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راه های رویارویی 
با آلودگی هوا در 

کالنشهرها و کاهش 
مضرات جسمی

بخش پایانی

 قاتل خاموش سالمت جسم و جان 
آلودگی هوا

 هر وقت دیو سیاه آلودگی پنجه هایش 
را روی گلوی کالنشــهرها فشار می دهد؛ 
همچنان به دم دستی ترین گزینه ها یعنی 
تعطیلی مدارس و برخی مراکز دولتی رو 
می آوریم، غافل از این که به واسطه همین 
تعطیلی های پیاپی، نه تنها تردد در سطح 
کالنشهری چون تهران کم نمی شود، بلکه 
بیشتر هم رخ می نمایاند؛ چرا که برخی از 
خانواده ها با بی توجهی هر چه تمام تر دست 
فرزنــدان خود را گرفته و در این روزهای 
تعطیلی روانه مراکز خرید در سطح شهر 
و بازار می شوند.  گزینه دیگر این است که 
دست به دعای باران شویم  و منتظر بمانیم 
از سر آسمانخراش های  بی قواره  بادی  تا 
پایتخت بگذرد و ابرها را جابه جا کرده  و 

در نهایت بارانی به یاری بیاید.
مطالعه انجام شده در مورد تبعات آلودگی 
هوا در هفت شهر بزرگ ایران نشان می دهد که 
ساالنه 29 هزار و 500 نفر در این شهرها جان 
خود را بر اثر آلودگی از دست می دهند که این 
تعداد کشته شده ، برابر با تلفات زلزله بم است. 
بیشتر این مرگ و میرها در تهران رخ می دهد. 
برخی از این افراد در معرض بیماری هایی مانند 
سکته قلبی و سرطان قرار داشتند، اما به دلیل 

آلودگی هوا چند سال زودتر فوت کردند.
تعداد این قبیل فوتی هــا، حدود 8 درصد 
مرگ ومیرها در کشــور را شامل می شود. عالوه 
برجان باختن ســاالنه حــدود 30 هزار ایرانی 
بر اثــر آلودگی هوا، حــدود 150 هزار نفر در 
مراکز درمانی، بستری می شوند که این موضوع 
هزینه های زیادی به خانواده ها و نظام سالمت 

تحمیل می کند.
آلودگی هوا عالوه بر مرگ و میر و بســتری 
شدن، سبب بروز یا تشدید برخی از بیماری ها 
مانند بیماری مزمن تنفسی و قلبی هم می شود.

سیستم حمل و نقل بیمار
 و ِخس ِخس نفس شهروندان

همــواره جدلی بر ســر ایــن موضوع بین 
کارشناســان بوده که آیا کیفیت بنزین، متهم 
ردیف اول آلودگی هواست و یا کیفیت خودروها؟ 
 بنزیــن تولید داخل از اســتاندارد یورو 4 
برخوردار اســت، اگر چه یورو 4 کف استاندارد 
بنزین محسوب می شود، اما آمار می گویند که 
عدم استاندارد بودن کیفیت خودروها بیشتر در 

آلودگی هوای کالنشهرها نقش دارند. 
بر طبــق آمار بیــش از 70 درصد »ذرات 
معلــق«در هوای تهــران را منابــع متحرک 
)خودروها( تولید می کننــد. از این 70 درصد 
کمتر از 3 درصد توســط خودروهای ســواری 
تولید و بیش از 97 درصد توســط، کامیون ها، 
اتوبوس ها، مینی بوس ها و موتورسیکلت ها تولید 
می شــود. بنابراین وجود خودروهای فرســوده 
در بدنــه حمل و نقل شــهری و جاده ای و نیز 
عدم اســتاندارد بودن خودروها یکی از دالیل 

انکارناپذیر آلودگی هواست. 

