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مديركل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت :براساس اطالعات به دست آمده
از ايستگاههاي كنترل كيفيت هواي تهران ،شاخص ذرات معلق كمتر از  2/5ميكرون
ندهنده شرايط سالم است.
روي عدد  ppm 98قرار دار د و نشا 
وحي د حسيني ،در گفتوگو با «سبزينه» ،با بيان اين مطلب افزود :براساس اطالعات
رس��يده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هواي ش��هر تهران ،غلظت تمام آالين دهها
نسبت به روزگذشته کاهش يافته است.
وی تصري��ح ك��رد :در ح��ال حاضر ایس��تگاه ش��ریف در منطقه  2با ايس��تادن
ش��اخص ذرات معلق كمت��ر از  2/5ميكرون روي ع��دد  123آلودهترين منطقه
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رعایت اصول بهداشتی
خطر ابتال به کرونا را کاهش میدهد
میرزای��ی درباره اینک��ه ویروس کرونا از طری��ق مدفوع هم منتقل
میش��ود ،گفت :وی��روس داخل مدفوع حتی پیش از ش��یوع عالئم
مشاهده شده است ،هر چند تاکنون راه انتقال گوارشی ویروس کرونا
بهعنوان راه اصلی محسوب نمیشود ،اما باید اصولی را هنگام استفاده
از س��رویس بهداش��تی رعایت کنیم تا باعث انتقال و انتشار ویروس
کرونا نشویم.
این فوق تخصص بیماریهای عفونی با اشاره به توصیههای بهداشتی
برای پیش��گیری از ابتال به کرونا اظهار ک��رد :افراد باید حتماً هنگام
اس��تفاده از سرویس بهداشتی دستان خود را با آب و صابون بشویند
تا خطر ابتال به ویروس کرونا را کاهش دهند و همچنان همان اصول
بهداشتی مانند عدم حضور در اماکن عمومی مگر در موارد ضروری،
رعایت نکات بهداش��تی بعد از ورود به منزل و رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی که در گذش��ته توصیه میش��د ،باید رعایت شود؛ چراکه
تمامی این موارد تأثیر بس��یار زیادی در پیشگیری از انتقال ویروس
به افراد دارد.

بهترین روشها برای کاهش استرس

ب��رای کاهش اس��ترس و اضطراب بهتر اس��ت به جای اس��تفاده از
داروهای شیمیایی از چند روش ساده و موثر استفاده کنید.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،ش��اید
اینگونه تصور ش��ود که ما یک نوع استرس بیشتر نداریم و آن هم
استرسی است که برای انسان مضر است؛ درحالیکه استرس میتواند
جنبههای مثبتی هم داش��ته باشد .استرس مثبت به ما یاد میدهد
که چطور تمرکز کرده و به هدف خود نزدیک شویم؛ برای مثال وقتی
فردی امتحان دارد ،اس��ترس نمیگذارد تفریح و اقدامات مشابه آن
را انجام دهد؛ بنابراین استرس مثبت نه تنها مضر نیست ،بلکه مفید
هم هست.
در مقابل اس��ترس مثبت ،اس��ترس منفی ،استرس شدید و بیش از
حدی است که مدت زمان طوالنی فرد درگیر آن میشود؛ بهگونهای
که قوای جسمانی او تحلیل رفته و حتی راه رفتن را هم تحت تأثیر
قرار میدهد .در چنین شرایطی بهترین کار مدیریت استرس است.
برخی از علل استرس
عالقه زیاد به صندلی و نشس��تن ،شهرنش��ینی ،مصرف بیش از حد
فستفودها ،قرار گرفتن در محیطهای پر تنش و نبود مدیریت زمان
در انجام امور مختلف ازجمله عواملی است که به بروز استرس منفی
در فرد منجر میشود.
آثار منفی استرس بر جسم انسان
احس��اس بیاعتمادی و طرد ،خشم و افس��ردگی ،سردرد ،ناراحتی
معده ،جوش و خارش پوست ،بیخوابی ،زخم معده ،فشارخون باال،
بیماری قلبی و س��کته مغزی از آسیبهای جسمی حاصل از وجود
استرس منفی در بدن انسان است.
ب��رای کاه��ش اس��ترس منف��ی میتوانی��م از تکنیکه��ای زی��ر
استفاده کنیم:
 )1تغییر زاویه دید نسبت به استرس؛ توجه به این موضوع که داشتن
استرس همیش��ه بد نیس��ت و بهراحتی میتوان آن را کنترل کرد.
وحش��ت از اس��ترس و تصور ناتوانی در مدیریت آن ،میتواند فرد را
درگیر عوارض ناشی از استرس کند.
 )2دس��ت برداش��تن از تفک��رات منف��ی نس��بت ب��ه کارهایی که
انجام میدهیم.
 )3اس��تفاده از اسانس بابونه و اسطوخودوس برای تسکین اعصاب و
آرامش ذهن میتواند به کاهش استرس کمک کند.
 )4مدیری��ت بهین��ه انرژی؛ انرژی خود را ص��رف افکار منفی نکنید
و بهج��ای آن ب��ه انج��ام کاری ک��ه ش��ما را دچار اس��ترس کرده
است ،بپردازید.
 )5خندیدن بهترین دوا برای کاهش استرس است.
 )6حمام آب گرم و رفتن به جنگل؛ محققان ژاپنی واکنشهای بدن
افرادی ک��ه به مدت  ۲۰دقیقه در میان جنگل و بوی خوب چوب و
چمن و صدای جریان آب پیادهروی کرده بودند را مورد بررسی قرار
دادند ،مشخص شد این افراد استرس کمتری داشته و آرامتر هستند.
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برندسازی
الزمه ورود به بازارهای جهانی
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کاهش 70درصدی احتمال
وقوع سیالب با وجود مراتع

