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10سالمت

بخورید تا افسردگی شما 
بیشتر نشود!

مصرف  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
می تواند  موادغذایی  برخی  نکردن 
شما  در  افسردگی  تشدید  موجب 

شود.
در  غذایــی  مــواد  از  برخــی  کمبــود 
رژیم غذایــی فرد می تواند ســبب ایجاد 
افســردگی شود یا حالت افسردگی را در 

فرد تشدید کند. این مواد عبارتند از:

1- اسیدهای چرب امگا3
مــواد  ایــن  کمبــود 
غذایــی  رژیم هــای  در 
می تواند فرد را مستعد 
افســردگی کنــد. منابــع 
غذایــی این اســید چرب 
شامل غذاهای دریایی، 
غ غنی شــده با  تخــم مر
کانــوال،  روغــن  امــگا3، 
گردو،  بذرکتــان،  روغــن 

سویا و سبزی های برگ سبز است.

2- اسید فولیک
سطح اســید فولیک 
در خــون برخــی از افراد 
افســردگی  بــه  مبتــا 
پایین است. جگر، قارچ، 
ســبزی های بــرگ ســبز، 
کم چربــی،  گاو  گوشــت 
نان گنــدم کامل و لوبیا 
از منابــع اســید فولیــک 

است.

B12 3- ویتامین
ایــن  باالتــر  ســطوح 
ویتامیــن در خون افراد 
افسرده سبب می شود 
کــه این افــراد به درمان 
بدهنــد.  بهتــری  پاســخ 
منابــع غذایــی ویتامین 
B12 شــامل جگر، شــیر، 
و  غ  مــر تخــم  ماهــی، 

گوشت است.

4- روی
نقــش  عنصــر  ایــن 
عملکــرد  در  مهمــی 
دارد.  عصبــی  سیســتم 
در  عنصــر  ایــن  تعــادل 
و  پیشــگیری  در  بــدن 
موثر  افســردگی  درمان 
غ،  مــر گوشــت،  اســت. 
ماهی، شیر، جگر، غات 
کامــل و مغزها از منابع 

روی است.

5- آهن
آهــن  کمبــود 
ســبب  می توانــد 
و  شــود  بی حوصلگــی 
آهــن  بــا  یــاری  مکمــل 
موثــر  خلــق  بهبــود  در 
اســت. این ماده مغذی 
در جگــر بیــش از ســایر 
منابــع غذایی و ســپس 
دریایــی،  غذاهــای  در 
غ، غات کامل و نان  گوشــت بدون چربی، زرده تخم مر

غنی شده وجود دارد.

E 6- ویتامین
این ویتامین به علت اثر 
آنتی اکســیدانی زیادی که 
دارد می تواند در پیشگیری 
افســردگی  درمــان  و 
موثر باشــد. از آنجایی که 
ایــن ویتامیــن بــه کمــک 
گیاهان ساخته می شود، 
روغن های گیاهی بهترین 
منابع آن است. باید توجه 
داشت که ســرخ کردن در 

دمای باال باعث تخریب ویتامین E می شود.

7- منیزیم
در  منیزیــم  ســطح 
افراد مبتا به افسردگی 
ســالم  افــراد  از  کمتــر 
اســت. به نظر می رســد 
کــه دریافــت منیزیــم در 
کاهش افســردگی موثر 
اســت. دانه  هــا، مغز ها، 
ســبزی های  حبوبــات، 
بــرگ ســبز تیــره منابــع 

خوب این ماده غذایی است.
پیــروی از یــک رژیم غذایی ســالم، متنــوع و متعادل، 
دریافــت مــواد مغــذی به انــدازه کافــی و داشــتن وزن 

مناسب در پیشگیری و درمان افسردگی موثر است.

دریچه

دود دست دوم سیگار الکترونیکی ناسالم است
سپهرغرب، گروه سالمت:  بر اساس یافته های جدید، قرار گرفتن در معرض بخار دست دوم خطر ابتالء به عالئم برونشیت را تا 40 درصد و تنگی نفس را تا 53 درصد در نوجوانان افزایش می دهد.

این تأثیر حتی روی افرادی که سیگار نمی کشند بدتر بود. محققان دریافتند این افراد سه برابر بیشتر در معرض عائم برونشیت و دو برابر بیشتر در معرض خس خس یا تنگی نفس قرار داشتند.
دکتر »طلعت اسام« محقق ارشد از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، گفت: »ما متوجه شدیم تأثیر قرار گرفتن در معرض دود دست دوم سیگار الکترونیکی در میان افرادی که هرگز سیگار نمی کشیدند، بسیار بیشتر بود.«

محققان به این نتیجه رسیدند که اثرات سامت ناشی از بخارات دست دوم سیگار الکترونیکی از نظر شدت مشابه با اثرات مرتبط با دود دست دوم سیگارهای سنتی است.
این مطالعه همچنین نشان داد که سیگارهای الکترونیکی آن طورکه افراد فکر می کنند، بی خطر نیستند.

اومیکرون باعث درد کدام قسمت بدن می شود؟

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
نشان  جدید  تحقیقات 
جدید  نوع  اینکه  با  می دهد 
نوع  به  نسبت  اومیکرون 
عوارض  از  و  بوده  خفیف  دلتا 
اما  است  برخوردار  کمتری 
بسیاری از بیماران بهبود یافته 
از درد بدن  از بهبودی  این نوع کووید 19 پس 

به ویژه کمردرد و بی حالی شکایت دارند.
در حــال حاضــر نوع جدید و بســیار مســری 
اومیکــرون در بســیاری از کشــورها شــیوع پیدا 
کرده و بررســی ها و تحقیقات بیشــتر از عوارض 

این نوع جدید کووید19 پرده برداری می کند.
بــر این اســاس درد بدن به ویــژه کمردرد در 
بیــن بهبودیافتگان اومیکرون شــایع شــده که 
دکتر هاریش چافل )Harish Chafle(، مشاور 
بیمارســتان  ویــژه  مراقبت هــای  و  ریــه  ارشــد 
گلوبال پارل، بمبئی، به بررســی علل کمردرد در 
دوران نقاهــت از ابتــا به اومیکــرون پرداخته و 

آن را توضیح می دهد.
بــه گفتــه دکتــر چافــل ، ایــن یــک واقعیــت 
کــه درد عضــات معمــوًال در  شــناخته شــده 
عفونت های ویروسی دیده می شود. کووید 19 
نیز از این قاعده مســتثنی نیست، اما ما شاهد 
مــوارد بیشــتری از کمــردرد بــا نــوع اومیکــرون 
حتــی پــس از بهبودی هســتیم که بیمــاران آن 
را احســاس می کنند. با این حــال، از آنجایی که 

داده هــای اومیکــرون محــدود و تعییــن توالی 
ژن پرهزینه است این احتمال وجود دارد که به 
دلیل واســطه  های التهابی، این ســویه بیش از 
هر گونه دیگر پس از بهبودی باعث درد عضات 

شود.
یکــی دیگــر از دالیــل این امــر می توانــد این 
واقعیــت باشــد کــه این نــوع کرونا بیــش از هر 
نوع دیگری بر سیســتم اســکلتی عضانی تأثیر 

می گذارد.
وی توصیه هایــی بــرای افــراد بهبود یافتــه از 
اومیکــرون دارد. پــس از بهبــودی از ویــروس، 
بهتر اســت بدن خود را بیش از حد، تحت فشار 
قرار ندهید تــا از ایجاد ناراحتی بیش از حد درد 

عضانی جلوگیری کنید.
زمــان  خــود  بــه  کامــل  بهبــودی  بــرای 
بدهیــد. اســتراحت بســیار مهــم اســت و اگــر از 
طرفــداران تناســب اندام هســتید، بــا تمرینات 
ســنگین ورزشــی شــروع نکنیــد بلکــه در ابتــدا 
پیاده روی های سبک داشــته باشید. به گزارش

sinapress، ســندرم پــس از کوویــد واقعــی و 
مهم اســت که بیماران بــرای بازیابــی بدن باید 
بــه آن توجه کنند. بــدن در مرحلــه بهبودی به 
مایعات زیادی نیاز دارد پس به آن توجه کنید.

اگر درد عضانی بیش از حد باشد، می توان 
از داروهــای ضــد التهابــی یــا مســکن اولیــه که 
توسط پزشــک معالج توصیه شده، برای مدت 
زمــان 3 تــا 5 روز اســتفاده کــرد. انجــام منظم 

تمرینات کششی در خانه به تسکین کمردرد در 
دوره پــس از بهبودی کمک می کنــد. همچنین 
بایــد ســطح ویتامین D3 را بررســی کــرده و در 
صــورت کمبــود آن از مکمل یــا غذاهای حاوی 
 D3 اســتفاده کــرد زیــرا کمبــود ویتامیــن D3

یکی از دالیل شایع درد عضانی است.

