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هیچکس حق ندارد با زبان زور
با ملت ایران سخن بگوید
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گیاهان دارو یی عطاریها

در معرض آلودگیهای میکروبی و قارچی
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واکسنکوویدجانافرادرابدونتوجهبهوزنآنهانجاتمیدهد
سپهرغرب ،گروه سالمت :مطالعهبررویبیشاز9میلیونبزرگسالنشاندادافرادیکهدودوزواکسنکووید19دریافتکردهاند،بهشدتدربرابربستریشدندربیمارستانیامرگناشیازاینبیماریمحافظتمیشوندواثربخشیبرایافرادچاقبهاندازه
افراددارایوزنسالمعالیبود.
«کارمن پیرناس سانچز» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آکسفورد ،گفت« :این موضوع موجب نگرانی شده بود ،زیرا شواهدی وجود دارد که واکسن آنفلوانزا برای افراد چاق کمتر مؤثر است».
او توضیح داد« :این مسئله ما را بر آن داشت تا واکسنهای کووید را بررسی کنیم ».بر اساس یافتهها ،واکسنها به طور مشابه برای افرادی که دارای وزن طبیعی ،اضافه وزن یا چاق هستند ،مؤثر است .اما پیرناس سانچز گفت« :هنوز تحقیقات بیشتری الزم
است تا بفهمیم چرا به نظر میرسد چاقی افراد را در هنگام ابتالء به کووید در معرض بیماری شدید آسیب پذیرتر میکند ».در حال حاضر ،او و سایر متخصصان بر اهمیت واکسیناسیون ،از جمله تزریق دوزهای تقویتی یادآور تاکید دارند.
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نگاه
واکسنبدوناستفادهاز
ماسککافینیست
سپهرغرب ،گروه سالمت :رئیس
ادارهمراقبتمرکزمدیریتبیماریهای
واگیر وزارت بهداشت ،بر اهمیت
استفادهازماسکوتزریقواکسنبرای
ابراهیم قادری مصون ماندن از خطرات کرونا تاکید
کرد.
ابراهیــم قادری تصریــح کرد :در حال
حاضــر در فاز افزایش اولیه زیر ســویه جدیــد کووید 19
قــرار داریم .وی ادامه داد :وقتی یک ویروس جدید وارد
زندگی بشــر میشود اتفاقات متعددی رخ میدهد .اگر
ویروســی ماننــد کووید  19دارای ســرایت پذیــری باالیی
باشــد تا زمانی که با ســطح ایمنی بشــر به یــک تعادلی
نرسد ،به روند تکامل خود ادامه خواهد داد.
وی گفــت :اســتفاده از ماســک از اهمیــت باالیــی
برخوردار است ،چرا که اصوًال ما با یک روش نمیتوانیم
بــا این بیماری مقابلــه کنیم و نباید ایــن گونه فکر کنیم
که با دریافت واکســن دیگر نیازی به اســتفاده از ماسک
نداریــم یــا بالعکــس .ایــن اشــتباهی بــود کــه برخــی از
کشــورها مرتکب شدند و اتفاقًا نتیجه آن ایجاد واریانت
و پیکهای جدید کرونا شد.
قادری افزود :ســطح اثربخشی واکسنها به گونهای
اســت کــه تقریبًا نزدیــک به هم میباشــند و ایــن گونه
نیســت کــه بگوییم یک واکســنی خیلی خوب اســت و یا
واکســن دیگر ضعیف عمل میکند .تمام واکســنهایی
کــه تأییــد شــدهاند در بررســیهای آمــاری انجام شــده
میزان اثربخشی یکسان و نزدیک به یکدیگر داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد :با دریافت واکسن و ایجاد ایمنی در
گرفتن بیماری و مرگ و میر
بدن ،تا حد قابل قبولی از شدت
ِ
جلوگیری میشود اما واکنشها در خصوص انتقال و ابتالء
به این بیماری میزان اندکی مؤثر هستند که به همین دلیل
تاکیدبر رعایتپروتکلهایبهداشتیمیشود.
رئیــس اداره مراقبت مرکــز مدیریت بیماریهــای واگیر
وزارت بهداشت با تاکید بر این نکته که شهروندان برای دوز
یادآور خود اقدام کنند ،گفت :تنها برای شرایط خاص ،مثًال
خانمهــای باردار یا افرادی که مبتــال به بیماریهای خاص
هســتند و یا حتــی داروهای خاصــی مصــرف میکنند ،در
زمان مراجعه به پایگاههای تزریق واکسن ،شرایط خود
را به همکاران ما اطالع دهند.

www.sepehrpress.ir

با کودکی که محتوای جنسی دیده چگونه رفتار کنیم؟
سپهرغرب،گروهسالمت:یک
روانشناس کودک و نوجوان
از لزوم توجه به تربیت جنسی
در کودکان خبر داد و گفت:
محمد ترکمان گسترشابزارارتباطیمیتواند
منجر به پیامدهای نامناسبی
مانند دریافت پیامهای جنسی
برایکودکانشوداماوالدینبایدآنرامدیریت
کنند.
محمد ترکمان اظهار کرد :عصر حاضر را عصر
ارتباطــات قلمــداد میکنند و ابزارهــای ارتباطی
ماننــد شــبکههای مجــازی بیشــتر در دســترس
همگان به ویــژه کودکان و نوجوانان قرار گرفته
اســت .این مســئله در کنار نقاط قوت و فوایدی
ماننــد افزایــش اطالعــات و گســترش دانــش و
مهارت ،میتواند آســیبهایی مانند در معرض
پیامهــای جنســی قرار گرفتن داشــته باشــد که
متناســب با ســن و شــرایط فرهنگی و اجتماعی
کودکان نباشد.
وی خاطرنشــان کــرد :تغییر در الگوی ســبک
زندگــی مانند آپارتمان نشــینی باعث میشــود
بچههــا بیشــتر در فضــای کوچــک و در معــرض
اتفاقات ناخواسته مانند مشاهده روابط جنسی
والدین قرار گیرند.
این روانشــناس کودک و نوجوان در رابطه با
آسیبهای مشاهده ناخواسته پیامهای جنسی
در کــودکان ،توضیــح داد :بخشــی از آســیب به
احساس ناامنی و اضطراب برمیگردد چراکه به
صــورت عمومی ،کــودکان با دیــدن صحنههای
جنســی دچــار تــرس و نگرانــی میشــوند و فکر
میکنند آدمها کارهای نادرستی انجام میدهند
و نمیتوانند به آنها اعتماد کنند.
وی ادامــه داد :کــودکان در ایــن شــرایط،
احســاس آشــفتگی میکنند چراکــه نمیتوانند
پیــام و اتفــاق را درک کننــد و ممکن اســت دچار
ترس از تنها ماندن یا درگیر یکســری از مشکالت
خــواب مانند کابــوس شــوند همچنین ممکن
اســت دائــم نگــران روابط بزرگســاالن باشــند و

حالــت چســبندگی بــه والدیــن برایشــان ایجاد
شــود ،عــالوه بــر آن ،در رفتــار اجتماعی ممکن
اســت بخواهنــد ایــن رفتارهــا را بازآفرینــی و
الگوسازی کنند یعنی این رفتارها را با هم سن و
سالهایشان انجام دهند و دچار بیداری جنسی
و نه لزومًا بلوغ جنسی شوند.
ترکمــان در رابطــه با بیداری جنســی ،توضیح
داد :در بیــداری جنســی کــودک رفتــار و حرکاتی
را از نظــر جنســی انجام میدهد که متناســب با
ســن آن نیســت؛ مثــل کودکی کــه بــرای دوباره
دیــدن فیلمها تالش میکند و این رفتار را انجام
میدهد .این کارها باعث میشــود افراد دیگری
کــه این کارهــا را در کودک میبیننــد آن را تنبیه،
ســرزنش و یا طرد کنند و باعث تداوم مشــکالت
میشود.
وی بــا بیــان اینکــه وقتــی بچههــا چنیــن
صحنههایــی میبینند به علت بــار هیجانی زیاد
مدام آن را در ذهنشــان مرور میکنند ،گفت :در
برخی موارد عالئمی بعد از دیدن روابط جنســی
از خودشــان نشــان میدهنــد ،ماننــد کودکــی
کــه در معــرض آســیب شــدیدی مثــل تصادف
یــا زلزله قرار گرفتــه یعنی دقیقًا حــاالت کابوس
و مــرور خاطــرات ،تــرس و چســبندگی وجــود
دارد پــس طبیعــی به نظــر میرســد کودکی که
چنیــن صحنههایی میبیند دچار آســیب شــود
و وضعیتــش حداقــل به صــورت موقــت مانند
گذشته نشود.
این روانشــناس کودک و نوجوان در رابطه با
نــوع واکنش والدیــن به این اتفــاق ،مطرح کرد:
نوع واکنــش ما در چنیــن موقعیتهایی نقش
تعییــن کننــده در کاهــش آســیب دارد ،تأکیــد
میکنم ما با کاهش آســیب مواجه هســتیم نه
از بین بردن آســیب چراکه آســیب صورت گرفته
اســت اما متأســفانه والدین در این موقعیتها
دچار آشــفتگی میشوند و کنترلشان را از دست
میدهنــد و حتــی ممکن اســت کــودک را تنبیه
کــرده و یــا با فــردی که باعث شــده کــودک پیام
جنسی دریافت کند ،درگیر شوند.

