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بدینوســیله به محمــد زارعی نام پــدر: مصیب تاریخ 
تولد: 1389/06/۲3 شــماره ملی: ۲4۲134130۲ شماره 
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شماره شناســنامه: ۲4۲13413۲9 وراث مرحوم مصیب 
زارعــی اعالم می گردد در اجرای عملیات مفاد اســناد 
رســمی  و در خصوص پرونده اجرایی کالسه 140100137 
له: بانک کشــاورزی شــعبه رامجرد علیه: عبدالمجید 
گلســتانه و علی زارعــی و محمد زارعــی و فرخنده 
رحمانی موضوع ســند رهنی شــماره 769۲ دفترخانه 
اسناد رسمی شــماره ۲89 رامجرد اعالم می دارد پالک 
مورد رهن تحت شــماره 100/۲545 اصلی واقع در قطعه 
۲ بخش 5 فارس توسط کارشناس رسمی  دادگستری به 
که  اســت  گردیده  ارزیابی  165/000/000/000ریال  مبلغ 
بدینوســیله مراتب جهت اطالع اعالم و ابالغ می گردد، 
لذا به درخواست بستانکار و به استناد ماده 18 آئین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رســمی  مفاد اجرائیه مذکور به شما 
ابالغ و تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابالغ نظریه کارشناسی 
محســوب می شــود و غیر از  این آگهی و آگهی حراج 

چنانچه الزم نباشد آگهی دیگری صادر نخواهد شد.
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سالمت »لثه« چه تأثیری
بر سالمت عمومی  دارد؟

یک جراح لثه گفت: مهم ترین عامل برای پیشــگیری از 
بیماری های لثه، رعایت مناســب بهداشت دهان و دندان 

است.
به گزارش بهداشــت نیوز، دکتر بهزاد هوشمند، جراح لثه 
با بیان  اینکه عفونت های لثه یک فاکتور خطر واقعی برای 
بســیاری از بیماری های عمومی  به حساب می آید، گفت:  
این بیماری ها شــامل دیابت، بیماری هــای عروق کرونر، 
گرفتگی عروق مغــزی، حتی روماتیســم مفصلی، انواع 

بیماری های روحی روانی و حتی افسردگی می باشد.
وی ادامــه داد: البتــه  ایــن اثر متقابل اســت؛ یعنی هم 
بیماری هــای عمومی  بر روی ســامت لثــه و بافت های 
نگهدارنده دندان اثــر دارند و هم عفونت های لثه ای روی 
بیماری های عمومی  و کنترل بیماری ها تأثیر دارد؛ یعنی 
کنتــرل دیابت در شــرایطی که فرد عفونــت لثه دارد، 
ســخت تر از زمانی است که فرد عفونت لثه ندارد و دیابت 
دارد. بدیــن معنا، افراد باید عفونت لثه را مانند یک زخم 
باز تلقی کنند و آن را جدی بگیرند. فرد دیابتی که عفونت 
لثه دارد مثل  اینکه زخم در پا دارد، آن را پیگیری نماید.

این جراح لثــه در خصوص علل عفونت لثــه بیان کرد: 
در عفونــت لثــه ۳ عامل کــه هرکدام یــک ضلع یک 
مثلث را تشــکیل می دهند، نقش دارد. مهم ترین عامل، 
بیماری های نسوج نگهدارنده دندان و لثه، پاک میکروبی 
یا مجموعه ای از میکرو ارگانیســم هایی است که در محل 
اتصال لثه به دندان تشکیل می شوند و آهسته آهسته به 
شیار لثه نفوذ می کنند و محصول ناشی از سوخت و ساز 
میکروارگانیســم ها باعث می شــود کیسه تشکیل شود و 

مهم ترین جزء  این قضیه، پاک میکروبی است.
هوشــمند در ادامه تأکید کرد: پس عدم رعایت بهداشت 
دهان و دندان و میکرو ارگانیسم هایی که در محیط عفونی 
قرار دارند عامل کلیدی است. عامل دوم میزبان مستعد و 