باید به فکر تأمین دارو باشیم

سپهرغرب، گروه سالمت: مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: برای تغییر 
ارز دارو باید همه  سازوکارها دیده شود.

حمیدرضــا اینانلــو، در مجمع عمومی فوق العاده ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انســانی ایران، 
افزود: دغدغه ما این اســت که تمام ســازوکارها دیده شود، نقش بیمه ها شفاف و مشخص باشد، عدد 
و بودجه الزم با میزان نیاز طرح تناســب داشــته باشد و رنج بیماران را به دنبال نیاورد. بسته کاملی دیده 

شده تا در قالب بیمه ها از بیماران حمایت شود و در عین حال نظارت کاملی هم روی این فرآیند باشد.
وی، تأمیــن منابــع ارز دارو در مقطــع فعلــی را یکــی از اولویت هــای دولت عنــوان کرد و ادامــه داد: با 
مداخلــه مســتقیم رئیس جمهــور 800 میلیــون دالر به این حوزه اختصاص داده خواهد شــد. در جلســه رئیس و اعضای 

هیأت مدیره  ســندیکا با رئیس بانک مرکزی ادله الزم مطرح شد تا این مبلغ افزایش پیدا کند.
ارز از ســال 97 بحرانــی به گفته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو، دو نرخی  شــدن 

ایجاد کرد که همچنان ادامه دارد.
وی افــزود: در حــال حاضــر بیــش از آنچــه بــه مــواد اولیــه دارو اختصــاص 

می دهیــم، صــرف واردات می شــود. بایــد صادقانــه و بی تعــارف بگوییــم 
اگــر امکانات و ظرفیت های تولید دارو در کشــور ایجاد نشــده بود، در شــرایطی فعلی بــا چه معضات و 
مشــکاتی رو به رو می شــدیم. از ســویی باید ارز زیادی صرف واردات می کردیم و بخشی از داروهای حیاتی به 

شکل فوریتی وارد می شدند و از طرف دیگر برای تهیه  داروی بیماران خاص و سرطانی با مشکات زیادی درگیر می شدیم.
اینانلو، شــرط نیمایی شــدن ارز دارو را مشــخص شــدن حدود اعتباری شــرکت ها در بانک ها، تأمین مالی و… عنوان و 

تاکید کرد: این موارد باید با همفکری و مشارکت همدیگر بررسی و تحلیل شود.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به اهمیت و ویژگی های صادرات اشاره کرد و گفت: صادرات 
حــوزه ای اســت کــه نباید بــا تصمیم های آنی تحــت تأثیر قرار بگیرد چون شــرکت ها برای کســب بازار، زمــان و انرژی زیادی 
صــرف می کنند و تصمیم اشــتباه می تواند ســرمایه گذاری آنهــا را بی نتیجه کند. اما از طرف دیگر بایــد دغدغه دولت برای 
تأمین داروی مورد نیاز کشــور نیز درک شــود. از نظر قانونی )شــاید حتی به شــکل نانوشــته( این وظیفه به عهده وزارت 
بهداشــت و ســازمان غذا و دارو گذاشته شده و شاید همین مســئله باعث شود گاهی بر سر دوراهی قرار بگیرد و مجبور 

به تصمیم گیری شود. 
اینانلو، اصاح آئین نامه را گام مناسبی برای قیمت  گذاری دارو دانست و افزود: شاید شرایط فعلی کشور امکان تغییر 
اساســی در این زمینه را به ما ندهد. باید در نظر داشــته باشیم قیمت گذاری کاست پاس را نمی توان یک شبه تغییر داد 

و الزم است گام به گام و در شرایطی آرام که اعتبارات الزم برای تأمین دارو، موجود است، اقدام کنیم.
وی به بعضی اقدامات برای رفع تبعیض  ها در سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: معتقدم باید از ظرفیت سندیکاها برای 

تفویض یا اصاح امور استفاده شود چون در غیر این صورت ممکن است یک مشکل ساده به معضلی بزرگ تبدیل شود.

تأثیر گوجه فرنگی بر عالئم یائسگی

و  بار  دو  روزی  مصرف  دریافته اند  ژاپنی  محققان  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
به مدت 8 هفته آب گوجه فرنگی بدون نمک باعث از بین رفتن عالئم یائسگی 

می شود.
محققــان ژاپنــی دریافته اند مصــرف روزی دو بار و به مــدت 8 هفته آب گوجه 
فرنگی بدون نمک باعث از بین رفتن عائم یائســگی می شــود. آب گوجه فرنگی 
باعث کاهش عائم اضطراب و افزایش میزان انرژی در زنان می شــود. اســترس و 
میــزان پایین اســتروژن، در بروز گــر گرفتگی نقش دارد. همراه با اســتروژن پایین، 
میــزان تولید پروژســترون که هورمون آرام بخش اســت نیز کاهش پیدا می کنــد. وقتی که زن وارد 
مرحله قبل از یائســگی می شــود، میزان استروژن و پروژسترون متغیر شــده در نتیجه عوارضی از 

قبیل گر گرفتگی، عرق کردن در شب و باال رفتن وزن بروز می کند.

 تأثیر گوجه فرنگی در کاهش عالئم یائسگی
گوجــه فرنگــی حــاوی مقــدار زیــادی ویتامیــن B-6 اســت که بــرای حفظ تعــادل اســتروژن و 
پروژســترون ایده آل اســت. وقتــی که ایــن هورمون ها از تعادل خارج می شــوند، کنتــرل عوارض 

یائسگی دشوار می شود.
هنگام نزدیک شــدن به یائســگی، میزان انرژی روزانه در زمان اســتراحت حدود 400 کالری افت 
می کند. به همین دلیل اســت که با وجود تغییر نکردن خورد و خوراک زنان از اضافه وزن شــکایت 
می کنند. در اصل مشکل در آن چه می خورند نیست، بلکه مشکل این است که بدن همانند قبل 
نیاز به همان میزان کالری که در جوانی مصرف می کردند، ندارد. نتایج بررســی ها نشــان می دهد 

مصرف گوجه فرنگی سطح این انرژی را افزایش می دهد.
عــوارض روحــی و روانــی در دوران یائســگی بــا اســترس ارتبــاط دارد. طــی یکــی از آزمایش ها 
مشــخص شــد کــه بهبــود عائــم یائســگی در داوطلبان بــه علت تاثیــر ضــد اکســیداتیو لیکوپن 
بوده اســت. اســترس نقش عمــده ای در گر گرفتگــی و تعریق شــبانه دارد. گوجــه فرنگی به طور 

غیرمستقیم عائم گر گرفتگی را کاهش می دهد.
هنــگام اضافــه شــدن دور کمــر زنانــی کــه در دوران یائســگی هســتند بیشــتر در معــرض خطر 
افزایش تری گلیسیرید قرار دارند. گوجه فرنگی در کاهش میزان تری گلیسیرید موثر است. همچنین 

گوجه فرنگی، گیاهی کم کالری و منبع عالی آنتی اکسیدان ها، مواد معدنی و ویتامین است.

یک نوشیدنی پرطرفدار برای تقویت حافظه

نارسایی  مانند  نورولوژیک  اختالالت  در  مفیدی  تاثیرات  چای  انواع  مصرف  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
شناختی و از دست دادن حافظه دارد.

چای یکی از پرمصرف ترین نوشــیدنی ها در جهان اســت. چای ســبز، چای ســیاه و چــای اوالنگ از گیاه 
Camellia sinensis )L.( O. Kuntze ساخته شده است.

