک است، موکول کرده 
و محیط خلوت را انتخاب کنید. حضور در سالن ورزشی به دلیل تجمع 

افراد و سرایت ویروس کرونا در این دوران اصال توصیه نمی شود. 

تغذیه درست و کافی
در هوای گرم اشتها کم می شود و همین مساله می تواند بدن را ضعیف 
بهبود  برای  و  کنید  رعایت  را  متنوع  و  متعادل  غذایی  شیوه  حتما  کند. 
اشتها از سبزیجات معطر کمک بگیرید. خوراکی های مغذی برای تقویت 
سیستم ایمنی به خصوص ماهی، میوه ها، سبزیجات و منابع امگا3 را در 

بگنجانید.  روزمره  برنامه 

به کودکان بیشتر  توجه 
کودکان نسبت به گرما آسیب پذیرتر هستند و عالوه بر خطر کم آبی ممکن 

است در معرض ابتالی فوری به گرمازدگی 
باشند. هرگز در ساعات گرم روز کودکان را 
از منزل بیرون نبرید و آب و مایعات فراوان 

بدهید.  آنها  به  
در مورد شیرخواران مراقب باشید که شیر مانده 

در شیشه شیر را حتما دور بریزید و فقط هنگام 
مصرف، شیر را آماده کنید. 

مسمومیت غذایی از  پیشگیری 
شایعی  اتفاق  تابستان  در  غذایی  مسمومیت های  به  ابتال 

و  تخم مرغ  مرغ،  به خصوص  غذایی  مواد  ناکافی  پخت  است. 
جگر مهم ترین عوامل زمینه ساز این مشکل خواهدبود. عالوه بر گرما، 
را  غذایی  مواد  پس  می شود.  منتقل  طریق  این  از  نیز  کرونا  ویروس 
مانده  غذای  هرگز  و  کنید  نگهداری  یخچال  درون  حتما  بپزید،  کامال 

در محیط را نخورید.

 با گرمای هوا می توان »خواب  راحت« داشت؟ 
تابستان  در  افراد  از  خیلی  و  می شود  مطلوب  مانع خواب  که  است  عواملی  از  یکی  هوا  گرمای 
بی حوصلگی  و  خستگی  بروز  سبب  ناکافی  خواب  اینکه  بر  عالوه  بخوابند.  راحت  نمی توانند 
شده و مانع توانایی برای فعالیت روزمره می شود، سیستم ایمنی را نیز ضعیف می کند که در این 
از این مساله رنج می برید، حتما  افزایش می دهد. اگر  ابتال به بیماری را  روزهای کرونایی زمینه 

این توصیه ها را به  کار ببرید:

شام سبک بخورید
هرچه غذا سنگین تر باشد، هضم نیز طوالنی تر خواهدبود. همیشه توصیه می شود وعده شام غذای 
سبک باشد اما در تابستان این نکته بیشتر اهمیت دارد زیرا شب ها کوتاه است و معموال شام دیر 
پرهیز شود  پنیر  غذاهای حاوی  و  پاستا  غذاهای سرخ شده،  از خوردن  می شود. همچنین  صرف 

اما حتما ساالد و میوه میل شود. 

به تهویه اتاق توجه کنید
خوابیدن در اتاق گرم و بدون تهویه مناسب اصال خوشایند نیست. در طول شب که هوا خنک 
را مرطوب  پرده  داشته باشد. حتی می توانید  تا هوا جریان  کنید  باز  را  پنجره ها  است حتما 
خیلی  اتاق  که  در صورتی  باشد.  داشته  اتاق جریان  در  هوای خنک تر  تا  کنید 
باعث  تابش خورشید  تا  کنید  استفاده  مناسب  پرده های  از  است،  روشن 

گرمای بیش از حد اتاق نشود. 

لباس و ملحفه نخی داشته باشید 
هستند.  گرما  احساس  و  زیاد  تعریق  باعث  نایلونی  الیاف 
حتما پیش از خواب لباس راحتی از جنس نخی بپوشید و 
ملحفه ها را از جنس نخی انتخاب کنید. اگر خیلی نسبت 
به گرما حساس هستید، ملحفه را یکی-دو ساعت قبل از 
خواب درون یخچال بگذارید تا خنک شود و راحت تر 

به خواب بروید. 

 قبل از خواب، دوش بگیرید
دوش آب ولرم پیش از خواب به خنک شدن بدن کمک 
می کند و در بهبود خواب موثر است. البته از حمام طوالنی 
گرم و دوش آب خیلی سرد پرهیز کنید زیرا ریتم قلب را 

افزایش می دهد و عامل تولید گرما در بدن خواهدبود. 

اخبار گوش ندهید
خبرهای  و  دارند  نگرانی  کرونا  ویروس  مورد  در  افراد  همه  امروزه 
عامل  مورد  این  در  زیاد  اما حساسیت  پیگیری می کنند  را  بیماری  به  مربوط 
بروز استرس است و آرامش را سلب می کند. این حالت به خصوص پیش از خواب، 
نگران کننده است و مانع خواب راحت می شود. حتما یک ساعت پیش از خواب تلفن همراه را 
برای  کار  بهترین  مطالعه  بپرهیزید.  ترسناک  و  مهیج  فیلم های  تماشای  از  بگذارید. همچنین  کنار 

کسب آرامش پیش از خواب است.

موضوع روز شماره هفتصدوشصت ویک  بیست وپنج مرداد نودونه6



14 توصیه کاربردی برای نذری دادن در ماه محرم

نذری در شرایط  کرونایی

یکی از رسوم رایج در ماه محرم میان ایرانیان، 
پختن و پخش غذای نذری است. امسال که 
ماه محرم با شیوع ویروس کرونا در سراسر 
جهان همزمان شده، سواالت زیادی در ذهن 
افرادی که هر سال نذری می پختند و پخش 
می کردند، مطرح شده است؛ مثال اینکه چگونه 
می توانند نذری را در سالم ترین و ایمن ترین 
شرایط ممکن طبخ و پخش کنند؟ از این رو، 
در ادامه با مهم ترین نکاتی که باید درباره پختن 
و پخش نذری در این ایام در نظر بگیریم و 

بدانیم، بیشتر آشنا می شویم. 

1. ابتدا بهتر است بدانید براساس اعالم سازمان 
بهداشت جهانی هیچ گونه شواهدی مبنی بر 
انتقال کووید-19 از طریق مواد غذایی وجود 
ندارد. به عبارت ساده تر، مواد غذایی به خودی خود 

نمی توانند عامل ابتال به کووید-19 باشند. 
2. یکی از نکات بسیار کمرنگی که درباره 
انتقال کووید-19 از طریق مواد غذایی وجود 
دارد و سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند که 
ما نمی توانیم به عنوان راه انتقال روی آن حساب 
باز کنیم، این است که فرد مبتال به کووید-19 
ماسک نزند، اصول بهداشتی تنفسی را رعایت 
نکند و داخل دست خودش سرفه یا عطسه 
کند. سپس با همین دست آلوده به ظروف و 
مواد غذایی دست بزند و فرد دیگری در فاصله 
بسیار کوتاهی از این کار با آن ظرف یا غذای 
آلوده تماس داشته باشد و سپس دست خودش 
را به بینی، چشم ها یا دهان بزند و مبتال شود. 
با این حساب می بینید که این چرخه به قدری 
غیرمحتمل است که به گفته سازمان بهداشت 
جهانی نمی تواند در اپیدمیولوژی بیماری کرونا 

جایی داشته باشد. 
3. اگر بخواهیم جمع بندی دو نکته ذکرشده را 
داشته باشیم، باید بگوییم که بیشترین نگرانی در 
بحث مواد غذایی، نگرانی از انتقال کووید-19 از 
طریق تراکم افراد هنگام طبخ، ِسرو و توزیع غذا 
یا مواد غذایی است. به عبارت ساده تر، هرچه 
تعداد جمعیت افرادی که قرار است در پخت 
نذری در فضای سرپوشیده شرکت کنند، بیشتر 
باشد، احتمال انتقال کووید-19 و بیمار شدن افراد 
هم بیشتر خواهد شد. از این رو، توصیه اصلی بر 
عدم تجمع در فضای سرپوشیده هنگام طبخ، ِسرو 

و توزیع غذای نذری است، مثال اگر تا سال 
گذشته 10 یا 20 نفر به صورت همزمان کارهای 
مشترکی را در فضای سرپوشیده برای طبخ 
و توزیع نذری انجام می دادند، امسال باید 
الگوی کار را تغییر دهند؛ مثال هر فرد مسوول 
انجام یک کار در فضایی مجزا از دیگران 
باشد. به عنوان مثال، یک نفر مسوولیت خرد 

کردن و سرخ کردن پیازها، یک نفر مسوولیت 
طبخ برنج، فرد دیگری مسوولیت آماده سازی 

سبزیجات و درنهایت فردی هم مسوولیت پخت 
نهایی خورش با مواد اولیه ای که به دستش می رسد 

را برعهده بگیرد. 
4. تمامی افراد دخیل در طبخ، ِسرو و توزیع 
نذری باید در تمامی ساعات کاری حتما ماسک 
مناسب )که دهان و بینی را کامال بپوشاند(، شیلد 
محافظ صورت، روپوش و کاله داشته باشند و 
حتما ناخن ها را نیز قبل از کار کوتاه کنند. پیش 
از شروع هر کاری در راستای آماده سازی نذری، 
تمامی افراد باید دست خودشان را کامال بشویند 
و شستشو را به مچ دست ها، الی انگشتان، کف 
دست ها و اطراف ناخن ها گسترش دهند. سپس 
دست ها را با اسپری های مخصوص ضدعفونی 

کنند و بعد از همه اینها مشغول کار شوند. 
5. بهداشت محیطی در این شرایط مانند هر شرایط 
دیگری باید کامال رعایت شود. یعنی تمامی وسایل 
پخت وپز و سطوح پخت وپز باید قبل از کار با مواد 
شوینده کامال شسته شوند، مواد غذایی گوشتی 

خام از سایر مواد خوراکی به صورت جداگانه 
نگهداری شوند، از چاقو و تخته جداگانه برای 
خرد کردن گوشت ها و سبزیجات استفاده شود، 
ظروف خرد کردن گوشت های خام به صورت 
جداگانه از سایر ظروف و با اسکاچ جداگانه 
شسته شوند و درنهایت ایمنی پخت وپز به خوبی 
در نظر گرفته شود. منظور از ایمنی پخت وپز، 
این است که تمامی مواد غذایی شامل گوشت ها، 
سبزیجات، حبوبات و غالت قبل از پختن کامال 
پاک و شسته شوند و مدت  کافی برای پخت 
آنها در نظر گرفته شود تا هیچ نقطه خامی در 
ماده غذایی باقی نماند. توصیه می کنیم در این 
دوران شیوع کرونا، از نذری دادن انواع کباب ها 
که احتمال خام ماندن مرکز گوشت در آنها وجود 

دارد، شدیدا خودداری کنید. 
6. به تمامی افراد مشغول در آشپزخانه توصیه 
می شود هرگز اقدام به مصرف گوشت های کبابی 
نیم پز یا جگر خام نکنند تا سالمتشان را به خطر 
نیندازند. هرچقدر تعداد آشپزها و کمک آشپزها 

در آشپزخانه های سرپوشیده کمتر باشد، احتمال 
انتقال کووید-19 هم کمتر خواهد شد. 

7. اگر مجبور هستید در آشپزخانه سرپوشیده 
مشغول به طبخ و آماده سازی غذاهای نذری 
شوید، حتما پنجره ها را باز بگذارید، از تهویه 
مناسب استفاده کنید و کولرها را روشن نگه 
دارید تا هوا کامال در گردش باشد. براساس 
اعالم سازمان بهداشت جهان، بهتر است هنگام 
طبخ و آماده سازی غذاهایی در حجم باال، بخشی 
از کار پخت وپز به فضای آزاد منتقل شود. البته 
زمانی که قرار باشد در فضای باز کار کنید، باید 
ایمنی و بهداشت غذایی که در باال مورد اشاره 
قرار گرفت را در فضای آزاد هم رعایت کنید. 
اگر به خاطر گرمای هوا به حضور در فضای 
آزاد تمایلی ندارید، می توانید در حیاط، بالکن 
یا پشت بام مقداری پارچه یا ایرانیت را به عنوان 
سایبان در نظر بگیرید تا با کمک سایه این وسایل 

راحت تر در فضای باز کار کنید. 
8. حتی اگر تمامی افراد دخیل در آماده سازی 

غذای نذری از ماسک و شیلد صورت استفاده 
کنند، باز هم توصیه می شود افراد در فرایند تولید 
غذا به هیچ وجه روبروی همدیگر قرار نگیرند. شما 
می توانید از جداکننده های پالستیکی بین افراد 
هنگام آماده سازی نذری استفاده کنید یا اگر در 
شرایط بسیار خاصی دو نفر مجبور به کار کنار 
یکدیگر بودند،  پشت به پشت یکدیگر بنشینند و 
کارشان را انجام دهند. در چنین شرایطی هم حتما 
باز بودن کامل پنجره ها و وجود تهویه مناسب 

برای هوای محیط کار ضرورت دارد. 
9. نکته بعدی درباره توزیع غذای نذری است. 
در درجه اول توصیه می کنیم افراد توزیع کننده 
غذای نذری قبل از هر گونه تماس با ظروف 
غذا حتما دست هایشان را بشویند و ضدعفونی 
کنند و همچنین در طول تمام ساعات کاری از 
ماسک مناسب و شیلد صورت کمک بگیرند. 
ضمن اینکه بهتر است یک نفر مسوول رسیدگی 
به امور نذری گیرندگان باشد؛ یعنی عالوه بر اینکه 
از آنها بخواهد بینی و دهانشان را کامال با ماسک 

بپوشند، همچنین سعی کند حداقل فاصله یک 
متری بین آنها حفظ شود. 

10. یکی از توصیه های ارزشمند برای افزایش 
ایمنی غذای نذری، این است که بعد از ِسرو 
آن در ظرف های مخصوص حتما دور ظرف را 
فویل یا سلفون بپیچید. در این صورت باز هم 
ایمنی غذای نذری شما در صورت دست به دست 

شدن بیشتر خواهد بود. 
11. یکی از رفتارهای بسیار پرخطر که در بحث غذای 
نذری مطرح می شود، ایجاد تراکم جمعیتی هنگام 
ِسرو یا خوردن غذاست. شما باید برای پیشگیری 
از افزایش خطر، تمامی غذاهای نذری را به صورت 
بیرون بر ِسرو کنید و هرگز در مساجد، حسینیه ها، 
تکیه ها و هیئت های خانگی برای عزاداران سفره 
پهن نکنید. نشستن تعداد زیادی از افراد دور یک 
سفره و خوردن غذا به دلیل برداشتن ماسک و 
صحبت کردن افراد با یکدیگر هنگام غذا خوردن 
می تواند خطر انتقال کووید-19 را از فردی به 

فرد دیگر به شدت افزایش دهد. 
12. بعضی افراد که نذری های کوچک خانگی 
دارند، گمان می کنند دعوت کردن چند همسایه یا 
فامیل درجه1 برای طبخ و خوردن نذری مشکلی 
ایجاد نمی کند اما بهتر است بدانید آپارتمان های 
کوچک امروزی اصال شرایط مناسبی حتی برای 
جمع شدن3-2 خانوار کنار همدیگر را ندارند و 
همین جمع های کوچک خانوادگی یا همسایگی 
هم می تواند خطر ابتال به کووید-19 را به شدت 

افزایش دهد. 
13. تمامی افرادی که در تولید غذای نذری 
دخالت دارند، باید بدانند اگر قرار است یک 
وسیله آشپزی مانند چاقو، مالقه یا حتی ظرف 
نمک دست به دست شود، این وسیله باید قبل از هر 
بار دست به دست شدن کامال شسته و ضدعفونی 
شود. اگر امکان این کار برای شما وجود ندارد، باید 
وسایل شخصی خودتان مانند چاقو، نمک پاش، 
ظروف ادویه و... را استفاده کنید تا مجبور نباشید 

این لوازم را هنگام کار از کسی قرض بگیرید.
14. تمامی افراد دخیل در آماده سازی نذری 
باید همه دستورالعمل های مخصوص شستن 
گمان  و  کنند  رعایت  به خوبی  را  دست ها 
نکنند پوشیدن دستکش معاینه یا پالستیکی 
از شر  رها شدن  برای  ایمنی  ساده، روش 
آلودگی هاست. تمامی افراد باید قبل از شروع 
هر کاری در امور غذای نذری حتما دست ها 
حتی  کنند،  ضدعفونی  و  بشویند  کامال  را 
اگر مجبور باشند این کار را 20 بار در طول 

روز تکرار کنند.

هرچه تعداد جمعیت 
افرادی که قرار است 

در پخت نذری در 
فضای سرپوشیده 

شرکت کنند، بیشتر 
باشد، احتمال انتقال 

کووید-19 و بیمار 
شدن افراد هم 

بیشتر خواهد شد. 
از این رو، توصیه 

اصلی بر عدم تجمع 
در فضای سرپوشیده 

هنگام طبخ، ِسرو و 
توزیع غذای نذری 

است، مثال اگر تا سال 
گذشته 10 یا 20 نفر 

به صورت همزمان 
کارهای مشترکی را 

در فضای سرپوشیده 
برای طبخ و توزیع 

نذری انجام می دادند، 
امسال باید الگوی کار 

را تغییر دهند؛ مثال 
هر فرد مسوول انجام 

یک کار در فضایی 
مجزا از دیگران باشد

دکترآراسبدباغمقدم
متخصص بهداشت مواد غذایی

اگر محرم هر سال نذری 
خوراکی داشتید و امسال 
نذری  پختن  شرایط 
به تنهایی یا در محیط ایمن 
برای شما وجود ندارد، پیشنهاد 
می کنیم عالوه بر ماسک، دستکش 

به عنوان  می توانید  که  مواد ضدعفونی کننده  و 
را  زیر  نذری های خشک  کنید،  پخش  نذری 

هم در نظر بگیرید. 

اگر نذری عدس پلو داشتید... 
عدس، برنج، روغن و یک بسته گوشت چرخ کرده 

اگر نذری شیربرنج داشتید... 
برنج، شیر، شکر و کره پاستوریزه 

اگر نذری شله زرد داشتید... 
برنج، زعفران، خالل بادام، شکر و کره پاستوریزه 

اگر نذری شیر داشتید... 
شیر بسته بندی میان خانواده ها و کودکان 

کنید. توزیع  بهزیستی  یا کودکان  کم بضاعت 

اگر نذری قورمه سبزی داشتید... 
برنج، گوشت خورشی، لوبیا قرمز، لیمو امانی و روغن 

اگر نذری حلوا داشتید... 
آرد بسته بندی، کره پاستوریزه، روغن، زعفران 

و شکر 

7سفره سالم شماره هفتصدوشصت ویک  بیست وپنج مرداد نودونه

 پیشنهادهایی برای توزیع نذری خشک 



چاقی تجمع چربی در بدن است. در حقیقت، 
زمانی که در بدن مقادیر غیرضروری چربی 
تجمع پیدا می کند، اضافه وزن و چاقی ایجاد 
می شود. بدن ما برای اعمال طبیعی بدن به 
مقادیر ضروری چربی نیاز دارد و این چربی 
را  قلب  قلب، سوخت  مثل  ارگان هایی  در 
تنظیم می کند و در بقیه ارگان ها هم از بدن 
در برابر ضربات محافظت خواهد کرد. زمانی 
که اضافه وزن در بدن ایجاد می شود، چربی 
به وجود می آید که در  بدن  زیرپوستی در 
خانم ها بیشتر در ناحیه پا و باسن و در آقایان 
در ناحیه شکم تجمع پیدا می کند. همان طور 
که بارها بیان شده تعریف چاقی از شاخص 
BMI )وزن به کیلوگرم تقسیم بر مجذور 
 BMI قد( به دست می آید. به این صورت که
کمتر از 18/5 کم وزن، BMI تا 24/9 وزن 
مناسب، 25 تا 29/9 اضافه وزن و اگر بین 
30 تا 34/9 چاقی درجه یک، 35 تا 39/9 
چاقی درجه 2 و باالتر از 40 چاقی کشنده 

بیان می شود.

قابل کنترل بودن چاقی در هر شرایطی 
عوامل زیادی در اضافه وزن و چاقی دخیل 
هستند، از جمله ژنتیک و عوامل محیطی. جالب 
است بدانید عوامل محیطی می تواند بر عوامل 
ژنتیک هم غلبه کند. به طور مثال، فردی که به 
طور ژنتیکی چاق است، می تواند عادت های 
غذایی اش را اصالح کند، غذاهای پرچرب 
کمتر بخورد و ورزش و فعالیت بدنی اش را 
بیشتر کند. برخی افراد هم به دلیل مشکالت 
عصبی و هورمونی و مصرف برخی داروها 
چاق می شوند که راهکار مناسب برای این 
افراد این است که از راه های درمانی برای 
کنترل چاقی بهره ببرند، مثال فردی که به دلیل 
بیماری مجبور است کورتون مصرف کند، بهتر 
است با مشاور تغذیه مشورتی داشته باشد.

افزایش احتمال ابتال به کرونا با چاقی
همان طور که می دانید، بیماری های قلبی_

عروقی، دیابت، انواع سرطان ها و سکته ها حتی 
کبد چرب و ناباروری در خانم ها و برخی 
آرتروزها با چاقی مرتبط هستند و از عوارض 
چاقی می توان به ابتال به این بیماری ها نام 
برد. کرونا هم بیماری است که طبق مستندات 
موجود در افراد چاق بیشتر بروز می کند. طبق 
مطالعات انجام شده، میزان ابتال به کرونا در 
افرادی که شاخص توده بدنی شان بین 30 تا 

35 است، 2/5 برابر بیشتر از افراد عادی 
است. همان مقاله اشاره می کند که 

احتمال مرگ در این افراد نسبت 
به فرد عادی با شرایط مشابه 

12 درصد بیشتر است.
ایجاد  بیماری هایی  چاقی 
بیماری ها  این  که  می کند 
به  شد.  خواهند  سیستماتیک 

چرب  کبد  چاق  فرد  مثال،  طور 
قلبی اش  و  تنفسی  سیستم  در  و  دارد 

مشکل ایجاد می شود. چاقی التهاب در بدن 
ایجاد می کند و استرس هورمون ها را در بدن 
افزایش می دهد. در نتیجه، سیستم ایمنی را 

با  کرونا  به همین علت  و  تضعیف می کند 
که  افرادی  در  مثال  است،  ارتباط  در  چاقی 
بیماری های قلبی_عروقی دارند و چاق هستند، 
دریافت اکسیژن فرد مبتال به خطر می افتد و 
اشباع اکسیژن خون کاهش پیدا می کند و به 
همین دلیل وقتی چند قدم راه می رود، نفسش 
می گیرد. در فرد دیابتی هم وقتی قندخون باال 
می رود، بدن قند اضافی را از ادرار دفع می کند 
ولی به کلیه هم فشار وارد می شود و از آن 
طرف به چشم هم فشار می آید بنابراین، در این 
بیماری  های زمینه ای مثل چاقی، بیماری های 

کلیوی و دیابت هر اتفاقی می افتد، به سیستم 
التهابی در بدن توجه می کنیم.

در دوران کرونا رژیم های اینترنتی ممنوع! 
باید اصل  در همه حال و در هر شرایطی 
غذایی  رژیم  در  را  تعادل  و  تناسب  تنوع، 
رعایت کنیم و نباید یک ماده غذایی حذف 
شود. بسیاری از افرادی که چاق هستند یا 
تصمیم  کرونا  دوران  در  دارند  اضافه وزن 
می گیرند رژیم بگیرند و وزنشان را کم کنند. 
چالش مهم این است که در این زمان این کار 

می تواند برایشان مفید باشد یا نه؟
موضوع مهم در کاهش وزن به ویژه در ایامی 
که در معرض ویروس کرونا هستیم، این است 
که رژیم های اینترنتی که یک ماده غذایی را 

مثل منابع پروتئینی محدود می کند، سیستم 
ایمنی را ضعیف کرده و دریافت مواد مغذی را 
در بدن کم می کند. در حقیقت، اگر بخواهیم 
یک حدی را برای رژیم گرفتن در این ایام 
تعیین کنیم، رژیم کمتر از 1500 کیلوکالری 
ایجاد می کند و دیگر نمی توانیم  مشکالتی 
اصل تنوع، تعادل و تناسب را در وعده های 
غذایی رعایت کنیم. بنابراین، توصیه مهم این 
است که از رژیم های کم کالری و آنهایی که 
در زمان کم، وعده کاهش وزن سریع و زیاد 

را می دهند، اجتناب کنید.

