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نخستین کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی دین برگزار می شود10سالمت
سپهرغرب،گروهاندیشه:نمایندگیجامعهالمصطفیدرخراسانباهمکاریبرخیمراکزعلمی،حوزویوفرهنگیدیگر،نخستینکنفرانسبینالمللی»تبلیغجهانیدین«چالشها،فرصتهاوتجاربدرعرصهبینالمللرابرگزارمیکند.

محورهایاصلیکنفرانسشــاملمبانیواصولتبلیغدینی،تجربهنگاریتبلیغجهانیدین،آیندهپژوهیتبلیغدرعرصهبینالملل،چشــماندازتبلیغجهانیدیندرالمصطفی)ص(وروششناســیمطلوبتبلیغدیندرعرصهبینالملل
است.

مهلتارسالمقالهکاملونهایی25دیماه1400وثبتنامکامل28دیماه1400خواهدبودوزمانبرگزاریکنفرانس27و28بهمنماه1400درمشهدمقدسمیباشد.
عالقمندانبرایکسباطالعاتبیشترمیتوانندباشماره34-05132211821تماسبگیرندیابهسایتجامعهالمصطفیالعالمیهمراجعهنمایند.

هشدار پزشکان

برای جلوگیری از حمله قلبی 
آسپرین مصرف نکنید!

کارگروه  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
توصیه  آمریکا  پیشگیرانه  خدمات 
خطر  معرض  در  که  افرادی  کرده 
مصرف  هستند،  قلبی  بیماری 
شیوه  عنوان  به  را  کم  دز  با  آسپیرین 

پیشگیرانه شروع نکنند.
اینتوصیهبــرایافراددردهههای
40و50زندگــیموثــراســتکــهمحتمالپزشــکآنها
دزپاییــنآســپیرینرابهعنــوانروشپیشــگیرانهبرای

ایشانتجویزکردهاست.
ایــنکارگروههمچنینهشــدارمیدهدافــرادباالی
60ســالدرصورتیکــهتاکنونحملهیقلبینداشــته
اندنبایدآسپیرینبادزپایینرابهعنوانشیوهدرمانی
شروعکنند.مطالعاتنشانمیدهدشروعاستفادهاز
آســپیرینبهصــورتروزانه،خطرخونریزیدردســتگاه
گــوارشومغــزرادربرخواهــدداشــت.ایــنخطــربــا

افزایشسن،باالترمیرود.
برایمدتها،پزشــکانبرایجلوگیریازاولینحمله
قلبی،بــرایبیمــارانخودآســپیرینتجویــزمیکردند.
امــادکتــردونالــدم.لویــدجونــز،رئیــسانجمــنقلب
آمریکاگفتهاســت:»درشرایطیکهافرادقادربهکنترل
عوامــلخطرســازماننــدفشــارخــونبــاالوداروهایی
ماننداســتاتینبرایکاهشکلســترولهستند،مصرف

آسپیرینتفاوتزیادیایجادنخواهدکرد.«

راهکارهایی ساده
 برای بهبود عملکرد کبد

بیماری  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
مازاد  چربی  انباشت  اثر  بر  کبدچرب 
ایجاد می شود و در چند دهه  در کبد 
باعث  ناسالم  زندگی  سبک  اخیر، 
کبد  بیماری  به  ابتال  موارد  افزایش 
شده  بزرگساالن  در  غیرالکلی  چرب 

است.
مطالعاتاپیدمیولوژیکنشــانمیدهدکهحدود9
تــا32درصدازمردمعــادیدرهندازبیماریکبدچرب
غیرالکلــیرنــجمیبرندوافرادیکهدچــاراضافهوزنیا
چاقیهســتندونیزمبتالیانبهدیابــتیاپیشدیابت،

بیشتردرمعرضابتالبهاینبیماریقراردارند.
دونوعبیماریکبدچربغیرالکلیوجوددارد.اولین
مــوردبیمــاریســادهکبدچرباســتوبهایــنمفهوم
استکهچربیمازاددرکبدوجوددارداماهیچالتهابی
مشــاهدهنشــدهوآســیبیبــهســلولهایکبــدوارد

نمیشود.
درمــورددومموســومبــهالتهــابکبــدیغیرالکلی
)NASH(ممکناســتالتهابیاآســیببهسلولهای
کبدیواردشودومشــکالتجدیمانندفیبروز،سیروز

وسرطانکبدراایجادکند.
عوامــلمختلفیمیتوانددرایجادبیماریکبدچرب
غیرالکلینقشداشــتهباشــدکهکلســترولباال،چاقی،
سطحباالیقندخون،سطحباالتریگلیسیرید،سندرم
متابولیک،ســندرمتخمدانپلیکیســتیکوآپنهخواب

ازجملهآنهاست.
راهکارهایــیوجــودداردکــهرعایــتآنهــامیتوانــد
عملکــردکبــدرابهبــودبخشــدونشــریه"هندوســتان

تایمز"درمطلبیبهبرخیازآنهااشارهکردهاست:

 خودداری از مصرف گلوتن، لبنیات و گوشت
هضــماینموادخوراکیســختاســتوبــههمین
دلیــلبهتــراســتکــهازمصــرفآنهاخــودداریشــود.
هنگامیکــهکبدعملکردضعیفیداردحتیالزماســت
ازمصــرفغــذایخــامنیزاجتنابشــود.عــالوهبراین،
مصرفغذاهایســرخشده،فراوریشده،موادغذایی
آمادهوحاویموادقندیتوصیهنمیشود.بهتراست
انواعیازموادخوراکیدررژیمغذاییگنجاندهشودکه

هضمآنهاراحتاست.

 خودداری از مصرف مواد الکلی و کافئین
مصــرفالکلونوشــیدنیهایحــاویکافئینمانند
چــایوقهــوهمیتواندباعثالتهاببیشــترکبدشــود
بــههمیــندلیلمصــرفدمنوشهــایگیاهــیتوصیه

میشود.

 مصرف میزان کافی آب
آبنقــشبســیارمهمــیدربهبودمتابولیســمبدن
دارد.عــدممصــرفآبکافــیباعــثمیشــودتجزیــه
مولکولهــایغذایــیبــهمنظــورجــذببهتــرآنهــابــه

دشواریانجامشود.

 مصرف وعده های غذایی در زمان مشخص
عــدمتوجهبــهمصرفبــهموقعوعدههــایغذایی

یکیازدالیلاصلیکبدچربدرجواناناست.

 مشخص کردن برنامه خواب
تنظیــمبرنامــهخــوابحائــزاهمیــتاســتچراکــه
خوابیدندریکساعتمشــخصباعثبهبودسوخت
وسازدربدنمیشود،تعادلهورمونیراحفظکرده،
بهمتعادلکردنوزنکمکمیکندومیزاناســترسرا

نیزکاهشمیدهد.

خبر

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
ابن  ناباروری  درمان  مرکز  و 
طیف  اینکه  به  اشاره  با  سینا 
بیماری زا  عوامل  از  وسیعی 
مشترک  حیوان  و  انسان  بین 
 )Zoonotic diseases( بوده 
انسان  به  حیوان  از  انتقال  صورت  در  که 
تا  خفیف  بیماری های  از  را  متعددی  مشکالت 
داشت،  خواهند  بدنبال  را  مرگ  حتی  و  شدید 
بیان کرد: البته عوامل بیماری زایی که دستگاه 
تحت  را  انسان  باروری  وضعیت  و  مثل  تولید 
عمده  گروه  دو  به  خود  می دهند  قرار  تاثیر 

تقسیم می شوند.
دکتــرابوالفضلشــیرازیدرخصوصانتقال
بیمــاریازحیوانــاتخانگیبهانســانهاگفت:
اصطالحــا یــا خانگــی حیوانــات خصــوص در
"Petanimals"کــهطیــفنســبتاگســتردهای
ازحیوانــاتازجملــهســگوگربــه،جونــدگان
و...(، ســنجاب هنــدی، خوکچــه )همســتر،
خزندگانودوزیســتان)مار،ایگوانا،الکپشــت
و...(،پرنــدگانو...راشــاملمیشــود،امــکان
انتقالعواملبیماریزابهانسانهموارهمورد

توجهبودهاست.

عملکرد  بر  زئونوتیک  بیماری های  تأثیر   
دستگاه تولید مثل انسان ها

ابنســینا پژوهشــگاه عضــوهیئــتعلمــی
تصریــحکرد:درخصوصبیماریهایزئونوتیک
)بیماریهایقابلسرایتازحیوانبهانسان(با
تأثیربرعملکرددستگاهتولیدمثل،اینعوامل
بــهدودســتهعمدهازحیــثنحــوهتأثیرگذاری
بــردســتگاهتولیدمثلومادرآبســتن،تقســیم
میشــوند.اینعواملشاملعواملمیکروبی
متشــکلازعواملباکتریایی،ویروسی،انگلیو

قارچیمیباشند.
کــه عوامــل ایــن از دســتهای گفــت: وی
طیــفوســیعتریازعوامــلبیماریزاراشــامل
میشوند،تأثیرمســتقیمیبرعملکرددستگاه
عوامــل بهواســطه ولــی نداشــته تولیدمثــل
ترشــحیخود)اندوتوکســینمیکروبهایگرم
منفــی،عوامــلپایروژنوسپتیســمیناشــیاز
اینعواملمیکروبــی(،تأثیریمنفیبرعملکرد
دستگاهتولیدمثلداشتهوپیامدهاییازقبیل
ســقط،کاهشکمیوکیفیسلولهایجنسی
را تولیدمثــل دســتگاه عملکــرد در اختــالل و

بدنبالخواهندداشت.
شــیرازیادامــهداد:دســتهدیگــریازایــن

عواملمیکروبی)دســتهدوم(عــالوهبرابتالی
مادرآبســتن،بهطورمســتقیمنیــزمیتوانندبر
رویجنیــنآسیبرســانباشــند.بــهعبارتیدر
طــیدورهآبســتنیبــهطــورعمــودیازطریق
جفــتازمادربهجنیــنمنتقلشــدهوتأثیرات
نامطلوبــیرابــررویجنیــنیــارونــدآبســتنی

خواهندداشت.