جاذبه مصرف انواع چای به خاطر وجود نوع خاصی از آنتی اکسیدان ها به نام پلی فنول ها است.
در این میان، چای ســبز به طور گســترده ای مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص شده اثراتی مفید روی 
انــواع بیمــاری از جمله ســرطان، چاقی، دیابــت، و بیماری های التهابــی و نوروژنیک دارد. انــواع مطالعات 
مشــاهده ای و مداخله ای، اثرات مفید مصرف چای را در اختاالت نورولوژیک مانند نارســایی شــناختی و از دســت دادن 

حافظه ثابت کرده اند.
تجمــع پروتئیــن Tau و پاک های آمیلوئیدی Aβ می توانند به عنوان استرســور، پروســه ایجاد بیمــاری آلزایمر را ایجاد 

کرده یا در پیشرفت این بیماری دخیل باشند.
مطالعات بالینی و آزمایشگاهی مزایای مصرف چای سبز به را به وجود ترکیبات کاتچین )GTCs( مانند اپی گالوکاتچین 

گاالت )EGCG( نسبت داده اند.
اهــداف GTCs در پیشــگیری و یــا درمــان آلزایمــر عبارتنــد از: تجمــع غیــر طبیعــی پروتئین هــای Aβ و α-ســینوکلین، 
مســیر های التهاب ســلولی در بیماران آلزایمری، افزایش بیان پروتئین های پروآپوپتوزی و استرس اکسیداتیو که با اختال 

عملکرد سلول های عصبی و مرگ سلول های عصبی در مغز مرتبط هستند.
بــه گفتــه متخصصــان کانادایی، ترکیب EGCG موجب تغییر شــکل الیگومر هــای )Oligomer( بتاآمیلوئید شــده و در 
نهایت مانع از شــکل گیری پاک های مضر و آسیب رســان می شــود. تحقیقات نشــان داده اند که خواص محافظتی چای 

سبز حتی پس از هضم همچنان فعال می مانند.
این مطالعات نشــان داده اند زمانی که چای ســبز توســط آنزیم های روده هضم می شــود، مواد شــیمیایی حاصل از 
این هضم با عواملی که موجب ابتا به آلزایمر می شــوند، مقابله می کنند. مطالعات نشــان می دهند نوشیدن چای سبز 

می تواند به کاهش زوال عقل ناشی از افزایش سن کمک کرده و حافظه را تقویت کند.
چــای ســبز حاوی اســیدآمینه و L-Theanine اســت کــه موجب ایجــاد حس آرامــش و بهبود عملکرد شــناختی مغز 
می شود. پیش بینی های مولکولی محاسباتی نشان داده اند که چگونه EGCG می تواند از انباشت پروتئین های فیبرینی 

جلوگیری کند.
بــه گــزارش روابط عمومی پژوهشــکده گیاهــان دارویی جهاد دانشــگاهی، این یافته ها نشــان می دهنــد که GTCs ها 
توانایــی اســتفاده در پیشــگیری و درمــان بیماری های نوروژنیــک را دارند و می توانند برای توســعه دارو هــای جدید مفید 

باشند.

حمیدرضا اینانلوضد آلزایمر

خوابیدن روی زمین مفید است یا مضر؟
سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
شاید  زمین  روی  خوابیدن 
نظر  به  لذت بخش  چندان 
نرسد اما گاهی می تواند فواید 

زیادی برای شما داشته باشد.
می خواهیــم  ادامــه  در 
ببینیــم خوابیــدن روی زمین با 

بدن چه می کند؟
1- بهبود بخشیدن گردش خون

بــدن  وقتــی روی زمیــن می خوابیــد، وزن 
به طــور مســاوی پخــش و فشــار کمتــری بــه 
لگن، مهره های کمر و شــانه ها وارد می شود. 
ایــن امــر باعث می شــود خون در طول شــب 
و  کــرده  گــردش  بــدن  سرتاســر  در  آزادانــه 
اندام هــای بــدن بتواننــد بهتریــن عملکــرد را 

باشند. داشته 
گــردش مناســب خــون می تواند بــه توزیع 
اکســیژن و خون ســالم در سرتاســر بدن کمک 

کنــد و بــه ایــن ترتیــب، قلــب، ریه هــا و عضات 
باشــد.  می تواننــد عملکــرد مناســبی داشــته 
به عــاوه، ایــن امر بــه گلبول های ســفید خون 
بــدن  لــزوم در  تــا در صــورت  اجــازه می دهــد 
جا به جا شــوند، امری که کمک می کند دستگاه 

ایمنی بدن راحت تر با بیماری ها مبارزه کند.
2- صاف نگه داشــتن ستون فقرات در طی 

روز
مــا اغلــب به ایــن دلیــل قــوز می کنیم که 
صــاف نگه داشــتن ســتون فقــرات در طول 
روز برای بعضی از ما ســخت و دردآور است. 
خوابیدن روی زمین به تنظیم و صاف شدن 
ســتون فقرات و گردن کمــک می کند، امری که 
می تواند باعث بهبود پوســچر یــا همان حالت 

قرارگیری بدن شود.
بهبــود پوســچر نه تنها فشــار وارده بر گردن 
و شــانه ها را کاهــش می دهــد، بلکــه احتمــال 
فقــرات  ســتون  انحــراف  ســردرد،  و  میگــرن 

)اســکولیوز( و درد مفاصــل را هــم کم می کند. 
کســانی که پوســچر صحیــح و مناســبی دارند، 
از انــرژی بیشــتر، ظرفیت ریــوی باالتــر و روحیه 

بهتری هم برخوردار هستند.
3- برطــرف کــردن کمــر درد کســانی که به 

شکم و پشت می خوابند
و  خــود  نــرم  تختخــواب  گذاشــتن  کنــار 
خوابیــدن روی زمیــن، در برخــی مــوارد باعــث 
رفع دردهای طوالنی مدت می شود. خوابیدن 
روی یک ســطح سفت باعث می شود به شکلی 
پیــچ خورده و غیر عادی نخوابید و در عین حال 
ایــن امــکان را می دهد که ســتون فقرات تان را 

تنظیم نگه دارید.
کســانی کــه بــه شــکم و پشــت می خوابنــد 
بیشترین نفع را از خوابیدن روی زمین می برند 
و کســانی که بــه پهلو می خوابند بایــد زیر لگن 
و شــانه های خــود بالــش بگذارنــد تــا راحتــی 

بیشتری داشته باشند.

4- تسکین درد سیاتیک
در بحــث درد عصب ســیاتیک، خواب نقش 
بزرگی دارد، چون کســانی که از این مشکل رنج 
می برنــد، صبح ها بــا درد و ناراحتی بیشــتری از 
خواب برمی خیزند. این مســأله به این دلیل رخ 
می دهــد که حالتی که در آن می خوابید ممکن 
اســت فشــار روی این قسمت را بیشــتر سازد یا 
باعث وارد شدن فشرده شدن عصب سیاتیک 

شود.
خوابیــدن روی زمیــن می توانــد کمــک کند 
ستون فقرات تان تنظیم درستی یابد، امری که 
به تســکین درد ســیاتیک کمــک می کند و حتی 

جلوی وقوع آن را می گیرد.
5- حالتان بهتر می شود

نرمی تخت، صبح ها شما را وسوسه می کند 
که زنگ ســاعت موبایل تان را موقتًا قطع کنید 
و خواب بیشــتری داشــته باشــد. این کار شاید 
عادت بی  ضرری به نظر برســد اما خواب دوباره 

در هنــگام صبح می تواند چرخه خواب شــما را 
بر هم بزند، امری که به تضعیف دستگاه ایمنی 

بدن و بروز دیگر مشکات پزشکی می انجامد.
آن قدرهــا  صبح هــا  زمیــن  روی  خوابیــدن 
وسوســه کننده نیســت، امــا در عــوض باعــث 
می شــود از خواب مناســبی برخوردار شــوید و 

در طول روز سر حال تر باشید.
6- امکان تشدید آلرژی وجود دارد

اگــر بــه آلــرژی یــا مشــکات تنفســی مبتــا 
هســتید، بهتــر اســت روی تخت بخوابیــد. روی 
زمین بیشــتر از نقاط دیگر، گرد و غبار و ســلول 

پوستی جمع می شود،
 امری که می تواند باعث عطســه، گرفتگی 
یــا آبریــزش بینــی و قرمــز شــدن، آبریــزش یا 
خــارش چشــم شــود. خوابیــدن روی زمیــن 
می توانــد باعث دشــواری در تنفس، ســرفه، 
ضایعــات  بــروز  حتــی  و  ســینه  خــس  خــس 

شود. پوستی 

خواب راحت
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ابرچالش مقاومت میکروبی؛

مصرف آنتی بیوتیک ها باید 
اصالح شود

رئیس  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز 
میکروبی  مقاومت  گفت:  بهداشت 

ابرچالش نظام های سالمت دنیا است.
محمــد مهدی گویــا در اولین جلســه 
کمیته کشــوری مهار مقاومت میکروبی، 
افزود: مقاومت میکروبی به یک معضل 
بــزرگ برای کشــورها و بــه ابرچالش نظام های ســامت 

دنیا تبدیل شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وقــوع پاندمــی کرونــا در 
دنیــا تمــام توجه ها به ســمت ایــن بیماری رفت و ســایر 
مخاطرات بهداشــتی خیلی کمرنگ شــد، اظهار داشــت: 
بــه دلیــل مقاومــت میکروبــی اکنــون برخی امــراض به 

