
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: براساس مطالعات و پایش های کوهورت، بیماری 
دیابت در کشور رشد چشمگیر داشــته و در برخی استان ها 
حدود نیمی از افراد در معرض ابتال به این بیماری قرار گرفته اند.
دکتر رضا ملک زاده پنجشنبه 5 دی ماه در بازدید از مرکز 
پایش سالمت کارکنان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد افزود: 
هدف اصلی مطالعات کوهورت برنامه ریزی در راستای ارتقای 

سالمتی و پیشگیری از بیماری هاست.
او ادامه داد: در سه دهه گذشته پیشرفت های بسیار خوبی در 
سطح سالمت، سواد و کاهش نابرابری ها در کشور صورت گرفته 
اما با وجود این اقدامات باید در زمینه پیشگیری از بیماری ها 

بیشتر تالش کنیم.
او گفت: در سال ۱۳۷۰ پنج میلیون نفر از بانوان و ۶ میلیون 
نفر از مردان ایرانی مبتال به دیابت بودند که اکنون ۱۲ درصد 

جمعیت ایران مبتال به دیابت هستند و روند ابتال به این بیماری 
به طور چشمگیر در حال افزایش است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی افزود: تغییر شرایط اقتصادی، کاهش تحرک و فعالیت 
بدنی، ســبک تغذیه، کاهش وزن در دوران کودکی و چاقی از 

جمله عوامل زمینه ساز ابتال به دیابت است.
او ادامه داد: چاقی زمینه ابتال به دیابت را تا ۲ برابر افزایش 
می دهد که باید در این زمینــه برنامه ریزی های الزم صورت 

گیرد.
ملک زاده گفت: براساس مطالعه کوهورت، در استان فارس 
به طور تقریبی ۳۲ درصد از افراد بررسی شده در نمونه آماری 
۱۰ هزار نفری دارای قند خون باالی ۱۰۰ و در مرحله پره دیابت 

بوده و ۱۲ درصد مبتال به دیابت بودند.
او افزود: این بدان معناســت که تا ۱5 سال آینده یک سوم  

این جمعیت به دیابت مبتال می شوند و اگر بخواهیم در مقیاس 
ملی به آن توجه کنیم در آینده یک چهارم تمام ایرانی ها به این 

بیماری مبتال خواهند بود.
دکتر ملک زاده با بیان اینکه با ادامه این روند تا چند ســال 
آینده نظام سالمت تحت تاثیر بیماری دیابت قرار خواهد گرفت 
اظهار داشــت: در حال حاضر ۲۱ درصد یزدی ها، ۲۰ درصد 
رفسنجانی ها، ۱۹ درصد اهوازی ها و ۱۶ درصد مازندرانی ها 

مبتال به دیابت هستند.
او با بیان اینکه بر اســاس مطالعات کوهورت ۴۶ درصد از 
جمعیت استان مازندران در مرحله پره دیابت قرار دارند و در 
برخی استان های دیگر نیز شــرایط بدین گونه است گفت: به 
طور قطع در آینده شاهد مشکالت بهداشتی ناشی از بیماری 
دیابت برای نظام سالمت خواهیم بود و این در حالی است که این 
بیماری با  رعایت اعتدال در مصرف مواد غذایی، کاهش وزن و 

تحرک بدنی، قابل پیشگیری است.
معــاون تحقیقات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه ســازمان بهداشت جهانی 
بر جلوگیری از افزوده شدن به جمعیت مبتال به دیابت تاکید 

دارد افزود: در حال حاضر برای پیشــگیری از بیماری دیابت 
گایدالین )راهنمــای عمل(هایی در کشــورهای اروپایی و 
آمریکایی طراحی شده و تمام مراکز آموزشی و اداری موظف 

به رعایت آن شده اند.
او کاهش مصرف شــیرینی را از مهمتریــن راهکارها در 
پیشگیری از بیماری دیابت عنوان کرد و ادامه داد: مصرف شکر 
در کشور بیش از میانگین و استانداردهای جهانی است و باید 

