
شمارش معکوس برای نابودی ورزشگاه تختی

۴۵ سال بدون بازسازی

تهران، دوازدهمین شهر آلوده جهان

مدیر مجموعه ورزشی تختی با بیان اینکه بازسازی این ورزشگاه نیاز به 
۱۰ میلیارد هزینه دارد، گفت: به دلیل اینکه امسال هیچ تیم لیگ برتری 
در تختی بازی برگزار نمی کند، متاسفانه مسئولین توجه ویژه ای همانند 

استادیوم آزادی به این ورزشگاه ندارند.
قاسم رسته در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت ورزشگاه تختی اظهار کرد: متاسفانه امسال 
چون نفت تهران از رقابت های لیگ برتر خارج شد و در تهران تنها ۵ تیم لیگ برتری داریم که 
در ورزشگاه های خود بازی لیگ را برگزار می کنند، همین امر سبب شد تا در تختی تقریبا شاهد 
برگزاری هیچ بازی لیگ برتری نباشیم. در حقیقت شرایط ورزشگاه تختی االن به گونه ای است 

که به دلیل برگزار نشدن رقابت های لیگ برتر به این ورزشگاه اهمیت خاصی داده نمی شود.
وی گفت: ورزشگاه تختی دارای مشکالت زیادی است که از جمله می توان به پست برق،  
روشنایی،  سکوها و زمین چمن اشاره کرد. زمین چمن ورزشگاه تختی یکدست نیست و در 
طی چند سال اخیر از انواع بذرهای چمن در این زمین استفاده شده که مرغوبیت آن را کاهش 
داده است. به طوری که زمین چمن این ورزشگاه متعلق به ۱۳ سال پیش است. به هر صورت 
برای این که بتوانیم زمین چمن مناسبی را در ورزشگاه تختی داشته باشیم، حداقل باید به عمق 
یک متر زمین آن گودبرداری و زه کشی های آن دوباره احیا شود. با شرایط فعلی امکان برگزاری 

مسابقات مهم در تختی وجود ندارد.
رسته درباره میزان اعتبارات الزم برای بازسازی ورزشگاه تختی خاطرنشان کرد: برای بازسازی 
استادیوم تختی هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان نیاز است که البته مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان قول هایی در زمینه تخصیص این میزان بودجه داده ولی مشخص نیست چه 
زمانی عملیاتی شود. تا زمانی که بودجه تخصیص پیدا نکند، نمی توانیم بازسازی آن را آغاز کنیم. 
البته امسال چون هیچ بازی در ورزشگاه تختی برگزار نمی شود، بهترین فرصت برای بازسازی 

ورزشگاه تختی است، اما بعید می دانم بازسازی آن امسال صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: پست برق مجموعه ورزشگاه تختی از سال ۱۳۴۵ که ساخته شده دچار 
مشکالت زیادی است و روشنایی آن نیز باید کامال بازسازی شود. ضمن اینکه باید سکوها نیز 

درست شود. البته ۱۰ میلیارد تومان تنها برای بازسازی استادیوم تختی است و مسائل جانبی 
ورزشگاه نیاز به هزینه دیگری دارد.

وی افزود: در زمینه بازسازی ورزشگاه تختی اداره کل استان تهران و یا شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی باید ورود پیدا کنند و از وزارت ورزش و جوانان تامین اعتبار کنند و تا 
زمانی که این کار صورت نگیرد، ما نمی توانیم بگوییم بازسازی ورزشگاه تختی چه زمانی آغاز 

خواهد شد.
رسته تاکید کرد: مشکالتی که در حال حاضر در ورزشگاه تختی وجود دارد، با آزادی متفاوت 
است. آزادی ویژگی هایی دارد که تختی فاقد آن ویژگی هاست. اگر در آزادی ۱۰ میلیارد هم 
هزینه برای تعویض چمن در نظر گرفته شود، برای نگهداری نیز اعتبار دیگری در نظر گرفته 
می شود، اما برای زمین تختی اختصاص چنین بودجه ای سخت است. اکنون بیشترین بحث 
بازسازی ورزشگاه تختی مقاوم سازی سکوها، ایمن سازی و مقاوم کردن بخش سرپوشیده 

