
صهیونیست ها حتی نمی توانند 
خواب حمله به ایران را ببینند

بیمارســـــــتان صحرایی  سپاه 
در سایه خوش برپا شد

11

12

چهارشنبه  15  تیـــــر ماه  1401    6 ذی الحجه1443   6 جوالی 2022    سال دوازدهم    شماره 2340    4 صفحه نسخه دیجیتال

w w w . s e p e h r p r e s s . i r

12

ی بیدار شد ونــــــا     از خواب بهار کر



 چهارشنبه 15 تیر ماه 1401  شماره 2340 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

شناسایی ارتباط میکروبی بین رژیم غذایی غربی و سرطان کولورکتال10سالمت
سپهرغرب، گروه سالمت:  محققان بیمارستان زنان بریگام بوستون، داده های بیش از 134 هزار شرکت کننده در ایاالت متحده را بررسی کردند. این تیم الگوهای رژیم غذایی و همچنین DNA را از سویه هایEscherichia coli که در بیش از 1000 تومور کولورکتال 

یافت می شود، تجزیه و تحلیل کرد. این تیم به دنبال سویه های باکتریایی حامل ژنتیک مجزا معروف به پلی کتید سنتاز )PKS( بود. PKS آنزیمی را رمزگذاری می کند که نشان داده شده است باعث ایجاد جهش در سلول های انسانی می شود.
 به طور کلی، این تیم دریافت که رژیم غذایی غربی با تومورهای کولورکتال حاوی مقادیر زیادی از PKS+ E. coli مرتبط است اما با تومورهای حاوی مقدار کمی از PKS+ E. coli مرتبط نیست. »شوجی اوگینو«، سرپرست تیم تحقیق، می گوید: »این یافته ها از 

این فرضیه ما حمایت می کنند که رژیم های غذایی به سبک غربی از طریق تأثیر آن بر روی PKS+ E. coli، خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد.«

ارتباط بین آلودگی خاک و 
بیماری های قلبی- عروقی

بر  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
اساس نتایج یک مطالعه، آفت کش ها 
و فلزات سنگین در خاک ممکن است 
اثرات مضری بر سیستم قلبی عروقی 

داشته باشند.
پروفســور »توماس مونزل« از مرکز 
آلمــان،  ماینتــس  دانشــگاه  پزشــکی 
می گویــد: »آلودگی خاک نســبت به هــوای کثیف خطر 
کمتــری برای ســالمتی انســان دارد. اما شــواهد جدید 
نشــان می دهد که آالینده های موجود در خاک ممکن 
است از طریق مکانیسم های مختلفی از جمله التهاب و 
اختالل در ســاعت طبیعی بدن به سالمت قلب و عروق 

آسیب برساند.«
آلودگی هوا، آب و خاک عامل حداقل 9 میلیون مرگ 
در ســال اســت. بیش از 60 درصــد از بیماری ها و مرگ و 
میرهــای مرتبط بــا آلودگی ناشــی از بیماری هــای قلبی 
عروقی مانند بیماری ایسکمیک مزمن قلب، حمله قلبی، 

سکته مغزی و اختالالت تپش قلب )آریتمی( است.
ایــن مقالــه روابــط بیــن آلودگــی خــاک و ســالمت 
انســان را با تمرکــز ویژه بــر بیماری های قلبــی عروقی 
برجســته می کنــد. آالینده های خاک عبارتنــد از فلزات 

سنگین، آفت کش ها و پالستیک ها.
محققان بیان می کنند که خاک آلوده ممکن است 
بــا افزایش اســترس اکسایشــی در رگ هــای خونی، با 
ایجاد التهاب، و با ایجاد اختالل در ســاعت بدن )ریتم 

شبانه روزی( منجر به بیماری های قلبی عروقی شود.
از طریــق استنشــاق  آلــوده ممکــن اســت  خــاک 
گــرد و غبار صحــرا، ذرات کــود یا ذرات پالســتیک وارد 
بدن شــود. فلــزات ســنگین مانند کادمیوم و ســرب، 
پالســتیک ها و ســموم آلــی )بــه عنوان مثــال در آفت 
کش هــا( نیــز می تواننــد بــه صــورت خوراکــی مصرف 
شــوند. آالینده های خاک به رودخانه ها می روند و آب 

کثیفی ایجاد می کنند که ممکن است مصرف شود.
آفــت کش ها با افزایش خطــر ابتالء به بیماری های 
قلبی عروقی مرتبط هســتند. در حالــی که کارکنان در 
صنایع کشــاورزی و شیمیایی با بیشترین قرار گیری در 
معــرض این آالینده هــا مواجه هســتند، عموم مردم 
ممکن است سموم دفع آفات را از طریق غذا، خاک و 

آب آلوده مصرف کنند.
کادمیوم یک فلز ســنگین اســت که به طور طبیعی 
بــه مقــدار کــم در هــوا، آب، خــاک و غــذا وجــود دارد 
و همچنیــن از منابــع صنعتــی و کشــاورزی به دســت 
می آید. غذا منبع اصلی کادمیوم در افراد غیر سیگاری 
اســت. نتایــج یــک مطالعــه کــره ای نشــان می دهــد 
کره ای های میانســال با میزان بــاال کادمیوم در خون، 
با افزایش خطر سکته و فشار خون باال روبرو هستند.
ســرب یک فلــز ســمی طبیعی اســت که بــا آلودگی 
محیطــی از طریق اســتخراج، ذوب، ســاخت و بازیافت 
ایجــاد می شــود. مطالعــات ارتباط بین ســطوح باالی 
سرب خون و بیماری های قلبی عروقی، از جمله بیماری 
عروق کرونر قلب، حمله قلبی و سکته مغزی را در زنان 
و در افــراد دیابتــی نشــان داده انــد. مطالعات بیشــتر 
نشــان داده اســت که خطر مرگ ناشــی از بیماری های 
قلبی عروقی مرتبط با قرار گرفتن در معرض آرســنیک، 
یــک متالوئید طبیعی که ســطح آن می توانــد به دلیل 
فرآیندهای صنعتی و اســتفاده از آب آلوده برای آبیاری 

محصوالت افزایش یابد، افزایش می یابد.
خطرات احتمالی گرد و غبار آلوده در هوا هم وجود 
دارد. گرد و غبار بیابانی می تواند مسافت های طوالنی 
را طی کند و تحقیقات نشــان داده است که ذرات خاک 
در چین و مغولستان با افزایش احتمال حمله قلبی در 
ژاپن مرتبط اســت. تعداد مراجعات به بخش اورژانس 
قلبــی عروقــی در ژاپن در روزهایی کــه در معرض گرد و 

غبار آسیایی قرار گرفته بودند، 21 درصد بیشتر بود.
و  نانــو  ذرات  کــه  اســت  داده  نشــان  تحقیقــات 
میکروپالســتیک ها می توانند به جریان خون برسند و 
ایــن احتمال وجود دارد که بــه اندام ها بروند و باعث 

التهاب سیستمیک و بیماری قلبی متابولیک شوند.
و  نانــو  چگونــه  اینکــه  مــورد  در  تحقیقــات 
میکروپالســتیک ممکن اســت باعث شــروع و تشدید 
اســت.  ضــروری  شــود،  عروقــی  قلبــی  بیماری هــای 
اســتفاده از ماســک صــورت بــرای محدود کــردن قرار 
گرفتــن در معــرض گــرد و غبار بادی، تصفیــه آب برای 
حذف آالینده هــا و خرید مواد غذایی پرورش یافته در 

خاک سالم، معقول به نظر می رسد.«

پنجره

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
مدیریت  مرکز  رئیس 
وزارت  واگیردار  بیماری های 
اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت، 
تهدید  یک  هم  هنوز  کرونا 
درصد   70 حداقل  گفت:  است، 
از جمعیت کشور باید در مقابل 

این ویروس واکسینه شده باشند.
محمدمهــدی گویا، افزود: کرونا نشــان داد 
که اگر ســالمت آســیب ببیند، یقینًا سایر ارکان 

توسعه هم آسیب می بیند.
وی بــا عنــوان ایــن مطلب کــه کرونــا هنوز 
هم یــک تهدید اســت، گفت: ســازمان جهانی 
بهداشــت معتقــد اســت یــک مــواردی را باید 
بــه عنــوان حداقل در نظر بگیریم تــا اطمینان 
داشــته باشــیم کــه کرونــا بیش از این آســیب 
نمی زنــد، یکــی از آنها واکسیناســیون حداقل 
70 درصد جمعیت کشــور است. یعنی حداقل 
70 درصــد از جمعیــت کشــور بایــد واکســینه 
شــده باشند. اکنون تنها 58 کشور در دنیا به 
این هدف دســت یافته اند. در برخی کشورها 
این پوشــش در حد 13 درصد اســت. کســانی 
کــه از پایــان پاندمــی صحبــت می کننــد، آیا با 
پوشــش 13 درصدی چنین چیــزی امکان پذیر 

است.
گویا ادامــه داد: یکی دیگر از شــاخص هایی 
کــه بــرای پایــان پاندمــی در نظــر گرفته شــده، 
جمعیــت  درصــدی   100 واکسیناســیون 

آســیب پذیر اســت. آیا چنین چیزی محقق شده 
است. 