از روش های جایگزین برای کنترل این بیماری استفاده کرد.
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مصرف لبنیات کشور، یک سوم 
میزان استاندارد است

مشــاور انجمــن 
صنایــع فرآورده های 
لبنی ایران گفت: سرانه 
مناسب مصرف لبنیات 
برای حفظ ســالمت 
افــرد ۲۷۰ کیلوگرم 

است در حالی که در خوش بینانه ترین حالت سرانه 
مصرف این مواد ســودمند در کشــور ما یک سوم 
مصرف استاندارد است.  به گزارش خبرگزاری ایلنا 
حسین چمنی ادامه داد: مرکز آمار ایران به عنوان 
یک مرجع رسمی، میزان تولید شیر در کشور را ۶.۷ 
میلیون تن در سال و وزارت جهاد کشاورزی میزان 
آن را ۱۰ میلیون تن اعالم کرده اند، در حالی که میزان 
جذب شیر برای تولید مواد لبنی در صنایع  حداکثر 
8 میلیون تن اســت. چمنی بر این اساس میزان 
مصرف سرانه لبنیات در کشور را 8۰ کیلوگرم برآورد 
کرد. او در توضیح برآورد میزان سرانه مصرف لبنی،  
گفت: اگر میزان تولید شیر در کشور به ازای هر نفر 
را حداکثر ۱۰۰ کیلوگرم در نظر بگیریم، ۲۰ درصد 
آن از چرخه مصرف داخلی خارج می شود. او با اشاره 
به فاصله مصرف استاندارد لبنیات در ایران و جهان، 
اظهار کرد: این فاصله فقط یک عدد نیست و می تواند 
فاجعه بزرگی را برای مردم کشورمان رقم بزند. این 
کارشناس معتقد است؛ با یک دهم از هزینه ای که در 
آینده صرف نگهداری از سالمندان زمین گیر می شود 
می توان از این مشــکل در آینده جلوگیری کرد. 
چمنی عواملی مانند تورم و کاهش توان اقتصادی 

مردم را بر کاهش مصرف لبنیات موثر دانست.
    

چسب زخم های خارجی در 
کشور بدون مجوز هستند

بر اساس اطالعیه 
اداره نظارت بر تأمین 
و نگهداشت اداره کل 
تجهیزات پزشــکی، 
تمامی چسب زخم ها 
با برند خارجی در کشور 

غیرمجاز اعالم شــد. به گزارش خبرگزاری مهر، با 
توجه به اینکه در راســتای حمایت از تولید داخل 
به هیچ گونه چسب زخم خارجی از سوی اداره کل 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی، مجوز واردات داده 
نمی شود، تمامی چسب زخم های خارجی موجود در 
کشور غیرمجاز است. همچنین، تمامی دانشگاه های 
علوم پزشکی و مراکز درمانی با توجه به مورد اعالم 
شده باید از خرید کاالی غیر مجاز خودداری کرده 
و در صورت وجود این کاال نســبت به جمع آوری و 
امحای کاال و همچنین، برخورد با متخلفین مطابق 

دستورالعمل های ابالغی اقدام کنند.
    

افزایش نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای استان تهران

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران از افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای استان 
تهران خبر داد و گفت: نرخ تورم ماهانه استان تهران 
در آذر ۱۳۹8 به ۲.5 درصد رسیده که در مقایسه با 
همین اطالع در ماه قبل ۹دهم درصد افزایش داشته 
است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نعمت اهلل ترکی 
در تشریح نرخ تورم ماهانه خانوارهای استان تهران، 
گفت: منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. تورم ماهانه 
برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« به 
ترتیب۳.۳ درصد و ۲.۳ درصد بوده است. او افزود: 
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.5 درصد 
است که نسبت به ماه قبل، ۰.۹ درصد افزایش داشته 
است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 
۲.8 درصد بوده که نســبت به ماه قبل ۰.۳ درصد 

افزایش داشته است.
    

