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ضعیف یت  مدیر ارتباط 
300 درصدی خطر   و افزایش 

کارکنان افسردگی 
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چگونه از گرمازدگی در امان بمانیم 

یک متخصص طب اورژانس، با اشاره به گرم شدن هوا، 
توصیه هایی را برای پیشگیری از گرمازدگی مطرح کرد...

بیــــش از انـــــدازه 
تمیز نباشید!

یک  ایجاد  برای  میکروب ها  معرض  در  گرفتن  قرار 
سیستم ایمنی سالم بسیار حیاتی است...
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افزایش حمالت قلبی با مصرف این 
قرص مسکن

شواهد قابل توجهی وجود دارد که افزایش خطر حوادث 
قلبی عروقی با بسیاری از NSAID ها را تأیید می کند...
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10سالمت

لنفادنوپاتــی بــه معنــای بیمــاری موجــود در غــده لنفــاوی اســت و بــه بیماری هــای غــدد 
لنفــاوی اشــاره دارد. عوامــل مختلفی غــدد لنفاوی را بــه 3 حالت حاد، تحت حــاد یا مزمن 
وس ها، قارچ ها،  وز لنفادنوپاتی های گردنــی باکتری ها، ویر درگیــر می کننــد از جمله علل بر

وز آن ناشناخته باقی می ماند. تک یاخته ها، تومورها و در برخی موارد علت بر

تورم غدد

احتمال افزایش طول عمر انسان ها تا 130سالگی
سپهرغرب، گروه سالمت: به گفته محققان، در دهه های اخیر شمار افرادی که بیش از 100 سال عمر کردند افزایش مداوم داشته و تقریبًا به نیم میلیون نفر در سراسر جهان رسیده است.

مسن ترین فرد شناخته شده جهان ژان کالمنت فرانسوی بود که هنگام مرگ در سال 1997 122 ساله بود. در حال حاضر پیرترین فرد جهان کین تاناکا 118 ساله از ژاپن است.
محققان دانشگاه واشنگتن از مدل آماری برای تعیین حداکثر طول عمر احتمالی انسان در این قرن استفاده کردند.

»مایکل پیرس«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »براساس این مطالعه، محاسبات ما نشان می دهد که احتماًال در این قرن برخی از افراد به سنین بی نهایت باال برسند.«
پیرس و همکارانش نتیجه گرفتند که تا سال 2100 احتمال شکستن رکورد 122 سال فعلی تقریبًا 100٪ است. 99٪ احتمال دارد فردی تا 124 زنده بماند، 68٪ احتمال دارد افراد به 127 سال و 13٪ احتمال دارد که به 130 سال برسند.

مقابله با کروناسیستم ایمنی بدن

سپهرغرب، گروه سالمت: شواهد قابل توجهی وجود دارد که افزایش خطر حوادث 
قلبی عروقی با بسیاری از NSAID ها را تأیید می کند.

ایبوپروفن یک ُمسکن روزمره برای انواع دردها از جمله کمر درد و دندان درد است. 
 )NSAID( ایــن دارو بــه گروهی از داروها بــه نام داروهای ضــد التهاب غیراســتروئیدی

تعلق دارد.
محققان کلینیک مایو آمریکا هشدار می دهند اگرچه مصرف ایبوپروفن در دوزهای 
کوچــک بی خطر اســت، اما مصرف با دوز باال می تواند خطر حمله قلبی، ســکته مغزی 

و فشار خون را افزایش دهد. NSAIDها به دو دلیل عمده برای سیستم قلبی عروقی پرخطر هستند.
اول اینکــه، آنها ســطح مواد را در خــون تغییر می دهند که احتمال ایجــاد لخته های خونی را افزایش 

می دهد. لخته خون می تواند شریان تنگ شده در قلب را مسدود کرده و باعث حمله قلبی شود.
دوم اینکه، NSAIDها جریان خون را در کلیه ها تغییر داده و باعث می شــوند بدن نمک و آب بیشــتری 
در خود نگه دارد. این مسئله باعث افزایش فشار خون می شود که خطر سکته مغزی را افزایش می دهد.
بــه گفتــه محققان، مصرف 200 تــا 400 میلی گرم ایبوپروفن ســه تا چهار بار در روز بی خطر اســت. در 

طول 24 ساعت نباید بیش از 1200 میلی گرم مصرف شود.
بهتر اســت داروهای ضد التهاب غیراســتروئیدی )NSAID( مانند ایبوپروفن یا آســپرین همراه غذا یا 

بعد از غذا یا شیر مصرف شوند.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
علل  شایع ترین  از  لنفادنوپاتی 
است،  لنفاوی  غدد  تورم  بیماری 
غدد لنفاوی بیشتر در اثر عفونت 
بوجود  ویروسی  یا  باکتریایی 
متوجه  بیشتر  فرد  که  می آید 
ناحیه  غدد  همچون  غددی 
گردن، زیر بغل یا کشاله ران که به سطح پوست 
که  لنفاوی  غدد  این  می شود.  است،  نزدیک تر 
بیشتر بر اثر عفونت بوجود می آید موضعی است 

و با از بین رفتن آن این تورم فروکش می کند.
به وجــود آمدن تعداد زیادی از این غدد ممکن 
است نتیجه بیماری های ناشی از سرطان، سرطان 

پستان، لنفوما یا لوسمی باشد.
عفونــت بــا HIV و یا باکتری ســل نیــز می تواند 
لنفادنوپاتــی دائم ایجاد کند. در صورت مشــاهده 

این عالئم باید با پزشک مشورت کرد.

 هر آنچه باید درباره لنفادنوپاتی بدانید
لنفادنوپاتی به معنــای بیماری موجود در غده 
لنفاوی اســت و به بیماری های غدد لنفاوی اشــاره 
دارد. عوامــل مختلفی غدد لنفــاوی را به 3 حالت 
حاد، تحت حاد یا مزمن درگیر می کنند از جمله علل 
بروز لنفادنوپاتی های گردنی باکتری ها، ویروس ها، 
قارچ هــا، تک یاخته هــا، تومورهــا و در برخی موارد 

علت بروز آن ناشناخته باقی می ماند.
مشــاهده تــوده گردنــی به عنــوان تنها نشــانه 
بیماری یا یکی از عالئم این بیماری توســط پزشــک 

مورد بررسی قرار می گیرد.
روش ارزیابــی ماهیــت ایــن تــوده یــا توده ها و 
اقدامات مورد نیاز بستگی به برخی عوامل بستگی 

دارد که توسط پزشک تشخیص داده می شود.
در برخــی شــرایط توده هــای موجــود در گردن 
بدخیــم هســتند کــه نحــوه تشــخیص، درمــان و 
جراحی آن زمینه بررسی علت های بروز آن را فراهم 

کرده است.
ناحیــه گردن به ویژه غدد لنفاوی باید با دقت و 
توجه بیشتری توسط پزشک مورد معاینه قرار گیرد 

زیرا در برخی افراد لنفادنوپاتی بدون نشــانه ظاهر 
می شود، بنابراین در این موارد تشخیص به هنگام 
باعث شروع روند درمانی در مراحل اولیه می شود.
از  یکــی  لنفــاوی  غــدد  تــورم  یــا  لنفادنوپاتــی 
شــایع ترین عالئــم برخــی بیماری  هــای محســوب 
می شود که در آن یک یا چند غده به طور همزمان 
درگیر می شــوند. غدد لنفاوی به طــور معمول در 
پاسخ به عفونت باکتریایی یا ویروسی ورم می کنند.
در صــورت ورم غــدد لنفاوی موجــود در ناحیه 
گــردن، زیر بغل یا کشــاله ران فرد بــه احتمال زیاد 
زودتــر متوجــه وجــود آنهــا می شــود زیــرا در ایــن 

نواحی غدد به سطح پوست نزدیک تر است.
دلیل اصلی ورم یک یا چند غده اغلب به عفونت 
باکتریایی موضعی برمی گردد به عنوان مثال، ورم 
غــدد لنفی گردن اغلب بــه دلیل عفونت گلو ایجاد 
می شــود، بنابرایــن در این شــرایط بــا از بین رفتن 

عفونت ورم نیز برطرف می شود.
ورم غدد لنفی ناشی از عفونت به طور معمول 
با درد همراه است. نکته حائز اهمیت این است که 
ورم تعداد زیاد یا همه غدد لنفاوی می تواند نشانه 
ابتــال به انــواع ســرطان از جمله پســتان، لنفوما یا 

لوسمی باشد.
عفونــت اچ آی وی یا باکتری ســل نیــز می تواند 
باعــث بروز لنفادنوپاتی شــود، بنابرایــن در صورت 
مشــاهده عالئــم لنفادنوپاتی بالفاصله به پزشــک 

مراجعه کنید.
گــره لنفــاوی بــزرگ شــده کــه در برخی شــرایط 
غــدد لنفاوی متورم نامیده می شــود علت بروز آن 
می توانــد به عواملی مانند ســن، جنــس، ژنتیک و 

سبک زندگی مرتبط باشد.
تورم غدد لنفاوی یک عالمت شــایع می باشــد. 
یک عقده لنفاوی منفــرد، گروهی از غدد لنفاوی و 
یــا تمام غدد لنفاوی ممکن اســت تحــت تآثیر قرار 
گیرند. غدد لنفاوی در پاسخ به عفونت با ویروس و 
باکتری متورم می شوند. ممکن است غدد لنفاوی 
بزرگ شــده در کشــاله ران، گردن، یا بازوها به علت 
نزدیکی به پوست توجه شما را به خود جلب کنند. 
گره لنفاوی بزرگ شده که گاهی غدد لنفاوی متورم 

نامیده می شــود و علت بزرگی آن نتیجه پاســخ به 
عفونت است.

ســن، جنــس، ژنتیــک و نحــوه زنــد گی؛خطرها 
بستگی به علت بیماری دارند.

