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10سالمت

شیوندی

کودکانی که محبت 
مادر نمی بینند دچار چه 

چالش هایی می شوند؟
یک  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
محبت  که  فرزندانی  گفت:   روانشناس 
عمر  آخر  تا  نکرده اند  کسب  را  مادر 
به  چالش ها  از  بوده،  درگیر  خود  با 
غرایز  دام  در  و  نمی کنند  عبور  سالمت 

منفی اسیر خواهند بود.
کامران شیوندی، روانشناس و عضو 
هیأت علمــی دانشــگاه درباره دلبســتگی ایمن در روابط 
خانوادگی، گفت: دلبســتگی را یک رابطه عمیق عاطفی، 
مکانی، اجتماعی و انســانی دانست که انسانها با اولین 
مراقبت کننده خود که مادر است آن را درک می کنند که 

باعث ثبات روانی آنها تا آخر عمر خواهد بود.
وی ادامه داد:  دلبستگی سرچشمه تمام ناکامی ها، 

کامیابی ها و دلگرمی ها در سراسر عمر بشر است.
تصویــر  کتــاب  از  فرازهایــی  بیــان  بــا  شــیوندی 
فیلســوف  راســل  برترانــد  نوشــته  خوشــبختی، 
انگلیســی،گفت: فرزندانــی کــه عالقه پدر مــادر را درک 
و کســب کرده باشــند این عالقه و محبت را یک قانون 
کامــًا طبیعــی می داننــد و غیر از آن را در عالم هســتی 

تصور نمی کنند.
وی ابــراز کــرد:  این فرزندان در سراســر عمر قوی و با 
عــزت نفس باال خواهند بود و در تمــام چالش ها و فراز 

نشیب های زندگی موفق عمل خواهند کرد. 
فرزندانــی کــه محبت مادر را کســب نکرده انــد تا آخر 
عمر با خود درگیر هستند و از چالش ها به سالمت عبور 

نمی کنند و در دام غرایز منفی اسیر خواهند بود.
ایــن روانشــناس گفــت: انســانها بــه محــض تولــد 
یــک نیاز فطری سرشــتی به نــام دلبســتگی دارند که با 
اولیــن مراقبت کننــده خود؛ یعنی مادر انس شــدیدی 

می گیرند.
وی تصریح کرد: دلبســتگی ایمن، تمام روابط انسان 
را ماننــد یــک نقشــه از پیــش تعییــن شــده پیش بینــی 
می کند و چشــم اندازی از زندگی ما به به دیگران نشــان 

می دهد.
شــیوندی متذکر شــد: امنیت روانی کودک به دست 
مــادر و امنیت روانی مادر به دســت پدر خانواده تامین 
می شــود.همچنین مــادری کــه از امنیــت روانــی کامــل 
برخوردار باشــد ســه ویژگی دارد؛ با کــودکان خود وقت 
می گذارد، به فرزندانش توجه می کند و تا ســه ســالگی 
به نیازهای کودک به فوریت پاسخ می دهد. این شرایط 

در کودک دلبستگی ایمن ایجاد می کند.
این روانشــناس گفت: خوشبخت ترین حالت انسان 
زمانی اســت که انســان خــود را مســافری بدانــد که در 
طول زندگی سفرهای زیادی دارد و پس از پایان هر سفر 
دوبــاره به خانه امن خود بــاز می گردد و این خانه امن، 
همان دلبســتگی ایمن اســت کــه والدین بــه خصوص 
مادر در سه سال اول زندگی برای او تامین کرده است.

وی با معرفی کتاب »بازی های دلبستگی« که شامل 
انــواع متنوعــی از بازیهــای والدیــن بــا کــودکان اســت، 
خانواده ها را تشــویق به بازی با کودک و کمک به ایجاد 

دلبستگی ایمن در آنها کرد.
شــیوندی اضافــه کــرد: ایــن بازی هــا بــه بــرون ریزی 
تنش هــای روانی کــودک کمک می کنــد و فرصت طالیی 

دلبستگی بین مادر و کودک را مهیا می گرداند.
این روانشــناس گفت:7 نوع امنیت داریم که امنیت 
اجتماعــی نیــز محصول شــکل گیری صحیح دلبســتگی 
ایمن اســت؛ دلبســتگی ایمن به حــدی اهمیت دارد که 
تغذیه نوزاد و کودک در مرحله دوم بعد از آن قرار دارد. 
مهــرورزی و محبــت، اصلــی ترین نیــاز هر موجــود زنده 

است.
وی گفــت: اگــر مــادری شــاد، ســرحال و بــا انــرژی و 
خوشرو باشد، بچه ها در دام احساس دلبستگی نایمن 
نخواهند افتاد. پدر تکانشی و تندخو پایگاه امن کودک 
را از بیــن می بــرد و اولین اثر آن ایجاد دلبســتگی ناایمن 

در کودک است.
زندگــی  اول  شــیوندی متذکــر شــد: در ســه ســال 
هرگونه تجربه مثبت و منفی در شــکل گیری دلبســتگی 
ایمــن کــودک و همچنیــن نــوع زندگــی آینــده او نقش 

بسیار مؤثری خواهد داشت.
آمــوزش  گفــت:  دانشــگاه  علمــی  هیــأت  عضــو 
مهارت هــای ارتباطــی همدلــی و خویشــتن داری یکی از 

راه های غلبه بر دلبستگی ناایمن است.
وی گفــت یکی از محصوالت دلبســتگی ایمن اعتماد 
و اطمینــان اســت؛ اگــر ریشــه بــی اعتمــادی حاصــل از 

دلبستگی ناایمن باشد، حتما نیاز به درمان دارد.

پنجره

تاثیر ورزش بر روی مغز
سپهرغرب، گروه سالمت:   یک مطالعه، 876 فرد باالی 65 سال را بیش از 10 سال مورد بررسی قرار داد. افراد حاضر در این مطالعه تحت آزمون حافظه و مهارت های تفکر همراه با اسکن مغز قرار گرفتند. متاسفانه 90 درصد از افراد شرکت کننده در این مطالعه گزارش 
کردند که ورزش سبک انجام داده اند یا ورزش نکرده اند. ورزش سبک شامل مواردی مانند یوگا و پیاده روی و ورزش متوسط شامل مواردی مانند ورزش هوازی، کالیستنیک و دویدن بود. دکتر کلینتون بی رایت، محقق این تحقیق، گفت: تعداد افراد باالی 65 سال در 
آمایکا رو به افزایش است. به این معنا که بار سالمت عمومی ناشی از مشکالت فکری و حافظه احتماال افزایش خواهد یافت. نتایج مطالعه ما نشان داد برای افراد مسن، ورزش منظم ممکن است محافظت کننده باشد و به آنان کمک کند توانایی های شناختی خود 
را برای مدت طوالنی تری حفظ کنند. پس از پنج سال کسانی که حداقل فعالیت متوسطی داشتند، می توانستند کلمات بیشتری را از فهرست ارائه شده توسط محققان به خاطر بسپارند و کارهای ساده را سریع تر انجام دهند. دکتر رایت اظهار کرد: فعالیت بدنی گزینه 

جذابی برای کاهش بار اختالالت شناختی در سالمت عمومی است، زیرا هزینه پایینی دارد و تداخلی با داروها ندارد.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
افزایش  یا  کاهش  درمان های 
کمک  با  می توان  را  خون  فشار 
کرد.  تکمیل  طبیعی  داروهای 
برای  است  ممکن  بنابراین، 
داروهای  خون،  فشار  کنترل 
چای  شکل  به  را  خاصی  گیاهی 

به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
دمنوش هــای گیاهــی طبیعــی بــرای کاهش 
فشــار خون بــه خودی خــود کار نمی کننــد. آنها 
ممکن اســت فقط اثر داروهایی را که افراد مبتال 
بــه فشــار خــون بــاال مصــرف می کننــد، تقویت 
کنند. توجه داشــته باشید که این مقاله تنها یک 
راهنمای کلی اســت و شما باید با یک متخصص 
بهداشــت مشــورت کنیــد تــا هــر گونــه شــک و 
شــبهه ای را که ممکن است در مورد مصرف آنها 
ایجــاد شــود برطرف کنیــد تا تعیین شــود که آیا 

آنها برای شما مفید هستند یا خیر.

 رویکرد پزشکی به فشار خون باال
هنگامــی کــه فردی مبتال به فشــار خــون باال 
تشخیص داده می شود، ارقام به دست آمده از 
فشــار خون او بر اساس شــدت آنها طبقه بندی 
می شــود. بایــد بدانیــد که شــرایط اورژانســی با 
فشــار خون سیســتولیک باالتــر از 180 میلی متر 
جیــوه با وضعیت فشــار خــون طبیعی یکســان 

نیست.

