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بدون تردید یکشنبه احساساتی ترین 
روز این فصل فوتبال اروپــا بود. جایی که 
هشــت بازیکن برای آخرین بار در ترکیب 
تیم و یا برای آخرین بار روبه روی سکوهای 
خودی به میدان رفتند. در این روز حساس 
البته نتایج مهمی نیز رقم خورد و سرنوشت 
قهرمانی ســری آ و لیگ برتر به روز پایانی 
رفت اما مهم تریــن اتفاق بــدون تردید 
آخرین مواجهه چندین ستاره با هواداران 
تیم خودی بــود. صحنه هایی که موجب 
خلق لحظات احساسات برانگیز زیادی در 

کشورهای مختلف دنیا شد.
 خداحافظ هیوال

همه دورتموندی  ها می دانستند که این 
واپسین مسابقه هالند برای تیم شان به شمار 
می رود و حتی همه می دانستند که مقصد 
بعدی او کدام باشگاه اســت. با این وجود 
روبه رو شدن با این حقیقت در سیگنال ایدونا 
پارک اصال ساده به نظر نمی رسید. چراکه 
ارلینگ بهتریــن و محبوب ترین بازیکن 
این ســال های دورتموند بود. او در آخرین 
بازی اش موفق به گل زنی برای تیم نیز شد. 
چیزی نمانده بود زنبورها در آخرین بازی 
فصل شکست بخورند اما این تیم با گل هالند 
به بازی برگشت و سرانجام توانست پیروزی را 
جشن بگیرد. جالب اینکه لحظاتی بعد از این 
وداع اشکبار، هالند در حالی در یک باشگاه 
شبانه دیده شد که همچنان لباس دورتموند 
را به تن داشت. ظاهرا این رابطه دوطرفه و به 
شدت عاشقانه حتی با وجود انتقال هالند به 

منچسترسیتی، قطع نخواهد شد.
بدرود سوپرمن

اگر طرفداران دورتموند از جدایی هالند 
خبر داشــتند، طرفداران بایرن مونیخ با 

صحنه های دست تکان دادن لواندوفسکی 
برای سکوها شوکه شدند. قبال زمزمه هایی 
در مــورد این جدایی به گوش می رســید 
اما هیچکس انتظار نداشــت این زمزمه ها 
چندان جدی باشند. ساعاتی بعد از آخرین 
مسابقه فصل بایرن اما اعالم شد که باشگاه 
نتوانسته با لوا برای تمدید به توافق برسد. 
خود لواندوفسکی نیز این خبر را تایید کرد 
و از تمایلش به جدایی خبر داد. او البته هنوز 
یک فصل دیگر با بایرن قرارداد دارد اما ظاهرا 
تصمیم گرفته قراردادش را تمدید نکند و 
به همین خاطر ممکن است باشگاه گزینه 
فروش او را روی میز قــرار بدهد. لوا در این 
سال ها چند بار در آستانه پیوستن به رئال 
مادرید بود اما به نظر می رسد این بار مقصد او 
تیم دیگری در اللیگاست. بارسا جدی ترین 
مشتری این ستاره به شمار می رود و ژاوی 
هرناندز نیز به شدت به سبک بازی او عالقه 

دارد.
مارک در یک نمای دیده نشده

تساوی با سیتی، نتیجه بسیار جالبی 
برای وســتهم بود و امیدهــای قهرمانی 
لیورپول را زنده نگه داشت اما این بازی برای 
وستهمی ها تحت تاثیر یک وداع همیشگی 
بود. مارک نوبل آخرین بازی خانگی دوران 
فوتبالش را ســپری کرد. ستاره همیشه 
خونسرد چکش ها برای اولین بار در دوران 
فوتبالش در لحظات پایانی این بازی در حال 
اشک ریختن دیده شــد. »آقای وستهم« 
تقریبا در همه دوران فوتبالش در این باشگاه 
بازی کرده و فقط دو حضور قرضی بســیار 
کوتاه در دو باشــگاه دیگر داشته است. او 
محصول آکادکی وستهم اســت و انتظار 
می رود در پایان دوران فوتبالش نیز به عنوان 
مربی یا مدیر در این باشگاه به کار ادامه بدهد. 
ستاره 35 ساله وستهم هنوز یک بازی دیگر 