بازار داغ توصیه های غیرعلمی 
از زمان شیوع ویروس کرونا در شبکه های 
غیرعلمی  افراد  توسط  بیشتر  و  اجتماعی 

توصیه های پیشگیرانه و درمانی برای ویروس 
کرونا بیان و هر روز بین مردم دست به دست 
می شود. باید بدانیم این مطالب تاییدیه علمی 
ندارد و هیچ نتیجه ای برای ما نخواهد داشت. 
به طور مثال، کمبود ویتامین D با مصرف 
در  و  می شود  برطرف  ویتامین  این  مکمل 
این  اما   است  موثر  ایمنی  سیستم  تقویت 
موضوع به این معنا نیست که این ویتامین در 
بدن ما معجزه می کند و باید زیاد مصرف شود 
زیرا مصرف ویتامین D اضافی مضر است.
از سوی دیگر، کرونا بیماری است که هر 
دقیقه حرف های ما در موردش تغییر می کند 
ولی ما می بینیم که یک روز یک فرد مشهور 
ادعای درمان می کند یا افرادی از بخور جوش 
شیرین برای درمان صحبت می کنند و مردم 

هم تصور می کنند که این ادعاها درست است، 
در حالی که ما از یک متخصص ریه در مورد 
تاثیرات بخور جوش شیرین سوال پرسیدیم، 
ایشان گفتند که جوش شیرین سیستم ریوی 
را مختل می کند. متاسفانه، برخی افراد به خود 
قداست می دهند و برخی ادعاهایی را مطرح 
می کنند که اصال علمی نیست و مردم را از 
اصل پیشگیری و درمان دور می کنند از آن 
طرف، کادر درمان ما که افراد فرهیخته ای 
هستند را نیز گرفتار تر می کنند. پیامبر اسالم 
حدیثی دارد که می فرماید: »هر کس طب را 
نداند و دخالت کند ضامن است« یعنی اگر 
بدون اطالع و آگاهی صحبتی بکند، ضامن 
مشکالتی است که به وجود می آید. با توجه 
به اینکه اگر یک نفر به کرونا مبتال شود و 
رعایت نکند، می تواند 430 نفر را مبتال کند 
و 62 نفر از این تعداد هم می میرند. بنابراین، 
به توصیه های تغذیه ای غیرعلمی نباید توجه 
کنیم و تنها توصیه های وزارت بهداشت و 
مستندات علمی باید مورد توجه قرار گیرد.

عوارض بیشتر کرونا در افراد چاق 
باید تاکید کنم، فرد چاق سیستم ایمنی  اش به 
دلیل التهاب در بدن ضعیف تر است بنابراین 
از سوی  مبتال می شود.  به کرونا  راحت تر 
است  ویروسی  بیماری  یک  کرونا  دیگر، 
انگلستان،6  در  تحقیقات  آخرین  طبق  که 
به  بنابراین  شده  کشف  کرونا  جدید  نوع 
پیشگیری  و  درمان  برای  نمی توان  راحتی 

آن اظهارنظر کرد. 
اگر یک نفر سیستم ایمنی اش ضعیف باشد، 
مبتال می شود. افراد چاق به صورت معمول 
نیاز به اکسیژن بیشتری دارند و حاال تصور 
کنید این فرد چاق کرونا هم گرفته، هم ریه ها 
و هم کلیه و حتی اندام هایی مثل گوش را هم 
درگیر می کند. بنابراین، عوارض بیماری کرونا 
در افراد چاق بیشتر خواهد بود. با توجه به 
اینکه از هر 100 نفر در کشور ما حدود 20 
نفر چاق هستند، در صورت ابتال به کرونا 
عوارض زیادی برایشان ایجاد خواهد شد. 

پرسشی از دکتر مجیدحسن قمی متخصص تغذیه و نایب رئیس انجمن تغذیه ایران

چرا کرونا در افراد چاق شدت و عوارض بیشتری دارد؟
گفته  خمینی  امام  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس  گذشته  هفته 
و  سیگار  مصرف کنندگان  چاق،  خیلی  افراد  جوانان  میان  بود 
بیماری  بدون  حتی  زیاد  کاری  استرس  دارای  افراد  و  قلیان 
زمینه ای، احتمال بیشتری برای ابتال به کرونا وجود دارد. البته 
بررسی های متعدد جهانی نیز این مساله را تایید کرد که کرونا در افراد چاق 

هم با شدت بیشتری ظاهر می شود و هم احتمال ابتال بیشتر است. 
این در حالی است که نیمی از جمعیت کشور مان یا چاق هستند یا اضافه وزن 
دارند و در سال های اخیر، چاقی در کودکان نیز افزایش نگران کننده ای داشته 
است. عالوه بر این، از آنجایی که چاقی با دیابت، بیماری های قلبی_عروقی 
مبتال  هم  بیماری ها  این  به  چاق  افراد  بیشتر  است،  مرتبط  سرطان ها  برخی  و 

هستند و نتیجه اینکه هم احتمال ابتال به کرونا در این افراد بیشتر است و هم 
درمان بیماری برایشان دشوارتر خواهد بود. 

در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته، دکتر مجیدحسن قمی، متخصص تغذیه 
دنبال  به  که  تبعاتی  و  کرونا  و  چاقی  موضوع  به  تغذیه  انجمن  نایب رئیس  و 

دارد، پرداخته است. 

 مهدیه 
آقازمانی 

در کاهش وزن به 
ویژه در ایامی که در 

معرض ویروس کرونا 
هستیم، این است که 
رژیم های اینترنتی که 
یک ماده غذایی را مثل منابع پروتئینی 

محدود می کند، سیستم ایمنی را ضعیف 
کرده و دریافت مواد مغذی را در بدن 

کم می کند. در حقیقت، اگر بخواهیم 
یک حدی را برای رژیم گرفتن در این 
ایام تعیین کنیم، رژیم کمتر از 1500 

کیلوکالری مشکالتی ایجاد می کند و دیگر 
نمی توانیم اصل تنوع، تعادل و تناسب 

را در وعده های غذایی رعایت کنیم. 
بنابراین، توصیه مهم این است که از 

رژیم های کم کالری و آنهایی که در زمان 
کم، وعده کاهش وزن سریع و زیاد را 

می دهند، اجتناب کنید

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوشصت ویک  بیست وپنج مرداد نودونه8

در خانه ماندن به معنای بی تحرکی نیست! 
نکته مهم دیگر، این است که بسیاری از مردم در منزل هستند و کمتر از خانه بیرون می روند. در خانه ماندن به این معنا 
نیست که بیشتر غذاهای پرکالری بخوریم و مدام تنقالت بی ارزش مثل چیپس و پفک مصرف کنیم. در این زمان بهتر 
است که غذاهای سرخ کردنی را به حداقل برسانیم، آبمیوه صنعتی ننوشیم، نباید بیشتر بخوابیم و ورزش نکنیم بلکه 
باید خریدهایمان را مدیریت کرده و بیشتر غذاهای سالم و کمتر فراوری شده تهیه کنیم و از این فرصت بیشتر برای 
تهیه غذاهای سالم خانگی استفاده کنیم. به عالوه، در ساعت هایی که تراکم جمعیت کمتر است، بیرون برویم و ورزش کنیم. 
مصرف قند و شکر را نیز محدود کنیم زیرا کرونا در افرادی که قندهای ساده مصرف می کنند، سرعت رشدش بیشتر است. 
وعده های غذایی اصلی را به دلیل دیر بیدار شدن به تاخیر نیندازیم. میان وعده حتما میوه و سبزی بخوریم. حتما در هفته 5 روز نیم 

ساعت ورزش کنیم و کودکان را نگذاریم در روز بیش از 2 ساعت پای تلویزیون و بازی های رایانه ای بنشینند.

پروردگار را حمد و سپاس می گوییم که با حمایت و یاری نیک مردمانی از سراسر ایرانمان 45 سال است که توانسته ایم میزبان 3 هزار نفر )سالمند، معلول، بیماران ام اس و ضایعه نخاعی و کودکان معلول 
ذهنی و اوتیسم( باشیم و کهریزک را خانه ای بسازیم برای زندگی، نه زنده ماندن. با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی مبلغ 300،000،000 

ریال هزینه خرید )3 تن برنج جهت نیاز 3 ماه و 1/5 تن مرغ جهت نیاز 1 ماه(، در حد مقدورات و صالحدید ما را در این مسیر انسان دوستانه یاری نمایید. ضمنا به استناد بخشنامه 172 کمک به آسایشگاه کهریزک 
جزو هزینه های قابل قبول است و از درآمد مشمول مالیات کسر می شود. پیشاپیش از بذل توجه شما نیکوکار بزرگوار سپاسگزاری می نماییم و برایتان از درگاه ایزد منان طلب خیر و سالمت داریم.

مسوول هماهنگی: خانم بختیاری تلفن: 02632400760 همراه: 09197216577
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: دکتر ایمانی! خانم زاویه نشین از زمان بارداری 
کرونا هم مانند سایر بیماری های عفونی که فرد پشت 
سرگذاشته و دوره نقاهتش را سپری می کند، تاکید ما 
این است که در رژیم غذایی، تمام مواد غذایی کلیدی 
به بدن فرد بعد از بیماری برسد. طبیعتا از بین مواد 
غذایی کلیدی آنچه با سیستم ایمنی ارتباط دارد، ویتامین 
C و E هستند. ویتامین C در سبزی و صیفی جات 
تازه وجود دارد و باید حتما تازه مصرف شود. ویتامین 
E اول در روغن های مایع گیاهی هستند و هر چه 
دست نخورده تر باشند، بهتر است. مثال روغن زیتونی 
که بوگیری نشده ویتامین E بیشتری نسبت به روغن 
زیتون بوگیری شده دارد. باید بدانیم روغن مایع گیاهی 
 A ویتامین E وCنباید حرارت ببیند. بعد از ویتامین
خیلی مهم است که مهم ترین منابع غذایی آن، گوشت 
و شیر و تخم مرغ هستند و بعد سبزی و صیفی جات 
رنگی. ولی ما نمی توانیم ویتامین A را فقط از سبزی 
و صیفی جات دریافت کنیم و باید یک مقدار از منابع 
حیوانی مانند شیر و تخم مرغ ساده و 40 تا 50 گرم 
گوشت در برنامه روزانه به صورت پخته شده و نه 

سرخ شده به بدن برسانیم.
 در بین مواد معدنی هم مهم ترین عنصر که برای سیستم 
ایمنی مهم است، روی است که بهترین منبع غذایی آن 
بعد از گوشت ها، مغز دانه ها یعنی بادام، پسته، فندق، 
گردو و مقداری تخم مرغ است. همین طور سلنیوم نیز 
اهمیت دارد که در غالت، گوشت و مغز دانه ها وجود 
دارد. اینها مهم ترین مواد مغذی هستند که با سیستم 
ایمنی ما ارتباط دارند و به بهبود سیستم ایمنی به ویژه 

بعد از بیماری کمک می کنند.
به طور کلی، همه ویتامین های گروه B هم مهم هستند 
و کمبود آنها می تواند در سیستم ایمنی ما موثر باشد.4 

گروه اصلی غذایی یعنی نان و غالت کامل، شیر و لبنیات 
تازه و کم چرب، سبزی و صیفی و گروه گوشت ها تازه 
و کم چرب و بخارپز نه سرخ شده و ماهی و میگو به 
صورت متعادل و بر حسب نیاز بدن باید مصرف شده 

و این گروه های اصلی نباید حذف شوند.

باید  غذایی  مواد  چه  نقاهت  دوران  در   :
مصرف کرد؟

برای فردی که دوره نقاهت بیماری را می گذراند باید 
وعده های غذایی را نسبت به قبل بیشتر کنیم به این 
صورت که 6 تا 8 وعده غذا بخورند ولی مقدار غذا در 
هر وعده کمتر از قبل باشد. نکته بعدی این است که 
غذا تازه و سالم و حتما گرم باشد و جویدن زیاد نیاز 
نداشته باشد. اگر چاق هستند یا اضافه وزن دارند، کنترل 

کل کالری دریافتی خیلی مهم است که هم به خوراک 
و هم به نحوه تهیه آن و هم نوع آشامیدنی های مصرفی 
برمی گردد. مهم ترین آشامیدنی که بدن به آن نیاز دارد، 
آب است و باید مواظب باشیم در دوران بیماری و بعد 
از درمان، کم آبی در بدن به هیچ عنوان اتفاق نیفتد. چای 
و قهوه هم در روز، بیش از 2 تا 3 استکان مصرف نشود. 
شیرینی جات را زیاد مصرف نکنند. غذاهای فرآوری 
شده و تخمیر شده و چند بار سرد و گرم شده کمتر 
مصرف کنند. اگر توان داشتند، فعالیت فیزیکی روزانه 

هم داشته باشند .
در کل، تغذیه دانش تعادل است و مصرف زیاد حتی 
مواد غذایی که برای بدن مفید است هم می تواند مضر 
باشد. حتی لیموترش که منبع غنی ویتامین C است 
هم زیاد نباید مصرف شود. افرادی که مبتال به کرونا 

شده اند، بهتر است در برنامه روزانه شان مقداری لیموترش، 
 C سیر و پیاز تازه وجود داشته باشد که منبع ویتامین
هستند. بقیه سبزی و صیفی ها هم مصرف شود به شرط 
آنکه تازه باشد. عسل مرغوب هم منبع فالونوییدها و 
آنتی اکسیدان های قوی است ولی اگر عسل تقلبی باشد 
که در بسیاری مواقع قابل تشحیص نیست، شکر و قند 
موجود در آن، می تواند زمینه ساز التهاب در بدن باشد. 
بنابراین، بهداشت مواد غذایی و تعادل در مصرف آنها 
بسیار مهم است. توجه داشته باشید، عسل تعدد گرسنگی 
را در بدن بیشتر می کند و اضافه دریافت کالری ایجاد 
می کند و می دانیم چاقی و اضافه وزن هم عوارض و 

هم شدت بیماری کرونا را بیشتر می کند.
به عالوه، در پوست مرکبات ترکیبات فالونوییدی وجود 
دارد که آنها هم خاصیت آنتی اکسیدانی دارند. مثال در 
آبمیوه های که در کشورهای غربی تولید می شود عمدا 
این فالونوییدها که در پوست مرکبات است را به آبمیوه 

اضافه می کنند که طعم تلخ پیدا می کند. البته توصیه هایی 
که بیان شد با توجه به شرایط جسمی و سنی افراد 
می تواند فرق کند ولی همه افراد در زمان ابتال و بعد از 
آن بهتر است، وعده های غذایی را زیاد کنند و مقدار 

غذای شان را کم کنند.

: مواد غذایی مناسب برای سیستم تنفسی 
کدامند؟

منابع  تنفسی،  سیستم  برای  غذایی  مواد  مهم ترین 
آنتی اکسیدانی هستند که شامل، ویتامین های C وE و 
A و به طور خاص تر اسیدهای چرب امگا3 می شود. 
اسیدهای چرب امگا3 در غذاهای دریایی وجود دارد 
به ویژه ماهی هایی که در آب های آزاد رشد کردند مانند 
ماهی شیر، حلوا، قباد، سرخو که در خلیج فارس و 
دریای عمان رشد کرده اند. البته غذاهای دریایی باید 
حتما بخارپز باشند زیرا امگا3 موجود در صورت سرخ 
کردن از بین می رود. اسیدهای چرب امگا3 به شدت 
ضدالتهاب هستند و خاصیت آنتی اکسیدانی دارند. در 
این میان، قزل آال و ماهی سفید امگا3 ندارند. منابع گیاهی 
امگا3 هم مغز گردو، دانه خرفه، کتان و ارزن است. البته 
ارزش تغذیه ای منابع امگا3 نسبت به نوع حیوانی شان 

پایین تر خواهد بود.
نکته بعد در تقویت سیستم ایمنی به ویژه در زمان بیماری 
و در دوره بعد از آن، مصرف ویتامین D است. راه 
اصلی دریافت این ویتامین، نور آفتاب بوده و نه غذا 
بنابراین، بهترین کار مصرف مکمل ویتامین D است. 
دوز ایمن مصرف این ویتامین در افراد باالی 12 سال 
8 هفته، هفته ای یکبار مکمل 5 هزار ای یو است و بعد 
از 2 ماه یا روزی هزار واحد یا ماهی یکبار 50 هزار ای 

یو باید مصرف شود.

نگاه متخصص تغذیه

:  خانم مهدوی! اولین نشانه های کرونا در منزل شما چگونه 
شروع شد؟

تقریبا ما همه با هم دچار کرونا شدیم، دختر کوچک ترم امتحان نهایی 
می داد و وقتی به منزل آمد، کامال بی اشتها بود. من وقتی غذای مورد 
عالقه اش را درست کردم، فقط یک قاشق غذا خورد و در عرض 2-3 
بعدش تب  بی اشتهایی عجیبی داشت. روز  زیرا  روز خیلی الغر شد 
کرد، همسرم از روز قبلش سینه درد شدید پیدا کرد و دختر بزرگم هم 
همان روز حالش بد شد. دختر بزرگم سردرد شدید پیدا کرده بود و 
تقریبا نزدیک صبح پیش من آمد و گفت من تا صبح نتوانستم بخوابم و 
من دیدم رنگ صورتش خیلی تغییر کرده بود. همان موقع به درمانگاه 
رفتیم و دخترم تست کرونا و ریه داد که مشکوک به کرونا بود. همسرم 
هم جواب تستش مثبت بود و می گفت انگار یک چکش از جلو و یک 
چکش از عقب به سینه ام فشار وارد می کنند. من هم در همان موقع تب 

کردم و بیماری ام شروع شد.
:  چه عالئم دیگری بعد از تب داشتید؟

همه با هم حس چشایی و بویایی را از دست دادیم و حالمان بد بود 

به صورتی که خستگی شدید داشتیم و من فقط یک غذا را با سختی 
درست می کردم و دوباره می افتادم. یک روز نفس تنگی داشتم و فکر 
می کردم باید بستری شوم ولی فردایش بهتر شدم. یک روز ضعف به ما 
غلبه می کرد و با وجود اینکه غذا خورده بودیم، باز هم ضعف داشتیم ولی 
یک روزهایی به شدت بی اشتها بودیم. دائم تب داشتیم و بعد تا تب قطع 
می شد و بلند می شدیم دوباره تب سراغمان می آمد و حالمان بد می شد.

:  آیا فرزندانتان هم عالئم شان مانند شما بود؟
بچه ها حالت تهوع داشتند و مدام بوی بدی مانند مشام شان می رسید و با 
وجود آنکه غذای گوشتی دوست داشتند، با بوی گوشت اذیت می شدند.

:  در مدت بیماری، چه غذاهایی می خوردید؟
آبگوشت درست کنم، شب  ها  من سعی می کردم غذاهای مقوی مثل 
هم گاهی سوپ درست می کردم. برنج با مرغ، لوبیا پلو و نخود پلو هم 
می خوردیم. عالوه بر آن، لیمو را با پوست داخل مخلوط کن می ریختم 
و همراه با آب ولرم و عسل می خوردیم. دختر بزرگم می گفت گلویم 
خشک می شود و حدود یک هفته به دانه زیر زبانش می گذاشت. شربت 
گالب و بیدمشک درست می کردم. آویشن و چای کوهی عصرها دم 

می کردیم و می خوردیم اما آبمیوه زیاد نمی خوردیم.
:  چه زمانی طول کشید تا عالئم بیماری از بین رفت؟

 بعد از 15 روز بهتر شدیم و دیگر تب نداشتیم و حالمان تقریبا خوب بود. 
با وجود آنکه بیماری زمینه ای در مدت بیماری نداشتم، قلبم درد می گرفت. 
2 روز کامل حس چشایی نداشتیم به این صورت که قورمه سبزی هیچ 
مزه ای برایمان نداشت و اصال نخوردیم. دو روز بعد مجددا قورمه سبزی 

را داغ کردم و خوردیم زیرا مزه اش را احساس کردیم. 
:  کرونا برای شما عوارض جسمی ایجاد نکرد؟

نه، ما مشکالت گوارشی در زمان کرونا نداشتیم. االن هم که چند روزی 
ایجاد نشده است. من خودم  برایمان  بهبود مان می گذرد، عوارضی  از 
هنوز ضعف دارم که چند نوبت آب هویج گرفتم و خوردیم، انگار بهتر 
شدم. قبال 2 تا 3 عدد گیالس می خوردم و دوست نداشتم ولی در زمان 

بیماری تمایلم به گیالس بیشتر شده بود. 
:  آیا دارو هم برای برطرف شدن عالئم کرونا مصرف می کردید؟
تنها دارویی که برای ما تجویز شد، استامینوفن و ویتامین D بود که من 

و همسرم استامینوفن را هم نخوردیم.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه مي دهند 
لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانممهدویکهبههمراهخانوادهاشبهکرونامبتالشده،میگوید:

یک روزهایی به شدت بی اشتها بودیم و یک روزهایی ضعف شدید داشتیم 

افراد مبتال به کرونا بعد از بهبود یعنی 
آنهایی که اکسیژن خونشان به سطح 
ورزش  برای  منعی  می رسد،  طبیعی 
ندارند و می توانند فعالیت بدنی داشته 
باید توجه  نکته  به چند  باشند، ولی 

داشته باشند. 
ورزش را در محیط هایی انجام دهند که 
خطر ابتال وجود نداشته باشد، خودشان 
مطمئن باشند که ناقل نیستند و سوم 
دچار  ورزش  از  بعد  باشند  مطمئن 

عوارض نشوند. 
به طور مثال، فردی قبل از کرونا با 
راه  ساعت  بر  کیلومتر   10 سرعت 
می دویده  تردمیل  روی  یا  می رفته 
راه  که  قدم  چند  کرونا  از  بعد  ولی 
شدید  نفس  تنگی  دچار  می رود، 
مثل  نیست  مجاز  فرد  این  می شود، 
کم  با سرعت  باید  کند  قبل ورزش 
شروع کند و آرام آرام خودش را به 

سطح ورزش قبلی برساند. 
همچنین، بیمار کرونایی بعد از بهبود 
باید مطمئن باشد بعد از کرونا دچار 
و  لوزالمعده  نارسایی  مثل  عوارضی 
اگر  زیرا  باشد  نشده  باال  قندخون 
براساس  باید  ورزش  باشد،  اینگونه 

شرایط بدنی اش تنظیم شود. 
در کل، ما ورزش های شدید را بعد 
از بیماری توصیه نمی کنیم و بر فعالیت 
تا  داریم  تاکید  خفیف  هوازی  بدنی 
کم کم به فعالیت های شدیدتر برسیم 
حتی بیمارانی که فعالیت بدنی قبل از 
بیماری نداشتند و بعد از آن می خواهند، 
ورزش کنند هم باید از فعالیت های 
کم شروع کرده و بعد به فعالیت متوسط 
برسانند زیرا افرادی که مشکل تنفسی 
داشته اند، در ابتدا ورزش های هوازی 

برایشان مناسب تر است.

فعالیت بدنی بعد از 
بهبود در افراد 
مبتال به کرونا

  دکتر شاهین صالحی/ عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

تاکیددکترمحمدرضاوفابهخانوادهمهدوی

در زمان بیماری و بعد از آن باید وعده های غذایی را زیاد و حجم شان را کم کرد

تعداد  و  می گیرد  قربانی  نفر   200 حدود  روزانه  همچنان  کرونا  دوم  موج 
به  بیشتر جوانان  ابتالی  است.  بیشتر شده  اول  موج  به  نسبت  نیز  مبتالیان 
کرونا در موج دوم و افزایش موارد بستری آنها، بسیاری از مطالبی که در 
مورد این ویروس بیان می شد را زیر سوال برده است. البته شکی نیست که 
برداشتن محدودیت ها و شروع به کار مشاغل در تمام دنیا آمار مبتالیان به کرونا را مجددا 
باال برده اما سوال مهم اینجاست که مبتالیانی که دوره بیماری را در منزل می گذرانند، در 
این مدت چه رژیم غذایی باید داشته باشند تا هم عوارض بیماری کمتر شود و هم ضعف 
و بیماری بر آنها غلبه نکند؟ خانواده چهار نفره مهدوی از آن گروه مبتالیان به کرونا هستند 
که به فاصله یکی- دو روز همه اعضای خانواده تست کرونایشان مثبت شد و همه در خانه 
ماندند تا دوره بیماریشان سپری شود. »میزگرد تغذیه« این هفته به موارد تغذیه این خانواده 

در زمان بیماری و بعد از آن اختصاص داده شده است.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهخانوادهمهدویباحضور
دکترمحمدرضاوفامتخصصتغذیهو

دکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی

رژیم غذایی مناسب 
در کرونا خانوادگی 

مهم ترین مواد غذایی برای 
سیستم تنفسی، منابع 
آنتی اکسیدانی هستند 

 C که شامل ویتامین های
و E و A و به طور خاص تر 
اسیدهای چرب امگا3 می شود. اسیدهای 

چرب امگا3 در غذاهای دریایی وجود دارد 
به ویژه ماهی هایی که در آب های آزاد رشد 
کردند مانند ماهی شیر، حلوا، قباد، سرخو. 