بهمن در توچال تهران؛ یک 
کشته و یک مصدوم

بر اثر سقوط بهمن 
در ارتفاعــات توچال 
تهران که صبــح روز 
جمعه، ششم دی، رخ 
داد، دست کم یک نفر 
کشته و یک نفر زخمی 

شــدند. به گزارش ایرنا، حســن فراهانی، رئیس 
جمعیت هالل احمر شــمیرانات، با اعالم این خبر 
گفت که حرکت بهمن در جایی بین ایستگاه 5 و ۲ 
توچال اتفاق افتاده و نیروهای امدادی با تماس های 
مردمی از موضوع باخبر شده اند. با این حال، جالل 
ملکی، سخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران، به 
خبرگزاری فارس گفته است: »متأسفانه اطالعات 
شــهروندان ضد و نقیض بوده و منتظر بررســی 

مأموران و جمع بندی اطالعات هستیم.«

از گوشه و کنار

رویا کاکاوند

فشــار خــون، انقبــاض رگ ها، 
رنگ پریدگی، مشکلت عصبی، افت 
دمای بدن، اختــالل خواب، کاهش 
شنوایی و ده ها عارضه دیگر می تواند 
ناشی از آلودگی هایی باشد که این بار 
به جای دهان و بینی از گوش ها وارد 
بدن می شــوند. بله سخن از آلودگی 
صوتی است. نوعی از آلودگی که شاید 
حتی آثار آن نسبت به آلودگی هوا یا 
خوراکی و آشامیدنی بیشتر باشد؛ اما 

کمتر به آن توجه می شود.
بالیی که هر روز بیشتر از دیروز در 
تار و پود زندگی شهری جا باز می کند 
و خود را نشان می دهد. تا جایی که بر 
اســاس اطالعات ایستگاه های ثابت 
ســنجش صوت در تهــران آلودگی 
صوتی در ۱۱ نقطــه از تهران به حد 

خطرناکی رسیده است. 
همچنین ۱۱ نقطه دارای شاخص 
آزاردهنده و شــش نقطه نامناسب 
برای کودکان و بیماران است و از میان 
ایستگاه های ثابت سنجش صوت در 
تهران تنها دو نقطه وضعیت مناسب 
و سالم دارند که ایستگاه های شهید 

محالتی و گلبرگ هستند.
ایســتگاه های میــدان نمــاز، 
خراسان، منطقه ۱8، بعثت، افسریه، 
نیروی هوایی، شهید گمنام، شهران، 
تهرانسر، حکیم و آذری ایستگاه هایی 
هستند که شــاخص آنها باالی ۷۰ و 

خطرناک است.
آلودگی صوتی چیست؟

هرچند می توان هــر نوع صدای 
ممتد، بلند،آزاردهنده، فراتر از توان و 
آستانه تحمل افراد را مصداق آلودگی 
صوتی دانست، اما با توجه به این که 
آســتانه تحمل افراد متفاوت است، 
استانداردی برای این منظور در نظر 

گرفته شده است. 
بر اساس این استاندارد حد مجاز 

آلودگی صوتی در شــهر های ایران و 
در مناطق مسکونی برای بازه زمانی 
۷ صبح تا ۱۰ شب برابر 55 دسی بل 
و برای ۱۰ شــب تا ۷ صبح برابر ۴5 

دسی بل اعالم شده است. 
اما اطالعات متوسط ایستگاه های 
ثابت سنجش صوت در تهران، نشان 
می دهد میزان آلودگــی صوتی در 
بیشتر مناطق این ابرشهر، باالتر از حد 
مجاز قرار دارند و در حالی که آستانه 
تحمــل آلودگی های صوتــی برای 
انسان ۶5 دســی بل است، در بعضی 
از مناطق تهران آلودگی های صوتی 