 طبقه بندی فشار خون شریانی
بــر اســاس گزارش هــای منتشــر شــده،یک 
بیمــار ممکــن اســت در یکــی از گروه هــا قــرار 
گیرد؛ پیش فشــار خون؛ این گروه، افرادی که 
فشــار سیســتولیک آن ها 120 تــا 129 میلی متر 
 80 زیــر  آن هــا  دیاســتولیک  فشــار  و  جیــوه 
میلی متــر جیــوه اســت را شــامل می شــود. با 
وجــود این که این اعداد فشــار خون شــریانی 
زیــادی را نشــان نمی دهــد امــا باالتــر از حــد 

است. طبیعی 
فشــار خون درجه یک؛ برای افرادی اســت که 
فشــار سیســتولیک آن هــا از 130 میلی متر جیوه 
عبور کرده و فشــار دیاســتولیک آن ها بین 80 تا 

89 میلی متر جیوه است.
فشــار خون درجــه دو؛ این افراد فشــار خون 
سیســتولیک باالتر از 140 میلی متر جیوه و فشار 
دیاســتولیک باالتــر از 90 میلی متر جیــوه دارند. 
ایــن یــک بیمــاری با خطر آســیب انــدام در میان 

مدت است.
بحران فشــار خون باال یــا فوریت یعنی این که 
فردی دارای فشــار خون 120/180 میلی متر جیوه 
است و باید در اتاق آماده باش بستری شود. این 
نیاز به مراقبت فوری پزشــکی دارد. پس از آن، به 
احتمال بسیار زیاد پس از پایان دوره حاد، فرد در 

یکی از دسته بندی های مذکور قرار می گیرد.

 درمان فشار خون شریانی
بیمارانی که فشار خون باال دارند، اقدامات و 
عادات غذایی   کــه امکان کاهش طبیعی مقادیر 
فشار خون را برای آن ها فراهم می کنند، دریافت 
خواهند کرد. اگر این روش موفقیت آمیز باشــد، 
بیماران مبتال به فشــار خون ممکن است نیازی 
بــه گزینه هــای دارویی نداشــته باشــند. از جمله 
اقدامــات بهداشــتی و رژیمــی توصیــه شــده به 

شرح زیر است:
فعالیــت بدنــی متوســط داشــته باشــید و از 
ســبک زندگی بی تحــرک اجتناب کنید، اســترس 
خــود را با تنظیم اضطــراب و تکنیک های آرامش 

رژیــم غذایــی  را در  کنتــرل کنیــد، وجــود نمــک 
معمولــی خود کاهش دهید و ســیگار و مصرف 
الــکل را تــرک کنید. پزشــکان بــرای مبتالیــان به 
فشــار خــون درجــه 2 و کســانی کــه نمی توانند 
فشــار خــون خــود را بــا توصیه هــای بــاال کنترل 
کنند،داروهــای مخصوصــی را تجویــز می کننــد. 
از جملــه داروهایی کــه برای درمان فشــار خون 
شــریانی تجویــز می شــوند، گــروه دیورتیک هــا، 
آنژیوتانســین  مبــدل  آنزیــم  مهارکننده هــای 
مســدودکننده های   ،)ACE )مهارکننده هــای 
و  کلســیم  کانــال  مســدودکننده های  بتــا، 
گشــادکننده های عروق هســتند. درمان دارویی 
فشــار خون شریانی زمانی استفاده می شود که 

اقدامات بهداشتی-رژیمی جواب نمی دهد.

فشار  کاهش  برای  طبیعی  دمنوش   5  
خون باال

بــا توجــه بــه مالحظــات قبلــی، می توانیم در 
مــورد پنــج دمنــوش طبیعــی صحبــت کنیم که 
شــواهد علمــی در مورد توانایــی آنها در کاهش 

فشار خون ارائه می دهد.
1. کرفس

کرفس یکی از ســبزیجات ســنتی است که در 
درمان فشــار خون شــریانی اســتفاده می شود. 
ایــن مــاده دارای فیتوکمیکال هــا و مــواد ضــد 
التهابــی اســت.همچنین کرفــس دارای مقداری 
دیورتیک نیز می باشــد که به بدن اجازه می دهد 
مایعــات اضافــی را تخلیه کند و می تواند فشــار 

خــون را در برخی افراد افزایش دهد. مقاله های 
منتشر شده، اثرات ضد فشار خون دانه کرفس 

را در موش ها تأیید کرده است.
از ســوی دیگــر، آب کرفــس برای کاهش فشــار 
خون در افراد مســن استفاده شــده است. تصور 
می شــود کــه ترکیبــات آن مانــع ورود کلســیم به 
سلول های ماهیچه صاف عروق می شوند. درحال 
حاضر، ایــن یکی از بهتریــن دمنوش های طبیعی 
بــرای کاهــش فشــار خون باال اســت. فقــط کافی 
است 20 گرم کرفس را در آب جوش بگذارید. وقتی 
که پخت،آن را بیرون بیاورید تا خنک شــود. بعد از 

15 دقیقه آن را صاف کرده و بنوشید.
2. پونه کوهی

پونــه کوهی به دلیل پتانســیل آن در صنعت 
قــرار  مطالعــه  مــورد  مدت هاســت  داروســازی 
گرفتــه. این گیــاه همچنین بخشــی از داروهایی 
اســت که بــه کنتــرل ســندرم متابولیــک، چاقی، 

دیابت و فشار خون باال کمک می کند.
به عــالوه می تــوان از چاشــنی بــرای کاهــش 
مصرف نمک اســتفاده کرد. این چیزی اســت که 
اغلب بیماران مبتال به فشــار خون با آن مشکل 
دارند زیرا اگر به طعم شــور عادت کرده باشــند، 
تمایلی به حذف این ماده از سفره خود ندارند.

پونــه کوهــی می توانــد غــذا را مــزه دار کرده 
و طعمــی را ایجــاد کنــد کــه جایگزیــن ســدیم 
کلریــد می شــود. از ســوی دیگــر، پونــه کوهی و 
ترکیبات مولکولی آن، نمایه چربی بدن را بهبود 

می بخشد.

گیــاه  ایــن  شــده،  کنتــرل  مطالعــات  در 
و  می دهــد  کاهــش  را   LDL یــا  کلســترول"بد" 
افزایــش  را  کلســترول"خوب"  یــا   HDL غلظــت 
می دهد کــه به محافظت از قلــب و عروق کمک 
می کنــد. بــرای تهیه پونه کوهــی دم کرده، کافی 
اســت یک قاشــق چایخوری از این ماده را در آب 
جــوش بریزید و بعــد از 15 دقیقه آماده مصرف 

است.
3.قاصدک

گرفتــه  نظــر  در  ادرارآور  گیــاه  یــک  قاصــدک 
می شــود زیــرا می توانــد مایعاتــی را کــه ممکن 
اســت بر سیســتم قلبی عروقی اثر بــدی بگذارد 
را از بین ببرد و فشــار خون را کــم کند. تقریبًا به 
همان روشــی که برخــی داروهــای ادرارآور عمل 

می کنند.
اگرچه قاصدک برای دفع سنگ های صفراوی 
نیز مفید اســت اما در افرادی که عالوه بر فشــار 
خــون باال از ســنگ کلیه نیز رنج می برنــد، باید با 

احتیاط مصرف شود.
تحقیقــات نشــان می دهــد که اگر انســدادی 
برای عبور صفرا وجود داشــته باشــد، اثر تحریک 
حرکات کیسه صفرا می تواند باعث ایجاد قولنج 
شــدید شــود.برای درســت کردن آن، یک قاشق 
غذاخــوری قاصدک را درون آب جــوش بریزید و 
بعــد از 3 دقیقه جوشــیدن، آن را صــاف کنید و 

بنوشید.
4.زیتون

استفاده از زیتون تقریبًا از هر نظر می تواند با 

سالمت قلب و عروق مرتبط باشد. باید به خاطر 
داشته باشیم که مشتقات زیتون بخشی از رژیم 

غذایی مدیترانه ای را تشکیل می دهد.
ایــن الگــوی غذایــی بــه عنــوان راهــی بــرای 
کاهــش حــوادث قلبــی و عوامــل خطــری کــه 
عملکرد قلب و عروق را به خطر می اندازند مورد 
مطالعــه قــرار گرفته اســت. بــرگ زیتون سرشــار 
از پلــی فنــول اســت و اثــر متابولیکــی دارنــد که 

محدود به فشار خون باال نیست.
آنهــا همچنیــن در کنتــرل چاقــی و کمــک بــه 
پیشــگیری از ســندرم متابولیــک مفید هســتند.

یک قاشــق غذاخــوری از برگ های خشــک زیتون 
را درون آب جــوش بریزیــد. بعــد از دم کشــیدن 
مایع، آن را صاف کرده و مصرف کنید. بســیاری از 

مردم آن را بعد غذا می خورند.
5.سیر

چندیــن مطالعــه و تحقیقــات از خواص ضد 
فشــار خــون ســیر حمایــت کرده انــد. داروهایی 
که شــامل ســیر هســتند بــه کنترل فشــار خون 
کمک می کنند. همچنین تولید اکســید نیتریک را 
افزایش می دهد که منجر به شل شدن عضالت 

صاف و اتساع عروق می شود.
مهمتریــن ترکیــب موجود در ســیر، آلیســین 
اســت. این ترکیب خواص آنتی اکسیدانی دارد و 
رادیکال هــای آزاد را مهار می کند. برای اســتفاده 
حداکثری از خواص آن، سیر را قبل از افزودن به 

قابلمه آب جوش له کنید.