 بیماری های منتقله از حیوان به انسان 
انسان  تولیدمثل  سیستم  بر  غیرمستفیم  که 

اثر دارند
دو هــر در کــرد: تاکیــد جنینشــناس ایــن
دســتهازعواملبیماریزاکهذکرشد،وضعیت
ایمنــی سیســتم عملکــرد نحــوه و ســالمتی
مــادردربــروزعالئمبیماریبســیارحائزاهمیت

میباشند.
آندرولــوژی و جنینشناســی گــروه مدیــر
پژوهشــگاهاینســینادررابطهباعواملدسته
اولبهبرخیاشــارهکرد:بیماریهایویروســی
میکربــی عوامــل نوروویروسهــا، و هــاری
یرســینیا، بروســال، ســالمونال، پاســتورالیی،
کنیمورســوس، کپنوســایتوفاگا کمپیلوباکتــر،
بورنتــی، کوکســیال ســپتیکا، برونکــی بوردتــال
اینترمدیــوس اســتافیلوکوکوس لپتوســپیرا،
واســتافیلوکوکوساورئــوسمقــاومبــهمتی

سیلین.
بارتونــال کــرد: اضافــه بــاره ایــن در وی
انگلــی عوامــل ریکتزیایــی، عوامــل هنســال،
عوامــل تریکینوزیــس(، )توکســوکاریازیس،
و پسیتاســی( )کالمیدوفیــال کالمیدیایــی
)کوکســیدیوایدومایکوزیس، قارچــی عوامــل
هیستوپالسموزیس،بالستومایکوزیس(نیزجزء
سایربیماریهایدستهاولمحسوبمیشوند.

 توکسوپالسموزیس؛ این بیماری باعث 
عوارض جدی در مادر باردار و جنین می شود

از دوم دســته اینکــه بیــان بــا شــیرازی
بــر تأثیــرمســتقیم بــا زئونوتیــک بیماریهــای
دســتگاهتولیــدمثلبســیارمحدودترهســتند
تاثیــر مــادر ایمنــی وضعیــتسیســتم گفــت:
بســزاییدربــروزیــاعــدمبــروزعالئــمبیمــاری

خواهدداشت.
ایــن جملــه از اینکــه بــه اشــاره بــا وی
عوامــلبیمــاریزادردســتهدوممیتــوانبــه
"Toxoplasmosis" توکسوپالســموزیس
اشــارهکرد،اظهارداشت:توکسوپالسماگندیی
یــکنوععاملانگلیدرونســلولیبــودهکهاز
طریقادرار،ترشحات،گردوغبارومدفوعسگ

وگربــهخانگیبهانســانمنتقلشــدهو
برایمــادربــاردارمخاطراتــیهمچون
التهــاب خســتگی، عضالتــی، ضعــف
غــدد،تــب،ســرفهوراشپوســتیو
حتیآسیببهمغزوچشمرابدنبال

خواهدداشت.
اینجنینشــناستأکیــدکرد:این
عامــلبیمــاریزادرمراحلــیازطول
دورهبــارداریمیتوانــدازجفــتبــه
جنینمنتقلوعوارضیچوننفائص

مادرزادی،کوریجنین،سقطوزایمان
زودرسرابههمراهداشتهباشد.

توکسوپالسما  صورت  چه  در   
خواهد  جنین  و  مادر  بر  تری  جدی  عوارض 

داشت؟
شــیرازیگفــت:درصورتیکــهخــودفــردنیــز
تحــتتاثیــرعوامــلتضعیــفکننــدهسیســتم
ایمنــیمانندویــروسHIVوداروهایمضعف
سیســتمایمنیباکاربــرددرانواعبدخیمیها،
قــرارگرفتهباشــند،شــدتبــروزعالئــمبیماری
درآنهــاوتبعــاعوارضــشبــرایجنینبیشــتر

خواهدبود.
ویخاطرنشــانکرد:لیکندرصورتیکهفرد
6تــا9مــاهقبــلازبارداریبــهاینانــگلمبتال
شــدهباشــد،بدنشنســبتبهتوکسوپالسما
ایمنیپیداکردهوهیچخطریبرایجنینایجاد

نمیکند.

جوندگان  طریق  از  که  دیگری  بیماری   
خانگی قابل انتقال است و روی باروری اثر دارد

عضــوهیئــتعلمیپژوهشــگاهابنســینااز
دیگــرعوامــلگــروهدومبهبیمــاریدیگــریبه
نــامکوریومننجایتیسلمفوســیتیویروســی"
Lymphocytic choriomeningitis virus
LCMV(("اشارهکردوگفت:اینبیماریازطریق
جوندگانیچونموش،همستر،خوکچههندی
وســنجاببهانســانمنتقلشــدهوگذشــتهاز
عالئمــیچونتــب،ســردرد،دردعضالنی،تهوع
واســتفراقوعالئــمشــبهســرماخوردگیبــرای
مادربــاردار،میتواندبهجنیــننیزانتقالیافته
وموجبنقایصمادرزادیمانندعقبماندگی

ذهنیدرنوزادشود.
کنایــن بیمــاری داد: ادامــه شــیرازی دکتــر
بروسلوزیس"Caninebrucellosis"درصورت
انتقالبهانســانمیتوانــدبخشهایمختلف
بــدنازجملهسیســتمتولیــدمثــلرادرهردو

جنسدرگیرکند.

آندرولــوژی و جنینشناســی گــروه مدیــر
پژوهشگاهابنسیناعنوانکرد:درخصوصابتال
بهتمامیبیماریهایمذکوردرهردوجنسزن
ومرد،درصورتبروزتبباالودرازمدت،اینامر
ضمنتأثیرمنفیبرعملکردسیستمتولیدمثل،
کیفیــت،کارایــیوتراکماســپرمدرمــردانبطور

منفیتحتتاثیرقرارمیدهد.

نگهداری  از  ناشی  عوارض  کاهش  برای   
باروری چه نکات بهداشتی  بر  حیوانات خانگی 

ای را رعایت کنیم؟
درخصــوص هــم جــدی توصیههایــی وی
نگهــداریازحیوانــاتخانگــیداشــت:بــهکار
بردناصولیچــونپرهیزازمواجههمکررافراد
ســالمند،زنانبــاردار،افــرادباسیســتمایمنی
ضعیــفوکــودکانبهویــژهدرصــورتابتــالبه

آلــرژیواگزمــابــاحیوانــات،پرهیــزازنگهــداری
خزنــدگانودوزیســتاندرخانوادههــایدارای
فرزندخردســالوپرهیــزازتنهاگذاشــتنافراد
خردســالبــاحیوانــاتخانگــیدرمنزلبســیار

مهماست.
عضــوهیئــتعلمــیپژوهشــگاهابنســینا
ضمــناینکــهشستشــویمکرردســتهاپس
ازتمــاسباحیواناترابســیارضروریدانســت
بــهبهداشــتنیــوزگفــت:تمیــزنگهداشــتنو
ضدعفونیکــردنجایــگاهنگهــداریحیوانات،
پرهیــزازاستنشــاقگــردوغبارمحــلنگهداری
حیوانــات،نگهداریازحیواناتخــارجازفضای
موازیــن رعایــت و امــکان حــد تــا مســکونی
بهداشــتیازقبیلواکسیناسیونواستفادهاز
داروهــایضدانگلیدرکاهشاحتمــالانتقال
بیماریازحیوانبهانسانبسیاراهمیتدارد.

برای کاهش فشارخونتان از این 4دمنوش طبیعی غافل نشوید
سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
خون  پرفشاری  از  شما  اگر 
درمان  تحت  باید  می برید  رنج 
فشار  خاص  دارو های  باشید. 
مشکل  این  کنترل  برای  خون 
می توانید  هستند.  کارساز 
برخی  از  دارو ها  این  کنار  در 

دمنوش های طبیعی نیز استفاده کنید.
بــرایکاهشفشــارخــونمیتوانیــددرکنار
اصــالحتغذیــهوتغییردرســبکزندگــیخود،با
برخــیگیاهانداروییدمنوشتهیهکردهومیل
کنیــد.البتهاینبدینمعنینیســتکهداروهای
خودراکناربگذاریدوصرفًابخواهیدبادمنوش
فشارخونتانراکنترلکنید.بهترینکارایناست
کهباپزشــکتانمشورتکردهوبهعنوانمکمل
درمــانخــودازایــندمنوشهــایطبیعــینیــز

استفادهکنید.

 روش های مقابله با پرفشاری خون
افرادیکهازپرفشــاریخونرنجمیبرندباید
درســبکزندگیخودتغییراتیایجــادکنند.این
افرادبایدتغییراتاساســیدرتغذیهوبهداشت
زندگــیخــودایجادکنندتــافشارخونشــانبهتر

کنترلشود.
برخیازاینافرادممکناســتنیازبهدرمان
دارویــینداشــتهباشــندودرگاماولبــارعایــت
نکاتمهمیفشــارخونخودرابهخوبیتنظیم
کننــد.برایاینکارالزماســتمواردزیــررادرنظر
بگیرید؛فعالیتبدنیمتعادلومتناسبیداشته
باشیدوازبیتحرکیبپرهیزید،استرسخودرابه
کمکتکنیکهایآرامبخشکنترلواضطرابرااز
خوددورکنید،مصرفنمکرابهشــدتکاهش

دهیدوازمصرفالکلوسیگاربپرهیزید.
امــادرایــنمیــانافــرادیهســتندکــهدچار
پرفشــاریخوندرجــهدوهســتندونمیتوانند
باروشهایذکرشــدهفشارخودراکنترلکنند.
اینافرادنیازبهمصرفدارودارندکهمتناسببا

شرایطشــانوتوســطپزشــکمتخصصتجویز
میشود.

دمنوش های  با  باال  خون  فشار  کاهش   
طبیعی

همچنانتأکیدمیکنیمکهایندمنوشهای
طبیعیدرمانقطعیپرفشــاریخوننیســتندو
صرفًابهعنواندرمانمکملدرکناراصالحسبک
زندگیوتغذیهوهمچنینداروهایتجویزشــده

توسطپزشکمعالجقابلاستفادههستند.

 کرفس برای کاهش فشار خون باال
کرفــسیکــیازســبزیجاتســنتیودرواقع
درمانهــایطبیعــیبــرایکاهــشفشــارخون
باالاســت.کرفسحــاویترکیبــاتضدالتهابیو
مفیــدیاســتکــهمیتــوانازآنبهرهبــرد.این
ســبزیمفیدیــکادرارآورطبیعیاســتبنابراین
بهدفعمایعاتاضافهبدنکهمسئولافزایش
فشــارخوندربرخیافرادهســتندکمکزیادی
میکنــد.نتایجیکبررســیعلمینشــاندادکه
تخمیرشیرباعصارهکرفسمیتواندبهکاهش
فشارخوندرافرادباالی50سالکهدچارفشار
خــونمتوســطهســتندکمککنــد.بــهعقیده
متخصصــانبعــداز15روزمصــرف،ایــنداروی
طبیعیتأثیریمشابهباداروییمانندلوزارتاندر

بیمارانایجادکردهاست.