تا ۹۱ دسی بل رسیده  است.
 باقی کالن شــهرهای کشور هم 
وضعیت بهتــری ندارنــد. اصفهان 
با میانگین 8۲ دســی بل و مشهد با 
میانگین 8۰ دسی بل کالن شهرهای 
دیگر ایران هســتند که بــا آلودگی 
صوتی به طور جدی دســت و پنجه 

نرم می کنند.
به یاد داشته باشید اگرچه آستانه 
تحمل گوش انســان ۱۳۰ دسی بل 
اســت و ما درگیر و دار زندگی مدرن 
شهری به شنیدن صداهای مداوم و 
ناهنجار عادت کرده ایم، اما چه متوجه 
باشیم و چه متوجه نباشیم قرار گرفتن 
مدام در معرض این حجم از آلودگی 
صوتی عوارض جدی جسمی و روانی 
به همراه دارد و بر بازده کار و فعالیت ما 

تاثیرات غیرقابل انکاری دارد.

منابع اصلی آلودگی صوتی
صداهای ترافیکی یعنی صداهای 
ناشــی از تردد خودروها، اتوبوس ها، 
موتورســیکلت ها، عابریــن پیاده و 
مانند این ها ســروصداهای ترافیک 
شهری را تشکیل می دهند که به طور 
میانگین 85 دســی بل است. اگر در 
نزدیکی ایســتگاه های قطار باشید 
۱۰۰ دسی بل صدا را تحمل خواهید 
کرد و ساکنان نزدیک به فرودگاه ها 
هم آلودگی صوتی حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ 

دسی بل را تحمل می کنند.
صداهــای ناشــی از ســاخت و 
ســاز هم بخش قابل توجــه دیگری 
از سروصداهای شــهری را تشکیل 
می دهنــد. ســاخت و ســازهای 
ســاختمانی که در حال حاضر کمتر 
محله شــهری از آن مصون اســت، 
شامل صداهای فعالیت ماشین های 
سنگین، جابه جایی مصالح ساختمانی 
مانند تیرآهن و آجرو.. برش ســنگ، 
کار کــردن دریل و گودبــرداری و... 
اســت. میانگین صدای فعالیت های 
ســاختمانی بیش از ۱۰۰ دســیبل 

است.
در فضاهای تجــاری و اداری هم 
افزون بر صداهــای معمول، صدای 
دســتگاه های صنعتی مانند فن ها، 
ژنراتورها و کمپرسورها هم می توانند 
منبع آلودگی صوتی باشــند. حتی 
موســیقی ثابتی کــه در محل های 
تجاری به طــور مــداوم و دائمی در 
حال پخش اســت هم نوعی آلودگی 
صوتی است که برای کسانی که دائم 
در معرض آن قرار دارند آزاردهنده و 

آسیب رسان است. 
صداهــای ناهنجــار ناشــی از 
ترقه بازی و آتش بازی جشــن های 
آخر ســال هم اگر چه مقطعی است 
اما به شدت آزاردهنده و آسیب رسان 

است.
 البته که تمام آلودگی های صوتی 

خــارج از خانــه نیســت و خانه هم 
می تواند منبع آلودگی صوتی باشد. 
میانگین ســروصدای خانه را ۷۰ تا 
8۰ دســی بل اندازه گیری کرده اند. 
این ســروصداها معموال ناشی از کار 
کردن ماشین لباسشویی، ظرفشویی، 
جاروبرقی، خردکن، غذاساز، آسیاب 
و آبمیوه گیری، موســیقی ، رادیو و 
تلویزیون، سیســتم های تهویه هوا 