ترکمان تأکید کرد :این آشفتگی شدت آسیب
را بیشتر میکند چراکه بچهها بعد از این اتفاق،
احســاس گنــاه بیشــتری میگیرند کــه خانواده
دچار آشــفتگی و بحران شده اســت .دیدن این
اتفاق به شــدت برای والدین اضطراب زاست اما
والدین باید واکنش درستی نسبت به موقعیت
داشته باشند و خود را کنترل کنند.
وی بــا بیــان اینکــه والدیــن در ایــن مواقــع
بایــد چهــار گام را طی کنند ،توضیــح داد :در گام
نخســت باید در بحران مداخله کرده و صحنه را
مدیریت کنند تا اوضاع بهتر شــود .در گام بعدی
باید در نخســتین فرصت با کودک صحبت شود
البته سیاست برخی والدین به صورتی است که
صحبت نکند تا کــودک فراموش کند در حالیکه
دیدن این صحنهها برای کودک فراموش شدنی
نیســت و بارها آن را مــرور میکنند و فقط جرأت
ابــرازش را ندارنــد بنابرایــن حتمًا بایــد با کودک
صحبــت و موضــوع را شــفاف ســازی کنیــم .بــه
همین علت وقتی آرام بودیم و احســاس کردیم
موقعیت گفتوگو فراهم است باید کنار کودک
قرار بگیریم و اطمینان دهی و اعتمادسازی کنیم
و از بچه بپرسیم که چه چیزی دیده است؟
ایــن روانشــناس کــودک و نوجــوان ادامــه
داد :در گام بعــدی بایــد توضیحــی به کودک
بدهیم که مختصر و متناســب با سن بچه
باشــد یعنــی توضیــح دهیــم و در گام
چهارم هرچه ســریع تــر اوضاع خانه
را بــه وضعیــت عــادی برگردانیــم و
واکنش ما عادی باشد اما اگر کودک
همچنان کابوس میبیند ســریعتر
باید به روانشناس مراجعه کنیم.
وی با اشــاره به اینکــه والدین باید
سربســته در رابطــه بــا موضوعاتــی بــا
کــودک صحبــت کننــد و تربیت جنســی را
جــدی بگیرند ،خاطرنشــان کرد :تــا وقتی که
کودکان ســوال میپرســند ،رفتارشــان طبیعی
اســت امــا وقتــی بچههــا دچــار عالئــم روانی و
رفتــاری مثل کابوس ،انگشــت مکیــدن ،ناخون

ایمنترینوموثرترینداروهابرایکمـــردرد

وجودهمزمانگرماودودشدیدمرگباراست

سپهرغرب،گروهسالمت:یکبررسیجدیدتحقیقاتینتیجهمیگیردکهکمردرد
وگردندرداغلببخشناخوشایندپیریاست،اماافرادمسنمیتوانندباخیال
راحتباداروهایمختلفتسکینپیداکنند.
بررســی  138کارآزمایــی بالینــی شــواهدی را در مــورد گزینههــای دارویــی بــرای
کارآزمایی بالینی ســالمندان مبتال به درد مرتبط با ســتون فقرات که اساســًا هر گونــه درد در امتداد
گردن و پشت است ارائه میکند.
دکتــر «مایــکل پرلــوف» ،سرپرســت تیــم تحقیــق و متخصــص مغز و اعصــاب از
دانشگاه بوستون ،گفت« :انتخاب دارو تا حدی به علت اصلی درد بستگی دارد .اما به خصوص در
مورد افراد مسن ،هر گونه شرایط سالمتی و داروهایی که مصرف میکنند نیز یک عامل است .آنها
باید مراقب تداخالت دارویی و عوارض جانبی باشند».
وی افــزود« :ما با ســالحهای دارویــی ،تزریقی ،فیزیوتراپــی و در برخی مــوارد جراحی میتوانیم
اقدامات زیادی برای تسکین درد انجام دهیم».
در بزرگســاالن جوانتــر ،کمــردرد و گردن درد اغلب به عضالت مربوط میشــود .امــا برای افراد
مســن ،اغلــب دردهــا مربوط بــه تغییرات در ســتون فقرات هســتند ماننــد ســاییدگی و پارگی در
دیسکها یا غضروفهایی که مفاصل ستون فقرات را محافظت میکند.
ایــن بررســی نشــان داد کــه بــرای نــوع درد افراد مســن ،مســکنهای رایــج ،از جملــه داروهای
ضدالتهابی غیراستروئیدی ( )NSAIDو استامینوفن میتوانند کمک کنند.
پرلــوف گفــتNSAID« :هــا مانند ایبوپروفن و ناپروکســن مؤثرتر از اســتامینوفن هســتند .اما
اســتامینوفن ممکن اســت برای برخی از ســالمندان ،از جمله کســانی که در معرض افزایش خطر
خونریــزی معده هســتند ،یا افرادی کــه بیماری کلیوی یا قلبی دارند ،انتخاب مطمئنتری باشــد».
این داروها عوارض جانبی بالقوه خود را دارند ،از جمله سرگیجه و مشکالت تعادل.

سپهرغرب،گروهسالمت:یکمطالعهجدیدنشانمیدهدگرماهمراهبادود
میتواندترکیبیمرگباربهخصوصبرایافرادمسنترباشد.
دکتر «مصطفی رحمان» ،محقق ارشد از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ،میگوید:
«ما شاهد آتش سوزیهای جنگلی مکرر هستیم که باعث آلودگی میشود ،و آتش
ســوزیها در روزهــای گرمتر اتفــاق میافتد .بنابرایــن ،در آینده از این موارد بیشــتر
گرمای شدید
خواهد شد».
او خاطرنشــان کــرد :اگرچــه گرمای شــدید و آلودگی هــوا هر کدام خطــر مرگ را
افزایش میدهند ،اما این ترکیب به طور تصاعدی این خطر را افزایش میدهد.
روزهای بســیار گرم خطر مرگ را کمی بیــش از  6درصد افزایش میدهد .در روزهایی که آلودگی
هوا زیاد اســت ،خطر مرگ  5درصد افزایش مییابد .رحمان گفت« :با این حال ،در روزهای بســیار
گرم و بسیار آلوده ،این خطر  21درصد افزایش مییابد».
در این مطالعه ،تیم تحقیق بیش از  1.5میلیون مرگ در سراسر ایالت کالیفرنیا را بین سالهای
 2014و  2019بررســی کــرد .آنهــا همچنیــن از دادههــای دمــای هوا و ســطوح ذرات ریــز ()PM2.5
استفاده کردند .ذرات  PM2.5به عنوان عامل ایجاد مشکالت سالمتی شناخته شده است.
آنهــا دریافتنــد که در روزهایی که هم گرما و هم آلودگی هوا باال بود ،خطر مرگ ناشــی از بیماری
قلبی نزدیک به  30درصد و خطر مرگ ناشی از مشکالت تنفسی  38درصد افزایش یافت.
هنگامی که سطح گرما و آلودگی هر دو باال بود ،افراد باالی  75سال بیشترین آسیب را متحمل
شــدند :آنها  36درصد بیشــتر در معرض خطر مرگ بودند ،در مقایسه با  8.5درصد افزایش خطر
مرگ برای افراد  75سال و کمتر.
مــرگ و میــر در میان افراد مبتال به نارســایی قلبی و ذاتالریه شــایعتر بــود .محققان معتقدند
وقتی گرما و آلودگی هوا بسیار زیاد باشد ،افراد ممکن است عالوه بر مشکالت تنظیم دمای بدن،
از التهاب و استرس اکسایشی بیشتر هم رنج ببرند.
رحمــان بــه افــرادی که در زمــان گرمای شــدید و آلودگی هــوا در معرض خطر هســتند توصیه
میکند که در داخل خانه با تهویه مطبوع بمانند.

ازجملهیافتههایدیگرایناستکه:
•برخــیشــلکنندههــایعضالنــی،مانندکاریزوپــرودولوکلرزوکســازون،خطرآرامبخشــیو
ســقوطرابههمراهدارند.امابرخیدیگر،ازجملهتیزانیدینوباکلوفن،میتوانندبادوزهایکم،
دردگردنیاکمرافرادمسنراکاهشدهند.
•بــرایکمردردمزمــن،برخیازداروهایضدافســردگی،بــهویژهدولوکســتین،درآزمایشها
مفیدبودهاند.پرلوفگفت«:وقتییکفردمسندارایعالئمدردوافسردگیباشد،ممکناست
ایندارو،انتخابخوبیباشد».
• هنگامیکــه داروهــای خوراکــی بــا شکســت مواجــه میشــوند ،تزریــق مســکن یــا
کورتیکواستروئیدهایضدالتهابیممکناستبهتسکیندردمزمنکمککند.
میتواند برای بهینه سازی و حفظ عملکرد مفید باشد .آنها
به گفته محققان ،فیزیوتراپی
اشــاره کردند که شــامل تزریق نقطه ماشــهای هستند
بــه گزینههــای دیگــری نیــز
کــه در آن دارو بــه "گرههای" دردنــاک در عضالت تزریق
میشــود؛ کاهــش درد با فرکانــس رادیویی ،کــه در آن
حــرارت امواج رادیویــی به بافت عصبــی خاصی برخورد
میکنــد تــا ســیگنالهای درد از آن ناحیــه کاهــش یابــد؛
و طــب ســوزنی و مدیتیشــن ،که ممکن اســت به
کاهــش عالئم یــا کمک بــه مقابله با
آنها کمک کند.

