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حسين شهیدان است شهیدانى كه نه شهداى گذشته و نه شهداى آینده به پاى آنها نمىرسند.
دبیر سرویس :کیانوش شفیعی

یادداشت

سالم بر حسين و خاندان پاكش

آخرین وادی عشـق اسـت ،حسـین به پایان راه رسـیده ،در این
طـی طریـق ،عشـق بـه زبانـی دیگـر ترجمـه مـی شـود .نینوا
آخریـن مرتبه عشـق اسـت کـه معشـوق همه هسـتی خویش
را به عاشـق می بخشـد و عاشـق سـر از گریبان معشـوق به در
مـی آرد و اینـک وحـدت کامل حاصـل می شـود و دو بودن بی
معنـا .در این مرتبه حسـین هر چـه دارد وا می نهـد تا به وصال
معشـوق رسـد .این اسـت راه آزادگی  ،از خویشـتن گذشـتن .

نشریه داخلی شهرداری اهواز

آلرژي کودکان را سرماخوردگي تلقي نکنيد

دکتـر بهـرام ملکوتـي ،فـوق تخصص گوش ،حلـق و بيني اطفـال در گفتوگو
بـا ايسـنا ،افزود :عاليم سـرماخوردگي يـا آنفلوانزا با آلرژي يکسـان اسـت با اين
تفـاوت که سـرماخوردگي با تب همراه بـوده اما در آلرژي تـب رخ نميدهد يا اگر
باشـد بـه صورت خفيف اسـت ،بنابراين بهتريـن راه افتراق اين دو بررسـي وجود
تـب در فرد مي باشـد چرا که در بسـياري از مواقع بـه محض اينکه کودکي دچار
عاليمـي مانند عطسـه ،سـرفه ،ريـزش يا گرفتگي بيني ميشـود ،والديـن آن را
سـرماخوردگي تلقي کـرده اقدام به خود درماني کـودک با آنتي بيوتيکها کرده و
يا با حسـاب اينکه کودک عاليم سـرماخوردگي دارد ،وي را نزد پزشـک مي برند
و پزشـک نيز با احتسـاب به اطالعات داده شـده از بيمار ،بيماري آن را سـينوزيت
يا سـرماخوردگي تشـخيص مي دهـد .وي ادامـه داد :در اين صورت پزشـک بعد
از تشـخيص سينوزيت يا سـرماخوردگي به تجويز آنتي بيوتيک روي ميآورد که
اين تجويز مي تواند باعث ايجاد مشـکالت بسـياري در زمينه آلرژي که شـيوع
آن در شـهرهاي بزرگ و صنعتي آلوده بيشـتر اسـت؛ می شـود .بنابراين با آگاهي
کامـل از عاليـم و نـوع بيمـاري ،ابتدا بايد مطمئن شـد که مسـئله فـرد عفوني
نيسـت و سـپس اقـدام به درمـان يا تجويز آنتي بيوتيـک ها کرد.

صاحب امتیاز ومدیر مسئول  :شهرداری اهواز
سردبیر  :فرزین حاتمی کاکش

مجسمه ی اندروید آبنبات چوبی هم جای
خود را پیدا کرد!

.

جانشینهای طبیعی ایبوپروفن

تنهــا چند روز دیگر به عمر برند نوکیا باقی مانده :