مراتع عالوهبر اهمیتی
که در تولید و تأمین علوفه دارند ،ارزشهای
دیگری ازجمله ارزش
های زیس��تمحیطی و اقتصادی نیز دارند.
حفاظت از خاک و آب
و جلوگیری از احتمال وقوع سیالب از دیگر
مزایایی این پهنههای
ارزشمند طبیعی است .متأسفانه در کشور
ما مدیریت مراتع با
چالشهایی مواجه است که سبب از بین رفتن
یا کم تراکم ش��دن آن
ها شده است .مرتع به دشتهای پر از گل و
گیاه ،تپهها ،کوه
های سرسبز و علفزارها و بوتهزارهای وسیع
گفته میشود. ...
طی  ۱۵سال اخیر صورت گرفت

ارزآوری بیش از  2/1میلیارد
دالری صنعت زعفران

7

بیتدبیری ،عامل اصلی نابه
سامانی بازار محصوالت کشاورزی است

کاهش  ۹۶درصدی قیمت پیاز در یک سال

4
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آگهی مزایدهعام

شرکت کشت و
صنعت ش�هید مطهری (سهامی خاص)
در نظر دارد
س�ردرختی محصوالت باغ مهر شهر کرج
ش�امل گالبی،
سیب ،گیالس ،آلبالو ،آلو ،شلیل و گردو
را بهص�ورت یکجا
و از طریق برگ�زاری مزایده عام به
فروش رس�اند.
متقاضیان میتوانند برای دریافت اسناد
مزای�ده هم�ه
روزه از تاریخ درج آگهی و از س�اعت 8
ال�ی  16تا روز
دوش�نبه م�ورخ  99/3/12به آدرسهای
 )1دفتر مرکزی
ش�رکت :تهران ،خیابان مفتح ش�مالی،
پالک  ،234طبقه
اول ،واحد بازرگانی؛  )2باغ مهرشهر:
کرج ،مهرش�هر،
بلوار ارم مراجعه نمایند .مهلت و محل
تحویل اس�ناد تا
ساعت  9روز سهش�نبه مورخ 99/3/13
در محل باغ
مهرشهر کرج به آدرس فوق ،زمان و مکان
بازگشایی پاکات
ساعت  10روز سه شنبه مورخ 99/3/13
در محل باغ مهرشهر کرج میباشد.
برای
کسب اطالعات و بازدید از باغ با شماره
 0912-8639027آقای رنجبری و 021-88845807
داخلی  114تماس حاصل نمایید.

«جغد انبار»
بیشترین گستردگی
را در میان جغدها دارد و میزان
گستردگی آن در میان سایر
پرندگان نیز مثالزدنی است.
جغد انبار به غیر از قطب
و بیابانها تقریبا ً در همهجا
یافت میشود که از آن جمله
میتوان به کمربند آلپاید
بخشهای اعظم اندونزی
و جزایر اقیانوس آرام
اشاره کرد.