البته غذاهای دریایی باید حتما بخارپز 
باشند زیرا امگا3 موجود در صورت سرخ 

کردن از بین می رود 
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دین و سالمت

دگی
ی زن

وزه ها
آم

قدرت حافظه
چند روز قبل از کنار میدانی رد می شدم. 
عکس یکی از چهره های علمی سرشناس 
اینکه  با  بودند.  کرده  کار  میدان  داخل  را 
تصویر را بارها دیده بودم ولی، هرقدر فکر 
نام آن چهره را  به راحتی  نتوانستم  کردم 

به یاد بیاورم. 
برداشت اولیه از این اتفاق این است که با 
افزایش سن و حجم کارها و مسوولیت ها، 
از قدرت حافظه کم می شود و یادسپاری 
و یادآوری دچار مشکل می شود ولی دلیل 
مشکالت  قبیل  این  برای  نیز  قوی تری 
و  بی حساب  ورود  هم  آن  و  دارد  وجود 
کتاب اطالعات از طریق دنیای دیجیتال و 

رسانه های اجتماعی به ذهن ماست. 
وقتی ترافیکی از اطالعات تصویری، متنی، 
خبری و مانند آن را بدون مدیریت انتخاب 
وارد ذهن خود می کنیم، به مرور ذهن نسبت 
به آنها و هر نوع داده ای دچار بی تفاوتی، 

خستگی و ضعف در پردازش می شود. 
به عبارتی دیگر، ذهن نسبت به موضوعات 
به  که  می شود  بی تفاوتی  دچار  دریافتی 
مرور با سرعت زیاد و بدون هدف، تبدیل 
و  جدید  اطالعات  عرصه  تماشاچی  به 

می شود. قدیم 
تمام تر  چه  هر  فراوانی  به  مقابل  در  ولی 
گرفتار شبهه و سوال درباره باورهای دینی 
و اعتقادی خود هستند، نیاز به شنیدن دارند. 
نیاز به تجربه کردن شادی این روز دارند. 
نیاز دارند تا الگوهایی را به نظاره بنشینند 
روزها  بین  کردن  ایجاد  تمایز  توان  که 

را دارند.

امروز با هجمه های فرهنگی فراوانی روبرو هستیم 
که بخش زیادی از آنها، ویرانی خانواده ها را هدف 
قرار داده اند. شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و 
نقشه هایی که برای تغییر فکر و شخصیت افراد به 
ویژه نسل نو به کار بسته می شود، به مرور افزایش 
تعارضات همسران، بروز شکل های مختلفی از طالق 
و نیز زمینه های خیانت و شکست یک خانواده را 

می تواند فراهم سازد. 
می دانیم زمانی که خانواده در یک جامعه پویا و 
موفق باشد، استعدادهای آن جامعه به سوی تعالی 
و پیشرفت هزینه خواهد شد ولی محروم ماندن 
از چنین ثروت ارزشمندی، سبب تباهی و ویرانی 
در گزینش  ویژه  به  زندگی  است. دگرگونی های 
تاثیر مستقیمی در  سبک و مشی چگونه زیستن، 

نتایج آن دارد. 
باشد،  باال  در خانواده ها  تعهد و صمیمیت  وقتی 
همسرانی شاداب و فرزندانی سرشار از انگیزه را به 
نظاره خواهیم نشست ولی زمانی که خوره اختالف و 
تلخ کامی سراغ خانواده ای آمده باشد، دستاوردی جز 
بیماری های روحی و آسیب دیدگی های شخصیتی 

نخواهیم دید. 
میان  این  در  و  بیماری زاست  ناسازگار،  خانواده 
قربانی  که  هستند  فرزندان  والدین،  از  بعد  شاید 
آسیب های ناشی از ناسازگاری ها می شوند تا جایی 
که نویسندگان از والدین سمی یاد می کنند؛ کسانی 
سبب  آنها  ندانم کاری  و  خودخواهی  غرور،  که 
تخریب تن و روان فرزندان شده و عمری آنها را 

درگیر چنین مشکالتی می نماید. 
از این رو, آموزه های دینی و یافته های علمی تالش 
دارند تا مخاطبان خود را به سوی قدرتمند سازی 
خانواده و تقویت نقش های آن دعوت کنند و از 
هر گونه نامالیمتی و اختالف ویرانگر، جلوگیری 

نمایند. 
ابتدایی  حتی در مواردی که همسران در مراحل 
به کمک  باشند،  ناتوان  آن  از حل  اختالف  بروز 
کاردانان امین از فامیل دست به حل مشکالت و 
گشودن گره های زندگی می زنند و آبرو و اعتبار 
خود را در صندوق خانوادگی حفظ می نمایند نه 

آنکه آوازه کوی و برزن شوند. 
در ساختار خانواده موفق، عقالنیت همپای احساسات 
گرم و انگیزه بخش حرکت می کند و افراد هر نوع 

تالشی برای بهتر شدن زندگی را یک گام معنوی بر 
می شمارند و تحمل سختی ها در مسیر تامین زندگی 
پاکیزه و تربیت فرزندان موفق را عبادت می شمرند. 
روز خانواده که برگرفته از خانواده الگوی امام علی  
علیه السالم، همسر و فرزندان ایشان است، نمادی 
برجسته از یک زندگی موفق و ثمربخش است که 
نتایج آن همچنان بعد از قرن ها پابرجاست و اهل 
ایمان، با پیروی ازسخن و سیره زندگی خوبان، به 
پیرایش و آراستگی زندگی خود می پردازند و تمام 
سعی خود را برای تحقق ماموریت الهی در راستای 

حفظ خود و خانواده انجام می دهند. 
به  دوباره  نگاهی  تا  است  فرصتی  خانواده،  روز 
این ماموریت مهم داشته باشیم و خویشتن را در 

کارآمدی  و  بسنجیم  مهمی،  آزمایش  چنین  بوته 
خود را برای تحقق هدف های یک خانواده موفق 
مرور کنیم. بیش از هر زمانی دیگری نیاز داریم تا 
طرحی نو برای صیانت و تعالی خانواده برگزینیم 
و با آگاهی از آسیب های زندگی مدرن، خود را 

آماده رویارویی فعال و موفق نماییم. 
تنها  باشد  یادمان  اینکه الزم است  پایانی  نکته  و 
خوب  همسرانه  و  فردی  زندگی  یک  داشتن  با 
مهم  نقش های  ایفای  قدرت  که  است  متعادل  و 
خویش را در خانواده و تربیت فرزندان خواهیم 
یافت؛ پس نیازهای خود را از یاد نبریم و ذهن، 
توان و زمان خود را برای داشتن کانونی گرم و 

پاکیزه، به کار بندیم.
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سیاهی شب، سپیدی روز
موجودی امید ما

از شعار تا عمل

بزرگ ترها حساب و کتاب دارند و نسبت به موجودی 
بانکی خود، پیگیر هستند؛ اینکه چقدر پس انداز داشته 
باشند و چه مبلغی در حساب شان وجود داشته باشد! 
این پس انداز می تواند در جنبه های دیگر هم باشد مثال 
بعضی ها اهل مطالعه اند و اطالعات زیادی را ذخیره 
عده ای  و  دارند  معنوی  ذخیره های  عده ای  می کنند. 
بیشتر  دیگران  از  آنها،  احساسات خوب  دارایی  هم 
است. احساس هایی چون محبت، تمایل به پیشرفت، 
امیدواری به آینده، نشاط و ... . امیدواری، یکی از این 
موجودی های باارزش است که در همه دوره های سنی 

ما نقش زیبایی بازی می کند.

امیدوار باش!
یکی از پیشنهادهای آسمانی که خداوند به ما دارد، 
امیدواری است. امید به آینده و تالش برای رسیدن 
به آینده بهتر، یک سرمایه است که می تواند هر روز 
افزایش یابد. وجود بعضی از مشکالت هم می تواند این 
موجودی را به صفر برساند. آدم هایی هم پیدا می شوند 
که هیچ امیدی به فردای بهتر ندارند و مرتب منفی بافی 
می کنند. در میان کسانی که شما می شناسید، شاید این 
جور آدم ها هم به پست شما خورده باشند. آدم های 
سالم، با هدف و کوشا، درجه امید بیشتری دارند و 
انسان هایی که بیماری های روحی مانند افسردگی دارند 
یا شرایط زندگی شان نامناسب است، در گروه ناامیدها 

یا کم امیدها قرار مي گیرند.

 شاید فردا بهتر باشد!
خدایی که همیشه به فکر ماست، در پیام های رسمی 
خود در قرآن، هم آینده نگری را به ما یاد داده و هم امید 
به آینده را. به این آیه توجه کنید: »َو ما تَْدري نَْفٌس ما 
ذا تَْکِسُب َغداً؛ که می داند که فردا چه چیزی به دست 
می آورد«. کسی که امروز برایش روز خوبی نبوده، از 
کجا معلوم که فردا هم اینگونه باشد. شاید فردا بهتر 
باشد و اتفاقات زیباتری بیفتد و خیلی از کارهایی که 

قبال برایش زحمت کشیده ایم، فردا نتیجه دهد.

تالش به جای ناامیدی
زمانی که مشکل بزرگی در زندگی پیش می آید، عده ای 

حسابی قفل می کنند و غیر از شکایت و گالیه، کاری 
انجام نمي دهند. 

انسان های کوچک را  حکیمی می گفت: »مشکالت، 
متالشی می کند و انسان های بزرگ را متعالی«. برای 
انسان های بزرگ، بن بستی وجود ندارد؛ یا راهی خواهند 

یافت و یا راهی خواهند ساخت. 
یکی از این نمونه ها، جریان حضرت یعقوب است 
که بعد از به چاه افتادن یوسف)ع( و ادعای برادران 
به اینکه گرگ او را خورده، باز از رحمت خدا ناامید 
ُسوا مِْن  نشد و چنین دستور داد: »یا بَنِيَّ اْذَهبُوا َفتََحسَّ
ِ إِنَُّه ال یَیَْأُس  یُوُسَف َو أَخیِه َو ال تَیَْأُسوا مِْن َرْوِح اللَّ
ِ إاِلَّ الَْقْوُم الْکافُِروَن ؛ فرزندان من! بروید  مِْن َرْوِح اللَّ

خدا  محبت  از  و  بجوئید  را  برادرش  و  یوسف  و 
نومید نشوید، که جز گروه کافران از گشایش خدا 

نومید نمی شوند«. 

گمراهان، ناامیدند
حضرت ابراهیم)ع( مهمان داشت. مهمانان او کمی با 
بقیه تفاوت داشتند. آنها آمده بودند که خبرهای تازه و 
بسیار مهمی را از سوی خداوند به حضرت ابراهیم)ع( 
در  است  قرار  که  بود  این  برسانند. خبر خوب شان 
سن پیری، خداوند یک نوزاد زیبا و دوست داشتنی به 
تو بدهد. ابراهیم)ع( تعجب کرد. مهمانان که همه از 
فرشتگان الهی بودند، از او پرسیدند: باور نمی کنی؟ 
حضرت ابراهیم)ع( در جواب گفت: مگر می شود باور 
نکنم. همیشه امیدی هست و غیر از آدم های گمراه، 
در  نمی شود.این جمله  ناامید  امید خداوند  از  کسی 
قرآن چنین آمده بوده است: »َو َمْن یَْقنَُط مِْن َرْحَمِة 
الُّوَن ؛ از رحمت خدا نومید نمي شوند، مگر  َربِّهِ إاِلَّ الضَّ
مردم گمراه«. ناامیدی یکی از گناهان بزرگ است؛ زیرا 
مساوی است با نابودی. انسان ناامید می تواند دست به 

هر خطایی بزند و طعمه شیطان شود.

امید بخش ترین آیه قرآن 
امیدبخش ترین آیه قرآن، همه انسان ها را به بازگشت 
در  می کند.  دعوت  موفق  و  سالم  زندگی  سوی  به 
این دعوت نامه عمومی خداوند، اگر کسی خالف و 
گناهی کرده باشد، می تواند با امیدواری به بخشیدن 
خداوند، زندگی تازه ای را شروع کند، تصمیم بگیرد 
و با کارهای خوب، همه بدی  ها را جبران کند. این 
پیشنهاد خداوند، خیلی بهتر از نشستن و غصه خوردن 
است. دعوت نامه خدا را با هم می خوانیم: »ُقْل یا ِعبادَِي 

ِ، إِنَّ  الَِّذیَن أَْسَرُفوا َعلی  أَنُْفِسهِْم ال تَْقنَُطوا مِْن َرْحَمِة اللَّ
ِحیُم؛  بگو ای  نُوَب َجِمیعاً، إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ َ یَْغفُِر الذُّ اللَّ
بندگان من که بر خودتان ستم کرده اید، از رحمت من 
ناامید نشوید؛ زیرا خداوند همه گناهان را می بخشد، 

زیرا او آمرزنده و مهربان است«. 

اگر امید نبود
اگر امید در زندگی انسا ن ها از بین برود، هیچ تالشی 
صورت نمی گیرد. همه ما به امید تشکیل زندگی موفق 
به کارهای سخت و دشوار تن می دهیم و  بهتر،  و 
خودمان را به زحمت می اندازیم. داستان واقعی زیر 
این نکته را به همه خبر می دهد: »حضرت عیسی)ع( 
نشسته بود و پیرمردی با بیل زمین را شیار می کرد. 
عیسی)ع( فرمود: بار خدایا! امید را از او بگیر. آن پیر در 
دم بیل را کنار گذاشت و دراز کشید. ساعتی گذشت و 
عیسی گفت: بار خدایا! آرزو را به او بازگردان. پیرمرد 

بي درنگ بلند شد و شروع به کار کرد«.  

او خواهد آمد
است،  داده  ما وعده  به  قرآن  که  امیدهایی  از  یکی 
تشکیل زندگی عادالنه در عصر امام مهدی)عج( است 
و وعده خداوند حتمی است و برای آن، به اندازه کافی 
و با دقت بسیار، تدارک دیده شده است. تنها ممکن 
است طوالنی شدن این ظهور، عده ای را به سمت 
ناامیدی سوق دهد که خداوند تاکید دارد: »أَتی  أَْمُر 
ِ َفال تَْستَْعِجُلوه؛ فرمان خدا)ظهور امام زمان( آمدنی  اللَّ
است، آن را با شتاب نخواهید«. ما منتظر می مانیم تا 
آینده ای بسیار عالی را در کنار امام خود ایجاد کنیم 
و برای آن هم نیازمند دعایم و هم محتاج تالش تا 

زمینه حضور امام فراهم گردد.

شکل های  است.  جهانی  فرهنگ  یک  بازنشستگان،  بزرگداشت 
نکوداشت هم در فرهنگ های مختلف، تفاوت هایی دارید ولی همگی 
بر یک اصل اشتراک دارند: بازنشستگان، سرمایه های ارزشمندی 
کرده اند،  کسب  که  دانشی  کنار  در  ناب  تجربه های  که  هستند 
می تواند زندگی دیگران را با میان برهای موفقیت روبرو کند. این 
نگاه، در آموزه های دینی هم بسیار شفاف و زیبا دیده شده است. 
در سخنی از امیرمومنان علی علیه السالم در نهج البالغه داریم که 
من دو بار عمر نمی کنم که یک بار آن را به کسب تجربه بگذرانم 
و بار دوم را به استفاده از تجربه هایی که کسب کرده ام. پس روش 
درست این است که از تجربه های دیگران به خوبی استفاده کنم. 

چنین نگاه کاربردی و دور از شعار، متاسفانه امروزه کمتر وجود 
پنهان  آن خودشیفتگی های  دنبال  به  و  فردگرایی  با شیوع  دارد. 
در ما، احساس نیاز به استفاده از تجربه  دیگران، رو به خاموشی 
است و ما خودمان را عقل های کل تصور می کنیم و همگی کاله 
برای  پیچی  نسخه  آماده  بیشتر  و  گذاشته  سر  بر  را  تفکر  سفید 
دیگرانیم تا بهره مندی از نسخه های ارزشمند زندگی شان. اگر به 
خوبی بنگریم، در نزدیک ترین افرادی که زندگی مان را با آنها 
می گذرانیم، ناگفته هایی وجود دارد که چشم تیز تجربه اندوز آنها 
و  غفلت  غبار  از  بسته شده  نه چشم های  کرد  را شکار خواهد 
نادانی. هر چه احساس بی نیازی بیشتری به استفاده از داشته های 
فکری اطرافیان داشته باشیم، مسیر طوالنی تری را برای موفقیت 

در پیش خواهیم داشت. 
بازنشستگان و سالمندانی که اطراف ما هستند،  شاید از اصطالحات 

ولی خود  باشند  داشته  کمتری  اطالعات  فناوری  فضای  و  روز 
سرشار از فن و تجربه اند و اندکی دقت در رفتارهای آنها، درس 

آموزی های بسیاری را با خود به همراه دارد. 
متاسفانه فضای حاکم برای شرایط ذهنی امروز، از ما افرادی مطلع 
ناخواسته  دلیل  همین  به  و  توانمند  و  ماهر  نه  ساخته  مدعی  و 
تکیه  جای  به  و  می گیریم  اشتباه  استقالل  با  را  استبداد  گاهی 
خوبی  به  را  زندگی   مسیر  که  دیگرانی  سترگ  اندوخته های  بر 
پیموده اند، تنها بر دانسته های و اطالعات گردآوری شده خودمان 
تکیه می زنیم و به همین دلیل، با شکست بیشتر از موفقیت آشناییم 
یا موفقیتی که می توانستیم به روش های آسان تر و کم هزینه تری 
فرصت های  دادن  دست  از  و  بسیار  سختی های  با  کنیم،  تجربه 

فراوان، به دست می آوریم. 
یک  بلکه  نیست،  نماد  و  شعار  یک  بازنشستگان،  تکریم  روز 

بیداری و توجه است تا خود را در مسیر استفاده از داشته های 
موفقیت  راه  و  دهیم  قرار  گران مایه ها  این  تجربه های  و  فکری 
دین،  نگاه  در  نماییم.  دیگری شناسایی  زمان  از هر  را هموارتر 
احترام به فردی که سرشار از تجربه های زندگی است، احترام به 
تکریم  این  برای  بسیاری  موهبت های  و  پروردگار شمرده شده 

عملی گفته شده است. 
انتقال دانسته های  برای  اندیشه  در مقابل هم، صاحبان تجربه و 
زمان،  مرور  به  تا  شده اند  تشویق  به سخاوت  دیگران،  به  خود 
آنچه می دانند را هماهنگ با ذائقه نسل نو، به تدریج و پیوسته به 
اشتراک بگذارند که این کار،  هم نیاز به شکیبایی دارد و هم پاداش 
دنبال خواهد داشت که وقتی شکوفایی  به  را  معنوی درخوری 
دیگران را در سایه آموخته های خود به نظاره بنشینیم، خود یک 

تولد دیگر خواهد بود.

پیشنهادهای آسمانی

یادمان باشد تنها با داشتن یک زندگی 
فردی و همسرانه خوب و متعادل است 
که قدرت ایفای نقش های مهم خویش 

را در خانواده و تربیت فرزندان خواهیم 
یافت؛ پس نیازهای خود را از یاد نبریم 

و ذهن، توان و زمان خود را برای داشتن 
کانونی گرم و پاکیزه، به کار بندیم

خطرات واقعی دنیای مجازی برای خانواده

خانواده آرام و سالمت

بزرگداشت
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 يكتا فراهاني 

بسیار  سنی  دوره  نوجواني 
بین  فاصله  است.  مهمي 
كودكي كه هنوز آنچه را والدین 
مي گویند، مي پذیرد و دنیاي 
كوچكي دارد تا جواني كه به استقالل مي رسد 
و مي خواهد خودش دنیاي جدیدي براي خود 
بسازد. سنین نوجواني دوران بسیار حساسي از 
زندگي است كه نوجوان هم تاثیرپذیري بسیار 
زیادي از محیط و اطرافیان خود می گیرد و هم 
خطرات زیادي در كمین او است كه گاهي حتي 
با لغزشي جزئي به دامي مي افتد و رهایي و 
خالصي از آن آسان نخواهد بود. سوءمصرف 
مواد و روآوردن به بزهكاري، قاچاق و... از جمله 
مشكالتي هستند كه اگر به موقع به آنها رسیدگي 
نشود آینده فرد را هدف قرار خواهد گرفت. توجه 
داشته باشیم نوجوان الگوي خود را به طور مستقیم 
و غیرمستقیم ابتدا از محیط خانه و بعد جامعه 
و دوستانش می گیرد. به همین دلیل باید مراقب 

چگونگي الگوپذیري او باشیم. 

بزهكاري نوجوانان تفاوت زيادي با 
بزهكاري بزرگساالن ندارد 

دكتر مصطفي اقلیما، محقق و مددكار اجتماعي 
و استاد دانشگاه می گوید: »به طور كلي وقتي در 
مورد بزهكاري صحبت مي كنیم از مفهوم كلي 
سخن مي گوییم كه خود آن معلولي از علت هاست. 
بزهكاري و كارهاي خالف هم بیشتر به معناي 
آن است كه كاري برخالف قانون انجام شده 
است. بزهكاري مي تواند در مورد هر كسي اعم 
از نوجوانان زیر 18 سال یا بزرگساالن اتفاق 
بیفتد كه البته قوانین در نظر گرفته شده براي آن 

هم متفاوت است.«
وی در مورد اینكه چرا افراد به بزهكاري رو 
مي آورند، توضیح مي دهد: »هر آسیبي كه ما در 
جامعه مي بینیم معلولي از علت هاست؛ یعني 
خودبه خود به وجود نمي آید و سلسله مسائل و 
مشكالتي باعث بروز بزه در افراد مي شوند. در واقع 
باید ببینیم چه عواملي باعث شده فرد به سمت 
بزهكاري رو بیاورد. توجه داشته باشیم هیچ كس 
هنگام تولد دزد یا خالفكار به دنیا نمي آید بلكه 
بعدها با قرار گرفتن در شرایط خاص خانوادگي 
یا اجتماعي و مواجهه با بعضي سیاست هاي 
جامعه به سمت خالف كشانده مي شود. گاهي 
به مرور زمان انجام بعضي رفتارهاي ناپسند و 
خالف، آنقدر شایع مي شود كه قبح خود را از 
دست مي دهد، مثال زماني دروغ گفتن باعث 
طرد شدن فرد از جامعه مي شد ولي با فراگیر 
شدن آن كم كم وارد فرهنگ مردم شده و از آن 
به عنوان بزه یاد نمي شود. در صورتي كه دروغ 
مي تواند عامل بروز بسیاري از خالف هاي دیگر 
باشد بنابراین وقتي مي گوییم نوجوان مرتكب 
خالف و جرم شده، یعني كاري انجام داده كه 
مطابق قوانین جامعه اش نبوده است. از این لحاظ 
بزهكاري نوجوانان تفاوت زیادي با بزهكاري و 
خالف بزرگساالن ندارد اما علت و ریشه انجام 

آن مهم است.« 

چه كساني در بزه نوجوان محكوم 
هستند؟

دكتر اقلیما عقیده دارد وقتي نوجوان زیر 18 
سالی مرتكب خالفی شود، درواقع پدر و مادر 
او هستند كه محكومند. وقتي نوجواني خالفي 
مي كند، به جاي به زندان بردن او باید رفتارهاي 
پدر و مادر را بررسي كرد و زیر سوال برد كه 
چگونه رفتار كرده اند كه نوجوان دست به چنین 
كارهایي زده است. در همه جاي دنیا هم وقتي 
نوجواني كاري خالف قانون مرتكب مي شود 
براي بررسي جرم او با پدرش گفت وگو مي كنند 
كه چرا فرزندش چنین كاري انجام داده اما در 
ایران بدون توجه به تربیت والدین، نوجوان را 
زنداني یا تنبیه مي كنند و به این ترتیب هیچ وقت 
نمي توانند جلوي عامل اصلي بروز مشكل و بزه 
را بگیرند. تنبیه و مجازاتي هم كه براي نوجوان در 
نظر مي گیرند تفاوت زیادي با بزرگساالن ندارد و 
فقط مدت زنداني شدن یا شدت مجازات براي 
نوجوانان كمتر است. ضمن اینكه آنها در زندان هاي 
مخصوص سن خودشان هم نگهداري مي شوند. 
این استاد دانشگاه مي گوید: »مهم ترین سوالي كه 
مي توانیم هنگام تعیین جرم و به زندان انداختن 
نوجوان به آن توجه داشته باشیم این است كه از 
مسووالني كه تشخیص مي دهند باید نوجوان را 
راهي زندان كنند، بپرسیم نوجوان بعد از زندان كجا 
باید برود و جامعه چگونه مي تواند پذیراي او باشد 
بنابراین اگر مي خواهیم بدانیم هنگام بروز جرم و 
بزه نوجوانان چه كسي محكوم است باید بگوییم 
از والدین نوجوان بزهكار در برابر ارتكاب جرم 
او محكوم هستند تا جامعه و مدیران و مربیاني 
كه نقشي در تربیت نوجوان داشته اند، اینها همه 
در برابر ارتكاب جرم نوجوانان نقش دارند و 

باید زیر سوال بروند. درواقع نوع آموزش ها در 
سطح خانواده و جامعه باید به گونه اي باشد كه 
كودكان را از همان ابتدا طوری بار بیاورند و 
تربیت كنند كه كمترین ضریب احتمال  بزه و 

جرم را داشته باشد.« 

چرايي بزهكاري در نوجوانان 
طبق نظر دكتر اقلیما، یكي از مهم ترین موضوعاتي 
كه هنگام بزهكاري نوجوانان باید در نظر گرفته 
شود این است كه چرا آنها این گونه رفتار كرده اند. 
توجه داشته باشیم ابتدا باید ببینیم چرا روز به روز 
آمار ارتكاب خالف و بزهكاري در نوجوانان یک 
جامعه بیشتر مي شود؟ پاسخ این است كه در واقع 
تمام عواملي كه در ارتكاب بزرگساالن به جرم 
موثر است در كودكان هم تاثیر دارد. ضمن اینكه 
كودكان و نوجوانان تابعي از بزرگساالن هستند و 
از آنها الگو مي گیرند. درست مثل اینكه والدین و 
بزرگساالن در ارتكاب جرم فرزندان شان علت 
هستند و آنها معلول. به گفته وی، پدري كه معتاد 
است، دزدي مي كند یا مرتكب هرگونه بزهي 
مي شود،به عنوان علت شناخته مي شود و فرزندش 
هم كه مرتكب اعمالي مانند پدرش مي شود معلول 
رفتار اوست. در واقع فشار خانواده باعث ارتكاب 
جرم مشابه والدین توسط فرزندان شان مي شود. 
نوجواني كه در خانواده اي بزرگ مي شود كه 

در آن خالف هاي زیادي مانند دزدي، اعتیاد یا 
قاچاق وجود دارد راهي ندارد جز اینكه با خانواده 
همكاري كند یا به خاطر نافرماني آسیب ببیند. 

