
شماره هفتصدوشصت ونه   بیست وچهار مهر نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

۵۹ تا ۶۰ درصد جمعیت باالی ۱۸سال کشور دچار اضافه وزن هستند
به گزارش »سالمت«، به نقل از ایسنا، دکتر زهرا عبداللهی،  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت با اشاره به روز جهانی غذا که ۲۴ مهرماه برگزار  شد، گفت: »از آنجایی که اکنون 
در شرایط بحران بیماری کووید-۱۹ به سر می بریم و شیوع بیماری روزبه روز در جهان در حال 
افزایش است،  نقش تغذیه و اصالح الگوی غذایی در پیشگیری از ابتال به کرونا، کاهش شدت 
بیماری و کاهش مرگ ومیر بسیار مهم است. به این مناسبت سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( و سازمان بهداشتی جهانی به همه کشورها هشدار دادند در شرایطی که به دلیل 
تبعات اقتصادی کرونا احتمال افزایش خطر ناامنی غذایی و بروز کمبودهای تغذیه ای وجود 
دارد، الزم است اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از کمبودهای تغذیه ای در سطح جامعه انجام 
شود.« وی افزود: »مشکلی که در حال حاضر با آن مواجهیم،   بحث اضافه وزن و چاقی است که 
روزبه روز در حال افزایش است. بر اساس آخرین مطالعاتی که انجام شده،   حدود ۵۹ تا ۶۰ درصد 
جمعیت باالی ۱۸ سال دچار اضافه وزن یا چاقی هستند و حتی دانش آموزان مان روند افزایش 
چاقی را نشان می دهند، به طوری که در دوره کرونا که دانش آموزان در منزل هستند،   مقداری 

الگوی غذایی شان تفاوت کرده، تنقالت بیشتری می خورند و تحرک کمتری دارند و ما با افزایش 
چاقی در بچه ها مواجهیم.« عبداللهی ادامه داد: »باید توجه کرد ناامنی غذایی به دو شکل تعریف 
می شود؛   یکی بحث گرسنکی است و یکی بحث سوءتغذیه. ما بحث گرسنگی را آنطور که در 
کشورهای آفریقایی وجود دارد،  نداریم اما با مشکل سوءتغذیه به صورت بدخوری مواجهیم. هر 
گونه بدخوری نوعی ناامنی غذایی دارد؛ یعنی چه کسی که کمبود منابع غذایی دارد و چه کسی 

که بیش خواری دارد و چاق می شود، شامل سوءتغذیه و ناامنی غذایی هستند.«

آمار ۳۰ درصدی ضایعات غذایی در ایران
عبداللهی درباره وضعیت دور ریز غذا در کشور نیز گفت: »یکی از مشکالت ما در کشور بحث 
ضایعات مواد غذایی است که البته یک مشکل جهانی است و در نتیجه سازمان های بین المللی بر 
کاهش ضایعات مواد غذایی تاکید دارند. اگر قرار باشد در جهان امنیت غذایی برقرار شود،   باید 
ضایعات مواد غذایی کاهش یابد. در ایران میزان ضایعات از مزرعه تا سفره زیاد است و حدود ۳۰ 
درصد ضایعات مواد غذایی داریم که اگر از آن جلوگیری شود، می توان تغذیه ۱۵ میلیون نفر از 
مردم را تامین کرد. این موضوع به خانواده برمی گردد و در خانواده دورریز مواد غذایی زیاد است.«