عامل سوم، مواد غذایی است.
وی ادامه داد: اگر فرد مســواک نزند، تغذیه مناســب هم 
نداشته باشد و عادات موضعی مضره داشته باشد، مستعد 

بیماری لثه می شود.
ایــن جراح لثه در ادامه بیان کرد: شــیار لثه یعنی محل 
اتصــال دندان به لثه ۱/۸-۱ میلی متر عمق دارد. از طریق 
شیار لثه مایعی ترشح می شود که  این مایع مشتق شده از 
جریان خون است.  این مایع به بزاق وصل شده و ما هنگام 

غذاخوردن آن را به دستگاه گوارش مان وارد می کنیم.
هوشمند در پایان اظهار داشت: بخش اول هضم و جذب 
به واسطه  این ها صورت می گیرد، بنابراین مهم ترین جزء 
کمک به پیشــگیری از بیمار ی های لثه، رعایت مناسب 

بهداشت دهان است.

روزی یک عدد سیب بخورید

خوردن روزی یک عدد ســیب، عملکــرد ریه را به میزان 
قابل توجهی بهبود می بخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ســیب حاوی آنتی اکســیدان 
قوی کورستین است که از ریه ها در برابر اثرات دود سیگار 

و آلودگی هوا محافظت می کند.
خوردن حداقل ۵ سیب در هفته، عملکرد ریه را به میزان 

قابل توجهی بهبود می بخشد.
بنابر توصیه کارشناسان و متخصصان تغذیه، در روزهایی 
که آلودگی هوا تشــدید می شود، الزم اســت که برنامه 
غذایی خود را به گونه ای تنظیم کنیم که منجر به تقویت 

 ایمنی بدن ما شود.

چای را با قند بخوریم
یا کشمش و توت خشک؟

در این مطلب در مورد دیابتی هایی صحبت می کنیم که 
خودشــان را گول می زنند و مثًا به جای قند، چای را 
با توت خشک می خورند. می خواهیم ببینیم آیا چای با 

قند خوردن به صرفه است یا با توت؟
به گزارش مشرق، برخی افراد می گویند ما به جای  این 
قندهــا، قند طبیعی مصرف می کنیــم. مثًا با چایمان 
توت خشــک، خرما، کشــمش و مــوادی از  این قبیل 
می خوریم تــا قند خونمان باال نرود و بعد هم می بینیم 
که با یک فنجان چای ۲۰ عدد توت خشک یا میوه های 

مشابه می خورند.
در جــواب  این افراد باید گفت کــه اتفاقًا قندی که در 
قندان تان داریــد قند مصنوعی نیســت و قند طبیعی 
است که از نیشکر و چغندر گرفته شده است. از طرفی 
قندی که در میوه هایی مانند کشــمش،  توت خشــک، 

خرما و… وجود دارد، قند آزاد است.
یعنی به راحتی جذب بدن می شــود و میزان کالری آن 
مانند ســایر قندهاســت و به ازای هر یک گرم، مصرف 
آن هــا ۴ کیلوکالری انرژی به بدن می رســد و مصرف 
زیاد  این خوراکی ها مانند مصرف زیاد قندهای معمولی 

عوارضی دارد.
هر قند چند کالری  ایجاد می کند؟

هر یک حبــه قند حدود ۳ گرم وزن دارد. با  این فرض 
کــه هر یک گرم قند ۴ کیلوکالــری انرژی تولید کند، 
انرژی دریافتی بدن با خوردن یــک حبه قند معمولی 
۱۲ کیلوکالری اســت. در حالی که بیشــتر افرادی که 
چای شان را با تعدادی خرما، کشمش، توت خشک و…

می خورنــد، حدود ۶۰-۵۰ کیلوکالــری انرژی دریافت 
می کنند.