بررسیجزئیاتبیشترکوویدطوالنیو
سندرمخستگیمزمن
سپهرغرب ،گروه سالمت :متخصصان دانشگاه "اتاگو" در نیوزیلند در یک
بررسیبهجزئیاتبیشترکوویدطوالنیوسندرمخستگیمزمن()MEپرداختند.
متخصصــان در ایــن بررســی به ایــن موضوع پرداختنــد که چگونه ســندرمهای
خستگی پس از ابتال به ویروس از جمله کووید طوالنی به بیماریهای تغییر دهنده
زندگی تبدیل میشوند و چرا بیماری مجدد در فرد عود میکند.
کرونا
آنســفالومیلیت میالژیک /ســندرم خســتگی مزمــن ( )ME/CFSمعمــوال از یک
عفونت ویروســی ناشــی میشــود که باعث التهاب عصبی ،مه مغــزی ،عدم خواب
مطلوب و واکنش ضعیف به شــرایط استرسزا حتی استرسهای کوچک میشود .کووید طوالنی
نیز اثرات مشابهی روی افراد دارد و این باور وجود دارد که در اثر التهاب عصبی ایجاد میشود.
در این مطالعه ،متخصصان با ارائه یک مدل به توضیح چگونگی این موضوع پرداختند که چرا
عالئــم مغــزی این بیماریهــا از طریق ارتباط مغز و بدن باقی میماند .بــه گفته آنان ،به دنبال یک
عفونت ویروســی اولیه یا رویداد استرس زا ،آسیب شناســی سیستمیک بعدی از طریق مجراهای
عصبی-عروقی یا از طریق سد خونی مغزی ناکارآمد به مغز منتقل میشود .این شرایط به التهاب
عصبی مزمن و یک بیماری پایدار با چرخههای مکرر ابتال منجر میشود.
در این مدل آمده اســت که وضعیت بیمار بهبود پیدا نمی کند زیرا یک ســیگنال به طور مداوم
از مغز به بدن در گردش است و باعث عود بیماری میشود .ارائه این مدل نه تنها برای تحقیقات
پیش رو مهم اســت ،بلکه برای شناســایی افراد مبتال به آنســفالومیلیت میالژیک/سندرم خستگی
مزمن و کووید طوالنی نیز اهمیت دارد.
بــه گزارش مدیکال اکســپرس ،متخصصان اظهار داشــتند :این بیماریها ارتبــاط نزدیکی با هم
دارند و واضح اســت که اســاس بیولوژیکی کووید طوالنی بیتردید با عفونت اصلی کووید مرتبط
اســت ،بنابرایــن دیگر نباید در مورد این حقیقت که ســندرمهای خســتگی پــس از ابتال به ویروس
همچون  ME/CFSمبتنی بر بیولوژیک است و دربرگیرنده فیزیولوژی آشفته است ،تردید کرد.

جویــدن ،نگرانــی ،مشــغله فکــری ،اضطــراب یا
خشــم میشــوند باید بــه روانشــناس مراجعه
کنند.
ترکمــان تأکیــد کــرد :والدین باید پیشــگیری
داشــته باشند ،به حریم کودک احترام بگذارند و
روابط جنسیشــان را در اتاق و با در بسته انجام
داده و اگر از ابزار پیشــگیری از بارداری اســتفاده
میکنند آن را در دســترس کــودکان قرار ندهند
همچنین نســبت به اســتفاده از ابزار تکنولوژی
نظارت داشــته و کنار کودک باشــند و چند وقت
یکبــار نــگاه کنند که کــودک چه
چیــزی را جســتوجو
میکند.

باغبانیدربهبودسالمتروانموثراست

سالمت روان

سپهرغرب ،گروه سالمت :اگر احساس استرس و افسردگی میکنید،
تحقیقات جدید نشان میدهد که باغبانی و کثیف شدن دستها با خاک
ممکناستخلقوخویشمارابهبودبخشد.
محققان دریافتند که مراقبت از گیاهان حتی برای باغبانانی که برای اولین بار
به آن میپردازند میتواند برای سالمت روان مفید باشد .این فعالیت با کاهش
اســترس ،اضطراب و افســردگی در زنان سالمی که دو بار در هفته در کالسهای
باغبانــی شــرکت میکردنــد ،مرتبط بود .هیچ کــس در این مطالعــه قبًال باغبانی

نکرده بود.
«چارلز گای» ،محقق ارشــد از دانشــگاه فلوریدا ،گفت« :مطالعات گذشــته نشــان دادهاند
که باغبانی میتواند به بهبود ســالمت روان افرادی که مشــکالت یا چالشهای پزشکی دارند،
کمک کند .همچنین افراد ســالم نیز میتوانند از طریق باغبانی ،ســالمت روانی خود را افزایش
دهند».
این مطالعه شــامل  32زن  26تا  49ســاله بود .همه ســالم بودند ،به این معنی که آنها هیچ
بیماری مزمن ســالمتی نداشتند ،و مواد مخدر یا دخانیات و داروهایی برای اضطراب یا افسردگی
مصــرف نمیکردنــد .نیمی از زنان در جلســات باغبانی شــرکت کردنــد ،در حالی که نیمــی دیگر در
کالسهای هنری شرکت کردند.
گای توضیــح داد« :هــم باغبانــی و هــم فعالیتهــای هنــری شــامل یادگیــری ،برنامــه ریزی،
خالقیــت و حرکت بدنی اســت و هــر دو به صورت درمان در محیطهای پزشــکی مورد اســتفاده
قرار میگیرند».
در جلســات باغبانی ،شرکت کنندگان مطالعه نحوه کاشــت بذر ،پیوند انواع مختلف گیاهان و
برداشــت و چشــیدن گیاهان خوراکی را آموختند .شــرکتکنندگانی که به کالسهای هنری رفتند،
چاپسازی ،کاغذسازی ،طراحی و کالژ را آموختند.
کنندگان خواسته شــد تا مجموعهای از تستها را
پــس از آن ،از شــرکت
افســردگی ،اســترس و خلــق و خــوی آنهــا را
تکمیــل کننــد که اضطــراب،
تحقیــق دریافــت در حالــی کــه
تیــم
انــدازه گیــری میکــرد.
پیشــرفتهای مشــابهی را در
گروههای باغبانی و هنری
زمان تجربــه کردند ،باغبانها
ســالمت روان در طــول
هنرمندان گزارش کردند.
اضطــراب کمــی کمتــر از
اســتفاده از باغبانــی بــه عنــوان یک
با این حــال ،ایده
موضوع جدیدی نیست.
درمــان
نــوع
خاطرنشــان کردنــد کــه در
ن
محققــا
پایــان مطالعــه ،بســیاری ا ز
شــرکتکنندگان اشتیاق تازه کشف
شدهای داشتند.
گای گفــت« :در پایــان
آزمایــش ،بســیاری از
شــرکتکنندگان نهتنهــا
میگفتنــد کــه چقــدر از
جلسات لذت میبرند،
میگفتنــد
بلکــه
چگونــه قصــد دارند
باغبانــی را ادامــه
دهند».

سالمت

تشدیدعالئموعوارضکرونابامصرفخوراکیهایگرم
سپهرغرب ،گروه سالمت:علیرضایارقلی:نوشیدنیهایسکنجبینوماءالشعیرطبیدرتابستانتوصیهمیشودوآبمیوههانیزمیتوانندکمککنندهباشند،البتهتمامیایننوشیدنیهابازبهمیزانمشخصبایدمصرفشودونبایدزیادهرویکنیمچونیکی
ازعوارضفصلگرموخشکایناستکهمعدهراسردمیکنیم.این متخصص طب سنتی به افزایش آمار مبتالیان کرونا اشاره و توصیه کرد در این ایام که کرونا به شدت در حال افزایش است گرمی جات بیش از حد و سیاه دانه استفاده نکنیم .همچنین مصرف بی
رویه زنجبیل و دارچین میتواند عوارض داشته باشد و عالئم ما را بدتر کند به همین دلیل بهترین توصیه این فصل نوشیدنیهای خنک است .یارقلی گفت :در فصل تابستان مصرف میوه و سبزیجاتی مانند شاه توت ،سیب گالب ،آلبالو ،هندوانه ،لیموترش تازه،
کاهو ،خیار ،گشنیز ،اسفناج ،لبنیات مانند دوغ ،ماست ،پنیر و عرقیجات خنک مانند کاسنی ،خرفه ،بیدمشک و… توصیه میشود .وی در خصوص غذاهای مفید فصل گرم نیز افزود :غذاهای پختنی آب پز حاوی کدو سبز ،آلو ،اسفناج ،سبزیجات تازه و چاشنیهای
ترش مانند آبغوره ،آب لیمو ،تمر هندی ،رب به ،رب انار ،آب دوغ خیار ،گوشتهای سفید مانند مرغ و ماهی آب پز یا کلم سرخ شده ،ساالد ،کاهو ،شربت زرشک ،انار ،آب لیمو ،آلبالو ،ریواس ،سکنجبین و به لیمو نیز توصیه میشود.
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این باورهای غلط دندانها را تهدید میکند
سپهرغرب ،گروه سالمت :دانشیار گروه
سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،به
بیان و تشریح باورهای نادرست در مورد
دکتر زهرا قربانی بهداشتدهانودندانپرداخت.
دانشــیار گــروه ســالمت دهــان و
دندانپزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی شهیدبهشتی ،به بیان و تشریح باورهای نادرست در
مورد بهداشت دهان و دندان پرداخت.
دکتر زهرا قربانی گفت :ســالمت ریشــه ،جوانه دندانهای
دایمــی و فــرم فک و صورت وابســته به ســالمت دندانهای
شــیری اســت و این بــاور کــه دندانهای شــیری بــی اهمیت
هستند و نیاز به درمان ندارند از اساس غلط است.
وی استفاده از دود سیگار برای کاهش دردهای دندانی و
گــوش برای کودکان مورد انتقاد قرارداد و هشــدار داد :دود
ســیگار گردش خون را کم میکند و همین موضوع میتواند
بــرای کــودک بســیار خطرنــاک باشــد ،ضمــن این کــه کانون
دردهای دندانی اســتخوان و ریشــه دندان پوســیده است و
درمانهــای خانگی اثری بر اصل موضوع ندارد خصوصا دود
ســیگار که بــه مراتب مضراتی بــه همــراه دارد بنابراین تنها و
مطمئن ترین مســیر مراجعه به دندانپزشک و درمان دندان
یا لثه است.
وی با اشــاره به این که باور نادرســتی در بین عموم مردم
وجود دارد مبنی بر این که جرم گیری به دندانها آسیب وارد