فرهنگ و فولکلور

غبار فراموشی بر آیینهای ماه رمضان در آستارا

گذر زمان موجب نشستن غبار فراموشی بر چهره
بس��یاری از آیینهای ماه رمضان در آستارا شده
اس��ت و با نگاه به گذش��تهها ،خاطرات آنها در
اذهان تداعی میشود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،در سالهای
گذشته مردم شهرستان آستارا در استان گیالن
چن��د روز مانده به م��اه رمضان ،خ��ود را برای
ورود ب��ه ماه مهمان��ی خدا آم��اده میکردند و
پخت غذاها ،ش��یرینیها و خوراکیهای خاصی
رواج داشت.
پری علیمحمدزاده ،یکی از اهالی این شهرستان،
گفت :در س��الهای گذش��ته بانوان در آس��تانه
م��اه رمض��ان ،نانهای مخصوصی ب��ا نام محلی
«نذیرچ��ورک» را پخته و در بین همس��ایهها و
نیازمندان توزیع میکردند.
وی اظه��ار ک��رد :دادن هدای��ا ب��ه ک��ودکان و

ایرانگـــــردی

نوجوانان روزه اولی ،تش��ویق آنه��ا به روزههای
کله گنجش��کی از رس��وم رایج م��ردم این خطه
برای س��هیم کردن نس��ل نوجوان در آیینهای
ماه مبارک رمضان بود .کش��مش پلو ،شیربرنج،
رشته پلو ،لونگی و حلیم توسط مادران در سفره
پر برکت افطار و س��حری چیده میش��د؛ اما این
روزها با وجود رنگین ش��دن برخی س��فرهها نوع
غذاها فرق کرده است.
مهناز عالیی ،از دیگر ش��هروندان آس��تارا ،گفت:
ح��دود  ۴۰س��ال قب��ل اگ��ر کدورت��ی در بین
خانوادهها بود به مناسبت ماه رمضان با دیدارهای
تازه برطرف میشد و اعتقاد داشتند با دلهای پر
کینه ،عبادات مقبول حق نخواهد شد.
وی اضافه کرد :در ایام قدیم به علت نبود امکانات
ه��ر کس زودتر از دیگ��ران در محله خود هنگام
س��حر بیدار میشد ،همس��ایهها را صدا میزد و

برای س��حری بیدار میکرد تا از خوردن سحری
و عبادت باز نمانند .کامران بنیس��هراب ،از دیگر
شهروندان آستارا ،نیز گفت :غذاهای گرم سحری
در تنورهای سنتی و خانگی پخته و به همراه کره
و دوغ محلی در س��فره ها چیده میشد و بیشتر
کودکان خانواده بهدلیل خوش��مزه بودن غذاها،
پای سفرههای سحری حاضر میشدند.
وی بیان کرد :در ماه رمضان زودتر س��ر به بالین
میگذاشتیم تا قبل از اذان صبح از سفره سحری
جا نمانی��م؛ اما امروزه برخ��ی روزهداران ،روزه را
بدون س��حری تجربه میکنند و در آن دوران اگر
کس��ی هم روزه نمیگرفت ،به احترام این ماه در
کنار س��فرههای سحری و افطار حضور مییافت.
در آن س��الها تمام کس��به محل ،هنگام افطار
مغازههای خود را میبستند تا در کنار سفره افطار
نزد خانواده خود ،مهمان خالق خویش باش��ند و

پ��س از نماز مغرب و عش��اء مغازههای خود را تا
نیمه شب باز میکردند و این رسم در بسیاری از
محلههای آستارا رواج داشت.
رئی��س اداره میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردشگری آستارا نیز گفت :با برگزاری برنامههای
فرهنگ��ی از جمله جش��نواره و نمایش میتوان
بس��یاری از آن رس��وم را برای نس��لهای سوم و
چهارم یادآوری و احیاء کرد.
پردل امیرین��ژاد افزود :برای نمای��ش و اجرای
آیینهای س��نتی ماه رمضان ،بسترهای الزم در
نوار س��احلی و پارک جنگلی آس��تارا وجود دارد
و با همکاری دس��تگاههای متولی برای برگزاری
این آیینه��ا از آمادگی الزم برخوردار هس��تیم.
شهرستان آستارا با  ۹۱هزار نفر جمعیت در غرب
اس��تان گیالن و همسایگی جمهوری آذربایجان
واقع شده است.

