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نگاه

طالق نامرئی در نقاب تأهل سالم
نگین افضلی

جداییهای خاموش

در زندگیهای امــروزی گاهی به زوجهایی برمیخوریم که از خود،
عکسهای شــادی در اینستاگرام به اشــتراک گذاشتهاند و همواره
رابطه خوبی داشتهاند اما چند ســال بعد خبر جداییشان را زمانی
میشــنویم که از مدتهــا قبل از طالق ،آنهــا را در کنار یکدیگر
ندیده بودیم.
اصطالح طالق نامرئی میتواند توصیفی مناســب برای اتفاقی باشد
که میان آنها افتاده اســت .ازدواجهایی کــه در نمای بیرونی هیچ
مشکلی نداشتهاند ،اما در عمق ،دو طرف در حقیقت از یکدیگر جدا
شــده و یا برای سالها در مرز میان ماندن و ترک کردن ،در نوسان
بودهانــد .طالق نامرئی در واقع فقــدان صمیمیت عاطفی و زندگی
شبیه به یک رابطه کاری است که مسائل مالی و فرزندان تنها نقطه
اشتراک و موضوع مورد گفتگو میان دو طرف هستند.
در ایــن نــوع طالق حداقل یکــی از طرفین احســاس میکند که
نیازهایش برطرف نمیشــود و به فردی خارج از رابطه برای برطرف
کردن نیازها و حرف زدن درباره احساســاتش روی میآورد .زندگی
در این مرحله شبیه بازی موازی کودکان در سنین نوپایی است که
دو کودک در اتاق مشترکی در کنار هم بازی میکنند اما توجهی به
یکدیگر ندارند .درست مثل زن و مردی که عکسهای مشترکی در
فیسبوک دارند و به ظاهر در زیر یک سقف زندگی میکنند ،اما در
واقع هر یک جدا از دیگری ادامه میدهد.
در طالق نامرئی طرفیــن تصمیم میگیرند به خاطر اینکه قضاوت
نشوند حداقل برای مدتی کنار هم بمانند و ظاهر یک تأهل سالم را
حفظ کنند .به جز قضــاوت ،دالیلی دیگری نظیر حضانت فرزندان،
عدم تمایل به تقسیم منابع مالی و شناخته نشدن به عنوان یک فرد
مجــرد ،به ماندن با هم ادامه میدهند .افراد زیادی ممکن اســت با
خواندن ویژگیهای طالق نامرئی ،زندگی زناشویی خود را مطابق یا
نزدیک به چنین وضعیتی ببینند و این ســوال برایشان ایجاد شود
که چه باید کرد؟
بســیارند اینگونه زوجها که یا چنین وضعــی را تحمل میکنند یا
انکار اما پُرواضح است اینگونه روابط زناشویی ،فرساینده و انباشته از
احساس ناکامی و یأس است .توصیه ما این است این زوجها هر کدام
فهرســتی از موضوعاتی که ناکارآمد و یأسآور اســت و همین طور
موضوعاتی که همچنان کارکرد سالم خود را حفظ کرده تهیه کنند.
در این فهرست احتماالً اشــتراکات و قسمتهای امیدوار کنندهای
وجود دارد که تاکنون نادیده میگرفتهاند .این اشــتراکات به اضافه
مقداری گفتگو و کم کردن بخشی از توقعات میتواند به بازگشت به
زندگی و استحکام دوباره کانون خانواده کمک کند.
بــا این حال چنانچه بــاز هم به این باور رســیدید که طرف مقابل
تمایلی به همکاری برای هیچشکلی از ترمیم ندارد ،هر یک از شما
حق دارید به ترک رابطه فکر کنید.