در کشــور ما خوشبختانه با واکسیناسیون 
باالیــی کــه انجــام شــده، می توانیــم مدعــی 
آمــاده هســتیم کــه وارد مرحلــه  شــویم کــه 
بازســازی شــویم، امــا بــا چنــد شــرط. شــرط 
اول ایــن اســت کــه واکسیناســیون را بــه حد 
بســیار قابــل قبولــی برســانیم. مــا در مرحلــه 
واکسیناســیون اولیــه بســیار موفــق بودیــم. 
پوشــش های بــاالی 80 و حتــی 90 درصــد در 
دو نوبت اول داشــتیم. در نوبت سوم به این 

نیافتیم. دست  موفقیت 
 18 زیــر  گــروه  کــه واکسیناســیون  زمانــی   
ســال را شــروع کردیم، ابتدا جمعیــت 12 تا 18 
ســال را انتخــاب کردیــم که بســیار خوب پیش 
رفــت و تقریبــًا ماننــد جمعیت باالی 18 ســال 
پوشــش داشتیم. اما متأسفانه در جمعیت 5 
تــا 11 ســاله هنوز آن طــور که باید بــه موفقیت 

نرسیدیم.
 امیدواریم بتوانیم این پوشــش ها را ایجاد 
کنیــم. زیرا مــا باید برای بعــد از مرحله پاندمی 

برنامه ریــزی کنیم و هنوز خیلی راه داریم.
گویــا افزود: برخی کشــورها تصمیــم گرفتند 
که با تهیه یک برنامه مشترک، اقدامات ضروری 
بــرای مرحله گــذار از فاز حاد پاندمــی به مرحله 
بعــد از فــاز حــاد یــا همــان مرحلــه برداشــتن 
اقدامــات ســختگیرانه، کار خود را شــروع کنند. 
حال ما باید بپرسیم که آیا می توانیم به سادگی 

سختگیری ها را کم کنیم. باید مطالعه کرده و به 
این ســوال پاسخ دهیم. اولین اقدام این است 
که آنالیــز کنیم که تاکنون چــه اتفاقاتی افتاده، 
بدون آنالیز وضعیت فاز حــاد، نمی توانیم برای 
مرحلــه بعــد از فــاز حــاد برنامه ریــزی کنیــم. ما 
نمی توانیــم بــدون تقویت نظام آزمایشــگاهی 

مرجع ، تصمیم درستی انجام دهیم.
وی ادامه داد: گذر از مرحله فاز حاد پاندمی 

و برنامه ریزی برای مرحله بعد از پاندمی بســیار 
کار دشــواری بــوده و باید دقیق باشــد. این کار 
در کشــورهای مختلــف، متفاوت اســت. شــاید 
بتوانیــم از تجربــه کشــورها اســتفاده کــرده و 
مطالعه کنیم، اما قطعًا تجربه کشــور خودمان 
بــود.  خواهــد  متفــاوت  دیگــر  کشــورهای  بــا 
بنابرایــن همکاران باید پاســخ دهند که چگونه 
مطابق ویژگی های کشور خودمان فاز بعدی را 

طراحی کرده و اجرا کنیم.
گویــا گفــت: اکنــون کشــورها بــرای 6 تــا 9 
مــاه آینــده برنامه ریزی کــرده اند؛ اگــر ویروس 
تغییــر کنــد یــا تغییــر نکنــد، چــه کننــد، برنامــه 
مشــخص  را  آزمایشــگاه ها  و  واکسیناســیون 
کــرده و نقــاط ضعف شــان را تعییــن کردند. در 
کشــور ما یک شــبکه آزمایشــگاهی متشــکل از 
500 آزمایشــگاه ایجــاد شــد. این کار ســاده ای 

نبود که انستیتو پاستور ایران انجام داد.
وی بــا بیــان اینکه ما بــرای 6 تا 9 مــاه آینده 
بــه برنامــه ای دقیق نیــاز داریم، افــزود: اهداف 
این برنامه باید مشخص باشد، وضعیت ابتالء، 
مرگ، رعایــت پروتکل ها، واکسیناســیون و … را 
باید مشخص کنیم. بسیاری از اقدامات تدوین 
ایــن برنامــه را انجام دادیم. وقتــی موارد ابتالء 
به حد پایینی می رسد، نیاز به راه اندازی یکسری 
مراکــز مراقب دیــده ور داریم که بایــد بیماری را 

رصد کرده و در صورت تغییرات هشدار دهند.

سالمت  گروه  سپهرغرب، 
و  تغذیه  متخصص   :
اینکه  بیان  با  رژیم درمانی، 
باید  غذایی  رژیم های  از  هدف 
صرفا  نه  و  سالمت  ارتقای 
بیان  به  باشد،  وزن  کاهش 
تغذیه ای  باورهای  رایج ترین 

خطرناک پرداخت.
باورهــای  از  یکــی  گفــت:  نیســتانی  تیرنــگ 
اشــتباه رایــج بین عمــوم مردم، این اســت که 
ســالم ترین نــان، ســنگک اســت، اما ایــن باور 

درست نیست.
وی بــا اشــاره بــه اینکه ســالمت نــان در گرو 
ســالمت آرد، خــواص تغذیــه ای و روش طبــخ 
اســت، افــزود: در حال حاضر عمدتــًا نانوایی ها 
بــرای تهیــه نان ســنگک از آرد ســفید اســتفاده 
می کننــد بنابراین نان ســنگکی که با آرد ســفید 
تولید می شــود مزیتی بر ســایر نان های ســنتی 

ندارد.
نیســتانی با بیان اینکه نان ســنگک با حرارت 
مستقیم و ســوخت های فسیلی طبخ می شود 
ادامه داد: این موضوع باعث می شود که مواد 
زیــان بار و مضر، ســالمت نان را تحــت تأثیر قرار 

دهد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشتی، با اشــاره به اینکه برخی بر این 
باورنــد که با ریختن ســبوس روی نان ســنگک 
ســالمت آن بــه مراتب بیشــتر می شــود گفت: 

جــدا از ایــن کــه در بیشــتر مــوارد ســبوس ها 
بــه فلزات ســنگین و مشــخصًا آرســنیک آلوده 
هســتند، اضافه کردن ســبوس به نــان مزیتی 
ایجــاد  نــان  انــواع  بــا  مقایســه  در  بیشــتری 

نمی کند.
وی توصیه کرد: نان سنگک به سایر نان های 
ســنتی مزیتــی نــدارد، بنابرایــن صرفًا بــا معیار 
ســالم تر بودن این نان هــا، نمی توان توصیه به 

استفاده از آن کرد.
نیســتانی به دومین بــاور خطرناک تغذیه ای 
در بین عموم مردم اشاره کرد و افزود: بسیاری 
از افــراد معتقدند روغن هــای جانوری خصوصًا 
روغــن دنبــه بــه عنــوان چربــی مفید به ســایر 
روغن هــا ارجحیــت دارد، این باور نیز از اســاس 

غلط است.
متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانی بــا انتقاد 
از ایــن بــاور تغذیــه ای غلــط مبنــی بــر اینکه در 
گذشته مردم با اســتفاده از روغن های حیوانی 
زندگــی ســالم تری داشــتند، گفــت: گذشــتگان 
مــا بــه مشــاغلی چــون دامپــروری و کشــاورزی 
مشــغول بودنــد، بــا صنعتــی شــدن جوامع و 
مشــاغل و همچنین پدیده پشــت میز نشــینی 
نمی توان همان اصــول تغذیه ای قدیم را برای 
زندگــی امروز تجویز کرد. ضمــن این که امراض 
مختلف در گذشــته حتــی جوان ترهــا را قربانی 

می کرد.
بــه بهانــه  وی، مصــرف روغن هــا جانــوری 
ســالم تر بودن را مــورد انتقاد قرارداد و گفت: 

بــدون شــک اســتفاده از روغن هــای جانوری 
و مشــخصًا روغــن دنبــه در دراز مــدت باعــث 

انسداد عروق می شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با تاکید 
بــر این کــه قوانین علمــی تابع شــواهد علمی، 
عینــی و ثابت شــده هســتند، خاطرنشــان کرد: 
افرادی که مصرف روغن دنبه را توصیه می کنند 
اگر یافته ای مبنی بر سالمت این چربی ها دارند 

باید با مستندات علمی ثابت کنند.
وی تاکید کرد: تمامی مســتندات و شــواهد 
علمی نشان از این دارد که آثار زیانبار چربی های 

حیوانی به مراتب بیشتر از فواید آن است.
و  غلــط  ســوم،  بــاور  نیســتانی،  گفتــه  بــه 
متداولــی که بیــن عمــوم مــردم رواج دارد این 
اســت که هر زمان احســاس ضعف یا گرسنگی 

دارید بیسکویت سبوس دار بخورید.
متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی توضیح 
داد: اضافــه شــدن ســبوس بــه مــواد غذایی 
ارزش  ماکارونــی،  و  نان هــا  بیســکویت،  مثــل 
و مزیــت نســبی مــاده غذایــی را باالتــر می برد 
ولــی هرگــز بــه ایــن معنی نیســت کــه از کالری 
آن می کاهــد یــا برای ســالمت مفید اســت و یا 

می توان در مقادیر باال از آن اســتفاده کرد.
نیستانی با اشاره به این که یکی از رایج ترین 
و اشــتباه ترین باورهای عمومی این اســت که 
"دوره بارداری دوره رژیم غذایی نیســت" اضافه 
کرد: خیلی از مردم برداشت درستی از واژه رژیم 
ندارنــد، رژیم بــارداری به معنی برقــراری تعادل 

حفظ  بــرای  تغذیــه ای 
ســالمت مــادر و جنین 

است.
دوره  کــرد:  یــادآوری  وی 

بــارداری بــی تردیــد زمــان گرفتــن 
یــک  نیســت،  وزن  کاهــش  رژیــم 

خانــم بــاردار حتــی اگــر حیــن بــارداری 
وزن بســیار باالیی هم داشــته باشــد نباید 

رژیم هایــی را بــا قصد کاهــش وزن دنبال کند، 
در ایــن دوران حســاس وزن بایــد بــه صورت 

باال رود. منطقی 
نیســتانی با بیان این که زنان بــاردار نیازمند 
مشــاوره گرفتن از متخصصان تغذیه در دوران 
بــارداری هســتند، تاکیــد کــرد: ایــن توصیــه که 
در بــارداری یــا شــیردهی باید جــای دو نفر غذا 

بخوریم از پایه و اساس غلط است.
وی در ادامه با بیان این که هدف از رژیم های 
غذایی کاهش یا کنترل وزن باید ارتقای سالمت 
باشــد ادامــه داد: اگر هدف صرفــًا کاهش وزن 
باشــد، هــر راهــکاری می تواند برای الغر شــدن 
به عنوان ابزار اســتفاده شــود، ایــن کار به ضرر 

سالمت منجر خواهد شد.
نیستانی در ادامه با اشاره به این موضوع 
کــه خــوردن غذاهــای کــم کالــری بــه کاهش 
وزن کمــک می کند خاطرنشــان کــرد که برخی 
از افــراد بــرای این کــه وزنشــان را کــم کنند به 
رژیم های الغری میوه و سبزیجات رو می آورند 
و انــواع میوه هــا را در ســبد غذایی شــان قرار 

می دهنــد غافل از این که 
اســتفاده بیــش از حــد از میوه ها هم 
بــرای رژیــم الغــری مناســب نیســت و حتی به 
دلیل قند باال باعث چاق شــدن هم می شود.