ورزشگاه و کابل های معلق آن است.
مدیر ورزشگاه تختی گفت: ورزشگاه تختی در سال ۱۳۴۵ ساخته شده و سال ۵۴ افتتاح 
شده است. پست های برق این ورزشگاه در طی این مدت تغییر نکرده و مشکالت زیادی دارد. 
حتی در سقف معلق آن که با کابل نگهداری می شود، تعدادی از این کابل ها فرسوده شده و 
ضریب ایمنی آن را کاهش داده است. وضعیت سکوها نیز در حال حاضر به گونه ای است که 
آب بندی خود را از دست داده اند و بعد از بارندگی حداقل تا یک هفته از سقف سکوها به دلیل 
باز شدن درزها شاهد نشتی آب هستیم. حتی سقف معلق نیز نشتی دارد و اگر از زیر سکوها 

تردد کنید بعد از یک هفته بارندگی، شاهد بارش باران هستیم.
وی تصریح کرد: روشنایی ورزشگاه به دلیل اینکه پروژکتورها قدیمی هستند، مصرف برق 
باالیی دارد و روشنایی آن بسیار ضعیف است. به طوری که میزان لوکس نور در حال حاضر 

۸۰۰ است در حالی که استاندارد این میزان از سوی AFC ۱۲۰۰ مورد تایید است.
رسته ادامه داد: ورزشگاه آزادی در حال حاضر تحت نظارت و کنترل شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی است و رسیدگی بیشتری در آن صورت می گیرد. ما نمی توانیم توقع 

داشته باشیم وضعیت تختی نیز همانند آزادی باشد، اما از مسئولین می خواهیم به این ورزشگاه 
نیز همانند آزادی رسیدگی کنند تا در چند سال آینده ورزشگاه تختی به دلیل روند فرسایشی 

که پیدا می کند، دچار تخریب نشود.
مدیر ورزشگاه تختی در پایان اظهارکرد: اگر ورزشگاه تختی به بخش خصوصی واگذار شود، 
بدون شک وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. ما چون در حال حاضر تیم لیگ برتری نداریم، 
کسی به فکر بازسازی و نگهداری این مجموعه نیست. اگر به بخش خصوصی واگذار شود،  
مطمئنا روند بازسازی آن سریع تر انجام می شود. من تصور می کنم ورزشگاه تختی باید به 
مدت یکسال تعطیل شود تا بازسازی آن به طور کامل صورت بگیرد و یا اینکه همانند آزادی 
فازبندی انجام شود تا بتوانیم قسمت هایی که دچار فرسودگی زیاد است، در آن قسمت ها 

بازسازی صورت بگیرد.

رییس گروه سالمت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت بهداشت، 
علت  دومین  و  میر  و  مرگ  علت  چهارمین  را  هوا  آلودگی 
سرطان های  و  مغزی  و  قلبی  سکته های  نظیر  بیماری هایی 
ریوی خواند و گفت: شهر تهران از بین ۲۶ شهر آلوده جهان، 

رتبه ۱۲ را دارد.
دکتر عباس شاهسونی در گفت وگو با ایسنا، درباره تبعات آلودگی 
هوا بر سالمت گفت: آلودگی هوا مهم ترین فاکتور خطر محیطی است 
که بر سالمت انسان تاثیر می گذارد. آلودگی هوا به عنوان چهارمین 
عامل مرگ و میر و دومین عامل ابتال به بیماری های غیرواگیر مانند 
سکته قلبی، سکته مغزی و سرطان های ریوی در جهان شناخته شده 
است.  بطور کلی ۱۷ درصد از کل مرگ های ناشی از بیماری های 
غیرواگیر به علت مواجهه با آلودگی هوا است. وی افزود: مطابق آخرین 
گزارش سازمان بهداشت جهانی به ترتیب ۳۴ درصد از مرگ های 
ناشی از سکته مغزی، ۲۵ درصد از مرگ های ناشی از بیماری های 
ایسکمیک قلبی )IHD(، ۳۶ درصد از مرگ های ناشی از سرطان ریه 
به دلیل مواجهه با آلودگی هوای آزاد است. وی ادامه داد: در همین 
راستا، چندی پیش سازمان بهداشت جهانی یک کنفرانس جهانی با 
مشارکت ۹۰ کشور برگزار کرد. طبق گزارشات این کنفرانس هفت 
میلیون انسان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و به 
طور کلی از هر ۱۰ مرگی که رخ می دهد، یک مورد مرگ ناشی از 
آلودگی هواست. همچنین ۹۰ درصد از مردم جهان در مناطقی زندگی 
می کنند که میزان غلظت آالینده های موجود در هوا در این مناطق از 
رهنمود سازمان جهانی باالتر است. افرادی که در شهرهایی با غلظت 
آالینده بیش از ٢٢ میکروگرم در متر مکعب زندگی می کنند، مانند آن 