باور اشتباه مردم درباره الغری
با مصرف شیر

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی، در خصوص باورهای 
اشتباه مردم نسبت به مصرف برخی مواد غذایی از جمله 

مصرف شیر، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیرنگ نیستانی، با بیان  اینکه 
هــدف از رژیم های غذایی باید کاهش یــا کنترل وزن و 
ارتقای سامت باشــد، ادامه داد: اگر هدف صرفًا کاهش 
وزن باشد، هر راهکاری می تواند برای الغر شدن به عنوان 
ابزار اســتفاده شود،  این کار به ضرر سامت منجر خواهد 

شد.
عضو هیئت علمی  دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
با اشــاره به  این موضوع که خــوردن غذاهای کم کالری 
به کاهش وزن کمک می کند، خاطرنشــان کرد: برخی از 
افراد برای  اینکه وزن شان را کم کنند به رژیم های الغری 
میوه و ســبزیجات رو می آورند و انواع میوه ها را در سبد 
غذایی شان قرار می دهند، غافل از  این که استفاده بیش از 
حد از میوه ها هم برای رژیم الغری مناسب نیست و حتی 

به دلیل قند باال باعث چاق شدن هم می شود.
نیســتانی با بیان  اینکه اســتفاده بیش از حد نیاز بدن از 
شــیر با هدف الغر شــدن یکی دیگر از باورهای غذایی 
غلطی است که بســیار رایج است، گفت: استفاده از شیر 
و لبنیات در مقادیر توصیه شــده هیچ اشــکالی ندارد و 
می تواند سامت بدن را تضمین کند ولی نکته  اینجا است 
که افراط در مصرف  این ماده غذایی موجب انباشت چربی 

در بدن می شود.
وی ادامه داد: هر لیوان شیر ۲.۵ درصد چربی معادل ۱۰ 
قاشق برنج )منهای روغن( کالری دارد، بنابراین با  این باور 
که شیر غذایی سالم است و کالری ندارد، نمی توان بیش 
از مقدار توصیه شده )دو لیوان در روز( از  این ماده غذایی 

استفاده کرد.

گزارش محققان پرتغالی؛

قهوه ریسک آسیب کبدی را در افراد 
دیابتی کاهش می دهد

نتایج یک مطالعه نشان داد که بین مصرف قهوه و کاهش خطر 
ابتا به بیماری های مزمن کبدی در افراد مبتا به دیابت نوع ۲ 

ارتباط وجود دارد.
به گزارش خبرنــگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، کارشناســان 
هشــدار می دهند »اپیدمی  دوگانه چاقــی و دیابت نوع ۲« یک 

چالش فوری بهداشت عمومی  است.
تحقیقات جدید نشان می دهد که قهوه ممکن است به محافظت 
در برابر بیماری کبد چرب غیرالکلی در میان افراد مبتا به چاقی 

و دیابت نوع ۲ کمک کند.
در  این مطالعــه، ارتباط مصرف کافئین با کاهش فیبروز کبدی 
در بیماری کبد چرب و ســایر بیماری های مزمن مرتبط با کبد 
مشــخص شد. دانشــمندان پرتغالی دریافتند که کافئین و پلی 
فنول های موجود در قهوه ممکن است به کاهش شدت بیماری 
کبد چرب غیرالکلی در افراد مبتا به چاقی و دیابت نوع ۲ کمک 
کند. آن ها معتقدند که کافئین، پلی فنول ها و ســایر ترکیبات 

قهوه ممکن است با استرس اکسایشی در کبد مقابله کنند.
»جان گریفیث جونز«، محقق ارشــد در مرکــز علوم اعصاب و 
زیست شناســی سلولی در دانشــگاه کویمبرا پرتغال می گوید: 
»عوامــل خطر برای کبد چرب و دیابت نوع۲ بســیار متجانس 
هستند و شــامل چاقی، هیپرتری گلیســیریدمی، مقاومت به 

انسولین و التهاب کبد و بافت چربی است.«
تغییر ســبک زندگی و رژیم غذایی در سراســر جهان منجر به 
افزایش نرخ چاقی شده است. چربی اضافی بدن »قوی ترین عامل 

خطر برای ابتا به دیابت« است.
این مطالعه غربالگری ۲۴ ساعته ادرار و داده های مصرف قهوه را 
برای ارتباط بین مصرف قهوه و ویژگی های کبد چرب غیرالکلی 