و... است.
وظایف حاکمیت در کاهش 

آلودگی صوتی
سال ۱۳5۳ شمسی نخستین باری 
بود که قانون گذاران کشور احساس 
کردند نیاز اســت تا برنامه ای مدون 
برای مقابله با آلودگــی رو به ازدیاد 
صوتی در نظر گرفته شود. پس از آن 
هم با توجه به ایــن که منابع آلودگی 
صوتی بیشتر و شدت این آلودگی در 
نتیجه باال رفتن تراکم محل زندگی 
مردم بیشتر می شد قوانین متعددی 
در این زمینه تدوین و تصویب شــده 

است.
بر اســاس قوانین موجود کنترل 
صدای ناشــی از کار کردن خودروها 
و موتورســیکلت های تولید داخل با 
کنترل تولید و کنتــرل معاینه فنی 
خودروها در طول سال، خارج کردن 
مشاغل پرسروصدا مانند جوشکاری، 
پرسکاری، تراشکاری، صافکاری و از 
مناطق مسکونی، ممانعت از استقرار 
کارخانجات صنعتی پرســروصدا و 

فعالیت آنها در مناطق مســکونی، 
خارج کردن ایستگاه های قطارهای 
بین شــهری؛ فرودگاه ها، پایانه های 
مسافربری بین شــهری، پادگان ه، 
پارکینگ های ترابری و غیره از مناطق 
مسکونی، ممانعت از تردد ماشین های 
ســواری و باری، قطارهای شــهری 
و بین شــهری، هواپیماهای و بقیه 
وسایل حمل و نقل که به علت طول 
عمر زیاد از رده خارج شده اند، توسعه 
حمل و نقل عمومی به منظور کاهش 
استفاده مردم از خودروهای شخصی 
و موتور سیکلت های که باعث افزایش 
آالینده های صوتی می شوند و برخورد 
جدیی قضایی با کســانی که موچب 
آلودگی صوتی می شــوند، وظایفی 
است که بر عهده حاکمیت و عمدتا 

شهرداری ها گذاشته شده است. 
در تهران که یکــی از آلوده ترین 
شهرها از نظر آالینده های صوتی است 
برخی از این اقدامــات مانند خروج 
صنایع و مشاغل پر سروصدا از شهرها 
شاید بیشــترین فعالیتی بوده است 
که در این زمینه انجام شــده  است. 
افزون بر این نصب عایق های صوتی 
در کناره های اتوبان هایی که حاشیه 
مسکونی دارند؛ قابل دیدترین فعالیت 

در این زمینه است. 
خروج برخی ایســتگاه های قطار 
بین شهری از مراکز مسکونی و انتقال 
بخش پروازهای خارجــی از فروگاه 
مهرآباد به فرودگاه امام خمینی هم 
کار دیگری بوده  اســت کــه در این 
زمینه انجام شده است. اما همچنان 
ایستگاه مرکزی قطار در قلب تهران 
فعال است و پروازهای داخلی فرودگاه 
مهرآباد از باالی ســر اهالی تهرانسر 
عبور می کنند. فعالیت پر سرو صدای 
ترافیک شــهری در پس مشکالت 
روز افزون ترافیکی و توسعه نیافتگی 
حمل و نقل عمومی رو بــه افزایش 

است.
کنترل عبور و مــرور خودروهای 
ســنگین شــاید در طول روز کمی 
از بار این آلودگی کاســته باشد، اما 
فعالیت خودروهای سنگین به ویژه 
آنها که برای انتقــال و تخلیه مصالح 
ساختمانی باید وارد محالت مسکونی 
شــوند آن هم ســاعت ۱۰ شب به 
بعد یعنی در زمان اســتراحت مردم، 
همچنان یک مشــکل همیشگی و 

آزاردهنده است.
 افزون بر تمام این مباحث افزایش 
فضای سبز و کاشت درختان بیشتر 
همچنان که بهتریــن روش مبارزه 
با آلودگی هوا اســت می تواند یکی 
از بهترین عایق هــای صوتی در هر 
منطقه را ایجاد کنــد؛ فرایندی که 
معموال در مناطق شهری شاهد رشد 