میکند خاطرنشان کرد :این باوری غلط است چرا که قلمهای
جرمگیــر فقــط حرکتهــای لرزشــی دارد و به هیــچ عنوان به
دندان آسیب وارد نمی کنند.
دکتــر قربانــی ادامــه داد :ایــن قلمها با لرزشــی کــه ایجاد
میکننــد ،جرمهــا و رســوبهای دندانــی را شکســته و بــه
ســالمت دهان و دندان کمک میکند ،اگر با وجود پالکهای
میکروبــی جــرم گیری انجام نشــود عمــر دندانها بــه مراتب
کمتر خواهد شد و لثهها هم تحلیل میروند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با
بیان این که پوسیدگیهای دندانی در ابتدا به شکل لکههای
ســفید ظاهر میشــود گفت :این موضوع در کــودکان جدی
تراســت ،در محلــه اول پوســیدگیهای دندانــی الزم نیســت
دندانهــا پــر شــود ،اســتفاده از مســواک مناســب ،فلوراید
تراپی و تغذیه ســالم ،روند پوســیدگیهای دندانی را متوقف
میکند.
وی با بیان این که باور نادرســت و متداول دیگر این است
که فقط زمانی که از مواد غذایی شــیرین اســتفاده میکنیم
دندانهــا در معــرض پوســیدگی قــرار میگیرند ادامــه داد:
برخی از مواد غذایی مثل چیپس یا ماکارونی به خودی خود
شیرین نیســتند ولی زمانیکه وارد دهان میشوند تبدیل به
قند میشــوند و به مراتب پوســیدگی که بــا این مواد غذایی
ایجاد میشود از سایر مواد قندی بیشتر است.
دکتــر قربانــی دربــاره مــواد غذایــی که حــاوی قنــد پنهان
هســتند نیــز توضیحاتــی داد و افزود :به محتــوای تغذیه ای

مــواد غذایــی که تهیــه میکنیــد توجه کنیــد ،در حــال حاضر
مشــکل بســیاری از مواد غذایی قنــد پنهانی اســت که در آن
وجود دارد به طور مثال دوغ حاوی قند پنهان است.
این دانشیار گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشــگاه بــه موضــوع متــداول و نادرســت دیگــری دربــاره
ســالمت دهــان و دنــدان اشــاره کــرد و ادامــه داد :برخــی
افــراد بعــد از مســواک زدن با مشــاهده خونریزی لثــه ها ،از
مســواک زدن خــودداری میکننــد این کار غلط اســت ،زمانی
کــه لثههــا خونریــزی میکنند به این معنی اســت کــه در این
ناحیــه پالکهای میکروبی وجود دارد کــه این میکروب باعث
التهــاب و در ادامه خونریزی لثهها شــده اســت ،هر چه کمتر
از مســواک اســتفاده کنیــم خونریزی لثهها بیشــتر میشــود
بنابرایــن بهتریــن و مطمئــن تریــن راه صحیح مســواک زدن
است.
وی تاکیــد کــرد :چنانچه چهار یا پنــج روز به صورت صحیح
عمــل مســواک زدن را انجام دهیــد ،خونریــزی لثهها برطرف
خواهد شــد ،مگر این که فرد دچــار بیماری زمینه ای و خونی
باشد.
دکتــر قربانی با بیان این که باور نادرســت دیگر این اســت
که زنان باردار نباید به دندانپزشکی مراجعه کنند اضافه کرد:
مراجعــه زنان در دوران بارداری ضرورت دارد ضمن این که به
دلیل مشــکالت گوارشــی نیازبه جــرم گیری دندانهــا در این
دوران به مراتب بیشتر است.
وی توصیــه کــرد :بهترین حالت این اســت که زنــان قبل از

بــارداری از ســالمت دهان و دنــدان مطمئن
شــوند ولی در غیر این صورت هم حتما باید به
دندانپزشــک مراجعه کننــد چرا که
عفونتهــای دندانــی مادر
بــه کــودک هــم آســیب
خواهند رساند.
عضــو هیئــت علمی
دانشــگاه هشــدار داد:
عفونتهــای دندانــی در زنــان
باردار حتــی میتواند منجر به زایمانهای زودرس
شود.
دکتــر قربانــی با بیــان این که بســیاری از
میوههــا حاوی اســید هســتند ،اســتفاده
درســت از میوههــا را بــرای حفظ ســالمت
دهــان و دنــدان خواســتار شــد و افــزود:
مکیــدن لیموترش بــا دندانهای جلو یکی
از رایج ترین اشــتباهات اســت ،ایــن میوه که
حــاوی مقادیر باالیی از اســید اســت ،ســالمت دندانها را به
خطر میاندازد.
وی توصیه کرد :آب میوه را قبل از مصرف رقیق کنید یا در
غیــر این صــورت بعد از مصرف آب میوههــا حتما دهان خود
را بــا آب شســته و بعــد از اســتفاده از آب میوهــا ومیوههای
اســیدی فورا مســواک نزنیــد چراکه مینــای دندانها ضعیف
شده و بعد از نیم ساعت به حالت عادی برمی گردد.

مصــرف خودســرانه آنتــی بیوتیکهــا بــه محــض ایجــاد
دردهای دندانی یکی دیگر از باورهای نادرست و غلطی است
که دکتر قربانی به آن اشــاره کرد و افزود :این کار غلط اســت،
حتی اگر دندان را عصب کشی کرده اید و یا دندانهای عقل
را جراحــی کــرده اید نبایــد خودســرانه آنتی بیوتیــک مصرف
کنیــد ،مصرف آنتی بیوتیک در موارد خاص و زیر نظر پزشــک
باید استفاده شود.

گیاهانداروییعطاریهادرمعرضآلودگیهایمیکروبیوقارچی
سپهرغرب ،گروه سالمت :یک متخصص
طبسنتیگفت:دربررسیهایانجامشده
تقریبًا بیشتر گیاهان دارویی خشکی که در
عطاریها به فروش میرسند ،آلودگیهای
دکتر مامک هاشمی میکروبیوقارچیدارند.
دکتــر مامــک هاشــمیحبیبآبادی دربــاره
علت اســتفاده زیاد همدانیها و مازندرانیها
از دمنــوش اظهــار کــرد :در اســتان همــدان گیاهــان دارویی
خــودرو تنوع زیادی دارد و دسترســی زیاد بــه گیاهان دارویی
متنوع موجب شده اســتفاده از آنها به صورت دمنوش رایج
باشد.
وی دربــاره علــت گرایــش فــار غ التحصیــالن رشــته
کشــاورزی بــه راه اندازی عطاری و مراکز عــرق گیری گیاهان
دارویــی مطرح کرد :ورود دانش آموختگان دانشــگاهی در
رشــتههای مرتبط به حوزه عطــاری و گیاهان دارویی خوب
است.
نقــص بزرگی که در کشــور مــا وجود دارد این اســت که
مفــردات گیاهــی بســته بنــدی بهداشــتی نمــی شــود و به
همــان شــیوه چند صد ســال قبل بــه صورت فلــه ای و در
گونی به فروش میرســند که برای ســالمتی مردم مخاطره
آمیز است.
هاشــمیحبیبآبادی اضافــه کــرد :در بررســیهای انجــام
شــده تقریبًا بیشــتر گیاهان دارویی خشــکی که در عطاریها
به فروش میرســند ،آلودگیهــای میکروبی و قارچی دارند و
یکــی از کارهای که معاونت غذا و داروی دانشــگاههای علوم
پزشــکی از آن حمایــت میکنند این اســت که افــراد عالقمند