گرم   20 کرفس،  دمنوش  تهیه  برای   
کرفس را در حدود یک لیوان آب جوش ریخته و 

بعد از 15 دقیقه صاف کرده و بنوشید.
کرفــسیکــیازســبزیجاتســنتیودرواقــع
درمانهــایطبیعیبرایکاهشفشــارخونباال
است.کرفسحاویترکیباتضدالتهابیومفیدی
اســتکهمیتوانازآنبهرهبرد.اینسبزیمفید
یکادرارآورطبیعیاستبنابراینبهدفعمایعات
اضافــهبدنکهمســئولافزایشفشــارخوندر

برخیافرادهستندکمکزیادیمیکند

 پونه کوهی
متخصصــانمدتهایطوالنــیدرخصوص
فوایدپونهکوهیبررسیومطالعهکردهوازآن
درترکیــبداروهایمتعددیاســتفادهکردهاند.
بــهنظــرمیرســدایــنگیــاهمیتواندبخشــیاز
ترکیبــاتداروهایــیباشــدکــهبهکنترلســندرم
متابولیک،چاقیمفرط،دیابتوفشــارخونباال
کمکمیکند.حتمًامیدانیدکهمیشــودازاین
گیاهبهعنوانچاشنیبرایکاهشمصرفنمک
اســتفادهکــرد.برخــیازبیمــارانمبتالبهفشــار
خونباالنمیتوانندبهاینراحتیازمصرفنمک
خودداریکنند.خوشــبختانهاینگیاهمیتواند
یکجایگزینمناســببرایکلریدسدیمباشد.از
طرفدیگریمحققانبهایننتیجهرسیدهاندکه

پونــهکوهــیوترکیبــاتآنبــهبهبــودوضعیت
احتبــاسآبدربــدنکمککند.پونــهکوهیبه
کاهشکلسترولبدخوننیزکمککردهوباعث
افزایــشکلســترولخــوبخــونمیشــود.این

مسألهسالمتقلبوعروقراارتقامیدهد.
برایتهیهدمنوشپونهکوهیکافیســتیک
قاشــقچایخــوریپونــهکوهــیرادرحــدودیک
لیــوانآبجوشریختهوبعداز15دقیقهصاف

کردهومیلکنید.

 گیاه قاصدک
گیاهقاصدکیکگیاهادرارآوراســت.بههمین
دلیلبهکاهشفشارخونباالکمکمیکندچون
میتواندمانندبرخــیداروهاباعثدفعمایعات
اضافیشودکهفشــارزیادیرویدستگاهقلبو
عــروقواردمیکنند.بــاوجوداینکهگیاهقاصدک
برایدفعســنگکیســهصفرانیزمفیداســتاما
افرادیکهعالوهبرفشــارخونباالازسنگکیسه
صفــرانیــزرنجمیبرنــدبایــددرمصرفایــنگیاه
احتیــاطکننــد.تأثیــراینگیــاهدرتحریــکحرکات
کیســهصفرادرصورتانســدادمجــاریصفراوی

میتواندباعثایجاددلدردهایشدیدشود.
برایتهیــهدمنوشگیاهقاصدک:یکقاشــق
غذاخــوریگیاهقاصدکرادریکلیوانآبجوش
بریزیــدواجازهدهید3دقیقهبجوشــد.ســپس

دمنوشتانراصافکردهومیلکنید.

 برگ درخت زیتون
اســتفادهازبــرگدرخــتزیتونبرایســالمت
دستگاهقلبوعروقمفیداست.بهخاطرداشته
باشــیدکــهمشــتقاتایندرخــتبخشــیازرژیم
غذاییمدیترانهایاســتکــهمیدانیدبهعنوان
یکرژیمغذاییســالمدرسرتاســرجهانشــهرت
دارد.بــهعقیدهمتخصصــاناینرژیــمغذاییبه
کاهشمشــکالتقلبــیکمکمیکنــد.برگهای
درخــتزیتــونسرشــارازپولیفنولهــاهســتند.
اینترکیباتاثــراتمتابولیکیداردکهمحدودبه
کاهشفشارخوننمیشود.ترکیباتپلیفنولی
همچنیــنبــرایکنتــرلچاقــیمفــرطوکاهــش

سندرممتابولیکنیزمفیدهستند.
بــرایتهیهایندمنوشکافیســتیکقاشــق
غذاخوریبرگخشکدرختزیتونرادریکلیوان
آبجوشبریزیدواجازهدهیددمبکشد.سپس

آنراصافکردهومیلکنید.

کنترل کننده  دمنوش های  مصرف   
فشارخون باال: با نظر پزشک

همانطــورکــهقبًالنیزاشــارهشــدهمصرف
دمنوشهــایطبیعیبرایکاهشفشــارخون
باالمؤثراســتامابایدآنهارابهعنوانمکمل
درمانیاستفادهکنید.یادتانباشدقرارنیست
ایندمنوشهامعجزهکردهومشــکلشــمارا

بهطورکاملدرمانکنند.
توجهداشــتهباشــیدایــندمنوشهــاتأثیر
فــوریرویعــددیکــهدردســتگاهفشارســنج
نقشبســتهندارند.بدینمعنیکهنمیتوانند
کاهــش را بــاال خــون فشــار آنــی صــورت بــه
دهنــد.اگــرمیخواهیــدبــهطــورمرتــبازاین
دمنوشهــایطبیعیاســتفادهکنیــدحتمًابه
پزشکخوداطالعدادهونظرشراجویاشوید.
پزشــکمتخصصمیتواندبــهخوبینظردهد
واگرامکانتداخلداروییوجودداشــتهباشد
شــماراازمصــرفآنهاویامــواردمنعمصرف

آگاهکند.

ابوالفضل شیرازیآسپرین

بیماری کبدی

اصالح تغذیه

ی از حیوانات خانگی آیا نگهدار
ی افراد اثرگذار است؟ ور  بر تولید مثل و بار

وس ها، عوامل میکربی پاستورالیی، سالمونال،  وویر وســی هاری و نور بیماری های ویر
ونکی سپتیکا،  وســال، یرســینیا، کمپیلوباکتر، کپنوســایتوفاگا کنیمورســوس، بوردتال بر بر
کوکســیال بورنتی، لپتوسپیرا، اســتافیلوکوکوس اینترمدیوس و استافیلوکوکوس اورئوس 
مقــاوم بــه متی ســیلین.وی در این باره اضافه کرد: بارتونال هنســال، عوامــل ریکتزیایی، 
)کالمیدوفیــال  کالمیدیایــی  عوامــل  تریکینوزیــس(،  )توکســوکاریازیس،  انگلــی  عوامــل 

پسیتاسی( و عوامل قارچی )کوکسیدیوایدومایکوزیس، و000
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11 سالمت اپلیکیشن جدید مرکز اسالمی امام علی )ع( در سوئد رونمایی شد
سپهرغرب،گروهاندیشه:اپلیکیشنجدیدمرکزاسالمیامامعلی)ع(درسوئدباارائهخدماتمتنوعبرایمسلماناناینمنطقهرونماییشد.

ایناپلیکیشنخدماتمتفاوتیبرایمسلمانانازجملهنمایشآساناوقاتشرعیشهرهایمختلفسوئد،قبلهنمادرسوئد،راهنمایشیعهدرسوئد،مقالهواخبارمرکزراارائهمیکند.
عالقهمندانمیتوانندبرایدریافتاپلیکیشنازطریقاینلینکhttps://qrty.mobi/preview/dJ7yMfاقدامکنند.

چه زمانی برای درد پاشنه پا به پزشک مراجعه کنیم؟
سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
ضربه،  مانند  بسیاری  عوامل 
تاندون  کشیدگی  پاشنه،  خار 
و... باعث درد استخوان پاشنه 
می شوند که قابل درمان است.
اگربیشازحدازپاشــنهپای
خــوداســتفادهکنیــدیــابــهآن
آسیبواردکنید،دردیرااحساسخواهیدکرد
کهازمتوســطتاشدیدمتغیراست.دردپاشنه
یــکمشــکلشــایعاســتکــهمعموًالدرســت
درزیریاپشــتپاشــنه،جاییکهتاندونآشــیل
بــهاســتخوانپاشــنهمتصــلمیشــود،ایجاد

میشود.
ازآن،میتوانیــدوزنســالم بــرایاجتنــاب
خــودراحفظکنید،قبلازورزششــدیدخودرا
گــرمکنیدوکفشهاییبپوشــیدکــهازقوسپا

حمایتکردهوپاشنهپارامحکمکند.
بــاایــنحــال،دردآنممکــناســتبــدون
مقدمهیاآســیبظاهرشــود.دردیکــهدرزیر
پاشــنهایجادمیشــود،بهعنوانالتهابکفپا
شناختهمیشــودوشایعترینعلتدردپاشنه

است.

 علل درد پاشنه پا
فاشــیایپالنتار:فاشــیایپالنتارزمانیاتفاق
میافتدکهفشارزیادرویپابهرباطپالنتارفاسیا
آســیببرســاندوباعثدردوســفتیشــود.رگ
بهرگشــدنوکشــیدگیکــهآســیبهایبدنی
هســتندواغلــبدراثــرفعالیــتبدنــیایجــاد
میشوند.اینصدماتشایعهستندوبستهبه
حادثهمیتوانندازخفیفتاشدیدمتغیرباشند.
شکستگیاستخوان:اینیکفوریتپزشکی

استوبایدفورًادرمانشود.
تاندونیــتآشــیل:تاندونیــتآشــیلزمانی
اتفــاقمیافتــدکــهتاندونیکــهماهیچههای
ســاقپــارابــهپاشــنهمتصــلمیکنــددراثــر
ملتهــب یــا دردنــاک حــد از بیــش صدمــات

میشود.
بورســیت:کیســههایپرازمایــعدراطراف
را ایــنکیســههامناطقــی مفاصــلهســتند.
کــهتاندونهــا،پوســتوبافتماهیچــهایبا

اســتخوانبههممیرسنداحاطهکردهاند.
در آرتریــت نــوع ایــن اســپوندیلوآرتریت:
درجــهاولســتونفقــراترادرگیــرمیکنــدو
باعــثالتهــابشــدیددرمهرههامیشــودکه
درنهایــتممکناســتمنجربــهدردمزمنو

ناتوانیشود.
پوکــیاســتخوان:ایــناختــالالتبــهطــور
و کــودکان در اســتخوان رشــد بــر مســتقیم

نوجوانانتأثیرمیگذارد.
آرتریتواکنشــی:اینعفونــتبهنوبهخود

باعــثایجــادنوعــیآرتریتمیشــودکهدر
دردپاشنهظاهرمیشود.