مایکروسافت چه نامی را جایگزین نوکیا می کند ؟

در هفتههــای آینــده برنــد نوکیــا و ویندوزفــون هــای ایــن شــرکت بــه شــکل
کامــل حــذف و برنــد جدیــدی از ســوی مایکروســافت جایگزیــن آن خواهــد
شــد.ماه گذشــته مایکروســافت اشــارههایی اولیــه بــه حــذف برنــد نوکیــا و
ویندوزفــون هــای ایــن شــرکت در رســانهها داشــت و حــاال ایــن کمپانــی
آمــاده میشــود کــه بــه شــکل رســمی ایــن اتفــاق را اعــام کنــد.
ایــن شــرکت از ایــن پــس برنــد “مایکروســافت لومیــا” را بــه جــای برنــد
نوکیــا بــرای دســتگاههای تولیــدی خــود بــه کار میبــرد .بــه گفتــه منابــع
خبــری ،نوکیــا فرانســه نخســتین نمایندگــی از نوکیــا خواهــد بــود کــه از
“مایکروســافت لومیــا” در فیــس بــوک و توییتــر اســتفاده میکنــد و بــه مــرور
بــه دیگــر نمایندگیهــای نوکیــا در سراســر دنیــا نیــز خواهــد رســید .تصمیــم
مایکروســافت مبنــی بــر کنــار گذاشــتن برنــد نوکیــا بــه معنــی از بیــن رفتــن
نوکیــا نخواهــد بــود .نوکیــا همچنــان بــه عنــوان شــرکتی مســتقل در فنالنــد
بــه فعالیتهــای نــرم افــزاری خــود ادامــه میدهــد ،امــا بخــش کســب و کار
تلفــن همــراه آن دیگــر در اختیــار مایکروســافت خواهــد بــود .بخــش فنالنــد
نوکیــا مدتــی اســت کــه بــر روی تولیــد نــرم افزارهــای نقشــه و شــبکه کار
میکند.آنچــه کــه در حــال حاضــر مبهــم اســت نحــوه برخــورد مایکروســافت
بــا برنــد ویندوزفــون هــای خــود اســت .دســتگاههای کنونــی لومیــا دارای
لوگــوی نوکیــا در پشــت و جلــوی خــود هســتند و مایکروســافت ممکن اســت
تنهــا از “لومیــا” یــا “مایکروســافت” در پشــت یــا جلــو و یــا عنــوان دراز
تــر “مایکروســافت لومیــا” در آنهــا اســتفاده کنــد .صبــر میکنیــم ببینیــم
تصمیــم مایکروســافت در ایــن زمینــه چــه خواهــد بــود.
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انتظـار مـی رفت حـاال که گوگل نسـخه ی جدید از
سیسـتم عامـل محبوبـش را معرفی کرده یـاد بودی
هـم از آن تهیـه کنـد .مجسـمه ی اندرویـد آبنیـات
چوبـی در دفتـر مرکـزی گـوگل در کالیفرنیـا نصب
شـد.این رونـد تبدیـل بـه یک رسـم بـرای همه ی
نسـخه های اندروید شـده و در حـال حاضر محوطه
ی فضای سـبز دفتر مرکزی گوگل پر از مجسـمه ی شـیرین اسـت .همانطور
کـه در تصویـر می بینید این مجسـمه همان ربات سـبز رنگ معـروف اندروید
اسـت کـه یـک آبنیـات چوبـی بـزرگ را در دسـت دارد .امـا در این مجسـمه
ربـات اصلـی هیـچ تغییـری نکـرده اسـت.آندروید آبنبـات چوبـی بـرای اولین
بـار بـر روی نکسـوس  6و  9بـه صـورت از پیـش نصب شـده عرضـه خواهد
شـد و بـرای نکسـوس 4،5و  7بصـورت یـک آپدیت نرم افـزاری ارائـه خواهد
شـد.به زودی شـرکت هـا اعلام خواهند کرد کـه اندروید  5برای کـدام یگ از
دستگاه هایشان عرضه خواهد شد.

