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شهرنوشت

دبیر علمــی هجدهمین همایش 
اورژانس ها و بیماری های شــایع طب 
کودکان، گفت: براساس مطالعات در 
استان های سیســتان و بلوچستان، 
هرمزگان، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد 
کوتاهی قد، کم وزنی و الغری شــیوع 
باالیی دارد که ناشی از سوء تغذیه است.

به گزارش ایرنا، محمد تقی حسینی 
طباطبایی روز یکشنبه در یک نشست 
خبری کــه در بیمارســتان کودکان 
مفید برگزار شد، افزود: سوء تغذیه در 
استان های محروم کشور نگران کننده 
است و چون رشد مغزی کودکان در ۶ 
سالگی اتفاق می افتد، به همین دلیل 
تغذیه درست و سالم نقش مهمی دارد.

این استاد دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی ادامه داد: در حال حاضر 
کمبود آهن و ویتامین »آ« در کودکان 
و زنان باردار بســیار شایع است و سوء 
تغذیه شــاخص های سالمت را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
وی اظهــار کــرد: شــاخص های 
سالمت کودکان کشــور در مقایسه با 
کشور های منطقه خوب است، اما در 
مورد تغذیه کــودکان دچار چالش و 
نبود برنامه ریزی هستیم و باید فکری 

اساسی برای این موضوع شود.
طباطبایی با اشاره به اینکه اکنون 

مرگ و میر نــوزادان در کشــور ۹ در 
هزار موارد تولد و کودکان ۲۰ در هزار 
نفر است، ادامه داد: فوتی های ناشی از 
بیماری های عفونی کاهش یافته، اما 
مرگ و میر های متاثر از بیماری های 

قلبی و تصادفات افزایش یافته است.
به گفته دبیر علمــی هجدهمین 
همایش اورژانس ها و بیماری های شایع 
طب کودکان، کشور از نظر بهره مندی 
از پزشکان برجســته و پیشرفت های 
درمانی در شرایط مناسبی قرار دارد، 
اما به دلیل وجود مشــکالت، اکنون 
مهاجرت دانش آموختگان رشته های 
پزشکی و پرســتاری نگران کننده و 

ممکن اســت در ســال های آینده با 
مشکالتی مواجه شویم؛ از این رو باید 
نیرو های خود را به عنوان سرمایه های 
اصلی جامعه حفظ کنیم تا در آینده از 

هند و پاکستان پزشک نیاوریم.

استان های محروم، 
صدرنشین جدول تورم

سوء تغذیه کودکان در استان های 
محروم درحالی مطرح می شود که در 
ادوار مختلف  معموال شاخص نرخ تورم 
به تفکیک استان ها، نشان می دهد فشار 
تورم در اســتان های محروم بیشتر از 

استان های برخوردار بوده است. 
برای مثال بیشترین نرخ تورم۱۲ 
ماهه منتهی بــه مهر مــاه مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۸.۲ 
درصد است. در استان های دیگر مورد 
اشاره دبیر علمی هجدهمین همایش 
اورژانس ها و بیماری های شــایع طب 
کودکان، که کوتاهی قــد، کم وزنی و 
الغری ناشی از سوء تغذیه شیوع باالیی 
دارد نیز تورم ایــالم ۴7.۲ ؛ هرمزگان 
۴5.5 و سیســتان و بلوچستان ۴۰.۲ 

اعالم شده است.
لرســتان، خراســان شــمالی 
و سیســتان و بلوچســتان ۳ استان 
ایران هســتند که در مهر امسال نرخ 

تــورم خوراکی ها و آشــامیدنی های 
باالی ۸۰ درصد نقطه به نقطه را تجربه 
کرده اند؛ به این معنا که ســاکنان این 
استان ها در نخســتین ماه فصل پاییز 
برای خرید و مصرف یک سبد کاالها و 
خدمات یکسان ۸۰درصد بیشتر از مهر 

سال گذشته هزینه  کرده اند.
بر اســاس اعالم مرکز آمــار ایران 
در حالی ســاکنان اســتان لرستان با 
نرخ تورم نقطه بــه نقطه خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها به میزان ۸۸.۶ درصد 
در مهرماه امســال مواجه شــده اند 
که کمترین نــرخ تــورم خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها در اســتان بوشهر به 
میزان ۶۰.۴درصد ثبت شده و شکاف 
تورم کاالهای خوراکی و آشــامیدنی 
در بین این دو اســتان به ۲۸.۲درصد 

رسیده است.