گالیا توانگر

با همه این اوصاف ما نیز به عنوان یک شهروند 
بــرای کاهش ضررهای جســمی در این آلودگی 
بی امان چه می توانیم بکنیم و باید در سبک زندگی 

خود چه تغییراتی را ایجاد کنیم؟ 
رضا محبــی گله مندانه می گوید: »می گویند 
خودرو شخصی تان را حتی االمکان بیرون نیاورید، 
بعــد در ایســتگاه اتوبوس که در صــف انتظار 
ایســتاده ایم، پس از دقایق طوالنی با رســیدن 
اولین اتوبوس، دود سیاهش توی صورتمان سیلی 

می زند.«
مریم آرزومندیان یک فرهنگی می گوید: »من 
اغلب سعی می کنم از وسایل نقلیه عمومی مثل 
مترو برای تردد به محل کار و بازگشــت به منزل 
استفاده کنم؛ هرچند مشکالت استفاده از سیستم 
حمل و نقل عمومی شهری یکی و دو تا نیست، با 
این حال این رنج هر روزه را به جان خریده ام تا از 

میزان آلودگی هوای شهر کم شود.« 
ســید آرش حســینی میالنی، رئیس کمیته 
محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران، صراحتا 
اظهار می کند: »زمانی که اضطرار آلودگی وجود 
دارد، 40 درصد مردم از خودرو شخصی استفاده 
می کنند امــا باید این ظرفیت هم در سیســتم 
حمل و نقل عمومی وجود داشــته باشد تا مردم 
کمتر از خودرو استفاده کنند. این در حالی است 
که در حوزه اتوبوس مشکالت زیادی داریم و باید 
تالش کنیم تا سال آینده بخشی از این کسری ها 

برطرف شود.«
قدم زدن در باران اسیدی

مضر برای سالمتی
باالخره نم نمک بارانی می زند و شهروندان 
خوشــحال از این امداد جوی هســتند. بی آن 
که قصد ناامید کردن شــما را داشــته باشیم، 
بایــد بگوییم که قدم زدن زیــر این باران برای 

سالمتی تان بسیار مضر است.
دکتر حســین کریم رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی البرز می گوید: » با توجه به این که طبق 
پیش بینی هواشناسی یک سامانه بارشی بعد از 
چند روز آلودگی هوا وارد می شــود، شهروندان 
باید نــکات بهداشــتی الزم را رعایت کنند تا 
ســالمت آن ها به خطر نیفتد. باران و برفی که 
بعد از آلودگی هوا می بارد، بســیار آلوده بوده و 
برای سالمتی انســان خطرناک است، بنابراین 
از شــهروندان تقاضا می شود در معرض تماس 

مستقیم با آن قرار نگیرند.«
وی در ادامه با اشــاره بــه برخی توصیه ها 
در زمان آلودگی هوا می افزاید: »شــهروندان در 
مواقع رخداد آلودگی باید تا جایی که می توانند 
از فعالیت در فضای باز اجتناب کنند و در صورتی 
کــه ناچار به خروج از منزل هســتند، حتما از 

ماسک های فیلترداراستفاده کنند.
در روزهایی که غلظت آالینده های هوا زیاد 
است از ورزش در فضای باز- به ویژه افرادی که 

دارای مشکالت تنفسی و آسم هستند- خودداری 
شود و حتی پیاده روی ساده هم توصیه نمی شود.

در ایــن روزها، تعطیلی مــدارس برای حفظ 
سالمت دانش آموزان صورت می گیرد که در معرض 
هوای آلــوده قرار نگیرند. بنابراین دانش آموزان از 
بــازی و گردش در هوای آلوده )زمانی که به علت 
آلودگی هــوا تعطیل اعالم می شــود( خودداری 

کنند.«
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به 
دیگر نکاتی که رعایت آن ها در هوای آلوده ضروری 
اســت، می گوید: »در این شرایط شهروندان باید 
درخانه یا محیط های بسته بمانند و درها و پنجره ها 

را بسته نگاه دارند. اگر فردی مبتال به آسم است و 
یا نشانه هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه و خس 
خس کردن و درد قفسه سینه را در خود مشاهده 
می کند، باید به پزشک مراجعه کنند. در روزهایی 
که هوا آلوده است از شــهروندان تقاضا می شود 
مصرف مایعات، میوه و ســبزیجات خود را بیشتر 