در افراد مبتا به دیابت نوع ۲ ارزیابی کرد.
این مطالعه شامل ۱۵۶ مرد و زن میان سال بود که همگی چاق 

و ۹۸ نفر مبتا به دیابت نوع۲ بودند.
آن ها پرســش نامه ای را درباره مصرف معمولی نوشــیدنی ها و 

غذاهای غنی از کافئین مانند شکات تکمیل کردند.
محققــان نمونه های ادرار را بــرای متابولیت های کافئین و غیر 
کافئین، از جمله پاراکســانتین، تئوفیلین، اســید p-کوماریک، 

تریگونلین و اسید کافئیک مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
نتایج نشان داد که متابولیت های قهوه ممکن است به جلوگیری 

از پیشرفت کبد چرب غیرالکلی کمک کند.

برخی بیماری ها تنها زمانی تشــخیص داده می شــوند که به میزان 
زیادی پیشــرفت کرده اند، ضروری اســت که حتی به کوچک ترین 
عامــت در بدن خود دقت کرده و در صورت ادامه دار شــدن عائم 
حتمــًا به پزشــک مراجعه کنید. بــه گزارش مشــرق، ابتا به  این 
بیماری هــا در صورتی که افراد از ماهیت عائم آن ها به اندازه کافی 
آگاهی داشته باشــند، قابل پیشگیری است؛ اما برخی بیماری ها در 
صورت عدم تشــخیص و درمان، اغلب می توانند مهلک باشند. بنابر 
اعــام دفتر آموزش و ارتقای ســامت وزارت بهداشــت، در این جا 
به چند عامت پنهانی که ممکن اســت نشــان دهنده ابتا به یک 

بیماری جدی باشند، اشاره شده است:
_ کاهش ناخواســته وزن: اگر شــما بدون رعایــت رژیم غذایی 
خاصی، ۱۰ پوند )۴.۵ کیلوگرم( از وزن خود را از دســت دهید، به 
گفته کارشناسان انجمن سرطان آمریکا، شاید به سرطان پانکراس، 

ســرطان مری، سرطان معده یا سرطان ریه مبتا شده باشید.
_ صدمه به دندان ها: بســیاری از افرادی کــه مبتا به ریفاکس 
معده به مری هســتند، شــاید تصور نکنند که ممکن است مینای 
دندان شان فرسوده شود. عائم دیگر ریفاکس شامل گلودرد مداوم، 
ســرفه و خس خس ســینه غیر قابل توضیح است. ریفاکس درمان 
نشده البته اگرچه می تواند دلیل از بین رفتن مینای دندان و شروع 
پوســیدگی دندان باشد، اما اگر به صورت پیشرفته ادامه یابد، فرد را 

در معرض خطر سرطان مری نیز قرار می دهد.
_ خارش پوســت:  این واکنش می تواند روی آرنج، زانو، پوســت 
ســر و ... در اثــر ابتا به اگزما رخ دهد، ولی گاهی می تواند نشــان 
دهنده بیماری جدی تری به نام ســلیاک باشد. مبتایان به سلیاک 

حتــی تحمل کمترین مقــدار گلوتن مواد غذایی را نیــز ندارند. تا 
۲۵ درصد افراد مبتا به ســلیاک بثورات جلدی شــناخته شده به 
عنــوان »درماتیت هرپتی فرم« را تجربــه می کنند.  این عارضه یک 
نوع التهاب مزمن پوست اســت که مشخصه آن بروز خوشه هایی از 
تاول های کوچک خارش دار است. بسیاری از بیماران نیز فاقد عائم 
گوارشی ناشی از عدم تحمل گلوتن هستند. شروع یک رژیم غذایی 
فاقد گلوتن، بثورات جلدی ناشــی از  ایــن بیماری را ناپدید می کند 
و شــما بدن خود را از دیگر عوارض طوالنی مدت  این بیماری مانند 