تورم غدد لنفاوی یک عالمت شــایع می باشــد. 
یک عقده لنفاوی منفــرد، گروهی از غدد لنفاوی و 
یــا تمام غدد لنفاوی ممکن اســت تحــت تآثیر قرار 

گیرند.
غــدد لنفاوی در پاســخ به عفونت بــا ویروس و 
باکتری متورم می شوند. ممکن است غدد لنفاوی 
بزرگ شــده در کشــاله ران، گردن، یا بازوها به علت 
نزدیکی به پوست توجه شما را به خود جلب کنند.
تــورم یک غــده منفرد یا گروهــی از غدد لنفاوی 
اغلــب ناشــی از عفونــت باکتریال موضعی اســت. 
به عنــوان مثال تــورم غدد لنفاوی گردن ناشــی از 

عفونت گلو است.
در اکثر موارد لنفادنوپاتی ناشی از عفونت است 
و بــا از بیــن رفتــن عفونت، تــورم غدد لنفــاوی نیز 
برطرف می شــود. غدد لنفــاوی متورم که تورم آنها 
ناشــی از عفونت اســت معموآل دردناک هســتند. 
تــورم مداوم یکــی یا همه گره هــای لنفاوی ممکن 
انــواع ســرطان پســتان،  اســت ناشــی از بعضــی 

لنفوم ها یا سرطان خون باشند.
غدد لنفاوی ناشــی از سرطان دردناک نیستند. 
در بریتانیــا عفونت های طوالنی مدت مثل ســل و 
ایدز HIV ناشــایع لنفادنوپاتی مداوم می باشــند. 
اگر دارای تورمی هســتید که به طــور مداوم وجود 
دارد و یا در صورتی که عالیم همراه، شــما را نگران 

کرده باید به پزشک خود مراجعه کنید.

 لنفادنوپاتی در کودکان
اغلب در معاینه های دوره ای توسط متخصص 
اطفــال معاینــه غــدد لنفــاوی مــورد توجــه قــرار 
می گیــرد، امــا والدیــن نیز باید نســبت بــه هرگونه 
تغییر در غدد لنفاوی هوشــیار باشــند و در صورت 
ورم یــک یــا چند غده لنفــاوی بالفاصله به پزشــک 

مراجعه کنند.
پزشــک ضمــن معاینــه فیزیکــی کــودک درباره 

سابقه خانوادگی، عالئم سوال می پرسد که جواب 
صحیح به این ســواالت در تشخیص زودهنگام به 
پزشک کمک می کند، همچنین عالئم و نشانه های 
دیگر مانند ارگانومگالی، ضایعات پوستی مخاطی، 
تــب یا احتمال بــروز آن، کاهــش وزن و تعریق باید 

مورد توجه قرار گیرند.
علت بروز لنفادنوپاتی در کودکان از عفونت های 
دستگاه تنفسی فوقانی تا تشخیص جدی سرطان 
بدخیــم متغیــر باشــد، بنابراین تشــخیص و پیش 

گرفتن روند درمان در زمان طالیی اهمیت دارد.

 لنفادنوپاتی خوش خیم یا بدخیم
در اغلب مواقع عفونت ها، التهاب و اتوایمیون 
باعــث بــروز لنفادنوپاتی می شــوند. در برخی افراد 
پزشــک انجام بیوپســی را تجویز می کنــد که عالئم 
بهترین روش برای انتخاب بیوپسی در کدام ناحیه 

یک لنفادنوپاتی سطحی یا محیطی است.
در فرد دارای عالئم بیماری بیوپســی زودهنگام 
بــرای تشــخیص و شــروع رونــد درمانــی مناســب 
اهمیــت دارد. البتــه در اغلــب افــراد بــدن عالئــم 
و  نمی شــود  انجــام  اولیــه  مراحــل  در  بیوپســی 
بیوپســی  لمــس  قابــل  محیطــی  لنفادنوپاتــی 
می شــود، امــا هنــگام وجــود لنفادنوپاتــی داخل 
شــکم یا پاراآئورت متوســط با تصویر برداری مانند 
سی تی اســکن یا ام آر آی قابل تشــخیص اســت که 
می تواننــد غده های لنفاوی کمتر از یک ســانتیمتر 
را نشــان دهد. در این شــرایط نقش رادیولوژیست 
بــرای کمــک به تشــخیص پزشــک یــا جــراح نقش 

مهمی را ایفا می کند.

 عالئم لنفادنوپاتی
گره هــای لنفاوی در بدن بــه راحتی قابل لمس 
و تشــخیص نیســتند. این گره هــا زمانی کــه در اثر 
عفونت متورم شوند یا نسبت به آن واکنش نشان 
دهند قابل لمس هســتند. اغلب این گره های ورم 
کرده اطراف ناحیه گردن و زیر بغل قابل مشاهده 
و لمــس هســتند البتــه کــه در نواحــی مختلف نیز 

می تواند مشاهده شود.

عــالوه بــر متورم شــدن غــده یــا غــدد لنفاوی 
ممکن است بر اثر لمس مواردی مانند حساسیت، 
درد و گرما نیز احســاس شــود. بســته به علت بروز 
لنفادنوپاتــی فــرد بیمــار عالئــم مختلفــی را تجربه 
می کنــد به عنوان مثال، اگــر گره های لنفاوی در اثر 
واکنــش بــه عفونت های دســتگاه تنفســی متورم 
شده باشند عالئمی مانند آبریزیش بینی، ورم گلو 

یا تب ظاهر می شوند.

 دالیل بروز لنفادنوپاتی
وجــود لنفادنوپاتی یعنــی بدن در حــال مبارزه 
ســخت با عفونت ها بــرای محافظت از فرد اســت. 
مایــع لنفــی سرشــار از گلبول هــای ســفید اســت 
در گره هــای لنفــاوی بــه منظــور بــه دام انداختــن 
باکتری ها، ویروس ها و ســایر پاتوژن های خطرناک 
در بــدن ایجاد می شــود که به جلوگیــری از پخش 

عفونت در نواحی یگر بدن کمک می کند.

لنفادنوپاتی در برخی مــوارد بر اثر بیماری های 
خودایمنــی ماننــد لوپــوس ایجــاد می شــود. در 
بیماری خودایمنی سیستم ایمنی بدن به اشتباه 
بــه یکــی از اندام های بــدن حمله می کنــد. عالوه 
بــر ایــن، کــودکان نیــز ممکن اســت در نخســتین 
مواقــع  برخــی  عفونــت زا  عوامــل  بــا  مواجهــه 
از  برخــی  شــوند.  لنفــاوی  گره هــای  تــورم  دچــار 
عفونت هــای ویروســی یا باکتریایــی رایج که باعث 
بــروز لنفادنوپاتــی می شــوند عبارتنــد از: عفونت 
گــوش، عفونت دندان و لثه، عفونت گلو، عفونت 
پوستی بر اثر زخم، مونو نوکلئوز عفونی، ویروس 

اچ آی وی یا ایدز،

 دالیل دیگر تورم واکنشی گره های لنفاوی 
مقاربتی،  ویروسی  عفونت های  از:  عبارتند 
از  برخی  به  واکنش  و  لوپوس  توکسوپالسموز، 

داروهای ضدتشنج و پیشگیری از ماالریا.

روزهای  که  کشورهایی  در  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
آن می تواند  باالتر است که عامل  بزرگ  روده  ابتال به سرطان  ابری بیشتری دارند میزان 

مقادیر کمتر ویتامین D باشد.
طبق گفته محققان دانشــگاه کالیفرنیا، افزایش ســطح ویتامین D از طریق قرار گرفتن 

در معرض نور خورشید می تواند به کاهش خطر ابتالء به سرطان روده بزرگ کمک کند.
»رافائل کوومو«، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما شــاهد تفاوت در نور 
UVB ]اشــعه ماوراءبنفــش[ در نرخ بروز ابتالء به ســرطان روده بزرگ، بــه ویژه برای افراد 
باالی 45 سال بودیم.« به گفته وی، »ممکن است به ویژه در افراد مسن، اصالح کمبود ویتامین D خطر 

ابتالء به سرطان روده بزرگ را کاهش دهد.«
پوســت انســان در اثر تماس با نور خورشــید به طور طبیعی ویتامین D تولید می کند و داشــتن مقدار 

ناکافی این ماده مغذی با ریسک باالتر بروز برخی مشکالت سالمت مرتبط است.
در این مطالعه، داده های 186 کشــور برای ارزیابی ارتباط احتمالی در معرض قرار گرفتن در معرض نور 
UVB خورشــید و خطــر ســرطان روده بزرگ ارزیابی شــد.آنها ارتباط معنی داری بین قــرار گرفتن در معرض 
UVB کمتــر و میــزان باالتر ســرطان در افراد 0 تا بیش از 75 ســال یافتند. پس از محاســبه عواملی مانند 
رنگدانه سازی پوست، امید به زندگی و سیگار کشیدن، ارتباط بین UVB پایین تر و خطر سرطان روده بزرگ 

برای گروه باالی 45 سال بیشتر بود.