برای این تیم دارد اما نبرد این هفته، آخرین 
تجربه توپ زدن مارک نوبل در اســتادیوم 

لندن به حساب می آمد. 
فرانک و دو بازی بزرگ

برد ارزشمند میالنی ها روبه روی آتالنتا 
در حساس ترین بازی این هفته نیز، آخرین 
مسابقه خانگی فرانک کسی در سن سیرو به 
حساب می آمد. یک تجربه بسیار باشکوه 
برای بازیکنی که فصل آینده برای باشگاه 
بارسا به میدان خواهد رفت. کسی در این 
سال ها به مرور زمان به یک ستاره در میالن 
تبدیل شد. او و هم تیمی ها حاال این شانس 

را دارند که بعد از یک دهه، روسونری را به 
قهرمانی لیگ ایتالیا برســانند. میالن در 
دیدار هفته پایانی تنهــا به یک امتیاز نیاز 
خواهد داشت تا قهرمانی لیگ ایتالیا را بعد 
از سال ها جشن بگیرد. اگر این اتفاق رقم 
بخورد، وداع هافبک دفاعــی این تیم در 
بهترین حالت ممکن اتفاق خواهد افتاد و 
می تواند تصویــری از او با جام قهرمانی به 

نمایش بگذارد.
لوئیس و باز هم اشک! 

برای دومین بار در این ســال ها لوئیس 
سوارز در حال ترک کردن یک باشگاه اشک 

ریخته است. هرچند که این دو تجربه برای او 
کامال متفاوت به نظر می رسد. دو سال قبل 
بود که رونالد کومان در یک تماس تلفنی 
از بی میلی اش به حفظ سوارز خبر داد و در 
نهایت این بازیکن را ناچار کرد که تمرین 
تیم را با اشک ترک کند. لوئیس حاال این بار 
در آخرین بازی خانگی فصل اتلتیکومادرید 
با هواداران باشــگاه خداحافظــی کرده و 
در فضایی متفاوت با بارســا از این تیم جدا 
شده اســت. طرفداران آتلتی نیز به خاطر 
عملکرد خوب ســوارز در فصل گذشته و 
قهرمانی اللیگا، به شــدت این بازیکن را 

مورد تشــویق قرار داده اند. لوئیزیتو بعد از 
ترک مادرید، پیشــنهادهای زیادی دارد 
که بهترینش پیشنهادی از سوی همبازی 
ســابق اش اســتیون جرارد برای رفتن به 

استون ویالست. 
لورنزو اینسینه

مرد ریزنقش و محبوب سن پائولو نیز 
در جریان آخرین دیدار خانگی فصل، برای 
همیشــه با هواداران ناپولی خداحافظی 
کرد. اینسینه فصل آینده در ام .ل.اس توپ 
می زند و پایــان کار او در ناپولی با یک برد 
شیرین و البته زدن یک گل همراه بوده است. 
اینسینه در روز جدایی، طرفداران ناپولی را 
یک خانواده بزرگ برای خودش دانست و 
اسپالتی نقش او در سری آ را مثل بزرگانی 
همچون باجو، دل پیرو و توتی دانســت. 
لورنزینیو 12 سال در عضویت ناپولی بود و 
122 گل برای این تیم به ثمر رساند. او در این 
سال ها یکی از محبوب ترین بازیکنان این 
باشگاه نیز به حساب می آمد و دوران بسیار 
خوبی را در ناپل سپری کرد. خیلی ها در این 
شهر اینسینه را یک مارادونای کوچک برای 