شیوع پوکی استخوان در ایران
در ایران ســوء تغذیه تنها مختص 
کودکان نیســت. رئیس پژوهشــگاه 
علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران ماه گذشته با اشاره به 
اینکه در جمعیت باالی ۶۰ سال کشور، 
شیوع پوکی استخوان بیش از ۴۲ درصد 
است، گفت: این درحالی است که عدم 
دسترسی کافی به دستگاه تشخیصی 

بیماری سبب می شــود تا تشخیص 
پوکی استخوان برای نزدیک ۶۸ درصد 
کسانی که در معرض خطر هستند )دو 

سوم افراد( انجام نشود.
دکتر افشین استوار در آستانه روز 
جهانی پوکی استخوان در گفت وگوی 
تفصیلی با ایسنا، با اشاره به اینکه، زمینه 
ایجاد پوکی اســتخوان در کودکی و 
نوجوانی فراهم می شــود؛ گفت: اگر 
فردی در زمان کودکی و شیرخوارگی و 
پس از آن سبک زندگی نامناسب داشته 
باشد )عدم تغذیه مناسب، عدم فعالیت 
فیزیکی کافی، مواجهه با دود دســت 
اول یا دوم دخانیــات و...( زمینه بروز 
پوکی استخوان برای او در بزرگسالی 

فراهم می شود.
وی درخصوص تاثیر مصرف شیر 
و لبنیات در جلوگیــری از بروز پوکی 
اســتخوان، اظهار کرد: بــه طور کلی 
میــزان دریافت پروتئین، کلســیم و 
ویتامیــن D بــرای داشــتن یــک 
استخوان ســالم و قوی بسیار اهمیت 
دارد که ما یک اســتخوان قوی و سالم 
داشــته باشــیم. یکی از منابع اصلی 
تامین پروتئین و کلســیم، لبنیات و 
بخصوص شیر اســت. از سوی دیگر 
تغذیه انحصاری با شــیر مادر در دوره 
شیرخوارگی بســیار با اهمیت است 
و مطالعات مختلفی وجــود دارد که 
نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند 
در بزرگسالی توده استخوانی بهتری 
داشته و کمتر به پوکی استخوان مبتال 

می شوند.
وی افــزود: از طرفی بــرای پس از 
دوره شیرخوارگی شــواهد متعددی 
وجود دارد که مصرف لبنیات و شــیر 
می تواند میزان مورد نیاز کلســیم و 
پروتئین برای بدن را تامین کند و باعث 
پیشگیری از پوکی استخوان شود. از 

این رو برای داشــتن استخوان قوی بر 
مصرف لبنیات و شیر تاکید داریم.

آثار گرانی لبنیات بر افزایش بروز 
پوکی استخوان

استوار تاکید کرد: آنچه مسلم است 
این اســت که گران شدن لبنیات و در 
دســترس نبودن شــیر و مواد لبنی، 
مصــرف آن را در ســال های اخیر به 
شدت کاهش داده است و این می تواند 
عاملی باشد که در آینده مشکل پوکی 
استخوان تشدید شود. موضوع مهم تر 
این اســت که در کشــور ما جمعیت 
سالمندی به سرعت در حال افزایش 
اســت؛ بنابراین از آنجایــی که پوکی 
اســتخوان مشــکل دوره سالمندی 
است، تغذیه ناکافی در زمان جوانی و 
نوجوانی می تواند این مشکل سالمندی 

را تشدید کند.