سپهرغرب، گروه سالمت: محققان پی بردند ترکیبات بیواکتیو موجود در ریزجلبک ها در مقابله با کروناویروس موثر هستند.
مطالعــه جدیــد محققــان ایتالیایــی از دانشــگاه کامپانیا نشــان داده که مــواد مختلف فعــال کننــده در ریزجلبک ها مانند لکتیــن ها، پلی 

ساکاریدها، فالونوئیدها، پلی فنول ها، پپتیدها و رنگدانه ها می توانند کروناویروس را مهار کرده و در برنامه های درمانی استفاده شوند.
ایــن مطالعه همچنین نشــان می دهــد که مصرف مکمل های غذایی حــاوی ریزجلبک هایی مانند اســپیرولینا یا کلرال یــا حتی رنگدانه های 

ریزجلبکی یا ترکیباتی مانند آستاگزانتین، کاراگینان و کیتوزان می تواند در برابر کروناویروس مفید باشند.
تاکنون، بیماری همه گیر کووید 19 بیش از 185 میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده و در طی 18 ماه گذشته تقریبًا 4 میلیون نفر را کشته 
اســت. علی رغم ظهور واکســن های مختلف کووید 19، کروناویروس دانشمندان را گیج کرده است زیرا در حال تکامل بوده و انواع قوی تری را 

ایجاد می کند که حتی می تواند از تمام اشکال ایمنی بدن فرار کند.
از این رو محققان به دنبال داروهای ضد ویروس مؤثر و بی خطر هســتند. در حال حاضر، واکســن ها به وســیله اصلی مدیریت پاندمی در سرتاســر جهان 
تبدیل شده اند، اما در صورت ظهور انواع جدید فوق العاده قوی، ممکن است در پایان یک شکست کامل باشند، که به نظر بسیاری از محققان این احتمال 

بسیار زیاد است.
تیم تحقیقاتی از ایتالیا وجود تعداد زیادی از ترکیبات بیواکتیو در ریزجلبک ها را گزارش می دهد که ساختارهای شیمیایی را هدف قرار می دهد.

جلبک هــای دریایــی در حــال حاضــر تقریبًا یک دهــم مولکول های بیوپزشــکی را تشــکیل می دهند. همچنیــن ریزجلبک ها بــا هزینه های کم تکثیــر فراوان 
می شوند، در حالی که مقادیر زیادی ترکیبات دارویی تولید می کنند.

 ،ZEBOV ویروس هپاتیت، ویروس تب خونریزی دهنده ،)HIV( لکتین های موجود در جلبک ها، دامنه ای از ویروس ها مانند ویروس نقص ایمنی انسانی
ویروس های آنفلوانزا A، B و ویروس هرپس سیمپلکس )HSV( را مهار می کنند.

همچنین از رنگدانه های ریزجلبکی مانند پوپوربید و کاروتنوئیدها در کاربردهای پزشکی در مقیاس وسیع استفاده می شود. اینها ممکن است مانع ورود 
ویروس و همچنین تأثیرات ورود پس از ویروس شوند.

محققــان معتقدنــد رنگدانه هــای ریزجلبک ها مانند 
کاروتنوئیدهــا، ممکن اســت با مهــار تولید بیــش از حد 
گونه های اکسیژن فعال ضد ویروسی و اکسیژن نیتروژن 
واکنش پذیر، توفان ســیتوکین را که در کووید 19 شدید 

نقش دارد، خنثی کند.
همچنیــن از آنجا کــه توفــان ســیتوکینی باعــث ایجاد 
ســندرم حــاد تنفســی و آســیب حــاد ریــوی، همــراه بــا 
آســیب چندعضوی می شود، کاروتنوئیدها ممکن است 
کاربــردی باالتــر از تأثیــر مســتقیم آنهــا بــر روی ویــروس 

داشته باشند.
یافته های این مطالعه همچنین پیشنهاد می کند که 
می تــوان از مکمل هــای ریزجلبکــی در رژیــم غذایی برای 

مقابله با عفونت ناشی از کروناویروس استفاده کرد.

سپهرغرب، گروه سالمت: قرار گرفتن در معرض میکروب ها برای ایجاد یک سیستم ایمنی سالم بسیار حیاتی است.
اغلــب گفتــه می شــود که جامعه مــدرن ما بیش از حد تمیز اســت و در نتیجه سیســتم ایمنی بدن ما نســبت به اجداد ما آســیب دیده و 

ضعیف تر شده است.
به همین دلیل گروهی مشــترک از محققان دانشــگاه کالج لندن با همکاری گروه دانشکده بهداشت و طب گرمسیری لندن به بررسی این 

موضوع پرداخته و اعالم کردند که این مسئله درست نیست و تمیز کردن خانه برای جلوگیری از شیوع عفونت حیاتی و الزم است.
از آن جهت که از زمان انقالب صنعتی، میزان ابتال به آســم و آلرژی در دوران کودکی افزایش قابل توجهی داشــته و همچنان ادامه دارد، 

برخی تصور می کنند که تمیزی بیش از حد ما ســبب ضعیف شدن سیستم ایمنی انسان شده است.
در سال 1989 میالدی، پروفسور دیوید استراچان )David Strachan(، متخصص اپیدمیولوژی اظهار کرد: مقصر اصلی این موضوع، رعایت زیاد بهداشت 
توســط ماســت. به باور این پژوهشــگر، در گذشــته کودکان به این میزان دچار بیماری نمی شــدند زیرا سیســتم ایمنی بدن کودکان جوامع مدرن از کودکی 

آموزش ندیده در نتیجه، ابتال به بیماری های آلرژیک مانند تب یونجه و آسم افزایش یافته است.
به باور محققان، قرار گرفتن در معرض میکروب ها برای ایجاد یک سیستم ایمنی سالم بسیار حیاتی است اما در عین حال باید توجه داشت که قرار گرفتن 
در معرض عفونت ها و مطمئنا همه میکروب ها خوب نیســت. در بررســی شــواهد، پژوهشــگران دریافتند که میکروب های مورد نیاز ما میکروب هایی هستند 

که در محیط طبیعی پیدا می کنیم.
گراهام روک )Graham Rook(، استاد برجسته میکروبیولوژی پزشکی دانشگاه کالج لندن و نویسنده اصلی مقاله این پروژه تحقیقاتی در این رابطه گفت: 

»قرار گرفتن در معرض میکروارگانیسم ها در اوایل زندگی برای آموزش سیستم ایمنی بدن و متابولیسم ضروری است.
به گزارش سیناپرس، ارگانیسم هایی که روده ها، پوست و مجاری تنفسی ما را پر می کنند نیز نقش مهمی در حفظ سالمتی ما تا دوره پیری دارند: بنابراین 

ما در طــول زندگی خود نیاز به قــرار گرفتن در 
معرض ایــن میکروارگانیســم های مفید داریم 
کــه بیشــتر از مــادر، ســایر اعضــای خانــواده و 

محیط طبیعی گرفته شده است.«
وی در ادامــه توضیحاتــش افــزود: »بــرای 
بیــش از 20 ســال یــک روایــت عمومــی وجود 
داشــته که بر اســاس آن گفته می شد رعایت 
اقدامات بهداشتی و تمییز نگهداشتن دائمی 
ضعــف  موجــب  خانگــی  بهداشــت  و  دســت 
سیســتم ایمنی می شــود اما بررســی های ما 
نشــان می دهــد کــه تمییز بودن حتــی در حد 
زیادتــر از حالــت معمولــی نیز بــرای جلوگیری 
از قــرار گرفتــن در معــرض عوامــل بیمــاری زا 
ضروری اســت البته ایــن رعایت نظافــت نباید 
بــه حد وســواس گونــه ای باشــد کــه مانع از 
قرار گرفتن بــدن در معرض باکتری های مفید 

شود.«

لنفادنوپـــــاتی چیست؟

D افزایش حمالت قلبی با مصرف این قرص مسکنافزایش خطر سرطان روده بزرگ با کمبود ویتامین

ایبوپروفنیافته تحقیقاتی

ترکیبات بیواکتیو موجود در جلبک به مهار کرونا کمک می کندبیش از اندازه تمیز نباشید!
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وز گرمازدگی در ایام گرم تابســتان به هموطنان توصیه کرد: نوشــیدن  برای پیشــگیری از بر
وز بنوشید، بدن شما به ازای هر کیلوگرم وزن 30  مقدار زیاد مایعات، حداقل 8 لیوان آب در ر

وز نیازمند است ولی مصرف مایعات در آب و هوای گرم باید افزایش یابد. میلی لیتر آب در ر
وی گفــت: اگــر نمی توانیــد مقــدار زیادی آب بنوشــید یک نوشــیدنی بدون گاز مثــل آب میوه 
یا دوغ جانشــین مناســبی اســت همچنین از مصرف زیاد نوشــیدنی های کافئین دار مانند 

نوشابه، قهوه و چای اجتناب کنید...

عامل قوی پیش بینی کننده 
مرگ زودهنگام 

یک  نتایج  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
شاخص  که  داد  نشان  جدید  تحقیق 
مرگ  پیش بینی  در   3 مگا 

ُ
ا پایین 

زودرس به اندازه سیگار کشیدن بسیار 
قدرتمند است.