تیم شان می دانستند.
خداحافظی بدون ماسک

پائولــو دیبــاال و نقــاب معروفش در 
جشــن های گل زنی نیز رســما به کار در 
یووه پایان دادند. مرد شماره 10 بیانکونری 
این هفته برای آخرین  بار در ورزشگاه آلیانز 
تورین به میدان رفت. مذاکرات طوالنی بین 
این ستاره و یووه در نهایت به نتیجه نرسید 
و حاال دیباال فصل را در یک باشگاه جدید 
شروع خواهد کرد. این ســتاره آرژانتینی 
پیشنهادهای زیادی دارد که تاتنهام و اینتر 
مهم ترین شان هستند. به نظر می رسد او 
در ایتالیا خواهد ماند تا برای باشگاه اینتر به 
میدان برود. تصمیمی که بــرای هواداران 

یوونتوس بســیار تلخ به نظر می رسد. این 
هوادارها البته در آخرین بازی دیباال، این 
فوتبالیست را مورد تشویق قرار داده اند و از 

او حمایت کرده اند. 
در انتظار تصمیم نینجا

کیلیان امباپه هم در پایان رقابت های این 
فصل لیگ فرانسه، تلویحا با هواداران تیمش 
وداع کرده است. او اخیرا در یک مصاحبه 
اعالم کرده که تصمیم نهایی اش را گرفته 
اما فعال آن را اعالم نمی کند. تصمیمی که 
به نظر می رسد منتقل شدن به رئال مادرید 
باشد. به هر حال باشگاه پاریسی دست به 
هر کاری می زند تا کیلیان را در تیم حفظ 
کند. آنها پیشنهاد تازه ای نیز برای حفظ 
این ستاره ارائه کرده اند و به هر قیمتی برای 
حفظ او تالش می کنند. تالشی که به نظر 
می رسد چندان موفقیت آمیز نخواهد بود. 
رفته رفته باید برای دیــدن اولین تصاویر 
امباپه در پیراهن باشگاه جدیدش یعنی 
رئال مادرید آماده شویم. به نظر می رسد او 
سرانجام آماده است تا به تیم محبوب دوران 

نوجوانی اش منتقل شود. 

داستان هشت خداحافظی در یک روز

اشک های یکشنبه! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اگر طرفداران دورتموند از 
جدایی هالند خبر داشتند، 

طرفداران بایرن مونیخ با 
صحنه های دست تکان 

دادن لواندوفسکی برای 
سکوها شوکه شدند. قبال 
زمزمه هایی در مورد این 

جدایی به گوش می رسید 
اما هیچکس انتظار نداشت 
این زمزمه ها چندان جدی 

باشند
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آدرنالین

آریا طاري 

دخانیات، قشر جوان را هدف گرفته است
17 تا 23 اردیبهشــت ماه هفته سالمت نام دارد و برنامه های هفته سالمت در 
راستای آشنایی بیشتر مردم، تصمیم گیران و تصمیم سازان با موضوعات مهم 

حوزه سالمت برگزار می شود.
شــعار امســال برای این هفته، با توجه به وضعیت جامعه بشری »سالمت ما، 
سالمت سیاره ما« انتخاب شده و متضمن این است که بدون سالمتی محیط 
زیست و ساختار زندگی بشری نمی توان انتظار سالمتی پایدار داشت. بنابراین 
باید به تامین همه جانبه و پایداری ســالمت  باور و دغدغه داشته و با تالش و 

میثاق خود این نیاز فطری بشری را جامه عمل پوشید.
در مسیر دشوار آگاه سازی جامعه، مطالبه گری و ایجاد گفتمان غالب و دستیابی 
به تمامی ابعاد ســالمتی باید عوامل مسئول پای کار بیایند. بی تردید تشکل 
های مردم نهاد، ســمن ها و یکایک اندیشــمندان و افراد دارای نفوذ کالم می 
توانند در ایجاد یک گفتمان عمومی در مســیر تامین این خواسته بحق نقش 

مهمی را ایفا کنند.
در این راســتا، ارتقا ســالمت در خانواده و افزایش امید بــه زندگی از طریق 
پیشگیری، آگاه سازی، حساس سازی و ارائه خدمات از جمله محورهای برنامه 