وی بــا بیان اینکه اســتفاده بیش از حد نیاز 
بــدن از شــیر با هدف الغر شــدن یکــی دیگر از 
باورهــای غذایــی غلطی اســت که بســیار رایج 
از شــیر و لبنیــات در  اســت، گفــت: اســتفاده 
مقادیــر توصیــه شــده هیچ اشــکالی نــدارد و 
می توانــد ســالمت بــدن را تضمیــن کنــد ولی 
ایــن  مصــرف  در  افــراط  کــه  اینجاســت  نکتــه 
مــاده غذایــی موجب انباشــت چربــی در بدن 

می شود.
نیســتانی ادامه داد: هر لیوان شــیر 2 و نیم 
درصــد چربی معــادل 10 قاشــق برنــج )منهای 
روغــن( کالری دارد، بنابراین با این باور که شــیر 
غذایــی ســالم اســت و کالــری نــدارد نمی توان 
بیــش از مقدار توصیه شــده )دو لیوان در روز( 

از این ماده غذایی استفاده کرد.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
درمان  بر  تهران،  پزشکی  علوم 
دچار  کودکان  زودهنگام 
و  کرد  تاکید  کام  و  لب  شکاف 
گفت: والدین این کودکان باید 
از مشاوره های گفتاردرمانگر تا 

زمان بزرگسالی فرزند خود بهره ببرند.
ســمیرا آقادوســت افــزود: مــاه جــوالی بــه 
از اختــالالت  آگاهــی و پیشــگیری  عنــوان مــاه 
کام(،  و  لــب  )شــکاف  صــورت  جمجمــه ای 

نامگذاری شده است.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب که شــکاف لب و 
کام به عنــوان شــایع ترین اختــالل جمجمــه ای 
صــورت شــناخته می شــود، گفت: از هــر 800 تا 
1000 کــودک که متولد می شــوند، یک نفر دچار 

اختالل شکاف لب و کام است.
ایــن گفتاردرمانگــر و عضو تیم شــکاف لب و 
کام دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، ادامه داد: 
شــکاف لــب و کام می تواند به شــکل یک طرفه 

یا دو طرفه در صورت اتفاق بیافتد.

آقادوســت بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه علل 
مختلفــی بــرای بــروز عارضه شــکاف لــب و کام 
مطــرح اســت، گفت: علــت اصلی آن مشــخص 
نیســت، امــا نقش ژنتیــک در بــروز ایــن عارضه 
برجســته اســت. از همین رو، مادرانــی که برای 
اول  فرزنــد  و  می شــوند  آمــاده  دوم  بــارداری 
آنهــا دچار شــکاف لب و کام اســت، بایــد قبل از 

بارداری نسبت به مشاوره ژنتیک اقدام کنند.
دوران  در  مــادر  تغذیــه  داد:  ادامــه  وی 
بارداری، داروهایی که در سه ماهه اول بارداری 
مصــرف می کند، تشعشــات محیطــی و امواج، 
از دیگــر عواملی هســتند کــه می توانــد در بروز 

عارضه شکاف لب و کام تأثیرگذار باشد.
عضــو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهــران، اظهار کرد: عارضه شــکاف لــب و کام در 

پسران بیشتر از دختران مشاهده می شود.
وی با اشــاره بــه انواع مشــکالتی که عارضه 
شکاف لب و کام به دنبال دارد، گفت: این افراد 
در تغذیه و بلع، صحبت کردن و…، دچار مشکل 
روزهــای  همــان  از  می بایســت  کــه  می شــوند 
نخســت کودکی، یک گفتاردرمانگــر در کنار آنها 

باشد و این مشاوره تا بزرگسالی نیز ادامه یابد.
آقادوســت افــزود: گفتاردرمانگــر، می تواند 
نســبت بــه اصــالح گفتــار کــودک و همچنیــن 
ســایر مشــکالتی که با او همراه است، مشاوره 

بدهد.
وی با تاکید بر درمان زودهنگام این کودکان، 
گفــت: در پروتــکل درمانی این افراد، نیاز اســت 
گفتاردرمانگــر،  از  متشــکل  درمانــی  تیــم  کــه 
ارتودنتیســت، جــراح فک و صــورت، متخصص 

اطفال، روانشناس و…، حضور داشته باشند.
آقادوست با اشاره به فعالیت تیم تخصصی 
شکاف لب و کام دانشکده توانبخشی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران، افزود: درمــان زودهنگام 
ایــن کــودکان، نتایــج اثربخش تــری دارد و الزم 
اســت که والدین نســبت به درمــان فرزند خود 

که این عارضه را دارد، زودتر اقدام کنند.
وی گفــت: کلینیــک شــکاف لــب و کام در دو 
دانشکده دندانپزشــکی و توانبخشی دانشگاه 
علــوم پزشــکی تهــران فعــال اســت و بــه ایــن 
بیمــاران از بدو تولد تا بزرگســالی، خدمات ارائه 

می دهد.

هشدار

کرونا

آقادوست

تیرنگ نیستانی

یــــم غذایی  ژ باورهای خطرناک در  ر
ین نان نیست سنـگک سالم تر

کرونا هنوز یک تهدید است
 در نوبت سوم واکسن کرونا 

موفق نبوده ایم

شایع ترین اختالالت جمجمه ای صورت؛ اهمیت درمان کودکان شکاف لب و کام

گــذر از مرحلــه فــاز حــاد پاندمــی و برنامه ریزی بــرای مرحله بعــد از پاندمی بســیار کار 
دشواری بوده و باید دقیق باشد. این کار در کشورهای مختلف، متفاوت است. شاید 
بتوانیم از تجربه کشورها استفاده کرده و مطالعه کنیم، اما قطعًا تجربه کشور خودمان 
با کشــورهای دیگر متفاوت خواهد بود. بنابراین همکاران باید پاســخ دهند که چگونه 

مطابق ویژگی های کشور خودمان فاز بعدی را طراحی کرده و اجرا کنیم.
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فواید نوشیدن دمنوش 
نعناع در تمام فصول

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
افزودن نعناع به  برای  راه  ساده ترین 
رژیم غذایی این است که مقداری برگ 
معجون  و  جوشانده  آب  در  را  نعناع 
در دمای دلخواه در طول روز مصرف 

شود.
در  رایــج  خوراکــی  مــواد  از  یکــی 
آشــپزخانه بــرگ نعنــاع اســت. ســاده ترین روش برای 
گنجانــدن آن در رژیــم غذایی، جوشــاندن مقداری برگ 
نعنــاع در آب و مصــرف معجــون در طول روز اســت. با 
توجه به تاثیر طراوت بخشی و خنک کنندگی این سبزی، 
می توانــد جایگزینــی ســالم بــرای انــواع نوشــیدنی ها 

معمول و نوشیدنی های کافئین دار باشد.
نعناع از جمله سبزیجاتی است که هم در آشپزی و 
هم برای اهداف دارویی استفاده می شود، پراشتهایی 
و پرخــوری را کنترل کرده، به کاهش وزن کمک، تعادل 
الکترولیت هــا را حفــظ، دمــای بدن را تنظیم و ســطح 
انــرژی بــدن را در طــول روز حفــظ می کنــد. همچنین 
ســاده ترین راه بــرای هیدراتــه مانــدن بــدن در تمــام 

فصول و نه تنها فصل تابستان است.
بــه گفته کارشناســان، بــرای هضم، جــذب و دفع 
بهتر باید در تمام فصول به اندازه کافی آب بنوشید. 
تامیــن آب مــورد نیــاز بدن ســالمت پوســت را حفظ 
کرده و روند فرسودگی را به تاخیر می اندازد و در عین 
حال جذب مواد مغذی را در روده بهبود می بخشــد. 
همچنین دمنوش نعناع از یبوســت پیشــگیری و آن 
را درمــان، دمای بدن را تنظیم، ســم زدایی طبیعی را 

بهینه و فشار خون را حفظ می کند.
مصــرف نعناع همچنین به بهبــود خلق و خو کمک 
می کند. نوشیدن دمنوش نعناع در شب باعث میشود 

تا خواب سالمی داشته باشید و ذهن را آرام میکند.

 فوائد مصرف دمنوش نعناع در تمام فصول
اســت  ممکــن  تابســتان  فصــل  در  در حالی کــه 
فــرد تمایل داشــته باشــد از نوشــیدنی های ســرد و 
کافئیــن دار بــرای غلبــه بــر گرما مصــرف کنــد، باید از 
دمنــوش نعنــاع مصرف کرد تــا بدن به طــور طبیعی 
خنــک بمانــد و میل بــه نوشــیدنی های ناســالم رفع 

شود.
به گــزارش هندوســتان تایمز، در طول زمســتان، 
فرد خیلی احســاس تشــنگی ندارد. دمنــوش نعناع 
به دلیــل خاصیــت طــراوت بخشــی می توانــد گزینــه 
مناســبی باشــد. نوشــیدن دمنــوش گــرم نعنــاع به 
هضم و ســوخت و ســاز بهتر مــواد غذایــی در فصل 
ســرد کمک می کند زیرا در زمســتان اشــتها به شکل 

طبیعی بیشتر می شود.