 کاهش درد پاشنه پا
عوامــلزیــادیازجمله

ایســتادن و اســتراحت
یــاراهرفتــنطوالنــی

تســکین در مــدت
دردنقشدارند.

 درمان درد پاشنه پا
اکثــرافــرادبــادرمــانتجویزشــدهتوســط

پزشــکظرفچندماهبهبودمییابند.

زیر  موارد  شامل  درمانی  گزینه های   
است:

غیراســتروئیدی ضدالتهابــی داروهــای -
)NSAIDs(کهدردوتورمراکاهشمیدهند.

-اگرداروهایضدالتهابغیراستروئیدیمؤثر
نیستند،تزریقکورتیکواستروئیدانجاممیشود
امابایدبااحتیاطاســتفادهشــود.زیرادرصورت

استفادهطوالنیمدتاثراتمضردارد.
-فیزیوتراپــیمیتوانــدفاســیایکــفپــاو
تاندونآشیلراکشیدهوماهیچههایساقپا
راتقویــتکندودرنتیجهثباتمچپاوپاشــنه

بهترشود.
و کمکــی وســایل یــا ارتوپــدی وســایل -

هــا کفی

بــهنوبــهخودبــهاصالحعیــوبپا،بالشــتکو
حمایــتازقــوسدرطــولروندبهبــودکمک

میکند.
-درمــانبــامــوجضربــهایخــارجازبــدن
امواجصوتیرابرایتشویقوتحریکبهبودی
درناحیــهآســیبدیــدهاعمــالمیکنــد.ایــن
درمــانفقطبــرایمواردطوالنیمــدتکهبه
درمــاناســتانداردپاســخنــدادهانــدتوصیــه

میشود.
درنهایــت،پزشــکممکــناســتجراحیرا
بــرایجداکــردنفاشــیایکفپاازاســتخوان
پاشــنهتوصیــهکنداماباخطــرتضعیفقوس

پا.

درد  تسکین  به  که  تمریناتی  و  عادات   
کمک می کند

البتــهعواملزیــادیدرتســکیندردنقش
دارنــد،ازجملــهاســتراحتوایســتادنیــاراه

رفتنطوالنیمدترویسطوحسخت.
بســتههاییــخپیچیــدهشــده
درپارچــهایرانیــزمیتوانید
دقیقــه 15 مــدت بــه
قــرار درد محــل در
توصیــه دهیــد.
د میشــو
یــی کفشها
ید بخر
پــا از کــه

حمایتخوبیمیکند.

 در مورد تمرینات، می توانید موارد زیر 
را انجام دهید:

روییــکصندلیبنشــینیدوپــاراصافنگه
داریــد،ســپسمفصــلمــچپــاراخــمکــردهو

گســترشدهیدو10باربرایهرپاتکرارکنید.
روبــهدیــواربایســتیدوســپسپــارابادرد
پاشــنهپشــتپــایدیگــرقــراردهیــد.زانــوی
جلویــیراخــمکــردهوپــایعقبراصــافنگه
داریــدوپایخودرارویزمینبگذارید.باســن
خودرابهســمتدیواربکشــیدتــازمانیکهدر
ســاقپااحســاسکشــیدگیکنید.تمرینرا10
بارتکرارکنید.اگردرهردوپاشنهپادردوجود

دارد،هردوپارادرازکنید.

 عالئم درد پاشنه پا
دردپاشنهپامعموًالبهتدریجشروعوشدیدتر
میشودواغلبهیچآسیبیوجودندارد.ایندرد
ممکناستناشــیازپوشیدنکفشهایتخت
باشــدکهفاســیایکفپاراکشمیدهدتاجایی

کهمنطقهمتورمیاملتهبشود.
درداززیــرپــابــهقســمتجلوییپــامنتقل
میشــودوبعــدازبلندشــدنازرختخــوابیا

بعدازمدتطوالنیاســتراحتشدیداست.

 چه زمانی به پزشک مراجعه کنم؟
دردشــدیدهمراهباتورمدرنزدیکیپاشنه
پــا،درد،بیحســییاســوزنســوزنشــدندر
پاشــنهپــاوتــب،دردپاشــنهوتب،مشــکلدر
راهرفتــنعــادی،مشــکلدرخــمشــدنپــایا

ایستادنروینوکانگشتانپا.

A ویتامین

غ با مصرف هر روز تخم مر
 چه اتفاقی در بدن تان می افتد؟

غ  سپهرغرب، گروه سالمت: تخم مر
مغذی  ماده  یک  برای  خوبی  منبع 
افراد  که  است  کولین  نام  به  ضروری 
دریافت  را  آن  کافی  میزان  به  بسیاری 

نمی کنند.
غیکــیازاجــزایثابــتدر تخــممــر
بســیاریازدســتورالعملهایغذایــی
درجهاناســتواگربهاینمادهغذاییآلرژینداشته
باشــید،احتمــاالبهمیزانزیــادآنرامصــرفمیکنید.
جــداازمصرفمســتقیمبهصورتنیمــرودرصبحانه،
غدر پختــهدرســاالدناهــاریادروعدهشــام،تخــممر
بســیاریازخوراکیهــایآمــادهازبســتنیتــامایونــز،
غذاهــایپختــهوپاســتاهایتــازهنیــزوجــوددارد.بــا
غاســتفادهشــدهدراین ایــنوجــود،مقــدارتخممــر
خوراکیهــامعموالقابلنادیدهگرفتهشــدناســتو
فوایدیامضراتبالقوهآناحتماالتاثیرچشــمگیریبه

همراهنخواهندداشت.
غرابهمیزانزیادمصرفمیکنید، اگــرخودتخممر
چهبهصورتســرخشــده،پخته،آبپزوغیره،ممکن
اســتمتوجهبرخــیفوایدکهازمــوادمغذیموجود
درایــنمــادهغذاییسرچشــمهمیگیرنــدوهمچنین

برخیآثارســالمتناخوشایندآنشوید.

غ ممکن است بر سطوح   مصرف روزانه تخم مر
کلسترول بدن تاثیرگذار باشد

تخــم حیوانــی، محصــوالت از بســیاری هماننــد
غهــامنبــعخوبــیبــرایپروتئینهســتند،امــاآنها مر
غ حــاویکلســترولزیــادنیــزهســتند.یــکتخــممــر
پختــهحــاویحــدود200میلیگرمکلســترولاســتو
دســتورالعملهایغذاییپیشــنهادمیدهندکهافراد
مصرفکلســترولروزانــهخودرابهکمتــراز300میلی
گــرممحــدودکنند.گفتهشــدهکــهکلســترولموجود
غبهانــدازهمنابعدیگربرایســالمتمضر درتخــممر
غبر نیســتوهمچنیــنچگونگــیتاثیرگذاریتخــممر
کلســترولخــونازفردیبــهفرددیگرمتفاوتاســت.
غحتــیممکناســتبــهافزایش همچنیــن،تخــممــر

ســطوحکلسترولخوب)HDL(نیزکمککند.
زمینــه ایــن در پژوهشهــا نتایــج ایــنوجــود، بــا
یکدســتنیســتندواینتــاانــدازهایمیتواندموجب
ســردرگمیافــرادشــود.بهگفتــهلزلیچــو،مدیرمرکز
قلبیعروقیزنــاندرکلینیککلیولند،بهطورکلی،بهتر
اســتمیزانمصــرفســبزیجاتخــودراافزایشداده
ومیــزانمصــرفچربــیاشــباعوکلســترولغذایــیرا

محدودکنیم.

میزان  به  غ  مر تخم  روزانه  مصرف  صورت  در   
کافی کولین دریافت خواهید کرد

غمنبعخوبیبراییکمادهمغذیضروری تخممر
بــهنامکولیناســتکهافرادبســیاریبهمیــزانکافی
آنرادریافــتنمــیکننــد.کولیــنبــهتنظیــمعملکــرد
کبــدکمــکمیکنــد،بررشــدوتوســعهمغــزتاثیرگذار
اســت،بــهرشــدوحرکــتعضــالتوهمچنیــنکنتــرل
سیســتمعصبیوســوختوســازبدنکمــکمیکند.
مقــدارمصرفتوصیهشــدهروزانهکولیــنبرایمردان
بزرگســال550میلیگــرموبرایزنــان425میلیگرم
غحاویحدود160میلیگرمکولین اســت.یکتخممر
غوجوددارد.درنتیجه، اســتکهتنهادرزردهتخــممر
غبهتنهایــیکمکیبهدریافت مصرفســفیدهتخممر

کولیننخواهدکرد.

حفظ  به  می تواند  غ  مر تخم  روزانه  مصرف   
سالمت چشم ها کمک کند

غحــاویلوتئینوزیزانتیناســتکه زردهتخــممر
ایــندوآنتیاکســیدانبهکنــدکردنآهنــگانحطاط
چشــمانســانمرتبطباافزایشســنکمــکمیکنند.
مطالعاتنشاندادهاندکهمصرفلوتئینوزیزانتین
باکاهشخطرآبمرواریدوانحطاطماکوال،شرایطی
کهبیشــترافرادمسنراتحتتاثیرقراردادهوموجب
نابیناییدرمیداندیدمرکزیمیشــود،مرتبطاست.
غ یکمطالعهنشــاندادکهمصرفیــکزردهتخممر
درروزبــرایتنهــایــکمــاهبهافزایــشبیــن28تا50
درصــدیلوتئینوبین114تا142درصدیزیزانتیندر

بدنمنجرشدهاست.
همچنین،تخممرغسرشارازویتامینAاستکهیکی
ازمهمتریــنمــوادمغذیبرایعملکردســالمچشــمها
محسوبمیشود.کمبودویتامینAازرایجتریندالیل

نابیناییقابلپیشگیریدرکودکاناست.