بــه کارآفرینــی در این حــوزه کارگاههــای کوچک بســته بندی
بهداشــتی مفردات گیاهی درســت کنند تا از شــکل فله ای و
گونی خارج شود و پاکسازیهای الزم و بسته بندی بهداشتی
بر روی آنها انجام گیرد.
وی خاطرنشــان کــرد :یکــی از علــل رشــد کمــی تعــداد
عطاریهــا تخلفهایــی اســت کــه در قالــب عطــاری انجــام
میشــود ،متأســفانه در کشــور ما عطاری محل کسبی است
که اگر در آن تخلف شود سود قابل توجهی میتواند داشته
باشد و برخی افراد سودجو وارد این حرفه میشوند و انواع
داروهــای غیرمجــاز داروهــای چاقــی و الغری غیرمجــوزدار با
ترکیبــات نامشــخص بــا قیمتهــای گــزاف به مــردم فروخته
میشود.
ایــن متخصــص طبســنتی در همــدان ادامــه داد :حتی
داروهــای تــرک اعتیــاد که بایــد در مراکز مشــخص به فروش
برســد ،به صورت غیرمجــاز در عطاریها فروخته میشــود و
به علت اینکه عطاری میتواند پوششــی برای خرید و فروش
یکســری اقالم غیرمجاز باشد ،برخی افراد به انگیزههای مالی
وارد این عرصه میشوند.
وی در ادامــه دربــاره اینکــه گفتــه می شــود عــوارض
اســتفاده از گیاهان دارویی به نســبت داروهای شیمیایی
کم اســت ،پاســخ داد :گیاهان دارویی بســته به درجه آنها
دارای عــوارض کم ،زیاد یــا حتی غیرقابل درمان هســتند؛
در طب ســنتی درجه چهــار داروهایی هســتند که خطرات
زیان آوری برای ســالمتی دارند و حتی ممکن اســت باعث
مرگ شــوند ،داروهای درجه ســه دارای عارضــه بوده اما
عــوارض آنهــا قابل جبران اســت ،داروهای درجه یک و دو

دیابتــــیهامواظبباشند
سپهرغرب ،گروه سالمت :یک متخصصشبکیه چشم
معتقداست:دیابتعاملاصلی آسیببهشبکیهچشم
است.
دکتر قاسمپور گفت :دیابت ،شایعترین بیماری که شبکیه
دکتر قاسمپور چشم ،که عامل اصلی بینایی است ،را تحت تاثیر قرار میدهد
و باعث آسیب به شبکیه میشود.
وی در خصــوص علــت آســیب شــبکیه چشــم بــه دنبــال
دیابت مزمن ادامه داد :هنگامی که قند خون فرد به مدت طوالنی باال باشــد
آسیبهای زیادی به ارگانهای مختلف بدن از جمله شبکیه چشم وارد میشود
کهاین آسیبدر نتیجهمختلشدنخونرسانیبهارگانهایبدناتفاقمیفتد؛
به دنبال کاهش خونرسانی به شبکیه چشم ،خونریزیهای نقطه ای و تورم در
شبکیه چشم میشود؛ با توجه به اینکه این بیماری یک بیماری خاموش است
به صورت تدریجی باعث عوارض سخت و گاهًا جبران ناپذیر میشود.
دکتر قاسم پور در باب پیشگیری از آسیب به شبکیه افزود :بهترین راه برای
پیشگیری از آسیب شبکیه چشم ناشی از دیابت ،کنترل قند خون و بیماریهای
زمینــه ای اســت؛ مســئله ای مهم که در ایــن خصوص وجود دارد این اســت
کــه منظور از کنترل قنــد خون در فرد دیابتــی ،وجود هموگلوبین
 A1Cدر محــدوده نرمــال در فــرد اســت؛ هموگلوبین A 1 C
میانگین سطح ســه ماهه قند خون در فرد است
که نشــان دهنده میزان کنترل قند خون در افراد
دیابتیمیباشد.
وی تاکیــد کرد :حتی با کنترل دیابت
نیــز احتمــال آســیب بــه شــبکیه
چشــم نیــز

وجود دارد که لزوم مراجعه زودهنگام و معاینه ســالیانه توســط متخصص
شبکیه یا چشم پزشــک را روشن میسازد .همچنین در دیابت نوع  ،2به علت
اینکه یک بیماری خاموش است ،از زمان تشخیص دیابت باید غربالگری از نظر
رتینوپاتی شبکیه صورت گیرد.
این متخصص شبکیه در خصوص عوارض رتینوپاتی شبکیه توضیح داد:
شــروع تاثیرات دیابت بر شــبکیه به صورتی تدریجی اســت و با خونریزیهای
پراکنــده در نواحــی اطــراف چشــم شــروع میشــود و باعــث تورم در شــبکیه
میشود .اگر خونریزیهای شدید اتفاق بیفتد و درمان صورت نگیرد ،شبکیه
تحت فشــار و کشــش قرار میگیرد و و در نهایت باعث پارگی شــبکیه چشم و
انجــام جراحــی برای درمان میشــود .حتی درصــورت جراحــی موفقیت آمیز،
بینایی فرد به حالت اولیه خود باز نخواهد گشــت و گاهًا این آســیب موجب
عوارض غیرقابل جبران و نابینایی در فرد میشود.
وی افــزود :بــا توجه بــه اینکه بیشــترین مبتالیان بــه دیابــت را جوانان و
نیروهای فعال جامعه تشکیل میدهند عوارض جبران ناپذیر از جمله نابینایی
بر عملکرد و فعالیت اجتماعی این افراد تاثیرات نامطلوبی خواهد گذشت.
دکتر قاســم پور خاطرنشــان کرد :عالوه بر دیابت ،بیماریهای دیگ سبب
آســیب به شبکیه چشم میشــود که از جمله این بیماریها لخته
شــدن عروق شبکیه و ترومبوز اســت که این لخته
شــدگی میتوانــد ناشــی از علــل مختلفــی از
جمله قرصهای پیشــگیری از بارداری ،بارداری
و کم آبی در فرد مستعد و دارای زمینه ژنتیکی
باشــد .زمانــی که عروق شــبکیه دچــار ترومبوز
میشــود بــه دنبــال آن بافــت شــبکیه دچــار
ایســکمی و کاهش خونرســانی میشــود که
در نهایــت باعث کاهــش عملکرد ،تــاری دید و
میشود.
کاهــش بینایــی

عارضــه کمــی دارند اما اگــر طوالنی مدت مورد اســتفاده
قــرار گیرنــد و یــا در مصــرف آنها زیــاده روی شــود ،عارضه
ایجاد می کنند.
هاشمیحبیبآبادی یادآور شد :حتی داروهای درجه یک
و دو کــه عوارض کمــی دارند ،در افراد مختلــف با مزاجهای
مختلف ممکن است عوارض متفاوتی ایجاد کند؛ به عنوان
مثــال داروهای گرم در صورت زیــاده روی در افراد گرم مزاج
زودتــر عارضــه ایجــاد میکند یا عارضــه مصــرف داروهای با
طبــع ســرد در افــرادی کــه خــود ســردمزاج هســتند ،زودتر
و بیشــتر نمایــان میشــود بنابرایــن ایــن تصور کــه گیاهان
دارویــی عارضــه ندارنــد ،درســت نیســت و بــه هــر حــال اگر
گیاهان دارویی به علت مشــخص توســط پزشک برای فردی
تجویــز نشــده نباید به مــدت طوالنی و به مقــدار زیاد مورد
استفاده قرار گیرد.
وی در پاســخ بــه این ســوال که آیــا قندخون با اســتفاده
از میخــک و آویشــن درمــان میشــود و میتوانــد جایگزیــن
داروهایی شیمیایی شود؟
توضیــح داد :گیاهان دارویی بســیار زیــادی وجود دارد که
روی کاهش قندخون اثرات مشخص و اثبات شده ای دارند،
در ایــن بیــن آویشــن و میخک هم بــی تأثیر نیســتند اما جزء
گیاهــان بــا عملکــرد شــاخص قندخون به شــمار نمــی آیند،
حتی آن گیاهانی که به صورت اثبات شــده قندخون را پایین
میآورنــد بــه این معنا نیســت کــه میتواند دیابــت را درمان
کنند.
ایــن متخصــص طب ســنتی ادامــه داد :همــان کاری که
ممکــن اســت یک قــرص انجام دهــد ،داروهــای گیاهی هم

میتوانــد انجام دهــد و قندخــون را پایین بیــاورد اما بدان
معنا نیســت که دیابت را درمــان کردند ،درمان دیابت یعنی
فــرد از هر گونــه مصرف دارویــی گیاهی یا شــیمیایی بی نیاز
باشد.
وی اظهــار کــرد :تفاوتی کــه در مصرف داروهــای گیاهی و
قرص شیمیایی وجود دارد این است که قرصها ُدز مشخص
دارند اما میزان اســتفاده از گیاهان دارویی مشــخص نیست
و ممکــن اســت به صورت غلیظ یا رقیــق و به دفعات مصرف
شــود بنابرایــن نمــی شــود بــا مصــرف گیاهــان دارویــی کــه
قندخــون را پایین میآورد ،مصرف داروهایی شــیمیایی را به
صورت خودسرانه قطع کرد.
هاشــمیحبیبآبادی درباره عوارض استفاده بیش از حد
از چــای ســبز بــرای الغری مطرح کــرد :چای ســبز میتواند در
درمان اضافه وزن نقش کمکی داشــته باشــد اما هیچ وقت
نمــی تواند به تنهایــی اضافه وزن جدی را درمــان کند ،حتمًا
ورزش ،کاهــش غــذای مصرفــی و نــوع طبع و مــزاج غذا هم
بسیار مهم است.
وی چای ســبز و ســیاه هــر دو یک گیاه بــا فرآوری های
مختلــف هســتند ،تشــریح کــرد :اگــر برگ هــای چــای
مســتقیم خشــک شــود چــای ســبز تولیــد می شــود ،اگــر
فرآینــدی روی آنهــا انجام گیرد بــه اصطالح بــه آن تخمیر
می گوینــد و چــای ســیاه تولیــد خواهــد شــد بنابرایــن
مصــرف زیــاد چای ســبز همان عــوارض چای ســیاه را به
دنبــال دارد بنابرایــن اگــر افــرادی بــرای کمــک بــه الغری
می خواهنــد از چــای ســبز اســتفاده کننــد بایــد دفعــات
مصرف چای ســیاه را بکاهند.