ورزش در محیط های 
کم اکسیژن بر عملکرد 

شناختی مغز تاثیر می گذارد
سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
در  ورزش  اثرات  مورد  در  تحقیقات 
مغز  روی  بر  اکسیژن  کم  محیط های 
با  شناختی  عملکرد  که  داد  نشان 
حد  از  کمتر  مقادیر  حمل  وجود 
وخیم  خون  توسط  اکسیژن  معمول 

می شود.
به گــزارش خبرنگار مهــر به نقل از ســاینس دیلی، 
هنگامــی کــه فعالیت هــای دشــوار فیزیکــی در ارتفاع 
باال یا ســایر محیط های کم اکســیژن انجام می شوند، 
هماهنگی و تصمیم گیری بموقع مهم است. در برخی 
موارد، مانند کوهنوردی، این قابلیت ها ممکن اســت 

تفاوت بین مرگ و زندگی باشد.
مطالعه محققان دانشــگاه تســوکوبا ژاپن نشــان 
داد که کاهش فعالیت عصبی در نواحی مغز مسئول 
عملکردهــای شــناختی مرتبــط بــا کنتــرل اجرایــی و 
عملکرد شناختی در حین ورزش در شرایط کم اکسیژن 
می تواند از طریق حفظ اکسیژن قابل پیشگیری باشد.

اثبــات این علیت، که کاهــش در فعالیت و عملکرد 
عصبی ناشــی از دسترســی کم اکســیژن به بافت مغز 
است، به دلیل پیچیدگی مغز و تمام عملکردهای آن، 

ساده نیست.
پروفسور »هیداکی سویا«، سرپرست تیم تحقیق، 
می گویــد: »ما اثرات شــرایط کم اکســیژنی را که در آن 
سطح اکسیژن خون کاهش می یابد با شرایطی که در 
آن سطح اکسیژن خون در طول ورزش ثابت می ماند، 
مقایســه کردیم.  با انجام این کار، میزان کم اکســیژن 
را بــه عنــوان عاملی بــرای کاهــش فعالیــت عصبی و 
کاهش عملکرد تشخیص دادیم.« فعالیت عصبی در 
قشــر جلوی مغز با طیف ســنجی عملکردی نزدیک به 
مادون قرمز برای نشــان دادن تغییــر در هموگلوبین 
اکســیژن دار اندازه گیــری شــد. عملکــرد شــناختی بــا 
استفاده از تداخل استروپ، که تفاوت در زمان تکمیل 

بین آزمایش های خنثی و ناسازگار است، ارزیابی شد.
این مطالعه نشان می دهد که تامین اکسیژن برای 
حفظ عملکرد شناختی در طول ورزش در محیط های 

کم اکسیژن مهم است. 
در  فیزیکــی  فعالیت هــای  کــه  زمانــی  اینــرو  از 
محیط هــای کم اکســیژن انجام می شــوند، باید اثرات 

خستگی شناختی را در نظر گرفت.

تحلیل

سالمت ژن عامل ابتالی زنان به آلزایمر کشف شد
سپهرغرب، گروه سالمت:محقق این تحقیق و رئیس ژنتیک زیست پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون ایاالت متحده، گفت: این یکی از معدود و شاید قوی ترین ارتباط های یک عامل خطر ژنتیکی برای آلزایمر مختص زنان است.

در این تحقیق گروهی از دانشــگاه شــیکاگو و دانشــکده پزشــکی دانشــگاه بوســتون با اســتفاده از 2 مجموعه داده نامرتبط و روش های مختلف دنبال پیوندهای ژنتیکی بودند. یک مجموعه داده این تحقیق از خانواده بزرگی از هاتریت ها )جمعیتی در 
ایاالت متحده با سبک زندگی و عقاید خاص( و تمام افراد مورد مطالعه زن بودند. این گروه همچنین داده های ژنتیکی 10 هزار و 340 زن را که فاقد APOE4 بودند نیز تجزیه و تحلیل کردند. این ژن یک عامل خطر شناخته شده آلزایمر است که توسط حدود 
60 درصد از افراد با اصل و نسب اروپایی و حدود 26 درصد از جمعیت عمومی حمل می شود. برای هر 2 مجموعه داده ژن جدید MGMT به  طور قابل  توجهی با ابتال به بیماری آلزایمر مرتبط بود. فارر گفت: این یافته ها ویژه است زیرا به  طور مستقل در 2 

جمعیت مجزا با استفاده از رویکردهای مختلف کشف شد. در حالی که یافته ها در مجموعه داده بزرگ در زنانی که APOE4 ندارند، برجسته تر و نمونه هاتریت ها برای ارزیابی این الگو بسیار کوچک بود.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
سکته  میلیون   12.2 ساالنه 
می دهد  رخ  جهان  در  مغزی 
زنان  در  آن  از  نیمی  تقریبًا  که 
زده  تخمین  اما  می افتد،  اتفاق 
تمام  از  درصد   80 که  می شود 
با کاهش عوامل خطر  سکته ها 

قابل پیشگیری است.
ســکته مغزی نتیجه کمبود اکســیژن و خون 
غنــی از مــواد مغــذی در مغز اســت کــه ممکن 
است به دلیل انسداد )سکته مغزی ایسکمیک( 
یا پارگی رگ خونی )سکته مغزی هموراژیک( رخ 

دهد.
ســکته مغزی یک اورژانس پزشــکی است. هر 
چــه زودتر فــرد تحت درمــان قرار گیرد، شــانس 

بهبودی او بیشتر است.
 12.2 از  بیــش  ســاالنه  جهــان،  سراســر  در 
میلیون ســکته جدید رخ می دهد و تخمین زده 
می شود که 101 میلیون نفر در حال حاضر سکته 

مغزی را تجربه کرده اند.
آنجایــی کــه زنــان بیشــتر از مــردان عمــر  از 
می کنند، خطر ســکته مغزی در طول عمرشــان 
بیشــتر از مــردان اســت. از هــر 5 زن 55 تــا 75 

ساله 1 نفر دچار سکته مغزی می شود.
تحقیقــات جدید برای درک عوامل جنســیتی 
کــه در بــروز ســکته مغــزی نقــش دارند، نشــان 

می دهــد زنانــی کــه نابــاروری، ســقط جنیــن یــا 
مرده زایی را تجربه کرده اند، ممکن اســت بیشتر 

در معرض خطر سکته مغزی باشند.
شــواهد قبلی نشــان داده اســت کــه ترکیب 
عوامــل  و  خوراکــی  بــارداری  ضــد  قرص هــای 
هورمونــی در دوران بــارداری بــا افزایــش خطــر 

سکته مغزی مرتبط است.
دکتر »گیتا میش را«، اســتاد اپیدمیولوژی در 
دانشــگاه کوئینزلند انگلیس، داده های هشــت 
مطالعه بزرگ طوالنی مدت را که در هفت کشور 
)اســترالیا، چیــن، ژاپن، هلنــد، ســوئد، بریتانیا و 
ایاالت متحده آمریکا( انجام شده بود، گردآوری 
کــرد کــه در مجمــوع بیــش از 618000 زن 32 تا 

73 ساله را شامل می شد.
زنانــی کــه ســابقه نابــاروری، ســقط جنین یا 
مرده زایی داشــتند، در داده ها گنجانده شدند. 
سکته های غیرمرگبار با استفاده از پرسش نامه، 
ثبــت ملــی بیمــار  یــا  پرونده هــای بیمارســتانی 
گزارش می شــوند و سکته های مغزی ُکشنده از 

ثبت مرگ شناسایی می شوند.
یافته ها نشان می دهد که 2.8 درصد از زنان 
حداقل یک ســکته مغزی غیرمرگبار و 0.7 درصد 
ســکته مغزی ُکشنده داشــته اند. 24,873 زن 
ســابقه مرده زایی و 91,569 زن ســابقه ســقط 

جنین داشتند.
در مقایســه بــا زنانی که بــارداری داشــته اند 

امــا هرگز ســقط جنیــن نکرده انــد، زنان با ســه 
ســقط جنیــن یــا بیشــتر، 35 درصــد بیشــتر در 
معــرض خطــر ســکته مغزی غیــر ُکشــنده و 82 
درصد بیشتر در معرض خطر سکته ُکشنده قرار 
دارند. محققان همچنیــن دریافتند که ناباروری 
با افزایش خطر ســکته مغزی غیرُکشنده مرتبط 

است.

موارد  یافته ها  سکته،  نوع  به  نگاهی  با   
زیر را نشان می دهد:

نابــاروری بــا افزایش خطر ســکته مغــزی غیر 
ُکشــنده همراه بــود، مرده زایی مکــرر با افزایش 
ســکته مغــزی ایســکمیک غیــر ُکشــنده همــراه 
بود و ســقط مکرر با افزایش خطر ســکته مغزی 

غیرُکشنده و ُکشنده همراه بود.
دکتر میش را می گوید: »مکانیســم مســئول 
افزایش خطر، حوزه ای از تحقیقات فعال اســت 
و می توانــد بــه دلیــل عوامــل خطر رایــج مانند 
عوامــل ژنتیکی باشــد کــه ممکن اســت زنان را 
مستعد ابتالء به از دست دادن بارداری و سکته 
مغــزی کنــد. همچنیــن ممکــن اســت بــه دلیل 

اختالل عملکرد غدد درون ریز باشد.«
کــه  افــرادی  می کننــد  توصیــه  محققــان 
ناباروری، ســقط جنیــن یا مرده زایــی را تجربه 
و  ســالم  غذایــی  رژیــم  می تواننــد  کرده انــد، 
ســبک زندگی خود را برای بهبود سالمت قلب 

دهند. تغییر  خود 
دکتــر میــش را توضیــح داد: »بــا 
توجــه بــه اینکــه در بیشــتر مــوارد 
یــک دهــه  ســکته مغــزی حداقــل 
پــس از از دســت دادن بارداری رخ 
داده اســت، آگاهــی از اینکــه یــک 

زن در معــرض خطــر بیشــتر ســکته 
مغــزی اســت، فرصتــی بــرای نظارت 

بر ســالمت خود و ایجــاد تغییراتی در 
ســبک زندگی او می تواند به جلوگیری 

از ســکته مغزی کمک کنــد. این موارد 
شــامل تــرک ســیگار، فعالیــت بدنــی و 

داشــتن یک رژیم غذایی سالم است.«
یافته هــای  محققــان،  گفتــه  بــه 
مطالعــه نشــان می دهــد که ســابقه 

بــاروری زنان بایــد در ارزیابــی عوامل 
خطــر بیمــاری قلبــی عروقی بیشــتر 

مورد توجه قرار گیرد.
تحقیقــات بیشــتر در ایــن زمینــه 
کمک می کنــد تا بهتــر درک کنیم که 
چرا ناباروری، از دســت دادن بارداری 

و ســکته ممکن اســت بــرای کمک به 
کاهــش خطــر ســکته مغــزی و بهبــود 

دادن  دســت  از  و  نابــاروری  درمان هــای 
بارداری مؤثر باشد.