پوکی استخوان 
در مناطق محروم شایع تر است

رئیس پژوهشــگاه علــوم غدد و 
متابولیســم دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران در پاســخ به این پرسش که آیا 
می توان گفت بروز پوکی اســتخوان 
در اســتان های محروم بیشتر از سایر 
استان ها اســت یا خیر؟ گفت: پوکی 
استخوان بیماری دوره سالمندی است؛ 
بنابراین اگر در گیالن شــیوع پوکی 
استخوان بیش از سیستان و بلوچستان 
باشد به این علت اســت که جمعیت 
ســالمند گیالن دو برابر سیســتان و 

بلوچستان است. 
اگر اثر سن را کنار بگذاریم و بدون 
این متغیر بخواهیم به ســوال پاسخ 
دهیم، جواب مثبت است و به طور کلی 
در مناطق کمتر برخوردار که امنیت 
غذایی پایین تر اســت، شیوع پوکی 
اســتخوان افزایش می یابد. به عنوان 
مثال یک فرد 5۰ ساله در استان گیالن 
به دلیل دسترسی بهتر و داشتن تغذیه 
مناسب تر، پوکی اســتخوان کمتری 
نسبت به یک فرد 5۰ ساله در سیستان 

و بلوچستان دارد.
بدیهی است که این شواهد و خبرها 
از وضعیت سوءتغذیه و فقر کودکان با 
تشوق سیاست فرزندآوری و افزایش 
جمعیت در تناقض آشکار است و پیش 
از افزودن کودکان به جمعیت کشور! 
وضعیت تغذیه، آموزش، بهداشــت،  
دسترسی به ســرپناه و... آنها نیازمند 

برنامه ریزی و سیاستگذاری است.

سوء تغذیه در استان های محروم نگران کننده است 
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رشیدی کوچی خبر داد:
 مخالفت مجلس با فیلترینگ دائمی 

واتس اپ و اینستاگرام
عضــو کمیســیون امور 
داخلی و شــوراهای مجلس 
گفــت: ریاســت مجلس و 
تعداد زیــادی از نمایندگان 
متفق القول بر عدم فیلترینگ 
شبکه های اجتماعی تاکید دارند.به گزارش »انتخاب«، 
جالل رشیدی کوچی، افزود: تصمیم مقامات امنیتی بر 
این است که تا زمان برگشت آرامش به جامعه، برخی 
شبکه های اجتماعی که بسترهای آشوب در آنجا شکل 
می گیرد، به طور موقت فیلتر شوند.او ادامه داد: در حال 
حاضر فضای متشنج و ناآرام به سمت فضای آرامش 
در حال حرکت اســت، امیدوارم بحث مسدود شدن 

شبکه ها مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.
    

وزارت اطالعات:
 شبکه گسترده بین المللی 
موادمخدر را منهدم کردیم

وزارت اطالعات از شناسایی و انهدام شبکه گسترده 
بین المللی توزیع مواد مخــدر که از طریق بکارگیری 
اتباع بیگانه فعالیت و روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم 
محموله های مواد مخدر را در کشــور پخش می کرد، 
خبر داد. به گزارش ایرنا،  در همین راستا با دستور مقام 
قضایی ۳۲ نفر از عناصر اصلی شبکه بازداشت و ۱۰5۴ 
حســاب بانکی متعلق به اعضای شبکه مسدود شد؛ 
عالوه بر آن حجم کالنی از اموال و دارایی متعلق به این 

شبکه شناسایی و توقیف شده است.
    