فناوری
سلامت نیـوز :ایبوپروفـن یـک تسـکیندهنده رایـج درد اسـت که بـه طبقه
داروهـای ضدالتهابـی غیراسـتروئیدی مربوط میشـود .این دارو بـرای درمان
مشـکالتی نظیـر دردهـای قاعدگـی ،در مفاصل و سـردرد مناسـب اسـت اما
مصـرف آن عـوارض جانبـی مانند آسـیب به معـده و روده و افزایش ریسـک
حملـه قلبـی و سـکته مغـزی را نیز به همـراه دارد.
بـه گزارش سلامانه به همیـن دلیـل  natural newsدر گـزارش اخیر
خـود جایگزینهـای طبیعـی ایـن دارو را معرفـی کـرده اسـت که هـم درد را
تسـکین میدهنـد و هـم برای بـدن مضر نیسـتند:
گیـاه کنـدر :خـواص ضدالتهابـی ایـن گیـاه هنـدی به اسـیدهای بوسـولیک
مربـوط میشـود کـه بـر اسـاس تحقیقـات توانایـی بهبـود گـردش خـون،
ازجملـه خونرسـانی بـه مفاصـل و پیشـگیری از التهـاب را بـا سـدکردن راه
گلبولهـای سـفید خـون بـرای ورود به بافتهـای آسـیبدیده دارد .این گیاه
بهصـورت پمـاد در داروخانههـا موجـود اسـت.
کاپسیسـن :ایـن ترکیب شـیمیایی کـه در فلفل تنـد وجـود دارد درصورتیکه
بهصـورت پمـاد اسـتفاده شـود میتوانـد درد اعصـاب ،عضلات و مفاصـل
را تسـکین دهـد .دلیـل ایـن امـر نیـز مداخلـه ایـن ترکیـب در جلوگیـری از
فرسـتادن سـیگنال درد بـه مغـز اسـت .مراقـب باشـید کـه پـس از مصـرف
آن بهصـورت پمـاد یـا ژل دسـتهای خـود را بشـویید و از تمـاس بـا چشـم
خـودداری کنید.
کورکومیـن :مـواد تشـکیلدهنده فعـال در ادویـه زردچوبـه بـا مسـدود کـردن
پروتئینهایـی کـه به التهاب کمـک میکند و نیـز متوقف کـردن انتقالدهنده
عصبـی از فرسـتادن سـیگنال درد بـه مغز میتواند در تسـکین درد مؤثر باشـد.
همچنیـن کاهـش شـانس ابتلا بـه آلزایمـر و نیـز برخـی سـرطانها از دیگر
خـواص ایـن ترکیـب شـیمیایی اسـت کـه میتوانـد بهعنـوان قـرص یـا بـا
افـزودن زردچوبـه بـه رژیم غذایـی وارد بدن شـود.
اسـیدهای چـرب امـگا  :3ایـن اسـیدهای چـرب کـه در ماهیهـای آبهـای
سـرد مانند سـالمون و برخـی از مغزهای درختـی مانند گردو یافت میشـوند از
خاصیـت ضـد تورمی قـوی برخوردار هسـتند که بـرای افرادی کـه از دردهای
مفاصـل یـا مشـکالت هاضمـه ماننـد بیمـاری ورم روده رنج میبرند مناسـب
سـت .اسـیدهای چـرب امـگا  3همچنیـن بـا پاییـن آوردن فشـارخون و عمل
بهعنـوان رقیقکننـده طبیعـی خـون میتوانند سلامت قلب را بهبود بخشـند.
پوسـت درخـت بیـد سـفید :سالیسـین مـاده تشـکیلدهنده فعـال در ایـن
پوسـت درخـت اسـت کـه در معـده بـه اسـید سالیسـیک تبدیـل میشـود که
خاصیتـی مشـابه آسـپرین دارد .هرچنـد مانند آسـپرین از خـواص ضدالتهابی و
کاهشدهنـده درد برخـوردار اسـت اما مثل آسـپرین معـده را اذیـت نمیکند و
مصـرف روزانـه آن بـرای تسـکین درد ،التهـاب و تـب بیخطـر اسـت.
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سونی یک تبلت  12اینچی را اوایل 2015
عرضه خواهد کرد

13نكته ساده براي جلوگيري از سرماخوردگي

مثــل تلفــن  ،صفحه کليــد کامپيوتر يــا ليــوان را لمس
مــي کنــد .ميکروبهــا مــي تواننــد بــراي ســاعت ها و
در بعضــي مــوارد هفتــه هــا زنــده باقــي مانده و ســپس
بــه فــرد بعــدي کــه آن اشــياء را لمــس مــي کنــد
منتقــل شــود  .بنابرايــن بايــد دســتهاي خــود را مکــرراً
بشــوئيد  .در صورتــي کــه امــکان شســتن دســتتان را
نداريــد دســتهاي خــود را بســيار ســخت بــراي يــک
دقيقــه بــه هم بماليــد  .ايــن کار باعــث جداشــدن اکثر
ويروســهاي ســرماخوردگي از پوســت مــي شــود .
 - 2ســرفه و عطســه خــود را بــا دســتانتان نپوشــانيد:
زمانــي کــه احســاس مــي کنيــد در حــال ســرفه يــا
عطســه هســتيد از يــک دســتمال دســتمال اســتفاده

نان را الي روزنامه نپيچيد!