بیماری های غیرقابل درمان تبدیل شده اند.
گویــا با بیــان اینکــه مدیریــت مقاومــت میکروبی در 
جهــان بــا اشــکاالت فراوانــی مواجــه اســت و قوانین و 
مقررات مناســبی در کشورها برای مهار آن وجود ندارد، 
افــزود: مقاومــت میکروبــی از حــد گذشــته و دیگر برای 
برخــی از بیماری هــای نظیر ســل، ماالریا، برخــی از انواع 
اســهال و بیماری هــای مقاربتــی درمان هــای معمولــی 

پاسخگو نیست.
وزارت  واگیــر  بیماری هــای  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
بهداشــت بــا بیــان اینکه اســتفاده بی رویه، نادرســت و 
نامناســب از داروهــای ضــد میکروبی وضعیــت را روز به 
روز پیچیده تــر و بدتر کرده اســت، گفت: تهدید مقاومت 
میکروبی مربوط به آینده نیست و ما هم اکنون در مرکز 
این تهدید قرار داریم. به دلیل بی توجهی به این مساله 
اکنون برخی داروها قیمت های گزافی یافته اند در حالی 
که هم عوارض بیشــتر و هم اثربخشی کمتری نسبت به 

داروهای قبلی دارند.
گویا خاطرنشــان کرد: در شصت و هشتمین اجاس 
جهانــی ســامت کــه در ســال 2015 برگــزار شــد برنامــه 
عملیاتــی مهــار مقاومــت میکروبی بــا رویکــرد یکپارچه 

سامت به تصویب رسید.
وی افــزود: در ایــن اجــاس بــر مشــارکت ســازمان 
و  خواروبــار  ســازمان   ،)WHO( جهانــی  بهداشــت 
کشاورزی ملل متحد )FAO( و سازمان جهانی سامت 
حیوانــات )OIE( در برنامــه مهــار مقاومــت میکروبــی 

تاکید شد.
زمینــه  در  مــا  دانــش  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  گویــا 
مقاومــت میکروبــی افزایــش یابــد، بازتعریــف نظــام 
مراقبــت میکروبــی را مــورد تاکیــد قــرار داد و یــادآور 
شــد: مصرف آنتی بیوتیک ها باید ســاماندهی شــود. 
وقتــی پروتکلــی بــرای درمــان یــک بیمــاری تدویــن و 
ابــاغ می شــود تمام مراکــز بهداشــتی و درمانی باید 

مطابق بــا آن عمل کنند.
برخی هــا  بودیــم  شــاهد   19 کوویــد  جریــان  در   
اســم داروهایی را بردنــد که نه تنهــا در درمان این 
بیمــاری مؤثــر نبــود بلکــه پروتکل هــا را زیــر ســوال 

. د می بر

وزارت  واگیــر  بیماری هــای  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
بهداشــت گفت: باید کاری کنیم تــا عفونِت بیماری هایی 
که در برابر داروها مقاومت دارند روز به روز کاهش یابد. 
ساماندهی تولید دارو برای استفاده یا عدم استفاده از 

داروهای مقاومت میکروبی مهم است.
گویــا بــر ضــرورت تشــکیل، تدویــن شــرح وظایــف و 
ساختار کمیته کشوری مهار مقاومت میکروبی تاکید کرد 
و اظهار داشت: این کمیته باید دارای زیر کمیته هایی در 
بخش های آموزش و اطاع رســانی، پیشگیری و کنترل، 
مراقبــت مصــرف داروهــای ضــد میکروبــی، پژوهــش و 

تحقیقات باشد.
وی فهرســت ســازمان های همــکار در برنامــه مهــار 
معاونــت  کــرد:  اعــام  چنیــن  را  میکروبــی  مقاومــت 
دارو،  و  غــذا  ســازمان  درمــان،  معاونــت  بهداشــت، 
آزمایشگاه مرجع ســامت، آزمایشگاه مرجع کنترل غذا 
و دارو، مرکــز آزمایشــگاه های مرجع کنتــرل غذا و دارو از 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی و ســازمان 
و  ایــران  ســامت  بیمــه  ســازمان  کشــور،  دامپزشــکی 

سازمان حفاظت محیط زیست.
گویا در پایان از تدوین ســامانه مراقبت عفونت های 
بیمارســتانی در راســتای تحقــق هدف پایــش مقاومت 
میکروبــی خبــر داد و گفــت: نظــام مراقبــت مقاومــت 
میکروبــی در 8 بیمارســتان منتخــب اجرایی شــده و در 
ســال جاری تعــداد این مراکز به 16 بیمارســتان افزایش 

خواهد یافت.

خبر

سالمت فقط 300 تخت ICU کودکان در کشور وجود دارد
سپهرغرب، گروه سالمت:   رئیس مرکز طبی کودکان، با توجه به نیاز کشور به بیمارستان و بخش های مراقبت های ویژه کودکان، گفت: در کشور 300 تخت ICU کودکان وجود دارد که 60 تخت آن در مرکز طبی کودکان است. این درحالی که نیاز تهران به این تخت ها، 

حداقل 3 برابر تخت های موجود است.
رضا شروین بدو افزود: امیدوارم با راه اندازی مرکز طبی کودکان شماره 2 در جنوب تهران که 30 درصد تخت های آن می تواند کاربری مراقبت های ویژه داشته باشد، بار بزرگی نه تنها از تهران و جنوب تهران بلکه از کل کشور برداشته شود.

وی، مرکز طبی کودکان 2 را تنها بیمارســتان مجهز کودکان در نیمه جنوبی تهران دانســت و گفت: این بیمارســتان می تواند از مرکز تا جنوب تهران را تحت پوشــش قرار دهد و افزون بر این با توجه به اینکه ICU مخصوص حوادث و ســوانح کودکان در کشــور 
نداریم قسمتی از تخت های این بیمارستان می تواند به حوادث ترافیکی اختصاص پیدا کند.

مطالعات  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
از  پس  افراد  از  بسیاری  می دهد  نشان 
بهبودی از کووید 19 اختاللی در توانایی خود 
در درک مزه های اصلی شیرین، ترش، تلخ و 

شور گزارش می دهند.
فرضیــه محققان این اســت کــه اکثر این 
افــراد در واقع فقط حــس بویایی خود را از 
دســت داده انــد که نقــش عمــده ای در تجربه کلی چشــایی 

دارد.
امــا نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهــد که حداقل 
یک ســوم از این افراد واقعًا بخشــی از توانایــی خود را برای 

تشــخیص این ذائقه های اساسی از دست داده اند.
از کوویــد  پــس  از دســت دادن حــس چشــایی  علــت 
19 همچنــان یــک راز باقــی مانــده، اگرچــه دانشــمندان 

پیشــنهاد  زمینــه  ایــن  در  را  ممکــن  مکانیســم  چندیــن 
کرده اند.

از دســت دادن حس چشایی و بویایی یکی از عائم شایع 
کووید 19 است. 

تحقیقــات نشــان می دهد که ممکن اســت ایــن عامت، 
پیش بینی کننــده بهتری برای ابتاء بــه عفونت کروناویروس 
در مقایســه با ســایر عائم رایج مانند ســرفه، تب و خستگی 

باشد.
افــرادی کــه عائم آنها حداقــل 4 هفته پــس از کووید 19، 
کــه عمومًا بــه عنوان ســندرم کووید طوالنی مدت شــناخته 
می شــود، باقــی می مانــد، اغلب گــزارش می دهنــد که حس 

چشایی خود را از دست داده اند.
اندام و بافت های حسی در زبان، سقف دهان، گلو و بینی 

همگی به درک چشایی کمک می کنند.

امــا یــک مطالعــه جدیــد نشــان داده که 
حــدود یک ســوم افــرادی که پــس از کووید 

19 از دســت دادن چشایی را گزارش می کنند، 
اولیــه  از حــس  ممکــن اســت واقعــًا بخشــی 

چشایی خود را از دست داده باشند.
از  تحقیــق  تیــم  سرپرســت  هاپکینــز«،  »کلــر 
بیمارســتان گای لندن، دراین بــاره می گوید: »این 
مطالعــه نشــان می دهــد کــه اختــال در حــس 
چشــایی از آنچــه کــه مــا فکــر کرده ایــم، شــایع تر 

است.«
نتایچ یک نظرســنجی از بیــش از 800 نفر مبتا 

به ســندرم کووید طوالنی مدت نشان داد که بیش 
گــزارش  بویایــی و چشــایی  65٪ مشــکات  از 

کرده اند.