«هجیج» نگینی در قلب اورامانات

«هجیج» یکی از شگفتانگیزترین روستاها در اورامانات کرمانشاه
اس��ت که با مجموع��های از خیابانهای نی م دای��رهای و ردیفی از
س��اختمانهایی که همه به س��مت دره عمی��ق و رودخانه زیبای
سیروان ساخته شدهاند ،زیبایی بینظیری دارد.
در این نقطه از کش��ورمان نرس��یده به هجیج ،جاده پر پیچ و خم و
تند کوهستانی در میان صخرههای سنگی با تونلهای زیبای خود
توجه شما را جلب خواهد کرد .خانههای هجیج همگی از سنگ و
اغلب بهصورت خشکهچین و پلکانی ساخته شدهاند ،بهگونهای که
پشتبام هر خانه ،حیاط خانهای دیگر است.

امامزاده و جاذبههای روستای هجیج
یک��ی از جاذبهه��ای قابلتوج��ه ای��ن روس��تا وج��ود ام��امزاده
سیدعبیداهلل(ع) فرزند امام موسیکاظم(ع) است که اهالی منطقه
از آن به نام کوسه هجیج یاد میکنند و بسیار مورد احترام است .از
دیگر جاذبههای روستای هجیج بناهای خانقاه ،چلهخانه و عبادتگاه
کوس��ه است .این بنا از سنگ است و داخل آن با گلاندود شده .در
داخل این عبادتگاه ستونهای چوبی نیز وجود دارد.
در نزدیکی روس��تا چش��مه خروش��انی وجود دارد ک��ه آب آن به
رودخانه س��یروان میریزد ،این چشمه که به مانند آبشاری از دل
کوه س��رازیر اس��ت ،به چشمه بل معروف اس��ت ،جوش و خروش
آن به قدری اس��ت که در هیچ فصلی از س��ال آب آن کم نمیشود
و متخصص��ان و محقق��ان آب آن را بهعنوان یک��ی از بهترین آب
معدنیهای دنیا میشناس��ند .روستای هجیج با اقلیمی معتدل و
کوهستانی ،در بهار و تابستان آب و هوای مطبوعی دارد و در پاییز
و زمستان سرد است .رودخانه سیروان در نزدیکی این روستا جریان

تغذیه

تغذیه مناسب در روزهای پایانی
ماه مبارک رمضان

پايتخت اس��ت .حد مجاز براي هواي س��الم زماني است كه شاخص كيفيت هوا
زي��ر عدد  100ق��رار ميگير د و زماني كه ش��اخص به زير عد د  50برس��د ،هوا
وارد ش��رايط پاك ميشود .مديركل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران عنوان
کرد :آثار بهداش��تي ذرات معلق آالينده كمتر از  2/5ميكرون در منطقه ناس��الم
براي گروههاي حس��اس ش��امل افزايش احتمال عالئم تنفس��ي ،تش��دي د بيماري
قلبيـ ريوي و مرگومير زودرس در افرا د مبتال به اين بيماريها و افرا د مسن است؛ لذا
توصيه ميش��و د در منطقه ناسالم اين افرا د فعاليتهاي طوالنيمدت در فضاي باز
را كاهش دهند.