گروه  سپهرغرب، 
عقل  زوال  سالمت: 
بسیاری  توانایی  بر 
تفکر،  برای  افراد  از 
و  خاطرات  یادآوری 
تأثیر  مغز  عملکرد 

می گذارد.
هیــچ  عقــل  زوال  کــه  آنجایــی  از 
درمانــی ندارد، مراقبت اغلب حمایتی 
اســت تا بــه افــراد مبتال بــه زوال عقل 
کمــک کنــد تــا زمانی کــه ممکن اســت 

کیفیت زندگی باالتری داشته باشند.
محققــان  جدیــد  تحقیقــات 
نشــان  کانــادا  کــوان  ادیــت  دانشــگاه 
می دهد که گردشــگری یا »ســفر 
اســت  ممکــن  درمانــی« 
آرامــش روانــی  بــرای 
با  و  باشــد  مفیــد 
وجــود چندین 
لفــه  مؤ

مثبــت  تأثیــر  مغــز  ســالمت  بــر  می توانــد 
بگذارد.

بــرای  دارنــد  دوســت  مــردم  از  بســیاری 
استراحت و آرامش ســفر کنند اما ممکن است 
مزایای شناختی قابل توجهی نیز وجود داشته 

باشد.
زوال عقل یک اختالل عصبی است که توانایی 
فــرد را بــرای تفکر، اســتدالل و به خاطر ســپردن 
تغییــر می دهــد. اغلــب، زوال عقــل افراد مســن 
را تحــت تأثیــر قرار می دهــد، اما در برخــی موارد، 
ممکن است در بزرگســاالن جوان تر نیز رخ دهد. 
بیماری آلزایمر شایع ترین شکل زوال عقل است.

تا  خفیف  از  می تواند  عقل  زوال  عالئم   
شدید متغیر باشد، اما افراد مبتال به زوال عقل 

می توانند موارد زیر را تجربه کنند:
گیجی، گم شدن یا سرگردانی در مناطقی که 
زمانی آشنا بودید، مشکل در به خاطر آوردن، از 
جمله نام دوســتان یا اقوام، مشکالت حرکتی یا 
انجام وظایف، تکرار سواالت یکسان و استفاده 
از کلماتی که برای توصیف اشــیا آشــنا مناســب 

نیستند.
محققان هنوز در تالش هستند تا به بهترین 
شــکل به افراد مبتــال به زوال عقــل کمک کنند. 
یکــی از زمینه هــای مــورد عالقــه ایــن اســت که 

چگونه ســفر ممکن اســت بــرای افــراد مبتال به 
زوال عقل مفید باشد.

بالقــوه  ایــن مطالعــه مزایــای  نویســندگان 
گردشــگری را کــه گاهــی اوقات »ســفر درمانی« 
نامیده می شــود، در درمان افــراد مبتال به زوال 

عقل پیشنهاد کردند.

محققان  که  تعریف هایی  از  یکی   
از  »بازدید  کردند،  استفاده  گردشگری  از 
مکان های خارج از محیط روزمره فرد که بیش از 
یک سال به آنجا نرفته باشد«. آنها خاطرنشان 
می کنند که تجربه گردشگری چهار مؤلفه اصلی 

دارد:
چگونه بر احساسات، عواطف و خلق و خوی 
تأثیر می گــذارد )تجربه عاطفی(، چگونه بر افکار 
و خاطــرات تأثیــر می گــذارد )تجربــه شــناختی(، 
چگونه بر رفتار تأثیر می گذارد )تجربه مادرزادی( 
و چگونــه بــر حــواس تأثیــر می گــذارد )تجربــه 

حسی(.
محققان این مطالعه به این نتیجه رســیدند 
که گردشــگری ممکن است از طریق مؤلفه های 
مختلــف تأثیــر مثبــت بالقــوه ای بــر آرامــش و 

کیفیت زندگی داشته باشد.

 محققان معتقدند گردشگری می تواند 

بر حوزه های زیر و بسیاری از عناصر دیگر درمان 
تأثیر بگذارد:

تحریــک شــناختی و حســی؛ ســفر افــکار و 
دانــش را تحریــک می کنــد، کــه ممکــن اســت 

بــرای افراد مبتال به زوال عقل مفید باشــد.
محیــط؛ ســفر افــراد را در محیــط جدیــدی 
قــرار می دهــد و می تواند تعامــل اجتماعی را 
افزایــش دهد، کــه می توانــد عملکــرد مغز را 

بــرای افراد مبتال به زوال عقــل تحریک کند.
شــامل  خــود  ماهیــت  طبــق  ســفر  ورزش؛ 
حرکــت و ورزش اســت. حفظ و بهبــود عملکرد 
فیزیکــی می تواند بــه افراد مبتال بــه زوال عقل 

کمک کند.
حالــی  در  درمانــی؛  موســیقی  از  اســتفاده 
که ســفر همیشه شــامل موســیقی نمی شود، 
موســیقی می توانــد بــه بهبــود عملکــرد مغــز 
و تقویــت خلــق و خــوی افــراد مبتــال بــه زوال 
عقــل کمــک کند. بنابراین ســفرهایی کــه تمرکز 
بیشــتری روی موســیقی دارند می توانند مفید 

باشند.
یــادآوری خاطــرات؛ صحبت کــردن و یادآوری 
تجربیــات گذشــته می تواند برای افــراد مبتال به 
زوال عقل مفید باشــد. گردشگری ممکن است 
بــه تحریک خاطرات در افــراد مبتال به زوال عقل 

کمک کند.

چرا بهبودیافتگان از کرونا به درد معده و روده مبتال می شوند؟
را  روده  ناحیه  میکروبیوم  زیرا  دارد  جدی  عواقب  روده  ناحیه  به  عفونت  ورود  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 

تغییر می دهد و ممکن است باعث التهاب، اسهال، سوءهاضمه و درد غیرطبیعی حین غذا خوردن شود.
درحالی که معموال تب، ســرفه شــدید، گلودرد و لرز به  عنوان عالئم اصلی کووید 19 شــناخته می شــود، 
ویروس با روش های بیشتری بر بدن انسان از جمله اختالل در عملکرد طبیعی روده و معده تاثیر می گذارد.
بر اســاس گزارش ایندیان اکســپرس تعداد زیادی از بیمارانی که یا از این بیماری بهبود یافته اند یا از آن رنج 

می برند، مشکالت روده و معده را تجربه کرده اند.
راشــی چــودری، مربــی ورزش  بیماران مبتال به دیابت، اظهــار کرد: تعداد زیادی از بیمــاران در مرحله پس از 

کووید 19 مشکالت روده و معده را تجربه می کنند.
چودری در توضیح دلیل احتمالی حمله ویروس به معده بیماران گفت: علی رغم اینکه کووید 19 عمدتا یک بیماری تنفسی 

در نظر گرفته می شود، این عفونت بر عملکرد روده و معده نیز تاثیر می گذارد.
وی افزود: دلیل اصلی این مشــکل تمایل ویروس برای اتصال به گیرنده های پروتئینی به نام ACE2 اســت که به تعداد زیاد 
در روده انسان وجود دارد. ورود عفونت به ناحیه روده عواقب جدی دارد زیرا میکروبیوم ناحیه روده را تغییر می دهد و ممکن 

است باعث التهاب، اسهال، سوءهاضمه و درد غیرطبیعی حین غذا خوردن شود.
چــودری بیــان کرد: وجود ویروس در قســمت روده می تواند باعث شــکم درد به دلیل التهاب اعصاب روده شــود. دلیلی که 
این مشکل را بدتر می کند، این واقعیت است که ماندگاری ویروس در قسمت روده در مقایسه با دستگاه تنفسی طوالنی تر و 

ممکن است هفته ها بعد از خارج شدن ویروس از سیستم تنفسی ادامه داشته باشد.

 چگونه روده خود را تقویت کنیم؟
تنها راهی که چودری برای مبارزه با تاثیر ویروس کشنده 

بر روده پیشنهاد کرده، تقویت میکروبیوتای روده است.

 در ذیل چند پیشنهاد برای کمک به بیماران برای 
احساس بهتر ارائه شده است

حــذف تمــام غذاهــای فــرآوری شــده از رژیــم غذایــی 
می تواند به بهبود مشکل روده کمک زیادی کند. با وجود 
اینکــه مصــرف غذاهــای ســریع و فــرآوری شــده حتی در 
مواقع عادی مشکل ساز است اما کسانی که از مشکالت 
روده رنــج می برنــد، باید به هر قیمتــی از غذاهای فرآوری 

شده اجتناب کنند.
مصرف مقدار زیادی ســبزیجات و میوه ها نیز می تواند 

درد ناشی از التهاب در قسمت روده را تسکین دهد.
نوشــیدن مقــدار کافی آب و مایعات همیشــه روشــی 
مفیــد اســت و می توانــد بــه بیمارانــی کــه از بیماری های 
پــس از کوویــد رنج می برند، کمک کنــد. مایعات به حذف 
ســموم از داخل بدن همچنین به تامین اکســیژن بیشتر 

به اندام ها کمک خواهد کرد.

