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ورزش

سرطاندرکمینبیتحرکان
آسیب های پشت میزنشینی

هر روز در پــارک نزدیک خانه اش می
گروه ورزش
دود ،آن هــم صبح هــا ،قبل از شــروع
ساعت اداری ،می گوید :البته سخت است که بتوانم بعد از
برگشتن ،به موقع خودم را به محل کار برسانم ،ولی این
دویدن اول صبح در هوای تمیز آن قدر لذت بخش است که
سختی اش را فراموش می کنم .می گویند بسیاری از
بیماری ها در کمین افرادی است که ورزش نمی کنند ،در
واقع بیشترین قشری که تحرک کمتری دارند کارمندان
هستند به همین دلیل سعی دارم لذت ورزش صبحگاهی
را از دست ندهم .در حالی که به دویدن ادامه می دهد،
اظهار می کند :هر روز صبح با جمعی از همکاران و
دوستانمان برای شروع روزی پر نشاط قبل از شروع ساعت
اداری می دویم  ،از زمان انجام این کار توانستیم عالوه بر
نشاط و حال خوبمان ،این حال خوش را به دیگر همکاران
و حتی مراجعه کنندگان هم منتقل کنیم« .شیبک» می
افزاید :به نظرم خیلی ها به دلیل کار زیــاد نمی توانند
ورزش کنند ،البته با فرهنگ سازی صحیح که بزرگ ترین
حرکت را هم رسانه ها می توانند انجام دهند ،مردم و به
ویژه کارمندان را می توان به تحرک و تندرستی دعوت و از
فرصت های اندک برای ورزش استفاده کرد.

ترافیک کاری و نداشتن وقت کافی

اما یک کارمند که وقت کافی برای ورزش ندارد می گوید :با
توجه به ساعت کاری ادارات ،نمی توان قبل از ورود به محل
کار ورزش کرد ،بسیاری از کارمندان قبل از رفتن به اداره،
فرزندشان را باید به مدرسه برسانند ،به همین دلیل زمان
کافی برای پرداختن به حرکات ورزشی ندارند و در محل
کار هم به دلیل فشار کاری ،ناچار هستند ساعت زیادی را
به طور مداوم بنشینند که این موضوع گاهی سبب ایجاد
درد در نواحی مختلف بدن می شود« .سعید راد» می افزاید:
ساعت کاری ادارات در استان به گونه ای است که کارمندان
باید حداقل  6- 6:30از خانه خارج شوند و تا حدود ساعت

 15اغلب در ادارات مشغول کار هستند بنابراین به دلیل
فشار کاری توان چندانی برای پرداختن به ورزش در عصر
یا شب ندارند و بعد از ورود به خانه ،زمان باقی مانده را باید
با خانواده سپری کنند .به گفته وی ،بسیاری از کارمندان
به دلیل فشار کاری دچار آسیب های جسمی شده اند و
اغلب از ناحیه کمر ناراحتی هایی را تحمل می کنند و همه
این ها به دلیل فشار کاری زیاد و نشستن مداوم است اما
باز هم راه حل هایی برای رفع آن در ادارات ارائه نمی شود
که اگر مطرح شود بدون تردید کارمندان از آن ها استفاده
خواهند کرد .کارمند دیگری می گوید :عده ای تصور می
کنند کارمندان یا رانندگان خودرو به دلیل نشستن مداوم
در محل کار خود آسیب چندانی نمی بینند ،در حالی که این
نشستن ها سبب ایجاد ناراحتی در افراد می شود که برخی
از این آسیب ها در میان رانندگان و کارمندان یکسان است
اما مهم ترین آسیبی که این قشر متحمل می شوند آسیب به
ناحیه ستون فقرات و مهره های کمر است .وی می افزاید:
مدتی است به دلیل شرایط کاری سخت و نشستن مداوم
پشت میز کار دچار بیماری روده ای شده و به ناچار برای
طی مراحل درمان شغلم را ترک کرده ام و نمی دانم پس از
تکمیل دوران درمان آیا به وضعیت آن روز خود باز گردم یا نه؟
اما این هراس هم وجود دارد که به دلیل همان ساعت کاری
زیاد ،بیماری من به شدت خود باز گردد .به گفته وی ،باید
برای استراحت و ورزش کارمندان در ادارات زمانی را در نظر
گرفت یا این که ساعت کاری آن ها به گونه ای تغییر کند که
در میان آن بتوان مقداری تحرک ورزشی داشت یا استراحت
کرد تا از بروز بیماری ها پیشگیری شود.