بیماری قلبــی عروقی هنوز هم دلیل 
اصلی مرگ و میر در ســطح جهان است 
و می تــوان با تغییر فاکتورهای رفتاری مانند رژیم غذایی 
ناسالم، عدم تحرک بدنی و استفاده از دخانیات و الکل، 

خطر را کاهش داد.
از این رو محققان معتقدند نشــانگرهای زیســتی که 
گزینه های ســبک زندگی را ادغام می کنند ممکن اســت 
به شناســایی افــراد در معرض خطر کمک کــرده و برای 
ارزیابی رویکردهای درمانی، جلوگیری از عوارض و تأخیر 

در مرگ مفید باشند.
در میان نشــانگرهای زیســتی مبتنی بــر رژیم غذایی، 
اســیدهای چــرب هســتند کــه آشــکارا بــا کاهــش خطر 
بیمــاری قلبــی عروقی و مــرگ و میر به هــر علتی همراه 
 EPA ،3 هســتند. ایــن اســیدهای چــرب شــامل ُامــگا
بــه طــور معمــول در ماهی هایــی  DHA اســت کــه  و 
ماننــد قزل آال و شــاه ماهی یافت می شــوند. همچنین 
مکمل هایــی امگا 3 مانند مکمــل روغن ماهی و روغن 

جلبک هم در دسترس هستند.
طبــق گــزارش ســال 2018 که شــامل 2500 شــرکت 
کننــده بود که بــه مــدت میانگین 7.3 ســال تحت نظر 
بودنــد مشــخص شــد مبنــای میــزان EPA + DHA که 
شــاخص ُامگا 3 تلقی می شــود، ارتباط قابل توجهی با 

خطر مرگ به هر دلیلی دارد.
در حقیقــت، افرادی کــه باالترین شــاخص ُامگا 3 را 
داشــتند در مقایســه با افرادی که پایین ترین شــاخص 
ُامگا 3 داشــتند، 33 درصد کمتر در معرض خطر مرگ 

زودهنگام بودند.
شــاخص ُامگا 3، اندازه گیری میزان EPA و DHA در 
غشــاهای گلبول قرمز است که نشانگر وضعیت ُامگا 3 
اســت. شــاخص ُامگا 3 مطلوب، 8٪ یا باالتر، شــاخص 
ُامگا 3 متوســط بین 4٪ تا 8٪ و شــاخص ُامگا 3 پایین 
4٪ و کمتر است. شاخص ُامگا 3 زیر 4 درصد خطر مرگ 

زودرس را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
»مایــکل مک برنی«، سرپرســت تیم تحقیــق، در این 
بــاره می گویــد: »جالــب اســت بدانیــد کــه در ژاپــن، که 
میانگین شــاخص ُامگا 3 بیش از 8٪ اســت، طول عمر 
تخمین زده شــده حدود 5 سال بیشتر از ایاالت متحده 
اســت که میانگین شــاخص ُامگا 3 آن حــدود 5 درصد 
اســت. از اینرو، عمًال مواد غذایی که شــاخص ُامگا 3 را 
تغییر می دهند ممکن است به افزایش طول عمر کمک 

کنند.«

واکسن کووید 19 
به شیر مادر نفوذ نمی کند

مطالعات  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
حال  در  که  زنانی  می دهد  نشان 
صورت  در  هستند  نوزاد  به  شیردهی 
خطری   ،19 کووید  واکسن  تزریق 

نوزادشان را تهدید نمی کند.
محققان دانشــگاه کالیفرنیا گزارش 
دادند کــه "mRNA مرتبط با واکســن" 
کــه از اجــزای فعال واکســن های کووید 19 اســت در 13 
نمونــه شــیر جمــع آوری شــده 4 تــا 48 ســاعت پــس از 
واکسیناســیون از 7 فرد شــیرده تشــخیص داده نشده 

است.
در حالی که برای تأییــد کامل نتایج، انجام یک آزمایش 
بزرگ تــر الزم اســت، محققــان می گوینــد یافته هــای آنها 
شــواهد مهــم اولیــه را بــرای تقویــت توصیه هــای فعلی 
مبنی بر عدم انتقال mRNA مربوط به واکســن به نوزاد 
ارائــه می کنــد، بنابرایــن مــادران مجبــور نیســتند از بین 
واکسیناسیون کووید 19 و شیردهی یکی را انتخاب کنند.

محققــان خاطرنشــان کردنــد کــه حتــی اگــر مقادیر 
اندکــی از mRNA بتوانــد وارد شــیر مــادر شــوند، ایــن 
ماده ژنتیکی به هر حال توســط سیستم گوارشی نوزاد 

تخریب می شود.
ســازمان  کــه  شــدند  متذکــر  همچنیــن  محققــان 
بهداشــت جهانــی و آکادمــی پزشــکی شــیردهی هر دو 
از ایمنــی واکسیناســیون مــادران در هنــگام شــیردهی 

حمایت می کنند.

نگاه

سالمت استفاده از ماسک در کودکان و افزایش میزان خطرناک دی اکسیدکربن
سپهرغرب، گروه سالمت:  مطالعه محققان اروپایی نشان داد کودکانی که فقط برای چند دقیقه ماسک دارند می توانند در معرض خطر میزان خطرناک دی اکسید کربن قرار بگیرند.

 به گفته محققان، کودکان بین سه تا 12برابر میزان سالم در معرض دی اکسید کربن قرار می گیرند. کودکان کوچک تر بیش از کودکان بزرگ تر در معرض خطر میزان دی اکسید کربن قرار دارند.
مطالعه ای به سرپرستی محققان لهستانی، آلمانی و اتریشی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا ماسک زدن کودکان خردسال در مدارس و سایر اماکن عمومی می تواند بیش از مفید بودن، مضر باشد.

آنها دریافتند که برخی از کودکان فقط در مدت سه دقیقه پوشیدن ماسک، دوازده برابر حد مجاز در معرض دی اکسید کربن قرار گرفتند. میانگین حجم دی اکسیدکربن در نفس کودک 0.04 درصد و حداکثر سطح سالم آن 0.2 درصد است.
محققان دریافتند که میزان دی اکسید کربن در کودکان در تمام گروه های سنی بسیار باالتر از سطح سالم است. آنها تاکید دارند که بهتر است مدارس در سال تحصیلی جدید هم به صورت آنالین باشند.

مجید شجاعی

عدم انتقال
mRNA 

مهران غفاری

شاخص امگا3

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
اورژانس،  طب  متخصص  یک 
هوا،  شدن  گرم  به  اشاره  با 
توصیه هایی را برای پیشگیری از 

گرمازدگی مطرح کرد.
مجیــد شــجاعی با اشــاره به 
اینکه گرمازدگی دارای 4 مرحله 
اســت، گفت: مراحل اســترس گرمایی، خستگی 
گرمایــی، گرمازدگــی، ســکته گرمایــی از مراحــل 
گرمازدگی هســتند که هر کــدام عالئم خاصی را 

دارند.
وی افــزود: در مرحلــه اســترس گرمایــی فرد 
عالئمــی ماننــد ســرگیجه، ضعف، حالــت تهوع، 
تشنگی و ســردرد را احساس می کند، در مرحله 
خســتگی گرمایی نیز با عالئمی نظیر عرق کردن 
شــدید، خستگی، قرمز شدن پوست، گرگرفتگی 
یــا اسپاســم عضــالت به همــراه درد، ســردرد یا 

سرگیجه خفیف و حالت تهوع همراه است.
شــجاعی خاطرنشــان کرد: مرحله گرمازدگی 
با عالئمی نظیر رنگ پریدگی، عرق شدید، تهوع، 
اســهال و اســتفراغ، جوش های ریــز گرمازدگی، 
ســردرد، گرفتگــی عضــالت، خســتگی، ضعــف، 
تشــنگی شدید، ســرگیجه، تکرر ادرار و ادرار تیره 
رنگ، از دســت دادن تمرکز، تــورم خفیف پا، مچ 
پا یا انگشــتان دست و از دست دادن هوشیاری 

مشخص می شود.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهید بهشــتی گفت: گاهی سلول های سطحی 
پوست آسیب دیده، عرق زیر پوست جمع شده 
و فــرد دچار جــوش زیر پوســتی یا بــه اصطالح 

عرق سوز می شود.
به گفته این متخصص طب اورژانس، مرحله 
ســکته گرمایــی نیــز بــا ضربــان ضعیــف، تنفس 
ســریع، کاهــش تعریــق، پوســت داغ و خشــک 
و قرمــز، حالــت تهوع، ســردرد و ســرگیجه، تاری 

دیــد، تحریــک پذیری و یــا تغییــرات خلقی، عدم 
هماهنگــی و از دســت دادن هوشــیاری همــراه 
اســت که اگر این مرحله شــدید باشــد می تواند 
بــه نارســایی ارگان هــای بدن، کما و مــرگ منجر 
شــود. وضعیت دیگری که ممکن است با سکته 
گرمایــی شــدید رخ دهد، »رابدومیولیز« اســت، 
این بیماری باعث تخریب ســلول های عضالنی و 

در نتیجه نارسایی کلیه می شود.
شــجاعی بــرای پیشــگیری از بــروز گرمازدگی 
در ایــام گــرم تابســتان بــه هموطنــان توصیــه 
کــرد: نوشــیدن مقدار زیــاد مایعــات، حداقل 8 
لیوان آب در روز بنوشــید، بدن شــما به ازای هر 
کیلوگــرم وزن 30 میلی لیتــر آب در روز نیازمنــد 
اســت ولی مصــرف مایعــات در آب و هــوای گرم 

باید افزایش یابد.
وی گفــت: اگــر نمی توانیــد مقدار زیــادی آب 
بنوشید یک نوشــیدنی بدون گاز مثل آب میوه 
یــا دوغ جانشــین مناســبی اســت همچنیــن از 
مصــرف زیــاد نوشــیدنی های کافئیــن دار مانند 
نوشــابه، قهوه و چای اجتناب کنید، زیرا کافئین 

ادرارآور است و باعث دفع آب از بدن می شود.
تغییــر رژیــم غذایی از دیگــر مــواردی بود که 
شــجاعی بــه آن اشــاره کــرد و افــزود: از مصرف 
غذاهای چــرب و داغ اجتناب کرده و بهتر اســت 

غذایتان کمی نمک داشته باشد.
وی بــا تاکید بر اینکه محافظت از آفتاب و نور 
مســتقیم خورشــید یک ضــرورت اســت، توصیه 
کــرد: از کــرم ضد آفتاب بــا فاکتــور محافظت در 
برابر آفتاب )SPF( حداقل 15 استفاده کنید، اگر 
احســاس ناخوشی و ضعف به شما دست داد، 
فورًا از مقابل نور مستقیم خورشید دور شوید.
اســتفاده از لباس هــای خنــک و گشــاد یکی 
دیگــر از مــواردی بود که شــجاعی به آن اشــاره 
کرد و افزود: لباس های ســبک و گشــاد از جنس 
کتــان و نخ بپوشــید، لباس های تیره و ســنگین 

گرمــا را جــذب می کنند و به یاد داشــته باشــید 
برخــی از پارچه هــای نــازک، حفاظ کافــی در برابر 
اشــعه ماورای بنفش خورشید ایجاد نمی کنند، 
همچنین از کاله های لبه دار و ترجیحًا منفذدار و 
عینک آفتابی برای محافظت از چشــم اســتفاده 