اهدای خون بانوان در کشور زیر 5درصد
از  انتقال گفت: میزان اهدای خون توسط بانوان که نیمی  سپهرغرب، گروه سالمت: مدیرعامل سازمان 

جامعه را تشکیل می دهند، کم و زیر 5درصد اهدای خون در کشور توسط زنان انجام می شود.
دکتــر مصطفــی جمالــی در مورد اینکــه چرا اهدای خون در ایران توســط بانوان کم اســت، افزود: مشــکل 
اساســی این اســت که مــا امکانات اهدای خون را در نزدیکی محل زندگی بانــوان نداریم و باید این امکانات را 

فراهم کنیم تا دشواری های رسیدن به محل اهدای خون برای آنان مرتفع شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر متوسطه اهدای خون توسط بانوان در کشور زیر 5درصد است، اما وقتی در 
برخی از محالت تهران شــرایط موقت اهدای خون که در دســترس بانوان باشــد و به محل زندگی آنها نزدیک 

باشد را فراهم کردیم، شاهد بودیم که میزان اهدای خون توسط بانوان به حدود 25 درصد رسید.
مدیرعامل سازمان انتقال خون خاطرنشان کرد: پس اشکال از ماست، که نتوانسته ایم امکاناتی که برای اهدای خون الزم 

است و باید در نزدیک محل زندگی مردم باشد را فراهم کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه فرهنگ ســازی برای تشــویق و ترغیب مردم و بخصــوص بانوان در اهــدای خون هم نقــش مهمی دارد، 
تاکید کرد: در این زمینه هم برنامه هایی با معاونت زنان و خانواده ریاســت جمهوری، وزارت ارشــاد و فرهنگ اسالمی، معاونت 

دانشــجویی دانشگاه ها و آموزش و پرورش در دست انجام داریم که میزان اهدای خون توسط بانوان افزایش یابد.
جمالــی گفــت: اما اینکه، اگر بخواهیم اهدای خون را توســط بانــوان را به عنوان مثال از 5درصد به 10 درصد برســانیم، کار 
زمان بری اســت، ولی ما این کار را دنبال می کنیم، چون نصف جمعیت کشــور را بانوان تشــکیل می دهند و مثل این اســت که 

نصف جامعه را نتوانستیم برای اهدای خون فرهنگ سازی کنیم.
وی تأکید کرد: ضمن اینکه اهدای خون کاری مقدس  و ارزشــمند اســت و به نظر من این وظیفه ما اســت که زمینه و امکان 
اهــدای خــون برای بانوان را بتوانیــم در جامعه طوری فراهم کنیم که بتوانند در نزدیکی محل زندگی خودشــان، اهدای خون 

داشته باشند.
ســال زنــان هرچهار ماه یک بار و درســال در مجموع 3 بار و مردان هرســه مــاه یک بار و در مجموع  در  بــار   4

می توانند خون اهدا کنند.
حداقل سن قابل قبول برای اهدای خون 18 سال تمام و حداکثر سن 60 سال تمام 

است. حداکثر سن برای اولین اهدای 
خون 60 ســال اســت و برای دفعات 
بعــدی ســن اهداکننــده مســتمر )با 
ســابقه حداقل 2 بار اهدای خون در 

سال( حداکثر 65 سال است.
قزویــن،  لرســتان،  اســتان های 
جنوبــی،  خراســان  کردســتان، 
گلســتان، خراسان شــمالی و زنجان 
دارای  کشــور  اســتان ها  بیــن  از 
خــون  اهــدای  شــاخص  بیشــترین 
توســط بانوان هســتند. ســاالنه در 
کشــور بیــش از 2 میلیــون نفــر بــه 
صــورت کامــال داوطلبانه خون اهدا 

می کنند.

دکتر مصطفی عالئم کرونا
جمالی

دمنوش

ورزش کردن

یسک سکته را افزایش می دهد ی و سقط جنین ر ور نابار

خطر سکده

یافته محققان کانادایی؛

سفــــردرمانی شیوه ای موثر برای درمان زوال عقل

یافته تحقیقاتی



امیر مومنان، حضرت علی )ع(:
هَوَة َعِمَی الَقلُب عِن العاِقَبِة. إذا أبَصَرِت الَعیُن الّشَ

گردد. کور  گر چشم، شهوت بین شود، دل از عاقبت بینی  ا
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صهیونیست ها حتی 
نمی توانند خواب حمله به 

ایران را ببینند
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: 
خواب  نمی توانند  حتی  صهیونیست ها 

حمله به ایران را ببینند.
علــی باقــری در گفت وگــو بــا شــبکه 
بــه  پاســخ  در  یمــن،  المســیره  خبــری 
ســوالی در ارتبــاط با برخــی از تهدیدات 
تصریــح  ایــران  علیــه  صهیونســیتی  رژیــم  مقامــات 
کــرد: صهیونیســت ها ، حتــی خــواب حملــه به ایــران را 
نمی تواننــد ببیننــد و اگــر یــک موقع هم خــواب حمله 
بــه ایــران را ببینند ، یقیــن بدانند که از آن خــواب بیدار 

نخواهند شد .

موکب های اربعین حسینی 
تمامًا مردمی هستند

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
معاون فرهنگی و مشارکت های مردمی 
گفت:  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد 
تمامًا  حسینی  اربعین  موکب های 
اربعین  در  ما  تأکید  و  هستند  مردمی 
امسال به مواکب ایرانی این است که با 

موکب های عراقی ترکیب شوند.
یوســف افضلــی در خصــوص فعالیت هــای کمیتــه 
مشــارکت مردمــی گفــت: آغــاز ثبــت نــام موکب هــا از 
هفته هــای پیشــین انجــام شــده و تاکنــون ثبــت نــام 
ســه هــزار موکــب بــرای خدمــت رســانی بــه زوار امام 
حســین )ع( صورت گرفته اســت. در سال جاری پروانه 
موکب هایــی کــه جدیــد ثبــت نــام می کننــد یک ســاله 
صــادر می شــود و پروانــه موکب هایــی که در ســنوات 
قبــل ثبــت نــام آنهــا انجــام شــده ســه ســاله تمدیــد 

خواهد شد.
وی ادامه داد: پیش بینی امسال ما حضور حداکثری 
مردم را نوید می دهد. از آنجایی که هوا رو به گرماســت 
دغدغــه مــا در ســتاد بازســازی و مواکــب موضوعاتــی 
همچــون ســرمایش، آب، یخ و ماشــین های یخچال دار 
اســت و مهمتریــن تاکیدمــان بــرای اســکان زائــران در 

کربالست.
افضلــی افــزود: به جهــت گرمای هــوا، اســتراحت در 
روز و پیاده روی در شــب را به زائران پیشــنهاد کرده و به 
موکب های ایرانی دســتور همکاری بیشتر با موکب های 

عراقی را دادیم تا خدمات بهتری به زائران ارائه دهند.

 ترکیب موکب های ایرانی و عراقی در اربعین 1401
ســتاد  مردمــی  مشــارکت های  و  فرهنگــی  معــاون 
توسعه و بازســازی عتبات عالیات ادامه داد: موکب ها 
به قول رهبری معظم انقالب تمامًا مردمی هســتند و 
به همین جهــت خدمات و نذورات را از مردم می گیرند 
مــا روش ها و تجربه هــا را با آنها در میان گذاشــته و به 
آنها مشــورت می دهیم. بیشــترین تاکیدمان این است 

که با موکب های عراقی ها ترکیب شــوند. 
زمیــن، آب و اســکان از عراقی هــا و ایرانی ها با کمک 
آنها در راستای بهتر شــدن امکانات بسازند و تجربیات 

خود را انتقال دهند.

 راه اندازی و ایجاد کارخانه یخ سازی در عراق
وی در خصوص امکاناتی که امســال در ستاد عتبات 
در خصوص یخ ســازی تدارک دیده شــده اســت عنوان 
کــرد: دســتگاه های یخ ســاز در نجــف، کربــال و کاظمین 
وجــود دارد و ما نیز درصدد ســاختن کارخانه یخ ســازی 

در سالهای آینده هستیم. 
امســال نیــز دســتگاه آب بندی در نجف داشــته و در 
ســامرا کارخانه ای در راســتای ارائه امکانات بهتر افتتاح 
شــده و در حال برنامه ریزی هســتیم تا در طول مســیر 
ســرویس های بهداشتی بیشتری را تعبیه کنیم تا فضای 
بهداشــتی برای زائران و مشــتاقان زیارت اربعین فراهم 

کنیم.
افضلــی در ادامــه گفت: خدمــات در فضــای اربعین 
به زائران در هر صورتی داده می شــود و مشــکلی پیش 
نمی آید و عراقی ها پای کار هســتند و از دل و جان مایه 
می گذارند. بیشتر باید فرهنگ سازی شود. از طریق این 
جمعیــت میلیونی که به عــراق می آیند باید ارتباط ایران 
بــا دیگــر کشــورها را بیشــتر کنیم و دوســتی مــا بین دو 
ملت ایران و عراق بیشــتر شــود تا زمینه ساز ظهور برای 

حضرت حجت )عج( باشد.

 تهیه و توزیع چهار هزار پرس غذا از فعالیت های 
موکب های توانمند

وی ادامــه داد: از آنجایــی کــه ســه هــزار موکب ثبت 
نامــی داریــم تنها بعضــی موکب هــا توانمند هســتند و 
بعضــی موکب هــا خدمــات محدودتری ارائــه می دهند 
مخصوصــًا اســتان خوزســتان کــه خدمــات مربــوط به 
چــای را هــم ثبــت می کنــد کــه اینها جــز مواکــب داخلی 
محسوب می شــوند. ما موکب هایی توانمند را به عراق 

می فرستیم.
افضلی با اشــاره به معیارهــای موکب توانمند گفت: 
موکب هایــی را توانمند محســوب می کنیــم که حداقل 
اســکان هزار نفر در شــبانه روز را بتوانند پشتیبانی کنند 
و روزانه چهار هــزار غذا تهیه و توزیع کنند این موکب ها 
را به عراق فرســتاده می شــوند و اگر موکبی با امکانات 
محدود تر بود دو سه موکب کوچک تر را ترکیب می کنیم 

تا بتوانند اقدامات متناسبی ارائه دهند.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
کشور  در  دوباره  کرونا  جهان: 
آمار  تا  شد  باعث  و  گرفت  اوج 
روزانه بیماران جدید، مجددا 4 
می توان  واقع  در  شود.  رقمی 
بهاری  خواب  از  کرونا  که  گفت 

بیدار شده است.
چند هفته ای بود که آمار کرونا در کشور روند 
نزولی داشت و حتی روزهای بدون فوتی هم در 

یک ماه گذشته تجربه شد.
همیــن آمــار و ارقــام، باعــث شــد تــا رعایــت 
پروتکل هــا بــه پایین تریــن حــد خــود از ابتــدای 
شــروع پاندمی کرونا در کشور برســد، به طوری 
که گفته می شــود در شــرایط کنونی، کمتر از 10 
درصــد جامعه از ماســک اســتفاده می کنند. در 
همین حال، رعایت سایر پروتکل ها نیز فراموش 
شــده و این احســاس به وجود آمده اســت که 

کرونا تمام شده است.
از مدیــران وزارت  شــاید اظهــار نظــر برخــی 

بهداشــت، مبنی بــر اینکه کرونا در کشــور کنترل 
شــده اســت، باعث گردیده از وجود کرونا غافل 
شویم. در حالی که آمار 1007 مورد ابتالء، نشان 

داد که نباید این ویروس را دست کم گرفت.
13 خــرداد امســال 64 بیمار جدیــد مبتال به 
کوویــد 19 در کشــور شناســایی شــده بــود کــه 
فقط 13 نفر آنها بســتری شــدند. این اتفاق بعد 
از گذشــت 28 ماه از شروع پاندمی کووید 19 در 

کشور اتفاق افتاد.
قبــل از ایــن تاریخ، آخرین بار 7 اســفند 98، 
تعداد مبتالیان روزانه کرونا در کشــور دو رقمی 
شــده بود. در 28 اســفند 98، آمار روزانه ابتالء 

1046 مورد و تعداد فوتی ها نیز 149 نفر بود.