کاهش  برای  را  طبیعی  کرده های  دم   
فشار خون با نظارت پزشکی امتحان کنید

همانطور که قبًا توضیح دادســم، اســتفاده 
کاهــش  بــرای  طبیعــی  دمنوش هــای  ایــن  از 
فشــار خون بــاال باید مکمل یک رویکرد پزشــکی 
حرفه ای باشــد. همچنین اگر قصد دارید هر یک 
از ایــن دمنوش ها را به طور منظم مصرف کنید، 
باید به پزشــک خود اطــالع دهید. به این ترتیب، 
متخصــص قــادر خواهد بــود ارزیابی کنــد که آیا 
تداخالتــی بــا داروهای تجویز شــده وجــود دارد 
یا اینکه شــرایط دیگری می تواند منع مصرف آن 

باشد.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
شیمیایی  ترکیب  یک  آناندامید 
همان  و  است  کانابینوئیدی 
اشغال  مغز  در  را  گیرنده هایی 
مشابه  مواد  به  که  می کند 
متصل  ماریجوانا  در  موجود 
مغز  که  است  گفتنی  می شوند. 
تولید  آناندامید  مقداری  طبیعی  طور  به  ما 
ماده  این  از  کمی  بسیار  میزان  اما  می کند، 
دانه  محصوالت  از  می توان  نیز  را  شیمیایی 

کاکائو همچون شکالت دریافت کرد.
مــاده  دو  حــاوی  شــکالت  ایــن،  بــر  عــالوه 
شــیمیایی مشــابه آناندامیــد اســت کــه تجزیــه 
آناندامیــد تولیــد شــده در مغز را کنــد می کنند. 
در نتیجه ایــن عملکرد مدت زمان حضور ترکیب 
مد نظر در مغز افزایش یافته و اثرات آن تقویت 

می شود.
شاید به همین دلیل است که مصرف شکالت 
احساس خوبی به انسان می دهد. البته الزم به 
ذکــر اســت که این اثــر در کل خفیف اســت: باید 
حداقل 11.3 کیلوگرم شکالت در یک زمان واحد 
خورده شــود تا اثری به اندازه ماریجوانا داشــته 

باشیم!
شــکالت های تلخ 70 درصد به بــاال یا کاکائو 

خام ترکیبات شــبه کانابینوئید بیشــتری دارند. 
در واقــع آناندامیــد کــه یــک اندوکانابینوئیــد 
محســوب می شــود، بــر مرکــز احســاس لذت 
در مغــز تاثیــر می گــذارد و مــواردی نظیر خلق 
تنظیــم  را  اشــتها و درک درد  و خــو، حافظــه، 

می کند.
در ســال 2009، تیمــی از دانشــمندان علــوم 
تغذیــه در مرکــز تحقیقات نســتله در ســوئیس 
مطالعــه کالســیکی را دربــاره اثــرات آرام بخــش 

مفید شکالت انجام دادند. 
بر اســاس نتایج آنها مقدار مورد نیاز شکالت 
تلــخ برای کاهــش تولید هورمون های اســترس 

گــرم   40 بــدن  در  زا 
)حــدود 1.5 اونــس( 

برآورد شده است.
مــورد  شــکالت 

اســتفاده در این مطالعــه کاکائو 74 درصد بود 
کــه در دو دوز روزانه 20 گرم صبــح و 20 گرم بعد 
از ظهــر ســرو می شــد. در ادامــه محققان خون 
داوطلبــان را بــه منظــور اندازه گیری ســطح 
هورمون های اســترس زا مورد آزمایش قرار 
دادنــد و ســطوح این مــواد را در هــر یک از 
آنها ثبت کردند. مشخص شد که سطح این 
هورمون ها میان عاشــقان شکالت کاهش 

بیشتری داشته است.
همچنین به همین دلیل است که بانوان 
طــی دوره هــای عــادت ماهیانه خــود تمایل 
بیشــتری به مصرف شکالت دارند. زیرا سطح 

آناندامید مغز آنها افت می کند.
کــه  می شــود  گفتــه 
ترکیــب  محققــان 

جالــب آناندامیــد را در ســال 1996 در شــکالت 
کشــف کردند و تا به امروز نیز شکالت تنها ماده 
غذایی شــناخته شده حاوی آناندامید به شمار 

می رود. 
ایــن لیگاند درون زا یــا مولکول لذت طبیعی 
در مکان هــای گیرنــده کانابینوئیــد ســلول های 

سیستم عصبی قرار می گیرد. 
دیــده شــده کــه آناندامیــد عــالوه بــر القای 
احســاس لذت، سبب بهبود انگیزه نیز می شود. 
مطالعــه ای مربــوط بــه ســال 1998 و منتشــر 
شــده توســط مرکز ملی اطالعات زیست فناوری 
آمریــکا نشــان داد کــه آناندامید پتانســیل مهار 
ســلول های ســرطان ســینه انســان را در اختیار 

دارد.
قابــل ذکــر اســت کــه مصــرف غــذای چــرب 
باعث ترشــح آنانداماید از کبد شــده و به همین 
دلیل اســت کــه از خوردن چنیــن غذاهایی لذت 

می  بریم. 
مطالعــات جدید مقاالت آکادمــی ملی علوم 
آمریــکا )به اختصار PNAS( نشــان می  دهند که 
بر اثر دویدن و دوچرخه سواری هم سطح ماده 
آناندامیــد در خون انســان افزایش مــی  یابد که 
باعث ایجاد نشــاط و باز شدن عروق بدن و قلب 

می  شود.

جوشانده های طبیعی برای کاهش فشارخون باال

ل  فعالیت بدنی متوســط داشــته باشــید و از ســبک زندگی بی تحرک اجتناب کنید، اســترس خود را با تنظیم اضطراب و تکنیک های آرامش کنتر
کنید، وجود نمک را در رژیم غذایی معمولی خود کاهش دهید و سیگار و مصرف الکل را ترک کنید.

وهای مخصوصی  ل کنند،دار پزشــکان برای مبتالیان به فشــار خون درجه 2 و کســانی که نمی توانند فشــار خون خود را با توصیه های باال کنتر
وه دیورتیک هــا، مهارکننده هــای آنزیم مبدل  وهایــی کــه بــرای درمان فشــار خون شــریانی تجویز می شــوند، گــر را تجویــز می کننــد. از جملــه دار
ویی  وق هستند. درمان دار آنژیوتانســین )مهارکننده های ACE(، مســدودکننده های بتا، مسدودکننده های کانال کلسیم و گشــادکننده های عر

فشار خون شریانی زمانی استفاده می شود که اقدامات بهداشتی-رژیمی جواب نمی دهد.

داروهای گیاهی

آناندامید

جادوی عجیب غریب شــــکالت بر خلق و خو!
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محققان کره ای

اختراع دستگاه 
آندوسکوپی با لوله باریک 

که بیمار را کمتر اذیت می کند
سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
اختراع  یک  در  کره ای  محققان 
و  طراحی  به  موفق  ارزشمند، 
آندوسکوپی  دستگاه  تولید 
لوله  قطر  که  اند  شده  جدیدی 
هم  تزریق  سوزن  از  آن  کاوشگر 

نازک تر است.
اگــر بــه انجــام معاینــات منظم ســالمت عادت 
دارید، با آندوســکوپی آشــنا هســتید. آندوسکوپ 
یک دســتگاه تصویربرداری متشکل از یک دوربین 
و یک راهنمای نوری اســت که به یک لوله انعطاف 

پذیر بلند متصل است.
این دســتگاه برای به دســت آوردن تصاویری از 
داخــل بدن انســان و باالخص سیســتم گوارشــی 
مفید اســت. به عنــوان مثال، آندوســکوپی معده 
بــرای تشــخیص  بــه طــور گســترده ای  و کولــون 
زودهنگام بیماری هایی مانند انواع زخم و ســرطان 

استفاده می شود.
به طور کلی، آندوســکوپ با اتصال یک سنسور 
دوربیــن بــه انتهــای پــروب یــا لولــه کاوشــگر و یــا 
اســتفاده از یــک فیبــر نــوری ســاخته می شــود که 
امــکان انتقال اطالعات با اســتفاده از نور را فراهم 

می کند.
از سنســور دوربیــن  کــه  آندوســکوپ هایی  در 
استفاده می کنند، ضخامت پروب افزایش می یابد 
نســبتًا  آندوســکوپی  عمــل  دلیــل،  همیــن  بــه  و 
تهاجمــی تــر می شــود. امــا در مــورد آندوســکوپ 
دارای سیســتم فیبر نوری، می توان آن را به شــکل 
نــازک تــری تولید کرد که وضعیــت تهاجمی آن را به 
حداقل می رســاند و باعــث ناراحتی بســیار کمتری 

برای بیماران می شود.
با این حال، نقطه ضعف این گونه دســتگاه ها 
وضــوح  بــا  تصویربــرداری  انجــام  کــه  اســت  آن 
بــاال در آن ها دشــوار اســت. زیــرا وضــوح تصویر 
فیبــر  هســته های  انــدازه  توســط  به دســت آمده 
مجــزا محــدود می شــود و بســیاری از اطالعــات 
تصویــر نیــز بــه دلیــل انعــکاس از نــوک پــروب از 
دســت می روند. عــالوه بر ایــن، در آندوســکوپی 
فیبری، اغلب الزم اســت که هدف عمل را با مواد 
فلورســانس برچســب گــذاری کنیم، بــه خصوص 
بازتابــش  دارای  کــه  بیولوژیکــی  نمونه هــای  در 

هستند. کمی 
بــرای رفع ایــن معضل، محققانی از موسســه 
علــوم پایــه کــره جنوبــی موفــق بــه ســاخت یک 
وضــوح  بــا  هولوگرافیــک  آندوســکوپ  سیســتم 
باال شــده اند کــه بــر محدودیت های قبلــی غلبه 
کــرده و قادر بــه بازســازی تصاویر بــا وضوح باال، 
بــدون اتصال لنــز یــا تجهیزاتی بــه انتهای بســته 