سـونی در حال کار کردن بر روی یک تبلت  12اینچی اسـت .این شـایعه
از یـک شـرکت تکنولـوژی تایوانـی منتشـر شـده اسـت .بنا به گزارشـات
ایـن تبلـت در فصـل اول (قبـل از مـاه مارس) سـال آینده به بـازار عرضه
خواهـد شـد.این تبلـت کـه بسـیار قدرتمنـد اسـت ،قطعـا ظاهـری زیبـا
خواهـد داشـت و بـرای تقاضـای بـازار نـرم افزارهـای گرافیکـی عرضـه
خواهـد شد.متاسـفانه اطالعـات کافـی دربـاره ی جزییـات ایـن تبلـت در
دسـت نیسـت .پیـش از ایـن بـزرگ تریـن تبلـت سـونی ،اکسـپریا Z2
بـوده اسـت .شـایعات بسـیاری دربـاره ی ورود تولیـد کننـده هـای تلفـن
هـای هوشـمند بـه بـازار تبلت بـزرگ وجـود دارند ،اخیـرا تعـدادی از آنها
هـم دسـت بـه کار شـده اند.اگـر ایـن خبـر درسـت باشـد سـونی دقیقـا
تبلتـی برای رقابت با سامسـونگ گلگسـی نـوت پـرو  12.2اینچی عرضه
خواهـد کـرد .بـه نظر شـما یک تبلـت  12.2اینچی مناسـب اسـت یا یک
تبلـت  7یـا  8اینچـی؟ اگـر سیسـتم عامـل ایـن تبلـت اندروید باشـد چه سـرانه مصـرف نـان در ايـران  160کيلوگـرم در سـال
تفاوتـی بـا سـایر تبلت هـا خواهد داشـت؟
اسـت و سـرانه مصـرف نـان در جهـان  25کيلوگـرم.
ايـن يعنـي ايرانيهـا  6برابر مردم سـاير كشـورها نان
ميخورنـد .بيشـتر افـراد حداقـل بـا يـک يـا دو وعده
غذاييشـان نـان مصـرف ميکننـد اما چطـور ميتوان
از انتقـال آلودگـي به نـان پيشـگيري کرد؟
بـه گزارش سلامت نیوز ،هفته نامه سلامت نوشـت:
در ایـن مطلـب درباره بهداشـت نان با دکتـر غالمرضا
جاهـد ،متخصـص بهداشـت مـواد غذايـي و دانشـيار
دانشـگاه علومپزشـکي تهـران گفتوگـو کردهايـم.
از زماني که نان را ميخريم ،چه عواملي
ميتواند باعث انتقال آلودگي به آن شود؟
نـان پختـه آلودگـي ميکروبـي نـدارد امـا بعـد از سـرد
شـدن ممکناسـت آلودگيها از طريـق عوامل مختلف
محيطـي بـه  3شـکل فيزيکـي ،شـيميايي و ميکروبي
وارد آن و باعـث انتقـال عامـل آلودگـي بـه بـدن و به
خطـر افتادن سلامت مصرفکننده شـوند .نـان بعد از
پخـت حـرارت مجدد نميبينـد بنابراين آلودگـي چه از
طريـق افـراد و چـه از طريـق محيـط ميتوانـد هنگام
انتقـال نـان از نانوايـي بـه منـزل و داخل منـزل به آن
انتقـال پيـدا کنـد .عواملـي مثـل گرفتـن نان با دسـت
آلـوده ،ميـزي کـه نـان روي آن قـرار ميگيـرد ،قـرار
دادن نان روي صندلي ماشـين ،برداشـتن سـنگ روي
نـان بـا کليـد و ...ميتوانـد باعـث انتقـال آلودگـي بـه
نـان شـود .قبـل از رفتن بـه نانوايي دسـتها بايد تميز
شسـته و خشـک شـود .در صورت خيس بودن دسـت
هـم احتمـال انتقـال آلودگي زياد اسـت.
آيا قرار دادن نان روي توريهاي فلزي يا
ميزهاي هوادهي نانواييها ميتواند باعث
انتقال آلودگياش شود؟
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ســرماخوردگي يــک عفونــت ويروســي مســري اســت