واکنش به تهدید وزیر بهداشت؛

اجازه ندهیم صنعت دارو به سرنوشت 
خودرو دچار شود!

انجمن  رئیس  نایب  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
بهداشت  وزیر  نظر  اظهار  به  واکنش  در  ایران  داروسازان 
تجویز  خارجی  داروی  که  پزشکانی  برای  اینکه  بر  مبنی 
توضیحاتی  می شود،  گرفته  نظر  در  منفی  امتیاز  کنند، 

ارائه داد.
در روزهای اخیر بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت عنوان 
داشته بود برای آن دسته از پزشکان به خصوص پزشکان 
هیــأت علمی کــه داروهای خارجی تجویــز کنند، امتیاز منفــی در نظر گرفته 

می شود.

سیدعلی فاطمی به اظهار نظر وزیر بهداشت واکنش نشان داد و گفت: 
پزشــک حــق دارد برای تجویــز داروهایی کــه بــدون ارز 4200 تومانی تأمین 

می شوند، محدودیت و ممنوعیتی نداشته باشد.
وی افزود: نمی توان با طرح موضوعاتی مثل امتیاز منفی، پزشــکان را از 

تجویز داروهایی که در بازار دارویی کشور موجود است، تهدید کرد.
نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران ادامــه داد: بــا محــدود کــردن 
واردات داروهــای خارجــی، صنعت داروســازی کشــور به سرنوشــت صنعت 

خودروسازی تبدیل می شود.
وی گفت: اگر واردات داروهای مورد نیاز کشــور که مشابه داخلی ندارند 
قطع شود، پزشــک محکوم به انتخاب دارویی برای بیمار خودش می شود 

که شاید مفید نباشد.
فاطمــی تاکیــد کــرد: تولیدکننــدگان داخلــی هــم موافــق ایــن موضوع 
نیســتند کــه واردات دارو بــه طور کلی قطع شــود، زیرا زمینــه رقابت از بین 

می رود.
وی افــزود: بــا این قبیل مســائل و موضوعــات باید به صورت ریشــه ای 

برخورد شود و تکلیف ارز دارو مشخص گردد.

درمان های ناباروری تأثیر کمی در تولد 
نوزادان نارس دارند

درمان  طریق  از  که  نوزادانی  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
زودتر  که  دارد  بیشتری  احتمال  می شوند،  ایجاد  ناباروری 
اما محققان می گویند که دالیلی  بیایند  به دنیا  و کوچک 
به غیر از روش های تولیدمثل کمکی در این زمینه دخیل 

هستند.
آلینــا پلیــخ سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه یوتــا، 
به جــای خــود درمــان  مــا  »یافته هــای جدیــد  می گویــد: 
ناباروری، اهمیت مشــکات باروری و شــرایط ســامتی والدین و ویژگی های 
تولد نوزادان، مانند دوقلو بودن، وزن هنگام تولد و مدت بارداری را نشان 

می دهد.«
محققان در این مطالعه، داده های مربوط به 248 هزار تولد را بررسی کردند.

آنها دریافتند که تفاوت در وزن هنگام تولد و طول بارداری بین زوج هایی 
 ،)IVF( کــه به طور طبیعی باردار شــده اند و آنهایی که از لقاح آزمایشــگاهی
لقــاح مصنوعــی یــا داروهای بــاروری اســتفاده می کننــد، با در نظــر گرفتن 

شرایط خانوادگی، جزئی است.
مطالعات نشــان داد کودکانی که از طریق روش های کمک باروری ایجاد 
می شــوند، 10 درصــد بیشــتر احتمــال داشــت که نارس بــه دنیــا بیایند و 9 
درصد بیشــتر از نوزادانی که به طور طبیعی ایجاد شــده بودند، وزن کم در 

زمان تولد داشتند.

بــا  درمان هــای تهاجمی تــر ماننــد IVF و لقــاح مصنوعــی، بــه شــدت 
پیامدهــای نامطلــوب زایمــان مرتبــط بودنــد. نوزادانــی کــه با اســتفاده از 
داروهــای باروری تشــکیل شــدند، نتایج مشــابهی بــا آنچه به طــور طبیعی 

ایجاد شدند، داشتند.
نتایج نشان می دهد که شرایط خانوادگی و ویژگی های مشاهده نشده 
والدین، مانند ویژگی های ژنتیکــی، هنگام توضیح ارتباط بین باروری کمکی 

و پیامدهای نامطلوب تولد مهم هستند.

پیش بینی سالمت زنان سالمند 
با 4 فاکتور در میانسالی

بررسی  می گویند  محققان  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
سالمت یک زن در میانسالی می تواند سالمت او را چندین 

دهه بعد پیش بینی کند.
طبــق یــک مطالعــه جدیــد، چهــار عامــل خاص شــامل 
شــاخص توده بدنی )BMI(، سیگار کشیدن، آرتروز و عائم 
افســردگی در ســن 55 ســالگی بــا ُافــت بالینی در ســامت 

جسمی 10 سال بعد مرتبط است.
دکتــر »دانیل ســولومون«، سرپرســت تیم تحقیق از بیمارســتان زنان و 
بریگام در بوســتون، گفت: »ســن 55 تا 65 ســالگی ممکن اســت یک دهه 
بحرانی باشد. سامتی افراد و عواملی در این دوران ممکن است آنها را در 

مسیری برای سال های بعدی زندگی شان قرار دهد.«

وی در ادامــه افــزود: »خبر خوب این اســت کــه بخش بزرگــی از زنان در 
میانســالی وضعیــت بســیار ثابتــی دارنــد و دچــار ُافــت نخواهنــد شــد. اما 
شناســایی زنــان در معرض خطر باالتــر می تواند بــه مداخله های هدفمند 

برای آنها کمک کند.«
محققان نمرات کلی زنان در ســن 55 ســالگی را با نمرات آنها در ســن 
65 ســالگی مقایســه کردنــد و دریافتنــد کــه 20 درصــد از زنانــی کــه مورد 
مطالعــه قــرار گرفتنــد، ُافــت بالینــی مهمی را در ســامت جســمانی خود 

تجربه کردند.
زنانی که از سامت فیزیکی و عملکرد باالتری برخوردار بودند، کمتر دچار 

ُافت شدند. 
عوامــل مرتبــط بــا ُافــت بالینــی عبارتند از شــاخص تــوده بدنــی باالتر، 
تحصیــات کمتــر، ســیگار کشــیدن، عائــم بالینــی مهم افســردگی و ســایر 
مســائل ســامت، از جمله دیابت، فشــار خون بــاال، بیماری قلبــی، آرتروز و 

پوکی استخوان.

5 هزار تبلیغ غیرمجاز سالمت در اینستاگرام
سپهرغرب، گروه سالمت: رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، خواستار ساماندهی تبلیغات سالمت 

محور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شد.
محمد رئیس زاده، با بیان اینکه نظارت بر تبلیغات جدی بوده و در این حوزه شاهد آنارشیسم هستیم 
که مردم را گمراه می کند، افزود: بالغ بر 5 هزار تبلیغ غیرمجاز سامت در فضای اینستاگرام وجود دارد که 
رفع آن ریشــه در حل کاســتی های قانونی دارد زیرا زیرســاخت های سازمان نظام پزشکی برای ورود به این 
حوزه کافی نبوده اما دلیل بر ساکت ماندن هم نیست و به انجمن ها این تفویض اختیار داده شده که اگر 
تعداد انگشت شــماری از همکاران اقدام به تبلیغات غیرمجــاز می کنند؛ انجمن مربوطه می تواند تذکرات 

الزم را به فرد خاطی بدهد و انجمن ها نیز در این زمینه باید فعال تر و جدی تر عمل نمایند.
وی ادامه داد: کارگروه ویژه برای برخورد با تبلیغات غیرمجاز توســط افراد پزشــک و غیرپزشک در سازمان نظام پزشکی 
تشکیل شده است؛ البته جامعه پزشکی قانون مدار بوده و اگر عده انگشت شماری خطا می کنند نباید به کل این جامعه 

تعمیم داده شود.
رئیــس کل ســازمان نظام پزشــکی ایــران به مبحث تعرفه های پزشــکی اشــاره کرد و گفت: ســازمان نظام پزشــکی نظر 

ارائــه داده اســت ولی متأســفانه کارشناســی خــود را در خصوص قیمت تمام شــده خدمات پزشــکی به دولت 
پزشــکی نداشــته و این تصور مســئوالن درک عمیق و درســتی نســبت به معضات جامعه 