خبر

خوابیدن انگشتان دست با کدام بیماری رابطه دارند؟
سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
می تواند  گوناگونی  عوامل 
انگشتان  رفتن  خواب  به  باعث 
افراد  برای  و  شده  دست 

مشکل ساز شود
احســاسخــوابرفتگیوگز
گزدرانگشــتاندســتمشــکل
شــایعیاســتکهدرســنمیانســالیوبهویژه
درخانمهابیشــترمشــاهدهمیشــود.عوامل
مختلفــیماننــدبعضیازاختــالالتهورمونی،

برخــیبیماریهــایروماتیســمییــاکمخونــی
باعــثایجــادخــوابرفتگــیوگزگــزانگشــتان
میشــوداماشــایعترینعلتاحســاسخواب
رفتگــیانگشــتاندســت،تحــتفشــاربــودن
رشتههایعصبدرمسیرگردنتادستاست.
یکیازشــایعتریناینمواردتحتفشاربودن
رشــتههایعصبدرناحیهمچدســتیاهمان

سندرومکانالکارپالاست.
دراینمواردبیمارازاحساسخوابرفتگی
وگزگــزدرانگشــتانخصوصاانگشــتشــصت

حلقهومیانهشــکایتدارد.ایــنخوابرفتگی
درزمانــیکــهفــردکارظریفــیانجــاممیدهد
ماننــدنوشــتن،کارهــایهنــرییاحمــلکردن
اجســامیادردســتگرفتنگوشــیتلفــنبروز
میکنــد.گاهــیاینخــوابرفتگــیبیمــاررادر
نیمــهشــبازخــواببیــدارمیکنــدوگاهــیبا
دردمبهمدرناحیهکف،مچوانگشــتانهمراه
میشــود.درمــواردشــدیدگــزگزبااحســاس
ضعــفدردســتهاتجربــهمیشــودوبیمــار
ابرازمیکندکهاگرجســمیدردســتشباشــد

ناخــودآگاهوغیــرارادیمیافتدکهایــنامرنیز
نشــانهتحتفشــاربودنرشتههایعصبیمچ

دستیاسندرومکارپالباشد.
وقتیفــردازخــوابرفتگیوگزگزشــکایت
داردبایــدبــهپزشــکمراجعــهکنــد.درصورت
تشــخیصسندرومکارپالبعدازمعاینه،تست
نــوارعصــبوعضلــهدســتتجویــزمیشــود
تــامیــزاندرگیــریوآســیبدیدگیرشــتههای
عصب،محلدرگیریوشدتآنرابررسیکند.

اگــرفشــاررویرشــتههایعصبیمتوســط

یاخفیفباشــدبــاروشهــایغیرجراحیمانند
"تجویزبریس"،"استراحتدادنبهمچدستو
اجتنابازخموراستکردن"،"پرهیزازانجامکار
سنگینبادســت"،"تجویزدارویضدالتهابی"،
"تجویزفیزیوتراپــی"،"تزریقدارویضدالتهاب
درناحیهمچدست"،"ورزشدرمانی"و"تجویز
ورزشجهــتتقویتوافزایــشانعطافپذیری
عضــالتاطــرافمــچدســت"ونهایتــا"اصــالح
الگــویرتفــاریروزانه"میتــوانایــنبیماریرا

درمانکرد.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بررسی  با  شهیدبهشتی 
مغز  عملکرد  ویژگی های 
روشن تر  بیان  به  گفت:  بانوان، 
نیمکره  عنوان  به  چپ  نیمکره 
می شود  شناخته  استداللی 
عهده دار  را  شهودی  بخش  راست  نیمکره  و 
از  می توانند  زنان  که  است  درحالی  این  است؛ 
استفاده  همزمان  صورت  به  نیمکره  دو  هر 

کنند.
دکتــرعلیرضــازالــیافــزود:مغــزمــرداندر
مقایســهبامغززنانتنها10درصدبزرگتراســت
وایــندرحالــیاســتکهایــنتفاوتمشــخصا
معطوفبهمغزنیســتوبهدلیلبزرگتربودن
جثهواندامآقایاناینتفاوتموضوعیعادی

وارتباطیبهنحوهعملکردمغزندارد.
ویبااشــارهبهاینموضوعکهمغزانســان
2درصــدوزنبــدنانســانراتشــکیلمیهــد
خاطرنشــانکــرد:درهیــچجــایبــدنچنیــن
اندامیوجودنداردکهبا2درصدوزنباالترین
کارکردراداشــتهباشــدبهطورمثال10میلیارد
یافتــهعصبیوتخصصیدرمغزوجودداردکه
چنانچــهکهاگرارتباطاتآنرابررســیکنیماین

عددبهیکهزارمیلیاردارتباطمیرسد.
بــهگفتــهرئیــسدانشــگاهدرعینحــالکه
وزنمغــزخانمهادرمقایســهبــاآقایاناندکی
کمتراســتولیمیزانتراکمسلولهایعصبی
بــهویــژهدربخشهایــیازمغزدرزنــانمتراکم
ترازمرداناست،اینچگالیوتراکمبیشتریکی

ازمهمتریــنتمایزدرعملکردرارقممیزند.
اینفوقتخصصمغزواعصابدانشگاهبا
اشارهبهاینموضوعکهمغزدردورانجنینی،
الگــویواقعــیمغــززنانــهاســتتاکیدکــرد:از
اواخــرمــاهدوموشــروعمــاهســومجنینیبه
دلیلترشــحهورمونتستوســترونبــهتدریج
ایــنالگــوتغییــرمیکنــد،درآقایــانالگوهــای
دیگــریعامــلتغییــردرعملکــردمغــزاســت،
وجــودهورمــونآنــدروژنایــنالگــوراتغییــر

میدهد.

 بزرگ تر بودن حجم مغز دلیل بر بیشتر 
بودن هوش و فراست باالتر است؟

زالــیادامــهداد:طبــقتحقیقــاتدرجنیــن
دخترزمانیکهمغزشــکلمیگیرد،بخشــیکه
نیمکرهراســتوچپرابههــموصلمیکندبا

شدتوعمقبیشتریتکاملپیدامیکند.
رئیــسدانشــگاهبــاطرحاینســوالکــهآیا
واقعــابزرگتــربودنحجــممغزدلیلبربیشــتر
بودنهوشوفراســتاســت،پاســخداد:مغز
فیلســهبرابرمغزانساناســتبنابراینبزرگتر
بــودنحجــممغــزنشــاندهندههــوشباالتر

نیست.
بــهگفتــهویتفــاوتواضحــیبیــنضریــب
هوشــیبیــندختربچههــاوپســربچههاوجود

ندارد.
دکتــرزالــیدرادامــهبــهانجــامروشهــای
اســتداللیوپرهیــزازاعمــالخشــونتدرزنان
درمقایســهبــامــرداناشــارهکــردوگفــت:در
قدامیتریــنبخشمغــزمنطقهایبهناملوب
پیشــانیوجــوددارد؛اســتداللهایمنطقــی،
تمرکزبیشــتر،کنتــرلروشهایخشــونتبارو
تکانههــایهیجانــیرامرهــونایــنمنطقــهاز
مغزهســتیم،ایندرحالیاستکهاینمنطقه
ازمغــزانســانبهطــرزچشــمگیریدرخانمها
بزرگتــرازآقایــاناســتوخونبیشــتریهمدر

اینقســمتمغزخانمدرمقایســهباآقایاندر
جریاناست.

رئیــسدانشــگاهدرادامهبــهکارکردبخش
دیگــریازمغــزاشــارهبهنامشــکنجمســتقیم
اشــارهکردوافزود:اینبخشمســئولتحلیل
دادههایاجتماعیراعهدهداراست،دربانوان
ودختــربچههــااینبخشازمغزبزرگتراســت،
بــههمیندلیــلزنــاندرتفکــراتاجتماعیبه

مراتبازآقایانجلوترند.
ویتاکیــدکــرد:درزنــانارتباطبیــننیمکره
راســتوچــپبــهمراتبفراتــرازآقایاناســت،
زنــاندرفعالیتهایروزمره،اجتماعیخالقانه
ازدونیمکرهاســتفادهمیکنندولیبیشــترین

اتکایمردانبریکنیمکرهاست.
دکترزالیدرادامهبااشارهبهرابطضخیمی
کهبیننیمکرهراســتوچپوجوددارد،گفت:
ازاینرابطبســیارمهم190میلیونفیبرعصبی
عبــورمیکندکهاینرشــتههادرزنانمتراکمتر

ازمرداناست.

در  تمایز  اصلی  علت  قدامی؛  رابط   
ارتباطات کالمی بانوان

فوقتخصصمغزواعصابدانشگاهبابیان
ایــنموضــوعکــهرابــطقدامــی23درصــددر
خانمهابزرگترازآقایاناســتتوضیحداد:اوج
ایــنتمایــزدرارتباطــاتکالمیدیدهمیشــود
چراکــهمهمتریــنعلتدایــرهکلمــاتوواژگان
بیشــتر،درنیمکــرهچپقــراردارد،حالاگربین
مغــزخانمهاوآقایانتفاوتیقائلشــویماین
مرکــزدرخانمهــادرمقایســهبــاآقایــانبزرگتر
اســت.مثالبــارزآنزودترصحبتکــردندختر

بچههادرمقایسهباپسراناست.
رئیــسدانشــگاهبااشــارهبــهاینکــهدایره
کلماتدردختربچههاسهبرابرپسریچههاست
تاکیدکرد:ایندرحالیاستکهسرعتصحبت
کــردنخانمهادرمقایســهبــاآقایــان1,5تا3

برابراست.
زالیادامهداد:وابســتگیمغــزآقایانبرای
صحبــتکردنبهنیمکرهچپمعطوفاســتو
ایندرحالیاســتکهخانمهاتواناییاستفاده
ازهردونیمکرهمغزرابهصورتهمزماندارند
بهشکلیکهمرداندرمقایسهبازنانزمانیکه
دچارحمالتســکتهمغزیمیشــوندوضعیت

پیچیدهتریراتجربهمیکنند.
و عاطفــی ابعــاد بــه توجــه وی گفتــه بــه
مهرورزانــهدرخانمهــاقــویترازآقایاناســت
چراکــهقســمتیازمغزکههیجانــاتعاطفیرا
کنتــرلمیکنددرخانمهــامتراکمتر،عمیقترو