 آمار کرونا در اولین نوروز کرونایی
ابتــالء  مــوارد   ،1399 فروردیــن  اول  در 
966 و فوتی هــا 123 نفــر بــود. دوم فروردیــن 
شــد.  گــزارش  نفــر   1028 ابتــالء  مــوارد   ،1399
و   1411 ابتــالء  مــوارد   ،1399 فروردیــن  ســوم 

فوتی هــا نیز 137 نفر بــود. 28 فروردین 1399، 
آمار روزانه کرونا در کشــور به 1499 نفر رســید و 
فوتی هــا نیز 89 مورد گزارش شــد. مقایســه ای 
که می توان از یک ماه ابتدایی ســال 99 داشت، 
این اســت که روند بیماری صعودی بوده است. 
در 30 اردیبهشــت 1399، این آمار به 2346 نفر 
رســید و موارد فوتی نیــز 64 نفر بود. 30 خرداد 
1399، آمار روزانــه 2322 نفر و فوتی ها نیز 115 

مورد اعالم شد.
از ایــن تاریخ به بعد بود کــه آمار فوتی ها به 
شدت صعودی و نگران کننده شد، به طوری که 
در 30 تیر همان سال 229 مرگ ثبت شد. ضمن 
اینکــه در همان روز، آمار ابتالء 2625 مورد بود. 
در 30 مــرداد 99 مــوارد فوتــی 112 نفــر بــود و 
تعداد مبتالیان روزانه نیز 2206 نفر گزارش شد. 
شناسایی 3097 بیمار در 30 شهریور 99 و ثبت 
183 مورد فوتی در همان تاریخ، نشــان داد که 
رونــد بیماری همچنان صعودی اســت. این آمار 
در آخریــن روزهــای مهر 99 به شــدت افزایشــی 
بــود. بــه طــوری کــه 312 فوتــی و 5616 بیمــار 

جدید در 29 مهر 99 گزارش شد.

 روزهای تلخ کرونایی از راه رسید
آمــار کرونــا در نیمه دوم ســال 99 به شــدت 
تلــخ و ســیاه بــود، به طــوری کــه در 30 آبان آن 
ســال شــاهد 431 فوتی و 12 هــزار و 931 بیمار 
جدیــد بودیــم. در آن روزهــا به تدریــج بر تعداد 
شــهرهای قرمز کرونایی افزوده می شــد. ضمن 

اینکه هنوز از واکسن خبری نبود.

**آغاز دومین نوروز کرونایی در کشور
و  فــراز  بــا  نیــز،  کرونایــی  نــوروز  دومیــن 
نشــیب هایی در مــوارد ابتــالء و فوتــی همــراه 
بــود. 30 فروردین 1400، آمارهــای روزانه وزارت 
بهداشت نشان می داد که 25 هزار و 492 بیمار 
جدید شناســایی شــده اند و 395 نفر نیز فوت 
شــده اند. همین آمــار در 30 اردیبهشــت 1400، 
عبــارت از 11 هزار و 250 بیمار جدید و 200 فوتی 

بود.

  مرداد 1400 و آمار تلخ فوتی ها
تدریجــی  آغــاز  شــاهد   ،1400 تابســتان  در 
البتــه  کــه  بودیــم  کشــور  در  واکسیناســیون 
خیلــی ُکند پیــش می رفت. زیرا، تأمین واکســن 
در  رو،  از همیــن  فراهــم می شــد.  بــه ســختی 
30 مــرداد همــان ســال، 36 هــزار و 419 بیمار 
جدید شناسایی شد و 684 مورد فوتی گزارش 

گردید.

از  بعد  واکسیناسیون  صعودی  سیر    
تغییر دولت

بــه دنبــال تغییــر دولــت و تحوالتــی کــه در 
مســیر تأمین واکســن کرونا صورت گرفت، روند 
واکسیناســیون نیز ســیر صعودی پیــدا کرد و از 
همیــن رو، تــا 30 شــهریور 1400، 32 میلیون و 
250 هــزار و 543 نفــر دوز اول واکســن کرونا و 
14 میلیــون و 648 هزار و 891 نفر نیز دوز دوم را 

تزریق کرده بودند.
مجموع واکســن های تزریق شــده در کشــور 
نیــز تا 30 شــهریور 1400، بــه 46 میلیون و 899 
هــزار و 434 دوز رســید. در همیــن حــال، آمــار 
کرونــا در 30 شــهریور 1400 بــه ایــن شــکل بود 
کــه 17 هزار و 433 بیمــار جدید مبتال به کووید 
19 در کشــور شناسایی شــد و 286 نفر نیز فوت 
شــدند. نکته قابــل توجه اینکه پــس از 53 روز، 
مــرگ و میــر روزانه بیماران کوویــد 19 به کمتر از 
300 نفــر رســید. در پاییــز و زمســتان 1400، و به 
دنبــال افزایــش واردات واکســن، مــوارد ابتــالء 
نزولــی شــد. تــا جایــی کــه در 30 اســفند همان 
ســال، 1256 بیمار جدید و 52 فوتی روزانه ثبت 

شد.

  ورود به سومین نوروز کرونایی و گذر از 
بحران

عید 1401، سومین نوروز کرونایی برای کشور 
بــود. بعــد از پشــت ســر گذاشــتن روزهــای تلخ 
کرونایــی که موارد روزانه ابتالء به باالی 50 هزار 
نفر نیز رسیده بود، شرایط رو به آرامش بود و از 
همین رو، نــوروز 1401 برای مردم، متفاوت از دو 

نوروز قبلی بود.
بــه دنبــال پایــان ســفرهای نــوروزی، بیم آن 
می رفــت که رونــد ابتالء دوباره صعودی شــود. 

امــا، آنچه از البه الی آمارها اســتخراج می شــد، 
ایــن بــود کــه در 30 فروردیــن 1401، فقط 1607 
بیمار جدید ثبت شــد و تعداد فوتی های همان 
روز،  از گذشــت 92  پــس  بــود.  نفــر  نیــز 19  روز 
مجددًا تعداد مــرگ و میر روزانه بیماران کووید 

19 به کمتر از 20 نفر رسید.
در 30 اردیبهشــت 1401، فقــط 159 بیمار و 9 
مــورد فوتی داشــتیم. همچنیــن، در 30 خرداد 
1401، 187 بیمــار و 4 فوتــی ثبــت شــد. در ایــن 
فاصله کشــور روزهای بدون ثبت فوتی کرونایی 

هم به خود دید.

 کرونا از خواب بهاری بیدار شد
بــا ورود به تیر ماه 1401، بــه یکباره آمار کرونا 
دوبــاره روند صعودی پیدا کــرد، به طوری که در 
روز گذشــته شــاهد ثبــت 1007 بیمــار جدید و 8 

فوتی بودیم.
به نظر می رسد با برداشتن ماسک ها و عدم 
رعایــت پروتکل هــا، به ســمت اوج گیــری مجدد 
بیمــاری کرونــا در کشــور پیش می رویــم که این 
موضــوع می توانــد زنــگ خطر و هشــداری برای 

ورود به موج هفتم بیماری باشد.
مدیریــت  مرکــز  رئیــس  گویــا  محمدمهــدی 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، با عنوان این 
مطلــب کــه کرونا هنوز یــک تهدید اســت، گفت: 
ما در مرحله واکسیناســیون اولیه بسیار موفق 
بودیم. پوشــش های باالی 80 و حتی 90 درصد 
در دو نوبت اول داشتیم. در نوبت سوم به این 

موفقیت دست نیافتیم.
وی افــزود: زمانی کــه واکسیناســیون گروه 
زیر 18 سال را شروع کردیم، ابتدا جمعیت 12 تا 
18 ســال را انتخاب کردیم که بسیار خوب پیش 
رفــت و تقریبــًا ماننــد جمعیــت باالی 18 ســال 
پوشش داشــتیم. اما متأسفانه در جمعیت 5 
تــا 11 ســاله هنوز آن طــور که باید بــه موفقیت 
نرســیدیم. امیدواریــم بتوانیم این پوشــش ها 
را ایجــاد کنیم. زیــرا ما باید برای بعــد از مرحله 
پاندمــی برنامه ریــزی کنیــم و هنــوز خیلــی راه 

داریم.

 مجوز تزریق همگانی دوز چهارم واکسن 
ابالغ شد

وزارت  بهداشــت  معــاون  حیــدری  کمــال 
بهداشــت مصوبه جلســه ســتاد ملــی مدیریت 
کرونا مورخ 4 تیرمــاه 1401 مبنی بر مجوز تزریق 
دوز یادآور کرونا را برای کسانی که 6 ماه از تزریق 
نوبت قبلی واکسنشان گذشته به دانشگاه های 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی ابالغ 
کرد. بر این اســاس کسانی که از دوز دوم آنها 6 
ماه می گذرد؛ می توانند دوز ســوم و کسانی که 
6 مــاه از دوز ســوم آنها می گــذرد؛ دوز چهارم را 

تزریق کنند.