کنند تا سالمت آن ها به خطر نیفتد.«
آلودگی هوا

 افسردگی را تشدید می کند
بهاره صباغ ابریشــمی، روانپزشــک توضیح 
می دهــد: »هنگام آلودگی هوا فردی که مبتال به 
افسردگی است، محیط اطراف خود را تیره  و تارتر 
می بیند و قدرت تصمیم گیری او ضعیف  تر می شود 
و احســاس می کند که بی انــرژی، بی حوصله و 
خسته شده است. این عوامل سبب می شوند که 
بیمار افسرده تر شود و به طور طبیعی اضطراب و 
نگرانی و به دنبال آن بعضی عالیم جسمی مانند 
تپش قلب آن نیز به طور شدیدتری بروز می کند.«
این روانپزشــک در ادامه می افزاید:  » به طور 
خالصه چنانچه بخواهیم نسبت به مشکالتی که 
هوای آلوده و آالینده ها ایجاد می کنند، تاثیراتی 
که بر اعصاب و روان می گذارند و مشــکالتی که 
برای این دسته از بیماران ایجاد می کنند،  صحبت 
کنیم، باید گفت افرادی که به بیماری های عصبی 
و به ویژه افسردگی مبتال هستند، در این شرایط 
جوی به طور مداوم خسته و بی حوصله می شوند، 

ســردردهای میگرنی و عصبی در آن ها تشدید 
می شــود و حالت گیجی و منگی به آن ها دست 
می دهد. ارتباطات اجتماعــی بیماران عصبی و 
پرخاشــگر،  ضعیف و حتی تمرکزشــان کاهش 
می یابد؛ به نحوی که در هنگام رانندگی عجول  و 
بدخلق می شوند. آالینده ها روی سالمت روان این 
دسته افراد و همچنین جسم آنان اثرات مخربی 
می گذارد و آن ها را دچار تنگی نفس، تپش قلب 

و سایر عالیم می کند.«
به گفته وی،  هنــگام آلودگی هوا فردی که 
مبتال به افســردگی است، محیط اطراف خود را 
تیره  وتارتــر  می بیند و قــدرت تصمیم  گیری او 

ضعیف  تر می شود و احساس می کند که بی انرژی، 
بی  حوصله و خســته شده است. این عوامل سبب 
می شوند که بیمار افسرده تر شود و به طور طبیعی 
اضطــراب و نگرانی و به دنبــال آن بعضی عالیم 
جسمی مانند تپش قلب آن نیز به طور شدیدتری 

بروز می کند.
صباغ ابریشــمی در تکمیــل صحبت هایش 
می گوید:  »آلودگی هــوا روی بیماران با اختالل 
وسواس موجب تشدید نگرانی  و اضطراب این عده 
می شود. افراد دارای وسواس همیشه به جسم خود 
توجه زیادی دارند و در شرایط آلودگی هوا، دائما 
فکر می  کنند که بیمار شــده اند و به طور طبیعی 
دچار نوعی خود بیمارانگاری می شوند. در مواقع 
تشدید بحران آلودگی بهتر است منابع استرس زا 
را تعدیل یا کاهش داد؛ برای نمونه، تا حد امکان، 
اســترس خود را در مورد شــغل یا ترافیک باید 
کاهش داد. ســاعت  استراحت و خواب را افزایش 
داد، حتی المقدور فعالیت های ورزشی و بدنی در 
فضاهای بسته انجام داد، مایعات بیشتر به خصوص 
شیر و آب  میوه  بنوشیم و عالوه بر نوشیدن مایعات، 
مصرف میوه  و سبزی های تازه را در چنین روزهایی 

افزایش داد.«
آلودگی هوا برای این گروه خونی 

خطرناک تر است!
ارتباط بیــن حمله قلبــی و آلودگی هوا در 
بیماران دارای گروه خونی A، B و AB نباید افراد 