بزرگترازمرداناست.
رئیــسدانشــگاهدربخــشدیگــریبــابیان
ایــنموضــوعکــهبخشــیازمغــزکــهبادامک
نــامدارد،مربوطبــهانجامرفتارهــایهیجانی
وخشــونتآمیزاســت،اذعانکــرد:اینبخش
اســت بچههــا ازدختــر بزرگتــر پســربچهها در
بــههمیــندلیلرفتارهــایتهاجمــیدرمردان

بیشتراززناناست.
خاطــرات یــادآوری در را زنــان زالــی، دکتــر
توانمندترازمرداندانســتوادامهداد:نکته
اینجاســتکــهمانــدگاریویــادآوریخاطــرات،
از تلــخدرخانمهــابیشــتر خصوصــاخاطــرات

مردانجلبتوجهمیکند.
ویتاکیــدکــرد:خانمهاقــدرتچهرهخوانی
متمایــزخــودرامدیــونارتبــاطمناســببیــن
ایــن مغــزهســتند، ادراکــی و بینایــی بخــش
درحالــیاســتکــهخانمهــاازروزهــایآغازین
زندگــیقدرتچهرهخوانیدارند،تواناییکهدر

آقایانوجودندارد.
رئیــسدانشــگاهدرادامهبهبررســیبخش
بانــوان مغــز عملکــرد ویژگیهــای از دیگــری
پرداخــتوادامهداد:بهبیانروشــنترنیمکره
بــهعنــواننیمکــرهاســتداللیشــناخته چــپ
میشــودونیمکــرهراســتبخــششــهودیرا
عهــدهداراســت؛ایــندرحالــیاســتکــهزنان
میتواننــدهمزمانازهــردونیمکرهبهصورت

همزماناستفادهکنند.
توضیحاتــیدربــارههورمــونپرژســترونبه
عنــوانهورمونعاطفــهومهرورزیدرخانمها
وترشــحاینهورمــوندرمغزدرآســتانهمادر
شدنوفرزندآوریازدیگرمواردیبودکهدکتر

زالیتوضیحاتیدربارهآنارایهداد.
و توجــه و کل بــه جــزء از مغــز پــردازش
تفکیکرنگهاتوســطمغزبانوانازدیگرنقاط
برجســتهمغزبانوانبودکهرییسدانشگاهبه
آنپرداختوافزود:برقراریتعامالتاجتماعی
درخانمهــابــهمراتبطازآقایانقویتراســتو
اینمهممربوطبهبخشیازمغزبهنامشکنج
منفــرداســت.ایــنبخــشبــهشــدتدربحث
ادراکوعواطــفنقــشآفرینــیمیکنــدکهدر

زنانبهمراتبحجیمترازآقایاناست.
دانشــگاه اعصــاب و مغــز تخصــص فــوق
بــابیــانایــنکــهبــراســاسمطالعــاتوآمار
برخــیبیماریهــایمربــوطبهمغــزواعصاب
دیــده زنــان از بیشــتر مراتــب بــه مــردان در
میشــودخاطرنشــانکــرد:ایــنموضــوعبــه
تفــاوتعملکــردمغــزبیــندوجنــسبســتگی
دارد،اوتیســمدوبرابردرپســرانبیســتردیده
میشــودوروانپریشــی،بیشفعالــی،اختالل
اختــالل و رفتارهــایخشــونتآمیز تمرکــز، در
شــخصیتیدرمردانشــیوعباالترینسبتبه

زناندارد.
دکتــرزالــیبــابیــانایــنموضــوعکــهزنان
تفــاوت هــم بــا ژن درصــد یــک در مــردان و
دارنــد،گفــت:مغــزبانــوانکاراتــر،اجتماعیتر
وعاطفیتــرازمــردانآفریــدهشــدهوبخــش
زیادیازعملکردموفــقبانوانازاینموضوع
سرچشــمهمیگیــردوایــندرحالــیاســتکه
خانمهــابــهمراتــبازنظرقــدرتشــنیداریاز
آقایانقویترهســتندواصــواترابافرکانس

باالتردرکمیکنند.

ی دارد؟ مغز  زنان و مردان با یکدیگر تفاوت ساختار

خوابرفتگی دست

علت درد پاشنه

علیرضا زالی
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قالموالناامامعلیعلیهالسالم:
َکِالیِصدِقالَمقاِلِبِصدِقَمقاِلِهَوَنَدَبَکِالیَافَضِل َخیُرِاخواِنَکَمنَدعا

العماِلِبُحسِنَاعماِلِه.
ــورابــه ــاراســتگویىاشت کــهب کســیاســت بهتریــنبرادرانــت)دوســتانت(،
کنــدوبــااعمــالنیــکخــود،تــورابــهبهتریــناعمــال راســتگویىدعــوت

تصنیــفغررالحکــمودررالکلــمص۴۱۷،ح۹۵۳۵
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دو پیام اصلی سخنان 
سیدحسن نصراهلل؛ معادله 
جدید حزب اهلل در راه است؟

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سخنان دبیرکل حزب اهلل دو پیام مهم 
معادله  یک  ایجاد  از  حاکی  و  داشت 
برابر همه کسانی بود که به  جدید در 
فکر  داخلی  جنگ  به  لبنان  کشاندن 

می کنند.
ســید شــب سهشــنبه ســخنرانی
»حســننصــراهلل«دبیــرکلحــزباهللکــهبــهفاصلــه
کمــیازســخنرانیقبلــیویانجامشــدبازتابزیادی
و تحلیلگــران میــان در همچنیــن و رســانهها در

کارشناســانامورلبنانومنطقهداشت.
نویســنده الخطیــب« »ماهــر زمینــه همیــن در
وب در کــه مقالــهای در لبنانــی نــگار روزنامــه و
ســایتخبــریالنشــرهمنتشــرکــرد،اظهارکرد:شــاید
برجســتهترینپیامســخنرانیسیدحســننصراهللکه
بــهحادثــهمنطقــه»الطیونــه«بیــروتپرداخــتبود
تــالشبرایایجــادیکمعادلــهبازدارندگــیداخلیبا

هدفجلوگیریازجنگداخلیدرلبناناســت.

ســیدحســننصراهللقبلازاعالمایــنمعادلهکه
عمدتــامربوطبهحــزبنیروهایلبنانیاســتبابیان
ســاختارنظامیویژهحــزباهللوتعدادمبارزانآنکه
آنهــارا100هزارنفراعالمکرد،قصدداشــتتاکیدکند
نبــردیکــهبرخیطرفهــاقصــدورودبــهآنرادارند

همراهباخســارتهایفراوانبرایآنهاخواهدبود.
بســیاریمعتقدندبعدازسلســلهحــوادثامنیتی
کــهطیدورهگذشــتهدرلبنــانودرمناطــقمختلف
اینکشوررخدادهوهمچنینباتوجهبهجنایاتیکه
هفتــهگذشــتهدرمنطقهالطیونهاتفــاقافتادوجود
چنیــنمعادلــهایبــرایدفــاعازلبنانیهــاوامنیــت
داخلیاینکشــورضروریاســت.درواقــعاتفاقیکه
پنجشــنبهگذشــتهدربیــروتافتــادوبراثــرآن7نفر
کشــتهوبیشاز60تنزخمیشــدند،بخشیازمسیر
خطرناکیدرلبناناســتکههنوزبهپایاننرســیدهو
هدفآنکشــاندناینکشــوربهجنگداخلیباهمه
ابزارهایممکنوبراســاسیــکتصمیمبینالمللیو

است. منطقهای
دبیــرکلحــزباهللبخــشبزرگیازســخنرانیخود
رابــهافکارعمومیمخاطبانمســیحیوردادعاهای
حــزبنیروهــایلبنانــیوهمپیمانانآندربــارهاینکه
اســت افــکارعمومــیمســیحیان حــزباهللدشــمن
اختصــاصدادهوتاآنجاپیشرفتکهگفت،درواقع
سیاســتیکهحــزبنیروهــایلبنانیبــهآنتکیهکرده

اولینتهدیدبرایافکارعمومیمســیحیاناست.
درواقعســیدحســننصراهللبامثالهاییکهشــب
گذشــتهارائهدادمجــدداتاکیدکردکهمولفهشــیعه
درلبنــانهرگونــهفرقــهگراییوتجزیــهوفتنهدراین
کشــورراردمیکننــدوهمچنیــنباقانونیشــصتمو
الیحــهتجمعانتخاباتــیارتودوکسموافقبودند؛در
حالیکه»ســمیرجعجع«رئیسحــزبنیروهایلبنانی

اینقانونراحذفکردهاســت.
دراینزمینهقابلتوجهاســتکهدرسخنانسید
حســننصراهللپیــدابودکــهاواصــرارداردتاکیدکند
بایــدبــهشــکلمتفاوتــیبــاحادثــهالطیونــهبرخورد
شــود،چــراکــهاینحادثــهباحوادثــیکهقبــًالاتفاق
افتــادهبــود،متفــاوتاســت؛بهایــندلیلکــهحزب
نیروهــایلبنانــیباشــبهنظامیانخــودازطریقاین
جنایــتتالشدارندلبنانرابهجنگداخلیبکشــانند

وهدفآنهابههیچوجهدفاعازمســیحیاننیســت.
بهطورکلــیســخنانسیدحســننصــراهللدوپیــام
مهــمداشــتکهاولیــنآنمربــوطبهافــکارعمومی
مســیحیاناســتتــاتحــتتأثیــردیــدگاهوفتنههای
حــزبنیروهــایلبنانیقرارنگیرد.امــاپیامدومایجاد
یــکمعادلــهبازدارندگیجدیــددربرابرهمهکســانی
اســتکــهبــهکشــاندنلبنــانبــهجنــگداخلــیفکر

میکنند.