است که روزانه یک تا دو سیگار مصرف می کنند.
قانون هوای پاک چه می گوید؟

شاهسونی در ادامه صحبت هایش به قانون هوای پاک اشاره کرد و 

گفت: در سال ۹۶ قانون هوای پاک در مجلس شورای اسالمی تصویب 
و به دولت ابالغ شد. همچنین ۱۰ آیین نامه مربوط به هوای پاک در 
شهریور و مهرماه امسال در هیئت وزیران تصویب و ابالغ شد. هوای 
پاک، قانون بسیار جامعی است و  در آیین نامه های مربوطه جزئیات 
چگونگی فعالیت حمل و نقل، سوخت، صنایع و... به طور جداگانه 
تدوین شده است که اگر به خوبی اجرا شود، قطعا شاهد کاهش 
چشمگیر آلودگی هوا خواهیم بود. وی یا بیان اینکه بررسی ها نشان 
می دهند که روزهای هوای پاک شهر تهران امسال در این مقطع زمانی 
نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است، افزود: این در حالیست که 
همچنان غلظت آالینده های هوا در تهران سه برابر رهنمود سازمان 
بهداشت جهانی است؛ چراکه طبق رهنمود سازمان بهداشت جهانی، 
میزان غلظت ذرات معلق کوچکتر از۲.۵ میکرون باید ١٠میکروگرم 
در متر مکعب باشد. رییس گروه سالمت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت 
بهداشت افزود: در همین راستا سازمان بهداشت جهانی در کنفرانس 
بین المللی،  سازمان  و چند  بانک جهانی  با همکاری  هوا،  آلودگی 
کمپینی با نام تنفس زندگی راه اندازی کرده است. هدف این کمپین 
این است که کشورها و شهرهایی که به آن پیوسته اند، بتوانند تا سال 
٢٠٣٠ کیفیت هوای تنفسی ساکنین در کشور یا شهر مورد نظر را به 

مقادیر رهنمود سازمان بهداشت جهانی برسانند.
طرح جدید ترافیک تهران، پایان بخش آلودگی نیست

شاهسونی درباره اثربخشی طرح جدید ترافیک در کاهش آلودگی 
هوا نیز گفت: درطرح جدید ترافیک، داشتن معاینه فنی الزامی است 
که می تواند در کاهش آلودگی هوا کمک کننده باشد، اما به این معنا 
نیست که اجرای این طرح تمام کننده آلودگی است. با یک راه کار و 
یک طرح نمی توان آلودگی هوا را کاهش داد، در این راستا باید تمام 
شهروندان احساس مسئولیت کنند. هر چه آلودگی کاهش یابد به 
نفع خود مردم است و تعداد مراجعین به مراکز درمانی، سکته های 

قلبی و مغزی کاهش می یابد. وی در ادامه با بیان اینکه آلودگی هوا 
هزینه های اقتصادی زیادی نیز بر جامعه تحمیل می کند، گفت: بانک 
جهانی در سال ٢٠١۶ گزارشی مبنی بر هزینه هایی که آلودگی هوا بر 
سیستم بهداشت و درمان جامعه تحمیل می کند، ارائه کرد. بر اساس 
آن هزینه های اقتصادی و مرگ ناشی از آلودگی هوا، در شهر تهران 
۲.۶ میلیارد دالر است و شهر تهران بین ۲۶ شهر آلوده جهان رتبه 

۱۲ را دارد.
7 عارضه مهم آلودگی هوا در کودکان 

شاهسونی با بیان اینکه اگر مردم همکاری کنند می توان با اجرای 
طرح های جدید، میزان آلودگی هوا را کاهش داد، گفت: آلودگی هوا، 
تمام جوامع خصوصا کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. کودکان جزو 
نسل آینده کشور و گروه های حساس هستند و عوارض آلودگی بر 
کودکان مثل کاهش وزن زمان تولد، افزایش اختالالت طیف اوتیسم، 
بیش فعالی، کاهش رشد مغز، افزایش عفونت های حاد دستگاه تحتانی 
تنفسی، تشدید عالئم آسم و افزایش بروز سرطان خون )لوسمی(کامال 
شناخته شده است. سالیانه بطور تقریبی ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج 
سال در دنیا به علت مواجهه با آلودگی هوا جان خود را از دست 
می دهند. از هر چهار مرگی که در کودکان زیر پنج سال رخ می دهد، 