مردم آنقدر که نوشابه می خورند، شیر نمی خورند
وی افزود: »در عین حال پیشنهادی برای دولت داریم که بخشی از یارانه ای که به قند، شکر و 
روغن داده می شود،   به سمت شیر و لبنیات سوق داده شود زیرا ما هم شیوع بیماری های دیابت،   
چاقی و... را داریم و می توان یارانه ای را که به شکر یا روغن داده می شود،   برای دهک های 
درآمدی پایین حفظ کرد و برای دهک های درآمدی باال حذف شود یا به طریقی مکانیسمی پیدا 
شود که بخشی از آن یارانه را به سمت منابع پروتئینی و ریزمغذی ها سوق دهند؛ مانند گوشت،   
تخم مرغ، لبنیات و... در عین حال بحث آموزش و فرهنگ سازی هم بسیار مهم است زیرا در 
دهک های درآمدی باال هم متاسفانه شیر کم مصرف می شود. آنقدر که مردم نوشابه می خورند، 
شیر نمی خورند. فقط زمانی که دچار بیماری می شوند شیر می خورند یا فقط به کودکان شیر 

می دهند که در این زمینه نقش رسانه و فرهنگ سازی بسیار مهم است.«
وی توضیح داد: »بیماری کووید-۱۹ هم می تواند چاقی را زیادتر کند و هم سوءتغذیه ناشی از 
کم خوری را. چرا چاقی را بیشتر می کند؟ زیرا تبعات اقتصادی روی تغذیه مردم موثر است. 
احتماال مردم مواد نشاسته ای و کربوهیدراتی را به دلیل گران بودن منابع پروتئین حیوانی بیشتر 

می خورند و تحرک هم ندارند و به همین دلیل چاق می شوند.«

خبــر

با  ماسک  از  استفاده 
هدف کاهش روند ابتال 
از  در کشور  کرونا  به 
در  گذشته  هفته  شنبه 
که  شده  مقرر  و  شده  اجباری  تهران 

شوند. جریمه  متخلف  افراد 
به گزارش »سالمت«، موج سوم کرونا 
آغاز شده  در کشور  بیشتری  با شدت 
و چند روز متوالی است که مرگ های 
روزانه کرونایی به باالی ۲۰۰ نفر رسیده، 
این مرگ ومیرها  اما گویا جمعی هنوز 
می زنند  ماسک  نه  نکرده اند؛  باور  را 
رعایت  را  فیزیکی  فاصله گذاری  نه  و 

می کنند.
بهداشت،  وزارت  مسووالن  گفته  به 
بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  میزان 
و  رسیده  درصد   ۶۱ زیر  به  کشور  در 
شاهد روند نزولی در این زمینه هستیم. 
در  ماسک  از  استفاده  میزان  همچنین 
به  کشور  در  عمومی  اماکن  و  مراکز 
نشان  عددها  این  و  رسیده  درصد   ۵۵
به  کرونا  تاخت وتاز  برای  راه  می دهد 

خوبی باز شده است.

ماسک نزنید، ۵۰ هزار تومان 
می شوید جریمه 

حاال اما مسووالن برای مهار کرونا مجبور 
راهکارهای  به  توصیه ها،  کنار  شدند 
بازدارنده و دستوری روبیاورند تا شاید 
بتوان جلوی جوالن ویروس را گرفت. بر 
همین اساس طبق اعالم ستاد ملی مقابله 
با کرونا، استفاده از ماسک از شنبه هفته 
قبل از در خانه در تهران اجباری شده 
عمومی  حمل ونقل  وسایل  به  ورود  و 

بدون ماسک ممنوع است.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله 
در  که  فردی  هر  کرد  اعالم  کرونا  با 
تومان  هزار   ۵۰ نزند،  ماسک  تهران 
کرد  تاکید  روحانی  می شود.  جریمه 
که  وسایلی  و  ابزار  از  انتظامی  نیروی 
استفاده  زمینه  این  در  دارد،  اختیار  در 
می کند و به فرد متخلف ابالغ خواهد 
شد که چه روزی، در چه خیابانی، بدون 
ماسک بوده  و موظف است جریمه را 
اعالم  بهداشت  وزارت  که  حسابی  به 

می کند، واریز کند.