کم تحرکی مشکل اصلی جامعه

یک کارشناس فیزیولوژی ورزشــی در این باره می گوید:
یکی از مشکالت اصلی جوامع امروزی کمبود تحرک بدنی
افراد ،به ویژه در قشر کارمند است که به دلیل ماشینی شدن
زندگی و استفاده از لوازم دیجیتال برای آسانی فعالیت ها

چمن مصنوعی قادرآباد سرباز افتتاح شد
زمین چمن مصنوعی ب ــرای استفاده
گروه ورزش
روستاییان در روستای قادر آباد سرباز به
بهره برداری رسید .مدیرکل ورزش و جوانان به خبرنگار ما
گفت :به مناسبت هفته تربیت بدنی پروژه های متعددی برای
افتتاح در بخش های مختلف استان برنامه ریزی شد که زمین
چمن مصنوعی روستای قادر آباد از توابع شهرستان سرباز

یکی از این طرح ها بود« .ادهــم کرد» افــزود :این زمین در
فضایی با زیربنای هزار و  350متر مربع راه اندازی شد که
برای تکمیل آن دو هزار و  770میلیون ریال از محل اعتبارات
ملی هزینه شد .وی بیان کرد :این زمین چمن مصنوعی مینی
فوتبال ،با مشارکت دهیاری ها و اعضای شورای اسالمی
روستا به منظور توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی شهرستان
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این بی تحرکی رخ داده و سبب شده است مردم به انواع
بیماری ها مبتال شود« .محمد سرحدی» می افزاید :این
مشکل مختص قشر خاصی نیست و در میان اقشار مختلف
جامعه می توان به راحتی آن را مشاهده کرد ،این مربوط
به همه افراد یک صنف نیست و در هر شغلی برخی به طور
مداوم ورزش می کنند و برخی هم به طور حرفه ای ورزش را
ادامه می دهند اما قریب به اتفاق افراد جامعه شامل بانوان
و آقایان تحرک ورزشــی چندانی ندارند که این موضوع
سالمت جامعه را تهدید می کند بنابراین باید مشوق هایی
برای پرداختن به ورزش در میان افراد عام و خاص ایجاد شود
که این هم به زیرساخت های ورزشی مناسب نیاز دارد .وی
می افزاید :بررسی های علمی نشان داده است کم تحرکی
سبب بــروز انــواع بیماری در افــراد می شود و هزینه های
درمان آن به صورت مستقیم بر اقتصاد و معیشت کارمندان
تاثیرگذار است .به گفته وی ،به دلیل این که در ساعت غیر
اداری نمی توان کارمندان را به صورت موثر به ورزش کردن
ترغیب کرد باید ترتیبی اتخاذ شود کارمندان روزانــه ۳۰
دقیقه از وقت اداری را به ورزش بپردازند به عبارتی ورزش
به عنوان فعالیت ضروری روزانه در ساعت اداری محسوب
شود تا بهره وری ادارات هم افزایش پیدا کند .وی بیان می
کند :یکی از نتایج مهم ورزش ،ایجاد نشاط و سالمتی است
و از فواید آن می توان به از بين بردن افسردگي ها و افزایش

اعتماد به نفس ،ايجاد آرامش ،تقويت احساسات ،كاهش
اضطراب ،افسردگي و فشارهاي روانــي ،تنظيم و تعديل
ميزان استرس اشــاره کرد که در نهایت افزایش بهروری
سازمانی را در پی دارد .وی می گوید :مدتی است آسیب
های نشستن مداوم در پشت میز توسط کارشناسان ورزشی
بررسی می شود و کارشناسان آلمانی به این نتیجه رسیده
اند که نشستن طوالنی مدت پشت میز کــار 24 ،درصد
احتمال ابتال به سرطان روده بزرگ 32 ،درصد احتمال
ابتال به سرطان آندومتری و  21درصد بر ناکارآمدی شش ها
اثر می گذارد و این موضوع سبب شد کارشناسان به دنبال
راه های پیشگیری از این دسته آسیب ها باشند .وی بیان
می کند :برای برطرف کردن این آسیب ها راهکارها و تمرین
های ورزشی تعریف شده است که انجام آن شاید برای خیلی
از کارمندان یا مدیران سخت باشد اما باید ساعتی از روز
را صرف رفتن به باشگاه کنند ،در غیر این صورت در محل
کار خود می توانند به مدت  10دقیقه نرمش هایی را انجام
دهند که به ظاهر ساده است اما کمک زیادی به سالمت بدن
می کند .وی با اشاره به این که نباید آسیب های نشستن
مداوم پشت میز کار را نادیده گرفت می گوید :یکی از ورزش
هایی که کارمندان می توانند در محل کار خود انجام دهند
برخاستن و نشستن است که می توانند این حرکت را حداقل
 50مرتبه در پشت میز کاری خود انجام دهند.