یک مورد مرگ به علت عوامل محیطی است.
تعطیلی مقطعی مدارس؛ آری یا خیر؟

رییس گروه سالمت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت بهداشت درباره 
تعطیلی مقطعی مدارس در زمان تشدید آلودگی هوا، گفت: زمانیکه 
شرایط آلودگی هوا به حد اضطرار برسد، دو راه را پیش رو داریم؛ 
یکی کاهش منابع آالینده هوا و دیگری کاهش مواجهه. هدف تعطیلی 
مدارس نیز کاهش مواجهه کودکان است. همچنین در شهر تهران 
تعداد زیادی دانش آموز داریم که روزانه برای رفت وآمد به مدرسه، بار 
ترافیکی زیادی را ایجاد می کنند. هدف دیگر تعطیلی مدارس کاهش 

بار ترافیکی و آالینده هاست. اما امیدواریم با اقداماتی که سایر ارگان ها 
انجام می دهند، امسال شاهد این موضوع نباشیم.
عوارض مرگبار گرد و غبار

شاهسونی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره عوارض ناشی 
از ذرات معلق گردوغبار در شهرهای جنوبی کشور، گفت: ذرات معلق 
گردوغبار موجب افزایش مرگ بیماران تنفسی و مراجعه افراد به مراکز 
بهداشتی  درمانی می شود. بر اساس مطالعات وزارت بهداشت، میانگین 
درصد مرگ ومیر و مراجعه به بیمارستان ها در شهرهای در معرض 
ذرات گرد و غبار بیشتر از شهرهای آلوده به آالینده های ناشی از 

ترافیک است.
بودجه ای که به وزارت بهداشت نرسید

وی با بیان اینکه در زمان رخداد طوفان های گرد و غباری، سیستم 
خدمات رسانی وزارت بهداشت اعم از بیمارستان ها، اورژانس و مراکز 
بهداشتی و درمانی تاثیر زیادی می پذیرند و متحمل هزینه می شوند، 
بیمارستان ها،  می دهد،  رخ  گردوغباری  طوفان  زمانی که  افزود: 
درمانگاه ها و اورژانس به مردم خدمات می دهند. با توجه به طرح تحول 
سالمت، کل هزینه ها بر عهده دولت و وزارت بهداشت است. طبق 
ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون گرد و غبار، دولت باید به وزارت 
بهداشت کمک کند و بیمارستان ها و مراکز درمانی را تجهیز کند، 
اما تاکنون علی رغم پیگیری هایی که انجام شده، در این راستا  از 
محل بودجه های تخصیص یافته به ستاد گرد و غبار به وزارت بهداشت 
و درمان بودجه ای تخصیص نداده اند. وی افزود: در جلسات متعدد، 
موضوع آلودگی گرد و غبار را بررسی کردیم. امیدواریم با اقداماتی که 
قرار است سازمان جنگل ها با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، 
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در حاشیه درگیری های کادرفنی تیم ملی با رسانه ها

پرتغالی ها عذرخواهی نمی کنند!
کارلوس  دستیار  عذرخواهی  منتظر  همه  که  حالی  در 
کی روش از اصحاب رسانه بودند اما سرمربی تیم ملی با 
آوردن عذر بدتر از گناه، سعی در توجیه رفتار ناشایست 

دستیارش دارد.
به گزارش ایسنا، استارت ناامید کننده پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 
با بازی مقابل ایسلند و اتریش باعث شد این تیم به باد انتقادات 
رسانه های پرتغالی گرفته شود که در این میان بیشترین فشار 
روی رونالدو، فوق ستاره  و کاپیتان این تیم بود. همین انتقادات 
باعث شد تا در آستانه آخرین دیدار پرتغال در مرحله گروهی 
مقابل مجارستان، رونالدو مقابل خبرنگاری که از او درباره این 
دیدار سوال کرد از کوره دربرود و میکروفون این خبرنگار را 
به دریاچه پرتاب کند. حرکت ناشایست رونالدو در همان برهه 
زمانی انتقادات زیادی را به همراه داشت اما فوق ستاره پرتغالی 