است. فیبر 
ایــن شــاهکار فناورانــه با انــدازه گیــری تصاویر 
هولوگرافیــک از امواج نوری که از جســم منعکس 
شــده و توسط بسته فیبر گرفته می شود، کار خود 

را انجام می دهد.
در ایــن اختــراع بــه طــور خــاص، یــک الگوریتــم 
بهینه ســازی تصویر منســجم و منحصربه فرد برای 
حــذف تاخیرهــای فــاز ناشــی از فیبــر و در نتیجــه 
تشــخیص و بازســازی صحیح تصویر بــا وضوح باال 

توسعه داده شده است.
از آنجایــی کــه آندوســکوپ توســعه یافته هیچ 
تجهیزاتــی را به انتهای فیبر نــوری متصل نمی کند، 
قطــر پــروب یــا لولــه انعطــاف پذیــر آن تنهــا 350 
میکرومتر است که به عبارتی حتی نازک تر از سوزن 

مورد استفاده برای تزریق زیرپوستی است.
محققــان کــره ای بــا اســتفاده از ایــن رویکــرد، 
توانســتند تصاویری با وضوح باال با وضوح فضایی 
850 نانومتر به دســت آورند که بسیار کوچک تر از 

اندازه هسته بسته فیبر نوری است.
بــه اعتقاد محققان کره ای، با این آندوســکوپ 
جدیــد می تــوان ســاختارهای داخلــی بــدن را بــه 
روشــی کــم تهاجمی تصویربــرداری کــرد و ناراحتی 

کمتری را به بیماران تحمیل نمود.
امــکان  سیســتم،  ایــن  می گوینــد:  آن هــا 
مشــاهده مســتقیم حفره هایی بــه کوچکی رگ ها 
و کوچک تریــن راه هــای هوایــی در ریه هــا را بــه ما 

می دهد که با فناوری های قبلی غیرممکن بود.
این محققان حتی اشــاره کرده اند: اســتفاده از 
آندوســکوپ جدیــد آن هــا می تواند فراتــر از حوزه 
پزشــکی باشــد، زیرا به طور بالقــوه می تواند برای 
بازرسی های صنعتی نیمه هادی ها و ریزپردازنده ها 

مفید واقع شود.
گــزارش فنی ایــن اختــراع قابل توجــه و مهم را 
نشریه Nature Communications منتشر کرده 

است.

تحلیل

سالمت محبوب ترین فســت فود دنیا این بالها را سرتان می آورد!
سپهرغرب، گروه سالمت: یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه با بیان اینکه سدیم موجود در گوشت های فراوری شده خطر فشار خون و سرطان معده را افزایش می دهد گفت: با مصرف پیتزا؛ نیتریت، چربی اشباع و ترانس، سدیم و کالری زیادی وارد 
بدنمان می شود. گلبن سهراب با اشاره به این که یکی از مواد تشکیل دهنده پیتزا گوشت های فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس است، اظهار کرد: برای تهیه سوسیس و کالباس به گوشت قرمز نیتریت سدیم اضافه می شود که رنگ قرمز گوشت تثبیت، 
طعم آن بهتر و فعالیت باکتری ها کاهش یابد. وی افزود: نیتریت در بدن به نیتروزآمین  ها تبدیل می شــود که طی تحقیقات ســرطان زا بودن این ماده ثابت شــده اســت. عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشتی با اشاره به این که هر برش پیتزا 

بســته به ســایز بین 250 تا 300 کیلوکالری انرژی دارد، اضافه کرد: عمدتا پیتزا به تنهایی مصرف نمی شــود و معموال افراد پیتزا را با نوشــابه میل می کنند که هر قوطی 300 ملی لیتری 140 کیلوکالری دارد.

این خوراکی ها میکروب معده را از بین می برند
ترجیح  می گیرند  قرار  آن  معرض  در  که  شرایطی  درمان  برای  افراد  از  بسیاری  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
اشاره  خوردنی هایی  به  مطلب  این  در  شوند.  متوسل  جایگزین  داروهای  و  طبیعی  درمان های  به  می دهند 

می کنیم که میکروب های معده را از بین می برند.
هلیکوباکتــر پیلــوری نوعی باکتری اســت که معده را آلوده کرده و عالئم ناخوشــایندی مانند اســهال و حالت 
تهوع را ایجاد می کند. درمان این بیماری با آنتی بیوتیک ها مهم و ضروری است، زیرا داروهای طبیعی نمی توانند 

این باکتری ها را از بین ببرند، اما برخی ترجیح می دهند به آن ها متوسل شوند.

 آیا غذایی وجود دارد که میکروب معده را از بین ببرد؟
مورد میکروب معده مورد ساده ای نیست که بتوان آن را با داروهای طبیعی یا با خوردن غذا درمان کرد، بنابراین در پاسخ به 
این ســوال که آیا غذایی وجود دارد که میکروب معده را از بین ببرد؟ خیر، درمان دارویی و پزشــکی برای این مشــکل مهم اســت، 
با این حال برخی از افراد به دنبال غذایی هســتند که میکروب های معده را از بین ببرد تا عوارض جانبی درمان دارویی را کاهش 

دهد، توانایی بدن در مقاومت در برابر میکروب ها و عفونت ها را افزایش دهد و باعث افزایش قدرت بدن شود.
شــایان ذکــر اســت که در صورت مشــاهده عالئمی که حاکــی از عفونت با میکروب معده اســت، عالوه بر تجویــز آنتی بیوتیک 
مناســب، برای تعیین یک برنامه درمانی مشــخص، با پزشــک مشورت شــود، زیرا این میکروب ممکن است عوارض جدی مانند: 

زخم معده و سرطان معده ایجاد کند.

 خوردنی هایی که به از بین بردن میکروب های معده کمک می کند
+++عسل

عســل با خواص ضد باکتریایی خود شــناخته شــده و یک مطالعه نشــان داده اســت که عســل مانوکا دارای اثری است که به 
کشتن میکروب های معده و توقف رشد آن در سلول های اپیتلیال معده کمک می کند.

+++ماست
یک مطالعه منتشــر شــده در مجله تحقیقات گوارشــی در ســال 2017 نشان داده است که خوردن ماســت بیش از پنج بار در 

هفته به محافظت از معده در برابر اثرات هلیکوباکتر پیلوری، عالوه بر کنترل عالئم این بیماری کمک می کند.
+++چای سبز

بر اســاس یک بررســی در ســال 2014 که در Frontiers Microbiology منتشر شد، چای ســبز حاوی پلی فنول هایی است که 
بــه مبارزه با اســترس اکســیداتیو و عفونت ها کمک می کنــد و آن را به یکی از غذاهایی تبدیل می کند کــه میکروب های معده را از 

بین می برد.
+++روغن زیتون

روغن زیتون به دلیل نقشــی که در مبارزه با عفونت دارد، ممکن اســت در کشــتن میکروب های معده و کاهش رشد آن نقش 
داشته باشد.

+++ریشه شیرین بیان
یکــی از موثرتریــن درمان هــای طبیعی برای درمان زخم معده ریشــه شــیرین بیان به دلیل اثرات ضــد باکتریایی و نقش آن در 

افزایش سرعت ریشه کنی است.
+++برگ آلوئه ورا

برگ های آلوئه ورا یکی از درمان های طبیعی اســت که برای بســیاری از بیماری ها اســتفاده می شــود. یک مطالعه نشــان داده 
است که ژل استخراج شده از برگ های آلوئه ورا در از بین بردن میکروب های معده و توقف رشد آن نقش دارد.

+++جوانه کلم بروکلی
جوانه کلم بروکلی حاوی ســولفورافان اســت و مطالعات حیوانی اثر این ترکیب را در توقف رشــد میکروب های معده نشــان 

داده اســت. این امر کلم بروکلی را در زمره غذاهایی قرار می دهد که میکروب های معده را از بین می برند.
+++شیر

شــیر حاوی برخی ترکیبات مانند: الکتوفرین و گلیکوپروتئین اســت که اعتقاد بر این است که به مهار رشد میکروب های معده 
کمک می کند.

 توصیه های تغذیه ای برای از بین بردن میکروب های معده
به جای ســه وعده غذایی اصلی در طول روز، وعده های غذایی کوچک و مکرر مصرف کنید. برای رهایی از اضافه وزن و رســیدن 

به وزن ایده آل تالش کنید، این کار را می توان با مراجعه به متخصص برای دریافت رژیم غذایی متناسب با شرایط بیمار انجام داد.
اجتناب از خوردن غذاهای اسیدی؛ به این دلیل که معده را تحریک می کند و باعث بدتر شدن عالئم میکروب معده می شود 
و همچنین می توان از داروهای ضد اسید نیز استفاده کرد. در مورد مکمل های غذایی مناسب با پزشک خود مشورت کنید، زیرا 

برخی از پزشکان مکمل های امگا 3 و پروبیوتیک ها را توصیه می کنند.

عادت هایی که دندان ها را پوسیده می کند، جدی بگیرید
سپهرغرب، گروه سالمت: برخی از عادت ها، هدفی جز آسیب به سالمتی ما ندارند. عادت به مصرف دخانیات، 

عادت به پرخوری یا هرچیزی شبیه به این ها می تواند به عاملی مخرب برای سالمت ما تبدیل شود.
برخــی از عادت ها، هدفی جز آســیب به ســالمتی مــا ندارند. عادت به مصــرف دخانیات، عادت بــه پرخوری یا 

هرچیزی شبیه به این ها می تواند به عاملی مخرب برای سالمت ما تبدیل شود.