ارتقا سالمت در سطح شهرستانهای مازندران است.
پرداختن به سالمت در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان ها 
ضروری است و در همین راستا و جهت اهمیت بخشی به سالم ماندن هم استانی 
های عزیز در گفت و گو با دکترعباس علیپور معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران از زوایای مختلف به این موضوع مهم پرداختیم.
 سالمت مرز ندارد

یکی از مشــکالت ما در حوزه سالمت، حوادث شغلی اســت. در کارخانه ها و 
سازمان ها، سالمت کارگران برای کارفرما باید مهم باشد. در پیشگیری و بهداشت 
شغلی با هزینه کم می توان مانع از مخاطرات بزرگ شد. به عنوان نمونه عینک 

محافظ می تواند از آسیب به چشم جلوگیری کند.
اهمیت دادن به سالمت مشاغل موجب می شود تا کاهش هزینه های سالمت 

کارکنان را شاهد باشیم که این وضعیت تاثیر بهتری نسبت به درمان دارد.
وزارت بهداشــت نیز با مهم خواندن موضوع ســالمت، رسالت خود را محدود 
به درمان ندانســت بلکه مهمترین وظیفه اش را پیشگیری از بیماری ها و ارائه 

آموزش به جامعه اعالم کرده است. 
سالمت، موضوعی بین بخشی است. آلودگی هوا، کیفیت راه ها و خودروها ممکن 
اســت باعث اختالل سالمت شود بنابراین هماهنگی بین سازمانها برای تامین 

سالمت مردم نقش مهمی دارد.
 مزرعه ارتباط تنگاتنگی با تغذیه سالم دارد

دکترعباس علیپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دراین باره می 
گوید: امنیت غذایی بعنوان یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران بخش 
بهداشت در دنیا مطرح بوده است. عوامل متعددی در ایجاد ناامنی غذایی موثرند 
که می توان به تغییرات آب و هوایی و خشکسالی، مهاجرت از روستا به حاشیه 
شــهر، بیکاری، آگاهی های تغذیه ای کم و عادات و رفتار های غلط غذایی و 
کاهش دسترسی بدلیل افزایش قیمت مواد غذایی اشاره کرد که در صورت بی 
توجهی به آنها احتمال گرسنگی، اشکال مختلف سوءتغذیه بصورت کوتاه قدی 
و الغری کودکان، اضافه وزن و چاقی و ناامنی غذایی در گروه های آسیب پذیر 

افزایش خواهد یافت.
ناسالم بودن غذا ممکن است از مزرعه تا سفره اتفاق بیفتد و بعنوان مثال وجود 
انواع آالینده ها در محصوالت کشاورزی، میزان باالی قند و نمک، اسید چرب 
ترانس و اشباع در مواد غذایی و در نهایت مصرف غذای ناسالم نیز امنیت غذا و 

تغذیه را به مخاطره می اندازد.
با توجه به پروسه تولید مواد غذایی، بخش کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با تغذیه 
سالم دارد و توجه به تولید محصول سالم با رعایت اصول استفاده از انواع سموم 
وکودهای آلی و شیمیایی، نحوه نگهداری و انبار مواد غذایی، حمل محصوالت 
کشاورزی به کارخانجات، روش های فرآوری، بسته بندی، حمل تا فروشگاه های 
عرضه و در نهایت خرید و روش های طبخ همگی بر مصرف یک غذای خوب، 

مغذی و سالم توسط خانواده ها تاثیرگذار است.
در همین راستا و همگام با سیاست های کشوری، اقدامات بسیار مهمی در گروه 
بهبود تغذیه استان جهت تحقق بخشیدن به شعار ایمنی غذا از مزرعه تا سفره 

برنامه ریزی و در حال اجرا است.
برنامه های آموزش همگانی به عموم مردم در خصوص نکات اساسی در خرید، 
آماده ســازی، پخت و مصرف مواد غذایی، اهمیت مصرف میوه و سبزی سالم، 
احداث باغچه های ارگانیک ســبزی، ایمنی غذا در مدارس، تغذیه ســالم در 
رستوران ها و مراکز جمعی، اهمیت کاهش مصرف قند، نمک و چربی، مصرف 
مواد غذایی غنی شده، مصرف صحیح مکمل های موردنیاز گروههای سنی، ارائه 
خدمات مشاوره تغذیه رایگان به گروه های سنی مختلف و... از مهمترین برنامه 