آماده شد که با افتتاح آن چهار هزار نفر از ساکنان منطقه در
قالب  120خانوار از این پروژه ورزشی بهره می برند ،در کنار
آن شش زمین چمن مصنوعی دیگر هم به مناسبت این هفته
افتتاح می شود .وی افزود :به همین مناسبت یک خانه ورزش
روستایی در «کجکوش» ایرانشهر تکمیل و با تجهیزات ورزشی
از قبیل تنیس روی میز ،فوتبال دستی ،صفحه شطرنج و 30
تاتامی تجهیز شد و به بهره برداری رسید .به گفته وی ،خانه
های ورزش روستایی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی،

توسعه ورزش روستایی و پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و
جوانان و مشارکت هیئت ورزش های روستایی و بازی های
بومی ،محلی و خانه بهداشت در روستاها ایجاد می شود .وی
افزود :برای هر خانه ورزش روستایی بیش از  50میلیون ریال
اعتبار تخصیص یافته و افتتاح آن هــا م ــورد استقبال
ورزشکاران ،جوانان و بانوان روستایی قرار گرفته است ،این
خانه ها نقش به سزایی در افزایش مشارکت بانوان روستایی
در امر ورزش ایفا می کند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺎدر آﻣﻮزﺷ ا ﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻮﺗﺎه را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ!

یک شهروند :با فرهنگ سازی صحیح که بزرگ ترین حرکت را هم رسانه ها می توانند انجام دهند  ،مردم را می توان به تحرک و تندرستی دعوت کرد

ﻣﺤﺼﻮﻻتذاﺗﺎﻫﻴﺠﺎنﺧﺎﺻﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ،اﻣﺎﺑﺘﻮانﺑﺎﻤ
آنﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎن آﻓﺮ ﻨ ــﺮد! ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻴﻦ »ﻧﻘﺶ ﺎب ﺷــﻤﺎره« را
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ،ا ﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ازآ ﺘﻢﻫﺎﭘﺮﻃﺮﻓﺪارروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎن
اﺳﺖاﻣﺎﺗﺎزﻣﺎﻧﻪﺻﺮﻓﺎروﺎﻏﺬﺑﺎﺷﺪوﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎﻣﺪ ﺮ ﺖ
ﺷﺪهاﺑﺮااراﺋﻪآنوﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ،ﭼﻴﺰﺑﺮﻫﻴﺠﺎنا ﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣاﻓﺰودهﻧﻤﺷﻮد!اﻣﺎﺷــﺎ ﺪﺑﺮاﺗﺎنﺟﺎﻟﺐﺑﺎﺷﺪﻪ
ﺑﺪاﻧﻴﺪﺑﺎﻫﻤﻴﻦﺑﺮگﺎﻏﺬروزﻧﺎﻣﻪاﻪدردﺳــﺖﺷﻤﺎﺳــﺖ،
ﭼﻪﺷﻮروﻫﻴﺠﺎنﻋﺠﻴﺒﻣﺷﻮدﺑﺮﭘﺎﺮد.ﻗﺒﻮلﻧﺪار ﺪ؟!
ﺗﻪﻓﻴﻠﻢﻮﺗﺎهدار ﻢﻪﺑﺮااﺛﺒﺎتا ﻦادﻋﺎﻣﺗﻮاﻧﻴﺪآنرادر