حالــی که میانگیــن دریافتی وجود دارد که پزشــکان دچار مشــکل اقتصادی نیستند در 
کمتر هم شده است.آنها از ســال 94 تــا کنون نه تنها هیچ تغییری نداشــته بلکه 
تعامــات حــوزه ســامت رئیــس زاده بــا بیــان اینکــه ســازمان نظــام پزشــکی در 

را شناسایی و تجمیع کشور وزنی ندارد، اذعان کرد: باید مؤلفه های قدرت خود 
معضــات کنیم و ســپس بــا اســتفاده از تعامات بیرونی نســبت به  رفــع 

حوزه پزشکی اقدام نمائیم.
ی وی اضافــه کــرد: تــک تک اعضــای ســازمان نظام پزشــکی،  نجمن هــا ا

از علمی، نظام پزشــکی های شهرســتان ها و اشراف به مسائل  حقوقــی 
جمله مؤلفه های قدرت ســازمان نظام پزشــکی محســوب 
می شــوند و باید با تعامات بیشــتر مؤلفه های قدرت خود 

را تقویت نمائیم.
رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی ایران با بیــان اینکه باید 

واقعیــات جامعه پزشــکی را بر اســاس آمار و مســتندات بیان 
کنیــم، اظهار کرد: هر قدر جامعه پزشــکی توانمندتر و به ســامان 
تر باشــد، خدمات بهتر و بیشتری را به مردم ارائه می دهد و اغلب 

مشکات ناشی از قطع تعامات است.

روغن زیتون موجب افزایش طول عمر می شود

سپهرغرب، گروه سالمت: به گفته محققان، جایگزین کردن کره یا سایر چربی های مسدودکننده عروق 
با روغن زیتون سالم برای قلب ممکن است سال ها به طول عمر شما بیافزاید.

نتایــج یــک مطالعه جدید نشــان می دهد افرادی که بیش از 1/2 قاشــق غذاخوری روغــن زیتون در روز 
مصرف می کنند، در مقایســه با افرادی که کمتر از این مقدار چربی ســالم مصرف می کنند، کمتر در معرض 
خطــر مــرگ ناشــی از بیماری های قلبــی، ســرطان، بیماری های عصبــی مانند آلزایمــر یا بیماری هــای ریوی 

هستند.
»مارتــا گواش فر«، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه هاروارد، گفت: »صرفــًا اضافه کردن روغن زیتون 
بــه رژیم غذایی شــما نیســت که از مرگ در اثــر بیماری جلوگیری می کند. مــا باید به کیفیت کلی رژیم غذایی و ســبک زندگی 
توجــه کنیــم و مطابــق با نتایج ما، راهکار آن، افزودن روغن زیتون به رژیم غذایی به عنوان جایگزینی برای ســایر چربی های 

ناسالم است.«
روغــن زیتــون سرشــار از آنتــی اکســیدان های ســالم، پلــی فنول هــا و ویتامین هــا اســت و منبــع خوبــی از چربی هــای 

مونوغیراشباع سالم برای قلب است.
به گفته گواش فر، »یک فرضیه این است که ممکن است مکانیسم های مربوط به خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی 

روغن زیتون در این یافته ها نقش داشته باشد.«
اســتفاده از روغــن زیتــون همچنین می تواند نشــانگر یک ســبک زندگی ســالم باشــد. 

افرادی که در این مطالعه بیشترین روغن زیتون را مصرف می کردند، نسبت به افرادی 
کــه روغــن زیتون کمتری مصرف می کردند، فعالیت بدنی بیشــتری داشــتند، کمتر 

سیگار می کشیدند و میوه و سبزیجات بیشتری می خوردند.
بــرای ایــن مطالعــه، محققــان داده هــای بیــش از 90 هــزار نفــر از پرســتاران و 

متخصصــان ســامت را که در زمان شــروع مطالعه در ســال 1990 عــاری از بیماری 
قلبی و سرطان بودند، تجزیه و تحلیل کردند. این افراد به مدت 28 سال تحت نظر 

بودنــد. هر چهار ســال یکبار، از آنها پرســیده می شــد که غالبًا چندیــن بار غذاهای 
خاصــی نظیر چربی هایی مانند مارگارین، کره، ســس مایونــز، لبنیات پرچرب و 

روغن زیتون مصرف می کنند.
در مقایسه با افرادی که هرگز روغن زیتون مصرف نمی کردند، افرادی 

که بیش از 1/2 قاشق غذاخوری در روز از این روغن مصرف می کردند، 
19 درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی، 17 درصد 
کمتــر در معــرض خطر مرگ ناشــی از ســرطان، 29 درصــد کمتر در 
معرض خطر ابتاء به ســرطان قرار داشتند. مرگ بر اثر یک بیماری 

عصبی و خطر مرگ ناشی از بیماری ریوی نیز 18 درصد کمتر بود.

محمدمهدی  گویا

محمد رئیس زاده دانشگاه هاروارد

کرونا

فاطمی

دانیل سولوموندانشگاه یوتا

شایع ترین عارضه ای که پس از بهبودی کرونا در بدن می ماند
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قطع دسترسی برخی 
دانشگاه ها به پایگاه های علمی 

به دلیل بدهی
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور 
پژوهشی وزارت علوم از قطع دسترسی 
علمی  پایگاه های  به  دانشگاه ها  برخی 
برای  تالش  در  گفت:  و  داد  خبر  دنیا 

تأمین اعتبار آن در سال 1401 هستیم.
عبدالســاده نیسی از قطع دسترسی 
برخــی دانشــگاه ها بــه پایگاه هــای علمی دنیــا به علت 
بدهــی دانشــگاه ها خبــر داد و گفــت: قــرار بود از ســال 
2020 دسترسی به پایگاه ها و داده های علمی آزاد باشد 
و دولت هــا خودشــان اعتبــارات الزم را پرداخــت کننــد 
نــه اینکــه دانشــگاه ها پرداخت کننــد؛ در همیــن رابطه 
اتحادیــه اروپــا مدلــی ارائــه داد کــه در آن بــرای حمایت 
از ناشــران یــک اعتبــاری در نظــر گرفــت تــا کل محققان 
بتواننــد بــه این منابع دسترســی داشــته باشــند اما در 

نهایت این طرح عملیاتی نشد.
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت 
علوم افزود: طبق قانون قراردادها بین پایگاه های علمی 
و دانشــگاه بــه دالر منعقد می شــود و از آنجا که بودجه 
دانشــگاه ها در ایران به ریال پرداخت می شــود، بنابراین 
طبیعتًا دانشــگاه ها بودجه های الزم را نمی توانند تأمین 
کنند. از طرفی دیگر نوسانات دالر سبب شد، بدهی های 
بــه تعویــق بیفتــد. وی ادامــه داد: وزارت  دانشــگاه ها 
بهداشت اما دسترســی به پایگاه های علمی را به صورت 
متمرکز در اختیار دارد؛ به این صورت که وزارت بهداشــت 
دسترســی ها را می خــرد و اعتبــارات الزم از ســوی وزارت 
بهداشــت به طــور کامل پرداخت می شــود و دسترســی 

دانشگاه ها به پایگاه ها رایگان است.
نیسی در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که 
عدم تمرکز دسترسی به پایگاه های علمی در وزارت علوم 
ســبب شده هر دانشگاه و مؤسســه ای به تنهایی رایزنی 
کند. البته یک کنسرســیوم وجود دارد که دانشــگاه های 
بــزرگ عضــو آن هســتند و امــکان تعامــل با ناشــران نیز 
وجود دارد. البته در یک بازه زمانی تاش شد این بودجه 
نیــز به صــورت متمرکز به وزارت علــوم تخصیص یابد اما 

سازمان برنامه و بودجه موافقت نکرد.
ایــن مقــام مســئول وزارت علوم با اشــاره بــه اینکه 
بدهی دانشــگاه ها به پایگاه های علمــی از دولت نهم و 
با شــروع نوسانات ارز آغاز شــد و در حال حاضر هم این 
بدهی ها انباشــته شــده اســت، گفت: مشــکل اساسی 
دیگــر این اســت که به دلیــل تحریم امکان جــا به جایی 

پول در بازه های زمانی مختلف وجود نداشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: نکته مهم دیگر اینکه برخی 
ناشــران می خواهنــد با مــا کار کنند و خیلــی از پایگاه ها 
هنــوز دسترسی هایشــان را قطــع نکرده اند؛ چــرا که در 
ایــن صــورت دانشــجویان و محققــان مجبور هســتند 
بــه صورت غیررســمی از این منابع اســتفاده کنند و آنها 

نمی خواهند این اتفاق بیفتد.
نیسی درباره راهکار وزارت علوم برای تأمین اعتبار الزم 
و دسترسی مجدد دانشگاه ها گفت: امسال وزارت علوم 
پیشنهاد داد به همین منظور اعتبار 500 میلیارد تومانی 
در الیحــه بودجه 1401 گنجانده شــود اما اینکه این عدد 
در الیحــه گنجانده شــده و یا اینکه در کمیســیون تلفیق 

مجلس به تصویب می رسد یا خیر اطاعی نداریم.
مدیــرکل دفتــر حمایــت و پشــتیبانی امور پژوهشــی 
وزارت گفــت: در صــورت تأمیــن و تخصیص ایــن اعتبار، 
بخشی از بودجه به دانشگاه ها و بخشی دیگر به وزارت 
علوم تخصیص می یابد و وزارتخانه در راســتای حمایت 

از دانشگاه اقدام به پرداخت می کند.