بررسی فوائد و مضرات مصرف قهوه و اسپرسو در گفتگو با کارشناسان

خطر اعتیاد به کافئین
گروهجامعه:

نوشــیدن قهــوه شــاید در ابتــدا فقــط بــرای تفریــح باشــد و یــا رفــع
کســالت و بیخوابــی ،ولــی میتوانــد ســبب وابســتگی بــه کافئیــن
شــود .گرچــه میــزان مجــاز آن بــرای بــدن مفیــد اســت ،ولــی مصــرف
بیــش از حــد آن ســامت فــرد را تهدیــد میکنــد .قهــوه بــا نــام
زیبــا و رایحــه خــوش ،بهانهایســت بــا پرســتیژ خــاص و توانمنــد،
در گرمکــردن محافــل دوســتانه کــه اخیــرًا مصــرف آن افزایــش
چشــمگیری داشــته اســت و آنچــه بــر آن دامــن زده اشــتغال افــراد
در معــادن و لــزوم بیــداری در شــیفتهای شــب اســت ،بــه گونـهای
کــه اتوبوسهــای حامــل پرســنل معــدن ،قبــل و یــا بعــد از شــیفت
کاری ،جلــوی مراکــز عرضــه قهــوه اسپرســو توقــف میکننــد .تبدیــل
مصــرف قهــوه بــه یــک عــادت روانــی و جســمی در عمــوم ،زمینــه را
بــرای کســب درآمــد فراهمکــرده اســت تــا جایــی که بســیاری از ســوپر
مارکتهــای کوچــک نیــز گوشــه مغازهشــان یــک اسپرسوســاز
گذاشــتهاند .هنگامــی کــه پــای درآمــد بــه میــان میآیــد ،فضــای
رقابــت نیــز ایجــاد خواهــد شــد بــه گون ـهای کــه در برخــی از مراکــز
عرضــه ،مــوادی شــبیه بــه آمفتامیــن و یــا محرکهــای شــیمیایی
دیگــر بــه قهــوه اضافــه میشــود و مســلمًا هــدف ،ایجــاد وابســتگی
بــه قهــوه عرضــه شــده در همــان مرکــز اســت و البتــه جذب مشــتری
دائــم ،بــدون در نظــر گرفتــن عوارضــی کــه ایــن افزودنیهــای
خطرنــاک میتوانــد بــر ســامت فــرد بــه جــای بگــذارد.
بــه منظــور بررســی عــوارض و فوایــد مصــرف قهــوه ،پــای صحبــت
مریــم علینــژاد کارشــناس ارشــد و مســؤول واحــد تغذیــه معاونــت
بهداشــتی دانشــکده علومپزشــکی ســیرجان نشســتیم.
خانم علینــژاد به عنوان اولین
سؤال به تاریخچه مصرف قهوه در
ایران اشاره کنید .
با ســام ،بایــد عرض کنم کــه قدمت
مصرف قهوه در ایــران به زمان صفویه و
قاجــار برمیگردد و به این علت که چای
در ایران کشت نمیشده و یک محصول
وارداتــی و گرانقیمت بــوده محبوبیت
قهوه بیشــتر از چای بوده است .بعدها با
کشــت چای ،مصرف قهوه در بین مردم
کم رنگتر شد.البته باید بگویم قهوهای
که در گذشــته اســتفاده میشده از نوع
قهوههای دمی مثل قهــوه عربی و قهوه
ترک بوده که نسبت به قهوههای مصرفی

امروزی که اکثرا ً از نوع اسپرسو میباشند
درصد کافئین بسیار کمتری داشته است.
 از دیدگاه علم تغذیه آیا مصرف
قهوه برای بدن مضر است؟
ببینید قهوه اگر به میزان درست مصرف
شــود به خــودی خود ،یــک ترکیب
آنتیاکسیدان بســیار مفید برای بدن
است .میزان کافئین مجاز برای هر فرد
بالغ باالی  ۱۸ســال  ۴۰۰میلیگرم در
طول روز است .کافئین در انواع قهوهها،
نوشابهها ،نوشیدنیهای انرژیزا ،شکالت
تلخ ،انواع چای سبز و سیاه به مقدار قابل
توجهی وجود دارد .میزان کافئین در هر
تک شات اسپرسو  ۶۵تا ۱۰۰میلیگرم،