اشتباهات گذشته را در تفکیک وزارت 
صمت تکرار نکنیم

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: اگر قرار 
است، طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در دستور کار قرار گیرد باید کامل و بی نقص باشد و اشتباهات 

گذشته را تکرار نکنیم.
رضــا تقی پــور در خصــوص تفکیــک وزارت بازرگانــی از وزارت صمت، گفــت: حدود 10 ســال از تصمیم 
قطعــی مجلــس مبنــی بر ادغام وزارت بازرگانــی در وزارت صنایع می گذرد، اما هنوز ســاختارهای جدید 
بــه صــورت کامل مســتقر نشــده اند تــا بتوانیم آثــار و پیامدهــای این تصمیــم را در عمــل و در خروجی 
اندازه گیری کنیم. ســوال ما این اســت که آیا در مقایســه با ســاختار قبلی اثربخشــی و کارایی بیشــتری 

خیر؟ یا  است  داشته 
وی بــا بیــان اینکه تفکیک و ادغام وزارتخانه ها تصمیمات کالن و ســاختاری هســتند، افزود: ایــن تصمیمات کالن نیازمند 
بررســی های طوالنی مدت اســت. این بررســی ها باید با مطالعات تفصیلی و مقایسه ای با کشــورهایی که این تجربه را دارند، 

انجام شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی با یادآوری اینکه در طول 43 ســال اخیر چند بار تجربه ادغام و تفکیک 
وزارت صنایــع و بازرگانــی را داشــتیم و آزمون کردیــم، تاکید کرد: منطق حکــم می کند تفکیک وزارت بازرگانــی از وزارت صمت 

آسیب شناسی شود.
تقی پور افزود: ساختارها قراردادهایی هستند که ما تنظیم و تدوین می کنیم و مهم فرآیندهای داخلی این ساختار است 

که به آن روح می بخشد. اگر این اتفاق درست نیفتد، تغییر ساختار به صالح نخواهد بود.
وی گفــت: تفکیــک وزارت بازرگانــی از وزارت صمت به پژوهش های عملیاتی و کاربردی نیازمند اســت و پیش از هر اقدامی 

باید این مطالعات صورت گیرد. با ساختار فعلی نیز می توان شرایط را مدیریت کرد، به شرطی که فرآیندها درست باشد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن با اشــاره به موافقت هیئت دولت با تشــکیل وزارت بازرگانی تأکید کرد: تدوین الیحه از 

سوی دولت نیازمند کار تخصصی است.
وی در خصــوص طــرح تفکیــک وزارت بازرگانــی از وزارت صمــت در مجلــس، گفت: پیش تر ایــن وزارتخانه هــا از هم منفک 
بودند و ســپس ادغام شــدند، بنابراین اگر طرح مجلس در دســتور کار قرار می گیرد باید کامل و بی نقص باشد و اشتباهات 
گذشته را تکرار نکنیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: امیدواریم با تصمیم جدید و ساختار جدید، 

ناهماهنگی های گذشته بین بخش های مختلف زنجیره تولید را نداشته باشیم.

ماجرای مسدود شدن حساب بانکی 
اتباع خارجی چه بود؟

انتظامی وزارت کشور، ماجرای مسدود شدن حساب  امنیتی-  ایران و جهان: معاون  سپهرغرب، گروه 
بانکی اتباع را تشریح کرد و گفت: حساب بانکی برخی اتباع خارجی اشتباهًا مسدود شده بود.

سید مجید میراحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حساب بانکی برخی از اتباع در ایران مسدود 
شده، افزود: اوًال باید بگوییم که در برخی موارد اشتباهًا حساب بانکی مسدود شده است که رفع مسدودی 

ع وقت انجام می شود. برای این حساب ها انجام شده یا در اسر
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی مطرح شد 

همین موضوع بود و از معاون بانک مرکزی خواســتیم تا دالیل خود را برای این کار ارائه دهد.
میراحمدی با اشــاره به اینکه بانک مرکزی اعالم کرده اســت به هیچ عنوان حســاب تمامی اتباع خارجی را مســدود نکرده 

است، گفت: تنها حساب برخی از اتباعی که اقدام به عملیات پولشویی کرده بودند را مسدود کرده ایم.
معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشــور با اشــاره به اینکه حســاب اتباعی که در موضوع عملیات ارزی اقدامات غیرقانونی 

داشتند هم مسدود شده است، افزود: فعالیت های بانکی این دو گروه متوقف شده است.
میراحمدی تصریح کرد: برخی از این اتباع آگاهانه و برخی دیگر غیرآگاهانه اقدام به این جرایم کرده اند.

وی ادامــه داد: یکــی از تصمیمات کمیســیون ســاماندهی اتباع و مهاجریــن خارجی این بود که اتباع مجــازی که در ایران 
زندگی می کنند بتوانند در چارچوب مقررات جمهوری اسالمی عملیات بانکی داشته باشند.

بیمارســـــــتان صحرایی  سپاه 
در سایه خوش برپا شد

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: با تالش جهادی مجموعه فرماندهی 
با  »سایه خوش«  روستای  در  )ره(  فاطمی  شهید  تختی   24 صحرایی  بیمارستان  ظهر  امروز  ندسا  بهداری 

تجهیزات الزم برپا و دو واحد سیار درمانی در روستاهای همجوار ایجاد شد.
سردار علیرضا تنگسیری در بازدید میدانی از روستاهای زلزله زده منطقه مهران بندرلنگه اعالم کرده بود 
با توجه به حجم وســیع تخریب منازل مســکونی و شــدت گرما، تأمین کانکس های اســکان از ضروری ترین 
ع وقت آن را تأمین و در  نیازهای مردم این روســتاها می باشــد که به حول قوه الهی تالش می کنیم در اســر

اختیار مردم عزیز و نجیب زلزله زده قرار دهیم.
وی گفــت: الحمــدهلل با پیگیری های انجام شــده و حمایت بی دریغ فرمانده کل ســپاه و همت معاونت آماد و پشــتیبانی 
ســپاه از عصر روز دوشــنبه اولین ســری از کانکس های اســکان رســید و در حال جانمایی، نصب و تحویل به مردم می باشد. 

تعداد این کانکس های مسکونی 400 واحد است که با سیستم سرمایشی همراه است.
دریادار تنگســیری یادآور شــد: بــا تالش جهادی مجموعــه فرماندهی بهداری ظهر بیمارســتان صحرایی 24 تختی شــهید 
فاطمی )ره( در روســتای »ســایه خوش« با تجهیزات الزم برپا و دو واحد سیار درمانی در روستاهای همجوار بر اساس برنامه 

زمان بندی شده بصورت ایستگاهی خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کنند.
فرمانــده نیروی دریایی ســپاه ضمن تقدیر و تشــکر از مواکــب مردمی اربعینی بابت تأمین غذای گــرم و اقدامات خدماتی 
یادآور شــد: منطقه پنجم نیروی دریایی ســپاه تا رفع مشکالت ناشی از زلزله روزانه 5 هزار پرس غذای گرم در دو نوبت ظهر و 

شب پخت و در بین مردم توزیع می کند.
فرمانــده نیروی دریایی ســپاه ابراز کرد: هم زمان با نصب کانکس ها، 150 چشــمه دستشــویی و حمــام جانمایی        ، نصب و 

آبرسانی هم تا رفع کامل مشکل آب، توسط منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در حال انجام است.
دریــادار تنگســیری بــا اشــاره بــه اینکه وضعیــت اورژانس هوایــی هوادریای ندســا در حــال آماده باش اســت و در 
صــورت نیــاز اقدام می کند افــزود: تعداد قابل توجهی مخــازن آب ، کولر و یخچال به خانواده هایــی که در حادثه زلزله 
ایــن وسایل شــان از بیــن رفته بود، تحویل شــان شــده و برحســب نیاز و بررســی های الزم اگر الزم باشــد مجددا کمک 

. می کنیم
دریادار تنگســیری با بیان اینکه جنس ســپاه از مردم اســت و همیشــه ســپاه حامی،حافظ منافع و مدافع مردم بوده 
 و تــا آخــر بــا تأکید ولی امر مســلمین و فرمانده کل قوا حضرت امــام خامنه ای با مردم خواهد مانــد تصریح کرد: در این 
حادثــه هــم مــردم اصأل نگران نباشــند الحمد اهلل همه مجموعه ها و دســتگاه های نظام اســالمی اعم از ســپاه ، بســیج ، 
مواکــب اربعین، ســتاد رفع بحران اســتان، اســتانداری و ســایر دســتگاه های خدمات رســان دولتی و غیــر دولتی، مردم 
آســیب دیــده را تنهــا نخواهنــد گذاشــت و همه تــالش می کننــد با هــم افزایــی و اقدامات جهــادی و انقالبی بخشــی از 

گرفتــاری و آالم مردم عزیز را برطرف کنند.

دریادار تنگسیری تقی پور

 میراحمدی

واکسیناسیون

ونــــــا  کر
ی بیدار شد از خواب بهار

از این تاریخ به بعد بود که آمار 
فوتی ها به شدت صعودی و 

نگران کننده شد، به طوری که 
در 30 تیر همان سال 229 مرگ 
ثبت شد. ضمن اینکه در همان 

وز، آمار ابتالء 2625 مورد بود.  ر
در 30 مرداد 99 موارد فوتی 

112 نفر بود و تعداد مبتالیان 
وزانه نیز 2206 نفر گزارش شد.  ر

شناسایی 3097 بیمار در 30 
شهریور 99 و ثبت 183 مورد 
فوتی در همان تاریخ، نشان 

وند بیماری همچنان  داد که ر
صعودی است. این آمار در 
وزهای مهر 99 به  آخرین ر

شدت افزایشی بود. به طوری 
که 312 فوتی و 5616 بیمار 

جدید ...

علی باقری

افضلی