 جویدن یخ
عاشــقان جویــدن یــخ باید بدانند که بــر خالف تصور آن ها که فکــر می کنند یخ یک ماده طبیعی و فاقد شــکر 
اســت، پس جویدن آن ضرری ندارد، باید گفت که ســخت در اشــتباهند. جویدن یخ عالوه بر اینکه ممکن اســت باعث شکســتن 

دندان ها شود، به لثه ها آسیب می رساند و سبب ایجاد درد مداوم در دندان ها می شود.

 ورزش های سنگین بدون محافظ دهان
برای کسانی که اهل ورزش های سخت و سنگین هستند، فوتبال، بوکس یا هر ورزش تماسی دیگری که باشد، تفاوتی ندارد. 
آن ها هیچگاه نباید بدون محافظ دهان وارد بازی شــوند. ممکن اســت یک ضربه سنگین دست، پا یا توپ به دهان شما، آسیب 

جدی به دندان ها وارد کند.

 دندان قروچه
یکی از متهمان ردیف اول آســیب به دندان، دندان قروچه اســت. متخصصان علت اصلی این رفتار را استرس شدید می دانند 
که معموال در زمان خواب به اوج خود می رسد. این موضوع، کنترل آن را دشوار می کند. به نظر می رسد که بهترین راه برای رفع 
این عادت رفتاری، تغییر ســبک زندگی و کاهش اســترس است، اما اگر خیلی دندان قروچه می کنید، بهتر است در هنگام خواب از 

محافظ دندان استفاده کنید.

 باز کردن چیز ها با دندان
باز کردن درب بطری یا بسته بندی پالستیکی سس های تک نفره با دندان ممکن است راحت باشد، اما این یکی از عادت هایی است که 
دندان شما را به سوی نابودی می کشاند. استفاده از دندان ها به عنوان ابزار می تواند باعث ترک خوردگی یا شکستگی دندان شود. برای باز 

کردن بطری از دربازکن و برای پاره کردن بسته سس از قیچی یا چاقی استفاده کنید و از دندان هایتان فقط برای خوردن غذا استفاده کنید.

 جویدن مداد
آیــا هنــگام تمرکــز روی کار یا درس، مداد خود را می جوید؟ مانند جویدن یخ، این عادت هم می تواند باعث خرد شــدن یا ترک 

خوردن دندان شود. زمانی که احساس می کنید نیاز به جویدن دارید آدامس بدون قند گزینه بهتری است.

 سیگار کشیدن
سیگار و هر محصول دیگر دارای توتون و تنباکو می توانند دندان ها را لکه دار کنند و باعث ریزش آن ها در نتیجه بیماری لثه شوند.

تنباکو همچنین می تواند باعث ســرطان دهان، لب ها و زبان شــود. اگر به دنبال یک دلیل دیگر برای ترک ســیگار هســتید، به 
لبخند خود فکر کنید.

 بطری زمان خواب
حفاظت از دندان ها را باید از همان بدو تولد جدی گرفت. دادن یک بطری آب، شیر یا شیر خشک به کودک در هنگام خواباندن 

او، می تواند باعث پوسیدگی در دندان ها شود.
بعضی از کودکان به خوابیدن با بطری شیر در دهان عادت دارند، این کار آسیب جدی به دندان ها می زند. این عادت مخرب 

را از کودک خود دور نگه دارید.

 از آبمیوه تا چیپس
در کنار بر عادت هایی که ممکن اسست سالمت دندان های شما را به خطر بیندازد، خوراکی هایی هم هستند که میانه خوبی با 
دندان ها ندارند. نوشیدنی های گازدار و انرژی زا مهمترین آنهاست. این نوشیدنی ها معموًال سرشار از قند هستند ونوشیدن مداوم 

آن ها می تواند منجر به پوسیدگی دندان شود. آبمیوه نیز معلوال قند زیادی دارند و ممکن است با نوشابه ها رقابت کنند.
میوه ها به طور طبیعی شیرین هستند، بنابراین بدنبال آب میوه ای باشید که قند اضافی نداشته باشد. همچنین می توانید 
با رقیق کردن آن با مقداری آب، مقدار قند را کاهش دهید. قهوه نیز یکی دیگر از نوشیدنی های مضر برای دندان است. رنگ تیره 
و اسیدیته قهوه می تواند به مرور زمان باعث زردی دندان شود. و، اما چیپس سیب زمینی، باکتری های موجود در پالک دندان، 

مواد غذایی نشاســته ای را به اســید تجزیه می کنند. این اسید می تواند تا 20 دقیقه بعد از خوردن چیپس به دندان حمله کند.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
ایران  کودکان  انجمن  دبیر 
در  بی اشتهایی  اینکه  بیان  با 
و  عضوی  دالیل  به  کودکان 
گفت:  می افتد  اتفاق  روحی 
انگل،   ادراری،  عفونت های 
متنوع  تک فرزندی،  کم خونی، 
نبودن غذا و فشارهای روانی جزء عوامل مرتبط 

با بی اشتهایی در کودکان است.

اطفال  مشکل  ترین  شایع  اشتهایی,  بی   
است

دبیــر انجمــن کــودکان ایــران بــا بیــان اینکــه 
و  عضــوی  دالیــل  بــه  کــودکان  در  بی اشــتهایی 
روحی اتفــاق می افتد گفــت: عفونت هــای ادراری، 
انــگل،  کم خونی، تک فرزندی، متنوع نبــودن غذا و 
فشــارهای روانی جزء عوامل مرتبط با بی اشتهایی 
در کودکان اســت. محمدرضا بلورســاز با اشــاره به 
اینکه شایع ترین مشکلی که در زمینه اطفال وجود 
دارد بی اشــتهایی اســت، اظهار کرد: بی اشتهایی به 

دو علت عضوی و روحی اتفاق می افتد.

 ابتال به عفونت های ادراری و انگل عامل 
بی اشتهایی در کودکان

وی افــزود: ابتال به عفونت هــای ادراری، انگل، 
مشــکالت کبــدی، ریــوی، مننژیــت توأم بــا تب و 

ســرماخوردگی می توانــد جــزو عوامــل عضــوی 
بی اشتهایی در کودکان باشد.

دبیــر انجمــن کــودکان ایــران گفــت:  بنابراین 
بی اشتهایی ممکن اســت حاد یا مزمن باشد. در 
نوع حاد کودک به طور ناگهانی دچار بی اشتهایی 
می شود و در نوع مزمن، کودک به مدت 6 ماه تا 

یک سال دچار بی اشتهایی می شود.
وی افــزود: قبــل از هــر اقدامی بایــد آزمایش 
خون برای تعیین کم خونی،ادرار جهت ســنجش 
میــزان عفونــت، مدفــوع برای تشــخیص انگل و 
سنجش میزان روی، آهن و کلسیم به عمل آید.

 بی اشتهایی کودکان را جدی بگیرید
رئیــس انجمــن عفونــی اطفال ایــران تصریح 
کرد: بی اشــتهایی در کودکان را باید جدی بگیریم 
زیــرا ممکن اســت کودک دچار ســرطان شــده و 
بی اشــتهایی مقدمه ابتــال به این بیماری باشــد. 

می توانــد  بی اشــتهایی  بنابرایــن 
عالمت مهمی تلقی شود.

مشکالت   
عامل  روحی 
در  بی اشتهایی 

کودکان
عضــو هیــأت 
علمی دانشــگاه 

علوم پزشــکی شــهید بهشــتی با بیان علل روحی 
داشــت:  اظهــار  کــودکان  در  بی اشــتهایی  بــرای 
علــل روحی بــا توجه به ســنین مختلــف متفاوت 
اســت. گاهــی دیده می شــود مادری بــر اثر عالقه 
می خواهــد هــر 20 دقیقــه یکبــار به کــودک خود 
شــیر دهد در حالی که این مسئله کودک را خسته 
می کند زیرا او نیاز به تنوع غذایی دارد و بهتر است 
غذا دادن در ساعاتی انجام شود که کودک واقعًا 

گرسنه است.
وی افــزود: گاهی دیده می شــود بــه کودکان 
ســه ســاله به اجبــار غــذا می دهنــد در حالی که 
مهمترین علت بی اشــتهایی در این کودکان عدم 
صرف غذاهای متنوع در ســاعاتی است که واقعًا 

گرسنه هستند.

 احتمال بی اشتهایی بیشتر در تک فرزندها
دبیر انجمن کودکان ایــران گفت: تک فرزندها 
معموًال دچار بی اشــتهایی می شوند زیرا داشتن 
خواهر و بــرادر می تواند موجب تحریک 
اشــتهای کــودکان شــود. همچنین 
ممکن اســت عدم عالقــه کودک 
به محیط مدرســه و فشــارهای 
و  معلــم  ســوی  از  کــه  روحــی 
همشــاگردی ها تحمل می کند 

موجب بی اشتهایی او شود.
وی ادامــه داد: شــایع ترین 
علــل بی اشــتهایی در کــودکان 
مســائل عصبی، خلقی و روحی 

است و کمتر علل عضوی دارد.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
تصریــح کرد: گاهی والدین 
مانند یک برنامه نوشــته 
غــذا  کــودک  بــه  شــده 
ایــن  کــه  می دهنــد 
درازمــدت  در  مســئله 
او  بی اشــتهایی  باعــث 
می شــود. در ایــن مــوارد 
بهتر است برای پیشگیری 
عصبــی  بی اشــتهایی  از 
اجبــار  بــا  کــودکان  در 
ندهیــم،  غــذا  آنهــا  بــه 

غذاهای آنها متنوع باشــد، ســر سفره و در جمع 
غذا بخورند و ســفره آنها متنوع باشد.