های در دست اقدام این گروه در سالجاری است.
الزم به توضیح اســت که مردم محترم استان در صورت ابتال به چاقی و اضافه 
وزن، دیابت و یا فشارخون باال با مراجعه به پایگاه های پزشک خانواده و ارجاع 
به کارشناسان تغذیه می توانند از خدمات رایگان مشاوره تغذیه بهره مند شوند. 

 دخانیات، قشر جوان را هدف گرفته است
بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت باالی 15 سال جهان محصوالت تنباکو را 
به شکل تدخینی )سیگار، قلیان، چپق( مصرف می کنند. سن شروع استفاده از 
دخانیات در بســیاری از کشورها زیر 15 سال است و شیوع مصرف آن در بین 

جوانان بسیار باالست. 
هر نوع ماده دخانی عامل اصلی در ایجاد بسیاری از بیماری های کشنده از جمله 
بیماریهای قلبی و عروقی، بیماریهای تنفسی و سرطان های ریه بوده و هرساله 

موجب مرگ بیش از 8 میلیون نفر در جهان می شود. 
شاخص شیوع مصرف دخانیات بخصوص قلیان، در منطقه مدیترانه شرقی 8 
درصد و در کشورمان 13.34 درصد و در استان مازندران 10.26 درصد جمعیت 

باالی 15 سال را شامل می شود.
بر اساس ماده واحده مصوب 1384/8/7 به دولت جمهوری اسالمی اجازه داده 
شده است به کنوانسیون چارچوب ســازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل 
دخانیات ملحق گردد که هدف این کنوانسیون و پروتکل های آن، حفظ نسل 
های حال و آینده از اثرات زیانبار بهداشتی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی 
اســتعمال دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود حاصل از دخانیات با تاکید بر 

اهداف زیر می باشد. 
  اهداف کالن این برنامه در سطح جهانی:

 1-پایش مصرف دخانیات و سیاست های پیشگیرانه
 2-محافظت از مردم در برابر دود مواد دخانی

 3-ارائه خدمات ترک دخانیات برای شهروندان
 4-هشدار در مورد مخاطرات مصرف دخانیات

 5-اعمــال محدودیت های مربوط به تبلیغات و ترویج و حمایت از محصوالت 
دخانی 

 6-افزایش مالیات بر محصوالت دخانی
  7-ساماندهی فروش محصوالت دخانی

در حال حاضر کشور ما به همراه سایر کشورهای مدیترانه شرقی در یک برنامه 5 
ساله در پی ایجاد شهر و روستای بدون دخانیات است. )روستای یالبندان  و شهر 

کالرآباد شهرستان عباس آباد( 
شهر و روستای بدون دخانیات، شهر یا روستایی است که در آن: فروش، عرضه و 
استعمال محصوالت دخانی ضابطه مند شده است. مردم از مواجهه با دود دست 
دوم دخانیات محافظت می شوند. تبلیغ و ترویج مستقیم و غیرمستقیم دخانیات 
کامالً محدود شده است. آگاه سازی عمومی در مورد مضرات استعمال دخانیات 
انجام شده است. مصرف کنندگان به ترک دخانیات تشویق و تسهیالت الزم در 
اختیار آنان قرار می گیرد. درمجموع با مدیریتی پویا، جلب مشارکت و مطالبه 
گری شهروندان و ارزیابی و ارزشیابی هدفمند، بر هر دو راهبرد کاهش عرضه و 
تقاضا تمرکز کرده، انتظار می رود بتدریج شیوع استعمال دخانیات در این مناطق 

با همکاری همه جانبه کاهش یابد.
  بالیای طبیعی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

بالیای طبیعی به مجموعه ای از حوادث زیانبار گفته می شود که منشا انسانی 
ندارنــد. این حوادث معموالً غیر قابل پیش بینی بوده و از مدت های قبل نمی 

توان پیش بینی کرد.
مصائب و بالیا، چه طبیعی و چه انسان ساخت دارای آثار و نتایج مخربی هستند 
که ممکن است عمیق و آشکار و یا نامعلوم و پنهان باشند. بیش از 90 درصد 

آسیب دیدگان و 50 درصد خســارات مالی و جانی مرتبط با حوادث طبیعی 
جهان در آسیا اتفاق می افتد.