ضرورتحضوراپتومتریستهادرمعایناتطبکار
سپهرغرب ،گروه سالمت :بازرس انجمن علمی
اپتومتریایران،برضرورتبررسیومعایناتبیناییطب
کارومعایناتادواریتوسطاپتومتریستهاتاکیدکرد.
مرتضی غفاریان گفت :اگر مراحل اســتخدام در یک شرکت
مرتضی غفاریان را گذرانده باشــید ،با این اصطالح حتمًا آشــنایی دارید .در کنار
همــه فرمهایی که باید امضا کنید ،الزم اســت برای شــروع به
کار مجموعــهای از آزمایشــات پزشــکی را نیز انجــام دهید .به
مجموعهاینآزمایشات،آزمایشطبکار میگویندکهمعاینهوضعیتسالمت
بینایی ،بخش محوری از این معاینات است.
وی با عنوان این مطلب که انجام این تســتها به صورت دورهای نیز ،تحت
عنــوان معاینــات ادواری ،در شــرکتها انجام میشــود ،افزود :این آزمایشــات
جزئــی از قوانیــن کار اســت و انجام آن طبق مــاده  90قانــون تأمین اجتماعی
ضروری است .غفاریان ادامه داد :همچنین ممکن است در صورت شاغل بودن
آزمایشاتی را ساالنه تحت عنوان چکاپهای ادواری انجام دهید که این دسته از
آزمایشات هم جزئی از آزمایش طب کار هستند.
شــرایط
بررســی
وی افــزود :هــدف انجــام ایــن آزمایشــات،
و کارکنــان با
سالمتجسمانیوروانیمتقاضی
شرایط کار است.
بــازرس انجمــن
علمــی اپتومتــری
ایــران گفــت :در
ابتدا ،برنامههای
آزمایش طب کار
و ادواری با هدف
درمان آسیبها
یــا بیماریهــای
ناشــی از کار یــا در
حیــن کار طراحــی
شده بود .اما پس
از آن مســئولین
امــر بــه ایــن
نتیجه

رسیدندکهپیشگیریبسیار اقتصادیتر از درماناست،بههمیندلیلاقداماتی
را جهت پیشــگیری از آسیبها فراهم کردند .این امر میزان بیماریهای شغلی
کاهش داد .وی افزود :بسیاری از مشکالت و بیماریهای داخلی ،در مراحل اولیه
تظاهراتچشمیدارندکهممکناستطیاینمعایناتتشخیصدادهشوند
و از صدمات جدی جانی و مالی پیشگیری شود.
غفاریان گفت :اپتومتریست به عنوان مسئول انجام و تفسیر نتایج بررسی
بینایی و سالمت چشم در آئین نامه طب کار معرفی شده که در کنار متخصص
طب کار یا پزشک عمومی مجاز ،مسئول واحد طب کار ،وظیفه بررسی وضعیت
بینایی و مجاز بودن یا نبودن انجام برخی مشاغل حساس را دارد.
وی ادامــه داد :در برخــی مراکز طب کار اپتومتریســت همــکار واحد طب کار
مستقر است که قطعًا در این قبیل مراکز انجام معاینات سالمتبینایی دقیقتر
انجام خواهد شد و در برخی مراکز مسئول فنی آن مرکز موارد خاصی را که به
بررســی دقیقتر از لحاظ بررسی ســالمت بینایی احتیاج دارند ،به اپتومتریست
ارجــاع میدهــد .غفاریــان گفــت :اپتومتریســتها بــا طــی واحدهای درســی
اپتومتری مشــاغل در دوره آموزشی خود ،به صورت ویژه
و تخصصــی برای انجام معاینــات ادواری طب کار
آمــوزش دیــده انــد و در بیســت و چهارمیــن
کنگره سراســری انجمن علمــی اپتومتری
ایران نیز به اشــتراک گذاری جدیدترین
مباحــث روز علمــی جهــان در ایــن
حوزه پرداخته خواهد شد.
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هیچکس حق ندارد با زبان زور با ملت ایران سخن بگوید
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :رئیس جمهور با بیان
اینکه جمهوری اسالمی از
مواضع بهحق و منطقی خود
عقبنشینی نمیکند ،به
رئیسی
آمریکاییهاتوصیهکردکهبهجای
تکرارتجربهشکستخوردهفشار
حداکثریبهملتایران،واقعیتهاراببینندواز
گذشتهدرسعبرتبگیرند.
آیتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی در واکنش به
ادعاهــای اخیــر آمریکاییهــا در خصــوص برجام
گفــت :آمریکاییهــا گفتهاند ایران بایــد به برجام
برگــردد ،در حالــی کــه جمهوری اســالمی هرگز از
برجام خارج نشــده و این آمریــکا بوده که نقض
پیمان کرده است.
رئیــس جمهــور افــزود :امــروز نــه تنهــا بــرای
اروپاییهــا بــه عنــوان متحــد آمریکاییهــا در
مذاکرات ،بلکه برای همه ملتهای جهان سؤال
شــده اســت که چرا آمریــکا به تعهــدات خود در
برجام پایبند نماند و از آن خارج شد؟
رئیسیبااشارهبهتحریمهایظالمانهآمریکاعلیه
ملت ایران اظهار داشــت :آمریکاییها بارها گفتهاند
فشاری که به ملت ایران تحمیل کردند بیسابقه و
حداکثریبودهاماسخنگویوزارتخارجهاینکشور
رســمًا اعــالم کرد این فشــارها به هیچوجه کارســاز
نبودهومفتضحانهشکستخوردهاست.
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی
از مواضــع بهحــق و منطقــی خود عقبنشــینی
نمیکند ،بــه آمریکاییها توصیه کــرد که بهجای

سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیازتکمیلاطالعاتافرادیکه
مشمولدریافتیارانه400-300هزار
تومانیهستندخبردادوگفت:امکان
زاهدیوفا
ثبتنامهمچنانوجوددارد.
هــادی زاهدیوفــا در همایــش
سراســری شــرکت ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی بــا
بیــان اینکــه به دلیــل تغییراتی کــه در شــرایط خانوارها
ایجاد شده همیشه امکان تکمیل اطالعات افراد یارانه
بگیر وجود دارد اظهارکرد :در مرحله نخســت بخشــی از
اطالعــات تکمیل شــده و پرداخت صــورت میگیر د .اما
همیشــه این امکان وجود دارد افراد در ســایت حمایت
ثبت نام کنند.
وی ادامــه داد :چراکــه ممکــن اســت برخی تشــکیل
خانواده بدهند و برخی هم جدا شوند .این سایت تا 10
روز آینده باز میشود .اما به طور کلی ما تالش کردهایم
کــه اطالعات خود را بر اســاس اطالعاتی کــه در بانکها
داشتیم به صورت دقیق کامل کنیم.
وی با بیان اینکه از ســال آینده سیاست دیگری برای
یارانه بگیران تعیین خواهد شــد توضیح داد :در ابتدای
ســال آینــده تصمیمی اخذ شــده و تا پایان ســال به آن
پایبند خواهیم بود.
زاهدیوفــا در پاســخ بــه ســوال ایســنا در مــورد
شناســایی جاماندگان ســهام عدالت نیز گفــت :کارهای
کارشناسی آن انجام شده و در دستور کار دولت است.
وی در پاســخ به ســوال دیگری در مــورد اینکه آیا به
عنــوان وزیــر معرفــی خواهــد شــد؟ گفــت :صبحت هر
چیزی را باید در زمان مناسب کرد.

تکــرار تجربه شکســتخورده فشــار حداکثری به
ملت ایران ،واقعیتها را ببینند و از گذشته درس
عبرت بگیرند.
رئیســی افزود :آمریکاییها بایــد در طول 43
ســال اخیر متوجه شــده باشــند که نمیشود با
زبــان زور بــا ملت ایران ســخن گفــت؛ این عجیب
است که آنها باز هم میخواهند با همان ادبیاتی
ســخن بگوینــد کــه حتمــًا نتیجــهای بــرای آنهــا
نخواهد داشت.
رئیس جمهور گفت :جمهوری اســالمی ایران
در مذاکــرات بــا  5+1و  4+1همواره کامًال عقالنی
عمــل کــرده و خواســتههای منطقــی خــود را
مطرح کرده اســت .امروز هم تیــم مذاکرهکننده
خواســتهای خارج از چارچوبهــا مطرح نکرده و
در تداوم مسیری که تاکنون طی شده ،بر اساس
موازین عمل میکند.
رئیســی در ادامه با اشــاره به ســفر مسئوالن
آمریکایی به منطقه تأکید کرد :اگر رفتوآمدهای
مقامــات آمریکایــی به کشــورهای منطقــه برای
تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و عادیسازی
روابط این رژیم با برخی کشورهاست ،تالشهای
آنهــا بــه هیــچ عنــوان بــرای صهیونیســتها
امنیتساز نخواهد بود.
رئیــس جمهــور خطــاب بــه آمریکاییهــا
گفــت :اگــر میخواهیــد بدانیــد کــه عملکــرد و
رفتوآمدهای شــما در منطقه چه اثری داشــته،
با چشــم باز موضع ملتها را نگاه کنید که نفرت
از صهیونیســتها و جنایات این رژیــم در دل آنها
افزایش یافته است.