جرایم قطع درختان در تهران 
قسط بندی شد

اعضای شــورای شــهر 
تهران صبح دیــروز طرح دو 
فوریتی تقسیط بدهی عوارض 
شهرســازی در حوزه جرائم 
قطع درختان و ماده ۱۰۰ را به 
تصویب رساندند. به گزارش ایسنا، مهدی چمران در 
توضیح این طرح اظهار کرد: تقسیط بدون بهره با اقساط 
۲۴ ماهه برای همه شهروندان و اقساط ۳۶ ماهه برای 
ایثارگران در این طرح مدنظر قرار گرفته است.وی ادامه 
داد: گشایش خوبی در پرداخت عوارض با این مصوبه 
رخ خواهد داد و به یاد دارم که در ســال ۱۳۹۲ بودجه 
شــهرداری در این حوزه 7۰۰ میلیارد تومان بود که 

بعد از اجرای این مصوبه به ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
    

تشکیل جلسه کمیته اضطرار 
آلودگی هوا در تهران 

با توجه به وضعیت شــاخص آلودگــی هوا صبح 
دیروز، جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران در 
استانداری تهران برگزار و اعالم شد هوای تهران در چهار 
منطقه سه، چهار، شش و ۱۴ با شاخص باالی ۱5۰ در 
وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام افراد جامعه است.به 
گزارش فارس، بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر عدد 
۱۱۱ قرار گرفته و وضعیت میانگین هوای تهران برای 

گروه های حساس ناسالم است.
    

 مدرسه امداد و نجات 
راه اندازی می شود

رئیس جمعیت هالل احمر از راه اندازی مدرســه 
امداد و نجــات خبر داد.به گزارش ایلنا، پیرحســین 
کولیوند در جلسه شورای معاونین جمعیت هالل احمر 
گفت: تاسیس مدرسه امداد و نجات امروز در دستور کار 
هالل احمر قرار گرفته است و در چنین فضایی می توان 
نیروهایی توانمند تربیت و نظام ســالمت و امدادی 
جامعه را تقویت کرد. در این راستا با آموزش و پرورش 
نیز رایزنی خواهد شــد تا بتوان گامی موثر در عرصه 

آموزش برداشت.
    

خشک شدن تدریجی و غم انگیز 
دریاچه تاریخی طاق بستان

طاق بســتان بــه معنی 
طاق درست شــده از سنگ، 
مجموعه ای از سنگ نگاره ها 
و سنگ نوشــته های دوره 
ساسانی اســت که در شمال 
شرقی شهر کرمانشاه واقع شده است و در این مجموعه 
دریاچه ای نیز قرار دارد. به دلیل برداشت های بی رویه، 
کاهش بارندگی و خشکسالی دریاچه طاق بستان نیز در 
حال خشک شدن است درحالیکه طی سالیان گذشته 
چشمه های این دریاچه همواره تأمین کننده آب شهر 
کرمانشاه بوده است. هم اکنون نیز بخشی از آب شرب 
شهر کرمانشاه از چشــمه های طاق بستان در شمال 
کرمانشاه تأمین می شود.مقایسه عکس های قبلی و 

فعلی این دریاچه؛ خود شاهدی بر ماجراست.

از گوشه و کنار 

شاید سرود »برای دختر همسایه« را شنیده یا کلیپ آن را 
دیده باشید. کلیپی که از چند منظر قابل نقد و بررسی است. 
فارغ از اینکه هزینه ساخت چنین اثری را چه نهادی پرداخته 
اســت و کدام نهاد دغدغه آن را داشته تا چنین محتوایی را 
تولید کند؛ چند نکته فرهنگی دارد که در ادامه به آن اشاره 