ایران عزیز ما با توجه به موقعیت جغرافیایی و شــرایط اقلیمی همواره جزء ده 
کشــور اول از نظر آمار وقوع و مرگ و میر ناشــی از بالیای طبیعی بوده است. 
به طور کلي از 40 مورد بالي شــناخته شــده حداقل وقوع 31 بالی طبیعی 
شــامل زلزله، سیل، طوفان، آلودگی آب وهوا و محیط زیست، سونامی، آفات و 
بیماری های نباتی، هجوم حشرات و جوندگان، خشکسالی و گرد و غبار و بالیای 
انسان ساخت مانند جنگ، بمباران شیمیایی، ترور، گروگان گیری، سرقت های 

مسلحانه و نشت مواد سمی مضر در کشور ما به وقوع پیوسته است.
هرچند رویداد حوادث و بالیای طبیعی در طول حیات بشر در جوامع مختلف 
منجر به بروز خســارات جانی و مالی فراوانی گشــته و کماکان بسته به سطح 
توسعه نیافتگی کشورها و جوامع بشری خساراتی وارد می شود اما با توسعه علم 
و پیشرفت تکنولوژی و سازماندهی اصولی، برخی از کشور ها توانسته اند به مقابله 

با بالیا برخاسته و میزان خسارت را کاهش دهند. 
استان مازندران با توجه به شرایط اقلیمی، تراکم باالی جمعیت، مسافر و مهاجر 
پذیری، جاده های مواصالتی کوهستانی، وجود سدهای بتنی و خاکی متعدد، 
قرار گرفتن در دامنه نفوذ جریانات سرد شمالی و بادهای غربی و مدیترانه ای، 
آتشفشــان نیمه فعال دماوند و قرار گرفتن 75 درصد از وسعت استان روی دو 
گسل از غرب تا شرق، شرایط و ظرفیت وقوع انواع مخاطرات را دارد. بگونه ای 
که در طول ســال در نقاط مختلف استان انواع حوادث طبیعي همچون سیل، 
زلزله، رانش زمین، سقوط بهمن و نفوذ جریانات آب و هوایی و همچنین حوادث 
غیرطبیعي همچون اپیدمی بیماری های منتقله از آب و غذا، حوادث ترافیکي، 
هجوم و تجمع مسافرین، حوادث نشــت مواد شیمیایی، غرق شدگی و آتش 

سوزی همواره در حال وقوع است.
از آنجائیکه مردم هر جامعه ای که تحت تاثیر حوادث و مخاطره قرار می گیرند 
بیش از همه از خسارات وارده رنج می برند و در شرایط اضطرار در خط مقدم به 
کمک و امداد به همنوعان خود هستند لذا آشنایی آنها از مخاطرات و خطر های 
که در محل سکونت ممکن است اتفاق بیافتد می تواند زمینه ای برای آمادگی 
مناسب تر در مواجهه با حوادث و برخورد مناسب با وقایع را افزایش داده و باعث 

کاهش آالم و خسارت های جانی و مالی گردید. 
از این رو از ســال 1396 تاکنون بهورزان و مراقبین ســالمت در سطح استان 
براساس بسته خدمات سالمت مبادرت به اجرای برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی 
خانوارها به بالیا را در دستور کار قرار دادند بگونه ای که تاکنون یک میلیون و 