اما چه كسي از این نوجوان حمایت مي كند؟ دكتر 
اقلیما در پاسخ به این پرسش مي گوید: »از چنین 
خانواده هایي نمي توان انتظار داشت رفتار درستي 
با فرزندان شان داشته باشند اما سازمان بهزیستي 
وظیفه دارد به این گونه خانواده ها رسیدگي كند 
كه البته این كارها را برعهده نمي گیرد بنابراین 
نمي توان با چنین شرایطي فرزند خانواده را مقصر 
دانست چون وضعیت اجتماعي، خانوادگي و 
فرهنگي نوجوانان مجرم اغلب به گونه اي بوده 
كه خیلي دور از انتظار نیست رفتاري مشابه 

خانواده خود داشته باشند.«

ديدگاه هاي متفاوت به ارتكاب جرم
دكتر اقلیما عقیده دارد دو دیدگاه نسبت به ارتكاب 
جرم نوجوانان وجود دارد؛ یكي نگاه فرهنگي 
است و دیگري نگاه از منظر قوانیني كه نسبت 
به این گونه ارتكاب جرم ها وجود دارد. بچه ها با 
تاثیرپذیري از محیط خانواده، قوانین حاكم بر جامعه 
و میزان تبعیت از قوانین جامعه یا قانون گریزي 
والدین، تحت تاثیر قرار مي گیرند. البته كودكان 

و نوجوانان بیشتر تحت تاثیر تربیت غیرمستقیم 
والدین خود هستند؛ یعني پدر و مادر هر چه از 
فرزندشان بخواهند مطابق قانون رفتار كنند؛ تا 
زماني كه خودشان ملزم به اجراي قوانین نباشند 
فرزندان شان هم همان گونه عمل خواهند كرد. 

وقتي والدین با پرخاشگري حق خود را مي گیرند، 
نوجوانان هم همین روش را دنبال مي كنند و جالب 
اینكه در چنین مواقعي والدین شاكي مي شوند كه 
چرا فرزندان شان این گونه عمل مي كنند، غافل از 
آنكه آنها دقیقا از رفتار والدین خود الگوبرداري 
مي كنند بنابراین نگاه فرهنگي به ارتكاب جرم، 
ما را به سمتي مي برد كه بتوانیم متوجه ریشه و 
علت اصلي ارتكاب جرم و بزه نوجوانان شویم، 
در حالي كه جامعه كاري به علت اصلي ندارد و 
موظف است براي هر بزهي طبق قانون عمل كند. 

جلوگيري از ارتكاب جرم كودكان به 
جرم و بزه 

دكتر اقلیما درباره چگونگي كاهش جرایم توسط 
نوجوانان مي گوید: »این موضوع تنها یک بعد 
ندارد كه بتوان با پرداختن به آن مشكل را حل 
كرد، بلكه ابعاد زیادي در این زمینه وجود دارد 
و نمي توان گفت مثال خانواده ها مي توانند به 
تنهایي مانع ارتكاب فرزندان خود به بزه، جرم 
و گریز از قوانین حاكم بر جامعه شوند، بلكه 
گاهي شاهد آن هستیم با وجودي كه خانواده ها 
هم به خوبي در این زمینه انجام وظیفه مي كنند 
و اصال در خانواده شاهد هیچ گونه خالف و 
قانون گریزي نیستیم ولي باز هم حتي در چنین 
خانواده هایي احتمال بروز جرم توسط فرزندان 

وجود دارد.« 
با  نكنیم كودك  »فراموش  ادامه مي دهد:  وی 
ورود به جوامع بزرگ تر مي تواند از هر محیطي 
مانند مدرسه، محیط هاي آموزشي مختلف، جمع 
دوستان یا معلمان و مربیاني كه با او در ارتباط 
هستند تاثیر بپذیرد. این موضوع كه برخورد 
دیگران با كودك در هر جامعه و محیطي  چگونه 
باشد مي تواند تا حدود زیادي در این زمینه موثر 
واقع شود بنابراین تا زماني كه نتوانیم مشكل را 
به طور ریشه اي در سطح خانواده، مدرسه و جامعه 

حل كنیم نمي توانیم چندان امیدي هم به حل 
مشكل كاهش ارتكاب نوجوانان به بزهكاري 

داشته باشیم.«

جدي گرفتن مشكالت كودكان 
آسيب ديده 

دكتر سیامک زندرضوي، روان شناس كودك و 
عضو هیات علمي دانشگاه شهید باهنر كرمان هم 
عقیده دارد كودكان و نوجوانان در جامعه ما 
به روش هاي مختلف آسیب مي بینند، آزار هاي 
باعث  بي توجهي ها  انواع  و  جنسي  جسمي، 
مي شود كودكان در دام هایي گرفتار شوند كه گاهی 
خالصي از آنها چندان آسان به نظر نمي رسد. 
»كودكان كار« هم كودكاني هستند كه ممكن است 
به دلیل وارد شدن بي موقع به دنیاي كار از سر 
اجبار و انجام كارهاي سنگین كه هیچ قرابتي با 
سن و سال و جثه آنها ندارد، در مسیري قرار 
بگیرند كه حتي دست به جرم و جنایتي هم بزنند. 
وی توضیح مي دهد: »كودكاني كه دچار سوءتغذیه 
جسمي و رواني هستند در معرض آسیب بیشتري 
براي افتادن در دام بزه و جرم قرار مي گیرند. در این 
بین كودكان »بازمانده از تحصیل« هم قرار دارند 
كه با برخوردار نبودن از بستر الزم براي گرفتن 
آموزش هاي مختلف به راحتي مرتكب جرم 
مي شوند. ضمن اینكه گاهي خود نظام آموزشي هم 
با روش هاي نامناسب مانند معلم محوري و نادیده 
گرفتن كودكان باعث قانون گریزي، بي توجهي و 
بي عالقگي آنها به آموزش و رعایت نظم و قانون 
مي شود بنابراین تفكیک و شناسایي گروه هاي 
مختلف باعث مي شود نوع خدماتي كه باید براي 
آنها در نظر گرفته شود مشخص و تفكیک شود.«

 
لزوم شناسايي و داشتن آمار دقيق از 

نوجوانان بزهكار 
دكتر سیامک زندرضوي درباره دالیل ارتكاب 
نوجوانان به بزهكاري مي گوید: »كودكان بزهكار 
یا معارض قانون را باید در بستر اجتماعي كه 

كودكان را در شرایط دشوار بازتولید مي كنند 
شناخت و فهمید. در كشور ما جمعیت صفر تا 
18 سال حدود 24 میلیون نفر است كه بخش 
بزرگي از این جمعیت كودكان و نوجواناني 
هستند كه در شرایط دشوار قرار دارند. به این 
ترتیب حق بقا، رشد، امنیت و حق مشاركت 
كودكان در »شرایط دشوار« به خطر مي افتد و 
در حال حاضر هم با قرار گرفتن در وضعیت 
بحران مانند كرونا و شرایط ناایمن اقتصادي 
بیشتري هم خواهند داشت.  قطعا مشكالت 
البته اطالعات و آمار دقیقي از وضعیت این 
كودكان در دسترس نیست. داشتن آمار دقیق یا 
حتي حدودي از كودكاني كه متهم به ارتكاب 
جرمي شده اند این امكان را فراهم مي كند تا 
بتوانیم با توجه به مشكالت، روحیات و پیشینه 
هر كدام از این كودكان، آموزش ها یا امكانات 
بهداشتي و تغذیه اي الزم را در اختیار شان قرار 
دهیم. در مواردي حتي مي توان این كودكان را از 
خانواده هاي بدسرپرست شان جدا كرد. كشور ما 
با تصویب پیمان نامه حقوق كودك موظف است 
به فكر تامین نیازهاي همه كودكان به خصوص 
كودكاني كه به نوعي در معرض آسیب قرار 
دارند، باشد ولي متاسفانه هنوز مشكالت جدي 

در این زمینه وجود دارد.« 

آموزش همزمان والدين و كودكان 
دكتر رضوي تصریح می كند: »بهترین و ارزان ترین 
راه براي درمان هر مشكل، پیشگیري از آن است. 
یكي از ابتدایي ترین راه هاي پیشگیري هم آموزش 
والدین است. وقتي والدین آموزش الزم را براي 
از حقوق فرزندان شان  داشتن شناخت كافي 
بدانند، هرگونه سرپیچي از این قوانین مي تواند 
پیكان خطا را به جاي نوجوان به سمت آنها 
بگیرد. البته گاهي والدین در شرایط مطلوبي براي 
آموزش قرار ندارند بنابراین بهتر است این گونه 
آموزش ها براي شناسایي قوانین و حق و حقوق 
فرزندي به طور همزمان به نوجوان و والدینش 
انجام شود. كودكان باید از حق و حقوق خود 
آگاه باشند و بدانند هیچ كس حتي والدین شان 
هم حق ندارند به آنها آسیبي برسانند و آنها را 
وادار به انجام كارهایي بكنند كه خودشان تمایلي 
به انجام آن ندارند. فراموش نكنیم زورگویي هاي 
والدین معموال باعث لجبازي، گستاخي و به 
انحراف كشیده شدن نوجوانان مي شود.« 
وی توضیح می دهد: »بهتر است 
براي حل مشكالت نوجوانان 
بزهكار و در معرض آسیب، 
ابتدا خودشان و مشكالت شان 
را بپذیریم و با حمایت از آنها 
و شناخت خواسته هایشان تا حد 
امكان به آنها كمک كنیم. حتي كمک 
گرفتن از خود نوجوانان هم مي تواند عالوه 
بر دادن شناخت بیشتر نسبت به آنها باعث 
نوجوانان  بیشتر  امنیت  واحساس  اطمینان 
كمک  قصد  كه  شود  كساني  یا  والدین  به 

به آنها را دارند.«

بررسي علل و عوامل بزهكاري در نوجوانان 

بزهکاریمعلوليازعلتهاست
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گام هايي براي كمك به كودكان بزهكار و آسيب ديده
دكتر سیامک زندرضوي معتقد است یكي از ابتدایي ترین كارها براي دیده شدن كودكان در شرایط دشوار و شنیده شدن صداي آنها این 

است كه پیمان نامه حقوق كودك به كساني كه به نوعي با كودكان در ارتباط هستند، آموزش داده شود. گام بعد شناسایي و شناسنامه دار 
كردن این كودكان است، به گونه اي كه بتوانند ارتباط بیشتري در جامعه داشته باشند و خود را عضوي از جامعه اي بدانند كه قرار است 
در آن با كار و تالش به موفقیت در زمینه كار مورد عالقه خود دست یابند. در مرحله بعد مي توان براي هر كودك در شرایط دشوار، 

حلقه هاي حمایتي در نظر گرفت كه تک تک آنها بتوانند دیده شوند و مورد توجه قرار گیرند. به این ترتیب مي توانیم مهارت هاي الزم را 
به این كودكان آموزش دهیم كه یكي از این مهارت ها مهارت »نه گفتن« خواهد بود. وي می  افزاید: »وقتي كودكي یاد بگیرد كه لزومي ندارد 

همیشه مطابق میل دیگران رفتار كند، كم كم متوجه خواهد شد كه خودش هم قدرت تصمیم گیري دارد و مثال اگر دیگران بخواهند او را به سمت 
و سوي كارهاي خطرناك بكشانند مي تواند با آنها مخالفت كند. توانایي مخالفت و داشتن شجاعت و قاطعیت براي رفتار كردن مطابق میل خود، مهارت 

و توانایي است كه نوجوانان حتما باید با آن آشنا شوند چون در این سنین میل به همراهي و پیوستن به موج هاي مختلف از جمله عواملي است كه باعث 
گمراه شدن كودكان می شود و در بسیاري موارد باعث افتادن آنها در دام هایي مانند دزدي، اعتیاد، قاچاق و... خواهد شد.«



میزگرد »سالمت« درباره واریس با حضور 
دکترسیدمسعودداوودی متخصص پوست و دکتر حسین ایمانی 

متخصص تغذیه و دکتر آتوسا مصطفوی فوق تخصص قلب و 
عروق و دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان و زایمان 

واریس؛ تظاهر اختالل 
عروق بر پوست

درمان واريس با محصوالت موضعی فقط تبلیغ است

نقش تغذيه در بهبود وخامت واريس را جدی بگیريد

  دكتر سيدمسعود داوودی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(

  دكتر حسين ایمانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص تغذیه

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی 
است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

:آقایدکتر،بهچهمشکلیواریسگفتهمیشود؟
به طور کلی اتساع عروق خونی واریس نامیده می شود. 
گاهی اوقات واریس در عروق عمقی اتفاق می افتد و در 
افرادی که مدت طوالنی می ایستند، شایع تر است. این نوع 
واریس شبیه نخ های ضخیم پیچ خورده روی پوست دیده 
می شود. درمان موارد شدید این نوع واریس توسط جراحان 
عروق انجام می گیرد. واریس  جلدی نیز نوع شایع دیگری 
است که در آن عروق اتساع پیدا می کنند اما از آنجا که 
این مشکل در عروق سطحی اتفاق می افتد، می توان این 
وضعیت را کامال مشاهده کرد. واریس جلدی شبیه نخ های 
نازک یا ضخیم روی پوست است که گاهی اوقات منفرد و 
پراکنده اما گاهی حالتی شبیه دست و پاهای عنکبوت شده 
و مجموعه ای از عروق خونی را درگیر می کنند. افرادی 
که مدت طوالنی می ایستند یا روی صندلی می نشینند و 
پاهایشان آویزان است، بیشتر در معرض ابتال به واریس 
جلدی قرار دارند. در این موارد واریس جلدی اطراف 
مچ  و ساق پا شایع تر است اما در درجات کمتری روی 

ران ها نیز دیده می شود.

:چراواریسایجادمیشود؟
استحکام ناکافی نگهدارنده اطراف عروق و تجمع خون درون 
رگ ها باعث اتساع آنها می شود. دومین عامل زمینه ساز واریس 
جلدی، جنسیت زنانه است که تقریبا در تمام خانم ها بروز 
پیدا می کند. نازک بودن پوست خانم ها کامال عروق واریسی را 
نشان می دهد. همچنین تفاوت هورمونی بین خانم ها و آقایان 
در عملکرد بافت نگهدارنده عروق تاثیر می گذارد و این بافت 

سست تر خواهد بود. 
:آیاواریسجلدیبرایسالمتخطریدارد؟

واریس های جلدی به خودی خود برای سالمت خطرناک نیستند 
و نگرانی از بروز آنها وجود ندارد اما از نظر ظاهری به خصوص 
در خانم ها بسیار ناخوشایند است بنابراین به دنبال روش های 

درمانی برای رفع این مشکل هستند. 
نکته دیگر اینکه واریس های جلدی بدون  درد هستند اما واریس 
عروق عمقی به دلیل ایجاد اختالل خون در بافت های عمیق مانند 
عضله، هنگام ایستادن طوالنی با احساس ناراحتی و گرفتگی 
عضله پا همراه می شوند. البته در موارد معدود، برخی از افراد 

مبتال به واریس جلدی نیز از درد شکایت دارند. 

:چطورمیتوانازبروزواریسپیشگیریکرد؟
استفاده از جوراب واریس تاثیر خوبی در پیشگیری از تشدید 
واریس دارد. این جوراب ها فشاری به بافت پا وارد می کنند 
و موجب کاهش اتساع عروق و تجمع خون می شوند. البته 
افرادی که به دلیل مسائل شغلی مدت طوالنی روی صندلی 
می نشینند، عالوه بر پوشیدن جوراب واریس بهتر است زیر 
تا پاها آویزان نماند.  پاهایشان چهارپایه  کوچکی بگذارند 
کسانی که مداوم می ایستند نیز بهتر است در فواصل کوتاه 
پاها را حرکت دهند یا چند قدم راه بروند تا مانع از تجمع 

خون در عروق پا  شود. 
:رونددرمانواریسچگونهاست؟

در وهله اول عروق واریسی را باید به دو نوع تقسیم  کنیم. گروه 
اول عروق واریسی ضخیم است که رنگ آبی- کبود به نظر می رسند 
و گروه دوم عروق نازک تر که رنگ قرمز-صورتی دارند. عروق 
ضخیم پاسخ به درمان بهتری در صورت استفاده از مواد سوزاننده 
یا اسکلروزان دارند. در این روش درمانی، سوزن های خیلی ظریف 
توسط متخصص پوست یا جراح عروق در رگ واریسی تزریق 
می شود. این ماده به دلیل تاثیر مخربی که دارد، دیواره عروق 

را به یکدیگر می چسباند و دیگر فضایی برای تجمع خون بین 
رگ وجود ندارد که از نظر ظاهری نیز دیده نمی شوند. البته در 
بعضی بیماران لیزر دایود یا )ND-YAG( نیز اثربخش است. 
هرچه عروق واریس ضخیم تر باشند، درمان به روش تزریق 
مواد اسکلروزان بهتر است و هرچه عروق واریس نازک تر باشند، 
لیزر می تواند مفیدتر باشد اما عروق خیلی نازک پاسخ به درمان 
 PDL  ،خوبی با لیزرهای عروقی دارند. از بین لیزرهای عروقی
بهترین انتخاب است. البته لیزرهای دایود یا )ND-YAG( نیز 
تاثیر مطلوبی خواهند داشت. بعضی از دستگاه های شبیه لیزر که 

IPL نام دارند نیز کمک کننده هستند. 
:آقایدکتر،امروزهتبلیغاتگستردهایدرمورد
استفادهازمحصوالتموضعیبرایبهبودواریسوجود

دارد.اثربخشیاینمحصوالتچگونهاست؟
تاثیر استفاده از داروها و محصوالت موضعی برای رفع واریس 
تایید نمی شود و کاربرد چنین محصوالتی صرفا هدردادن 
وقت و هزینه است. اگر فردی از ظاهر ناخوشایند واریس 
رنج می برد، بهترین و مطمئن ترین راهکار مراجعه به متخصص 

پوست است تا درمان مناسب برای وی تجویز شود.

ارتباط تنگاتنگی بین تغذیه و واریس وجود دارد. بعضی از 
مواد معدنی موجود در غذاها تاثیر مستقیمی روی سالمت 
عروقی و متورم و گشاد شدن رگ ها دارند. اگر به واریس 
مبتال هستید و می خواهید بیماری خود را کنترل یا از بروز 
آن پیشگیری کنید، رژیم غذایی مناسب می تواند کمک کند.
تاثیرضدالتهابموادغذاییدرواریس: در بعضی غذاها 
موادی وجود دارد که التهاب را از بین می برد و گردش خون 
را بهبود می دهد؛ این غذاها برای درمان واریس مفید هستند. 
غذاهایسرشارازآنتیاکسیدان: بیوفالونوئیدها به طور طبیعی 
در گیاهان، میوه ها و سبزیجات وجود دارند و از بدن انسان 
محافظت می کنند. بیوفالونوئیدها دیواره رگ ها را تقویت و 
از تشکیل رادیکال های آزاد داخل رگ ها جلوگیری می کنند. 
بیوفالونوئیدها ظاهر رگ های واریسی را نیز بهبود می دهند. 
تو ت فرنگی، بلوبری، زغال اخته، انگور، مرکبات، آناناس، 
کلم پیچ، گندم سیاه، جعفری، کلم قرمز، سیر، چغندر قند، پیاز، 
اسفناج و بسیاری از سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان هستند.

خوراکیهایسرشارازویتامین
ویتامینC: این ویتامین به وفور در انواع توت، بروکلی، 
سیب زمینی، گوجه فرنگی، پرتقال و لیمو وجود دارد. ویتامین

C در تولید بافت های پیوندی کالژن و االستین به بدن 
کمک می کند که وجود هر دو برای ترمیم و تقویت رگ ها 
و  ارتجاعی نگهداشتن رگ ها ضروری است. همچنین فرایند 
التیام را تسریع و از تشکیل رادیکال های آزاد جلوگیری می کند.
ویتامینE:ویتامینE در سبزیجات برگ سبز و مرکبات 
وجود دارد. این ویتامین رگ ها را تقویت کرده با التهاب 
مقابله می کند و گردش خون را بهبود می بخشد. همچنین 
از تجمع پالکت جلوگیری می کند، بنابراین ویتامینE مانند 
یک رقیق کننده طبیعی خون است و تاثیر پیشگیری از تشکیل 

لخته خون و چسبیدن آن به دیواره های رگ ها را دارد.
ویتامینهایگروهB:تمام ویتامین های گروه B کمپلکس 
و موجود در گندم و جو، جگر، بوقلمون، سیب زمینی، موز، 
عدس، فلفل قرمز و لوبیا برای سالمت و تقویت رگ ها مفیدند.
غذاهایسرشارازفیبر: گنجاندن فیبر در رژیم غذایی عمل 
دفع را آسان تر می کند، بنابراین بیمار دچار یبوست نمی شود. 
یبوست فشار روی رگ ها را افزایش می دهد و به مرور زمان 

باعث ابتال به واریس می شود. به عالوه فیبر سالمت قلب را 
نیز ارتقا می دهد. سبزیجات، میوه های تازه، غالت و حبوبات 
)جوانه و خیس خورده( غذاهایی سرشار از فیبر هستند. بذر 
کتان نیز عالوه بر جلوگیری از یبوست، حاوی امگا 3 هست 

که ترکیب ضدالتهابی مهمی است.
غذاهایسرشارازمنیزیم: منیزیم چهارمین ماده معدنی به 
لحاظ درصد فراوانی در بدن است اما جالب است که کمبود 
اصلی مواد مغذی در بدن بزرگساالن به منیزیم مربوط می شود و 
حدود 80 درصد بزرگساالن دچار کمبود منیزیم هستند. منیزیم 
به تولید انرژی، بهبود حرکت عضالنی، تنظیم انتقال دهنده های 
عصبی، مقابله با التهاب، پایین آوردن فشارخون، حفظ تعادل، 
ارتقای سطح ایمنی و در مجموع بهبود سالمت عمومی بدن 
کمک می کند. کمبود منیزیم به صورت جمع شدن خون، 
مشکالت فشارخون و گرفتگی عضالت پا بروز می یابد 
که واریس را تشدید می کند، بنابراین خوراکی هایی مانند 
سبزیجات برگ سبز، موز و سیب زمینی را در رژیم غذایی 

خود بگنجانید تا غلظت منیزیم در بدن افزایش یابد.
ادرارآورهایطبیعی: بدن آب را برای جبران مصرف سدیم 
اضافی یا کمبود پتاسیم نگه می دارد و در نتیجه حجم خون در 
حال گردش در بدن از این احتباس تاثیر می پذیرد. افزایش 
مایع، فشار بیشتری را روی سیاه رگ ها و دریچه های آنها 
وارد می کند، در نتیجه سیاه رگ ها ضعیف و خطر ابتال به 
واریس بیشتر می شود. پزشکان گاهی قرص های مدر را برای 
کاهش احتباس آب یا ورم و افزایش ادرار تجویز می کنند. 
البته مصرف داروهای مدر عوارض جانبی ناخواسته ای را به 
دنبال دارد و برای مصرف روزانه مناسب نیست. خوشبختانه 
مصرف سبزیجات تازه مانند جعفری، ریحان، رازیانه، خیار، 
مارچوبه، جو دوسر و کرفس نیز از اثر مشابهی برخوردار است.