کنید.
وی ادامه داد: از ســفرهای غیر ضروری پرهیز 
کــرده و از رفتن بــه جاهایی که ســایبان ندارد و 
تهویه آن خوب نیســت، حتی المقدور خودداری 
کنید. زیر آفتاب جای مناسبی برای ماشین های 
پــارک شــده نیســتند و اگر چــاره ای جز ســفر در 
هــوای گرم نداریــد، یک بطــری آب همــراه خود 

داشته باشید.
و  کــودکان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــجاعی 
ســالمندان مســتعد گرمازدگی هســتند، ادامه 
تابســتان  گرمــای  در  آســیب پذیر  افــراد  از  داد: 

مراقبت مخصوص کنید.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی، در خصوص اقدامــات درمانی 
کــه هنــگام بــروز گرمازدگــی باید صــورت گیرد، 
دچــار  کــه  فــردی  بــا  مواجهــه  هنــگام  گفــت: 
گرمازدگی شــده اســت باید او را بــه جای خنک 
منتقــل کنید، مصــدوم دراز بکشــد و پاهای او 

را باال بیاورید.
وی افــزود: لباس هــای مصــدوم را درآورده، 
ملحفــه خیس روی فــرد انداخته و آب ولرم روی 
بیمار بپاشــید. حمام گرفتن برای افراد هوشــیار 
توصیــه می شــود. بــرای تســریع دفــع حــرارت 
از کولــر یــا پنکــه اســتفاده کنیــد. از قــرار دادن 
کیســه های یخ در کشاله ران، زیر بغل، زانو، مچ 

دست و پا نیز می توان استفاده کرد.
شــجاعی گفــت: در صورتــی که فرد هوشــیار 
باشــد می تــوان او را تشــویق کرد تا کــم کم آب 
 ORS یــا یک نوشــیدنی خنک بنوشــد. محلــول
یــا محلــول آب و نمک و شــکر)یک قاشــق چای 

خوری نمک با 8 قاشــق چای خوری شکر در یک 
لیتر آب( در این شرایط مفید است.

وی افزود: حوله نم دار روی پیشانی و عضالت 
فــرد گرما زده قــرار دهید و در صورت هوشــیاری 
می تــوان مصــدوم را داخل وان یا لگن آب ســرد 
قــرار داد. به محض خنک شــدن بدن فرد، عمل 
خنــک کــردن )در آب ســرد یــا به شــکل دیگــر( را 
متوقف کنید و اگر دمای بدن او مجددًا افزایش 

یافت، عمل خنک کردن را مجدد شروع کنید.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهید بهشــتی گفــت: ماهیچه هــای گرفتــه و 
گرمــازده فــرد را ماســاژ دهیــد. اگر نشــانه های 
گرمازدگی بهبود نیافت یا وخیم تر شــد، بیمار را 

سریعًا به مرکز درمانی منتقل کنید.
وی افــزود: بهتــر اســت در هنــگام ســفر در 
گرمای تابستان عالوه بر نوشیدن آب، چند عدد 
خیار و نمک در اختیار کودکان قرار دهید. شربت 
آبلیمــو و خــاک شــیر و دوغ تأمین کننــده آب و 
امالح از دســت رفته بدن هستند، اما نوشیدن 

نوشابه در گرما مناسب نیست.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
نشان  مطالعه  یک  نتایج 
می دهد مدیریت ضعیف، خطر 
کارکنان  بین  در  را  افسردگی 
و  می دهد  افزایش  درصد   300
خطر  معرض  در  بیشتر  مردان 

هستند.
نتایج یک مطالعه یک ساله در استرالیا نشان 
داد شــرکت هایی کــه نمی توانند ســالمت روان 
کارکنــان خــود را در اولویــت قرار دهنــد، میزان 
افسردگی کارکنان آنها 300 درصد بیشتر است.

جنوبــی،  اســترالیای  دانشــگاه  محققــان 
جــو ایمنــی روانــی اجتماعــی )PSC( را کــه بــه 
حفاظــت  شــیوه های  و  روش هــا  سیاســت ها، 
از ســالمت روان و ایمنــی کارکنــان اشــاره دارد، 

تجزیه و تحلیل کردند.
ایــن تیم تحقیق پی بــرد در محل کارهایی که 
کار ســخت کارکنــان را نمی پذیرنــد و تقاضاهای 
غیرمعقولی از کارگران دارند، کارکنان با ریســک 

باالتر ابتالء به افسردگی مواجه هستند.
احتمــاًال  مــردان  شــد  مشــخص  همچنیــن 
افسرده تر می شــوند زیرا در بیشــتر محیط های 
کاری، ســالمت روانشــناختی آنها نادیــده گرفته 

می شود.
به گفتــه محققــان، حــدود 300 میلیون نفر 
رنــج می برنــد  افســردگی  از  در سراســر جهــان 
و هیــچ نشــانه ای از ســقوط ایــن آمــار وجــود 
نــدارد، از ایــن رو در حــال حاضــر توجه بیشــتری 
بــه محیط هــای کاری بــا عملکــرد نامناســب که 
می توانــد در بــروز ایــن مشــکل نقــش داشــته 

باشــند، صــورت گرفته اســت اگرچه افســردگی 
قابل درمان اســت اما تنها 36.9 درصد از افراد 

تحت درمان قرار می گیرند.
بــا ایــن حــال، افســردگی اصلی تریــن علــت 
ناتوانــی در سراســر جهــان اســت و تقریبــًا 75 
درصد از افراد در کشــورهای در حال توســعه با 
اختالالت روانی که درمان نشده اند وجود دارند 
و ساالنه حداقل یک میلیون نفر جان خود را به 

این دلیل از دست می دهند.
ســاعات  کــه  داده  نشــان  قبلــی  مطالعــات 
طوالنی کار در بروز خطر بیماری های قلبی عروقی 
نقــش دارد، اما محققان اســترالیایی خواســتند 
ببیننــد کــه آیــا یــک محیــط کار باعث افســردگی 
می شود یا نه و آنها دریافتند که مدیریت ضعیف، 

عامل اصلی بروز افسردگی است.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
یک متخصص بیماری های مغز 
»گیلن  سندرم  گفت:  اعصاب  و 
باره« به طور معمول به صورت 
پیشرونده  و  قرینه  ضعف 
و  تحتانی  اندام های  عضالت 
سپس فوقانی شروع می شود.
مهــران غفــاری بــا اشــاره بــه اینکــه ســندرم 
»گیلــن باره« نوعی نوروپاتی محیطی اســت که 
باعــث آســیب بــه ریشــه های عصبــی و اعصاب 
محیطی می شــود، اظهار کرد: گیلن باره به اسم 
دانشمندانی است که در سال 1916 این سندرم 

را به جهان معرفی کردند.
وی تاکید کرد: گیلن باره ســندرمی اســت که 
طیف گسترده ای از عالمت های خفیف تا شدید 
را شامل می شود، این بیماری در مردان نسبت 
بــه زنان 1.5 برابر شــایع تر و معمــوًال با افزایش 

سن بیشتر می شود.
بــه گفتــه اســتادیار دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی، متوســط بروز ســاالنه ســندرم 
گیلــن باره حــدود یــک در 100 هزار نفر در ســال 
است و این بیماری از تظاهرات متنوعی تشکیل 
می شــود، گیلــن بــاره دارای ســه تیــپ شــایع و 

هفت تیپ ناشایع است.
وی با اشــاره به نشانه های بروز سندرم گیلن 
بــاره افزود: این بیماری التهابی دســتگاه عصبی 
محیطــی را درگیــر و در عرض چندین ســاعت تا 
چندیــن روز موجــب ضعف عضالت و بی حســی 
می شود، معموًال ضعف قرینه عضالت اندام ها 
اولین و شایع ترین نشــانه ابتالء به این سندرم 

است.
این فلوشیپ بیماری های ام اس خاطرنشان 

کرد: به طور معمول این سندرم به صورت قرینه 
بــا ضعف و حمله به عضــالت اندام های تحتانی 
شــروع و در ادامه می تواند عضــالت اندام های 
فوقانی، قفســه ســینه، عضالت صورت، چشم، 

سروگردن، دهان و یا حلق را درگیر کند.
از  کننــده  تهدیــد  تنفســی  مشــکالت  بــروز 
مهم ترین نشــانه های خطرناک بروز این سندرم 
اســت که غفاری به آن اشــاره کــرد و ادامه داد: 
ایــن بیماری می توانــد به صورت خفیــف و یا در 
حالت های شــدیدتر بروز کند، گیلــن باره در نوع 
شــدیدتر و عــدم مراجعه به پزشــک باعث مرگ 

مبتالیان نیز می شود.
وی اختــالل در عملکــرد سیســتم دســتگاه 
از  دیگــر  یکــی  را  اتونــوم  یــا  خــودکار  عصبــی 
عوامــل خطر گیلن باره دانســت و عنوان کرد: 
سیســتم اوتونــوم ضربــان قلب، فشــار خون، 
تنفــس و گــوارش فــرد را کنتــرل می کنــد و در 
صورت اختــالل در عملکرد این سیســتم بیمار 
ممکن اســت دچار شــوک، ضعف، غش، سرد 
شدن دست ها و پاها، کند شدن ضربان قلب، 
تعریــق و بــاال رفتــن ضربــان قلــب و احتبــاس 

ادرار شود.
غفاری ادامه داد: در بیماری گیلن باره ضعف 
عضــالت مــدت زمــان مشــخصی دارد بــه ایــن 
معنی کــه باید پیشــرفت عالئم حداکثــر تا چهار 
هفتــه به طول بینجامد، گاهــی فلج کامل برای 
هفته ها یا ماه ها در پی ابتالء به گلین باره باقی 
می مانــد و این در حالی اســت که علت ســندرم 