936 هزار نفرخدمت برای خانوارهای استان صورت گرفت. 
بر اساس آنالیز انجام شده از اطالعات ثبت شده از سال 96 الی 1400 در سامانه 
های در دسترس معاونت بهداشتی، متوسط آمادگی خانوار های استان به بالیا 
36.91 درصد می باشــد. این در حالیست که بر اساس گزارش دفتر مدیریت 
کاهش خطر بالیای وزارت در تا ســه ماهه اول ســال 1399 متوسط آمادگی 

خانوارها در برابر بالیا در کشور 30.7 درصد بوده است.
همکاری سازمان های ذینفع و مشــارکت مادران خانواده های استان بعنوان 
بازوان نیرومند اجرای برنامه های خانواده محور حوزه بهداشت و همکاری آنها در 
قالب سمن ها و سفیران سالمت در بطن جامعه می تواند باعث انتشار مطالب 
آموزشــی، افزایش توانمندی خانواده ها و در نهایت ارتقا تاب آوری جامعه در 

مواجهه با بالیا گردد.
  تنه زدن زباله های روستایی به زباله های شهری

امــروزه تولید زباله در منازل افزایش یافته و عالوه بر این رواج فرهنگ مصرف 
سبب شده است در شهرهایی همچون ساری یا آمل هر فرد روزانه حدود 800 
گرم زباله تولید کند و در مناطق روســتایی نیز نرخ تولید زباله نزدیک به شهر 

شده است. 
مازندران با 3 میلیون و 300 هزار نفر جمعیت و دارابودن بیشترین سواحل دریاي 
خزر، طبیعت زیبا و مردمی مهمان نواز، میزبان میلیون ها ایرانی حتی از هزاران 
کیلومتر دورتر بوده که این مساله گردشگر پذیربودن خود موجب شده میزان 

زباله تولیدی نیز در ایام تعطیالت و تابستان به شدت افزایش یابد.
براساس مطالعه سازمان بهداشت جهانی، توجه ناکافی به جمع آوری و دفع مواد 
زائد می تواند 32 مشکل زیست محیطی بوجود آورد. افراد جامعه باید بدین باور 
برسند که عالوه بر رعایت موازین بهداشت فردی، ملزم به حفظ بهداشت محیط 
پیرامون خود نیز هستند زیرا در صورت عدم رعایت این موضوع، سالمت آنها و 

سایر افراد جامعه در مخاطره خواهد افتاد.
یکی از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقای سالمت افراد و جامعه، دفن صحیح 
زباله و مواد زاید اســت. متأسفانه درخیلی از مناطق شهری و روستایی بدلیل 
روشــهای نامطلوب جمع آوری زباله، محیط زندگی و سالمت افراد در معرض 

آلودگی و خطر قرار دارد.
در محل های دفن و تلنبار زباله به دلیل تولید گازهای مختلف، آلودگی هوا اتفاق 
افتاده و از طرفی تولید شیرابه زباله ای تلنبار شده می تواند تاثیر خطرناکي روي 

آب و خاک و درنهایت روی سالمتی انسانها داشته باشد.
اگر تولید زباله به همین ترتیب ادامه داشته باشد، محل هاي دفن زباله هر روز 
گســترش بیشتري پیدا مي کنند و مدت زیادي طول نخواهد کشید که تمام 

اراضي اطراف شــهرها و روستاها پُر از زباله شده و محلي براي دفن زباله باقي 
نخواهد ماند. 

اگر جمع آوری و دفع زباله به خوبی مدیریت نشوند، میکروارگانیسم ها و جانوران 
موذی جذب مکان های تلنبار زباله شده و زمینه رشد حشرات و ایجاد بوهای 

نامطبوع را فراهم می کنند.
با توجه به ترکیب زباله هاي خانگي که شــامل پس مانده هاي مواد خوراکي، 
کاغذ، شیشه، فلزات، پالستیک، پارچه و غیره می باشد، کم کردن پسماند اولین 
قدم در مدیریت پســماند است. این کار را می توان با استفاده درست از مواد و 
کاالها، اســتفاده مجدد و در نهایت تفکیک زباله ها انجام داد. کاهش زباله به 
کاهش جمع آوري، حمل و نقل، بازیافت و ســپس دفع آن منجرخواهد شد و 
در پي آن حفظ منابع طبیعي و کاهش آلودگي ها را به دنبال خواهد داشــت. 
این مساله زماني مي تواند تحقق یابد که تغییرات اساسي در عادت هاي روزمره 