کــه راه هــاي تنفســي فوقانــي را آلــوده نمــوده و باعث
تحريــک و ترشــح در راه هــاي هوايــي مي شــود .ابتال
بــه ســرماخوردگي ممکــن اســت در اثــر تماس بــا فرد
آلــوده يــا تمــاس بــا وســايل آلــوده صــورت پذيــرد و
گاهــي عواملــي ماننــد ســرما ،اســترس و خســتگي مي
تواننــد شــرايط را براي فعاليــت ويروس ســرماخوردگي
نهفتــه در مجــراي تنفســي مناســب کند.
بــه گــزارش ايســنا ،ســرماخوردگيها معمــوال ناگهانــي
شــروع ميشــوند .آب ريــزش در ابتــدا شــفاف بــوده
و ممکــن اســت شــدت يافتــه و زرد رنــگ گــردد.
گرفتگــي بينــي ،ســرفه ،گلــودرد ،بــي حالي ،خســتگي،
بيتابــي ،بــي اشــتهايي ،گاهــا ريــزش اشــک و التهــاب
از عالئــم عمــده آن اســت.
عوامل موثر در بروز سرماخوردگي
ويروسهــاي ســرماخوردگي پــس از ورود بــه بــدن در
مخــاط دســتگاه هــاي تنفســي ايجــاد بيمــاري کــرده
و همــراه بــا ترشــحات دســتگاه تنفســي از فــردي بــه
فــرد ديگــر قابــل انتقــال اســت .بنابرايــن:
 دســت دادن ،روبوســي ،عطســه و ســرفه در محلهايعمومــي باعــث انتقــال آن ميشــود - .رطوبــت و
درجــه حــرارت در انتشــار ويــروس نقــش دارد ،ايــن
بيمــاري در کشــورهاي مناطــق معتــدل در فصــل
ســرما (زمســتان و پاييــز) بــه علــت بارندگــي و رطوبت
بيشــتر اســت.
 از ديگــر علــل افزايــش بــروز ســرماخوردگي درفصــل ســرما حضــور در مكانهــاي شــلوف همچــون
وســايل نقليــه عمومــي و تجمــع در فضاهــاي بســته و
عــدم اســتفاده از تهويــه مناســب اســت.
 تغذيــه يکــي از فاکتورهــاي موثــر در عملکــردسيســتم ايمنــي اســت .بنابرايــن ســوء تغذيــه در بــروز
بيماريهــاي عفونــي نقــش مهمــي را ايفــا ميکنــد.
ابتــا بــه بيماريهــاي مزمــن قلبــي  ،کليــوي و ريوي
نيــز فــرد را مســتعد ابتــا بــه ايــن عفونــت ميکنــد.
براســاس گــزارش دفتــر آمــوزش و ارتقــاي ســامت
وزارت بهداشــت ،ســرماخوردگي بيمــاري اســت کــه
اگــر چــه مــرگ و ميــر بــه دنبــال نــدارد ولــي بــروز
آن باعــث مشــکالت زيــادي بــراي افــراد مــي شــود
و باعــث غيبــت از کار مــي شــود .از طرفــي بــا انجــام
اقداماتــي بــه راحتــي قابــل پيشــگيري اســت بنابرايــن
در مبــارزه بــا ســرما خوردگــي ،پيشــگيري بايــد هــدف
اصلــي باشــد بــراي پيشــگيري بايــد اقدامــات زيــر را
انجــام داد:
 - 1دســتهاي خــود را بشــوئيد  :بيشــتر ويــروس
هــاي ســرماخوردگي ازطريــق تماس مســتقيم منتشــر
مــي شــوند .کســي کــه ســرماخورده اســت بداخــل
دســت هــاي خــود عطســه کــرده و ســپس اشــيائي