طبیعت از دریچه دوربین

یک فوق تخصص بیماریهای عفون��ی درباره امکان انتقال ویروس
کرونا از طریق صحبت کردن توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرن��گاران جوان ،جمال
میرزای��ی ،فوق تخصص بیماریهای عفون��ی ،درباره انتقال ویروس
کرونا از طریق نفس کش��یدن و صحبت کردن گفت :هر اقدامی که
باعث ش��ود ذرات تنفسی در فضا پخش شوند ،میتواند باعث انتشار
ویروس شود.
او افزود :ذرات تنفس��ی پخش ش��ده در هوا میتواند سرفه و عطسه
باش��د که خیلی بیشتر باعث انتش��ار ویروس کرونا میشوند و هم
میتواند صحبت کردن بلند باشد که هنگام حرف زدن ذرات ویروس
از دهان خارج شوند؛ بنابراین ذرات تنفسی از طریق نفس عمیق هم
خارج شده و باعث انتشار ویروس کرونا خواهند شد .هر چند انتقال
از این طریق به شدت سرفه و عطسه نخواهد بود.
میرزایی اظهار کرد :توصیه متخصصان برای اس��تفاده از ماس��ک به
این علت است که ممکن است افرادی که بدون بروز هیچ عالئمی به
ویروس کرونا مبتال هستند و از بیماری خود مطلع نیستند ،با تردد
در خیابانها باعث انتشار ویروس در جامعه شوند.
این فوق تخصص بیماریهای عفونی تصریح کرد :خطر ابتالی افراد
سالم با قرار گرفتن در محیط و در کنار افراد ناقل به ویروس افزایش
پیدا میکند؛ بنابراین توصیه میشود هر دو گروه افراد سالم و بیمار
از ماسک استفاده کنند ،یعنی توصیه استفاده از ماسک باید بهصورت
همگانی باشد.
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ن��رخ ارز در روزه��ای گذش��ته
س��روصدای زی��ادی به پ��ا کرده و
با وجود نوس��انات بی��ش از اندازه،
رئی��س کل بان��ک مرک��زی وعده
بازگش��ت آرامش ب��ه نرخها را داده
است .براساس خبری که در پایگاه
اطالعرس��انی ات��اق بازرگانی ایران
آمده ،تقوی گفت :در دو سال اخیر
بهدلیل شدت یافتن
تحریمها کانال ورودی ارز به کشور با مشکالت
و مس��ائل گوناگونی
دس��ت و پنجه نرم کرد ،بهگونهای که نرخ دالر
در س��ال  97به رقمهایی
رسید که شاید باورش برای بسیاری دشوار
بود .پیش از تشدید
تحریمها صادرات نفت کشور بیش از دو میلیون
بش��که در روز بود ،ولی
در ش��رایط فعلی که البته پاندمی کرونا نیز
به آن اضافه ش��ده،
صادرات نفت به میزان بس��یار کمتری رس��یده،
بهگونهای که برخی
رس��انههای خارجی مدعی هستند رقم صادرات
به کمتر از  100هزار
بش��که رس��یده است .زمانیکه نفت کمتری به
فروش برس��د ،دالر کم
ت��ری نیز به اقتصاد وارد میش��ود .در نتیجه
دالر کمتری نیز به
واردکنندگان تعلق میگیرد .ش��اید این س��وال
به ذهن متبادر ش��ود که
سایر کش��ورهای تولیدکننده نیز با مشکل
کاه��ش عرضه و تولی��د
نفت مواجهند ،اما چ��را بدین صورت تحت
تأثیر قرار نمیگیرند؟
برای پاس��خدهی الزم است به این نکته اشاره
شود که برخی
کش��ورهای تولیدکننده نفت تورم اقتصادی کمتری
دارند .نکته دوم در
وابس��تگی تولید داخلی ب��ه واردات مواد اولیه و
ارز اس��ت .تولیدکنندگان
داخلی هر چند جزئ��ی ،به واردات برخی
م��واد اولیه نیاز دارند که
تأمین هزینههای آن ارتباط مس��تقیمی با
می��زان ارز کش��ور دارد.
اگر نتوانند ارز را تأمی��ن کنند ،کاال نیز کم
تولید و با قیمت باال عرضه
میش��ود .اینک��ه افزایش نرخ ارز تا کجا
ادامه خواهد یافت نیز به
عوامل مختلفی بس��تگی دارد که مهمترین
آن تنشهای بینالمللی
اس��ت .برای کاهش این تنشها بهتر است
در ابت��دا برخی روابط
تجاری و اقتصادی با اروپاییها را که مواضعی
نزدیکتر به کش��ور دارند،
بازیابی و بازس��ازی کنیم ،در این صورت
میتوان بخش��ی از
تنش
ها
را
کاهش
داد
تا
در
س��ایه
آن
منابع ارزی
نیز به کشور وارد شود.

رئیس

سازمان نظام مهندسی کشاورزی مطرح کرد

راهاندازی  2هزار و  500مرکز
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دارد .اگر ماشین شخصی دارید و حوصله حدود نیم ساعت رانندگی
بیشتر در جاده خاکی و کوهس��تانی هجیج را دارید به روس��تایی
به نام «بلبر» خواهید رسید که طبیعت با صفا و دلانگیزی دارد.