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

وبﺳــﺎ ﺖ ١sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺑﺎ
اﺳــﻦﺮدنا ﻦ»ُ ﻴﻮآرﺪ«ﻫﻢﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاهﺗﺎنﺑﻪﺻﻔﺤﻪﭘﺨﺶﻓﻴﻠﻢﻣرود.
ﻣﺮﺑﻴﺎنوﺎدرآﻣﻮزﺷﻧﻈﺮﺷﺎنرادرا ﻦ
ﺑﺎره ﺑﺮاﻣﺎﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.ﺷﺎ ﺪدﻟﺸﺎن
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎﺑﺎﺧﺮ ﺪﭼﻨﺪﻧﺴﺨﻪروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎن،
ﺷﻮروﻫﻴﺠﺎنﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞوﺻﻔراﺑﻪﻣﺤﻴﻂآﻣﻮزﺷﺷﺎنﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪ ﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎ ﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﺸﻴﺪن ﺗﻪ ﺧﻂ ﺟﺪ ﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎ ﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮ ﺮ ﺸÂﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

یک کارشناس:
کارشناسان
آلمانی به این
نتیجه رسیده
اند که نشستن
طوالنی مدت
پشت میز کار
 24درصد
احتمال ابتال به
سرطان روده
بزرگ32 ،
درصد احتمال
ابتال به سرطان
آندومتری و
 21درصد
بر ناکارآمدی
ششها اثر
میگذارد

جدال بانوان کنارک
در رقابت های ورزشی
بانوان کنارک در چند دوره مسابقه
گروه ورزش
ورزشــی رقابت کردند .سرپرست
اداره ورزش و جوانان کنارک به خبرنگار ما گفت :به
مناسبت هفته تربیت بدنی چند دوره رقابت ورزشی با
عنوان جام نشاط و تندرستی در شهرستان برنامه ریزی
شد و بانوان در رشته های کیک بوکسینگ ،دارت،
طناب کشی و بازی های بومی ،محلی رقابت کردند.
«عبدالرشید رئیسی» افزود :در پایان مسابقات کیک
بوکسینگ ،زهــرا ربانی مقام قهرمانی را به خود
اختصاص داد ،الهه سپهری منش بر سکوی نایب
قهرمانی ایستاد و یکتا احمدنژاد هم به کسب مقام سوم
بسنده کرد .در دارت  12بانوی ورزشکار به مصاف هم
رفتند که در نهایت زهــرا مهماندوست به قهرمانی
رسید ،فاطمه ساالر و زیبا تازش دوم و سوم شدند و در
مسابقات طناب کشی تیم مکران قهرمان شد .وی بیان
کرد :رقابت های بومی و محلی در رشته های طناب
زنی ،لی لی  ،دو و میدانی و نمایش حلقه ،برگزار شد و
در پایان سما شه بخش ،زهرا سام کی و خدیجه بلوچی
مقام های اول تا سوم دوی  100متر را کسب کردند،
در نمایش حلقه نیایش پیرایش به قهرمانی رسید و زهرا
پـــرورش و سعیده حــوت در رده هــای دوم و سوم
ایستادند .وی افزود :مقام اول لی لی به عایشه ملک
رئیسی رسید ،آذین بادروزه و فاطمه آوار دوم و سوم
شدند ،در رقابت های طناب زنی سما گنجی پور عنوان
قهرمانی را به خود اختصاص داد ،زلیخا لشکری نایب
قهرمان و مهدیه جاللی سوم شد.

امروز؛ رقابت شناگران پسر
در زاهدان
شناگران پسر امــروز در المپیاد استعدادیابی با
یکدیگر رقابت می کنند .رئیس هیئت شنای استان
به خبرنگار ما گفت :با توجه به برگزاری رقابت های
المپیاد استعدادیابی کشور در رشته شنا ،مسابقات
استانی برای شناسایی و انتخاب نفرات تیم استان
برنامه ریزی شد و پسران شناگر امروز برای رسیدن
به رقابت های کشوری در زاهدان رقابت می کنند.
«محمد رضا رخشانی مقدم» افــزود :این مسابقات
در دو رده سنی  12-13و 13-14ســـال برنامه
ریزی شده و شناگران امروز در چهار ماده  100متر
آزاد 100 ،متر قورباغه 100 ،متر کرال پشت و 50
متر پروانه رقابت می کنند ،در نهایت نفرات برتر
هر ماده ترکیب تیم استان برای حضور در المپیاد
استعدادیابی کشور را تشکیل میدهند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ 
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30

دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