دانستنی ها

کــرده و آنــرا بالفاصلــه دور بياندازيــد  .اگــر دســتمال
نداريــد ســر خــود را از افــرادي کــه نزديــک شــما
هســتند بــه طــرف ديگــر چرخانــده و بــه فضــاي آزاد
ســرفه کنيــد .
 -3صورتتــان را لمــس نکنيــد :ويروسهــاي
ســرماخوردگي از طريــق چشــم  ،دهــان و بينــي وارد
بــدن شــما مــي شــوند  .لمــس صــورت کــودکان
راه اصلــي ابتــاي آنــان بــه ســرماخوردگي بــوده و
همچنيــن موجــب انتقــال ســرماخوردگي از آنــان بــه
والدينشــان مــي باشــد .
 - 4مقــدار زيــادي مايعــات بنوشــيد :آب سيســتم بــدن
شــما را شستشــو داده و باعــث خــروج ســموم از بــدن

شــما مــي شــود  .يــک فــرد بالــغ ســالم بطــور
متوســط روزانــه  8ليــوان مايعــات نيــاز دارد
 - 5از ســونا اســتفاده کنيــد :وقتــي بــه ســونا مــي
رويــد هوائــي کــه استنشــاق مــي کنيــد باالتــر از 80
درجــه اســت و ايــن درجــه حــرارت باعــث از بيــن
رفتــن ويــروس هــاي ســرماخوردگي مــي شــود .
 -6از هــواي آزاد اســتفاده کنيــد :اکثريــت افــراد در
زمانــي کــه هــوا ســرد اســت در خانــه و محوطــه
هــاي بســته مــي ماننــد بنابرايــن ميکروبهــاي
بيشــتري در اطــاق هــاي خشــک و شــلوغ در حــال
گــردش اســت .
 -7ورزش هــاي آيروبيــک را بــه طــور منظــم انجام
دهيــد :ايــن ورزش هــا باعــث افزايــش ســلولهاي
مقابلــه کننــده بــا ويــروس در بــدن مــي شــود .
 -8غذاهــاي گياهــي مصــرف کنيــد :مــواد طبيعــي
موجــود در گياهــان باعــث افزايــش ويتاميــن هــاي
بــدن مــي شــود  .بنابرايــن ميــوه و ســبزيجات ســبز
تيــره  ،قرمــز و زرد ماننــد اســفناج  ،کاهــو  ،هويــج
 ،گوجــه فرنگــي  ،ســير و  ...مصــرف کنيــد  .آب
پرتقــال هرچــه تــازه تــر باشــد ويتامين  Cبيشــتري
دارد و طــول مــدت درمــان را کوتاهتــر مــي کنــد
 -9ماســت بخوريــد  :باکتــري هــاي مفيــد موجــود
در ماســت باعــث تحريــک توليــد مــواد سيســتم
ايمنــي شــده کــه بــا بيمــاري مبــارزه مــي کنــد .
 -10ســيگار نکشــيد :آمــار نشــان مــي دهــد کــه
ســيگاري هــا دچــار ســرماخوردگي هــاي بيشــتر
و مکــرر مــي شــوند  .حتــي نزديــک بــه افــراد
ســيگاري بــودن بطــور واضــح سيســتم ايمنــي را از
بيــن مــي بــرد .دود راههــاي هوائــي بينــي را خشــک
کــرده و مــژک هــاي آنــرا فلــج مــي کنــد  .مــژک
هــاي موهــاي ظريفــي هســتند کــه مخــاط بينــي
و ريــه هــا را پوشــانده و بــا حــرکات موجــي شــکل
خــود ويــروس هــاي ســرماخوردگي را از مجــاري بيني
خــارج مــي کننــد  .يــک ســيگار مــژک هــا را بــراي
 40-30دقيقــه فلــج مــي کنــد.
 -11مصــرف الــکل را قطــع کنيــد  :مصــرف الــکل
کبــد را کــه اوليــن سيســتم تصفيــه کننــده بدن اســت
را تخريــب کــرده و ايــن بــه ايــن معناســت کــه تمامي
انــواع ميکروبهــا بــدن شــما را بــه ســرعت تــرک
نخواهنــد کــرد .
 -12راحــت و آســوده باشــيد :اگــر شــما بتوانيــد آرامش
داشــته باشــيد مــي توانيــد سيســتم ايمنــي خــود را بــه
هنــگام نيــاز فعــال کنيد.
 -13غرغــره کــردن نمــك :ايــن كار باعــث مرطــوب
شــدن گلــو و بهبــودي موقــت مــي شــود .ايــن کار را با
اســتفاده از يــک قاشــق چايخــوري نمــک داخــل يک
اســتکان آب ولــرم و روزانــه حــدود  4بــار انجــام دهيد .