جزئیات طرح تهران برای حل 
بحران یمن

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
درخصوص  جزئیاتی  المیادین  شبکه 
یمن  بحران  حل  برای  ایران  ابتکارعمل 

منتشر کرد.
شــبکه لبنانــی المیادیــن بــه نقل از 
منابــع آگاه خود اعام کرد: ابتکار عمل 
ایران برای حل بحران یمن که چند سال 
پیش مطرح شد و جامعه بین المللی و کشورهای عضو 
ائتــاف عربــی به آن توجهــی نکردند شــامل آتش بس، 
برداشــت کامل تحریم و بازگشــایی گذرگاه های هوایی، 

زمینی و دریایی است.
ایــن منابــع گفته اند: در طرح ایران آمــده که در ابتدا 
باید بعد از توقف جنگ و برداشــت تحریم ها، طرف های 
درگیــر وارد مذاکرات سیاســی و توافق برای رســیدن به 

مرحله انتقالی شوند.
منابع المیادین تأکید کردند: بعد از آن نیز یک دولت 
فراگیــر و توافقی تشــکیل شــود تــا وضعیــت موجود را 

اداره کند و از این دولت باید حمایت اقتصادی شود.
ایــن منابــع خاطرنشــان کردنــد: ابتــکار عمــل ایران 
نیازمنــد توافــق کشــورهای ائتــاف عربــی، عربســتان، 
امارات، آمریــکا، انگلیس و خود تهران به عنوان صاحب 
طرح اســت، روســیه نیز باید در کنار ســازمان ملل از این 
طرح حمایــت کند و نقش هماهنگ کننــده و میانجی گر 

را ایفا کند.
براســاس ایــن گــزارش، هشــام شــرف، وزیــر خارجه 
دولت نجات ملی یمــن اخیرا تأکید کرد: طرح ایران برای 
حــل بحــران یمــن در دســت بررســی و برخــی اصاحات 

ساده بوده و این طرح کلید حل بحران یمن است.

ایران و جهان

در بیانیه ای از سوی وزارت خارجه چین اعالم شد؛

با تحریم های یک جانبه علیه ایران مخالفیم
با  شدید  مخالفت  بر  ایرانی،  همتای  با  دیدار  در  چین  خارجه  وزیر  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 

تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران تاکید کرد.
وزارت خارجه چین امروز شــنبه خاصه ای از دیدار انجام شــده میان »حسین امیر عبداللهیان« و »وانگ 

ئی« وزرای خارجه ایران و چین را منتشر کرد.
بنــا بر اعــام وزارت خارجه چیــن، وانگ که میزبان همتای ایرانی اســت، مســئولیت اصلی دشــواری ها در 
برنامــه هســته ای ایــران را به دوش آمریکا انداخت که به طور یکجانبه از توافق هســته ای 2015 خارج شــده 

است.
وانگ همچنین از مخالفت شــدید پکن با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، بازی سیاســی از راه توســل به موضوعات 

حقوق بشری و مداخله در امور داخلی ایران و سایر کشورهای منطقه سخن گفت.
وزیر خارجه چین درباره ایجاد مکانیسم گفتگوها میان کشورهای حوزه خلیج 

فارس برای بحث پیرامون مسائل امنیت منطقه ای هم ابراز امیدواری کرد.
ایــن اظهــارات در حالی بیان شــد کــه گفتگوها میــان تیم دولت جدیــد ایران و 
1+4 با هدف برچیده شدن تحریم ها علیه ایران به عنوان شرط بازگشت آمریکا به 

برجام از 8 آذر در وین در جریان است.
این گفتگوها در چهار سطح رفع تحریم ها، تعهدات هسته ای، راستی آزمایی و 
ارائــه تضمین ها ادامه دارد حال آنکه خوشــبینی بــه حصول توافق رو به افزایش 

است.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
 1400 انتخابات  از  بعد  جهان: 
»خانه احزاب« در سکوت دوباره  
پرتگاه  لبه  تا  امروز  و  رفت  فرو 

انحالل کشیده شده است.
احــزاب  آنکــه  از  بعــد 
رقابــت  بــرای  کشــور  سیاســی 
خــود  فعالیــت   ،1400 ســال  ریاســت جمهوری 
را از ســر گرفتنــد، بــا گذشــت تنها شــش مــاه از 
انتخابــات، حــاال هیچ خبــری از فعــاالن حزبی و 
خانــه احزاب بــه گوش نمی رســد و »ســکوت« 
تنها حرف مشــترک همه آنهاســت، بــه طوری که 
در چنــد ماه اخیر در پاســخ بــه پیگیری ها درباره 
اخبار خانــه احزاب، اظهار بی خبــری می کردند یا 
صراحتــًا می گفتنــد تمایلــی به ادامــه حضور در 

این مجموعه را ندارند.

 حزبی ها رغبتی به خانه احزاب ندارند!
»ســید کمــال ســجادی« ســخنگوی جبهــه 
پیــروان خط امــام و رهبری بــا بیــان اینکه خانه 
قابــل  و  خــوب  فعالیــت  دوره ای  در  احــزاب 
توجهــی داشــت، می گویــد: »خانــه احــزاب در 
در  امــا  دارد،  فعالیت هایــی  اســتان ها  بعضــی 
مرکز و پایتخت هیچ خبری نیســت. اگرچه برخی 
کمیته ها مثل کمیته بین الملل گاهی جلســاتی 
برگــزار کرده و دعوت به حضور هم می کنند؛ اما 
به دلیل انفعال در روند فعالیت ها، ما هم رغبت 

آنچنانی به مشارکت در این زمینه ها نداریم.«
همبســتگی  حــزب  دبیــرکل  شــریف  احمــد 
دانــش آموختگان، نیــز درباره بی خبــری خود از 
شــرایط خانــه احزاب اظهــار می کنــد: »وضعیت 
بــه گونه ای اســت که حتی من به عنوان کســی 
که پیگیر موضوعات حزبــی بوده ام، امروز هیچ 
خبــری از فعالیت هــا نــدارم و حتــی در جریــان 

ریاست خانه احزاب نیستم.«
خانــه احــزاب ســال 78 بــا هــدف حمایــت از 
گســترش احــزاب و فعالیــت حزبــی آغاز بــه کار 
کــرد و بنــا بر ایــن بود کــه همه احزاب سیاســی 
و رســمی کشــور دور هــم جمع شــوند تا بســتر 
مناســبی برای فعالیت هــای خود فراهــم کنند؛ 
امــا کنار هم قــرار گرفتن احزابی کــه رویکردهای 
متفاوت دارند و اســاس کار آنها رقابت اســت با 

فلسفه فعالیت رقابتی آنها همخوانی نداشت.
»محمدجــواد حق شــناس« عضــو شــورای 
مرکــزی حزب اعتماد ملی کــه از زمان آغاز به کار 
خانــه احزاب، فعالیت خود را در آن شــروع کرده 
بود، درباره همســو شــدن جریان های سیاسی 
رقیــب کشــور در نهــاد صنفــی احــزاب، گفــت: 
»وقتــی ســاختار سیاســی کشــور روی خوشــی 
به تحزب نشــان نــداد، جایگاه احــزاب با ضعف 
شــدیدی روبرو شــد. بنابراین به این جمع بندی 
رســیدیم که نقطه مشــترک احزاب این است که 

جایگاه خود را تقویت کنند.«
وی عنــوان کــرد: »همــه احزاب بــرای قدرت 
گرفتن در ســاختار سیاسی کشور همسو بودند 
و این می توانســت فصل مشترک همکاری همه 
آنهــا باشــد، البته با این رویکرد کــه رقابت پابرجا 

باشد.«
اگرچــه بــر اســاس آنچــه حق شــناس مطرح 
کــرد، قــرار بود احــزاب سیاســی کشــور در خانه 
احــزاب دور هــم جمــع شــوند تــا بــا همراهی و 
همســویی، قــدرت خــود را افزایش دهنــد؛ اما 
طولی نکشــید که این مجموعه نیز با مسائل و 

اختافات داخلی روبرو شد.