در هــر ۱قاشــق مرباخــوری قهــوه
فوری ۱۰۰میلیگــرم ،در یک فنجان
قهوه دمی۱۵۰میلیگرم ،در یک لیوان
چای سیاه  ۴۷میلیگرم ،در یک لیوان
چای ســبز  ۲۸میلیگرم ،در یک لیوان
نوشابه  ۴۰میلیگرم و در  ۴گرم شکالت
تلخ  ۲۴میلیگرم میباشــد .با توجه به
این اعداد ما روزانه میزان زیادی کافئین
وارد بدنمان میکنیم و عوارض مصرف
قهوه زمانی بروز میکند که بیشــتر از
 ۴۰۰میلیگــرم کافئیــن در طول روز
مصرف کرده باشیم.
 با توجه به شــیفتهای شب
بسیاری از همشهریان در معادن و
عادت آنها به مصرف قهوه خصوص ًا
از نوع اسپرسو ،در مورد عوارض آن
توضیح دهید؟
متأســفانه افراد بــرای افزایش راندمان
کاری و افزایش ســاعت بیداری خود از
قهوه استفاده میکنند و از طرفی سایر
موا ِد دارای کافئین مثل چای و نوشابه
و ...هــم در طول روز مصرف میشــود
و این به معنای تجــاوز از میزان مجاز
مصرفی کافئین اســت در نتیجه بدن
دچار عوارضــی چون تنظیــم نبودن
خواب و فشــار به سیســتم عملکردی
مغــز ،افزایش حالت اضطــراب ،لرزش
ماهیچهها ،عوارض گوارشــی مثل سوء
هاضمه و ریفالکس گوارشــی ،سردرد،
نامنظم شدن ریتم قلب ،کمآبی بدن و
پیری زودرس پوست خواهد شد.
برایبرهم نخوردن ریتم خواب و
پیشگیری از بیخوابی ناشی از قهوه
چه توصیهای دارید؟
بهتر اســت مصرف قهوه در زمان صبح
باشد و بعد از ظهرها مصرف نشود ،چرا
که شــروع اثر قهــوه  ۴۵دقیقه بعد از
مصرف میباشد و اوج اثر آن تا  ۲ساعت
است .از زمانی که قهوه مصرف میشود
تا زمانی که کافئین به طور کامل از بدن

دفع میشود  ۸ساعت طول میکشد.
 آیا قهوه هم اعتیادآور است و
کنار گذاشتن آن میتواند برای بدن
سخت باشد ؟
ببینید کافئین ماده ای اســت که بدن
میتوانــد به مصرف آن عــادت کند و
مصرف روزانه آن وابستگی ایجاد میکند
و قطع ناگهانی دوز باالی کافئین ،باعث
عوارض جســمی و مغزی میشود .پس
عادت به مصرف میــزان باالی کافئین
میتواند یک کنار گذاشتن سخت را هم
به دنبال داشته باشد.
 متأســفانه مصــرف قهوه در
گروههای ســنی پایین هم رایج
شده است ،آیا این گروه سنی اجازه
مصرف قهوه را دارند؟
طبق دســتورالعملهای علمی جهانی
میزان مجاز مصــرف کافئین در طول
روز بــرای افراد باالی  ۱۸ســال ۴۰۰
میلیگرم و برای گروه ســنی ۱۲تا ۱۸
ســال این عدد  ۱۰۰میلیگرم اســت.
همچنین مصرف کافئین بــرای گروه
سنی زیر  ۱۲سال اص ً
ال توصیه نمیشد.
 اگر کسی بخواهد به مقدار مجاز
و بــدون عارضه از قهوه اسپرســو
بنوشد چه میزان را توصیه میکنید ؟
اگر فرد از سایر منابع کافئین به میزان
کم استفاده کند روزانه یک فنجان قهوه
اسپرسو در صبح هنگام نه تنها عارضهای
برای بدن ندارد بلکه فرد از فواید مفید
قهوه نیز سود میبرد.
 عــوارض مصرف زیاد قهوه در
زنان چیست؟
اگر میزان مصرف روزانه قهوه بیشــتر از
دوز مجاز باشد در گروه زنان نیز عالوه بر
عوارض گفته شده ،مشکالتی چون کاهش