ایران و جهان

سید حسن نصراله

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  رئیس جمهور  جهان: 
محور  )ص(  اسالم  پیامبر 
وحدت هستند و نگاه به سیره 
دین  پیشوایان  و  ایشان  پاک 
الزم است و اهل بیت عصمت و 
هستند  وحدت  رمز  طهارت)ع( 
هدایت  را  جامعه  عزیزان  این  سیره  به  توجه  و 

می کند.
آیــتاهللســیدابراهیمرئیســیطیســخنانی
ضمــنتبریکوالدتپیامبرگرامیاســالمحضرت
محمد)ص(وحضرتامامجعفرصادق)ع(اظهار
کــرد:ازمرحــومآیــتاهللتســخیرییــادمیکنیم
کــهدرایــنعرصهوحــدتبینمســلمانانفعال
بودنــدوزحمتکشــیدند،همچنیــنازاقدامات
عملیشــهیدبزرگوارحاجقاســمســلیمانیبرای
میکنیــم، قدردانــی مســلمانان بیــن وحــدت
اقداماتعلمیآقایتســخیریواقداماتعملی
حــاجقاســمســلیمانیدرجهــتدفعشــبهاتو
انحرافاتدرجهاناسالم،وحدتوانسجامامت
اسالمیبسیارمؤثربودویاداینعزیزانراگرامی

میداریم.
ویافــزود:برفکرتقریبووحدتامتاســالم
کهامامخمینی)ره(تأکیدداشتندوامروزنیزرهبر
معظمانقالباسالمیامامخامنهایبرآنتأکید
دارنــد،یــکحرکــتراهبــردیوضــروریدرجهان
اسالماستکهاندیشمندان،علماودانشمندان

بایدبرآنتأکیدکنند.
رئیسجمهورگفت:پیامبراسالممحوروحدت
هســتندونگاهبهســیرهپاکایشــانوپیشوایان
دینالزماســتواهلبیتعصمــتوطهارت)ع(
رمزوحدتهســتندوتوجهبهســیرهاینعزیزان
جامعــهراهدایــتمیکنــد.اتحادامتاســالمی
موضوعیــتداردوســخنازایــناســتکهامت

اسالمیبایدمتحدباشند.

رئیســیبیانکرد:ســخنازتوصیههاســتکه
تفرقهشــکلنگیردواینتوصیههــاوجودداردتا
ســخنوبیانــیخالفوحــدتطرحنشــودواین
مــواردضــروریاســت.ازواژه»امــت«میفهمیم
کــهیعنییــکامــتیعنــیمجموعــهمتعهدبه
ارزشهایدینیکههدفومقصدواحدیدارند.
مــاهدفمشــترکیداریــم،هیچزمانــیامتحق
نداردکهدرجابزندودچارتوقفبشــود؛همواره
بایدبهسمتخداوندمتعالحرکتکندوتمامی

زوایایزندگیامتبایدالهیبشود.
ویخاطرنشــانکرد:حرکت،پویاییومقصد
واحــدومقتــداداشــتنبــرایامتمهماســت
ومقتــدایمــارســولخــدا)ص(وپیشــوایانی
گفتارشــان و رفتــار و ســلوک در کــه هســتند
اســالمی امــت آموختنــد. را اتحــاد و ائتــالف
مقصــدواحــدیداردوآنمقصدنیــزآزادیآن
ازنظامســلطهاســت؛نظامســلطهمیخواهد
نگــذاردکهامتاســالمیشــگلبگیــرد،حرکت
کنــدوپویایــیداشــتهباشــد،میخواهنــداین
ِســیررّبانیشــدنزندگیازبینبــرودتافرهنگ
خــودرابرجوامعاســالمیحاکمکنند.رئیســی
گفــت:نظامســلطهبعدازجنــگجهانیدومو
دوقطبیشدنجهان،فروپاشیاتحادجماهیر
شــورویوتکقطبیشدن،یکقدرترادربرابر
خــودمیدیــدوآنقــدرتبزرگاســالماســت؛
نظامســلطهبهانحــاءمختلفتالشکردتااین
قــدرتراازکاراییوکارآمــدیبیندازد.تهدیدات
را تکفیــری گروههــای و داد انجــام مختلفــی
بینمســلمانانتشــکیلدادندوپولوســالح
دراختیارشــانگذاشــتندتــابــهقتــل،غــارتو

شبههافکنیدرامتاسالمیبپردازند.
ویادامهداد:نظامســلطهجریانرسانهایو
امپراطوریخبریورسانهایخودرابهراهانداخت
ودرجهتاختالفبینامتاسالمی،بکارگماردن
دولتهــایسســتعنصروکســانیکــهدنبــال

منافــعخــودبودهوبــهفکرامتنباشــند،یعنی
دولتهایوابستهکهبهدنبالعادیکردنروابط
بارژیمهایتبهکارمانندرژیمصهیونیستیباشند،
میکوشــند.آنانمیخواهندمقدســاترامورد
اهانتقراردادهوازدانشمندانبهرهکشیکنند؛
استثمارقدیمبهدنبالنفتوگازبودواالندنبال
انرژیهایکشورهایاسالمییعنینیرویانسانی

کارآمدودانشمندانآنهاهستند.
رئیسجمهــورتصریــحکــرد:بهحاشــیهبردن
مســئلهاصلیجهاناسالمکهفلسطیناست،از
مواردیاســتکهنظامســلطهبرآنمیکوشــد؛
همــهیاینهابــرایامــتاســالمیقدرتآفرین
اســتوســعیکردندکهبهمولفههایقدرتما
خدشــهبزنندوباپــولوقدرترســانهای،علمو

فناوری،توطئهوفتنهآنراسستکنند.
آیــتاهللرئیســیدرادامــهبابیاناینکــهامروز
برایامتاسالمی،فرصتهاوضرورتهایجدی
وجــوددارد،تصریــحکــرد:قریــببــهدومیلیــارد
جمعیتامتاســالمیاستوگزایشجوانانما
امــروزبهدینومعنویتبیشازهمیشــهاســت
کهاینفرصتعالیاست.امروزادعاهایغربدر
طولســالهاباشکستمواجهشــده؛اگردیروز
یــکجــوانآرزومیکــرددریکفضــایفرهنگیو
زندگیغربیقراربگیرد،امروزمیخواهدرویپای
خودبایستدامروزدرمنطقهبهبرکتخونشهدا،

بیداریجوانانراشاهدهستیم.
ویتصریــحکــرد:امــتاســالمیامــروزبیــدار
شــدهواینبیداریمسئلهیمهمیاست؛نقش
ایننشســتبــابرکتبــرایارجنهادنبــهبیداری
مهــماســت.بــهایــننشســتپربرکتپیشــنهاد
میکنــمنبایداینبیدارینبایدبهســردیبگراید،
ضرورتهایــیکهامــروزبرایایننشســتوجود
داردایــناســتکــهبــرایتوطئههــافهــموجود
داشتهباشد.وقتیداعششکلگرفتبرخیبه
خوبــیداعشرادرکنکردنــد.همانموقعیادم

استکهرهبرمعظمانقالباسالمیاعالمکردند
جنسکارداعشــیها،جنسکارصهیونیســتها
اســتاینکاریکمســلماننیســتکــهاینگونه
خونبریزدوجنایتکند،معلومشــدآنهاریشــه

آمریکاییوصهیونیستیدارند.
رئیسجمهورعنــوانکرد:امروزهاینتوطئهرا
درلبنانوافغانســتانشاهدهســتیمودیروزدر
عراقوسوریهشاهدبودیمفهماینتوطئهبسیار
مهماســتوروشنگریعلمایاسالمیمصونیت
بخشجواناندرامتاسالمیخواهدبودنقش
علماوروشــنگریدرامتاسالمیوجهاناسالم
بســیاراثربخــشاســتکههــمانحرافــاترارصد
کنیدوهمبهموقعهشداردهیدتاامتاسالمی

مقابلاینتوطئههامصونبماند.
رئیســیبــاتأکیــدبــرگســترشهمکاریهــای
علمــی،فرهنگــیورســانهای،خاطــرنشــانکرد:
تقویتاندیشهتقریبیمحوریاستکهبایدمورد
توجههمگانباشد؛تقویتاتحادیههایاسالمی
درکشورهایمسلمانبســیارنقشآفریناست
درمتننگهداشتنمسئلهفلسطینوجلوگیری
ازبهحاشیهکشاندنآناهمیتداردوفلسطین
همیشهبایددرمتنبودهوبهعنوانمسئلهاول

جهاناسالمموردتأکیدقراربگیرد.
ویگفت:جمهوریاسالمیمهدآزادگانجهان
آمادگیداردتاجهاددوستی،همکاری،همیاریو
همگراییراباقــوتدنبالکندوبهعنوانملجأو
عهاواختالفــاتوایجاد پناهــیدررفــعهمهتناز
صلح،دوســتی،رفاه،امنیت،توسعهاقتصادیو
توسعهفرهنگیجهاناسالمیاقدامکنددست
دوســتیهمهکشــورهایاســالمیوکســانیکه
دغدغــهیدیــن،مــردموامــتاســالمیدارندرا
میفشــاریموبرایندوســتیتاکیدداریمودرپی
اینهستیمدرجهاناسالمفقر،فساد،تروریسم،

ناامنیوبیثباتینداشتهباشیم.
رئیسجمهورتأکیدکرد:مادرپیایجادثباتدر
کشورهایاسالمیهستیم،درحالیکهدشمنبه
دنبالایجادبیثباتیاستووحدتراراهبردامت
اســالمیمیدانیــمودرحالیکهراهبرددشــمن
ایجادتفرقهاســتمعتقدیمدرجهاناســالمهر
کسبداندیانداند،بخواهدیانخواهد،کلمهای،
ســخنیواقدامیدرجهتوحدتشــکنیکنددر
مسیرراهبرددشمنحرکتکردهوهمگانوخود
راموظفمیدانیــمکهوحدتراپاسبداریموبر

اتحادجهاناسالمتاکیدمیکنیم.

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

رئیسی

پیامبر و اهل بیت )ع( محور و رمز وحدت امت اسالمی هستند

ایران  گروه  سپهرغرب، 
وزارت  تخلفات  جهان:  و 
تجارت،  و  معدن  صنعت، 
با  که  گمرک  و  کشاورزی  جهاد 
ترخیص  مانع  قانون،  نقض 
از  اساسی  کاالی  تن  میلیون ها 
قوه  به  شدند،  کشور  گمرکات 

قضائیه ارسال شد.
درادامهجلســهعلنیروزسهشنبهمجلس
شورایاسالمی،تخلفاتوزارتصنعت،معدن
وتجــارت،جهــادکشــاورزیوگمــرکجمهــوری
اسالمیکهبانقضقانون،ایجادانحصار،عدم
اشــتراکپایگاهدادههاوعدماتصالسامانهها
بهســامانهمرکزیواحد)ســامانهجامعتجارت
ایــران(مانــعترخیــصمیلیونهــاتــنکاالیاز
گمــرکاتکشــورشــدند،بــا195رایموافــقبه

قوهقضائیهارسالشد.