را مضطرب کند؛ مــا اطالعات الزم را در مورد 
آلودگی هوا به بیماران ارائه می دهیم، ســعی 
می کنیم به آن ها بگوییم در این مواقع چه کاری 
باید بکنند؟ در خانه و دور از آلودگی هوا بمانند.
پزشکان و محققان با مطالعه روی اطالعات 
بیماران دریافته اند که خطر حمله قلبی یا درد 
 A, B قفسه ســینه برای دارندگان گروه خونی
و AB در زمان هــای بروز آلودگــی هوا دوبرابر 
می شــود، اما در مورد گروه خونی O، تنها 40 

درصد است.
محققــان هشــدار داده اند افــرادی با این 
گروه هــای خونی باید در زمان هــای آلودگی 
شــدید هوا بیشتر در منزل بمانند، به ویژه اگر 

به بیماری های قلبی مبتال هستند.
میزان سالم ذرات معلق در هوا عموما کمتر 
از 20 میکروگــرم در هــر متر مکعب قلمداد 
می شــود؛ اما در زمان آلودگی هوا اندازه این 
ذرات در هوا به 60 میکروگرم و بیشتر در متر 

مکعب می رسد.
برای هر 10 میکروگرم بیشتر از اندازه سالم، 
افراد دارای گروه های خونی A, B و AB 25 درصد 
بیشتر و دارندگان گروه خونی O تنها 10 درصد 

بیشتر در معرض خطر هستند.
نزدیک به 55 درصد افراد، دارای گروه های 
خونی A, B و AB هســتند و بیشتر در معرض 
مشــکالت قلبی قرار دارند، زیرا میزان فاکتور 
انعقاد خون در این گروه های خونی بیشتر است.

از خودخواهی های خود بکاهیم
درست اســت که حل معضل آلودگی 
هوا و ریشــه کنی آن بــه ارتقای کیفیت 
ســوخت و نیز ارتقای استاندارد خودروها 
و همچنین تقویت سیســتم حمل و نقل 
عمومــی برمی گــردد، با این حــال نباید 
مسئولیت شــهروندی خویش را در قبال 
تعدیل مشکالت آلودگی هوا فراموش کرده 
و نادیده بگیریم. با همه مشــکالتی که در 
سیستم حمل و نقل عمومی سراغ داریم، 
باز هم انتظار می رود که شهروندان –به ویژه 
در روزهای اوج آلودگی- از تردد غیرضروری 
- آن هم با خودروهای شــخصی در سطح 

شهر جدا خودداری کنند.
ضمن این که در بحبوحــه آلودگی هوا، با 
هم مهربان تر باشــیم و زمینه های پرخاشگری 

اجتماعی کنترل کرده و مهارش کنیم.
به هشــدارهای پزشکی از رســانه ها توجه 
کرده و توصیه های ایشان را در موارد تغذیه ای 

جدی بگیریم.
بــه هر جهت کنترل آلودگــی هوا نیازمند 
یک بسیج مردمی و دست به دست دادن کلیه 
نهادهای اجرایی و مســئول اســت. هوای پاک 
بزرگترین میراثی است که می توانیم به آیندگان 
و فرزندان خود تقدیم کرده تا شاهد نسلی سالم، 

باهوش و کارآمد باشیم.

* بیش از 70 درصد »ذرات معلق« در هوای تهران را منابع ✍
متحرک)خودروها( تولید می کنند. از این 70 درصد کمتر از 

3 درصد توسط خودروهای سواری تولید و بیش از 97 درصد 
توسط ، کامیون ها، اتوبوس ها، مینی بوس ها و موتورسیکلت ها 

تولید می شود. وجود خودروهای فرسوده در بدنه حمل و نقل 
شهری و جاده ای و نیز  استاندارد نبودن خودروها یکی از دالیل 

انکارناپذیر آلودگی هواست. 

بدون نقطه کور

تازه ترین کتاب های مؤسسه راهبردی بازنشستگی صبا 

Info@saba-Psi.ir09122806235-22703467

حمید بختیاری/98/ 25000 
تومان / 22703461

کتاب حاضر که ثمره طرحی 
با همین عنوان  پژوهشــی 
اســت، پــس از بازخوانی 
مفهوم رکود در بخش صنعت، 
اطالعاتی از شاخص های رکود  
در صنایع ایران عرضه کرده 
مبانی  مرور  با  سپس  است. 