وی افزود: مثًا بهتر است مادران بر سر سفره 
از ســوپ، سبزی، ماست اســتفاده کنند تا کودک 

فرصت بیشتری برای انتخاب داشته باشد.

و  سل  به  ابتال  مقدمه  بی اشتهایی   
لوسمی

گاهــی  گفــت:  ایــران  کــودکان  انجمــن  دبیــر 
بی اشــتهایی مقدمــه ابتال به ســل و لوســمی در 

کودکان است.
وی افزود: تحقیقات نشــان می دهد عفونت 
ادراری در دختــران شــیرخوار زیر یک ســال خود 
بنابرایــن  می دهــد.  نشــان  بی اشــتهایی  بــا  را 
بی اشــتهایی عامل مهمی اســت که می توان آن 
را بــه عنوان عالمتی برای ابتــال به یک اختالل در 

نظر گرفت.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی اظهار داشــت: فرزندان ســرمایه 
زندگی انسان هســتند و اگر فردی فرزند موفقی 
بــه جامعــه تحویل دهد موفق بوده و کســی که 
فرزنــد موفقــی تحویل جامعه ندهد ورشکســته 

است.

 5 سال اول عمر دوران انسان سازی است
ایــران ادامــه داد: 5  دبیــر انجمــن کــودکان 
ســال اول عمــر دوران انسان ســازی اســت یعنی 
اگر فرد از نظر جســمی، روحی، واکسیناســیون و 
تغذیه رســیدگی شــود فرد قوی بــار خواهد آمد 
و در صــورت عــدم رعایت این موارد با مشــکالت 

جسمی و روانی مواجه خواهد شد.
وی گفت: 5 سال اول زندگی دورانی است که 
رشــد مغــز به حداکثر خود می رســد. ثابت شــده 
هــر چه آمــوزش کــودک در دوران مهــد کودک و 
پیش دبســتانی بیشــتر باشــد در آینــده او موثــر 
اســت چرا که بین نورون ها که سلول های عصبی 
هســتند رشته هایی به نام ســیناپس وجود دارد 
کــه آمــوزش موجــب ارتبــاط بیشــتر ایــن شــبکه 

می شود.

متخصصان  به  کودکان  مراجعات  میزان   
کودک باید چگونه باشد؟

دبیــر انجمــن کــودکان ایــران بــا بیــان میزان 
مراجعــات کــودکان به متخصصان کــودک اظهار 
داشــت: میــزان مراجعه کودک در یک ســال اول 
باید هر ماه باشد پس از آن تا سن دو سالگی هر 

دو ماه یکبار انجام می شود. 
همچنین از سن دو سالگی تا پنج سالگی باید 
هر ســه ماه یکبار بــه متخصص اطفــال مراجعه 
کرد و فرزند خود را از ســنین پنج تا 10 ســالگی هر 

6 ماه یکبار نزد پزشک متخصص ببرید.
وی خاطرنشــان کرد: حتمًا نبایــد کودک بیمار 
شود تا او را نزد پزشک ببرید. کودک امانتی است 
که خداوند به شــما داده اســت. برخــی افراد هر 
از گاهــی دکــور منزل خــود را تغییــر می دهند اما 

توجهی به فرزند خود ندارند.
کــه  مهمــی  عالمــت  بی اشــتهایی  گفــت:  وی 
می توانــد بســته بــه علــل آن نقــش مهمــی در 
ســالمت جســمی و روحی کودک داشــته باشــد. 
ماننــد  رفتارهایــی  کــودک  چنانچــه  همچنیــن 
بایــد جهــت  جویــدن ناخــن و شــب ادراری دارد 
بررســی بیشــتر به متخصــص روانپزشــکی کودک 

ارجاع داده شود.

محمدرضا بلورساز

عادات مخربدرمان طبیعی

ی خطرناک است؟ بی اشتهایی کودکان عالمت بیمار

دبیر انجمن کودکان ایران با 
بیان میزان مراجعات کودکان 
به متخصصان کودک اظهار 
داشت: میزان مراجعه کودک 
در یک سال اول باید هر 
ماه باشد پس از آن تا سن 
دو سالگی هر دو ماه یکبار 
انجام می شود. همچنین از 
سن دو سالگی تا پنج سالگی 
باید هر سه ماه یکبار به 
متخصص اطفال مراجعه 
کرد و فرزند خود را از سنین 
پنج تا 10 سالگی هر 6 ماه 
یکبار نزد پزشک متخصص 
ببرید.
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هراس آمریکا از تغییر موضع 
اروپا به دلیل بحران انرژی

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
متحده  ایاالت  داد:  گزارش  ان  آن  سی 
بحران  دلیل  به  اروپا  که  دارد  هراس 

انرژی، موضع خود را تغییر دهد.
ایــاالت  الیــوم،  روســیا  گــزارش  بــه 
کــه  دارد  بیــم  ایــن  از  آمریــکا  متحــده 
اروپــا تحت تأثیــر بحران انرژی با شــروع 
زمســتان، موضــع خود را نســبت بــه روســیه و اوکراین 

تغییر دهد.
مقامــات  می گویــد  ان  آن  ســی  آمریکایــی   شــبکه 
آمریکایــی از شــکاف در اروپا می ترســند و آن را یک خطر 
واقعــی می داننــد، زیــرا شــهروندان در اروپــا می توانند 
علیــه اســتراتژی غــرب بــرای انــزوای اقتصــادی روســیه 

شورش کنند.
ســی آن ان به نقل از مقامــات آمریکایی گزارش داد، 
اولویــت جو بایــدن، رئیس جمهــور آمریــکا، جلوگیری از 

ناآرامی های مردمی و بی ثباتی سیاسی در اروپا است.
بر اســاس این گــزارش، مقامات آمریکایــی از نزدیک 
راهپیمایــی ضــد دولتــی در پــراگ در اوایــل ســپتامبر را 
دنبــال کردند و به نظــارت بر اوضاع در قــاره اروپا ادامه 

می دهند.
مقامــات غربــی اذعــان دارند کــه خیلی هــا منتظرند 
ببیننــد آب و هــوا در زمســتان چگونــه اســت، زیــرا اگــر 
زمســتان امسال ســرد نباشــد، ممکن اســت ذخایر گاز 

کافی باشد.
پس از اعتراضات مــردم به گرانی و تورم در انگلیس ، 
طــی هفتــه گذشــته تاکنــون ده هــا هــزار معتــرض بــه 
گرانی ها در پایتخت جمهوری چک و شــهر الیپزیگ آلمان 
و ویــن اتریــش علیه گرانــی و کمبود ســوخت تظاهرات 

کردند.
از دو هفتــه پیــش کــه صــادرات گاز روســیه از طریق 
خط لوله مهم نورداســتریم 1 به اروپا تا مدت نامعلومی 
متوقف شــده است، بحران گازی در اروپا بسیار شدیدتر 
شــده اســت؛ اگرچــه روس ها به صــادرات گاز بــه اروپا از 
طریــق خط لوله عبــوری از اوکراین ادامــه می دهند اما 
میــزان آن در مقایســه با حجم صادرات گاز روســیه قبل 

از بحران اوکراین بسیار کمتر است.

افزایش 54 درصدی هزینه 
برق در انگلیس

بر  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
شده،  منتشر  رسمی  آمارهای  اساس 
به  جوالی  ماه  در  انگلیس  اقتصاد 
ندرت رشد داشته و هزینه های برق هم 
حدود 54 درصد افزایش داشته است.

مطلبــی  در  "هندلزبــالت"  روزنامــه 
نوشــت: نــرخ بــاالی تــورم در انگلیــس 
باعث شــده که ســاکنان به صرفه جویــی روی آورند. در 
نتیجــه، تولیــد ناخالــص داخلــی رشــد حداقلــی در این 
کشــور پیدا کرده اســت. اکنون بســته میلیاردی نخست 

وزیر جدید باید به بهبود این شرایط کمک کند.
بــا توجــه به افزایــش قیمت هــا و هزینه های انرژی، 
اقتصــاد بریتانیا در ماه جوالی به ندرت رشــد داشــته 
اســت. بر اســاس آمارهای رســمی اعالم شــده در روز 
دوشــنبه تولید ناخالص داخلی )GDP( دراین کشــور 
تنهــا 0.2 درصــد نســبت بــه مــاه قبــل افزایــش یافته 

است.
اقتصاددانانــی کــه در این نظرســنجی رویترز شــرکت 
کردند انتظار داشــتند رشــد اقتصــادی دو برابر افزایش 
 ،)ONS( یابد. بر اســاس گزارش اداره ملی آمار انگلیس
کاهش 3.4 درصدی تولید انرژی به ویژه نشان می دهد 
کــه مصرف کنندگان مصرف برق خود را به دلیل افزایش 

قیمت ها کاهش داده اند.
هزینــه بــرق در مــاه جوالی نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبل 54 درصد افزایش یافــت. بانک مرکزی لندن 
اخیرا هشــدار داد که اقتصاد در خطر ســقوط به سمت 

رکود در پایان سال قرار دارد.
نــرخ تــورم در این جزیــره در حــال حاضــر دو رقمی 
اطالعــات  کــه  دارنــد  انتظــار  اقتصاددانــان  اســت. 
مربــوط بــه قیمــت مصــرف کننــده در مــاه اوت که در 
روز چهارشــنبه منتشــر می شــود، کمی افزایش یابد و 
بــه 10.2 درصــد برســد. لیز تراس، نخســت وزیــر جدید 
انگلیس هفته گذشــته طرحــی چند میلیارد دالری برای 

مقابله با بحران انرژی ارائه کرد.