سرکهسیب: سرکه سیب مزایای متعددی برای بدن دارد. 
سرکه سیب گردش خون را بهبود می دهد و یک ضدالتهاب 
مؤثر است. می توانید سرکه سیب را بنوشید یا آن را با نارون 
کوهی مخلوط کنید و روی رگ های واریسی بزنید تا ورم 

کمتر شود و پوست ظاهر بهتری پیدا کند.

غذاهاییکهبایدبهحداعتدالمصرفشود
چنانچه هر روز مقدار متوسطی سیر، زنجبیل و پیاز 

مصرف کنید، به بدن برای متالشی کردن ماده ای به نام 
»فیبرین« کمک کرده اید که معموالً دور رگ های واریسی 

جمع و باعث لخته شدن خون می شود.
اسیدهای چرب امگا3 موجود در دانه سویا، گردو، 
کشمش و بذر کتان بهبود قابل توجهی را در گردش و 
جریان خون ایجاد می کنند. اسیدهای چرب، تون عروق و 

خاصیت ارتجاعی رگ ها را بهبود می دهند.
ماهی را فراموش نکنید. غذاهایی مانند ماهی سالمون، 

ساردین و ماهی تن منابع سرشار از امگا3 هستند.

پرهیزهایغذاییواریس 
غذاهای شور برای واریس بسیار مضر هستند چون نمک 
رگ ها را سخت می کند و باعث احتباس آب می شود. از این 
غذاهای شور می توان به ه سوپ های کنسروی، پیتزا، هات داگ 
و همبرگر اشاره کرد. سس های ساالد، انواع پنیر و ماکارونی، 
سویا سس و انواع ترشی نیز مملو از سدیم هستند. کچاپ، 
مایونز، سیب زمینی سرخ شده و چیپس سیب زمینی نمکی 

نیز برای واریس خطرناک هستند.
قند و کربوهیدرات های ساده نیز از علل احتباس آب 
هستند. خوراکی های حاوی این مواد باعث می شوند که بدن 
مقدار زیادی انسولین را در واکنش به افزایش قند خون تولید 
کند. انسولین آزادشده توانایی بدن را در دفع سدیم مختل 
می کند، بنابراین به احتباس آب دامن می زند. از این رو بهتر 
است بیماران مبتال به واریس آب میوه هایی را که سرشار از 

قند هستند، مصرف نکنند.
برایپیشگیریازواریسچهموادغذاییالزماست؟

برای داشتن عروق سالم و حفظ وزن متعادل، پیشگیری از 
واریس و یبوست و تقویت دیواره رگ ها به عنوان مهم ترین 

توصیه های تغذیه ای شناخته می شوند.
آببنوشید: نوشیدن آب و دیگر مایعات در فواصل زمانی 
مشخص و طی روز به اثربخشی بهتر فیبرها و روان سازی 
دفع کمک می کند. توصیه شده برای پیشگیری از یبوست 

حداقل 6 لیوان آب در طول روز میل شود.
محدودکردنمقدارکافئین: کافئین باعث از دست رفتن 
آب بدن و ایجاد یبوست می شود بهتر است در صورت ابتال 
به یبوست از انواع نوشیدنی های بدون کافئین استفاده کنید.

فعالیتبدنی: داشتن فعالیت بدنی منظم اعم از پیاده روی و 
نرمش می تواند برای پیشگیری از یبوست بسیار مفید باشد.
میانوعدههایملین:مصرف میوه های خشک خیسانده شده 
در آب برای مثال آلو خشک، توت و انجیر خشک و برگه 
زردآلو به همراه ژله تشکیل شده در آب می تواند برای رفع 

یبوست مفید واقع شود.
یبوستدرخانمهایباردار: با توجه به اینکه افزایش سطح 
هورمون پروژسترون در طول بارداری سبب آهسته شدن 
انقباضات روده بزرگ می شود و احتمال بروز یبوست را 
افزایش می دهد، عالوه بر توصیه های متداول، درخصوص 
نوع مکمل آهن دریافتی بهتر است با پزشک متخصص یا 
ماما مشورت کنید. تغییر در نوع مکمل آهن در بسیاری از 

بانوان در بهبود یبوست مؤثر است.
محدودکردندریافتسدیم: کم کردن میزان سدیم از 
طریق استفاده کمتر از نمک در غذاها، پرهیز از غذاهای 
آماده و فراوری شده مثل کنسروها، ترشیجات و سوسیس 
و کالباس و محدود کردن مصرف گوشت قرمز می تواند به 
کم شدن ورم و تجمع مایع در بدن کمک کند که در نهایت 

تاثیر خوبی در تقویت دیواره عروق دارد.
اسیدهایچربضروری: مصرف ماهی، روغن های سرشار 
از اسیدهای چرب ضروری، گردو و دیگر مغزها راهی مناسب 
برای تامین اسیدهای چرب ضروری و پیشگیری از واریس 
است. از جمله اقالم خوراکی چاق کننده، لبنیات پرچرب، 
غذاهای سرخ کردنی، آجیل، شیرینی، شکالت و آبمیوه هاست. 
کاهش مصرف و جایگزینی آنها با اقالم خوراکی کم کالری 

و سالم تر می تواند به رسیدن به وزن متعادل کمک کند.
گنجاندنمنابعغذاییغنیازفیبردربرنامهروزانه: خوردن 
مقدار کافی فیبر در وعده های غذایی مختلف طی روز به 
داشتن دفع راحت و پیشگیری از یبوست کمک می کند. 
فیبرهای نامحلول با زیاد کردن حجم مواد دفعی به ایجاد 
حس دفع کمک می کنند. از جمله منابع فیبر در وعده صبحانه 
می توان به نان سبوس دار مانند سنگک و نان جو و غالت 
کامل صبحانه اشاره کرد. خوردن ساالد و سبزی همراه با 
ناهار و شام، میوه ها و لواشک به عنوان میان وعده سالم و 
گنجاندن حبوبات در برنامه هفتگی می تواند به تامین فیبر 

موردنیاز روزانه کمک کند.

واریسشایعترینبیماریعروقیاستکهبهدلیلاتساععروقاتفاقمیافتد.اینمشکل
معموالدرخانمهادیدهمیشودوعالوهبرظاهرناخوشایندتغییررنگعروقدرسطح
پوست،درمواردشدیدوعمقیبادردوسوزشهمراهاست.ایستادنطوالنیعامل
جدیدربروزواریساستهرچندکهعواملدیگرینیزدرایجادآننقشدارند.در
میزگرد»سالمت«اینهفتهبهپرسشخانمجوانیپرداختهایمکهدچارواریسشدهاست:»خانمی35
سالهوکارمندهستم.مدتیاستدرپوستساقپاوپشتزانوهارگهایظریفواریسمیبینم.گاهی
حالتسنگینیپاهابهخصوصهنگامشبدارم.چاقنیستم،تقریباهرروزپیادهرویمیکنم.چهکنمتا

اینمشکلتشدیدنشود؟واریسبرایسالمتخطردارد؟الزماستبهپزشکمراجعهکنم؟«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوشصت ویک   بیست وپنج مرداد نودونه12

  دكتر آتوسا مصطفوی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دكتر شيرین نيرومنش
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص قلب و عروق

نگاه متخصص زنان و زایمان

در  کبوتری«  »النه  دریچه های  طبیعی،  به طور 
وریدها یا سیاه رگ های بدن کمک می کنند تا خون 
به خصوص در اندام تحتانی برخالف جاذبه زمین 
به قلب بازگردانده شود. بروز واریس می تواند ناشی 
از مشکل این دریچه ها یا ضعف عملکرد دیواره 
وریدها باشد. زمانی که به هر علتی فشار در ورید 
زیاد شود، دریچه ها دچار اختالل عملکرد شده و 
به مرور زمان دیواره ورید ضعف پیدا می کند که 

بازگشت خون به خوبی انجام نمی شود. 

زمینه خانوادگی تاثیر جدی در 
واریس دارد

برخی  افزایش سن،  چاقی،  یبوست،  بارداری، 
تومورهایی که به ورید فشار می آورند، ایستادن و 
نشستن طوالنی می توانند به مرور زمینه ساز ابتال 
به واریس شوند. واریس در خانم ها شایع تر است 
و سابقه خانوادگی نقش مهمی در بروز آن دارد. 

واریس همیشه یک مشکل ظاهری نیست!
فرد  است  ممکن  ناخوشایند،  ظاهر  بر  عالوه 
زمانی  ببرد.  رنج  اندام  در  احساس سوزش  از 
که خون تجمع پیدا کند، به مرور درد و حس 
سنگینی در پاها آزاردهنده است. گاهی اسپاسم 
عضالنی به خصوص شب ها فرد را اذیت می کند 
و در طوالنی مدت تورم ساق، زانو و قوزک پا 
را به دنبال دارد. با پیشرفت واریس، پوست اندام 
خشک و نازک شده و خارش پیدا می کند. ممکن 
است دیواره رگ به دلیل نازکی پوست خونریزی 
کند و لخته شدن خون داخل رگ منجر به آمبولی 

ریه  شود.

مهم ترین اصول پیشگیری از واریس
ورزش هایی مانند شنا، دوچرخه سواری و 
درنتیجه  و  تقویت عضالت  به  که  پیاده روی 
بهبود انتقال خون به سمت قلب کمک می کند 
است.  مؤثر  واریس  بهبود  و  پیشگیری  برای 
نقش  فشارخون  کاهش  در  همچنین  ورزش 
دارد. درنتیجه فشار ورید نیز کم و خون کمتری 

در آن جمع می شود. 
نکات تغذیه ای رعایت  شود.

از پوشیدن لباس تنگ به خصوص ناحیه کمر 
خودداری شود زیرا مانع از بازگشت خون به سمت 

قلب می شود. 
هنگام نشستن و ایستادن طوالنی، وضعیت 
پاها تغییر کند یا پاها باالتر از سطح زمین باشد 
تا خون در پاها تجمع پیدا نکند. انداختن پاها 
زیرا  نیست  درست  نشستن  هنگام  هم  روی 
می تواند به  رگ ها فشار آورد و باعث انسداد 

رگ  شود.
یکی از بهترین اقدامات بهبود واریس، ماساژ 
مالیم اندام است؛ البته نباید به رگ واریسی 
فشار وارد شود. فشار زیاد باعث آسیب پذیری 
دیواره رگ و تشدید اختالل عملکرد می شود. 

اگر واریس بهبود پیدا نکرد...
اگر به رغم رعایت توصیه ها فرد همچنان از واریس 
رنج می برد، باید به روش های درمان توسط پزشک 
روآورد. روش های درمان مختلفی وجود دارد که 
متخصص عروق باتوجه به شدت واریس ممکن 
است اسکلروتراپی، لیزر، فلبوتومی یا جراحی را 

توصیه کند.

یکی از مشکالت شایع دوران بارداری، واریس 
است که به دلیل تغییرات هورمونی اتفاق می افتد 
زیرا عضالت حالت شلی پیدا کرده و درون 
عروق و فضای اطراف، مایع تجمع می یابد. 
همچنین فشار رحم بر عروق لگن به خصوص 
می تواند  بارداری  سوم  و  دوم  ماهه  سه  طی 

زمینه ساز واریس و هموروئید شود.
اگر خانمی پیش از بارداری دچار واریس باشد، 
مشکلش طی این دوران تشدید می شود. عالوه 
افزایش  تغییرات هورمونی عامل واریس،  بر 
نیز  بارداری  دوره  طی  خون  انعقاد  قدرت 
پاها و حتی  ایجاد لخته در  می تواند احتمال 
در مواردی آمبولی ریه و مشکالت تنفسی را 

به دنبال داشته  باشد.  
پایان  تا  هموروئید  و  واریس  عالئم  معموال 
بارداری دیده می شود و پس از زایمان بهبود 
می یابد. خانم های باردار باید هنگام ایستادن 
و نشستن های طوالنی حتما وضعیت پاها را 
عوض کنند، مدت کوتاهی دراز بکشند، پاها 
در  و  دهند  ماساژ  ساق  به  مچ  سمت  از  را 
واریس  جوراب  از  پزشک  تجویز  صورت 

استفاده کنند.

اختالل در بازگشت 
خون از سیاه رگ ها عامل 
واريس است

خانم های باردار از 
ايستادن و نشستن طوالنی 
پرهیز کنند
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آشنایی با راه های پیشگیری و درمان آکنه های پوستی ناشی از ماسک

دوران کروناویروس و اصطالحی به نام ماسکنه 
مـانـنــد  اصـطـالحـی 
»فاصله گـذاری اجتمـاعی« 
پیش  وقت  چند  همین  تا 
فرهنگ  در  جایی  اصال 
واژگان نداشت و پس از همه گیری جهانی 
کروناویروس بود که این اصطالح ساخته شد. 
البته ماجرا فقط به تولید همین یک اصطالح 
مسوولیت پذیری  شهروندان  نمی شود.  ختم 
که در این دوران همیشه از ماسک صورت 
پوستی  مشکالت  دچار  و  کرده اند  استفاده 
خاصی شده اند، اصطالح تازه ای را ساخته اند: 
»ماسکنه«؛  اصطالحی که برای نامیدن آکنه های 
پوستی ناشی از ماسک به وجود آمده است. 

ماسکنه از کجا ظاهر شد؟! 
و  پوست،  )متخصص  کارلوس چارلز  دکتر 
بنیان گذار Derma di Colore( می گوید: 
»اصطالح تخصصی ای که برای ماسکنه وجود 
 )acne mechanica( مکانیکا  آکنه  دارد، 
است که براساس اصطکاک مکانیکی پارچه 
روی پوست ساخته شده است. این اصطکاک 
می تواند به شکل گیری التهاب و تحریکات 
پوستی خاصی منتهی شود که روزنه های پوستی 
را تحت فشار قرار می دهد و باعث شکل گیری 
آکنه ها می شود«. اگر رطوبت ناشی از هوای 
گرم یا تعریق صورت در فضای زیر ماسک 
به  بیشتری  شدت  هم  ماسکنه  شود،  حبس 
خود می گیرد. با این حال، قرار نیست که هیچ 
کدام از شما دائم در این روزهای تابستانی 
ادامه  در  باشید.  ماسکنه  درگیر  کرونایی  و 
در  را  شما  پوست  متخصصان  مطلب،  این 
زمینه راهکارهای مقابله با ماسکنه راهنمایی 

خواهند کرد. 

بهترین ماسک ها برای پیشگیری از ماسکنه 
یکی از اولین اقدامات برای پیشگیری از ماسکنه، 
انتخاب ماسک های مناسب است. متخصصان 
پوست بر این باورند که ماسک های انتخابی 
شما باید از جنس پارچه های نخی یا ابریشمی 
سبک باشند چراکه هر دوی این جنس ها خیلی 
آرام روی پوست قرار می گیرند و اصطکاک 
بسیار کمتری نسبت به ماسک های پلی استر 

و ریون ایجاد می کنند. 
انتخاب ماسک هایی است  نکته مهم بعدی، 
قرار  صورت  روی  به راحتی  و  به خوبی  که 
می گیرند. درواقع ماسک انتخاب شده باید به 
دائم  که  بگیرد  قرار  صورت  روی  گونه ای 
نباشد،  قرارگیری اش  محل  تنظیم  به  نیازی 

چراکه تالش برای تنظیم ماسک روی صورت 
فقط اصطکاک را بدتر می کند و ضمنا باعث 

کثیف تر شدن ماسک می شود. 
سومین نکته مهم، تمیز نگه داشتن ماسک های 
انگلمن  دندی  دکتر  است.  شستشو  قابل 
از  »حتما  می گوید:  پوست،مو(  )متخصص 
dye-(شوینده های بدون رایحه و بدون رنگ
free( استفاده کنید و ضمنا استفاده از نرم کننده 
اوقات  اغلب  نکنید.  فراموش  هم  را  پارچه 
همین رنگ ها و عطرها هستند که مشکل ساز 
می شوند«. بعضی از متخصصان هم استفاده از 
شوینده های مخصوص پوست حساس را برای 
عالوه  می کنند.  توصیه  ماسک ها  پاک سازی 
بر همه این  ها، شستشوی روزانه ماسک های 

پارچه ای هم ضرورت دارد. 
پردو )متخصص پوست  مارینا  به گفته دکتر 
(، خاصیت ضدباکتریایی مس می تواند رشد 
باکتری های شکل دهنده آکنه را متوقف کند. 
به همین دلیل است که تولیدکنندگان بعضی 
یا مس  نقره  الیاف  از  لباس های ورزشی  از 
استفاده می کنند تا مانع از فعالیت باکتری های 
بوی زا شوند، بنابراین اگر بتوانید ماسک هایی 

پیدا کنید که از ترکیبات مس در بافت آنها 
استفاده شده باشد، احتمال ابتال به ماسکنه را 

کاهش خواهید داد. 
کسانی هم که نمی توانند ماسک های پارچه های 
را تمیز و خشک نگه دارند، باید از ماسک های 
یکبار مصرف استفاده کنند و هر ماسک را پس 
بیندازند. یک  استفاده حتما دور  بار  از یک 
نکته مهم درباره ماسک های یکبار مصرف این 
است که این ماسک ها نسبت به ماسک های 
از تعریق  نازک تر هستند و مانع  پارچه های 
تابستان  گرمای  در  صورت  پوست  شدید 
پارچه ای  ماسک های  از  اگر  پس  می شوند. 
استفاده می کنید، به تمامی قواعد بهداشتی هم 
پایبند هستید، ولی باز دچار ماسکنه می شوید، 
بهتر است که ماسک های یکبار مصرف را هم 

امتحان کنید. 

برای درمان ماسکنه چه باید کرد؟ 
متخصصان پوست توصیه می کنند که برای 
محصوالت  دنبال  حتما  ماسکنه  با  مقابله 
تحریک  باعث  که  بروید  مالیمی  ضدآکنه  
نمی شوند.  بیشتر  پوستی  التهاب  و  پوستی 

محصوالت حاوی  »از  چارلز،  دکتر  به گفته 
چون  کنید  دوری  سولفات  لوریل  سدیم 
می تواند  قوی  و  غلیظ  شیمیایی  ماده  این 
روغن های طبیعی و محافظ پوست را از بین 
ببرد و پوست را دچار مشکل کند. بعضی از 
متخصصان هم استفاده از محصوالت حاوی 
اسید سالیسیلیک را توصیه می کنند که باعث 
پاک سازی سلول های پوستی ُمرده و باز کردن 

روزنه های پوستی می شوند. 
روی  از  را  ماسک  که  بار  هر  است  ممکن 
صورت برمی دارید، وسوسه شوید که صورت 
را بشویید تا به گمان خودتان از شکل گیری 
ماسکنه جلوگیری کنید اما متخصصان پوست 
هشدار می دهند که چنین کاری می تواند پوست 
شما را خشک کند و حتی باعث التهاب پوستی 
بیشتر شود. به عالوه، زیاده روی در شستشوی 
و  طبیعی  الیه های  می تواند  پوست صورت 
از این نظر  محافظتی پوست را جدا کند و 
هم پیامدهای ناگواری داشته باشد. بنابراین 
مجبورند  یا  می کنند  عرق  خیلی  که  کسانی 
که چندین و چند ساعت متوالی ماسک داشته 
باشند، باید از پاک کننده های مالیم، بدون رایحه 

و بدون رنگ های مصنوعی برای شستشوی 
پوست صورت کمک بگیرند. 

کنار همه اینها، باید بر این نکته تاکید کنیم که 
حتی اگر خیلی هم نسبت به تمیز نگه داشتن 
صورت و ماسک حساس باشید، باز هم احتمال 
شکل گیری ماسکنه وجود دارد، خصوصا اگر 
پوست شما چرب یا مستعد آکنه باشد. دکتر 
چارلز برای مقابله با این جوش ها می گوید: 
مانند  آکنه  مخصوص  کالسیک  »درمان های 
بسیار  سالیسیلیک  اسید  و  پراکسید  بنزوئیل 
موثر هستند«. دکتر انگلمن هم با درمان های 
موضعی معروف و خصوصا همین دو ترکیب 
ذکرشده برای مقابله با ماسکنه موافق است 
از  مناسبی  این درمان ها دوز  و می گوید که 

ترکیبات فعال را به پوست می رسانند. 
محصول دیگری که برای درمان ماسکنه کاربرد 
دارد، رتینوئیدها هستند. البته رتینوئیدها باید هر 
روز استفاده شوند و همچنین انواع تجویزی 
آنها باید تحت نظر پزشک استفاده شود. اگر 
محصوالت رتینوئیدی به درستی و در شرایط 
را  پوست  می توانند  شوند،  استفاده  مناسب 
و  دهند  کاهش  را  التهاب  کنند،  الیه برداری 

حتی تغییر رنگ پوست به دلیل جوشگاه های 
ناشی از آکنه را هم کمتر کنند. 

بهترین مرطوب کننده ها برای مقابله 
با ماسکنه 

در دوران همه گیری کروناویروس که استفاده 
از  باید  دارد،  ضرورت  همچنان  ماسک  از 
مرطوب کننده های برپایه روغن دوری کنید زیرا 
این محصوالت می توانند روزنه های پوستی را 
مسدود کنند و باعث تشدید ماسکنه شوند. 
به گفته دکتر پردو، در مواقعی که باید از ماسک 
استفاده کنید )خصوصا در شرایط آب وهوایی 
غلیظ  پمادهای  و  کرم ها  سراغ  گرم(،هرگز 
نروید و در عوض مرطوب کننده های سبک 
انتخاب کنید. مرطوب کننده های سبک و  را 
سرشار از آنتی اکسیدان ها از این نظر اولویت 
دارند چراکه کاهش آب پوست را کمتر می کنند، 
ترشح چربی اضافی را کاهش می دهند و قوام 

پوست را هم یکدست تر می سازند. 
حتی اگر 75درصد از صورت شما زمان استفاده 
از ماسک کامال پوشیده باشد، باز هم باید استفاده 
از محصوالت ضدآفتاب را جدی بگیرید. البته 
باید ضدآفتاب های سبک، غیرجوش زا، بدون 
رایحه و سرشار از آنتی اکسیدان ها را انتخاب 
کنید تا از پوست در مقابل شکل گیری ماسکنه 
باشید. همه متخصصانی که  محافظت کرده 
در این مطلب با ما همکاری داشتند، بر سر 
این موضوع توافق دارند که زمان استفاده از 
ماسک هرگز نباید آرایش داشته باشید چون 
محصوالت آرایشی عمدتا حاوی انواع روغن ها 
هستند و می توانند باعث انسداد روزنه های 

پوستی شوند.
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یکی از ترکیباتی که استفاده خاصی 
در محصوالت مراقبت از پوست 
دارد، ویتامینE است. محصوالت 
به عنوان  ویتامین  این  از  مختلفی 
جانبی  یا  اساسی  تشکیل دهنده  عناصر  از  یکی 
می خواهند  بعضی ها  این حال،  با  می گیرند.  کمک 
بدانند که آیا می توان کپسول های ویتامینE را باز 
کرد و محتویات آنها را روی پوست ریخت؟ این 
کار همچنان مزیت های ویتامینE را برای پوست به 
همراه خواهد داشت؟ نظر متخصصان پوست درباره 
این کار چیست؟ به منظور اینکه پاسخ مشخص و 
از  تن  دو  از  کنیم،  پیدا  سوال  این  برای  واضحی 
بهترین متخصصان پوست ، یعنی دکتر یاشوا زایکنر و 
دکتر راب اکریج، درخواست کرده ایم که توضیحات 

خودشان را در اختیار ما بگذارند.
دکتر یاشوا زایکنر، متخصص پوست و مدیر مرکز 
 Mount Sinai تحقیقات بالینی و زیبایی در بیمارستان
شهر نیویورک است و در سال 2018 میالدی توسط 
 New York همکارانش در فهرست بهترین پزشکان
Magazine قرار گرفت. دکتر راب اکریج نیز متخصص 
پوست و از بنیان گذاران شرکتClarisonic است. 
 REAشرکت در  حاضر  درحال  متخصص  این 
جدید  محصوالت  طراحی  مشغول   Innovations

و خالقانه مختلف است.
دکتر زایکنر می گوید: »ویتامینE نوعی آنتی اکسیدان 
قوی است که می تواند به تسکین التهاب کمک کند، 
مانع از آسیب دیدگی های مرتبط با رادیکال های آزاد 

شود و حتی پوست را صاف و یکدست کند.«
دکتر اکریج هم اظهار می دارد که این ویتامین حتی 
این قابلیت را هم دارد که به رادیکال های آزاد متصل 
شود و درنتیجه از این نظر هم مزیت ویژه ای برای 
اینکه  »دلیل  وی،  به گفته  بیاورد.  همراه  به  پوست 
باز  را   Eافراد بسیاری می خواهند کپسول ویتامین

این ماده را مستقیم روی پوست شان قرار  کنند و 
دهند، این است که ویتامینE تحت این شرایط در 
خالص ترین حالت خودش قرار دارد و الیه ژالتینی 

کپسول نیز مانع از تجزیه آن می شود.«
این متخصص پوست در ادامه می افزاید: »ممکن است 
که ویتامینE در بعضی از فرموالسیون های محصوالت 
مراقبت از پوست یا محصوالت زیبایی واقعا غلظت 
باالیی نداشته باشد تا بتواند نتایج چشمگیری به وجود 
بیاورد. از سوی دیگر، ویتامینE در این محصوالت 
متعدد دیگری مخلوط می شود که هر  ترکیبات  با 
کدام می توانند به ذرات ویتامینE متصل شوند و از 
فایده رسانی این ماده به پوست جلوگیری کنند.« به  
گفته او، بعضی از فرموالسیون ها از نظر اثربخشی 
و کارآمدی واقعا معتبر و قابل اطمینان هستند چون 
گرفته  آنها صورت  روی  مناسبی  علمی  تحقیقات 
است و اساسا برای نتیجه گیری حداکثری طراحی 

و ساخته شده اند.