محمد حسین عمادی، آرش نصر اصفهانی/97/ 25/000 تومان / 22703461 
کتاب حاضر برگرفته از طرح »بررســی شیوه های بهبود و اصالح سیاست گذاری اجتماعی 
فرهنگی در حمایت از بازنشستگان است. با توجه به مسائل و مشکالت گریبان گیر صندوق 
بازنشستگی کشوری، هدف از انجام این طرح ارائه مجموعه ای از تجربیات موفق جهانی برای 
کمک به ایجاد طرحی نو در نگرش به مسئله سالمندی و بازنشستگی در کشور، همچنین آگاه 
کردن سیاست گذاران از ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسئله پیش روست. در 
شرایطی که به نظر می رسد همگی درگیر معضالت مالی صندوق ها هستند و تمامی مسائل 
به محاسبات مالی و اقتصادی تقلیل یافته است، دراین  کتاب بر این نکته تاکید می شود که 
موضوع صندوق های بازنشســتگی بخشی از مسئله ای بزرگتر یعنی سالمند شدن جمعیت 
کشــور است... جامعه ایرانی باید برای سال های آینده که در آن سهم سالمندان از جمعیت 

هرساله افزایش خواهد یافت در همه زمینه ها آمادگی الزم را کسب کند.

ترجمه فرهاد بزرافکن/98/ 
22703461

نظام بازنشســتگی ترکیه 
و سال های  دهه  دو سه  در 
منتهی به قانون سال 2006 
با چالش ها و مشکالتی روبرو 
و  سیاست گذاران  که  بوده 
قانون گــذاران  را وادار به 
است.  کرده  بازنگری هایی 

نسیبه زنجری/ 97/ 22703461
چالش  ها و الزامات سیاست گذاری اجتماعی در حیطه جمعیت سالمندان سبب ظهور مفاهیم و 
راهبردهای جدیدی برای داشتن دوران سالمندی خوب شده؛ به نحوی که با طیف گسترده ای 
از مفاهیم جایگزین، تعاریف و شاخص سازی ها در ادبیات سالمندی خوب همراه بوده است. 
توجه هرچه بیشــتر و دقیق تر به مسائل و نیازهای دوران سالمندی، ضرورتی اجتماعی در 
جهت ارتقای کیفیت زندگی سالمندان به شمار می رود. از این رو مطالعه این دوران در خور تامل 
است. مخصوصا زمانی که مشاهده می شود سالمندان در دوران بازنشستگی برای پاسخ گویی 
به مشکالت مالی و برای دوری از بیکاری به دنبال مشاغل متفرقه هستند. تمرکز اصلی این 
کتاب بر روی مفاهیم »سالمندی موفق« و »سالمندی فعال« است که دو مفهوم مطرح شده 

ابعادی هم پوشان در حوزه تحقیقاتی و سیاست گذاری دارد.

دکتر کیوان پهلوان/ چاپ جدید/ 140/000 تومان/ آرون 66962850 - 09121226281 
خواننده در این کتاب با شاهان ایران و سلسله هایی که در این سرزمین حکومت 
کردند از هخامنشی تا قاجاریه به طور خالصه اما جامع و کامل آشنا می شود و در 
ادامه کودکی و زندگی رضاشاه بنیان گذار سلسله پهلوی را پی می گیرد. کتاب حاضر 
دربرگیرنده زوایای تازه ای از حیات سیاسی و اجتماعی رضاشاه است. نویسنده بر 
آن است تا نکات قابل ذکری از شخصیت و منش فردی و خانوادگی رضا شاه را به 
تصویر بکشد. وقایع تاریخی ایران از سال 1283 تا 1322، سقوط و مرگ رضاشاه 
در تبعید، افتتاح دانشگاه تهران،  سفر رضا شاه به ترکیه و دیدار با آتاتورک، طرح 
تاســیس راه آهن،  کشف حجاب، ممنوعیت استفاده از ماه های قمری، دستگیری 

گروه 53 نفر و...