جریمه ۲۰۰ هزار تومانی 
برای مبتالیان

فرد  کرد  اعالم  همچنین  رئیس جمهور 
به محض اطالع از ابتالی خود باید به 
خانواده و محل کارش اطالع دهد و ۲ 
خروج  حق  و  بماند  قرنطینه  در  هفته 
اگر تخلف کند  ندارد و  را  قرنطینه  از 
برای هر نوبت تخلف ۲۰۰ هزار تومان 

می شود. جریمه 
وی تاکید کرد فرد متخلف ۲ هفته فرصت 
وزارت  که  به حسابی  را  جریمه  دارد 
بهداشت اعالم می کند واریز کند و در 
غیر این صورت از روش های دیگر به 
عنوان بدهکاری آن افراد اقدام شده و 

جریمه از وی دریافت می شود.
که  گفت  نیز  اصناف  درباره  روحانی 
اگر فردی که به عنوان خدمت دهنده در 
دارد، خودش مراعات  اصناف حضور 
نکند، جریمه می شود و اگر به افرادی 
خدمت بدهد که دارای ماسک نیستند، باز 
هم جریمه می شود. جریمه های اصناف 
نیز به این صورت است که در مرحله 
اول تذکر داده می شود و در مرحله دوم 
در  می شوند.  تومان جریمه  هزار   ۳۰۰
مرحله سوم یک میلیون تومان جریمه در 

انتظار آنها خواهد بود و در مرحله چهارم 
محل کسب متخلف پلمپ خواهد شد.

۱۰۰ هزار تومانی  جریمه 
تاکسی ها راننده 

شبکه  در  رئیس  جمهور،  اعالم  به  بنا 
حمل ونقل عمومی و مراکز عمومی نیز 
بسیج، نیروی انتظامی و بازرسان وزارت 
بهداشت به افراد تذکر می دهند. در مترو 
ماسک زدن  نیز  محوطه  به  ورود  برای 
باید مراعات شود اما نسبت به تاکسی 
اگر  است.  متفاوت  شرایط  اتوبوس  و 
راننده تاکسی رعایت نکند و ماسک نزند، 
۱۰۰ هزار تومان جریمه می شود و اگر 
مسافر بدون ماسک را سوار کند برای 
هر نفر ۲۰ هزار تومان جریمه می شود. 
همه ازجمله پلیس راهنمایی و رانندگی 
مراعات  راننده ای  اگر  هستند  موظف 
نمی کند شماره  پالکش را یادداشت کنند 

و کد جریمه را بنویسند.
به اعتقاد کارشناسان، تعیین این جرایم و 
برخوردهای قهری، می تواند در شرایط 
و  باشد  بازدارنده  نوعی  به  اوج کرونا 
نمودار صعودی ابتال و بستری ناشی از 
کرونا را در کشور کنترل کند، همان طور 
این  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  که 

افتاده است. اتفاق 

در  کرونایی  جریمه های 
کشور ها دیگر 

بیشتر  در  امروز  گزارش ها،  اساس  بر 
کشورهای جهان جرایمی در نظر گرفته 
افراد به استفاده از ماسک برای  تا  شده 
حفظ سالمت خود و دیگران ملزم شوند. 
برای مثال در ایتالیا با افزایش موارد ابتال 
به بیماری از روز چهارشنبه هفته گذشته 
استفاده از ماسک در فضاهای باز سراسر 
این کشور اجباری شده و افرادی که از 
این قانون تخطی کنند به پرداخت جریمه 
۴۰۰ تا ۱۰۰۰ یورویی محکوم می شوند.
پوشش  از  که  افرادی  نیز  اندونزی  در 

و  قبر  کندن  به  کنند  ماسک خودداری 
می شوند.  محکوم  تابوت  در  خوابیدن 
این مجازات در جاکارتا و جاوه شرقی 
به دنبال افزایش موارد ابتال اعالم شده 
است. البته افراد خاطی به انتخاب خود 
انجام  یا  پوندی   ۸ پرداخت جریمه  به 
خدمات اجتماعی مرتبط با کروناویروس 