اگـر نـان از تنـور خـارج شـده و حـرارت زيـادي
داشـته باشـد ،ميتوانـد باعـث از بيـن رفتـن عوامل
ميکروبـي شـود امـا بعـد از خنـک شـدن ،عوامـل
ميکروبـي از بيـن نمـيرود مگـر اينکـه نـان قبـل
از مصـرف در تسـتر گـرم شـود .سـطح ميـز فلـزي
بيـرون نانواييهـا گـرد و خـاک دارد و ممکن اسـت
آلـوده بـه فضـوالت پرنـدگان باشـد يا وسـايل آلوده
روي آن قـرار بگيـرد بنابرايـن ميتواند باعـث انتقال
آلودگـي بـه نـان شـود .بـه همين دليـل ايـن ميزها
بايـد روزانـه بـه وسـيله نانواييهـا تميـز شـوند.
برخي افراد نان را در کيسه پالستيکي
قرار ميدهند ،برخي در روزنامه ميگذارند و
برخي در پارچه نخي .شما کدام يک از اين
روشها را تاييد ميکنيد؟
قـرار دادن نـان در کاغـذ روزنامـه درسـت نيسـت.
آلودگيهـاي مختلـف ميتواند از طريق کاغـذ روزنامه
بـه نـان منتقل و با مصرف نـان وارد بدن مصرفکننده
شـود .حمل و نقـل کاغـذ روزنامه بهگونهاي اسـت که
احتمـال آلودگـي آن بسـيار زيـاد اسـت و ترکيبهـاي
شـيميايي جوهـر روزنامـه هـم ميتواند به نـان منتقل
شـود که بـراي سلامت مصرفكننـده مضر هسـتند.
قـرار دادن نـان در کيسـه پالسـتيکي ،بهخصـوص
اگـر خـوب هوادهـي و خشـک نشـده باشـد ،کيفيـت
نـان را پاييـن مـيآورد و احتمـال کپـک زدن آن
را بيشـتر ميکنـد .در کشـورهاي پيشـرفته ،بـراي
نـان پالسـتيکهاي خاصـي توليـد ميشـود .ايـن
پالسـتيکها شـکافها و سـوراخهاي ريـزي دارند که
ضمـن اينکه نـان را از آلودگي حفـظ ميکنند ،رطوبت
آن را از بيـن ميبرنـد و از کپـک زدنـش پيشـگيري
ميکننـد .در ايـران ايـن پالسـتيکها وجـود نـدارد و
حتـي نانهـاي کارخانهاي هـم در پالسـتيک معمولي
قـرار داده ميشـوند .البتـه در پارچه نخي نـان خنک و
از رطوبـت حفـظ ميشـود.
گاهي هنگام خريد روزانه ،نان در
مجاورت ساير مواد خوراکي مانند سبزي و
ميوه خام قرار ميگيرد .اين کار هم باعث
انتقال آلودگي به نان ميشود .درست است؟
بلـه ،اگـر نـان هنـگام انتقـال بـا سـبزي خام و سـطح
خارجـي بسـتهبندي مـواد غذايـي تماس داشـته باشـد
يـا روي صندلـي اتومبيل قرار داده شـود ،ممکن اسـت
آلـوده شـود به هميـن دليل بايـد نانها را داخـل لفافه
قـرار داد .سـبزيها و مـوادي که با خـاک و گل و الي
همـراه هسـتند ،بيشـترين بـار ميکروبي را دارنـد و نان
نبايـد بـا اين مـواد در تماس باشـد.
درباره نگهداري نان در خانه بيشتر
توضيح ميدهيد؟ چطور از آلودگي نان در
خانه پيشگيري کنيم؟
اگـر سـطح ميـزي کـه نـان روي آن قـرار ميگيـرد،
آلودگـي ميکروبـي داشـته يا با مواد شـيميايي آغشـته
شـده باشـد ،ميتوانـد باعث انتقـال آلودگـي ميکروبي
و شـيميايي بـه نان شـود .برخي نـان را در سـفرههاي
پالسـتيکي نامرغـوب نگهـداري ميکننـد ،بـه ايـن
ترتيـب ترکيبهـاي شـيميايي زيـانآور و سـمي بـه
آن منتقـل ميشـود بنابرايـن بايـد از کيسـه فريزرهاي
اسـتاندارد براي بسـتهبندي نان اسـتفاده شـود .چاقو و
قيچـياي کـه نان بـا آن بـرش داده ميشـود نيز فقط
بايـد مخصـوص نان باشـد.