هیچ وقت از این خبرنگار عذرخواهی نکرد.
بیش از دو سال از آن ماجرا می گذرد و نه در جام ملت های 
دیگر  پرتغالی  یک  آسیا  جام ملت های  آستانه  در  بلکه  اروپا 
حاشیه ساز شد. ماجرا از جایی شروع شد که یکی از مشاوران 
تیم ملی  دروازه بانان  مربی  لوپز،  که  کرد  ادعا  فیفا  رسانه ای 
پس از شکست پرسپولیس مقابل کاشیما در ورزشگاه آزادی 
هواداران  ناراحتی  باعث  ادعا  این  است.  کرده  خوشحالی 
در  که  این  تا  شد  کی روش  کارلوس  دستیار  از  پرسپولیس 
بازی دوستانه تیم ملی با ترینیداد و توباگو یک خبرنگار درباره 
صحت و سقم این ادعا چندین بار از لوپز سوال پرسید که در 
نهایت باعث حمله اوسیانو کروز، دیگر دستیار کی روش به این 

خبرنگار شد.
طرح  خاطر  به  خبرنگار  کار  بودن  غیرحرفه ای  موضوع  از 
سوال از دستیار کی روش در محلی غیر از محل میکسدزون 
ورزشگاه که بگذریم - این اقدام در بازی های بین المللی باعث 
باطل شدن آی دی  کارت خبرنگار می شود - به عکس العمل 
کروز می رسیم که در قامت یک مامور برقراری نظم برآمد و به 

این خبرنگار حمله کرده است.
پشت  که  زمانی  لوپز  می گوید:  اتفاق  این  درباره  کی روش 
که  گفت  و  کرد  عذرخواهی  بار  سه  داشت،  حضور  دروازه 
بازی به منطقه  از  اما خبرنگار پس  نمی خواهد صحبت کند 
ممنوعه وارد می شود و شروع به فیلم گرفتن می کند تا شرایط 
اشتباهی را به مردم نشان دهد. چرا اصرار دارید که داستان 
را برگردانید؟ اوسیانو کاپیتان پرتغال بوده و سابقه زیادی در 

فوتبال دارد. او رفتار پاکی در این مدت داشته است. چند ماه 
پیش در فدراسیون یک صحبت نژادپرستانه علیه او انجام شد 
به خاطر این که او پرتغالی است. به خاطر این که به احترام 
اعتقاد دارم تمام مسائل را به کمیته انضباطی و اخالق واگذار 

کردم.
سرمربی تیم ملی در صحبت هایش عذر بدتر از گناه می آورد 
و از اقدام غیرحرفه ای خبرنگار برای درست نشان دادن واکنش 
اشتباه اوسیانو کروز استفاده می کند، در حالی که هر حرکت 
اشتباهی که رخ داده باشد، اوسیانو حق حمله به خبرنگار را 
اشتباه است پس  به منطقه ممنوعه  اگر ورود  نداشته است. 

توباگو  و  ترینیداد  خبرنگار  با  رختکن  در  کی روش  چطور 
مصاحبه می کند؟ قانون باید برای همه یکسان باشد.

با این اوصاف اوسیانو کروز هیچ راه گریزی ندارد و باید از 
اصحاب رسانه به خاطر رفتارش عذرخواهی کند نه این که با 
پنهان شدن پشت کی روش از این کار طفره برود. البته به نظر 
می رسد جزو رسوم کاپیتان های پرتغال است که مقابل کارهای 

نادرست شان پاسخگو نباشند و تن به عذرخواهی ندهند.
بخش  و  فوتبال  فدراسیون  نقش  از  نباید  میان  این  در 
رسانه ای تیم ملی چشم پوشی کرد. اگر بخش رسانه ای تیم ملی 
بالفاصله پس از طرح شایعه خوشحالی لوپز درباره این موضوع 

توضیح می داد و آن را به بعد از بازی ترینیداد و درگیری کروز 
و خبرنگار موکول نمی کرد، شاید هیچ کدام از این اتفاقات رخ 
نمی داد. نکته جالب این است که در توضیح بخش رسانه ای 
تیم ملی هم عذر بدتر از گناه آورده شده و سعی شده اقدام 