رئیســی همچنین با تأکید بــر اینکه جمهوری
اســالمی ایــران تمام تحوالت منطقــه را به دقت
زیــر نظــر دارد و از هیــچ تحرکــی غافــل نیســت،
خاطرنشــان کــرد :بارهــا به کســانی که از ســوی
آمریکاییهــا پیــام آوردهانــد گفتهایــم کــه اگــر
کوچکتریــن حرکتــی علیــه تمامیت ارضــی ایران
انجام شــود ،بــا عکسالعمــل قاطع مــا مواجه
خواهد شد.
رئیــس جمهــور در بخــش دیگری از ســخنان
خود ،بــه موضوع ارتقای زیرســاختهای رفاهی
در حــوزه آمــوزش عالی اشــاره کرد و بــا تاکید بر
ضرورت توسعه ،نوســازی و تجهیز خوابگاههای
دانشــجویی ،بویــژه خوابگاههــای دانشــجویی
متاهلــی ،خواســتار برنامهریــزی دقیــق بــرای
مشــارکت اقشــار مردمــی و َخ ّیریــن و همچنین
همــکاری بنیادهــا و مؤسســات در احــداث
ایــن خوابگاههــا شــد .رئیســی همچنیــن توجه
دســتگاهها به خدمترسانی شایســته به مردم
و مطالبــات آنهــا را مورد تأکید قــرار داد و با بیان
اینکــه هیــچ کاری مهمتــر از خدمــت به مــردم و
حفظ آرامش و امید در جامعه نیست ،از افزایش
ســرمایه اجتماعی و امید در دل مردم به عنوان
َا َبرپروژه دولت سیزدهم یاد کرد.
رئیــس جمهــور متذکــر شــد :همه کارگــزاران
دولــت بایــد خــود را موظــف بــه امیدآفرینــی در
جامعــه بداننــد و هرکس نســبت به امــور مردم
بیتوجــه باشــد و آگاهانــه یــا ناآگاهانه مــردم را
ناامیــد کند ،خــالف راهبرد نظــام و دولت حرکت
میکند.

سفـــــرهایمهمدیپلماتیکبهتهران
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :سخنگوی جدید وزارت
امور خارجه گفت :طی روزهای
آینده شاهد سفرهای مهمی
از سران کشورهای همسایه و
کنعانی
منطقهبهایرانخواهیمبود.
ناصــر کنعانی اعــالم کرد :طی
روزهای آینده شــاهد ســفرهای مهمی از سران
کشــورهای همسایه و منطقه به ایران خواهیم
بود.
وی افــزود :اینکــه رویکــرد و حرکت دســتگاه
دیپلماســی مبتنــی بــر سیاســت کلــی نظــام و
منویــات مقــام معظم رهبــری و سیاســتهای
باالدســتی نظام بر اساس مؤلفههای گفتمانی
و رویکــرد سیاســت خارجــی فعــال و پویــای
دولت ســیزدهم شــکل گرفتــه و بر همیــن مبنا
انشاءاهلل ادامه مییابد.

  تولید دانش بنیان برای اقتصاد کشور یک
ضرورتاست
سرپرســت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی تاکید
کرد :تولید دانش بنیان برای اقتصاد کشــور یک ضرورت
است.
زاهــدی وفا بــا بیان اینکه در فضــای گام دوم انقالب
زندگــی میکنیم اظهــار کرد :در گام نخســت تجربه گران
ســنگی را کســب کردیم چراغ راه آینده اســت .اما در گام
دوم همچنــان راه طوالنی در پیش داریم و مولفههایی
ماننــد رشــد اقتصادی عدالت ،اخالق ،مبارزه با فســاد و
غیره چراغ راه آینده خواهد بود.
وی ادامــه داد :در ســالی زندگــی میکنیــم که به نام
تولیــد دانــش بنیــان مزیــن اســت موضوعــی کــه برای
اقتصاد ما ضروری است.
زاهــدی وفــا بــا تاکید بــر اینکه اگــر نتوانیــم تولیدات
را دانــش بنیــان کنیــم بازار جهانــی و داخلی را از دســت
خواهیم داد اظهارکرد :تنها ابزار ما برای رقابت در دانش
بنیان کردن تولید اســت باید بتوانیم به ســرعت فاصله
ســطح فنــاوری تولیدات خود را با ســطح دانش جهانی
کوتاه کنیم.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکه یکــی از خلصتهای
تامین اجتماعی مردمی بودن است عنوان کرد :مردمی
بــودن این امکان را به مــا میدهد که حافظ منافع ذی
نفعان باشیم.
سرپرســت وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی ادامه
داد :بــرای رشــد در مجموعــه شــرکت ســرمایهگذاری
تامین اجتماعی باید تا پایان ســال هدف گذاری داشته
باشــیم و برای این منظور بایــد اهدافی را تعیین کرده و
ماهانه به این اهداف دست یابیم.
به گفته وی تامین اجتماعی خصلت بین نسلی دارد،
بــرای همین منظور باید ســرمایهاش را به یک ســرمایه
مولد و پایدار تبدیل کند.
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 ابراز امیدواری از آزادی «اسداهلل
اسدی»
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پاسخ به
ســوالی در خصــوص آخرین وضعیت اســداهلل
اسدی دیپلمات اسیر کشورمان در بلژیک گفت:
پیگیری آزادی هر چه سریعتر این دیپلمات عزیز
جمهــوری اســالمی ایــران از ابتــدای دســتگیری
غیرقانونــی او در دســتور کار پیگیریهای وزارت
امور خارجه و تمامــی دوایر ذیربط دولتیهای
اسالمی ایران قرار داشت و دارد.
کنعانــی با بیــان اینکه آزادی بی قید و شــرط
او ،درخواســت جــدی جمهــوری اســالمی ایران
است ،تاکید کرد :گفتگو و مشورتهای سیاسی
با مقامات کشــور بلژیک برقرار اســت و ارتباط و
مشــورتهای نزدیکــی نیــز در حــوزه قضائــی با
دولت بلژیک داریم.
وی تصریــح کــرد :مــا امیــدوار هســتیم کــه
در بســتر اقدامــات انجــام شــده و پیگیریهــا و
تالشهایــی کــه تــا االن صــورت گرفتــه اســت،
بــه زودی شــاهد آزادی ایــن دیپلمــات ارزنــده
جمهوری اسالمی ایران باشیم و گمان میکنیم
که بلژیک نیز باید به درخواست قانونی و به حق
جمهوری اســالمی ایران توجــه کند و تحت تأثیر
جو ســازی یک جریان رو ســیاه و کامًال شــناخته
شــده که تصویــر و کارنامه ســیاهی در ارتباط با
ملــت ایــران دارد ،قــرار نگیــرد و آن شــاءاهلل به
زودی شــاهد آزادی دیپلمــات عزیــز کشــورمان
باشیم.
واکنشبهمقالهبایدندربارهسفربه
منطقه
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ به
ســوالی در خصوص اهداف سفر رئیس جمهور
آمریــکا بــه خاورمیانــه ،گفت :فکــر میکنم جای
تعجب اســت که اگــر دولتمــردان آمریکایی فکر
کننــد بــا بیــان جمالتــی از ایــن قبیل یا نوشــتن
مقاالت در یک روزنامه میتوانند نتیجه عملکرد
ســو ،مخــرب و ویرانگر خود را در طول ســالیان
متمــادی که در منطقه غرب آســیا اعمال و اجرا
کردهاند ،توجیه کنند.
کنعانــی افــزود« :بایــدن» و مقامــات
آمریکایــی حتمــًا میداننــد کــه نــگاه مــردم
منطقه نســبت بــه سیاســت مداخلــه جویانه

آمریکا در منطقه چیســت.
وی تصریــح کرد :من خیلی تالش میکنم که
خوشبین باشم ،اما گمان میکنم که با نگاهی
اجمالــی بــه ســنت سیاســت خارجی آمریــکا در
طول ســالیان طوالنی ،این اظهــارات نمیتواند
اظهــارات تــوأم بــا سیاســت عملــی آمریــکا در
منطقه باشد.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی تصریح کرد:
ایجــاد صلــح و ثبــات در منطقــه نیازمنــد تغییر
عملی در رفتارهای مخرب دولت آمریکا است.
وی بــا بیــان اینکــه ماهیــت رژیــم غاصــب
صهیونیســتی در منطقه نامشروع و غیرقانونی
اســت ،تاکید کرد :متأسفانه دولت آمریکا حامی
تمام عیار بدون قید و شــرط رژیم صهیونیســتی
در منطقــه اســت و سیاســت مداخلــه جویانــه
آمریکا در منطقه عمومًا غیرقانونی است.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی تصریح کرد:
حضور آمریکا در هیچکدام از کشورهای منطقه
از جملــه در عــراق ،افغانســتان ،ســوریه و دیگر
کشورهای منطقه آورنده ثبات نظم و امنیت در
این کشورها نبوده است.
تمامیفعالیتهایهستهایایرانزیر
نظرآژانساست
کنعانــی در واکنش به اظهارات نخســت وزیر
رژیم صهیونیستی گفت :طنز تلخی است؛ رژیمی
کــه عضــو هیچکــدام از معاهدات عدم اشــاعه
و نظارتهــای بینالمللــی در حــوزه هســتهای
نیســت و تاریــخ ســیاهی از نقــض قوانیــن
بینالمللــی و تاریخچــهای از تجــاوز بــه ملتهــا
دارد و همچنین دارای زرادخانه هستهای است،
دربــاره فعالیتهای صلــح آمیز ایــران اظهارنظر
میکند.
وی افزود :فعالیتهای هستهای ایران کامًال
روشن و قانونی است و عضو آژانس و معاهده
عدم اشــاعه اســت و تمامی فعالیتهای ایران
زیر نظر آژانس انجام میشود.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان
تصریــح کــرد :رژیــم صهیونیســتی بــا دارا بودن
زرادخانه هســتهای و عدم عضویت در معاهده
عدم اشــاعه حق ندارد در ارتباط با فعالیتهای
صلح آمیز ایران اظهارنظر کند.