ایران و جهان

هراس امریکا

بحران برق

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
هیچ  سیزدهم  دولت  جهان: 
برنامه ای برای افزایش قیمت 
است  توانسته  و  ندارد  بنزین 
مانع  غیرقیمتی  راهکارهای  با 
لیتر  میلیون   150 قاچاق  از 
بدین  و  شده  ماه  در  بنزین 

ترتیب از منفی شدن تراز بنزین جلوگیری کند.
ملــی  شــرکت  جــاری  ســال  شــهریورماه   8
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی بــه طــور 
ناگهانی اعالم کرد که از مردادماه سقف مصرف 
بنزین آزاد هر کارت ســوخت خودروی شــخصی 

100 لیتر در ماه کاهش یافته است.
خودروهــای  ســوخت  کارت  کلــی  طــور  بــه 
شــخصی دارای دو ســقف بــرای مصــرف بنزین 
»ســهمیه ای« و »آزاد« اســت. ســقف مصــرف 
بنزین ســهمیه ای معــادل 60 لیتــر در ماه بوده 
کــه ثابت باقی مانده اســت ولی ســقف مصرف 
بنزیــن آزاد در گذشــته معــادل 250 لیتر در ماه 
بوده است که از مرداد ماه سال جاری این عدد 

به 150 لیتر کاهش یافته است.
پیش از اعالم رسمی »کاهش سهمیه بنزین 
آزاد در کارت ســوخت ها«، اخبــاری نیز به صورت 
غیررســمی و غیرمعتبر مبنی بــر »کاهش تعداد 
کارت ســوخت جایگاه داران در شهرهای مرزی« 
و »ســقف 30 لیتری در هر بار ســوخت گیری« در 
فضای مجازی منتشــر شــده بــود، اقداماتی که 
در صورت صحت اخبار، درســت و کارشناسی به 
نظر می رســد ولی متاسفانه بدون اطالع رسانی 
دقیــق و توجیــه افــکار عمومــی، فضــا را بــرای 
بنزیــن  افزایــش قیمــت  دربــاره  شــایعه پراکنی 

فراهم می کند.
حــال بــا ایــن مقدمــه بــه ســراغ رمزگشــایی 
دولــت  نفــت  وزارت  اقدامــات  و  تصمیمــات  از 

سیزدهم درباره بنزین می پردازیم.

جهانی  و  داخلی  قیمت  شدید  اختالف   
بنزین باعث افزایش قاچاق شده است

ماجــرا از ایــن قرار اســت که اقدامــات دولت 
ســیزدهم در یــک ســال اخیر بــرای مهــار کرونا و 
واکسیناســیون گســترده عمومی موجب شــد 
در ســال 1401 و بــه خصوص در تابســتان جاری 
جریــان  کرونایــی،  محدودیت هــای  کاهــش  بــا 

مسافرت های مردم برقرار شود.
بــه طــور طبیعی بــا افزایش ســفرها، مصرف 
بنزیــن نیــز به یکبــاره بــا جهش مواجه شــده و 
رکــورد مصــرف بنزیــن در این ســال چنــد بار به 
میــزان قابل توجهی جابه جا شــده و به بیش از 

130 میلیــون لیتر در روز رســیده اســت  )ظرفیت 
تولید بنزین ایران روزانه 102 لیتر است(.

از ســوی دیگر با توجه به اینکه در ســال های 
طرح هــای  در  مناســبی  ســرمایه گذاری  اخیــر 
پاالیشــگاهی و پتروپاالیشــگاهی انجــام نشــده 
بود، تولید بنزین نیز در ســال جاری و سال های 
آتــی ثابــت باقی خواهنــد ماند که ایــن موضوع 
موجــب شــده اســت مصــرف بنزیــن بــه تولید 
نزدیک شــود و حتی در برخــی زمان ها مصرف از 

تولید پیشی بگیرد.
داخلــی  قیمــت  شــدید  اختــالف  همچنیــن 
فرآورده های نفتــی ایران مانند بنزین و گازوئیل 
با کشورهای همسایه نیز به بازار قاچاق سوخت 
رونــق داده اســت. افزایش جهانــی قیمت انرژی 
در ماه هــای اخیر انگیزه ها برای قاچاق ســوخت 
را افزایــش داده و موجــب شــده اســت در کنــار 
افزایــش مصرف داخلی، قاچــاق بنزین ایران نیز 

چالش تامین بنزین را دو چندان کند.

با  بنزین  قاچاق  مهار  دنبال  به  دولت   
ابزارهای »غیرقیمتی« است

همانطور که گفته شــد، در حال حاضر دولت 
ســیزدهم با چالــش تامین بنزین مواجه اســت 
و بــا توجــه به ثابــت مانــدن تولید بنزیــن، باید 
بــه فکــر راهکارهایــی بــرای »کنتــرل مصــرف« و 

»قاچاق بنزین« باشد.
دربــاره کنتــرل مصــرف ســوخت همــواره دو 
راهــکار قیمتــی و غیرقیمتــی مطــرح می شــود 
امــا تمرکــز دولــت و وزارت نفت در بررســی های 
و  ابزارهــا  از  اســتفاده  خــود،  کارشناســی 
راهکارهــای »غیرقیمتــی« بوده اســت تا بدون 
افزایــش هزینــه بــرای مــردم، جهــش مصرف و 

قاچاق سوخت کنترل شود.

خودروهای  سوخت  کارت  انتقال   
شخصی به شهرهای مرزی برای قاچاق

یکــی از راهکارهای غیرقیمتــی، کاهش اعتبار 
آزاد کارت های سوخت از 250 به 150 لیتر در ماه 
بود که در گذشته نیز سابقه داشته و البته موثر 

نیز واقع شده است.
شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده های 
نفتــی در گزارشــی عنــوان کــرده اســت: در حال 
حاضر حدود 19 میلیون خودرو و کارت ســوخت 
در کشــور وجــود دارد که بخش اعظم ســهمیه 
آزاد آنها هرگز استفاده نمی شود ولی متاسفانه 
شــاهد آن هســتیم کــه کارت هــای ســوخت به 
تعــداد باال به ســمت اســتان های مــرزی منتقل 
روز اول مــاه ســهمیه  می شــود و ظــرف چنــد 

آنهــا خالی می شــود که مشــخصا صــرف قاچاق 
می شود.

در ادامه گزارش آورده شده است: با سهمیه 
60 لیتر بنزین 1000 تومانی و 150 لیتر بنزین آزاد 
امــکان پیمایــش 2100 کیلومتر بــرای هر خودرو 
وجود دارد و عمال تقریبا همه شهروندان نیازی 

به اعداد بیش از این میزان پیدا نمی کنند.

 با اعتبار فعلی کارت سوخت، هر خودرو 
می تواند ماهانه 2100 کیلومتر پیمایش کند

جلیل ساالری مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار 
اقتصــادی خبرگــزاری فارس با اشــاره بــه اقدام 

دولت به کاهــش 100 لیتری ســهمیه بنزین آزاد 
در کارت سوخت خودروها گفت: سهمیه بنزین 
1500 تومانــی بــه میــزان 60 لیتــر در مــاه بــرای 
خودروهای شــخصی باقــی مانده اســت و 150 
لیتــر نیــز به صورت ســهمیه آزاد از مــاه جاری در 

نظر گرفته می شود.
وی اظهار داشــت: بدین ترتیــب هر خودروی 
شــخصی ماهانه 210 لیتر بنزین خواهد داشت، 
یعنــی می توانــد 2100 کیلومتر در ماه مســافت 
طــی کند. طــی کــردن مســافت 2100 کیلومتری 
بــرای خودروهای شــخصی بســیار بیشــتر از نیاز 
هــر خــودرو هســت و در واقع تنهــا اتفاقی که با 
ایــن تغییــر رخ می دهد کاهش قاچــاق بنزین از 

شهرهای مرزی است.