ناشایست کروز توجیه شود.
قبل  که  تیم ملی،  فیلم  به  عالقه مند  کادرفنی  پایان،  در 
بازیکنان  برای  روسیه  جام جهانی  در  تیم  این  بازی های  از 
فیلم های انگیزشی پخش می کردند را به یکی از دیالوگ های 
معروف فیلم ۲۱ ارجاع می دهیم؛ تنها چیزی که از بازنده بودن 

هم بدتره، اینه که آدم اشتباهش رو قبول نکنه.
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پند روز

علل و راه های درمانی خشکی بینی

خشک شدن بینی می تواند ناخوشایند و گاهی دردناک باشد اما درمان های 
خانگی بسیاری برای خشکی بینی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، انواعی از درمان های خانگی برای خشکی بینی عبارت از بخور دادن، 
استفاده از مرطوب کننده و اسپری بینی و شست و شو هستند.اصطالح پزشکی برای 
احساس خشکی داخل مجرای بینی، رینیت سیکا بوده و این پدیده اغلب به دلیل 
سرماخوردگی یا آلرژی ایجاد می شود. خشکی بینی معموال خطرناک نیست اما در 
صورتی که درمان نشود می تواند عالئم ناخوشایندی همچون خارش، سوزش، چوب 
شدگی، خون دماغ و تجمع خلط را به همراه بیاورد. درمان های خانگی زیر از سایت 
تخصصی مدیکال نیوز تودی می تواند به جلوگیری و رهایی از عالئم خشکی داخل 

بینی کمک کند:
استفاده از دستگاه بخور

یک دستگاه بخور به حفظ رطوبت مجرای بینی کمک می کند که باعث رهایی از 
تجمع خلط و تخلیه درست سینوس ها می شود. دستگاه بخور می تواند رطوبت از دست 

رفته ناشی از تهویه هوا و حرارت مرکزی در خانه ها و ادارات را جایگزین کند.
در حالت ایده آل یک فرد باید به طور روزانه دستگاه بخور را تمیز کند تا از رشد قارچ ها 
و باکتری ها که برای سالمت مضر هستند، جلوگیری شود. رطوبت مناسب ایده آل بسته 
به دمای هوای اتاق در محدوده ۳۰ تا ۵۰ درصدی است. مهم است توجه داشته باشیم 
که سطوح باالتر رطوبت می تواند رشد گرد و غبار، قارچ ها و سایر آلرژن ها را که به تشدید 
عالئم می انجامند، افزایش دهد. رطوبت سنج دستگاهی است که رطوبت نسبی را اندازه 

گیری کرده و می تواند به فرد برای تشخیص تنظیم درجه دستگاه بخور کمک کند.
بخور دادن

افرادی که به دستگاه بخور دسترسی ندارند می توانند همان نتایج را با استنشاق بخار 
از طریق یک کاسه آب داغ، حمام گرم و سونا کسب کنند. با این حال مزایای بخور دادن 
این چنینی ممکن است موقتی باشد. برای جلوگیری از سوختن پوست اطمینان حاصل 

کنید که آب داغ بیش از حد جوش نباشد.
مصرف کافی مایعات

مصرف کم مایعات و کمبود آب بدن می تواند به خشکی بافت های بدن از جمله 
بافت های مجرای بینی منجر شود. در گذشته پزشکان نسبت به مصرف روزانه هشت 
لیوان آب توصیه می کردند اما یک تحقیق در سال ۲۰۱۸ میالدی نشان می دهد که 
بهترین راه برای تامین کافی مایعات بدن فرد، نوشیدن آب در زمان هایی است که 
احساس تشنگی می کند مگر اینکه فرد مشغول انجام تمرین ها و ورزش های شدید و 

سخت باشد.
استفاده از اسپری بینی سالین

اسپری های بینی سالین )آب نمک( مجرای بینی را مرطوب می کند. این عمل جریان 
مخاط موکوسی بینی را بهبود بخشیده و باعث خارج شدن مواد محرکی همچون گرد و 
غبار، خاک و دانه های گرده پیش از این که فرصت ایجاد التهاب داشته باشند، می شود. 
اسپری های سالین به طور کلی مالیم بوده و در داروخانه ها بدون نیاز به نسخه در 
دسترس هستند. همیشه پیش از استعمال، بسته بندی این اسپری ها را مطالعه کرده و 
از دستورالعمل های آن پیروی کنید. به جای استفاده از این اسپری ها همچنین می توانید 
محلول آب نمک را با استفاده از موادی از جمله نمک بدون ید که به طور ایده آل حاوی 
مواد ضد انجماد یا نگهدارنده نباشد چرا که این مواد می تواند مجرای بینی را تحریک کند، 
جوش شیرین، یک فنجان آب مقطر یا آب شیرینی که برای سه تا پنج دقیقه جوشانده 
شده است و نیز یک بطری اسپری کوچک در خانه تهیه کنید. برای تهیه و استفاده از 