کنعانی گفت :توانمندی هستهای و زرادخانه
ایــن رژیم خطری برای صلــح و امنیت بینالمللی
اســت و ایــن مســئولیت مجامــع بینالملــی و
ســازمان ملــل و آژانــس اســت که بــه وضعیت
هستهای این رژیم رسیدگی کند.
ایــران به طور قطع هرگونــه اقدام نابخردانه
ایــن رژیــم را با جدیت و بــا قاطعیت و پشــیمان
کننده پاسخ خواهد داد.
وی همچنیــن در واکنــش بــه اخبــاری در
خصوص درگیــری بیــن نیروهای مرزبانــی ایران
و طالبــان ،گفــت :امنیــت مرزهــای ایــران و
افغانســتان بــرای گســترش مناســبات تجــاری
بسیار حائز اهمیت است .شرایط در افغانستان
قابــل درک اســت ،امــا انتظــار ایــران از مقامات
هیئت حاکمه سرپرســتی افغانستان این است
که تأمین امنیت مرزهای مشــترک را قبول کنند
و بــه تالشها و ُحســن نیت ایران بــرای برگزاری
نشســتهای مشــترک برای ایجاد امنیت پاسخ
مثبت دهند.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی همچنین در
خصــوص آخریــن وضعیت حمید نــوری زندانی
ایرانی در سوئد گفت :سفارت ایران در استکهلم
و وزارت امــور خارجــه موضــوع ایــن شــهروند
ایرانی زندانی در سوئد را در دستورکار خود قرار
داده است.
کنعانــی افــزود :فضاســازی سیاســی یــک
جریان معاند و تروریستی ،زمینه دستگیری این
شــهروند ایرانی را در ســوئد فراهم کرده است و
باید به وضعیت سالمت و درمان او توجه جدی
شود.
وی تصریح کرد :به دولت ســوئد تأکید جدی
کردیــم و ارتبــاط وزارت امــور خارجــه بــا ســوئد
برقــرار اســت و گفتگــوی تلفنــی هفته گذشــته
آقــای امیرعبداللهیان با همتای ســوئدی برقرار
شــد و تأکیــد ویــژهای وزیــر خارجــه در ارتباط با
ضــرورت رعایــت حقــوق قانونــی ایــن شــهروند
ایرانــی و دسترســی بــه وکیــل و پزشــک بــرای
دریافــت خدمــات درمانــی و دیــدار و گفتگــو با
خانــواده خودش بــه صورت جدی مــورد تاکید
قرار گرفت.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افــزود :انتظار
داریــم دولــت ســوئد نــگاه سیاســی را از دریچه

ما امیدوار هستیم که در
بستر اقدامات انجام شده و
پیگیریها و تالشهایی که
تا االن صورت گرفته است،
به زودی شاهد آزادی این
دیپلمات ارزنده جمهوری
اسالمی ایران باشیم و گمان
میکنیم که بلژیک نیز باید
به درخواست قانونی و به
حق جمهوری اسالمی ایران
توجه کند و تحت تأثیر جو
سازی یک جریان ...
یــک جریان معاند کنار بگذارد و هر چه ســریعتر
زمینه آزادی این شهروند ایرانی را فراهم کند.
پرونده«منا»هیچوقتکنارگذاشته
نشدهاست
کنعانی در پاســخ به ســوالی دیگر تاکید کرد:
پرونده منا هیچ وقت کنار گذاشــته نشده است
و بــا ایجاد شــرایط مناســبتر در روابــط ایران و
عربســتان ایــن موضــوع در دســتور کار پیگیری
طرف ایرانی قرار خواهد گرفت.
وی همچنیــن در پاســخ به ســوالی پیرامون
ســفر اخیر وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان
به تهران ،گفت :سفر وزیر امور خارجه آذربایجان
پس از ســفر وزیر نیرو کشــورمان به باکو انجام
شــد و همکاری در حوزه انــرژی ،ترانزیت و تولید
بــرق از طریق احداث ســدهای مشــترک بر روی
رودخانههــای مشــترک در دســتورکار مذاکــرات
قرار داشــت و در تهران در این باره مذاکره شده
است.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی در خصوص
آخریــن وضعیــت مذاکــرات ایــران و عربســتان
نیــز ،گفــت :بــا تالشهــای خــوب دولــت عــراق
گفتگوهای خوبی در چند دوره میان دو کشــور
ایران و عربســتان در بغداد برگزار شده است که
نتیجــه این مذاکرات امیــدوار کننده ،گرم کننده
و روبهجلــو بــود و امیدواریم در نشســت بعدی
شاهد اتفاقات بهتری باشیم.
زمانومکانمذاکراتبهزودیتعیین
میشود
کنعانی همچنین در تشریح آخرین وضعیت
مذاکرات رفــع تحریمها ،گفت :موضــع ایران در
خصوص روند مذاکرات رفع تحریم کامًال روشن

و مشخص است .پیام واضح ایران این است که
به روند دیپلماســی چندجانبه برای حل و فصل
اختالفات پایبند و ملتزم هستیم.
وی افــزود :اگــر اقدامات ایران نبود چه بســا
پنجره دیپلماســی برای موضوعات باقیمانده تا
االن بــاز نمیماند و این حاکی از تدبیر حکیمانه
ایران است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریح کرد:
ایــران تعهــدات خود را بــه صورت کامــل انجام
داده است و این دولت آمریکا بود که غیرقانونی
و یکجانبه و خارج از مسئولیتهای خود توافق
را تــرک کرد و به جز کالم خالی هیچ اقدامی را در
عمل به تعهداتشان انجام ندادند.
کنعانــی تاکیــد کرد :ایــران به رونــد مذاکرات
پایبند است و مذاکرات به روال گذشته از طریق
تبادل پیام در سطح وزیر امور خارجه و «بورل»
و در ســطح آقای باقری به عنوان مذاکره کننده
ارشد کشورمان با «مورا» در جریان است.
وی افــزود :مــکان مذاکــرات در ارتباطــات و
پیامهــای طرفین در حال رایزنی اســت و زمان و
مکان مذاکرات در آینده به زودی تعیین خواهد
شد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی تاکیــد کرد:
عــدم تعیین زمان و محل مذاکرات را به معنای
پایــان مذاکــرات تلقــی نمیکنیــم .ایــران روابط
خارجــی و توســعه روابــط اقتصــادی خــود را
معطــل برجام و گفتگوهای هســتهای برای رفع
تحریمها نخواهد کرد.
نگاهایرانبهاردنمثبتاست
کنعانــی همچنین درباره روابط ایران و اردن،
گفت :ســفارتخانهها در دو کشور فعال هستند
و ارتباطــات دیپلماتیــک وجــود دارد و ماههــای
گذشــته چند بار گفتگوی تلفنی بین وزرای امور
خارجه دو کشور صورت گرفته است.
وی افــزود :نگاه ما به اردن به عنوان کشــور
مســلمان و عربــی مثبت اســت .گمــان میکنم
زمینــه تقویــت همکاریهــا در قالــب دوجانبه و
مسائل منطقهای وجود دارد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در واکنــش
بــه هشــدار وزارت خارجــه فرانســه در خصوص
ســفر اتباع این کشــور به ایران گفت :متأسفانه
طرف فرانســوی بر مبنای یک رفتار غیرحرفهای،
چندمین بار است هشدار را در وب سایت وزارت
خارجــه کشــورش منتشــر میکنــد .مبنــای این
هشــدار ،رویکرد سیاسی اســت و هیچ انطباقی
با وضعیت امنیتی ایران ندارد.
کنعانــی بــا اشــاره بــه افزایــش عزیمــت
تروریســتها بــه کشــورمان ،تاکیــد کــرد :ایــران
یکی از کشــورهای با ثبات در منطقه غرب آســیا
است و شــاهد کمترین رخدادهای امنیتی برای
گردشــگران خارجــی بودیم .مــردم ایــران کامًال
مهمــان نــواز هســتند و سیاســت دولــت آقای
رئیسی بر همین اساس است.
وی همچنیــن در خصــوص ســفر رؤســای
جمهــور روســیه و ترکیــه در هفتــهی آینــده بــه
کشــورمان گفت :روابط بســیار خوبی بین ایران
و ترکیه و ایران رو روســیه و سه کشور به صورت
ســه جانبــه وجــود دارد و اراده مثبت بین ســه
کشــور بــرای ارتقــای ســطح همکاریهــا وجود
دارد.