گیلن باره ناشناخته است.
ایــن متخصــص بیماری هــای مغــز و اعصاب 
تاکیــد کرد: ایــن بیمــاری در دســته بیماری های 
اختــالل در عملکــرد سیســتم ایمنی جــای دارد 

بــه ایــن شــکل که بــه واســطه سیســتم ایمنی 
و یــا بــه نوعی خــود ایمنی کــه دقیقــًا دلیل آن 
مشــخص نیســت ایجاد می شــود. مشــاهدات 
گواه این مهم اســت که دو سوم بیماران حدود 
یــک تــا چهار هفتــه قبل از شــروع بیمــاری دچار 

عفونت های تنفسی و یا گوارشی شده اند.
غفــاری توضیــح داد: در مبتالیان به ســندرم 
گیلن باره، یک فرضیه این اســت که یک ویروس 
یا باکتری وارد بدن می شود و بدن برای نابودی 
این میکــروب اشــتباهًا به عصب هــای محیطی 

حمله می کند.
وی با اشــاره به روش های تشــخیص سندرم 
گیلن باره عنوان کرد: پایه های تشــخیص شــرح 
حــال، معاینه دقیق، آنالیز مایع مغزی نخاعی و 
نوار عصب عضله است. به مجردی که مشکوک 
به ابتالی بیمار به گیلن باره شــدیم باید ســریعًا 

ارزیابی و درمان آغاز شود.
درمان با IVIG و یا تعویض پالســما از جمله 
درمان های مؤثر در مبتالیان به گیلن باره است 
که غفاری به آن اشاره کرد و ادامه داد: چنانچه 
تشــخیص و درمان به درســتی و در سریع ترین 
مــوارد  بیشــتر  در  انجــام شــود  زمــان ممکــن 

مبتالیان درمان می شوند.
اعصــاب  و  مغــز  بیماری هــای  متخصــص 
عالئمــی  بــا  افــراد  اینکــه  یــادآوری  ضمــن 
هماننــد ضعــف قرینــه در عضالت دســت و پا 
و یــا احتبــاس ادرار بایــد هرچــه ســریع تر بــه 
پزشــک مراجعه کنند، افزود: تشخیص سریع 
و درمــان مؤثــر در مبتالیــان به ســندرم گیلن 
بــاره ضــرورت دارد چــرا کــه در صــورت عــدم 
مراجعــه بــه موقــع و یــا درمان مؤثــر مرگ و 
میــر ایــن بیمــاری بــه ازای هــر 3 نفر یــک نفر 

اســت و این در حالی اســت که بــا مراجعه به 
موقــع می توان در بســیاری از مواقــع از بروز 

این فاجعه پیشــگیری کرد.
وی ضمن بیان این مطلب که بهبودی کامل 
بــدون باقی ماندن هیچ اثــری در اکثر موارد رخ 

می دهد خاطرنشــان کرد: در بعضی از بیماران، 
بیمــاری خفیــف اســت و عالئــم در عــرض چنــد 
هفتــه برطرف می شــود، اما در بعضــی بیماران 
عالئم تا یک ســال یا بیشــتر نیز ادامــه دارد. وی 
افــزود: در این مــوارد با کمک انــواع مختلفی از 
روش هــای فیزیوتراپــی می توان تحــرک بیمار را 
بهبود بخشــید تا زمانی که بیمار ســالمت کامل 

را به دست بیاورد.
غفاری در پایان با تاکید بر اینکه سندرم گیلن 
بــاره پیشــگیری نــدارد و علل بروز آن ناشــناخته 
اســت، یادآور شــد: این بیماری شــوخی ندارد و 
باید به محض شــروع عالئم و نشانه های ابتالء 
به این ســندرم در ســریع ترین زمــان ممکن به 

پزشک مراجعه کنید.

چگونه از گرمازدگی در امان بمانیم 
مصرف کدام نوشیدنی ها ممنوع است؟

ارتباط مدیریت ضعیف و افزایش 300 درصدی خطر افسردگی کارکنان

سندرم گیــــلن باره با کسی شوخی ندارد

سالمت روان

تشخیص سریع و درمان 
مؤثر در مبتالیان به سندرم 
ورت دارد چرا  گیلن باره ضر
که در صورت عدم مراجعه 
به موقع و یا درمان مؤثر مرگ 
و میر این بیماری به ازای هر 
3 نفر یک نفر است و این در 
حالی است که با مراجعه به 
موقع می توان در بسیاری 
وز این فاجعه  از مواقع از بر
پیشگیری کرد.
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كه فرمود: از امام رضا عليه السالم روايت شده 
»احسن الظن باهلل، فان اهلل عّزوّجل يقول: انا عند ظن عبدي المؤمن بي 

ان خيرًا فخيرًا و ان شرًا فشرًا.«
نسبت به خداوند حسن ظن داشته باش، چه خداوند عّزجل مي فرمايد: من نزد 

گر بد باشد، بد هستم. گر نيك باشد، نيك و ا ُحسن ظن بنده مؤمنم هستم، ا

من ال یحضر الفقیه ج ۲، ص ۶۶
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دپوی 301 هزار تن کاالی 
اساسی در بندر شهید رجایی

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
کاالی  ۶قلم  موجودی  میزان  هرمزگان 
شهید  بندر  در  غیرکانتینری  اساسی 
از  و  کرد  اعالم  تن  هزار   301 را  رجایی 
کاهش  به منظور  ویژه  تدابیری  اتخاذ 
در  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  ماندگاری 

بزرگترین بندر تجاری ایران خبر داد.
علیرضــا محمــدی کرجــی ران اظهار کــرد: مانــدگاری 
زیاد کاال موجب اشــغال ظرفیت هــای موجود در بندر و 
ایجاد مشکالتی در پذیرش کاالهای وارداتی و صادراتی 

می شودَ.
وی افــزود: انبارهــا و محوطه های بنــدری محل گذر 
کاالســت و نبایــد به مکانی برای مانــدگاری یا توزیع کاال 
تبدیل شــود؛ زیــرا هرچه مانــدگاری کاال کاهش یابد، به 
میــزان بیشــتری از منافع مردم، بنــدر، بخش خصوصی 
شامل واردکنندگان، صادرکنندگان و نیز سرمایه گذاران 

صیانت می شود.

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان با بیــان اینکه 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی در چرخــه تأمیــن و توزیع 
کاال نقــش انبــاردار و مدیریــت تخلیــه و نگهــداری کاال 
زمــان  مــدت  درصورتی کــه  گفــت:  اســت،  عهــده دار  را 
مانــدگاری کاال در بندر به میزان منطقی و اســتانداردی 
حــد فاصــل بازه زمانــی 30 تــا 45 روزه برســد، یک روند 
طبیعــی در زنجیــره تامین کاال شــکل خواهــد گرفت که 
پیامدهای مثبتی در زمینــه گردش کاال در محوطه های 
بنــدری بــه دنبــال دارد و در بحث های تنظیم بــازاری نیز 

اثرگذار خواهد بود.
منظــور  بــه  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  از  کرجــی ران 
مدیریــت ماندگاری کاالهــای اساســی در بزرگترین بندر 
تجاری ایران ســخن به میان آورد و گفت: از اواخر ســال 
گذشــته، ســازمان بنادر تعرفه هــای خدمــات بندری در 
حوزه کاالهای اساســی را بر حسب مدت زمان تعریف و 
مصوب کرده اســت؛ این تعرفه بر اساس کتابچه تعرفه 
و به صورت پلکانی بر حسب مدت زمان 10، 20، 30، 45، 
60 روزه و بیشــتر محاســبه می شــود و بر همین اساس 
قیمت بــرای هــر دوره زمانی متفاوت اســت و به صورت 
تصاعــدی افزایش پیدا می کند تا انگیــزه عوامل بیرونی 

برای دپوی کاال در بندر کاهش یابد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان مدیریت 
صحیح ورود کاالی اساســی، اعمــال نرم های عملیاتی و 
پیگیری سیاســت حمل یکسره کاال در بندر شهید رجایی 
را بــه عنــوان دیگــر اقداماتــی برشــمرد تا فرآینــد تخلیه 
کاالهــا از کشــتی ســرعت بگیــرد و کشــتی ها در هنــگام 

تخلیه، متحمل هزینه خسارت دیرکرد)دموراژ( نشوند.
وی اظهــار کرد: همچنین پیگیری های الزم با صاحبان 
کاالهــای اساســی بــه منظــور تســریع در خــروج کاالها 
و هماهنگــی بــا ســازمان های مرتبــط در امــر ترخیص و 
تامین ناوگان حمل و نقلی نیز به انجام رسیده تا شاهد 
سرعت گرفتن و تســهیل ورود و خروج کاالهای اساسی 

در بندر شهید رجایی باشیم.
وی بــا اشــاره به نتایــج آخریــن تجزیــه و تحلیل های 
آمــاری صورت گرفتــه، تصریح کرد: در حــال حاضر بیش 
از 301 هزار تن کاالی اساســی شــامل گندم، جو، شــکر، 
انبارهــا و  برنــج، روغــن خوراکــی و کــود شــیمیایی در 
محوطه هــای بنــدر شــهید رجایــی ذخیره ســازی شــده 
اســت که این میزان، بدون احتســاب کاالهای اساســی 

کانتینری است.
وی اضافــه کــرد: محمولــه شــکر بــا رقــم 85 هــزار 
همچنیــن  و  موجــودی  حجــم  میــزان  بیشــترین  تــن 
محموله هــای گنــدم بــا رقــم 13 هــزار و 900 تــن دارای 
کمترین میزان حجم کاالی اساسی دپو شده و محموله 
جــو با ثبت 4 روز، رکورددار کمتریــن میزان ماندگاری در 

بندر است.
محمدی کرجی ران در پایان تجهیز بندر شهید رجایی 
به برج های تخلیه غالت جدید با راندمان باال و همچنین 
افزایش جرثقیل های ساحلی با هدف افزایش بهره وری 
و عملیــات تخلیه و بارگیری کاالهای اساســی را از جمله 

اقدامات مهم در دستور کار این بندر عنوان کرد.