 Eآیا استفاده مستقیم از کپسول ویتامین
نتیجه می دهد؟ 

هستند  موافق  متخصصان  این  دوی  هر  اگرچه 
روی   Eویتامین کپسول  از  مستقیم  استفاده  که 

پوست احتماال فوایدی دارد اما می گویند که نکاتی 
گرفت.  نظر  در  کاری  چنین  درباره  باید  هم  را 
در صورت مصرف   Eویتامین فواید  که  درحالی 
خوراکی و هضم شدن ثابت شده اما فواید تماس 
موضعی و مستقیم این ماده با پوست هنوز مبهم و 
بالتکلیف است. بعضی تحقیقات نشان داده اند که 
محصوالت موضعی ویتامینE از بهترین انتخاب ها 
بعضی  که  درحالی  هستند،  پوست  ترمیم  برای 
تحقیقات می گویند استفاده موضعی از این ویتامین 

نمی شود.  منتهی  نتیجه خاصی  به 
 Eویتامین« می گوید:  باره  این  در  اکریج  دکتر 
ماده  این  است.  بدن  برای  بسیاری  فواید  دارای 
در  می تواند  می کند،  کمک  سلول ها  عملکرد  به 
از  باشد و حتی  ایمنی بدن موثر  تقویت سیستم 

کند.  کمک  پوست  به حفظ سالمت  بدن  درون 
خیلی ها بر این باورند که استعمال موضعی این 
را  فواید  این  همه  می تواند  پوست  روی  ماده 
دهم.  توضیح  را  نکته ای  باید  اما  باشد  داشته 
درحالی که مصرف مستقیم و موضعی کپسول های 
رادیکال های  خنثی سازی  به  می تواند   Eویتامین
و  مستقیم  استعمال  اگر  )البته  کند  کمک  آزاد 
حالت  در  اما  بگیرد(  انجام  بسیارسریع  موضعی 
استعمال موضعی این ویتامین،بقیه فواید ذکرشده 

بود.« نخواهند  قطعی 
 Eنباید فراموش کرد که ویتامین اینها،  بر  عالوه 
نیز کامال خالص و ناب نیست.  درون کپسول ها 
به گفته دکتر اکریج، این کپسول ها نیز معموال حاوی 
انواعی از روغن های حامل مانند روغن سویا یا 
روغن های  شدن  ترکیب  البته  هستند.  گلیسرین 
به   Eویتامین مانند  آنتی اکسیدان هایی  با  گیاهی 
هم  اگر  نمی رساند.  آسیب  شما  پوست 
روغن های  این  آبرسانی  خاصیت  به 
گیاهی برای پوست فکر می کنید، 
این  که  شویم  یادآور  باید 
نیست.  اثرگذاری هم قطعی 
دکتر  و  زایکنر  دکتر  توصیه 
اکریج این است که اگر به 
استفاده مستقیم از کپسول 
دارید،  اصرار   Eویتامین
مستقیم  به طور  هم  باید 
کپسول  از  موضعی  و 
ویتامینE استفاده کنید و 
هم از محصوالت مراقبت 
 Eاز پوست حاوی ویتامین
از  تا درنهایت  بگیرید  کمک 
 Eبهترین مزیت ها و فواید ویتامین
برای پوست خودتان بهره مند شوید. 

چگونه از کپسول ویتامینE برای پوست 
استفاده کنیم؟ 

دکتر زایکنر به کسانی که می خواهند از کپسول ویتامین
E به صورت موضعی استفاده کنند، توصیه می کند که 
پیش از این کار به نوع پوست خودشان توجه کنند. 
با توجه به اینکه ویتامینE در گروه ترکیبات محلول 
در چربی قرار می گیرد، می تواند شدیدا پوست را 
مرطوب کند اما چون این ویتامین ذاتا حالت روغنی 
غلیظی دارد، دکتر زایکنر استفاده از آن را فقط به 

افراد دارای پوست خشک توصیه می کند. 
استفاده مستقیم و  راه  بهترین  اکریج،  به گفته دکتر 
موضعی از کپسول ویتامینE این چنین است: ابتدا 
تیز که همین االن  با یک قیچی  انتهای کپسول را 
تمیز و ضدعفونی شده است، قیچی کنید. بعد مایع 
درون کپسول را روی نوک انگشت بریزید و آن را 
روی پوست بزنید. ضمن اینکه بهتر است انگشت 
را روی پوست نگه دارید تا باعث افزایش دما شوید. 
گرم شدن این ترکیب به جذب بهتر آن کمک می کند. 
گزینه دیگر هم این است که شب ها قبل از خواب، 
مایع درون کپسول ویتامینE را روی کوتیکول های 
ناخن ها و همچنین پوست دست ها بریزید و بگذارید 
که در ساعات شب روی آنها بقیه بماند. شما می توانید 
چنین کاری را یک شب در هفته انجام دهید تا از 
زمستان(  در  )خصوصا  پوست  کم آبی  و  خشکی 

جلوگیری کنید. 
درحالی که دکتر زایکنر می گوید استفاده مستقیم و 
موضعی از کپسول ویتامینE ممکن است فوایدی 
برای پوست داشته باشد اما خاطرنشان می کند که 
نمی توان دقیقا مشخص کرد که میزان پایداری این 
ویتامین پس از قرار گرفتن روی پوست چقدر است. 
ضمن اینکه نمی توان مشخص کرد که آیا این ماده 
از الیه بیرونی پوست درون پوست نفوذ می کند یا 
محصوالت  که  می کند  توصیه  متخصص  این  نه. 
مراقبت از پوست تهیه شده از ویتامین Cو ویتامین
برای  بهتری  فایده رسانی  زیرا  کنید  انتخاب  را   E

پوست ما خواهند داشت.
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استفاده از کپسول های ویتامین E در رژیم مراقبت از پوست 

آکنه مکانیکا اصطالح تخصصی  
ماسکنه است که براساس اصطکاک 
مکانیکی ماسک روی پوست ساخته 
شده است. این اصطکاک می تواند 

به شکل گیری التهاب و تحریکات 
پوستی خاصی منجر شود که 

روزنه های پوستی را تحت فشار 
قرار می دهد و باعث شکل گیری 

آکنه ها می شود. اگر رطوبت ناشی از 
هوای گرم یا تعریق صورت در فضای 

زیر ماسک حبس شود، ماسکنه 
شدت بیشتری به خود می گیرد

استفاده مستقیم و موضعی از 
کپسول ویتامینE ممکن است 

فوایدی برای پوست داشته باشد 
اما نمی توان دقیقا مشخص کرد که 

میزان پایداری این ویتامین پس از 
قرار گرفتن روی پوست چقدر است. 
همچنین نمی توان مشخص کرد که آیا 
این ماده از الیه بیرونی پوست درون 

پوست نفوذ می کند یا نه



کسی فکر نمی کرد روزی فرا برسد که مجبور شویم 
بر سر مهم ترین و قدیمی ترین نماد ملی ایرانیان؛ 
یعنی کوه دماوند چانه بزنیم تا ثابت کنیم میراث 
ملی است و کسی نباید به آن تعرض کند اما در 
هفته های گذشته دامنه های کوه دماوند مورد دعوی 
قرار گرفت و سازمان اوقاف اعالم کرد بر اساس 
وقف نامه ای بخش هایی از کوه دماوند که یک یازدم 
آن را شامل می شود، جزو اموال وقفی است و این 
سازمان می تواند در آن تصرف کند. هرچند موضوع 
از طرف ریاست جمهوری و معاون اول او به تاکید 
مورد تکذیب قرار گرفت اما معلوم شد ماجرا ختم 

به خیر نشده است.

کنشگر  محمدی،  عباس 
محیط زیست عقیده دارد: »بسیاری 
از شهرهای بزرگ ایران در نزدیکی 
کوه ها بنا شده اند، مسووالن شهری 
این شهرها توجه داشته باشند که 
نزدیکی این شهرها به کوهستان فرصتی بزرگ است. 
خیلی از شهرهای بزرگ دنیا کنار دریا یا رودخانه 
قرار دارند. در تهران و شهرهای دیگر کشور ما که 
کنار کوه ها بنا شده اند، کوه برای ما همان نقشی را 
دارد که دریا برای شهرهای کنار آب؛ یعنی کوه آب 
اول آب ما را تامین کرده که شرط اول تداوم حیات 
است و دیگر چشم اندازی را فراهم کرده که هر انسانی 

به آن نیاز دارد.«
 وی ادامه می دهد: »همان طور که دیدن دریا شوق انگیز 
است، نیاز روانی ما کوهپایه نشینان هم با دیدن چشم انداز 
کوه ارضا می شود و دیدن کوه خستگی را از تن هر 
انسانی بیرون می کند. این چشم اندازها را باید قدر 
بدانیم و کوه های نزدیک به شهرها را به عنوان ذخیره گاه 
طبیعی حیات وحش و تنوع ژنتیکی. موضوعی وجود 
دارد به نام »ثروت ژنتیکی«، همان تنوع گونه ها و ژن ها 
که درواقع ازجمله ثروت های ملی هر سرزمین است. 
این موضوع مجازی یا رمانتیک نیست، واقعیتی فیزیکی 
و ملموس است که به سالمت انسان ها کمک می کند. 
بسیاری از داروها از گیاهان گرفته می شود و درصد 
قابل توجهی در گیاهان شناسایی و بعد سنتز شده ولی 
فرمول آن را طبیعت در اختیار ما گذاشته است. هنوز 
انسان بسیاری از امکاناتی را که طبیعت دراختیارش 

گذاشته، نشناخته و دامنه این امکانات را نمی داند.«

یلدا، معمار و شهرساز در  ترانه 
نوشته ای با عنوان »قصه دماوند و 
آق مشهد به طنز بیشتر می ماند تا 
به واقعیت« می نویسد: »بخشی از 
دامنه های کوه دماوند به نام سازمان 

اوقاف ثبت شده است و دیگری واگذاری بخشی از 
اراضی جنگلی روستای آق مشهد در شهرستان ساری 
به متولی امامزاده و خارج شدن آن از نظارت اداره 

منابع طبیعی.
برای مورد دماوند، یکی از مدیران منابع طبیعی استان 
مازندران به همشهری گفته که سازمان اوقاف با رأی 
سازمان  به  نظرات  توجه  »بدون  کشور  دیوان عالی 
ثبتی)از  از ۱۱ پالک  مراتع، یک پالک  جنگل ها و 
دامنه تا قله دماوند( دماوند را به عنوان موقوفه ثبت 
کرده است.«  در مورد دوم، در روستای آق مشهد 
ساری نیز متولی یک امامزاده موفق شده پس از سال ها 
دوندگی در محاکم قضایی، 5600هکتار از مرغوب ترین 
عرصه های جنگل هیرکانی؛ یعنی قدیمی ترین جنگل 
دنیا! را به نام وقف در اختیار بگیرد زیرا عده ای از 
روستاییان با تکیه بر ملی بودن اراضی، از دادن اجاره 

به متولی سر باز می زده اند. 
براساس وقف نامه استنادی »مایتعلق موقوفه اعم از 
توت زار و تلیوار و انهار و اشجار مثمره و غیرمثمره 
و اراضی خشکی و آبی، مراتع گاوی و گوسفندی 
که شامل محالت گلیج خیل و کمرخیل نیز است، 
وقف امامزاده حارث و مراسم مذهبی و تعمیر و 
روشنایی بقعه متبرکه شده است.« به  هر حال، اکنون 
کار به جایی رسیده که فقط دخالت رئیس قوه قضاییه 

می تواند کارگشا باشد.«
به موضوع دریافت  اوقاف  واکنش رسمی سازمان 
سند موقوفه برای دماوند نیز این بوده که کوه دماوند 
جزو اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی »ال 

وقف اال فی ملک« قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف 
شدن را ندارد اما موقوفه ای که در این منطقه وجود 
دارد، مربوط به کوه دماوند نیست و برخی زمین های 

اطراف قریه ای با نام مالر را شامل می شود.
با وجود این، طرفداران محیط زیست کشورمان یادآور 
می شوند مطابق قانون ملی شدن اراضی)دهه 40 شمسی( 
همه عرصه های طبیعی اعم از جنگل، مرتع، بیابان و 
تاالب باید ملی باشد و مالک خصوصی نداشته باشد و 
عقیده دارند نباید جنگل خواری به بهانه وقف، قانونی 
شود. دماوند نماد ایران و ثبت ملی است و درست نیست 
مردم به مفاهیم قابل احترامی مثل وقف بدبین شوند.

فعاالن  دیگر  از  درویش  محمد 
ماجرا  این  به  نیز  محیط زیست 
پرداخت و گفت: »ماجرای وقف 
بالفاصله  که  دماوند  یک یازدهم 
از  عمومی  افکار  شوک  از  پس 
جنگلی  رویشگاه  از  600هکتار  و  5 هزار  تصرف 
روزنامه  نخستین بار  برای  و  افتاد  اتفاق  آق مشهد 
همشهری به آن پرداخت، همانطور که پیش بینی می شد 
با بازتاب های رسانه ای و حقوقی گسترده روبرو شده 
با جدیت مشغول  قوه، گروهی  اینک در هر 3  و 
بررسی آن شده اند که خود رویدادی مثبت تلقی شده 
و نشانه کارکرد درست شبکه های اجتماعی به عنوان 

نمادی از مطالبه ملی است.«
او ادامه داد: »اشاره شده که برای ۱8 هزار هکتار 
اراضی کوه دماوند سند ثبتی تک برگ صادر شده و 

به  گفته محمد رجبعلی بیشه، رئیس اداره ممیزی و 
حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
متعلق  اراضی  این  از  »یک یازدهم  مازندران  استان 
و  است«  کشور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  به 
سازمان جنگل ها و مراتع فقط برای ده پالک ثبتی 

سند تک برگ دریافت کرد.«
درویش درمورد سابقه این ماجرا اظهار داشت: »پیشینه 
موضوع به ۹ سال پیش - ۱3۹0 - برمی گردد. در آن 
سال سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی با امضای 
توافقنامه ای قرار گذاشتند برای حل موضوعات مورد 
اختالف پای میز مذاکره بنشینند که به گفته محمد 
رجبعلی بیشه، این توافقنامه در ماجرای گرفتن سند 

وقفی بخشی از کوه دماوند اجرایی نشد.«
ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان مازندران در گفت وگو با ایلنا اعالم کرده: »صدور 
سند وقفی برای قله دماوند صحت ندارد و عده ای 
قصد سوءاستفاده از این فضا را دارند.« به گفته او، 
موقوفه مذکور »یکی از یال های دماوند« است که 

به عنوان »مرتع مالر« شناخته شده است. 
وی می گوید: »محدوده مالر دارای دو مرتع است که 
برای یکی از آنها نقشه برداری انجام گرفته است. سال 
82 برای بخش دیگر این مرتع سند دفترچه ای به نام 
موقوفه صادر شده و وقف نامه این منطقه نیز مربوط به 
58 سال پیش - ۱34۱ - است که همه اسناد آن هم 
وجود دارد. براساس آنچه مدیرکل اوقاف مازندران 
خبر داده موقوفه مورد اشاره دارای پوکه های معدنی 
است که اداره اوقاف مخالف برداشت معادن پوکه است.
در جایی دیگر درویش می پرسد: »پرسش اصلی اینک 
ادعای مدیرکل اوقاف مازندران  این است که اگر 
درست باشد، چرا سازمان جنگل ها در سال 82 نسبت 
به ماجرای وقف بخشی از دماوند سکوت کرده و اینک 
رویه ای متفاوت برگزیده است؟ آیا همان سکوت دیروز 
سبب نشده زمین خواران، جنگل خواران و کوهخواران 
امروز طلبکارانه تر وارد دعواهای حقوقی با وکالیی 

گران قیمت و حرفه ای شوند؟«

محیط زیست شماره هفتصدوشصت ویک   بیست وپنج مرداد نودونه14

یادداشت سبزقاب سبز

پرونده حکم ۵۶۰۰ هکتاری و خطر حذف جنگل های هیرکانی از ثبت 
جهانی؟ چند روزی است که اعطای مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های 
آق مشهد ساری به یک شخص بر اساس یک سند قدیمی باعث واکنش های 
زیادی شده است این در حالیست که این ۵۶۰۰ هکتار بخشی از جنگل های 
هیرکانی است که سال گذشته در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

صنعت مد 10 درصد از انتشار کربن جهان 
را تشکیل می دهد، منابع آبی را خشک و 
رودخانه ها و نهرها را آلوده می کند. عالوه 

بر این، 85 درصد از کل منسوجات هر 
سال دور ریخته شده و به زباله تبدیل 

می شوند و شستن برخی از انواع لباس ها 
مقادیر بسیاری از پالستیک را به اقیانوس ها 

می فرستد. اینها فقط بخشی از مهمترین 
تاثیرات مد بر کره زمین هستند

بحران آلودگی سرب در جهان و ۸۰۰ میلیون کودِک در معرض 
خطر. سازمان ملل متحد در گزارش تازه ای درباره یک بحران 

بهداشتی عظیم و ناشناخته هشدار داد؛ بحرانی که به گفته این سازمان 
تا ۸۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان را در معرض مسمومیت ناشی 
از این نوع آلودگی آب و هوایی قرار داده است. طبق اعالم صندوق 

کودکان سازمان ملل متحد, تخمین زده می شود از هر سه کودک 
یک نفر، سطح سرب در خونش به اندازه ای باال است که نیاز به اقدام 

فوری برای پیشگیری از آسیب های طوالنی مدت دارد.

تعداد محیط بانان ایران یک دوازدهم استاندارد جهانی. براساس 
استاندارد جهانی باید در هر هزار هکتار یک محیط بان فعال باشد 

اما در ایران در هر ۱۲ هزار هکتار یک محیط بان وجود دارد 
که با این حساب تعداد محیط بانان ایران یک دوازدهم استاندارد 

جهانی است، این در حالیست که محیط بانان حفاظت از ۱۱ درصد 
از عرصه های طبیعی کشور را بر عهده دارند.

جنگل ها ریه زمین هستند اما در هر یک ساعت مساحتی برابر با 
۱۰۰۰ زمین فوتبال از #جنگل های جهان تخریب می شود.

سازمان جهانی حفاظت از حیات وحش گفته است که در اثر آتش 
سوزی جنگل ها و مراتع استرالیا در سال گذشته نزدیک به سه 

میلیارد حیوان از بین رفتند یا زیستگاه خود را از دست دادند. این 
سازمان گفته است که آتش سوزی سال گذشته »بدترین فاجعه 
زیست محیطی در تاریخ معاصر بوده است.« آتش سوزی های 

گسترده در طول سال گذشته در تمامی بخش های استرالیا دیده شد و 
باعث نابودی جنگل ها و مراتع و مرگ دست کم سی نفر شد.

اول ایستگاه بوده یا درخت؟ اگه درخت بوده، چرا پشتش ایستگاه 
زدند؟ اگه ایستگاه بوده چرا جلویش درخت کاشتند؟ اصال هر کدام 
بوده! چرا درخت را قطع کردند؟ چه اشکالی داشت سایه اش باال سر 

مسافرین انتظار باشد؟

هشدار سبز

صنعت مد نسبت به مجموع پروازهای بین المللی و 
حمل و نقل دریایی، کربن بیشتری در هوا منتشر می کند. 
در این گزارش برخی از آلودگی های محیط زیستی 

ناشی از صنعت مد و فشن را مرور می کنیم.

به گزارش زیست آنالین، مد گرایی و بروز بودن در خرید 
لباس باعث می شود با طرح های متنوع تری روبرو شویم 
اما باید بدانیم که این نگرش چه آسیب ها و خساراتی به 
محیط زیست وارد می کند. ۱0 درصد از کل انتشارات 
گازهای گلخانه ای جهان مربوط به صنعت مد است، 
دومین مصرف کننده آب جهان است و اقیانوس ها را 

با ریزپالستیک ها آلوده می کند.
در این دوره از زمان، برخی از بخش های زندگی مدرن 
مانند مسافرت های هوایی، استفاده از وسایل پالستیکی 
یکبار مصرف و حتی استفاده از وسایط نقلیه برای رفتن 
به یا از محل کار به عنوان آلوده کننده و آسیب رسان به 
محیط زیست شناخته می شوند اما وقتی صحبت از لباس 

و پوشاک می شود، تاثیرات مخرب آن آشکار نیست.
همانطور که مصرف کنندگان در سراسر جهان لباس 
بیشتری می خرند، این بازار برای تولید اقالم ارزان قیمت 
و سبک های جدید به محیط زیست آسیب می زند. به 
طور متوسط، مردم در سال 20۱4 60 درصد پوشاک 

بیشتری نسبت به سال 2000 خریداری کردند.
صنعت مد ۱0 درصد از انتشار کربن جهان را تشکیل 
می دهد، منابع آبی را خشک می کند و رودخانه ها و 
نهرها را آلوده می کند. عالوه بر این، 85 درصد از کل 
منسوجات هر سال دور ریخته شده و به زباله تبدیل 
می شوند و شستن برخی از انواع لباس ها مقادیر بسیاری 
از پالستیک را به اقیانوس ها می فرستد. اینها فقط بخشی 

از مهمترین تاثیرات مد بر کره زمین هستند.
تولید لباس از سال 2000 تقریبا دو برابر شده است در 
حالی که مردم فقط از نیمی از طول عمر لباس های خود 
استفاده می کنند. در اروپا، شرکت های مد از میانگین 

عرضه دو مجموعه در سال در سال 2000 به پنج مورد 
در سال 20۱۱ روی آورده اند و برخی از مارک های 
تجاری حتی بیشتر ارائه می دهند مثال برند زارا 24 
مجموعه در سال و H&M بین ۱2 تا ۱6 عرضه را 
در سال ارائه می دهد. که البته سرنوشت تعداد زیادی 

از این لباس ها در زباله ها به پایان می رسد.
در محل دفن زباله ها، در هر ثانیه معادل یک کامیون 

پر از لباس ریخته یا سوزانده می شود.
به  پارچه ها هر سال  تقریبا 85 درصد  درمجموع، 
محل دفن زباله ها می روند و این مقدار برای پر کردن 
ساالنه بندر سیدنی کافی است. در عین حال، شستن 
معادل 50  فیبر  میکرو  تن  لباس، ساالنه 500000 
میلیارد بطری پالستیکی را به اقیانوس ها رها می کند.
بسیاری از این الیاف از پلی استر یا پالستیک موجود 
در حدود 60 درصد از پوشاک هستند. تولید پلی استر 
2-3 برابر بیشتر از میزان تولید پنبه منجر به انتشار 
کربن می شود و از طرف دیگر پلی استر در اقیانوس 

تجزیه نمی شود.
در گزارشی از اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت 
)IUCN( تخمین زده شده است که 35 درصد از 
کل میکروپالستیک ها، یا همان قطعات بسیار کوچک 

پالستیک که هرگز تجزیه بیولوژیکی نمی شوند، در 
اقیانوس ها، از شستشوی پارچه های مصنوعی مانند 
پلی استر رها شده اند. به طور کلی، تا 3۱ درصد از 
آلودگی پالستیک در اقیانوس ها را میکروپالستیک ها 

تشکیل می دهند.
۱0 درصد از انتشار کربن در جهان مربوط به صنعت 
مد است که این میزان انتشار گازهای گلخانه ای بیشتر 
از همه پروازهای بین المللی و حمل و نقل دریایی است. 
براساس گزارش بنیاد الن مک آرتور، اگر صنعت مد 
به مسیر فعلی خود ادامه دهد، این سهم از انتشار کربن 

می تواند تا سال 2050 به 26 درصد برسد.
صنعت مد نیز دومین مصرف کننده آب در سراسر جهان 
است. برای تولید یک پیراهن نخی حدود 700 گالن 
آب نیاز است. این مقدار آب برای اینکه یک نفر در 
مدت زمان 3/5 سال حداقل هشت فنجان آب در روز 
بنوشد کافی است. برای تولید یک جفت شلوار جین 
حدود 2000 گالن آب الزم است و این برای نوشیدن 
8 فنجان در روز به مدت ۱0 سال کافی است. دلیل آن 
این است که شلوار جین و پیراهن هر دو از یک گیاه 

بسیار پرآب ساخته می شوند: یعنی پنبه.
در ازبکستان، آنقدر برای تولید پنبه از آب دریای آرال 

استفاده شده که بعد از حدود 50 سال خشک شد. 
دریای آرال که زمانی یکی از چهار دریاچه بزرگ 
جهان بود، در حال حاضر یک بیابان خشک و حداکثر 

دارای چند حوضچه کوچک است.
صنعت مد باعث ایجاد آلودگی آب نیز می شود. صنعت 
رنگرزی در نساجی دومین آالینده بزرگ در جهان 
است، زیرا پسآب حاصل از فرآیند رنگرزی غالبا در 

خندق ها، نهرها یا رودخانه ها ریخته می شود.
آب مصرفی برای فرآیند رنگرزی پارچه به اندازه پر کردن 
آب 2 میلیون استخر استاندارد المپیک در هر سال است.