پوکی استخوان یا سرطان روده کوچک محافظت می کنید.
_ تغییرات در روده یا مثانه: ادرار بیشــتر یا کمتر از حد معمول 
می تواند نشانه ابتا به ســرطان مثانه باشد. یبوست یا اسهال مکرر 
نیز در برخی موارد حکایت از سرطان تخمدان دارد. اگر هر کدام از 
 این عائم بیش از یک هفته طول کشــید، باید با پزشک خود از نظر 

رد احتمال ابتا به برخی بیماری ها تماس بگیرید.
_ خراشیدگی های ناخن: اگر ناخن شما دارای شکاف های کوچک، 
ســفید و چاله و خراشــیدگی هایی است، احتمااًل شــما به بیماری 
پوســتی پسوریازیس مبتا هستید.  این در حالی است که شاید شما 
فکر کنید، خارش و قرمزی پوســت تنها عامت  این بیماری اســت. 
بین ۸۰ تا ۹۰ درصد افراد با  این نشــانه دچار  این بیماری هســتند. 
بیماری پســوریازیس بیماری پوســتی مزمن خودایمنی است.  این 
بیماری هنگامی  رخ می دهد که سیســتم  ایمنی بدن ســیگنال های 
اشــتباهی می فرستد و  این ســیگنال ها باعث افزایش سرعت چرخه 

رشد سلول های پوستی می شود. پسوریازیس مسری نیست.
_ درد آشــیل پا: حتی اگر پوست تان روشــن و بدون خارش 

است، درد آشــیل و یا پاشنه پا می تواند نشان از بیماری آرتریت 
پسوریاتیک باشــد.  این بیماری نوعی درد در ناحیه تاندون ها به 
دلیل بیماری پوســتی اســت. به گفته پزشــکان، ورم سوسیسی 
شــکل در انگشتان دســت و پا نیز یکی از عائم  این نوع آرتریت 

است.
_ لــرز مکرر: اگر حتی در فصل گرما احســاس ســرما می کنید، 
ممکن اســت مبتا به بیماری غده تیروئید باشید. کم کاری تیروئید 
اصلی ترین دلیل احســاس ســرما و لرز غیر عادی است. بهتر است 
در  این زمان انرژی کمتری بســوزانید تا گرمای بیشتری را از دست 

ندهید.
_ سرفه های آزاردهنده: سرفه ها اغلب به معنای ابتا به سرطان 
نیستند و شاید در اثر ابتا به آلرژی، آسم و یا مشکات سینوس رخ 
دهند؛ با  این حال اگر ســرفه همراه با خشونت صدا باشد، می تواند 

نشــان دهنده ابتا به سرطان ریه، حنجره یا گلو باشد.
_ ُخرُخر کردن: خرخر می تواند نشانه ابتا به آپنه انسدادی خواب 
باشد.  این عارضه خطر ابتا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد. 
خر و پف کردن همچنین با ضخیم شــدن شریان کاروتید در گردن 
مرتبط اســت. همچنین می تواند با سیگار کشیدن، کلسترول باال و 

اضافه وزن ارتباط داشته باشد.
_ خون ریزی غیر قابــل توضیح: خون ریزی واژینال غیر معمول 
شــاید نشانه ابتا به ســرطان دهانه رحم یا آندومتر باشد. مشاهده 
خون در سرفه نیز با سرطان ریه مرتبط است. وجود خون در مدفوع 
با ســرطان کلورکتال و خون در ادرار با سرطان مثانه یا کلیه ارتباط 

دارد.

بیماری های قلبی، اصلی ترین عامل مرگ ومیر در جهان 
است. در  این میان، مصرف زیاد نمک از مهم ترین عوامل 

فشارخون باال و بروز بیماری های قلبی و عروقی است.
به گزارش بهداشــت نیوز، ســدیم و کلر دو جزء اصلی 
نمک خوراکی هســتند. باید توجه کرد که مصرف نمک 
مانند چربی ها برای بدن ضروری است، اما مصرف بیش 
از نیاز می تواند برای بدن مضر باشد. برخی از کارکردهای 
نمک خوراکی )سدیم( در بدن شامل تنظیم حجم خون، 
فشار خون، تعادل مایعات و عملکرد سلول است و عدم 
مصرف کافی نمک می تواند به انقباضات شدید عضانی، 
ریتم ضعیف قلب، مرگ ناگهانی،  ایست قلبی و سرگیجه 