منفی آن هستیم.
مقابله با آلودگی صوتی در خانه

همان طور که پیشتر گفته شد، در 
خانه هم از شر آلودگی صوتی در امان 

نیســتیم. اما برخالف فضای شهری 
رفع ایــن آلودگی تا حــد زیادی در 

دستان خودمان است.
 پس افزون بر اینکه سعی می کنید 
تا خودرو و موتورســیکلت خود را به 
طور مرتب از نظــر فنی کنترل کنید 
تا سهم کمتری در آلودگی صوتی در 
سطح شهر داشته باشید، در خانه هم 
نکاتی را رعایت کنید تا هم خود و هم 
همســایه ها را از این آلودگی مصون 

دارید.
یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی 
و ماشین ظرفشویی اگر درست تراز 
نشوند و در جای مناسب قرار نگیرند 
با سر و صدای بیشتر از استاندارد کار 
می کنند. پس از هر چند وقت یک بار 

جای آنها را تنظیم کنید. 
 استفاده از وسایل پرسرو صدایی 
مانند جاروبرقی، آســیاب، غذاساز، 
خردکن و آبمیوه گیری را در ساعات 
مناسب از شــبانه روز انجام دهید. 
قطعا صدای این فعالیت ها در میانه 
روز که زمــان اســتراحت دیگران 
نیست و ســروصداهای دیگری در 
فضا وجود دارد کمتر شــنیده شده 
و آزار می رســاند. صدای تلویزیون، 
رادیو و موسیقی خود را بیشتر از حد 
مجاز بلند نکنید تا برای اهالی خانه 
و همســایه ها آزاردهنده نباشد. اگر 
عالقه دارید نیمه شــب یا با صدای 
بلند موسیقی گوش کنید، از گوشی 

هدفون استفاده کنید. 
حتی اگر شــما و همسایه هایتان 
همه اهل مدارا و مراقبت هســتید 
اما تیغه هــای دیوار میــان خانه به 
قدری نازک اســت که صدای پچ پچ 
همسایه هم شنیده می شود یا حتی 
قدم زدن همسایه باالیی مانند پتک 
بر سرتان کوفته می شود بهتر است 
از عایق هــای صوتی دیــوار و کف 
اســتفاده کنید تا ســالمت خود را 

تضمین کنید.
اگر در مشاغلی فعال هستید که 
ذاتا پر ســروصدا هســتند استفاده 
از گوشــی های که صــدا را کاهش 
می دهنــد را به هیچ عنوان دســت 

کم نگیرید.

آلودگی صوتی در ۱۱ نقطه از تهران به حد خطرناکی رسیده است

پر شدن چوب خط آلودگی های پایتخت!

خبر

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد:

رشد چشمگیر دیابت در ایران

بر اساس اطالعات 
ایستگاه های ثابت سنجش 

صوت؛ آلودگی صوتی در 
۱۱ نقطه از تهران به حد 

خطرناکی رسیده است.  
در تهران ۱۱ نقطه دارای 

شاخص آزاردهنده و 
شش نقطه نامناسب برای 
کودکان و بیماران است و 

از میان ایستگاه های ثابت 
سنجش صوت در تهران 

تنها دو نقطه وضعیت 
مناسب و سالم دارند

بر اساس این استاندارد حد 
مجاز آلودگی صوتی در 

شهر های ایران و در مناطق 
مسکونی برای بازه زمانی 
۷ صبح تا ۱۰ شب برابر ۵۵ 
دسی بل و برای ۱۰ شب تا 
۷ صبح برابر ۴۵ دسی بل 

اعالم شده است

فشار خون، انقباض رگ ها، 
رنگ پریدگی، مشکلت 
عصبی، افت دمای بدن، 

اختالل خواب، کاهش 
شنوایی و ده ها عارضه 
دیگر می تواند ناشی از 

آلودگی هایی صوتی باشد
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