زندگي، شیوه تولید و مصرف صورت پذیرد. 
کاهش تولید زباله در مبدا عالوه بر کاهش هزینه های مدیریت پسماند  و اجتناب 
از خریدهای اضافه و کسب درآمد حاصل از فروش مجدد اجناس، مزایای زیست 

محیطی دیگری نیز دارد که عبارتنداز: 
1(کاهش آلودگی حاصل از کامیونهای حمل کننده ی پسماند و دفع 

2(تقلیل در بسته بندی اضافی و منابع کمتر پسماند در مبداء
3( توسعه اقتصادی صنایع، تعمیرات و استفاده مجدد

4( نیاز کمتر به ظرفیت محل دفن 
سالمندی بیِخ گوِش جمعیت

قدرت توسعه هر کشور با نیروی انسانی معنی پیدا می کند و یکی از مهمترین 
مولفه های توسعه یک کشور نیروی انسانی است.

طبق آمار های مجامع بین المللی، ایران سریع ترین افت نرخ رشد جمعیت را دارد 
و طی 20 سال آینده، کشور ما جزو پیر ترین کشورهای جهان خواهد بود و در 

45 سال گذشته کشور ما ده سال پیرتر شده است.
اکنون حدود 68 درصد جمعیت کشــور در ســنین کار و فعالیت)بین 15 تا 
65 ســال( هســتند اما با کاهش تعداد تولدها که هم اکنون در حال رخ دادن 
اســت و با افزایش سالمندان این عدد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ بطوریکه 
بر اساس برآوردهای انجام شده، یک پنجم از جمعیت کشور حدود 19 درصد 
سن سالمندی را تجربه می کنند و جمعیت زنان سالمند بیش از 1/2 میلیون 
نفر بیشتر از مردان سالمند خواهد بود و توازن جمعیتی و جمعیت مولد در سن 
کار تغییر خواهد کرد.  پنجره جمعیتی که بعنوان یک فرصت و امتیاز در جهت 
جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری می باشد از سال 1385 در ایران 
باز شده و در سال 1425 بسته خواهد شد و اگر از این فرصت استفاده نشود از 

کل توان جامعه برای نگهداری سالمندان استفاده خواهد شد.
خوشبختانه هنوز پنجره جمعیتی در کشورمان باز است و در صورت برنامه ریزی 
و اقدام مناسب می توان از فرصت چندساله باز بودن پنجره جمعیتی استفاده کرد 

و مانع از سقوط کشور به سیاه چاله جمعیتی شد.
سیاست های جمعیتی از سال 93 و در 14 بند به دستگاههای مرتبط ابالغ شد 
منتهی برای ایجاد بالندگی در جمعیت نیاز به تغییر نگاه مسئوالنه به مسئله 

جمعیت هستیم و نیاز به همکاری کلیه نهادهای مرتبط داریم.
با توجه به وضعیت جمیتی کشور طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با 
اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال موافقت شد و قانون حمایت از خانواده 

و جوانی جمعیت در 73 ماده و 81 تبصره در سال 1400 تصویب شده است.
ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح 
جایگزینی بعنوان سیاســت اصلی دانشگاه علوم پزشکی است که در این راستا 
اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بویژه در دوران بارداری و شیردهی و 
پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان در حمایت از 

پویایی و بالندگی جمعیت در دست اجراست.
تاکید می شود برای تاثیر باورها و فرهنگ سازی فرزندآوری از ظرفیت مساجد، 

جامعه روحانیت و آموزش و پرورش استفاده شود.
برای استفاده از همفکری برای تعامل و ظرفیت های میان بخشی نهادهای موثر، 
قرارگاه ســالمت و جوانی جمعیت در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

ایجاد شد.

سالمت مرز ندارد 