احتمــال باروری ،افزایش خطر کیســت
پســتانی ،افزایش عالئم یائســگی نظیر
ُگرگرفتگی را شاهد هستیم .همچنین در
زمان بارداری میزان مجاز کافئین کمتر از
 ۲۰۰میلیگرم روزانه میباشد تا عوارضی
برای جنین نداشته باشد.
 آیا قهــوه عرضه شــده در
قهوهخانهها کیفیت و سالمت الزم
را دارد و نظارتهــای الزم در این
زمینه صورت میگیرد؟
بایــد بدانیم که متأســفانه در برخی از
مراکز عرضه ،موادی شبیه به آمفتامینها
محرک شیمیایی به قهوه
و یا سایر مواد ّ
اضافه میگردد .با این هدف که به علت
اثربخشی بیشتر و وابستگی جسمی به
قهوهای که در آن محل عرضه میگردد،
فرد مشتری دائم آن محل شود .ضمن
اینکه با معرفی ســازمان غــذا و دارو،
برندهــای نامعتبــر و خطرآفرین قهوه
مشخص میشوند و با نظارت همکاران
بهداشــت محیط بر مراکز عرضه قهوه،
برندها و مارکهای ناســالم و غیرمجاز
قهوه از قهوهخانهها جمعآوری میشوند.
 چه کسانی باید از مصرف قهوه
خودداری کنند؟
مصرف مــداوم قهــوه جــذب برخی
ریزمغذیهــا مثــل آهن و کلســیم را
کاهش میدهد .در نتیجه میتواند خطر
کمخونی ،فقر آهن و پوکی استخوان را
افزایش دهد .افراد دارای فشار خون نیز
نباید قهوه مصــرف کنند چرا که ریتم
قلب را نامنظم و مشکل فشارخون باال
را تشدید میکند .افرادی که مشکالت
قلبــی ،عروقی و یا بیماری نقرس دارند
نیز با مصرف قهوه شدت عالئم بیشتری
خواهند داشت.
  مسوول بهداشت محیط
شهرســتان چه گفت؟ در تکمیل
توضیحات علینژاد و آگاهی از اقدامات
کارشناسان بهداشت ،در زمینه نظارت
بر ســامت قهوه ارائه شــده در مراکز
عرضه ،مهندس علیرضا مریدی مسؤول
واحد بهداشت محیط و حرفهای معاونت
بهداشــتی دانشــکده علوم پزشــکی
ســیرجان گفت «:مهمتریــن نکات در
بازدیــد از مراکز عرضه ،بررســی موارد
بهداشت مواد غذایی ،بهداشت تجهیزات

و ابزار کار از جمله شستشو و گندزدایی،
بهداشت فردی کارکنان ،نظافت عمومی
و بهداشت ساختمانی محل کار است».
وی در توضیح اینکــه آیا عرضه قهوه
اسپرسو در ســوپرمارکتها منع قانونی
دارد یا نه؟ افزود «:بازرســان بهداشــت
محیط به صورت دورهای و مســتمر از
مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی بازدید
میکنند .چنانچه محلی حائز شــرایط
بهداشتی منطبق با آییننامه ماده ۱۳
قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی
و بهداشــتی باشــد ،فعالیــت و عرضه
محصول بالمانع است .در سوپرمارکتها
هم اگر شــرایط بهداشتی فراهم باشد،
عرضه قهوه اسپرســو منعی نــدارد».
مریدی در رابطه با پلمب مراکز متخلف
عرضه قهــوه بیان کرد «:اگر شــرایط
بهداشتی محل عرضه ،منطبق با ضوابط
نباشــد پس از صدور اخطار بهداشتی و
تعیین مهلت قانونــی ،در صورت عدم
رفع نواقص ،محل غیربهداشتی تعطیل
میشــود .همچنین در صورت مشاهده
نقــص بحرانی ،کــه منجر بــه تهدید
سالمت مصرفکنندگان شود ،بالفاصله
از ادامه فعالیت متصدی ممانعت به عمل
میآید ».مسوول واحد بهداشت محیط
معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
ســیرجان گفت «:در صورت مشاهده
هرگونــه محصول غذایی مشــکوک و
یا ثبت شــکایت از جانب همشــهریان
محترم ،جهت انجام آزمایشات مرتبط
اعم از میکروبی و یا شــیمیایی ،نمونه
بــرداری توســط کارشناســان صورت
میگیرد و به آزمایشــگاه کنترل کیفی
مواد غذایی اســتان ارسال و نتیجه آن
پیگیری میشــود ».مریــدی در پایان
افــزود « :حین خرید توجــه به تأمین
کننده و فروشــنده معتبــر و توجه به
اصالت و شناسه قهوه نظیر تاریخ تولید،
انقضا ،کد بهداشتی و شرایط نگهداری
بسیار مهم است» .او از همشهریان عزیز
خواســت در صورت مشــاهده هرگونه
موارد غیربهداشتی و مشکوک ،بیتفاوت
نباشــند و از طریق تلفن ثابت با شماره
 ۱۹۰به واحد بهداشــت محیط اطالع
داده و در رفع نواقص بهداشــتی با این
واحد همکاری کنند.