اقتصادی  کمیسیون  گزارش  خالصه   
ترخیص  در  چندماهه  تاخیر  چرایی  مورد  در 
زیر  شرح  به  کشور  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای 

است:
جمعیازنمایندگانمحترممجلسشــورای
اسالمیبااعمالماده)234(قانونآییننامه
داخلیتقاضایبررســیچرایــیتاخیرچندماهه
ترخیــصکاالهــایاساســیمــوردنیازکشــوررا
نمودنــدتــابــهتخلفــاتدســتگاههایاجرایــی
ومقامــاتذیربطرســیدگیشــود.بررســیها
نشــانمیدهــدکــهوزارتصنعــت،معــدنو
تجــارتمــاده)16(قانــونحداکثــراســتفادهاز
تــوانتولیــدیوخدماتــیکشــوروحمایــتاز
کاالیایرانــی)مصــوب1398/2/15(بااقدام
علــیالــراسبهجــایکارگــروهقانونــیذیربط
نســبتبــهتعیینکاالهــایمشــمولاینحکم
قانونــیاقــداممیکنــدکــهایــناقــداممغایــر
قانــونمیباشــد.ازطــرفدیگرصرفــًاکاالهای
قانونــی مــاده ایــن مصرفــیمشــمولحکــم
میباشــنددرحالیکــهوزارتصنعت،معدنو
تجارتخارجازحدود،کاالهایواسطهایرانیز
دردایــرهشــمولایــنمحدودیــتوارداتیقرار
دادهکــهایــناقدامــاتوزارتصنعــت،معدن
وزارت همچنیــن میباشــد. تخلــف تجــارت و
صنعت،معــدنوتجارتطبقبند)3(ماده6(
قانــونمبــارزهبــاقاچــاقکاالوارز)مصوب3/
1392/10(وباهدفشناساییکاالهایقاچاق
موظــفشــدهاســتباهمــکاریدســتگاههای
اجرایــیذیربــطوباابجــادوبکارگیریســامانه
نــرمافزاری،نســبتبهثبتســفارششــفافو
بدونتبعیض،شناســهدارکردنکلیهانبارهاو
مراکزنگهداریکاال،ثبتمشــخصاتمالککاال،

نــوعومیزانکاالهــایورودیوخروجــیازاین
انبارهــااقــدامنماید،امادســتگاههایمختلف
ازجملهوزارتجهادکشاورزیوگمرکجمهوری
اســالمیایرانبانقــضقانون،ابجــادانحصار،
عــدماشــتراکپایــگاهدادههــاوعــدماتصــال
ســامانههابــهســامانهمرکــزیواحد)ســامانه
جامعتجارتایران(ازتحقــقاهدافقانونگذار

جلوگیریوتخلفنمودهاند.

 شرح گزارش
جمعیازنمایندگانمحترممجلسشــورای
اسالمیبااعمالماده)234(قانونآییننامه
داخلیتقاضایبررســیچرایــیتاخیرچندماهه
ترخیــصکاالهــایاساســیمــوردنیازکشــوررا
نمودنــدتابــهتخلفــاتدســتگاههایاجراییو
مقامــاتذیربــطرســیدگیشــود.متقاضیــان
درتقاضــایخــودچنیــنمطــرحنمودهاندکه:
"میلیونهــاتنکاالیاساســیکــهعلیرغمنیاز
شــدیداقتصادکشورومعیشتمردم،بهدلیل
عــدمهماهنگــیمیــاندســتگاههایمختلــف
اجرایــیازجملهبانکمرکــزیووزارتصمتدر
گمرکاتکشــوروبهمدتطوالنیدپوورسوب
شــدهبــود،تنهابــابرگزاریچهارجلســهســتاد
هماهنگیاقتصادیدولتوکارگروهتنظیمبازار
وجلســههماهنگیمسووالناجراییونظارتی
وحــذفالــزامکدرهگیــریتامینارز،بــهیکباره
ترخیصشــدوباتوجهبهزمــاناتخاذواجرای
ایــنتصمیم،اینشــبههبوجودآمدهاســتکه
چــراوظایفچنــدماههدولتکــهنیازمنداراده
مجریانبودهاســتمتوقفمیماندوتنهاطی
چنــدروزآنهمدقیقًامقارنباانتخاباتآمریکابا
عجلــهوحتــیدرروزتعطیل)13آبــان-میالد

پیامبراعظم)ص((حلوفصلشدهاست؟"
کمیســیوناقتصــادیبــاتوجــهبــهماهیت
اهــرمنظارتــیاعمــالمــاده)234(آئیننامــه
داخلیکهمیبایستبهشناساییتخلفاتقابل
پیگــردوارجاعآنبهمرجعذیربطمنجرشــود،
پــسازبررســیاولیــهوتشــکیلجلســاتالزم،
طــیمکاتباتشــماره1399/10/10-78053
بــاوزرایصنعــت، 1399/9/30- و73600
معدنوتجارت،جهادکشاورزی،اموراقتصادی
ودارایــی،رئیــسکلبانــکمرکــزیجمهــوری
اســالمیایــرانورئیــسکلگمــرکجمهــوری
اســالمیایــراندرخواســتگــزارشنمــودکــه
تاکنــونپاســخوزارتجهــادکشــاورزیدریافت
نگردیدهاســت.درادامه،کمیســیوناقتصادی
بااخــذتوضیحــاتودفاعیاتکتبیوشــفاهی
دســتگاههایمربوطــهبــهبررســیمحورهــای
موردنظرمتقاضیانپرداختکهاینکنظرخود

رابهشرحاینگزارشنظارتیتقدیممیکند.

 نتایج رسیدگی
1-ماده)16(قانونحداکثراستفادهازتوان
تولیــدیوخدماتــیکشــوروحمایــتازکاالی
ایرانی)مصوب1398/2/15(اشعارمیدارد:
"وزارتصنعــت،معــدنوتجارتموظفاســت
ثبتسفارشکاالهایمصرفیوبادوامخارجی
دارایمشــابهایرانــیراکــهبــاکیفیــتمناســب
وبــهمیــزانکافــیتولیدشــدهباشــدتــاپایان
مــدتقانونبرنامهپنجســالهششــمتوســعه
جمهــوری فرهنگــی و اجتماعــی اقتصــادی،
اســالمیایــرانممنــوعنمــودهویابراســاس
مــاده)22(قانــوناحــکامدائمــیبرنامههــای
توســعهکشــورازموانعتعرفــهایوفنیجهت

مدیریتوارداتاستفادهکند."
براســاساینحکمقانونــی،وزارتصنعت،
معــدنوتجارتموظفشــدهاســتازواردات
کاالهــایمصرفــیوبــادوامخارجــیکــهدارای
مشــابهایرانــیبــاکیفیــتمناســبوبــهمیزان
تولیدکافیمیباشــند،جلوگیریکند.همچنین

بــا طبــقتبصــره)1(همــانمــاده،کارگروهــی
مســئولیتوزارتصنعــت،معــدنوتجــارتو
ترکیــباعضــایمشــخصازبیندســتگاههای
مصادیــق فهرســت تهیــه مســئول ذیربــط،
کاالهــایمزبــوروهمچنیــنبازنگــریســاالنه
اینفهرســتشــدهاســت،امابررســیهانشان
میدهدکــهوزارتصنعت،معــدنوتجارتبه
صورتعلیالراسوبدونتصمیمگیریقانونی
درایــنکارگــروه،نســبتبــهتعییــنکاالهــای
مشــمولاینحکــمقانونــیاقــداممیکندکه
ایناقداممغایرقانونمیباشــد.ازطرفدیگر
صرفًاکاالهایمصرفیمشمولحکماینماده
قانونــیمیباشــنددرحالیکــهوزارتصنعت،
معــدنوتجــارتخــارجازحــدودموضــوعاین
مادهقانونی،کاالهایواسطهایرانیزدردایره
شــمولاینمحدودیتوارداتیقراردادهاست
کهایناقداماتوزارتصنعت،معدنوتجارت
بــههمــراهآثــارمالــیواقتصــادیآنتخلــفو

نیازمندرسیدگیقضاییمیباشد.
2-وزارتصنعــت،معدنوتجارتطبقبند

)3(مــاده)6(قانــونمبارزهباقاچــاقکاالوارز
)مصــوب1392/10/3(وبــاهدفشناســایی
همــکاری بــا شــده موظــف قاچــاق کاالهــای
و ابجــاد بــا و ذیربــط اجرایــی دســتگاههای
بهکارگیریســامانهنــرمافزاری،نســبتبهثبت
ســفارششــفافوبدونتبعیض،شناســهدار
کــردنکلیــهانبارهاومراکــزنگهــداریکاال،ثبت
مشــخصاتمالــککاال،نــوعومیــزانکاالهــای
ورودیوخروجــیازایــنانبارهــااقــدامنماید،
امــاباوجودگذشــت7ســالازتصویبقانون
مذکــور،اقــدامموثــریبــرایاجــرایآنصورت
نگرفتــهودســتگاههایمختلــفازجملهوزارت
صنعــت،معــدنوتجــارت،جهــادکشــاورزیو
گمرکجمهوریاســالمیبانقضقانون،ابجاد
انحصــار،عــدماشــتراکپایــگاهدادههــاوعدم
اتصــالســامانههابــهســامانهمرکــزیواحــد
)ســامانهجامعتجــارتایــران(ازتحققاهداف
قانونگــذارجلوگیــریوتخلــفنمودهاندکهبه
همراهآثاراقتصادیایناقداماتمغایرقانون،

نیازمندرسیدگیقضاییاست.

ن کاالی اساسی 
ُ

ونده رسوب میلیون ها ت پر
به قوه قضائیه ارسال شد

مجلس

جمعــی از نماینــدگان محترم مجلس شــورای اســالمی با اعمال ماده )234( قانــون آیین نامه داخلی تقاضای بررســی چرایی تاخیر چند ماهه 
ترخیص کاالهای اساســی مورد نیاز کشــور را نمودند تا به تخلفات دســتگاه های اجرایی و مقامات ذی ربط رســیدگی شــود. بررســی ها نشــان 
می دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده )16( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی )مصوب 
وه قانونی ذی ربط نســبت به تعیین کاالهای مشــمول این حکــم قانونی اقدام می کند که این  15/ 2/ 1398( بــا اقــدام علــی الراس به جای کارگر
اقدام مغایر قانون می باشد. از طرف دیگر صرفًا کاالهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و 

تجارت خارج از حدود، کاالهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده...