 کاهش سقف بنزین آزاد باعث جلوگیری 
از 150 لیتر قاچاق بنزین می شود

اظهــارات  بنابــر  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
ســیزدهم  دولــت  دولتمــردان،  متعــدد 
و  بنزیــن  قیمــت  افزایــش  بــرای  برنامــه ای 
اســتفاده از ابزارهــای قیمتــی در دســتور کار 
نــدارد و تنهــا بــا ابزارهــای غیرقیمتــی تالش 
می کنــد مصــرف را مدیریت کــرده و از قاچاق 

ســوخت جلوگیری کند.
براساس آمارهای اســتخراج شده از سامانه 
هوشمند سوخت، در مدت اجرای طرح کاهش 
100 لیتــری ســهمیه بنزین آزاد کارت ســوخت در 
مــرداد مــاه، 55 میلیــون لیتــر بنزیــن از چرخــه 
در  و پیش بینــی می شــود  قاچــاق خــارج شــد 
شــهریورماه بیــش از 150 میلیون لیتــر بنزین از 
چرخه قاچــاق خارج شــده و صرفه جویی اتفاق 

بیفتد.
بدیــن ترتیــب اجــرای راهکارهــای غیرقیمتی 
مانند کاهش اعتبار بنزین آزاد در کارت سوخت، 
نــه تنها هزینــه مردم را افزایــش نمی دهد، بلکه 
بــا تامین بنزیــن موردنیــاز بــرای پیمایش 2100 
کیلومتــر در مــاه، از قاچاق ماهانــه 150 میلیون 
لیتــر بنزیــن جلوگیــری می کنــد و مانــع از منفی 

شدن تراز بنزین در کشور می شود.

رمزگشایی از برنامه بنزینی دولت سیزدهم

ین اجرای راهکارهای غیرقیمتی برای مهار قاچاق بنز

دولت سیزدهم

پیــش از اعــالم رســمی »کاهش ســهمیه بنزیــن آزاد در کارت ســوخت ها«، اخبــاری نیز به 
صــورت غیررســمی و غیرمعتبــر مبنــی بــر »کاهــش تعــداد کارت ســوخت جایــگاه داران در 
شــهرهای مرزی« و »ســقف 30 لیتری در هر بار ســوخت گیری« در فضای مجازی منتشــر 
شده بود، اقداماتی که در صورت صحت اخبار، درست و کارشناسی به نظر می رسد ولی 
متاســفانه بــدون اطالع رســانی دقیــق و توجیه افکار عمومــی، فضا را برای شــایعه پراکنی 

درباره افزایش قیمت بنزین فراهم می کند.
حال با این مقدمه به سراغ رمزگشایی از تصمیمات و اقدامات وزارت نفت دولت سیزدهم 

درباره بنزین می پردازیم.

تکمیل پروژه های ریلی با تهاتر نفت

بر پروژه ریلی با تهاتر نفت 
َ
8 ا

تکمیل می شود
رئیس جمهوری  اجرایی  معاون  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
با  گفت:  و  داد  خبر  نفت  تهاتر  محل  از  ریلی  پروژه های  تکمیل  از 
پیگیری های ریاست جمهوری و وزیر راه و شهرسازی مجوز الزم برای 

تهاتر اخذ شد.
ســیدصولت مرتضوی درباره تصمیم گیری برای تکمیل پروژه های 
ریلــی کشــور اظهــار کــرد: در جلســات متعــددی تامین منابــع مالی 
پروژه های سفرهای رییس جمهوری در خصوص رفع موانع، تسریع 

در روند اجرایی و تامین مالی پروژه های ریلی کشور بررسی و تعیین تکلیف شد.
وی افــزود: بخشــی از پروژه هــا با پیشــرفت فیزیکی 80 درصد بــا منابعی محدود 
قابــل اتمــام هســتند. مقرر شــده تــا از منابــع عمومی تامیــن مالــی پروژه هایی که 

پیشرفت فیزیکی باالی 80 درصد دارند انجام شود.
وی بــا بیــان "برای این بخــش از پروژه ها در بازه زمانی معین شــده، تامین منابع 
انجــام و پرداخت هــای الزم انجــام خواهــد شــد" به طرح هــای بــزرگ و هزینه بر ریلی 
اشــاره کرد و گفت: در جلســه با وزیر راه و شهرســازی مقرر شــد تا طرح های راه آهن 
کــه طرح هــای بــزرگ و هزینه بر ریلــی از محل تهاتر نفت اجرا شــوند. در ایــن زمینه با 
پیگیری های ریاست جمهوری و وزیر راه و شهرسازی، مجوز الزم برای تهاتر اخذ شد.

وی ادامه داد: پروژه هایی که از محل تهاتر نفت اجرایی خواهند شد حدود 8 طرح 
ریلی هســتند که از جمله آنها طرح ریلی چابهار-زاهدان، قطار سریع الســیر تهران-
مشهد، طرح ریلی رشت-آستارا، طرح ریلی خرم آباد-درود، و طرح اندیمشک- اهواز 
اســت. همچنین در خصوص طرح ریلی شیراز- بوشهر-عسلویه امروز تصمیم گیری 

و مقرر شد تا تامین منابع انجام شود.
معــاون رئیس جمهــوری ابــراز امیــدواری کــرد بــا ابالغ مصوبــات و تامیــن منابع 

عملیات تکمیلی و اجرای پروژه های مهم ریلی هرچه سریعتر اجرایی شود.

حمله یک معترض به شاهزاده جنجالی در 
مراسم تشییع ملکه انگلیس

یک  اسکاتلند  پلیس  نیروهای  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جوان 22 ساله را به اتهام حمله به یک شاهزاده در مراسم تشییع 

ملکه الیزابت دوم بازداشت کردند.
بــه گــزارش پایــگاه خبری النشــره، منابــع محلی انگلیســی اعالم 
کردند شــاهزاده »اندرو« سومین فرزند الیزابت دوم هنگام برگزاری 
مراســم حمل تابوت ملکه در شــهر »ادینبورگ« پایتخت اســکاتلند 

مورد حمله یک معترض قرار گرفت.
بر اســاس این گزارش، فرد معترض که با صدای بلند به شــاهزاده اندرو می گفت 
»تو یک پیرمرد بیمار هســتی«، توســط پلیس دستگیر شــد. سپس پلیس اسکاتلند 
اعــالم کــرد یک جوان 22 ســاله را به اتهام بر هم زدن آرامش مراســم تشــییع ملکه 

دستگیر کرده است.
شــاهزاده »اندرو آلبرت کریستین ادوارد« سومین فرزند ملکه الیزابت دوم است 
که به علت رسوایی اخالقی عناوین نظامی خود را از دست داد تا مانند یک شهروند 

عادی و بدون داشتن هیچ منصب پادشاهی در دادگاه آمریکا محاکمه شود.
به نظر می رســد حضور شــاهزاده اندرو برای شــرکت در مراســم تشــییع مادرش 
یکــی از حــوادث چالــش برانگیز برای کاخ پادشــاهی انگلیس باشــد که بایــد در کنار 

اختالفات شاهزاده ویلیام و برادر کوچکش هری، به آن بپردازد.
گفتنــی اســت که روز یکشــنبه نیــز نیروهــای پلیس اســکاتلند یک معتــرض را که 
هنگام برگزاری مراســم اعالم چارلز ســوم به عنوان پادشــاه جدید در شهر ادینبورگ 

که یک پالکارد حاوی شعار را به نمایش گذاشت، دستگیر کردند.

مدیرعامل آبفای کشور عنوان کرد:

تحول در تصفیه خانه های آب و فاضالب با 
فناوری نانوحباب

گفت:  کشور  آبفای  مدیرعامل  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تصفیه  فرآیند  بهبود  بر  عالوه  "نانوحباب"  دانش بنیان  فناوری 
آب  تصفیه خانه های  در  بو  کنترل  و  حذف  برای  می تواند  فاضالب، 

نیز استفاده موثری داشته باشد.
" اتابــک جعفــری"، در مراســم رونمایــی از ســامانه نانــو حبــاب 
کــه با حضور ســورنا ســتاری معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهور 
در تصفیه خانــه فاضــالب قیطریــه تهــران انجــام شــد، در خصوص 
پیش بینــی بکارگیــری ایــن فنــاوری در تصفیه خانه های آب و فاضالب ســایر شــهرها 
گفــت: در تکنولــوژی مشــابه در تصفیه خانه هــای آب بــرای از بین بردن بــو به دلیل 

وجود جلبک در مخازن سدها می توان از این تکنولوژی استفاده شود.
وی بــا بیــان این که فنــاوری نانو حبــاب به عنــوان تکنولوژی نوین و پیشــرو برای 
بهبــود فرآینــد تصفیــه و هوادهی فاضالب اســتفاده می شــود، افزود: ایــن فناوری 
بــا تامیــن اکســیژن مورد نیــاز فرآیندهــای هوادهــی و تصفیــه فاضالب، بســیاری از 
مشــکالت از جمله کدورت پســاب و کمبود اکسیژن و برق مصرفی در مراحل تصفیه 

را تا 50 درصد کاهش می دهد.
جعفری یادآور شد: با توجه به رشد و پیشرفت شرکت های دانش بنیان با حمایت 
معاونــت علمی و فناوری رییس جمهوری، ما هم از این شــرکت ها که ایده های نو و 

کارآمد برای بهبود بهره وری در صنعت آب و فاضالب دارند، حمایت می کنیم.
سامانه دانش بنیان نانو حباب با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 

در تصفیه خانه فاضالب قیطریه تهران رونمایی شد.
کاربــرد نانوحباب ها در صنایع مختلف و به ویــژه در صنعت تصفیه آب و فاضالب 
به ســرعت در حال رشــد اســت و از مهم ترین مزایای اســتفاده از این فناوری تامین 
اکســیژن مــورد نیــاز فرآیندهــای بیولوژیکی، کــدورت پایین پســاب خروجــی، بهبود 
پارامترهــای بهره بــرداری و کاهــش حجــم لجــن، کاهــش مصــرف انــرژی و کاهــش 

تاسیسات است.

مرتضوی

اعتراضات

 اتابک جعفری