محلول آب نمک )برای بزرگساالن( از مراحل زیر پیروی کنید:
۱( سه قاشق چای خوری نمک را با یک قاشق چای خوری جوش شیرین به خوبی 

مخلوط کنید.
۲( یک قاشق چای خوری از این مخلوط را به آب اضافه کنید.

۳( در صورت استفاده از آب جوش ابتدا صبر کنید تا کامال خنک شود.
۴( این محلول را داخل بطری اسپری بریزید.

۵( سر را به طرف جلو کج کرده و به آرامی با بینی نفس بکشید. محلول را در هر سوراخ 
بینی یک یا دو بار اسپری کنید.

۶( پیش از هر بار استفاده مطمئن شوید که بطری اسپری تمیز است و یک محلول 
جدید تهیه کنید.

شست و شوی بینی با سرنگ یا پمپ
همچنین می توان داخل بینی را به طور کامل با استفاده از یک سرنگ یا پمپ های 
مخصوص شست و شوی بینی موجود در داروخانه ها توسط محلول های نمک شست 

و شو داد.
این کار می تواند باعث خارج شدن محرک ها از بینی و تمیز شدن حفره بینی شود تا 

بینی بهتر بتواند داروهای دیگر را جذب کند.
محلول های شست و شوی بینی در داروخانه ها در دسترس هستند اما پیش از همیشه 
بسته بندی آنها را به دقت مطالعه کرده و دستورالعمل ها را دنبال کنید. همچنین می توان 

این محلول را در خانه به طریق زیر استفاده کنید:
۱( محلول آب نمک را به طریق شرح داده شده در باال تهیه کنید.

۲( محلول را داخل سرنگ یا پمپ بریزید.
۳( روی روشویی خم شوید و سرتان را پائین و به سمت چپ قرار دهید.

۴( سرنگ یا پمپ را داخل سوراخ سمت راست بینی قرار دهید.
۵( به طور طبیعی از طریق دهان نفس بکشید و با فشار دادن آرام سرنگ نیمی از 
محلول آب نمک را داخل سوراخ بینی بریزید. پس از چند ثانیه محلول باید در داخل 

بینی جریان یابد.
۶( محلولی که وارد دهانتان می شود را به بیرون تف کنید.

۷( بینی را به آرامی فین کنید تا آن را از هر گونه بقایا پاک کنید.
۸( این مراحل را برای سوراخ دیگر بینی نیز تکرار کنید.

۹( از درست بودن زاویه سر اطمینان حاصل کنید تا از جریان یافتن محلول به پشت 
گلو یا به چشم ها جلوگیری کنید.

۱۰( پیش از هر بار استفاده مطمئن شوید که سرنگ یا پمپ تمیز است و دوباره 
محلول جدید تهیه کنید.

بنابر این گزارش، خشکی بینی اغلب ناشی از فین کردن بیش از حد بینی یا استفاده 
از برخی داروها مانند ضد انعقادهای بینی و آنتی هیستامین هاست. اما گاهی خشکی 
دائم بینی می تواند پیامد یک بیماری جدی تر باشد. به عنوان مثال می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
- سندرم شوگرن: این اختالل، ایمنی غددی را که مایعات مخاطی مانند اشک و بزاق 
ترشح می کنند، تحت تاثیر قرار می دهد و باعث خشکی چشم و دهان شده و همچنین 

می تواند بر بینی و سایر قسمت های بدن تاثیر بگذارد.
- رینیت آتروفیک: این بیماری باعث ضخیم شدن پوشش داخل مجرای بینی و 
خشک شدن پوسته داخل بینی می شود. از عوارض این بیماری می توان به آسیب دیدن 

قوه بویایی، خون ریزی بینی و عفونت اشاره کرد.
بنابراین در صورتی که بینی تان به طور مداوم یا شدید خشک شده یا خشکی بینی 
همراه با عالئمی از قبیل درد، خون ریزی های مکرر بینی یا عالئم عفونت بود، حتما به 

پزشک مراجعه کنید.
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