توسط سازمان پسماند و رییسپلیس راهور مقرر شد:

الزام نصب جیپیاس
برای کامیونهای
حامل نخال ه ساختمانی

نشست مشــترک مدیرعامل سازمان پســماند و رئیس پلیس راهور
شهرســتان درخصوص مســائل و معضالت شــهری در محل اداره
راهنمایی و رانندگی ســیرجان برگزار شد .در این جلسه مقرر شد با
همکاری پلیس راهور شهرستان کامیونهای حمل نخاله ساختمانی
ســاماندهی شوند و براساس مصوبه شــورای ترافیک تشکیل پرونده
دهند و نسبت به نصب جیپیاس اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور سیرجان هشدار داد :در صورت عدم همکاری مالکان
ایــن کامیونها و امتنــاع از نصب جیپیاس ،برخــورد قانونی صورت

میگیرد .همچنین در این جلســه با اشــاره به اینکه برخی شهروندان
زبالههای خود را روی صندوق عقب خودرو میگذارند و در ســطح شهر
تردد میکنند ،تأکید شــد :طبق قانون ،گذاشتن هرگونه زباله یا نخاله
ساختمانی بدون حفاظ بر روی خودرو تخلف است و در صورت مشاهده
پلیس راهور اعمال قانون خواهد کرد.
 بهرهبرداری از اولین اتوبوس باالبر
لونقل عمومی سیرجان مجهز به باالبر ویلچر
اولین اتوبوس ناوگان حم 
جهت اســتفاده افراد کمتوان جســمی با حضور جمعــی از معاونان و

مســئوالن شهرداری و ســایر نهادها به بهرهبرداری رسید تا سیرجان
اولین شــهر بعد از کرمان در زمینه مناسبسازی شهر برای معلوالن
لونقل بار و مسافر شــهرداری ،به مدیریت
باشــد .رییس سازمان حم 
ارتباطات شــهرداری ،گفت :از ابتدای سال با حمایت شهردار و شورای
اســامی شهر مناسبسازی اتوبوس را در دســتور کار داشتیم .تقریباً
دوماه خریداری ،نصب و تست دستگاه باالبر طول کشید .این دستگاه
دارای اســتانداردهای الزم و با هزینهای بالغ بر  ۹۰میلیون تومان تهیه
شــده است و حدود  ۳۰۰کیلو وزن ویلچر و فرد را تحمل میکند .قرار
اســت برای تکمیل این اقدام ،با حمایت شهرداری ایستگاههای سطح
شهر را جهت تسهیل تردد این افراد آماده کنیم.
جواد نویدی از افزایش این اتوبوسها در ســیرجان خبر داد و گفت :این

اتوبوس همزمان توانایی جابهجایی ۶ویلچر را دارد .اگر تقاضا زیاد باشــد
اتوبوس را تا  ۱۰-۱۲نفر یا بهطور کامل به ریل مخصوص برای ویلچرها
مجهز میکنیم .شاید یک دستگاه برای شهر کفایت نکند .اما این شروع
کار است و در مراحل بعدی تعداد دستگاهها را بیشتر میکنیم.
وی با بیان اینکه کمتوانان برای استفاده از این دستگاه نیاز به همراه
ندارند و نیز راننده اتوبوس آمو زشهای الزم را دیده و اپراتور دستگاه
است ،افزود :شــماره سهرقمی ارتباط با ســازمان حملونقل توسط
بهزیستی در اختیار افراد کمتوان و معلوالن قرار میگیرد و از ساعت
 ۷تا  19/30این اتوبوس در اسرع وقت حتی برای شرکت در جشنها،
مناسبتها و اردوها تا مســیر حداکثر ۳۰کیلومتری شهر در خدمت
این افراد است.