بیرون میریزد و به رودخانه س��یروان جاری میش��ود .این پدیده
دیدنی را مردم هجیج چش��مه بل مینامند .درختان بلند پیرامون
روس��تا همراه با گیاه��ان خودرو و گلهای رنگارن��گ در دامنهها،
بهخصوص در بهار و تابستان چشماندازهای طبیعی بسیار زیبایی را
پدید میآورند .در دامنه ارتفاعات شاهو چشمههای فراوانی وجود
دارد که بخش اعظم آب زراعی و آش��امیدنی ش��هرها و روستاهای
پیرام��ون خود را تأمین میکنند .هجیج به م��دد معماری پلهای،
طبیعت س��بز و دریاچهای که در کنار روستا شکل گرفته است ،از
زیباترین روستاهای منطقه بهشمار میرود.

اقلیم منطقه
کافی است از روستا حدود  ۱۰دقیقه جاده هجیج را ادامه دهید تا
به یکی از شگفتانگیزترین نقاط طبیعت ایران برسید .دست چپ
جاده غاری را بر دامنه کوه میبینید با قطر دهانه حدود ش��ش متر
که از این حفره بزرگ در تمام فصول س��ال آب با فش��ار بسیار زیاد

سوغات
س��وغات ویژه هجیج گیوه آن است که بس��یاری از اهالی روستا از
همین راه درآمد دارند .گیوه هجیج پای چپ و راس��ت ندارد و در
اندازههای مختلف وجود دارد و به رنگ سفید با کفیهایی به رنگ
آبی کاربنی ،قرمز ،سفید و ...به فروش میرسد.

اقتصاد و محصوالت روستا
مراتع سرسبز و حاصلخیز بهویژه در اطراف رودخانه سیروان ،باعث
رونق دامداری در این روس��تا شده است .کشک ،شیر ،دوغ ،روغن
حیوان��ی و کره از مهمترین فرآوردههای لبنی این روس��تا اس��ت.
نگهداری و پرورش انواع طیور در این روستا رایج است.

یک کارشناس تغذیه بر لزوم توجه به تغذیه مناسب در روزهای
پایانی ماه مبارک رمضان تأکی��د کرد و گفت :روزهداران بهویژه
نوجوانان در ایام روزهداری نباید میوه و س��بزی را از سبد غذایی
خود حذف کنند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،کیانوش
همدان��ی گف��ت :توجه به تغذی��ه نوجوانان میتوان��د در تداوم
روزهداری آنها مؤثر باش��د و این مس��أله مهمی اس��ت که باید
توسط والدین مدنظر قرار گیرد.
او بهتری��ن مواد خوراکی برای وعده س��حر را کربوهیدراتهای
پیچیده دانس��ت و گفت :اس��تفاده از حبوب ،نان س��بوسدار،
غذاهای ح��اوی گندم و جو و مواد دارای فیبر زیاد مانند غالت،
میوهها با پوس��ت و میوههای خش��ک بهدلی��ل دیرجذب بودن
میتواند مدت بیشتری احس��اس سیری در فرد به وجود آورد،
بههمین دلیل توصیه میش��ود در س��حر نوجوانان حتماً از این
خوراکیها استفاده کنند.
همدان��ی درمورد مصرف میوهها و س��بزیها اف��زود :این گروه
خوراک��ی به هیچ عن��وان نبای��د از غذای بچهها حذف ش��ود،
زیرا تأمینکننده ویتامین بدن اس��ت و بهدلی��ل اینکه حاوی
فیبر هس��تند ،به کار دس��تگاه گوارش کمک کرده و از یبوست
جلوگیری میکنند.
او اف��زود :خانوادهها بای��د توجه کنند در فاصله افطار تا س��حر
ب��ه تدری��ج و در وعدهه��ای کوچک مقادیر مناس��بی از میوه و
سبزیهای خام و پخته را در اختیار روزهداران جوان قرار دهند.
این کارشناس تغذیه درخصوص افطار گفت :استفاده از غذاهای
گرم ،آبکی و سبک مانند فرنی و سوپ بهترین گزینه برای افطار
است و پس از اینکه نوجوان روزه خود را افطار کرد ،میتواند از
کربوهیدراتها به همراه مغزها و لبنیات استفاده کند ،مث ً
ال نان،
پنیر و مغز گردو ،نان و خرما و نان و حلواشکری میتواند نیازهای
فرد را تأمین کند.
همدانی گفت :برای پیش��گیری از کمآبی بدن بهتر است از یک
ساعت پس از افطار تا سحر ،فرد آب و مایعات رقیق مانند چای
کمرنگ ،دوغ خانگی و شربتهای سنتی مانند شربت آب لیمو
مصرف کند تا دچار کمآبی نشود.