قبر محکوم می شوند. مانند کندن 
ماه   ۲۹ نیویورک  شهردار  همچنین 
کرد  اعالم  مهرماه(  )هشتم  سپتامبر 
افرادی که از پوشش ماسک خودداری 
کنند به پرداخت جریمه محکوم خواهند 
شد. این جریمه تا رقم ۱۰۰۰ دالر تعیین 
نیویورک،  شده است. به گفته شهردار 
نیروهای خدمات شهری ماسک رایگان 
در اختیار افرادی قرار خواهند داد که 
ماسک به صورت ندارند و افرادی که 
به  کنند  خودداری  ماسک  پوشش  از 

می شوند. محکوم  جریمه  پرداخت 
یازدهم  در  نیز  ولز  در  محلی  مقامات 
کردند  اعالم  شهریور(   ۲۱( سپتامبر 
افرادی که از داشتن ماسک در محیط های 
پرداخت  به  کنند  خودداری  عمومی 
۲۰۰۰ پوند جریمه محکوم خواهند شد.
در  بیماری  شیوع  دوم  موج  آغاز  با 
انگلیس مقامات این کشور ۲۰ سپتامبر 
)۳۰ شهریور( طرحی را ارائه کردند که 
بر اساس آن افرادی که تست آنها مثبت 
شده یا در تماس با فرد آلوده بوده اند و 
ملزم به خود قرنطینگی هستند، در صورت 
خودداری از این کار به پرداخت جریمه 

نقدی تا ۱۰ هزار پوند محکوم می شوند. 
همچنین بر اساس اقدامات جدید دولت 
انگلیس، کمک هزینه ۵۰۰ پوندی برای 
افرادی در نظر گرفته شده که از میزان 
درآمد کافی برخوردار نبوده و در عین 

حال ملزم به خودقرنطینگی هستند.
تالش های  از  بخشی  البته  اینها 
شهرهای  از  بسیاری  در  انجام گرفته 
در  و  هستند  دنیا  پرجمعیت  و  بزرگ 
و  اروپایی  شهرهای  از  دیگر  بسیاری 
اعمال  مشابهی  نیز جریمه های  آسیایی 
شده و در برخی کشورها مثل آلمان شدت 
گسترش  میزان  به  توجه  با  جریمه ها 
متفاوت  مختلف،  شهرها  در  آلودگی 
قوانین  با  آلوده تر  شهرهای  و  است 
بیشتر و سخت گیرانه تری روبرو هستند.

به مسووالن  بی اعتمادی مردم 
در بخش پایانی این گزارش این نکته را 
یادآور می شویم که یکی از مقوله های 
بحث  کرونا،  موضوع  در  مغفول مانده 
این  جامعه شناسی  و  مردم  رفتارهای 
در  آنچه  حاضر  حال  در  رفتارهاست. 
می شود  دیده  مردم  رفتار  و  جامعه 
حکایت از آن دارد که خود شهروندان 
هم رفتار واحد و یکسان و حتی درستی 

در برخورد با کرونا ندارند.
با  جامعه شناس  سیدمیرزایی،  محمد 
رفتار  جامعه شناسی  بر ضرورت  تاکید 
»رفتار  می گوید:  کرونا،  ایام  در  مردم 
مردم گرچه شاید منطقی و حتی غلط 

باشد، باید آن را ریشه یابی کرد.«
وی می افزاید: »در طول مدتی که از آغاز 
شاهد  می گذرد  کرونا  ویروس  انتشار 
برخوردها و رفتارهای مختلفی از سوی 
ویروس  با  مواجهه  در  جامعه  و  مردم 
هستیم. برخی به شدت تالش می کنند 
بهداشت و خودمراقبتی را رعایت کنند 
و در عوض گروهی دیگر اصال توجهی 