گروه مولفان و گردآورندگان/ دوره 5 جلدی/ 400 هزار تومان/ 
آرون66962850 - 09121226281

کتاب حاضر عالوه بر ثبت شــمار قابل توجــه ای از بازی ها و 
موضوعات ذوقی ســرگرم کننده و فرهنگی،  در حقیقت خود 
فرهنگی قابل اعتنا در حوزه اصطالحات و ترکیبات زبان شناختی 
بوده و شامل برخی واژگانی است که طی قرن ها از سوی اقوام و 

محمدمهدی  رشادتی/ 98/ 13/000 تومان/ آس/ 09122125521
ایــن گفتار براســاس آموزه های زیبــا و ارزشــمند از امام 
علی بن موسی الرضا)ع( به رفتارشناسی دو گروه متضاد از حیث 
فکری و عملی می پردازد. گروه نخست کسانی هستند که عالوه 
بر متهم کردن و مقصر دانســتن خود در انجام وظایف،  خویش 
را در مقام مقایســه با مردم، فروتر از همه  می دانند. آنان مزین 
و مودب به تربیت  اسالمی »تواضع« شده اند. گروه دوم آنهایی 
هســتند که عالوه بر توهم خود خوب انگاری خویش را در مقام 

بندگان راستین و مدعیان دروغین
نگاهی اجمالی و تحلیلی به روان شناختی رفتار انسان های متواضع و نیز مردمان بیماردل خودشیفته از منظر امام رضا)ع(

مقایســه با مردم برتر قلمداد می کنند. آنان از لحاظ روان شناختی گرفتار بیماری »عجب و 
خودپسندی« شده اند.

وازیگاه
فرهنگ آیین، بازی،  نمایش و سرگرمی های مردم ایران

عشایر ایرانی و در اثر فعالیت های مستمر آنان در زمینه بازی،  آیین و نمایش خلق گردید ه اند.
.... آجیل مشکل گشــا که ظاهرا از نذرهای دوره قبل از اسالم است مرکب از خرما و کشمش و توت 
خشکه و مغز بادام و فندق و پسته و گردو و نخودچی است که در دهه اول، صاحب نذر، شخصا ظرفی 

در دست گرفته پولی را که باید به قیمت آجیل بدهد در آن ریخته یا اگر ظرف استمال است...

رضاشاه از الشتر تا آالشت

سالمندی خوب
مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن

باز اندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی

مسئله شناسی رکود در بنگاه های صنعتی 
وابسته به صندوق های بازنشستگی در ایران

بازنگری ها در نظام بازنشستگی ترکیه در سال 2006

نقطه  عطف این بازنگری ها در سال 2006 بود. قبل از بازنگری 
2006، سه سازمان بیمه اجتماعی متفاوت وجود داشت. در 
فرآیند بازنگری 2006، هر سه این نهادها زیر یک بدنه تحت 
عنوان نهاد تامین اجتماعی قرار گرفتند. براساس قانون 2006، 
متوسط میانگین پرداخت حق بیمه ای مستمری 7000 روز برای 
زنان و مردان بود. منتهی براساس همین قانون رفته رفته، 
حداقل سن رسمی بازنشستگی برای زنان از 58 به 65 سال 
و برای مردان از 60 به 65 سال افزایش می یابد. این افزایش 

سن از سال 2036 تا 2048 خواهد بود.

نظری مفهوم رکود، تالش کرده ریشه ها و علل رکود در صنایع 
کشور را شناسایی کند. با عنایت به مدل مفهمومی ارائه شده 
در این کتاب، اقدامات پیشنهادی پژوهش گر به منظور خروج 
بنگاه های صنعتی از شرایط رکود، قابل تامل و توجه بسیار به 
نظر می رسد... اما به نظر می رسد بسته پیشنهادی مبارزه با 
رکود به تنهایی نمی تواند مشکالت اساسی بنگاه های صنفی 
را مرتفع کند. لذا پیشنهاد می شود اقداماتی در سطح بنگاه، 

صنعت، اقتصاد کالن و فراملی انجام شود.