کارهایی که بعد از غذا خوردن
ممنوعاست

یک متخصص تغذیه انجام برخی کارها را بعد از غذا خوردن برای
دستگاه گوارش مضر میداند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،نرگس
جوزدانی ،متخصص تغذیه و رژیم درمانی ،درباره عواقب مصرف
برخی مواد غذایی بعد از غذا بیان کرد :مصرف برخی مواد غذایی
مانند چای بعد از وعده غذا ،میزان جذب آهن را کاهش میدهد؛
بنابراین توصیه میش��ود تا یک ساعت بعد از غذا این نوشیدنی
به هیچ عنوان استفاده نشود تا بدن بهترین بهره را از آهن ببرد.
او افزود :افرادی که بالفاصله بعد از نوش��یدن چای به صرف غذا
میپردازند باید بدانند که آهن در بدن آنها کاهش یافته و جذب
غذا به خوبی صورت نمیپذیرد.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه هیچ یافته یا ش��واهد علمی
وجود ندارد که نش��ان دهد نباید بعد از غذا به مصرف میوهجات
پرداخ��ت ،تأکید کرد :در کنار برخ��ی وعدههای غذایی همانند
دوغ ،ماس��ت و س��االد میتوان از میوهجات اس��تفاده کرد ،این
موضوع هیچ ضرری برای س�لامت بدن نخواهد داش��ت .خوبی
مصرف یک عدد یا نصف عدد میوه در کنار غذا تأثیر ویتامین C
آن است که به جذب بهتر غذا کمک خواهد کرد .البته نباید در
استفاده آن زیادهروی کرد.
مضرات استعمال سیگار بعد از صرف غذا
جوزدانی با اش��اره به مضرات س��یگار بعد از مصرف غذا اظهار
ک��رد :از آنجایی که بع��د از صرف غذا جری��ان خون در کنار
دستگاه گوارش افزایش مییابد ،کشیدن سیگار باعث هدایت
این جری��ان خون بهس��مت ریهها میش��ود؛ بنابراین کمبود
اکس��یژن میتواند بر عملکرد دس��تگاه گوارش ،هضم و جذب
غذا اثر بگذارد.
بعد از صرف غذا نخوابید
ای��ن متخصص تغذی��ه درباره م��دت زمان اس��تراحت بعد از
ص��رف مواد غذایی تصریح کرد :توصیه میش��ود بعد از صرف
غذا حداقل  ۲۰دقیقه تا نیم س��اعت بهصورت نشس��ته باشیم.
خوابی��دن بالفاصل��ه بعد از غ��ذا میتواند ب��ر رفالکس معده
تأثیر بگذارد؛ بنابراین خوردن ش��ام در آخر ش��ب کار بس��یار
اشتباهی است.
جوزان��ی ادامه داد :از آنجایی که حم��ام کردن یک فعالیت به
حس��اب میآید؛ بنابراین بالفاصله بع��د از خوردن غذا به حمام
نروید ،زیرا بعد از خوردن غذای نس��بتاً س��نگین خون بهسمت
دستگاه گوارش میرود و خونرسانی به مغز کاهش مییابد.
این متخصص تغذیه و رژیمدرمانی با اشاره به عواقب نوشیدن آب
در کنار غذا اظهار کرد :بهتر است نوشیدن آب سرد یا گرم را در
کنار غذا کم کنیم؛ نوشیدن آب همراه با غذا موجب اختالل در
عمل هضم میشود ،بهتر است از حدود  ۱۵تا  ۲۰دقیقه مانده به
غذا و یک تا دو ساعت پس از غذا آب استفاده نشود.
گیاه خواران لبنیات بخورند؟
جوزدانی با بیان اینکه مصرف لبنیاتی مانند ش��یر ،ماست ،دوغ
و ...میتواند روی آهن س��بزیجات اثرگذار باشد ،تأکید کرد :اگر
فردی گیاهخوار اس��ت یا میزان پروتئینی که استفاده میکند از
منابع گیاهی اس��ت ،زمانیکه به نوشیدن شیر یا مصرف ماست
در کنار غذا اقدام کند ،باعث میشود تا جذب آهن در این دسته
از افراد کند شود و توصیه میشود در این دسته از افراد به جای
مصرف لبنیات از ویتامین  Cاستفاده کنند تا آهن غذا برایشان
قابل جذبتر باشد.