می کنم.
خبرآنالین- حسین قره: تولید اثر بر اساس کپی کاری امر 
متداولی است، اگر به خاطر داشته باشید سال ۲۰۱۲ خواننده 
کره ای »پارک جه سانگ« معروف به »سای« آهنگی را به 
نام »گانگنام استایل« خواند، آهنگی که مختصات فرهنگی 
خاصی را به طنز روایت می کرد. ایــن تک آهنگ در همان 
سال ۸۰۳ میلیون بازدید داشت و ســال بعد به رکورد یک 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون بازدید در یوتیوب رسید. منطقه ای 
که در آن این کلیپ ضبط شد به نقطه ای برای گردشگری 
تبدیل شــد و... این تأثیرگذاری شــگرف وسیع باعث شد 
تا بســیاری از گروه های مختلف با تقلید از همان ســبک و 
شیوه به بیان نظرات خود بپردازند. به طور مشخص بخشی 
از فیلســوفان اخالق و فعاالن محیط زیست کنار هم جمع 
شدند و با تغییر شعر و همسو با خواست خود این تک آهنگ 
را بازخوانی کردند تا از موج ایجاد شــده روی این آهنگ به 
نفع یک جریان فرهنگی استفاده کنند. این اتفاق دو نکته 
مهم داشت: یک اینکه؛ همه پذیرفتند که تک آهنگ سای 
تأثیرگذار بوده است. دوم اینکه همه پذیرفتند که بسیاری 
این آهنگ را گوش داده اند و ایــن آمار غیرواقعی نبوده و به 
عبارتی ارتش های ســایبری و اکانت های فیک و چه و چه 

که در همه جای دنیا متداول اســت به پخش گسترده این 
آهنگ در جهان کمکی نکرده اند و سای را مخاطب گسترده 

شنیده است.
حال اگر به سرود »برای دختر همسایه« برگردیم، این 
نکات برجسته می شود:یک اینکه ســازندگان سرود برای 
دختر همسایه پذیرفته اند که آهنگ شروین حاجی پور با نام 
»برای« تأثیرگذار بوده است. اینجا هم منظر فنی موسیقی 
آن اثر مهم می شــود و هم بافت و ساخت شــعر و کاری که 

حاجی پور کرده است.
نکته بعد این است که ســازندگان با ساخت اثر بر اساس 
الگوی کار حاجی پور اعتراف می کنند که هم آن اثر به غیر از 
منظر موسیقی و متن، از منظر گستردگی و فراوانی توانسته 
است نظر مخاطبان وسیعی را به خود جلب کند، آن قدر که 
سازندگان به روی این فرض حساب کرده اند که این ملودی 
در فضای هر دو کشور ایران و افغانستان شناخته شده است 
و بر اساس این آشناپنداری بخش قابل توجهی از مخاطبان 
آن تک آهنگ شروین حاجی پور، کلیپ این تک آهنگ را هم 
خواهند دید. این اعتراف با سایر حرف هایی که جریان حامی 
برای دختر همســایه می زنند، فرق فاحش دارد، وقتی که 
نمایندگانشــان می گویند آن طرز تفکر که حاجی پور در 
ترانه اش آنان را نمایندگی کرده یک درصد هستند و اندکند 
و اقلیتی بیش نیستند؛ چرا این هزینه فرهنگی را می کنند تا 
بر اساس الگوهای همان اقلیت اثری هنری خلق کنند. این 

پارادوکس و تعارض و تناقض آشکاری است.
به نکات باال این را هم اضافه کنید که از منظر فلسفه هنر 

در یک اثر هنری فرم و محتوا درهم تنیده هستند، یعنی این 
محتواســت که فرم اثر را می سازد، بحث مطولی دارد حتی 
فرم گرایان نیز درنهایت این را می گویند که فرم های تازه آنان 
محتواهای متفاوتی را خلق می کند. حاال اگر هر کدام از این 
دو سو را قبول داشته باشیم، برای دختر همسایه در فرمی که 
محصول یک جریان فکری و فرهنگی دیگر است محتوایی را 
ریخته اند که از قالب آن فرم بیرون می زند و برای آن نیست، 
اگر محتوا را هم اصل بگیریم، محتوای آنان نباید در قالب و 
فرم جریانی که به آن اعتقادی ندارند ریخته شود. کالم آخر در 
اینجا اینکه وقتی به فرم و محتوایی اعتقاد ندارید، نمی توانید 
اثری هنری در همان فرم محتوا تولید کنید یا اینکه آن را در 
ناخودآگاه باور کرده اید و تعارضتان ظاهری است یا اثر هنری 

ساخته شده عمیق و قابل اعتنا نخواهد بود.