ایران و جهان

کرجی ران

ستاد  سابق  رئیس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اعالم  صهیونیستی  رژیم  ارتش  مشترک 
کرد: ایران همواره حتی بدون داشتن سالح 
به  اسرائیل  برای  اصلی  تهدید  هسته ای 

شمار می رود.
»گادی ایزنکــوت« رئیــس ســابق ســتاد 
مشــترک ارتش رژیم صهیونیســتی جمهوری 
اســالمی ایران را حتی بدون داشــتن ســالح 

هسته ای، تهدیدی اصلی برای اسرائیل دانست.
وی کــه بــا روزنامه »جروزالم پســت« گفت وگــو می کرد، 
بــه جنــگ 11 روزه اخیر غزه اشــاره کرد و گفــت که گروه های 
مقاومت در عرض 5 دقیقه، 130 فروند راکت و موشــک به 

ســمت مناطقی از اسرائیل شلیک کردند تا سامانه دفاعی 
موشــکی )گنبد آهنین( قادر به پاسخگویی نباشد.

وی افــزود: ارتــش اســرائیل پیشــتر هشــدار داده بــود که 
هرگونــه جنگ آتی با حزب اهلل خســارات خیلی بیشــتری به بار 
خواهد آورد و ممکن است به مرگ 1000 اسرائیلی منجر شود.

گادی ایزنکــوت تصریح کرد: اســتراتژی ما به طور کلی در 
عرصــه فلســطین و یا به طور خــاص با غزه به انــدازه کافی 

مشخص نیست.
رئیس ســابق ســتاد مشــترک ارتــش رژیم صهیونیســتی 
تأکیــد کرد کــه همچنان به تقویت قــدرت بازدارندگی با غزه 
و افزایــش طول دوره های آتش بس و بازگشــت به شــرایط 

عادی نیاز است.

ترکمنستان به خاطر 3200 دالر اجازه عبور هواپیمای ایرانی را نداد
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در خصوص مشکل پیش آمده برای 

مسافران پرواز شماره 3055 زاگرس به مقصد تاشکند توضیحاتی ارائه کرد.
منوچهر حاجی درباره آخرین وضع این پرواز گفت: تعداد مسافران این پرواز 70 نفر بوده و مسافران پس 
از 45 دقیقه از نشستن هواپیما در مشهد که بدلیل عدم ارائه مجوز پرواز توسط ترکمنستان اتفاق افتاد، با 
مســاعدت آقای امانی مدیر کل فرودگاه شــهید هاشمی نژاد مشهد به ســالن ترانزیت منتقل شده و از آن ها 

در سه نوبت با ناهار و آب میوه پذیرایی شد.
وی افزود: شــرکت های هواپیمایی اصطالحا safety & service minded هســتند و اظهارات اعالم شــده 

در رابطه با سرگردانی و بی توجهی به مسافران صحت ندارد و کذب محض است.
مدیرعامــل شــرکت هواپیمایی زاگرس افزود: مشــکل نداشــتن مجوز نیز برای همکاران شــاید قابل تأمل باشــد، شــرکت 
زاگــرس از 72 ســاعت قبل از پــرواز، مجوز انجام پرواز را روی ســامانه AFTN دریافت کرده و هیچگونــه محدویتی برای اجرای 

پرواز اعم از بدهی و... اعالم نشده بود.
حاجــی بنده افزود: روش ترکمنســتان این اســت که هر 3 تــا 4 ماه invoice اورفالی را با تعیین یــک زمان معقول به 
مــا اعــالم می کند که آخرین بار مبلغ 5200 دالر برای پرواز ماه های اکتبر، نوامبر، دســامبر، ژانویه، مارس و فوریه پرداخت 

کردیم.
وی افزود: اگر مجوز پروازی تایید می شــود نوعی بی توجهی به مقررات اســت که بجای کنســل کردن مجوز، با اعالم بدهی و 
آنهم بدون ارسال صورتحساب فضای کشور را روی آن پرواز ببندند، با این وجود با مساعدت آقای امیر مکری مدیرعامل شرکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مسووالن سازمان هواپیمایی کشوری و همکاران مرکز کنترل هوایی ایران مشکل حل شد.
وی تصریح کرد: با تماس های مکرر با سفیر ازبکستان در ایران و سفارت جمهوری اسالمی ایران در ازبکستان و صد ها تلفن 
و تلکس، ســرانجام در ســاعت 15:20 دقیقه از طریق پســت الکترونیک بــه ما اعالم کردند که در رابطه بــا ماه های می و آوریل 

مبلــغ 3200 دالر بدهــی داریــم کــه کمتر 
از 45 دقیقــه این مبلــغ پرداخت و مجوز 

مجدد صادر شد.
مراتــب  البتــه  کــرد:  تصریــح  وی 
اعتراض شــرکت را به غیر حرفه ای عمل 
کردن ســازمان هواپیمایی ترکمنســتان 
اعــالم خواهیــم کــرد، کافــی بــود اعالم 
مجــوز  بدهــی  دلیــل  بــه  می کردنــد 
نمی دهند و صورتحســاب را هم ارســال 
مشــکل  و  دردســر  ایــن  و  می کردنــد 

نمی شد. درست 
مدیرعامل شــرکت هواپیمایی زاگرس 
افــزود: پــرواز شــماره 3055 بعــد از این 
مشــکالت با تعویض کروی پــروازی و تیم 
مهمانــدار در ســاعت 17:30 دقیقــه بــه 

سمت تاشکند پرواز کرد.

گروه  سپهرغرب، 
عضو  جهان:  و  ایران 
کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس 
در  روحانی  دولت  گفت: 
این چند سال کشور را با 
انتشار اوراق قرضه اداره 
و عمال بودجه چند سال آینده کشور را 

هم پیش خور کرده است.
حجت االســالم مجتبــی ذوالنوری با 
اشــاره به اظهارات برخی از کارشناسان 
مبنی بر اینکه روحانی زمین ســوخته را 
تحویــل دولت بعــدی می دهــد، اظهار 
کرد: تعبیر »زمین سوخته« برای زمانی 
اســت که آنچه روی زمین بــوده، کامًال 
نابود شــده اســت و فقط یک مخروبه 
آینــدگان تحویــل داده می شــود.  بــه 
بنــده معتقــدم روحانی اصــًال زمینی را 
باقــی نگذاشــته اســت کــه بخواهد به 

دولت بعدی تحویل دهد.

 روحانی زیرساخت های کشور را 
با سوءمدیریت خود از بین برد

وی با بیان اینکه رئیس جمهور تمام 
زیرســاخت ها را در این هشــت ســال با 
ســوءمدیریت خــود از بین برده اســت، 
گفــت: بــرای مثــال، در حال حاضــر ما با 
کمبود نهاده های دامی مواجه هستیم 
و به دلیل کمبود این نهاده ها، دام های 
مولد در آســتانه نابود شــدن هستند. 
یکــی دیگــر از مشــکالت دامــداران این 
اســت که در صــورت وجــود نهاده های 
دامــی، قیمــت آن به حدی باالســت که 
نگهداری دام بــرای دامداران مقرون به 

صرفه نیست.
مجلــس  در  قــم  مــردم  نماینــده 
ایــن  کــرد:  تصریــح  اســالمی  شــورای 
مشــکالت فقط برای این چند ماه اخیر 
نیســت و دولــت روحانی مدت هاســت 

که زمین ســوخته را ایجاد و مشــکالت 
انبوهــی را بــرای کشــور بــا ناکارآمــدی 
خود به وجود آورده است. همه همت 
دولت آینده باید برای جبران مشکالتی 
کــه دولت تدبیر و امید به وجود آورده، 

به کار گرفته شود.

جدی  مشکالت  با  آینده  دولت   
بودجه ای روبرو می شود

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
شــورای  مجلــس  خارجــی  سیاســت 
اســالمی تصریح کرد: دولت روحانی در 
این چند ســال کشور را با انتشار صدها 
هزار میلیارد تومان اوراق پیش فروش 
و اوراق قرضه اداره کرد. این مسئله به 
این معناست که آنها بودجه چند سال 
آینده کشــور را هم پیش خــور کردند و 
دولت آینــده از لحاظ بودجــه ای هم با 

مشکالت جدی روبرو خواهد شد.
ذوالنــوری ضمــن انتقــاد از ادعــای 
اخیــر رئیس جمهــور مبنــی بــر اینکه ما 
کشــور را بــا رشــد اقتصــادی مثبــت به 
دولت آینــده تحویل می دهیــم، گفت: 
مردم بعد از هشت سال رئیس جمهور 
را بــه خوبــی شــناخته و می داننــد کــه 
بایــد به چه نحوی صحبت های روحانی 
را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. زمانی که 
روحانــی دربــاره موضوعــی بــه صورت 
مثبت صحبت کنــد، مردم می دانند که 
واقعیت و اصل ماجرا برخالف مباحثی 
است که وی مطرح می کند و حرف ها و 

آمارهای او را نمی پذیرند.

 روحانی به وعده های انتخاباتی 
خود عمل نکرد

نماینده مردم قم در مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: مردم کامًال به این 
مسئله واقف شده اند و برداشت شان 
کامــًال  رئیس جمهــور،  صحبت هــای  از 

کــه  اســت  اطالعاتــی  و  آمــار  برخــالف 
ارائــه می دهــد. مــردم از یــاد نمی برند 
تبلیغــات  زمــان  در  رئیس جمهــور  کــه 
انتخاباتــی خود چه وعده هایی داد اما 
ایــن وعده هــا را عملیاتی نکــرد و همه 
دیدنــد که عملکــرد وی هیــچ انطباقی 
بــا وعده هایــی کــه بــه مــردم در زمان 

انتخابات داده بود، ندارد.
وی در واکنــش بــه ســوالی مبنی بر 
اینکــه بــا توجه بــه اینکــه کشــور درگیر 
مشــکالت بســیار زیادی اســت، بــه نظر 
شــما دولــت آینــده در چــه بــازه زمانی 
می توانــد ایــن مشــکالت را مرتفع کند، 
گفت: دولت روحانی در این هشت سال 
به گونــه ای عمل کرد که باعث شــد کار 

دولت آینده بسیار سخت شود.