در کل، 20 درصد از آلودگی آب های صنعتی در سراسر 
جهان مربوط به صنعت مد و فشن است.

در همین حال، برخی از شرکت های پوشاک با روی 
آوردن به ابتکاراتی برای کاهش آلودگی نساجی و 
رشد پایدارتر پنبه، روند کاهش خسارت و آسیب به 
محیط زیست را آغاز کرده اند. در ماه مارس، سازمان 
ملل متحد برای ایجاد ارتباط بین محیط زیست و صنعت 
مد اتحاد و ائتالفی را راه اندازی کرد تا شرکت های 
تولیدی برای کاهش آسیب به محیط زیست هماهنگی ها 

و اقداماتی را انجام دهند.
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آیا میراث ملی را می توان وقف کرد؟

قصه دماوند چه شد؟

چطور صنعت مد محیط زیست را خراب می کند؟

طرفداران محیط زیست کشورمان یادآور 
می شوند مطابق قانون ملی شدن اراضی 

)دهه 40 شمسی( همه عرصه های طبیعی 
اعم از جنگل، مرتع، بیابان و تاالب باید 

ملی باشد و مالک خصوصی نداشته باشد 
و عقیده دارند نباید جنگل خواری به بهانه 

وقف، قانونی شود. دماوند نماد ایران و ثبت 
ملی است و درست نیست مردم به مفاهیم 

قابل احترامی مثل وقف بدبین شوند



عکس و مکث

نانی با طعم مهر
شاید بارها در زندگی همه ما پیش 
بپرسیم  خودمان  از  که  باشد  آمده 
چرا به دنیا آمده ایم و اصال بود و 
و  دنیا  حال  به  فرقی  چه  نبودمان 
اهالی اش دارد. از آن فکرهایی که 
شاید تهش برسد به اینکه هر روز 
که چشم باز می کنیم، زمزمه »از کجا 
آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟« اولین 

ترنم صبحگاهی  مان باشد. 
طول  خیلی  می تواند  اوضاع  این 
برسیم  پوچی  به  که  آنقدر  بکشد، 

و با کسالت عمر بگذرانیم. 
شاید هم نه، مخصوصا اگر بیشتر به 
آن بخش »آمدنم بهر چه بود« فکر 
کنیم و بخواهیم به جوابی برسیم. 
می تواند  هر کس  برای  که  جوابی 
متفاوت باشد چون هر کس با دید 
خودش به دنیا نگاه می کند و به قول 
مادربزرگ، »نان قلبش را می خورد«. 
مادربزرگ می گفت اگر قلبت بزرگ 
باشد، برای همه جایی در آن هست 
و می دانی که حتی در برابر مورچه ای 
که از راهی می گذرد، متعهدی و باید 
حواست باشد که به آن آسیبی نزنی. 
همه ما در این جهان رسالتی داریم که 
باید برای خوب بودن حال خودمان 
هم که شده به آن متعهد باشیم اما 
همه یک وظیفه مشترک داریم؛ اینکه 
در زندگي دیگران تاثیر داشته باشیم. 
باید خوبی کنیم و بدون فکر کردن 
به موقعیت و وضعیت آدم ها، آنها 

را دوست داشته باشیم. 
می گفت بعضی آدم ها باعث می شوند 
خنده شما کمی بلندتر و زندگی تان 
بهتر شود، حداقل سعی کن  کمی 

یکی از این آدم ها باشی.
می گفت اگر حال دلت خوب یا بد 
است و نمی دانی از کجا آب می خورد، 
و  داده ای  انجام  آنچه  به  کن  فکر 
آخرین باری که مهرت دلی را گرم 
گرم  که  دلت  تنور  بود.  کی  کرد، 
باشد، نان قلبت را می خوری، نانی 

به دلنشینی طعم مهر.

حرف آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

دشواری کار پزشکان در این روزگار سخت

چند ماهی است دیگر از شادی و هیاهوی کودکان در 
شهربازی ها و پارک ها خبری نیست . حاال آنها در کنج 
خانه به بازی های تکراری، فضای مجازی، تلویزیون، 
تلفن همراه و تبلت گرفتار شده اند . متاسفانه، افسردگی 
که اختاللی نادر در کودکان است این روزها بیشتر از 
قبل دیده می شود. بعضی بچه ها نگران از دست دادن 
پدر و مادرشان در اثر این بیماری هستند و برخی 
حاضر نیستند در اتاق خودشان بخوابند چون فکر 
می  کنند اگر از پدر و مادر دور شوند، ممکن است 

برای آنها اتفاقی بیفتد.
خانه نشینی اجباری این روزها برای بچه ها که نیازمند 
جست و خیزند، اصال مطلوب نیست. ساعت خواب 
نامنظم، تماشای بی رویه تلویزیون، بی نظمی در تغذیه، 
بازی های رایانه ای، فاصله گرفتن از دوستان و مدرسه 
و اقوام و . . . همه در سالمت جسمی و روانی کودکان 
تاثیرگذارند و والدین قطعا باید شیوه مواجهه مناسب 
نظم ها  تمام  که  حاال  بگیرند.  یاد  را  فرزندشان  با 
به هم خورده است باید بهترین کاری که از دستمان 
برمی آید، برای آنها انجام  دهیم. در این مطلب چند 

راه حل ساده پیش پای شما می گذارم.

 1. داستانی خالقانه با پايان خوش برای اتمام ويروس 
كرونا بگوييد: بسیاری از داستان ها و ترانه ها ریشه در 
حوادث تاریخی از جمله بیماری های همه گیر دارند . 
در بین این داستان ها، کتاب »قهرمان من  تویی« توجه 
من را جلب کرد . این کتاب حاصل تحقیق گسترده 
آژانس حمایت روانی در شرایط بحران است و با 
حمایت سازمان بهداشت جهانی و یونیسف برای 
کودکان ۶ تا ۱۱ سال به صورت اینترنتی و رایگان 
منتشر شده و ترجمه فارسی آن هم در وب سایت 

سازمان بهداشت جهانی موجود است .
داستان درباره دختر کوچکی است که از شنیدن اخبار 

و صحبت های مادرش با دیگران درباره بیماری کرونا 
بیماری هنوز  این  مادر می گوید  نگران شده است . 
شناخته شده نیست اما حتی او هم با انجام کارهای 
ساده ای می تواند مثل یک قهرمان جان بسیاری را نجات 
دهد . با وجود این، دختر کوچولو شب ها نگران است 
و اصال احساس یک قهرمان را ندارد تا اینکه اژدهایی 
خیالی به اتاقش می  آید . او سوار بر اژدها به نقاط مختلف 
جهان سفر می کند و با کودکانی از قاره های مختلف 
جهان آشنا می شود که برایش از تجربه زندگی در 
قرنطینه، برخوردشان با بیماری، نگرانی و کمک به 
دیگران می  گویند . با خواندن این داستان، کودک فهم 
عمیق تری از شرایط پیدا می کند و می فهمد در این 
دوران چطور می تواند به خودش و اطرافیان کمک 

کند و با این کار نگرانی هایش هم کنترل می شود .
2. برای بچه ها وقت بگذاريد: خیلی طبیعی است که 
کودکان در دوران استرس زای کرونا از لحاظ وابستگی، 
واپس روی یا عقبگرد داشته باشند و به دلیل ترس 
از دست دادن، چسبندگی  شان به والدین  زیاد شود 
و خشمگین، بهانه گیر و نگران باشند . بنابراین برای 
آنها وقت بگذارید و زمانی را فقط به آنها اختصاص 

دهید. در این زمان با کودک  بازی کنید.
3. نگران به هم ريخته شدن خانه نباشيد: معموال 
والدین از بازی های لمسی -بازی  با رنگ، شن، خمیر، 
آب و... چندان خوششان نمی آید اما برای بچه ها، 
این بازی ها واقعا آرامش بخش است و برای مدتی 
طوالنی سرگرمشان می کند . یکی از راه های کمتر به هم 
ریخته و کثیف شدن محیط، ایجاد فضایی خاص 
برای بازی  است . بهترین کار، بازی در فضایی بیرون 
از خانه است ولی می توانید با سطل یا سینی های 
بزرگ و حوله در خانه فضا ایجاد کنید . در ضمن 
می توان از شن جادویی و ژل اسالیم هم برای تخلیه 

هیجان استفاده کنید .

 4. فضايی برای حركت و تخليه انرژی در خانه 
بسازيد: با بالش ها برای فرزندتان قلعه و با یک پارچه 
چادر رویایی بسازید. با کودکان به دنیای بازی و 
شادی سفر کنید . برای آرامش بخشیدن به کودکان 
سفر رویایی به دنیای شادی و بازی را مجسم کنید 

مثل سفر به شهربازی .
را  خود  فرزندان  باشيد:  ارتباط  در  بچه ها  با   .5
به انجام فعالیت هایی تشویق کنید که بعد شما هم 
بتوانید در آن شرکت کنید. مثال بگویید برای شما 
یک نقاشی بکشند، راهی برای غافلگیر کردن یکی 
دیگر از افراد بزرگسال در خانه پیدا کنند یا اینکه با 

بالش و صندلی مانع درست کنند . 
به فرزندتان بگویید وقتی راهش را پیدا کردی، بیا 
و به  من نشان بده، من برای تو وقت دارم . ارتباط 
برقرار کردن با بچه ها خیلی مهم است، حتی وقتی 

تنها بازی می کنند .
قرنطینه  در  که  حاال  كنيد:  ورزش  خانوادگی   .6
هستید و برای ورزش و پیاده روی بیرون نمی روید، 
بهتر است خانوادگی و با بچه ها ورزش کنید . برای 
این کار به مکان وسیعی نیاز ندارید . اجازه بدهید 
ورزش  برای  را  عالقه شان  مورد  موسیقی  بچه ها 
انتخاب کنند . ورزش دسته جمعی به شاد شدن آنها 
کمک زیادی می  کند و احساس بی حوصلگی شان را 
تا حدی از بین می  برد . از کالس های آنالین ورزشی 

هم می  توانید کمک بگیرید.
7. نقاشی بکشيد: قدرت مداد رنگی یا رنگ ها را 
برای شاد نگه داشتن و سرگرم کردن کودکان آن 
هم برای مدت طوالنی دست کم نگیرید . رنگ آمیزی 
استرس را از بچه ها دور می  کند . تاثیر نقاشی برای 
کودکان، مانند هنردرمانی است که جنبه های تاریک  
ذهن انسان ها را کشف و  دنیای تاریک هیجان های 

منفی کودک را روشن می  کند .

7 توصیه برای کودکان در شرایط کرونا 

کالمی با والدین

خواهر، برادرهاي سازگار
دو فرزند یک خانواده را در نظر بگیرید که برای جلب توجه والدین شان با هم 
رقابت می کنند. یکی از آنها، به دیگری به  خاطر موفقیت هایش رشک می برد و به 
علت امتیازاتی که به وی داده می شود، از او کینه به دل می گیرد. از طرفي جرأت 
نمی کند سرخوردگی هایش را با کس دیگری جز خواهر یا برادرش تالفی کند و 
همین آغاز مشاجره بین فرزندان است. اما راهکار موثر و مفید براي چنین مسائلي 
در خانواده چیست؟ در کتاب »خواهر، برادرهاي سازگار« که روان شناسی کودک 
و نوجوانانی است که دارای خواهر و برادر هستند، نویسندگان روش های ایجاد 
سازگاری در فرزندان را مطرح مي کنند؛ اینکه چگونه فرزندانمان را یاری کنیم که 
با تفاهم در کنار یکدیگر زندگی کنند تا خودمان نیز بتوانیم در آرامش زندگی کنیم. 
آنها در این کتاب نگرش اجتناب ناپذیر بودن کشمکش هاي دائمي فرزندان را رد 
کرده و با بیان حکایات و داستان های عملی و قابل درک و با استفاده از تصاویر، 
راه هایی برای آموزش سازگاری بین آنها ارائه می کنند. این کتاب، شامل 7 فصل 
با عنوان های »برادر، خواهرهای دیروز و امروز«، »ابراز احساسات ناخوشایند«، 
»خطرات مقایسه  فرزندان«، »مساوی یعنی 
کمتر!«، »خواهر، برادرها در نقش های 
مختلف«، »وقتی بچه ها دعوا می کنند«، 
»آشتی با گذشته« است. هدف این کتاب 
آموزش مهارت های الزم به کودکان 
امروز و والدین فرداست تا راه درست 
برقراری ارتباط با دیگران و بخشش 
عشق به خواهر یا برادر را بیاموزند. این 
کتاب نوشته آدل فابر و آلین مازیلش، 
ترجمه سهیال ابوالهدي است که در 
2۱۶ صفحه توسط انتشارات رشد 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت

 مونا فلسفی
روان شناس کودک و نوجوان
دانشجوی دکترای سالمت

شماره هفتصدوشصت ویک  بیست وپنج مرداد نودونه

مهارت زندگی مثبت

بین اهدافی که انسان ها در جستجوی آن هستند، شادی 
معموال بزرگ ترین آنهاست. شادی در هرکاری و هر 
جایی الزم است از جمله در محیط کار. شادی در محیط 
کار برای هر فردی معنی متفاوتی دارد، برای بعضی 
درآمد و موقعیت شغلی باال، برای دیگری آرامش و 
انجام امور مورد عالقه و برای برخی دیگر بهره مندی 

از روابط دوستانه. 
مفهوم شادی در محل کار تا چند دهه قبل وجود 
نداشت اما امروزه تحقیقات نشان داده اند که شادی 
در محل کار باعث افزایش بهره وری و بازده کاری 
شده و ترک خدمت را کاهش می دهد. کارمندانی که 
شاد هستند برای دیگرانی که کم انگیزه ترند، نمونه ای 
عالی هستند زیرا شادی مسری است. در کل، شادی 
باعث دستاوردهای مثبت می شود. وقتی شاد هستیم، 
تمرکز بیشتری داریم و به جای توجه به مشکالت، 
به دنبال راه حل می گردیم. شادی استرس را کاهش 
می دهد و ما را به سمت جنبه های مثبت زندگی-کار 
هدایت می کند. یافتن شادی به توسعه روابط قوی 
بین فردی در محل کار نیز منجر شده و افراد را به 
همکاری ترغیب می کند. شادی در محل کار وقتی 

به وجود می آید که:

 از انجام وظایفی که به ما اختصاص داده شده، 
لذت می بریم.

 نسبت به افرادی که با آن ها کار می کنیم، احساس 
خوبی داریم.

 از مزایای مالی که از شغل مان دریافت می کنیم، 
راضی هستیم.

 دامنه پیشرفت مهارت هایمان صعودی است.
 در محل کار احساس احترام و قدردانی می کنیم.

8 توصیه کاربردی
1. روز خود را با یک یادداشت خوب شروع کنید. هر 
روز صبح لحظاتی را در نظر بگیرید و افکار خود را 

جمع کرده و برنامه ریزی کنید. 
2. به خودتان پاداش دهید و منتظر رئیس یا رهبر خود 
نباشید. پاداش های کوچک به خود، مستقیم با افزایش 

انرژی و اشتیاق مرتبط هستند.
3. محل کار خود را تمیز و مرتب کنید. این کار تمرکز 
را تقویت کرده و روشی عالی برای احساس خوب 

هنگام کار کردن است.
4. تاثیر مراقبه و ذهن آگاهی بر شادی اثبات شده است. 
مطالعات نشان داده اند، افرادی که قبل از کار یا بعد از 

کار، ذهن خود را مدیتیشن و مراقبه می کنند، شادتر و 
از نظر عاطفی پایدارترند.

5. روزانه یک تمرین ۱5 دقیقه ای انجام دهید؛ هر نوع 
ورزش اعم از پیاده روی، آهسته دویدن، دوچرخه سواری، 
شنا که بهره وری بیشتری را در محل کار ایجاد می کند.
6. چند کار را به طور همزمان انجام نداده و در یک 
زمان فقط یک کار را انجام دهید. چند وظیفه ای بودن 
وقت بیشتری را هدر داده و عامل حواس پرتی و کاهش 
کیفیت کاری و عدم رضایت است. برای جلوگیری از 
این امر، فهرستی از اولویت های کاری خود داشته باشید.
7. به یک همکار کمک کنید. مطالعات نشان داده افراد 
نوع دوست در محل کار شادترند. سطح شادی که ما از 
کمک به دیگران به دست می آوریم را نمی توان با هیچ چیز 
در جهان برابرکرد. اقدامات ساده مهربانی، ابراز قدردانی 
و حمایت از همکاران در مواقع ضروری باعث می شود، 
احساس بهتری نسبت به خودمان داشته و شادتر شویم.
8. به خود ارزش و بها دهید. گاهی فشار و استرس کار 
موجب می شود ارزش واقعی خود را فراموش کنیم. یک 
یادآوری مالیم به خود و کمی بازگشت به دستاوردهای 

گذشته، می تواند شادی را به محیط کارمان بازگرداند.
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 ترجمه: سارا حق بین
چطور شادی را به محل کارمان بیاوریم؟

آقا فریدون 44 ساله است و تا همین 
چند وقت پیش نقش های هنرمندانه 
بر دارهای قالی می زد اما مدتی است 
دیگر نمی تواند کار کند. او به سرطان 
زبان مبتال شده و جلسه های متعدد 
شیمی درمانی و پرتودرمانی و ضعف 
ناشی از بیماری، دیگر رمقی برای کار 

باقی نگذاشته است.  برایش 
در حال حاضر در بیمارستان بوعلی 
۱۱ جلسه پرتودرمانی دارد که ۶ جلسه 
آن انجام شده است ولی برای ادامه 
این درمان پولی ندارد. روند درمان 
تا به حال بسیار سخت،  او  بیماری 
و  برادر  و  بوده  هزینه بر  و  طوالنی 
برخی از بستگان حمایتش کرده اند اما 
روزگار حاال، روزگار سختی است و 
دیگر امکان ادامه این کمک ها برایشان 

وجود ندارد. 
روزها  این  فریدون  آقا  خانواده 
ولی  شده اند  ساکن  او  پدری  خانه 
برای تامین مخارج زندگی و درمان 
ما  دارند.  نیاز  تو  و  من  کمک  به 
می توانیم کمک کنیم سایه پدری بر 
روزها  این  و  بماند  فرزندانش  سر 
الاقل  پدر،  سالمت  دغدغه  از  غیر 

نان نداشته باشند. غم 
نقدت  وجه  می توانی  کار  این  برای 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت  به   را 
نام  به   ۶22۱-0۶۱0-800۱-075۶
عاشورا  امدادگران  خیریه  موسسه 
واریز کنی و با شماره تلفن75983000 
همراه  شماره  یا  )داخلی2( 
09۱980۱2۶77 تماس بگیری. این بیمار 
با کد 25508 در موسسه امدادگران عاشورا 

شناخته می شود.

ستون آخر

معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفته روزانه در کشور حدود 58 هزار تن زباله تولید می شود. به گفته 
نرگس رجایی این به معنای آن است که ایرانی ها هر سه روز یک بار به اندازه وزن برج میالد تولید می کنند. خانم رجایی گفته در تهران به 
طور متوسط روزانه »حدود 6500 تن زباله تولید می شود«، که این یعنی تهرانی ها هر 24 روز به اندازه وزن برج میالد زباله تولید می کنند.