ندارند.« بهداشتی  مسایل  به 
منظر  »از  می دهد:  ادامه  سیدمیرزایی 

اختالف  این  تمامی  جامعه شناسی، 
فرهنگی  مسایل  به  نوعی  به  دیدگاه ها 
معنا که  این  به  برمی گردد.  آموزشی  و 
اگر دولت می توانست به خوبی در مورد 
شاهد  کند،  عمل  شهروندان  آموزش 
سوی  از  بهتری  و  منطقی تر  رفتارهای 
جامعه بودیم. درواقع این آموزش ها باید 
مردم  برای  که  داده می شد  گونه ای  به 
اهمیت خودمراقبتی و رعایت بهداشت 
نهادینه شود اما االن این اتفاق نیفتاده و 
نتوانسته اند به خوبی از پس  مسووالن 
اطالع رسانی و انتقال نکات الزم برآیند.«

می کند:  تصریح  جامعه شناس  این 
»متاسفانه عملکرد بسیاری از مسووالن 
اعتماد  نتوانسته  که  بوده  گونه ای  به 
وقتی  مردم  کند.  جلب  را  شهروندان 
می بینند در عملکرد دولتمردان این همه 
تناقض وجود دارد، طبیعی است که به 

بی اعتماد شوند.« آنها 
سیدمیرزایی تاکید می کند: »اگر امروز مردم 
نصفه و نیمه خودمراقبتی را رعایت می کنند 
به خاطر ترس از ابتال و جانشان است، نه به 
خاطر توصیه های مسووالن بنابراین مطمئن 
باشید اگر این مساله ارتباطی با سالمت آنها 
نداشت، درصد بسیار کمی از جامعه ماسک 
می زدند، دستانشان را ضدعفونی می کردند یا 
فاصله اجتماعی را رعایت می کردند. امروز 
جامعه در مورد کرونا امیدش را نسبت به 
دولت و مسووالن از دست داده است و 
خودش را به درودیوار می زند تا فقط از 
این مهلکه عبور کند، درحالی که دولت 
مسوول اطالع رسانی شفاف و آموزش به 

شهروندان در اینگونه موارد است.«
وی توضیح می  دهد: »وقتی این چرخه 
این  نتیجه  نمی شود  انجام  درستی  به 
می شود که حتی جوانان ما هم توجهی 
بدون  اکثرا  و  نمی کنند  مقوله  این  به 
اماکن  در  خودمراقبتی  مسایل  رعایت 
امروز  بنابراین  می شوند  ظاهر  عمومی 
رفتار  نمی توان  قوانین سخت  با وضع 

افراد را به راحتی اصالح کرد.«

گزارش »سالمت« درباره اقدامات سخت گیرانه دولت برای مقابله با کرونا

چرا دولت دست به دامن جریمه شد؟
ضرورت توجه به رعایت نکات بهداشتی در برابر شیوع 
کرونا مردم را بر آن داشته تا تهیه ماسک را همچنان یکی 
از اولویت های اول سبد خرید کاالی خانواده در بخش 

بهداشت قرار دهند.
تا پیش از شیوع کرونا، ماسک با ارزان ترین قیمت و 
به فراوانی در داروخانه ها یافت می شد و حتی مردم 
اگر سرماخوردگی هم داشتند کمتر از ماسک استفاده 
می کردند اما با شیوع کرونا در کشور تهیه ماسک به 
یکی از چالش های اصلی تبدیل شد چراکه عالوه بر 
اینکه قیمت آن یکباره افزایش محسوسی داشت، کمبود 

این محصول نیز بر مشکالت افزوده بود.
البته مردم از همان ابتدا برای جبران کم و کاستی ها  وارد 
میدان شدند و گروه های مردمی، جهادی، اصناف و قشرهای 
مختلف اقدام به تولید ماسک پارچه ای کردند تا حداقل 

بخشی از کمبود ماسک را جبران کنند.
ازاین رو، تعدادی از محل ها با تغییر کاربری به  صورت موقت 
و تحت نظارت بازرسان وزارت بهداشت به دوخت و تولید 
ماسک پارچه ای روآوردند. البته فعالیت های مردمی اثرگذار 
بخش عمده ای از کمبود ماسک را جبران کرد اما عده ای 
بر این باور بودند که کاهش و کمبود ماسک های یکبار 
مصرف ۳ الیه در نتیجه کاهش تولید در کارخانه ها بود.