 باید با اقدامات جهادی، ضعف 
دولت روحانی را جبران کرد

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
شــورای  مجلــس  خارجــی  سیاســت 
اســالمی با بیان اینکه دولت ســیزدهم 
بایــد بــا تــالش مضاعــف و کار جهادی 
و  روحانــی  دولــت  ضعیــف  عملکــرد 
کشــور  بــه  آنــان  کــه  را  خســارت هایی 
وارد کردنــد، جبــران کنــد، افــزود: رفع 
مشکالت بســیار زیاد کشور نیازمند کار 

جهادی و همت مضاعف است.
ذوالنــوری بــا بیــان اینکــه ناکارآمدی 
شــخص رئیس جمهــور در ایــن هشــت 
ســال مشــکالت زیــادی را برای کشــور و 
مــردم ایجاد کــرد، گفت: درســت اســت 
کــه عملکــرد اعضــای دولــت و کابینــه 
روحانی هم خیلی قابل قبــول نبود، اما 
بنده معتقــدم اگر رئیس جمهور دیگری 
داشــتیم، می توانســت از همیــن کابینه 
موجــود، ســه برابــر وضــع موجــود کار 
بکشــد و حتی قادر بــود از همین کابینه 
موجــود نهایت اســتفاده را ببــرد و برای 

رفع مشکالت، از آنان حسابی کار بکشد.
مجلــس  در  قــم  مــردم  نماینــده 
شورای اســالمی تاکید کرد: بنابراین، با 
تغییر رئیس جمهور و دیگر تغییراتی که 
در دستگاه اجرایی کشور اتفاق خواهد 
افتــاد، قطعًا ما در کوتاه مدت آثار رفع 

مشکالت را خواهیم دید.

آینده باید مانع وخیم تر   دولت 
شدن شرایط کشور شود

وی بــا بیــان اینکه البته ممکن اســت 
وضعیت کشــور بــه صورت کامــل بهبود 
نیابــد، ادامــه داد: بــرای رفــع مشــکالت 
متعــدد کشــور مــا دو مرحلــه پیــش رو 
داریم؛ در وهله اول باید دولت ســیزدهم 
وضعیت موجود را تثبیت کند تا شــرایط 
وخیم تر نشــود و در گام بعــدی هم آنان 
بایــد به صــورت جــدی و جهــادی، بهبود 
وضعیت کشور را در دستور کار قرار دهند. 
ذوالنــوری در ادامــه دربــاره تماس هــای 
دفتر رئیسی با فعاالن اصالح طلب جهت 

دریافت پیشــنهادات آنان بــرای اداره بهتر 
کشــور، اظهار داشــت: قبل از اینکه سید 
ابراهیــم رئیســی بــه عنــوان رئیــس قوه 
قضائیه انتخاب شود، برخی افراد حمالت 
و تهمت هــای زیــادی بــه وی می زدنــد و 
می گفتند که وی اهل تعامل نیست. اما 
نوع برخورد رئیســی در کســوت ریاســت 
دســتگاه قضــا، بــه همه اثبــات کــرد که 
قضاوت این افراد و جناح ها درست نبوده 
است. رئیسی برخورد با فســاد را از درون 
خود قوه قضائیه آغاز کرد و به هیچ وجه 

جناح بندی ها برای وی مهم نبود.

 رئیسی از ظرفیت همه جناح های 
سیاسی در دولت استفاده می کند

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
شــورای  مجلــس  خارجــی  سیاســت 
اســالمی با اشــاره به اینکــه تماس های 
تلفنی با اصالح طلبان نشان می دهد که 
اگر در بین اصالح طلبان هم فرد شایسته 
اســتفاده  وی  ظرفیــت  از  باشــد،  ای 

می شــود و بیانگر آن است که انتصابات 
رئیســی جناحــی نخواهــد بــود، تصریح 
کرد: رئیسی در دولت آینده به همه ثابت 
می کنــد کــه از بضاعــت و ظرفیــت همه 
افــراد و جریان هــای سیاســی بــه شــرط 
شایســته بــودن، بــرای بهبــود وضعیت 

کشور استفاده خواهد کرد.
بــرای  کشــور  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
همه مردم اســت و بایــد از توانمندی 
همــه افــراد بــرای اداره صحیح کشــور 
اســتفاده کــرد، گفــت: افراد شایســته 
اختیــار  در  از  نبایــد  هــم  توانمنــد  و 
قــرار دادن توانمندی هــای خــود برای 
رفــع مشــکالت کشــور دریغ کننــد و از 
ســوی دیگــر، در دولت آینــده هم باید 
از بضاعــت همــه افــراد و جریان هــای 
سیاســی کشور که برنامه ای برای ارتقا 
و تعالــی کشــور دارنــد، اســتفاده کرد 
که رئیســی چنین روحیه ای دارد و این 
موضــوع را مــورد توجــه قــرار خواهد 

داد.

می توانیم روزانه 500 هزار نفر را واکسینه کنیم
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: رئیس جمهور گفت: این آمادگی وجود دارد که روزانه 500 هزار نفر از مردم 

واکسینه شوند و این امر، امید بسیار و همچنین مصونیت ایجاد می کند.
حجت االســالم حســن روحانــی افــزود: در مســأله واکســن کــه االن یک عامــل موثر اســت و شــاید بعد از 
پروتکل های بهداشتی دومین اصل باشد، ما 60 میلیون جمعیت باالی 18 سال داریم که 65 تا 70 درصد آنها 
باید واکســینه شــوند تا زنجیره قطع شــود، یعنی باالی 40 میلیون نفر. حاال تا واکسن عمومی که 42میلیون 
نفر واکســینه شــوند فاصله زیاد اســت اما گروه های هدف و آنهایی که بیشــتر در خطر هستند در اولویت قرار 
گرفتند و یک کار عظیم و بزرگی از امروز بیش از هفته های پیش که واکسن زده می شد، شروع شده و آمادگی 

وجود دارد که بیش از 400 تا 500 هزار نفر در روز، مردم واکسینه شوند.
رئیس جمهــور بیــان کرد: این اقدامــات امید زیادی ایجاد می کند، مصونیت خوبی به وجود مــی آورد و خطر مرگ را کاهش 
می دهــد. در هــر دو جــا، واکســن داخلــی و خارجی با مشــکل مواجــه بودیم. در واکســن داخلی همــه کمک هــا را کردیم اما 
توانمندی کشور برای رسیدن به تعداد زیاد واکسن فاصله داشت و به هر حال فکر می شد، یکی-دو ماه زودتر به این نقطه 

برسیم و بحمداهلل با فاصله کمی رسیدیم.
روحانــی تاکیــد کــرد: در مورد واکســن های خارجی هم گرفتــاری ابتدایی ما پول، تحریــم، ارز و جابجایی پول بــود و آنها را با 
گرفتاری های مفصلی حل و فصل کردیم. اما امروز کمبود واکســن اســت، یعنی یک کشــوری به ما قول واکســن می دهد که 
هفته آینده این مقدار واکســن می فرســتم و خود آن کشور گرفتار می شود و این امر را چند هفته به تأخیر می اندازد. در عین 

حال اکنون شرایط ما مناسب است و ان شاءاهلل در طول این دو هفته کارها را بهتر انجام می دهیم و پیش می بریم.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که وزرای بهداشت و کشور امروز اشاره کردند، این است که یک سری مراکز که ما به 
آنها قرمز و نارنجی می گوییم اهمیت ویژه ای دارند و همه دســتورالعمل ها باید در این مناطق مراعات شــود، گفت: تاالرهای 
پذیرایی، ســالن های ســینما و تئاتر، پاساژها و بازارهای سربسته، باشگاه های بدنســازی، نمایشگاه های عمومی، شهربازی ها 
مخصوصا رســتوران ها باید بیشــتر مورد توجه قرار بگیرد. رســتوران اگر بیرون بر باشــند مشــکلی نیســت اما جاهای سربسته 

مشکالت زیادی ایجاد می کند.
رئیس جمهور اضافه کرد: واقعا ما در شــرایطی قرار 
داریــم که این گونــه امور باید مراعات شــود و مصوب 
می کنیم که روی این موارد هفتگانه بیشــتر تاکید شود 
و هــم نیروی انتظامــی و هم اصناف نظــارت دقیق تری 
انجــام دهنــد و قــرارگاه هــم برنامه ریــزی مفصل تــری 
داشــته باشــد تا در این هفت موردی که احتمال خطر 
شــیوع بیشــتر ویــروس وجــود دارد، دقت بیشــتری به 

عمل بیاید.
روحانــی با بیــان اینکــه در مجموع گــزارش مراعات 
پروتکل هــا امیدوارکننــده نبــود، تاکید کــرد: یعنی 85 
درصــد مــردم بایــد پروتکل هــا را مراعات کننــد اما آمار 
و ارقــام 66درصد بــود که خیلی پایین اســت و از مردم 
خواهــش می کنیــم پروتکل هــا را در ابــن ایــام مراعات 

کنند تا بتوانیم از این شرایط سخت فاصله بگیریم.

پیش خور کرده است وحانی بودجه را  دولت ر

منوچهر حاجی

گادی ایزنکوت

روحانی

ایران بدون سالح هسته ای هم تهدید اصلی برای ماست

ذوالنوری

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 