منجر شود.
برخی مضرات مصرف بیش از اندازه نمک عبارتند از ابتا 
به پر فشاری خون، سرطان معده، افزایش خطر ابتا به 

بیماری های قلبی- عروقی،  پوکی استخوان و... . 
متأسفانه  ایران یکی از پر مصرف ترین کشورها در زمینه 
مصرف نمک اســت و میانگیــن روزانه مصرف نمک در 
 ایران دو تا سه برابر اســتاندارد جهانی است. طبق نظر 

محققان، میزان مصرف نمک در  ایران حدود ۱۰ تا ۱۵ گرم در روز است 
که  این میزان بسیار بیشتر از حد استاندارد مصرف نمک که حداکثر ۵ 
گرم در روز، تقریبًا معادل یک قاشق چای خوری است، محسوب می شود. 
سرانه مصرف نمک در یک سال توسط  ایرانی ها، شش کیلوگرم است؛ در 
حالی که در جهان ساالنه سه کیلو نمک می خورند. بنابراین ما دو برابر 

استانداردهای جهانی، غذایمان را شور می کنیم.
بیماری های قلبی، اصلی ترین عامل مرگ ومیر در جهان است و مصرف 
زیاد نمک هم از مهم ترین عوامل فشارخون باال و بروز بیماری های قلبی 
و عروقی است. میزان ســدیم مصرفی در افراد میان سال و مسن، افراد 
با فشــار خون باال، دیابت و مشــکات کلیوی باید بــه کمتر از ۱۵۰۰ 

میلی گرم در روز، یعنی کمتر از ۳ گرم نمک روزانه محدود شود.
بنابراین، نمک باید به مقدار بســیار کم مصرف شود و همان مقدار کم 
نمک نیز فقط از نوع تصفیه شده یددار باشد. نمک تصفیه شده، نمکی 

است که در آن ناخالصی های نامحلول مانند فلزات سنگین و همچنین 
ناخالصی های محلول مانند آهک، شن و ماسه طی فرایندی در کارخانه 
حذف شــده است. نمک خوراکی باید از نوع یددار و تصفیه شده باشد؛ 

چرا که کمبود ید بر روی رشد و تکامل جسمی  و مغزی اثر می گذارد.
نمک تصفیه نشــده به علت داشــتن ناخالصی در افرادی که ســابقه 
بیماری های گوارشی، کلیوی و کبدی دارند و حتی مصرف مداوم آن در 
افراد ســالم منجر به بروز ناراحتی های گوارشی، کلیوی، کبدی و حتی 
کاهش جذب آهن در بدن می شــود. از مصرف نمک دریا به دلیل  اینکه 
فاقد ید کافی و دارای ناخالصی اســت، خودداری کنید و در عین حال 
همواره به درج پروانه ســاخت از وزارت بهداشت روی بسته بندی نمک 
یددار تصفیه شده توجه داشته باشید. دقت کنید که عبارت »نمک ید دار 
تصفیه شده« بر روی بسته بندی نمک درج شده باشد و از خرید هرگونه 

نمک با عنوان »صادراتی صنعتی« یا »نمک دریا« خودداری کنید.
همچنیــن بدانید که نگهداری و ذخیره نمک یــددار به مدت طوالنی 

)بیش از شــش ماه( موجب از دست رفتن بخشی از ید 
آن می شــود. برای حفظ ید در نمک، باید نمک را دور 
از نور و رطوبت و در ظرف در بســته پاستیکی، چوبی، 
سفالی یا شیشه های رنگی و تیره نگهداری کرد و جهت 
اضافه کردن آن به غذا در زمان طبخ، نمک را در انتهای 