امروز دیگر مثل روزهای اول شیوع کرونا نیست که 
می گفتند چون میزان تولید و عرضه ماسک کم است، 
بهتر است افراد عادی ماسک نزنند تا کارکنان بهداشت 
و درمان و بیماران که بیش از همه به ماسک نیاز دارند، 
بتوانند ماسک داشته باشند. این مشکل البته در روزهای 
اول انتشار ویروس کرونا هم در ایران و هم در بقیه 
کشورهای دنیا وجود داشت اما خیلی سریع با افزایش 
میزان تولید انواع ماسک ها رفع شد. حاال همه دنیا یک صدا 
می گویند همه باید ماسک بزنند، حتی ماسک پارچه ای.

ترویج استفاده از ماسک های پارچه ای خانگی 
در بعضی از کشور ها نیز به دلیل کمبود ماسک جراحی و 
N۹۵ و ضرورت استفاده کادر درمانی از این ماسک ها، 
به عموم مردم توصیه  شد از ماسک های خانگی استفاده 
کنند، به خصوص در مکان های شلوغ که حفظ فاصله 
با دیگران ممکن نیست. ماسک خانگی باید به گونه ای 
باشد که بتواند از انتشار ویروس در محیط جلوگیری کند، 
برای مثال بینی و دهان را تا زیر چانه و پهلوی صورت به 
خوبی بپوشاند و در عین حال مانع تنفس عادی نشود. 
همچنین با بند یا کش به راحتی قابل استفاده و برداشتن 
از روی صورت باشد، بی آنکه سبب آلودگی دهان، بینی 
و چشم شود. عالوه بر این باید چند الیه بوده و بدون 
آسیب و تغییر شکل قابل شستشو و خشک کردن باشد.

همچنین نکاتی برای ضدعفونی کردن ماسک های خانگی 
برای استفاده مجدد مطرح است. برای مثال:

-نیم ساعت گرم کردن ماسک در دمای ۷۰ درجه در فر، 
مایکروویو یا تستری که مرتب در آن غذا گرم نمی شود.
لباسشویی همراه سایر  ماشین  در  ماسک   شستن 

لباس هایی که خارج از منزل استفاده می شوند.
 گذاشتن ماسک در یک قاشق چای خوری محلول 

سفیدکننده و ۴ پیمانه آب به مدت ۵ دقیقه
 ۵ دقیقه اتو کردن ماسک در دمای ۷۰ درجه

 ۵ دقیقه جوشاندن ماسک در آب جوش
البته در استفاده از این ماسک ها هم باید به رعایت دو 
نکته توجه داشت: ۱- ماسک خود را بیش از ۱۰ بار 
ضدعفونی نکنید. ۲- هر روز بعد از هر بار استفاده از 

ماسک آن را ضدعفونی کنید.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی همچنان تنها راه 
مقابله با بیماری کروناست و باید تا زمان ریشه کن شدن 

این بیماری از این راهکار استفاده کرد.

تهیه ماسک همچنان اولویت 
اول خرید خانوارهاست

یادداشت

به اعتقاد کارشناسان، تعیین این 
جرایم و برخوردهای قهری، می تواند 

در شرایط اوج کرونا به نوعی 
بازدارنده باشد و نمودار صعودی 

ابتال و بستری ناشی از کرونا را در 
کشور کنترل کند، همان طور که در 

بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق 
افتاده است

 علی 
ابراهیمی