تک خوانی زنان کدام سوی مرز آزاد است؟
سرفصل دوم، تک خوانی زنان است. عجیب است تمام 
رسانه های ایرانی که برای دختر همسایه را منتشر کرده اند در 
مورد حضور زنان در ورزشگاه موضع منفی دارند و تک خوانی 
زنان بینشــان حرمت دارد؛ اما اگر دختران همسایه یعنی 
زنان هم زبان افغانســتانی آهنگی را تک و هم خوانی کنند، 
حرمت ها برداشته می شود و دیگر تمام آن اصولی که بر آن 

پا می فشردند، را زیر پا می گذارند. این تعارض دیگری است 
که این اثر به وجود می آورد. اگر زنــان می توانند بخوانند و 
خواندنشان حرمت ندارد در حد و حدود همین کلیپ برای 
دختر همسایه، خب این فرصت به بانوان ایرانی هم داده شود 
تا اجرا کنند و رسانه های اصولگرا هم آن را منتشر کنند وگرنه 
این کاله شرعی بسیار بزرگ تر از آن است که هیچ دین داری 

بپذیرد و سر کند.

آزادی و آزادگی با آگاهی تعارض دارد؟
درباره شعر و محتوای آن می توان مفصل و مطول بحث 
کرد که مثاًل آزادی و آزادگی چه تعارضی با آگاهی دارد که 
در شعر برای دختر همســایه سعی شده است دوگانه اش را 
بســازد. بی هیچ تردیدی در آزادی، آگاهی ایجاد می شود و 
آگاهی منبع اصلی آزادی است. این دو معارض نبوده و مکمل 
یکدیگرند. هرچند به بندبند دیگر این سروده می شود اشاره 

کرد و نکات آن را مورد بررسی قرار داد.
آثار شتاب زده و واکنشــی هرچقدر هم که پایش هزینه 
شود، نمی تواند با آثاری که بر اساس جوشش فردی حاصل 
شده است، رقابت کند، این یک اصل هنری است. دختران 
افغانستان قطعاً می توانند تجربیاتی که در بیشتر از نیم قرن 
گذشته داشــته اند را روایت کنند و حتی اگر از این بضاعت 
فرهنگی استفاده درست شــود، می تواند روی بسترهای 
فرهنگی تمام منطقه خاورمیانه تأثیر بگذارند، همان طور که 
تجربیات زنان ایرانی در صدسال گذشته می تواند تأثیرگذار 
باشد؛ اما مســئله مهم این است، اثر هنری حاصل جوشش 
است شما می توانید به منابع فکری یک هنرمند شک کنید 
و ایده اش را زیر ســؤال ببرید اما نمی توانید جلو تأثیرش را 
بگیرید یا با خلق آثار تقلیدی تاثیر کارش را کم کنید بلکه 
به بسط اثر او کمک می کنید. اگر می خواهید اثری تاثیرگذار 

بسازید نیاز است تا بستر جوشش را باز بگذارید.

نقدی بر یک ویدئوی سفارشی و جهت دار

دختران همسایه می توانند آواز بخوانند ما نه!

نقد

خبرها از وضعیت سوءتغذیه 
و فقر کودکان با تشوق 
سیاست فرزندآوری 
و افزایش جمعیت در 
تناقض آشکار است و 

پیش از افزودن کودکان به 
جمعیت کشور! وضعیت 

تغذیه، آموزش، بهداشت،  
دسترسی به سرپناه و... 

آنها نیازمند برنامه ریزی و 
سیاستگذاری است

دبیر علمی هجدهمین 
همایش اورژانس ها و 

بیماری های شایع طب 
کودکان، گفت: براساس 
مطالعات در استان های 
سیستان و بلوچستان، 

هرمزگان، ایالم و کهگیلویه 
و بویراحمد کوتاهی قد، کم 
وزنی و الغری شیوع باالیی 
دارد که ناشی از سوء تغذیه 

است