پخت اضافه کرد تا ید آن در حداکثر مقدار حفظ شود.
توصیه هایی برای کاهش مصرف نمک

- غذاهــای آمــاده مانند سوســیس، کالبــاس، پیتزا، 
ســیب زمینی های سرخ شــده، ســس گوجه فرنگی، 
گوشت های نمک زده، کنسروها و سوپ های آماده حاوی 
میزان زیادی نمک هستند که باید در مصرف آن ها جانب 

احتیاط را رعایت کرد.
- زمانی که غذا را آماده می کنید سعی کنید به آن نمک 
اضافه نکنید. از پودر سیر، سبزیجات خشک،  آب لیموی 
تازه یا لیمو ترش، ادویه ها در غذا استفاده کنید. رزماری، 

زنجبیل، فلفل سیاه و قرمز را امتحان کنید.
- برچســب اطاعات غذایی را مطالعه کنید. سعی کنید 
مواد غذایی با برچســب کم نمــک و بی نمک را انتخاب 

کنید.
- در برچســب بعضی مواد غذایی مقدار ســدیم موجود در ۱۰۰ گرم از 
ماده غذایی ذکر شده است. برای تبدیل مقدارسدیم به نمک باید آن را 

در عدد ۲.۵ ضرب کنید.
- همیشــه مصرف باالی نمک به معنی شور کردن غذاها نیست، بلکه 
درصد باالیی از نمکی که روزانه مصرف می کنیم، نمک پنهان است که 
در درون مواد غذایی گوناگون مانند نان، پنیر، گوشت های فراوری شده 

مانند همبرگر، سوسیس و... وجود دارد.
- انواع تنقات شور، ترشی ها، آجیل ها و مغزهای شور از مهمترین منابع 
دریافت غذایی نمک هســتند و بنابراین از مصــرف زیاد آن ها اجتناب 

کنید.
- به غذای کودک زیر یک سال، نمک اضافه نکنید تا ذائقه او به غذاهای 

شور عادت نکند.

عالئم ۱۰ بیماری 
خاموش و مهلک

مس آرسنیک در برنج چیست؟
بســیاری افراد تصور می کنند انرژی حاصل از کته در وزن مساوی 
از برنج آبکش بیشــتر اســت درحالی که از نظر میــزان انرژی و 

چاق کنندگی، تفاوتی بین برنج کته و برنج آبکش وجود ندارد.
به گزارش مشرق، دکترای تخصصی علوم تغذیه با اشاره به یک باور 
غلط درباره تفاوت برنج کته و برنج آبکش گفت: از نظر میزان انرژی 

و چاق کنندگی تفاوتی بین برنج کته و برنج آبکش وجود ندارد.
دکتر ســمیرا ربیعی با بیان  این موضوع که سامت برنج باید از دو 
ُبعد تغذیه ای و بهداشتی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: برنج، بخش 
عمده ای از نیاز بدن به ویتامین های گروه B را تأمین می کند.  این 
ویتامین ها که محلول در آب هســتند هنگام آبکش کردن برنج از 

بین می روند.
وی افزود: با توجه به  این که پخت برنج به صورت کته باعث حفظ 
ویتامین های گروه B آن می شود، بنابراین از نظر حفظ ویتامین های 

گروه B مصرف کته بهتر از برنج آبکش است.
او در ادامه به وجود یک باور غلط درخصوص چاق کنندگی کته و برنج 
آبکش اشــاره کرد و توضیح داد: بســیاری افراد تصور می کنند انرژی 
حاصل از کته در وزن مســاوی از برنج آبکش بیشــتر است درحالی 
که از نظر میزان انــرژی و چاق کنندگی تفاوتی بین برنج کته و برنج 

آبکش وجود ندارد.
وی ذات برنج را نشاســته  عنوان کــرد و افزود: با توجه به  این مطلب 
شستن زیادتر یا آبکش کردن برنج، تأثیری بر میزان نشاسته آن ندارد.