کالم نو
 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

این یادداشت به نام و یاد تمام همکاران شریف و بزرگواری که با پایبندی به سوگند 
خود در این همه گیری جهان گستر جان خود را بر دست هاشان گرفته و به وظیفه 

مقدس خود تا آخرین دم حیات عمل کردند، تقدیم می شود.
پزشکی و طبابت تاریخی به اندازه قدمت انسان بر کره خاک دارد و از این نظر علمی 
کهن است. از سوی دیگر، پزشکی مدرن دارای تاریخی سیصد و اندی ساله است 
که بر جوانی آن  داللت دارد. بیماری همواره جزئی الینفک از زندگی انسان بوده و 
در نتیجه، رابطه پزشک و بیمار و اصول حاکم بر آن نیز همیشه مورد بحث و گفت 
و گو قرار داشته است. اصول اخالقی حاکم بر رابطه این دو در دنیای امروز بر چهار 
اصل خودمختاری، سودمندی، عدم زیان و انصاف بنا شده است. الزم است که پزشک 
در برخورد با بیمار این اصول را پیش چشم داشته باشد و سیاست درمانی خود را 
بر مبنای آن استوار کند اما این کار همیشه راحت نیست و در زمان هایی این اصول 
چهارگانه با یکدیگر در تضاد قرار می گیرند. به طورمثال، پزشک گاه باید تصمیم 
بگیرد که آیا وزن بیشتر را به خودمختاری بیمار بدهد یا آنکه به سود و مصلحت 
او، صرف نظر از دیدگاه وی عمل کند. رعایت قاعده انصاف نیز در زمان هایی که 
امکانات درمانی کافی وجود ندارد و پزشکان با تعداد زیادی بیمار روبرو هستند که 

همگی استحقاق درمان دارند، آسان نیست. 
در پزشکی کهن رابطه ای تنگاتنگ میان بخش عالمانه پزشکی و قسمت حکیمانه آن 
به چشم می خورد. پزشک در عین حال که باید از دانش و مهارت کافی برای غلبه 
بر مشکل بیمار برخوردار  بود، از وی انتظار می رفت که قادر به برقراری رابطه ای 
انسانی و مشفقانه باشد که حضورش را در کنار بیمار اعتمادساز و آرامش بخش کند. 
در اوستا چنین می خوانیم: »اي معتقد به زارائواشترا، اگر چندین حکیم خدمت خود 
را به تو عرضه کردند که یکي با چاقو درمان مي کند و دیگري با گیاهان و سومي 
با کالم مقدس فقط آن آخري است که مي تواند بیماري را از بدن شخص مومن 
دور کند.« این اعتقاد به قداست حرفه پزشکی در طول زمان در فرهنگ این مرز و 
بوم تداوم یافت. از رازی نقل است که: »پزشک همیشه باید بیمار را به بهبود خود 
امیدوار کند گرچه خود در این مورد کامال مطمئن نباشد.« حاالت ذهني و روانی 
در حالت جسمي موثر است بنابراین پزشک باید بیمار را شهامت و بشاشت دهد 
و ابن سینا در قانون این جمالت طالیی را بیان می کند که امروزه در طب روان تنی 
طنینی قابل درک دارد: »تصورات ما بر بدن ما به گونه ای مي تواند تاثیر گذارد که آن 
را به سمت سالمت و بیماري بکشاند.« و همچنین: »پزشک نباید هرگز حالتي چنین 
علني نمایان سازد که دیگر به بیمار امید بهبود ندارد.« این در حالی است که در برخی 
مناطق دنیا و در قالب اصول بعضی مذاهب به بیماری گاه به عنوان کفاره ای که فرد 

باید برای گناهان خود پرداخت کند، نگریسته می شد.
در همان قرون تیره و تاریکي که در کشورهاي اروپایي بیماران رواني را به جرم 
همدستي با شیطان و حلول ارواح خبیثه در بدنشان به زنجیر می کشیدند یا به آتش 
مي افکندند، در کشورهاي اسالمي از حمایت قانوني و طبي برخوردار بودند و حتي 
در صورت نیاز در بیمارستان هایي به نام »مارستان« بستري مي شدند. در قرن پنجم 
هجري در یزد مرکز پزشکي بزرگي به نام »دارالشفا« وجود داشت که مجهز به 
بخش هاي مختلف از جمله بخش اعصاب و روان بود که آن را »مجلس المجانین« یا 
»محفل المجانین« مي نامیدند. همچنین در بسیاري از بیمارستان هاي ایران از قصه گویان 
و نقاالن براي سرگرمي بیماران استفاده مي شد و از گوشه هاي مختلف موسیقي در 
حاالت متفاوت رواني بیمار استفاده مي شده است. نظامی عروضی در چهارمقاله 
طب را چنین تعریف می کند: »طب صناعتي است که بدان صناعت صحت در بدن 
انسان نگاه دارند که چون زایل شود بازآرند و بیارایند او را به درازاي موي و پاکي 

روي و خوشي بوي و گشادگي.«
اکنون، دنیای امروز در برابر همه گیری قرار دارد که مرزها را درنوردیده و تمام انسان ها 
را از هر مذهب و نژاد و ملیت و قوم دربرگرفته است. علم طب و طبیبان یک بار دیگر 
در معرض آزمونی سخت قرار دارند. کووید ۱9 عالوه بر تاثیر مستقیم بیماری زای 
خود که برای مقابله دانش طبیبانه را طلب می کند، تبعات روان شناختی، اجتماعی و 
اقتصادی ای دارد که به رویکردی حکیمانه و مشفقانه نیازمند است. تنهایی انسان ها در 
نتیجه تحمیل شرایط فاصله گذاری، نیاز به ماندن در خانه، سوگواری برای بازماندگان 
درحالی که امکان طی مراحل آن وجود ندارد، بیکاری و تبعات اقتصادی آن و نگرانی 
از تداوم وضع موجود همگی بار روانی بر انسان ها تحمیل می کند که نیازمند توجه 
جداگانه از سوی پزشکان است. از آن سو، از یاد نباید برد که پزشکان خود نیز احدی 
از آحاد جامعه هستند که به شکل فردی با تمام این معضالت و مشکالت دست 
و پنجه نرم می کنند. گاه پزشک خود بدل به بیماری می شود که ناچار است به فکر 
درد، رنج و جان دیگری باشد و مشکل خود را فراموش کند. روز پزشک فرصتی 
است که اندکی با خود در این باره خلوت کنیم و کمی به دشواری کار پزشکان در 
این روزگار سخت بیندیشیم و بار سنگین آنها را با رعایت نکردن دستورات بهداشتی 
و سهل انگاری سنگین نکنیم که دود آن در نهایت به چشم تک تک ما خواهد رفت.
در نوشتن این یادداشت از مقاله ارزشمند استاد فقید جناب دکتر محمدرضا محرری 
تحت عنوان »نگاهی بر تاریخ روانپزشکی و تاریخچه روانپزشکی در ایران« که در 

شماره های 2 و 3 نشریه اندیشه و رفتار درسال ۱373 به چاپ رسیده است، بهره بردم.



گرچه بوتاکس به عنوان درمانی زیبایی برای 
کاهش و پیشگیری از چین وچروک ها شناخته 
می شود، یک بازبینی جدید نشان می دهد این 
دارو بالقوه ممکن است برای درمان افسردگی 

هم به کار برود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بوتاکس، دارویی 
که از یک سم باکتریایی به سم بوتولینوم مشتق 
می شود، از قبل برای درمان بیماری های از میگرن 
و گرفتگی عضالنی گرفته تا تعریق شدید و 

بی اختیاری ادراری به کار رفته است.
داروسازی  علوم  دانشکده  در  پژوهشگران 
دانشگاه کالیفرنیا در سان  دیه گو گزارش های 
مربوط به حدود ۴۰۰ هزارنفر را در »سیستم 
گزارش عوارض جانبی« سازمان غذا و داروی 
آمریکا بازبینی کردند. این گزارش ها به منظور 

بررسی رابطه میان بوتاکس و افسردگی گردآوری 
نشده بودند، بلکه گزارش های ارسالی افرادی 
بودند که وقایعی که از تزریق بوتاکس برایشان 

رخ داده بود، ذکر کرده بودند.
به  مربوط  گزارش های  پژوهشگران  این 
مصرف کنندگان بوتاکس که به 8 دلیل متفاوت 

و در محل های متفاوت از جمله پیشانی، گردن، 
دست و پا و مثانه این دارو به آنها تزریق شده بود، 
بازبینی کردند. گزارش های مربوط به بیمارانی 
که داروهای ضدافسردگی دریافت می کردند یا 
گزارش های مربط به یکی از علل تزریق در آنها 

به علت افسردگی بود، حذف شدند.
مجله  در  که  پژوهشگران  این  یافته های 
نشان  شده،  منتشر   Scientific Reports
داد در بیمارانی که به علت تعریق مفرط، چین 
و چروک صورت، میگرن، سفتی و گرفتگی 
عضالت به آنها بوتاکس تزریق شده بود، نسبت 
به بیمارانی که به علت همین مشکالت درمان 
دیگری شده بودند، احتمال گزارش افسردگی 
۴۰ تا 88 درصد کمتر است. این بهبود افسردگی 
در بیمارانی که بوتاکس را در 6 محل تزریق 

متفاوت )و نه فقط پیشانی که محل شایع تزریق 
است( گزارش شده بود.

یک کارآزمایی بالینی در جریان است تا تاثیر 
تزریق بوتاکس در پیشانی را به عنوان درمانی 

بالقوه برای افسردگی امتحان کند.
به گفته این پژوهشگران، پزشکان سال هاست که 
متوجه شده اند تزریق بوتاکس به دالیل زیبایی 
ظاهرا افسردگی بیمارانشان را هم تسکین می دهد. 
تصور بر این بوده که برطرف کردن چین های 
شدید اخم در منطقه پیشانی حلقه بارخوردی 
که  عواطف منفی را تقویت می کند، قطع کند اما 
به گفته این پژوهشگران، سازوکار تاثیر بوتاکس 
ممکن است پیچیده تر باشد چراکه این بررسی 
نشان داد محل تزریق بوتاکس از لحاظ تسکین 

افسردگی اهمیتی ندارد.

دوربين سالمت

شواهد بیشتر درباره 
تاثیر احتمالی واکسن سل 

در پیشگیری از کرونا

پژوهشگران می گویند واکسن 
مرگ  خطر  است  ممکن  سل 
کووید-19  بیماری  از  ناشی 
ناشی از ویروس جدید کرونا 

را کاهش دهد.
به گزارش هلث دی، نتایج یک 
می دهد  نشان  جدید  بررسی 
کشورهای روبه توسعه میزان های 
از  ناشی  مرگ  انتظار  از  کمتر 
میزان های  و  دارند  کووید-19 
باالی تلقیح واکسن سل ممکن 
است نقش مهمی در کاهش این 
میزان در این کشورها داشته باشد.
این واکسن که به طور معمول 
باالی  شیوع  با  کشورهای  در 
سل به کودکان تلقیح می شود، 
»باسیل کالمت-گرن« یا با اختصار 

»ب ث ژ« نامیده می شود.
 لیوس اسکوبار، استادیار کالج 
منابع طبیعی و محیط زیست در 
دانشگاه فنی ویرجینیا در آمریکا 
و سرپرست این بررسی گفت: 
ابتدایی مان  پژوهش  در  »ما 
که  کشورهایی  در  دریافتیم 
»ب ث ژ«  واکسیناسیون  میزان 
باالست میزان های مرگ کرونا 

پایین تر است.«

هم  با  کشورها  »اما  افزود:  او 
مثال  برای  دارند،  تفاوت هایی 
گواتماال جمعیت جوان تری از 
ایتالیا دارد بنابراین باید داده ها را بر 
اساس این تفاوت ها تعدیل کرد.«
در  همکارانش  و  اسکوبار 
بهداشت  ملی  انستیتوهای 
ناشی  مرگ  داده های  آمریکا 
جهان  در  را  کووید-19  از 
این  سپس  و  کرده  گردآوری 
متغیرهایی  برحسب  را  داده ها 
مانند میزان درآمد، دسترسی به 
بهداشتی،  خدمات  و  آموزش 
توزیع جمعیت و میانگین سنی 
داد  نشان  نتایج  تعدیل کردند. 
رابطه ای مداوم میان میزان های 
باالتر واکسیناسیون »ب ث ژ« و 
نقطه اوج پایین تر میزان های مرگ 
ناشی از کووید-19 وجود دارد.
از  هدف  اسکوبار،  گفته  به 
استفاده از این واکسن حفاظت 
در برابر بیمار شدید کووید-19 
ایجاد یک ایمنی گسترده ذاتی با 
پاسخ سریع است. بررسی های 
واکسن  داده اند  نشان  قبلی 
بر  عالوه  می تواند  »ب ث ژ« 
سل باعث حفاظت گسترده ای 
در برابر چند بیماری ویروسی 

تنفسی ایجاد کند.
البته اسکوبار تاکید کرد این یافته ها 
مقدماتی هستند و رابطه سببی را 
ثابت نمی کنند. به گفته او، باید 
پژوهش های بیشتری در این باره 
انجام شود و هنوز بر اساس این 
یافته ها نمی توان اتخاذ سیاستی 

را توصیه کرد.
چند کارآزمایی های بالینی در حال 
حاضر در حال انجام است تا 
مشخص شود آیا زدن واکسن 
»ب ث ژ« به بزرگساالن می تواند 
برابر  در  آنها  حفاظت  باعث 

کووید-19 شود یا نه.

تازه ها

■ 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.

نتایج یک بررسی بزرگ جدید نشان می دهد بیش 
از نیمی از بیماران مبتال به ویروس کرونا که در 
بیمارستان ها اسکن قلب شده اند، ناهنجاری هایی 

در کارکرد قلبشان داشته اند.
به گزارش رویترز، این پژوهش جدید که بر 
اساس داده ها از 69 کشور است در مجله قلب 
اروپا منتشر و به سفارش بنیاد قلب بریتانیا انجام 
شده، نشان داد ۵۵ درصد از 1۲61 بیمار اسکن شده 

دچار ناهنجاری کارکرد قلب هستند.
از هر 7 بیمار اسکن شده یک بیمار »ناهنجاری  های 
اثر  احتماال  که  بودند  قلب  کارکرد  شدید« 
قابل توجهی بر بخت آنها در زنده ماندن و بهبود 
می گذارد. اغلب 9۰1 بیمار با کارکرد غیرطبیعی 
قلب پیش از آن مشکالت قلبی نشان نداده بودند 
و این پژوهشگران نتیجه می گیرند ویروس کرونا 

عامل مشکالت قلبی آنها بوده است.

 این بررسی که به وسیله پژوهشگران دانشگاه 
ادینبورو انجام شده، فقط محدود به بیمارانی 
می شد که پزشکان در مرحله اول به وجود 

مشکالت قلبی در آنها شک کرده بودند.
یافته ها نشان می دهند ویروس کرونا نه فقط 
به قلب بلکه اندام های عمده دیگر هم ظاهرا 
به علت لخته شدن خون آسیب می زند. در 
بیماران کووید-19 لخته شدن غیرطبیعی خون رخ 
می دهد و این عارضه به سکته های مغزی، نارسایی 
قلبی، آمبولی ریوی و »انگشت کووید« منجر 
می شود. این یافته ها توضیحی احتمالی درباره 
اینکه چرا میزان مرگ های به علت کووید-19 
در افراد با مشکالت قلبی زمینه ای بیشتر است، 
در اختیار می گذارد. قلب در بیماران کرونا مجبور 
است شدیدتر کار کند زیرا ویروس باعث التهاب 
ریه ها و پر شدن آنها از مایع شده است. این مساله 

ممکن است باعث شود یا قلب دچار نارسایی 
شود یا بافت های آن آسیب ببینند. همچنین در 
برخی موارد ویروس ممکن است به طور مستقیم 

به بافت عضالنی قلب آسیب بزند.
پروفسور مارک دوک، متخصص قلب در دانشگاه 
ادینبورو که در این بررسی شرکت داشت، گفت: 
»کووید-19 یک بیماری پیچیده چندسیستمی 

است که می تواند آثار عمیقی بر بسیاری از 
بخش های بدن از جمله قلب داشته باشد. بسیاری 
از پزشکان از سفارش انجام اکوکاردیوگرافی 
)اسکن سونوگرافی قلب( اکراه دارند چراکه 
این کار نیاز به تماس نزدیک با بیماران دارد. 
بررسی ما نشان می دهد انجام این اسکن مهم 
است. انجام این اسکن ها در یک سوم بیماران 

باعث اصالح درمان شده است.«
او افزود: »ایجاد آسیب قلبی در آنفلوانزای شدید 
هم شناخته شده ولی ما از اینکه این شمار باالی 
بیماران کووید-19 دچار آسیب قلبی هستند و 
بسیاری  از آنها اختالل شدید کارکرد قلب دارند، 
شگفت زده شدیم. اکنون الزم است سازوکار 
دقیق ایجاد این آسیب، اینکه برگشت پذیر است 
یا نه و اینکه عفونت کووید-19 چه پیامدهای 

بلندمدتی بر قلب دارد را بشناسیم.

بسیاری از افرادی که از بیماری کووید-19 بهبود 
پیدا می کنند، امیدوارند که نسبت به ویروس 
کرونا ایمنی دائمی پیدا کرده  باشند و دیگر دچار 

عفونت با آن نشوند.
به گزارش یاهونیوز، بررسی های جدید نشان 
می دهند که ممکن است این ایمنی نسبت به 
ویروس کرونا کوتاه مدت باشد و فرد دوباره 
به آن مبتال شود. یک بررسی اخیر در بریتانیا 
که نتایج آن منتشر شده، هر چند مورد بازبینی 
داد  نشان  نگرفته،  قرار  مستقل  کارشناسان 
آنتی بادی های تولیدشده ضدویروس کرونا در 
بدن بیماران ممکن است ۲۰ تا ۳۰ روز پس از 
شروع عالئم شروع به کاهش کنند و در طول 
هفته ها به سرعت به حد غیرقابل شناسایی برسند.

نتایج یک بررسی اخیر دیگر هم در چین نشان داد 
میزان های آنتی بادی در بیمارانی که از کووید-19 
بهبود یافته اند در طول ۳-۲ ماه پس از عفونت 

به سرعت کاهش پیدا می کنند.
کارشناسان می گویند با توجه به این بررسی ها الزم 
است پیگیری و آزمایش بیماران نه تنها در دوره 
عفونت فعال انجام شود بلکه در دوره بهبود هم 
ادامه یابد. آنتی بادی پروتئینی محافظتی تولیدشده 
به وسیله دستگاه ایمنی بدن است که به عوامل 
بیگانه مانند ویروس ها، متصل می شود و آنها را 

خنثی می کند. آزمایش آنتی بادی هم می تواند با 
شناسایی این پروتئین ها معلوم کند که آیا فرد 

قبال دچار عفونت شده یا نه.
دانشمندان همچنین بر انواع دیگر پاسخ ایمنی 
مانند تاثیر سلول های T )ایمنی ذاتی( متمرکز 
بوده اند تا بتوانند ایمنی )ترجیحا ایمنی بلندمدت( 
در برابر ویروس کرونا را درک کنند اما اگر ثابت 
شود که ایمنی نسبت به کووید-19 به مرور زمان 
کاهش پیدا می کند، این بیماری از این لحاظ مشابه 
سایر کروناویروس ها مانند کروناویروس های 

عامل سرماخوردگی خواهد بود.
کروناویروس های  درباره  قبلی  بررسی های 
شایعی که سرماخوردگی ایجاد می کنند نشان 
داده اند ایمنی نسبت به آنها 6-۳ ماه و تقریبا 

همیشه کمتر از یک سال طول می کشد.

اگر واقعا ایمنی نسبت به کووید-19 کوتاه مدت 
باشد، عفونت دوباره با آن می تواند رخ دهد. 

کره  و  آمریکا، چین  از  موردی  گزارش های 
جنوبی درباره افرادی که پس از منفی شدن 
آزمایش ویروس و بهبود  دوباره به آن مبتال شده 
و آزمایش شان دوباره مثبت شده، ارائه شده است 
اما هنوز دقیقا معلوم نیست که این روند به چه 
علتی در این افراد رخ داده است. آیا علت منفی 
یا مثبت کاذب بودن آزمایش ها بوده است یا واقعا 
این افراد به گونه جدیدی از ویروس کرونا مبتال 
شده اند. اگر واقعا ایمنی نسبت به ویروس کرونا 
برای مدت زیادی طول نکشد، ممکن است 
ایده »ایمنی جمعی« یا »ایمنی گله ای« از طریق 
سیر طبیعی عفونت میان جمعیت که به عنوان 
راه حلی برای فروکش کردن همه گیری مطرح 

شده، هیچ گاه تحقق پیدا نکند. 
»ایمنی جمعی« هنگامی رخ می دهد که درصد 
باالیی از افراد جمعیت یا از طریق عفونت قبلی 
یا از طریق زدن واکسن در برابر آن بیماری ایمن 
می شوند و با قطع شدن زنجیره انتقال ویروس 
افراد دیگری هم نسبت به بیمای ایمن نشده  اند، 

به طور غیرمستقیم محافظت می شوند.
کارشناسان می گویند برای دسترس به این ایمنی 
جمعی معموال باید 7۰ تا 9۰ درصد جمعیت 

نسبت به بیماری ایمن شوند.
در صورتی که ایمنی افراد مبتالشده به ویروس 
کرونا کوتاه مدت باشد، هیچ گاه این درصد باالی 
ایمنی از طریق عفونت طبیعی در افراد جمعیت 
ایجاد نخواهد شد. نمونه سوئد از این لحاظ 
آموزنده است. سوئد برخالف سایر کشورهای 
اروپایی از اجرای قرنطینه و اعمال محدودیت بر 
مردم سرباز زد، به این امید که از طریق عفونت های 
طبیعی ایمنی جمعی در این کشور به وجود بیاید.

اما تا اواخر ماه مه )اوایل خرداد( فقط 6 درصد 
جمعیت سوئد آنتی بادی ضد ویروس در بدنشان 
تولید کرده بودند و در همین حال میزان  مرگ در 
این کشور بسیار باالتر از آن کشورهای اروپایی 
بود که دستور ماندن در خانه را به مردم داده بودند.

موضوع مدت ایمنی نسبت ویروس کرونا درباره 
هر واکسنی که برای آن ساخته شود، هم مطرح 
است. آیا این واکسن را باید بیش از یک بار تزریق 
کرد و به اصطالح نیاز به زدن واکسن یادآور 
هم هست یا هر سال باید واکسن را به افراد 
تزریق کرد؟ به هر حال درحال حاضر افرادی که 
دچار عفونت با ویروس کرونا شده اند و بهبود 
یافته اند، همچنان باید احتیاطات بهداشتی مانند 
زدن ماسک، شستن دست ها و حفظ فاصله 

جسمی از دیگران را رعایت کنند.

نتایج مقدماتی یک کارآزمایی نشان می دهد 
آئروسل  به صورت  یک درمان دارویی که 
)هواپخش( استنشاقی تجویز می شود، نیاز به 
بستری شدن در بخش  مراقبت های ویژه به 
علت کروناویروس یا مرگ های ناشی از آن 

را به شدت کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک کارآزمایی 
بستری شده  بیمار   1۰۰ روی  تصادفی شده 
در بیمارستان به علت کووید-19 نشان داد 
بیمارانی که برای آنها یک فرمول استنشاقی 
داروی اینترفرون بتا تجویز شده بود، در مقایسه 
با گروهی که دارونما دریافت کرده  بودند، 79 
خطر دچار شدن به بیماری شدید 79 درصد 

کاهش یافته است.
این بیماران همچنین با احتمال دو برابر بیشتر 
نسبت به گروه شاهد بهبود کامل پیدا کردند.

شرکت  Synairgen که سازنده این ترکیب 

دارویی با نام SNG۰۰1 است، می گوید این 
نتایج مقدماتی نشانگر »پیشرفت عمده ای« در 

مقابله با همه گیریی کروناست.
به گفته، این شرکت نتایج مقدماتی این کارآزمایی 
نشان می دهد این ترکیب دارویی باعث کاهش 
عمده در شمار بیمارانی شده که به علت شدت 
یافتن بیماری پس از اکسیژن درمانی نیاز به 
دستگاه کمک تنفسی پیدا کرده اند. نتایج این 
بررسی هنوز به وسیله کارشناسان مستقل بازبینی 
نشده و اندازه نمونه مورد بررسی هم نسبتا 
کوچک بوده است اما اگر این نتایج ثابت شود، 
این درمان می تواند شیوه درمان کووید-19 در 

بیمارستان ها را کامال دگرگون کند.
دارویاینترفرون بتا یک پروتئین طبیعی بدن 
است که بیش از همه برای درمان بیماری ام اس 

)اسکلروز متعدد( به کار رفته است.
اینترفرون بتا در واقع بخشی از دفاع طبیعی 

بدن در برابر عفونت است و کروناویروس 
جدید برای گریز از پاسخ ایمنی تولید آن را 
مهار می کند. وارد کردن مستقیم این پروتئین 
به ریه های بیماران برای این انجام می شود که 
حتی در بیمارانی که از قبل دستگاه ایمنی شان 
تضعیف شده، پاسخ ایمنی قوی برانگیخته شود.
در  تنفسی  پزشکی  استاد  ویلیکینسون،  تام 
دانشگاه ساوث همپتون در این باره می گوید: 

»این نتایج عقیده ما را در این باره که اینترفرون بتا 
به صورت یک داروی استنشاقی بالقوه می تواند 
پاسخ ایمنی در ریه ها را دوباره برقرار کند، 
تایید می کند.« به گفته او، این کارآزمایی نشان 
داد داروی SNG۰۰1 در تشدید حفاظت، 
شتاب بخشیدن به بهبود و مقابله با اثر ویروس 

سارس-کوو-۲ موثر است.«
در حال حاضر شمار معدودی از داروهای 
بستری کووید-19 در  بیماران  درمان  برای 
دسترس است. ماه پیش پژوهشگران دانشگاه 
آکسفورد در بریتانیا توانست با تجویز یک 
داروی ارزانقیمت و در دسترس کورتونی به نام 
دگزامتازون خطر مرگ میان بیماران کووید-19 

بدحال را کاهش دهند.
همچنین چند کشور اجازه اضطراری برای 
استفاده از داروی ضد ویروس رمدسیویر را 

برای درمان بیماران داده اند.

آیا تزریق بوتاکس افسردگی را کاهش می دهد؟

ویروس کرونا می تواند به قلب آسیب بزند

آیا ممکن است دو بار کرونا گرفت؟

یک داروی استنشاقی خطر مرگ ناشی از کرونا را کاهش می دهد

مسلمانان در اندونزی با فاصله گیری جسمی نماز عید قربان را به جا می آورند. 
   خبرگزاری فرانسه

یک مشتری در رستورانی در توکیو در مقابل مانکنی برای حفظ فاصله نشسته است. 
EPA   

خیابان های خالی شهر ملبورن استرالیا پیش از شروع منع رفت وآمد به علت 
AAP           شیوع کرونا 

کارخانه تولید دستگاه های کمک تنفسی برای بیماران کرونا در ویتنام 
AFP   

کارکنان بهداشتی مسجدی را در کابل افغانستان ضدعفونی می کنند. 
EPA   

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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   تحریریه: ۰91۲9۲۴۳8۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

مرد ایتالیایی ۹۶ ساله گرفتن لیسانس تاریخ و فلسفه اش را جشن می گیرد. 
   رویترز

نقشه سالمت

قم دوباره از 
لحاظ کرونا قرمز 

شد/ ایسنا

داروخانه های خراسان 
شمالی با کمبود ماسک 

مواجه هستند/ایسنا
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