آرسنیک؛ آلودگی شایع در برنج
این دکترای تخصصی علوم تغذیه، آلودگی با فلزات سنگین را یکی از 
موارد آلودگی های محیطی برنج برشمرد و گفت: آلودگی آب و خاک 
و همچنیــن نزدیک بودن مزارع برنج به مراکز صنعتی و فاضاب های 

مربوطه در تجمع  این آلودگی در برنج مؤثر هستند.
وی آلودگی با آرســنیک را یکی از آلودگی های شایع در برنج عنوان 
کرد و افزود: آرسنیک یکی از سمی ترین عناصر جهان و به طور جدی 

کشنده است.
ربیعی یادآور شــد که آرســنیک در اکثر مواد غذایی به مقدار بسیار 
اندک یافت می شــود اما میزان آن در حدی نیست که تهدیدی برای 

سامتی محسوب شود.
وی با اشــاره به  این که برنج بیــش از هر ماده دیگری توانایی ذخیره 
آرســنیک را دارد، خاطرنشــان کرد که نگرانی بسیاری درخصوص 

آلودگی برنج با آرسنیک وجود دارد.
به گفته  این اســتادیار دانشکده علوم تغذیه، اثر سمی  آرسنیک ۱۰۰ 
هزار برابر ســیانور اســت و  این درحالی اســت که آرسنیک و تمام 

ترکیبات آن، به عنوان آفت کش استفاده می شوند.
مهمترین عوارض مسمومیت با آرسنیک

ربیعی مهمترین عوارض مسمومیت با آرسنیک را شامل مختل شدن 
کارکرد سیستم گوارشــی، آسیب جدی به کبد، سرطان پوست و در 

نهایت  ایجاد شوک و مرگ برشمرد.
به گفته  این دکترای علوم تغذیه، هرچند میزان آرسنیک در برنج های 

وارداتی بیش از برنج های  ایرانی است، ولی  این موضوع به  این معنا 
نیست که برنج های  ایرانی فاقد آرسنیک هستند.

بهترین روش پخت برنج چیست؟
استادیار دانشکده تغذیه، با استناد به نتایج مطالعات صورت گرفته، 
گفــت: در روش پخت برنج به صورت کته، آب در برنج باقی مانده 
و آرسنیک آن خارج نمی شود، اما در پخت برنج به صورت آبکش، 
مقداری از آرسنیک آن خارج می شــود؛ بنابراین از نظر بهداشتی 

برنج آبکش سالم تر از برنج کته است.
وی با اشاره به  این که از نظر تغذیه ای، برنج کته مغذی تر است اما 
از نظر بهداشــتی، برنج آبکش سالم تر است، خاطرنشان کرد: باید 
 ،B به دنبال روش پختی باشیم که ضمن حفظ ویتامین های گروه

میزان آرسنیک برنج نیز به حداقل ممکن برسد.
این متخصص تغذیه با اشاره به بهترین روش پخت برنج، گفت: در 
حال حاضر بهترین روش پختی که برای برنج پیشــنهاد شده  این 
است که به ازای هر پیمانه برنج خام، چهار پیمانه آب در قابلمه ریخته 
شود. بعد از به جوش آمدن آب، برنج از قبل خیسانده شده، در قابلمه 

ریخته شده و به مدت پنج دقیقه بجوشد.
وی افزود: ســپس برنج آبکشی شود و آب آن دور ریخته شود. دوباره 
برنج داخل قابلمه ریخته شــده و  این بــار، به ازای هر پیمانه برنج دو 
پیمانه آب به قابلمه اضافه شود و برنج با حرارت کم دم کشیده شود.

ربیعی تأکید کــرد: در روش آبکش کردن معمولــی مقدار زیادی از 
ویتامین های گروه B از بین می رود. در روش کته کردن معمولی نیز، 

آرسنیک برنج خارج نمی شود.
بنابر اعام روابط عمومی  دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشتی، 
وی گفت: مزیت روش پخت پیشــنهادی  این اســت که ضمن حفظ 
ویتامین های محلول در آب برنج، ۷۰ درصد آرســنیک از برنج خارج 
می شود.  این روش به ویژه برای نوزادان و کودکان که بیشتر در معرض 

خطرات ناشی از آلودگی با آرسنیک قرار دارند، توصیه می شود.

متهم ردیف اول فشارخون باال را بشناسید