 هزینه های بی بازگشت برای خانه احزاب
از آنجــا کــه در چنــد دوره اول فعالیــت خانه 
احــزاب، تعــداد احــزاب اصــاح طلب نســبت به 
در  اصاح طلبــان  و  بــود  بیشــتر  احــزاب  ســایر 
هیئت رئیســه دســت بــاال را داشــتند، از ایــن رو 
تنش هــای همیشــگی میــان دو جریــان اصلــی 

کشور، درون این مجموعه نیز بروز پیدا کرد.

ایــن تنش ها به مرور منجر به انفعال شــد و 
خانه احزاب را تا مرز تعطیلی پیش برد. رایزنی ها 
و هزینه های بســیاری انجام شــد تا فعالیت های 
خانــه احــزاب احیا شــود و دورهمــی حزب های 
سیاسی کشور جان دوباره ای بگیرد. نهایتًا برای 
حــل این معضــل، تغییراتــی در اساســنامه این 
مجموعه صورت گرفت و مقرر شــد ســه جریان 
اصــاح طلــب، اصولگــرا و اعتدال گرا بــه صورت 
برابر در اداره خانه احزاب نقش داشــته باشــند 
بــه امید آنکه این برابری، رقابــت را از بین ببرد و 
همسویی میان فعاالن سیاسی منجر به تحقق 

اهداف و فلسفه شکل گیری خانه احزاب شود.
حق شــناس درباره این تغییــرات که در دوره 
اول دولت روحانی ایجاد شد، می گوید: »هدف 
از تغییــر، هم افزایــی بیشــتر و کاهــش رقابت در 
خانــه احــزاب بــود. بنا شــد بــه جــای رقابت که 
موجب تضعیف ســاختار کلی احزاب می شــود، 

به سمت مشارکت برویم.«
صــورت  کــه  بســیاری  تاش هــای  علیرغــم 
گرفــت، باز هــم خانه احزاب آن خانــه احزابی که 
ایده پردازانــش از آن ســخن می گفتنــد نشــد و 
آنچه وعده و نویدش را می دادند تحقق نیافت. 
کلیــه هزینه هــای مــادی و معنــوی کــه در ایــن 
مســیر خرج شده بود، بار دیگر بی نتیجه ماند و 
بعد از انتخابات 1400 این مجموعه در ســکوت 
دوبــاره ای فرو رفت و امروز تــا لبه پرتگاه انحال 

کشیده شده است.
حق شــناس که جزئیات و روند تغییرات خانه 
احــزاب را دنبال کرده، دربــاره نتیجه روند اصاح 
در خانــه احــزاب، بیان می کند: »بعد از تشــکیل 
خانــه احــزاب در دوره جدیــد، بــه علــت افــول 
فعالیت هــا و تنــزل جایــگاه احــزاب در نهادهای 
قدرت از جمله مجلــس و دولت، انفعالی جدی 
اتفــاق افتــاد و هیــچ کنــش فعاالنــه ای صورت 

نگرفت.«

نهاد  تعطیلی  به  سیاسیون  هشدار   
صنفی احزاب

به اعتقاد کارشناســان، مشــارکت سیاسی و 
فعالیت های تشــکیاتی از شاخص های توسعه 

سیاســی به شــمار می رونــد و رکود آنهــا، باعث 
تضعیــف این عرصــه خواهد شــد؛ حتی ممکن 
اســت بروز چنین رکودی به تهدیدی برای عرصه 

سیاست تبدیل شود.
بــا  اگرچــه  کشــور  سیاســی  چهره هــای 
سکوتشــان به رکود هرچه بیشــتر فعالیت های 
حزبــی دامــن زده اند؛ امــا در اظهــارات خود به 
خطرســاز بودن تعطیلــی فعالیت های حزبی به 
ویــژه مجموعه خانــه احزاب تاکید داشــته اند و 
بر اهمیت احیا و رسیدگی به آن اصرار کرده اند.

»احمد شــریف« فعال سیاســی اصاح طلب 
با تاکید بر اینکه انفعال سیاســیون، برای کشور 
بسیار خطرناک اســت، تصریح کرد: »با وضعیت 
فعلی و غیبت احزاب، مشــخص نیســت فضای 
سیاســی کشــور به دســت چه کســانی مدیریت 

می شود«
نظــام  ضربه گیــر  »احــزاب  می گویــد:  او 
هســتند و این ضربه گیر در حال از دست رفتن 
اســت. نباید کوچک تریــن ناکارآمدی دولت به 
رأس نظام بازگردد. وقتی احزاب کنار گذاشــته 
شــوند هر موضــوع جزئــی مســتقیمًا به رأس 
دولت و نظام برمی گردد و این اشــتباه محض 

است.«
دبیــرکل  بوربــور«  »حبیــب اهلل  همچنیــن 
جمعیــت وفــاداران انقــاب اســامی و فعــال 
سیاســی اصولگــرا نیــز درخصــوص نقــش ویژه 
تحــزب در نظــام سیاســی کشــور عنــوان کــرد: 
»جمهوریت نظام باید ســاختار داشــته باشــد و 
فقط تحزب می تواند این ساختار را ایجاد کند«

او تاکید می کند که وعده های انتخاباتی باید 
پشــتوانه حزبی داشــته باشــد و معتقد اســت: 
»در شرایطی موجود، احزاب و مردم نمی توانند 
از کســی که به او رأی داده اند دفاع کنند چرا که 
بــا پشــتوانه و آگاهی بــه او رأی نداده اند و از او 

حمایت نکرده اند.«

احیای  راه حل  انتخاباتی،  نظام  اصالح   
احزاب

و  صاحب نظــران  از  بســیاری  میــان  ایــن  در 
فعــاالن سیاســی، راه حــل احیــای خانــه احزاب 

را در اصــاح نظــام انتخاباتــی کشــور می بیننــد 
و مجلــس شــورای اســامی، شــورای نگهبان و 
وزارت کشــور را متولــی ایجــاد اصاحــات الزمه 

می شناسند.
»محمد بهادری جهرمی« مشاور پژوهشکده 
شــورای نگهبان با طرح این ســوال که چه کنیم 
تا نظــام انتخاباتــی عادالنه تر شــود؟ می گوید: 
»راهی نداریم جز اینکه به ســمت احزاب حرکت 
کنیــم. صحبــت احــزاب کــه می شــود، لیســتی 
از معایــب آن را ارائــه می کننــد کــه درســت هم 
هســتند؛ اما تمام معایبی کــه برای نظام حزبی 
وجــود دارد؛ در نظــام جناحــی فعلــی نیز وجود 

دارد.«
وی معتقد اســت: »تحزب ٌحســن هایی دارد 
کــه نظــام جناحی نــدارد. نظــام انتخابــات باید 
ناظر بر چگونگی ساخت قدرت کان سیاسی در 

کشور مجددًا طراحی شود.«

دست  در  قانون  در  احزاب  نقش  تغییر   
پیگیری است

اگرچــه بــا اســتقرار دولت ســیزدهم بــه نظر 
می رسد تاش جدیدی برای احیای خانه احزاب 
در دســت اقدام است اما هنوز هیچ کس برنامه 
مشخص و مدونی از ایجاد اصاحات و تغییرات 

ضروری ارائه نکرده است.
از آنجــا کــه وزارت کشــور بــه ویــژه معاونــت 
سیاســی وزیر کشور رســیدگی به شــرایط خانه 
احزاب را بر عهده دارند، »محمدباقر خرمشاد« 
معاون سیاســی وزیر کشــور جلســاتی را جهت 

دیدار با فعاالن حزبی کشور برگزار کرده است.
کــه  جلســات  ایــن  از  یکــی  دربــاره  بوربــور 
حضــور  آن  در  اصولگــرا  احــزاب  نماینــدگان 
ایــن جلســه درخواســت  داشــتند، گفــت: »در 
کردیم که معاونت سیاســی وزارت کشور فکری 
بــرای انتخابات هــای بعــدی کنــد تــا نامزدهــای 
وابســتگی  و  باشــند  تعهــد داشــته  انتخاباتــی 
حزبــی و تیــم آینده خــود را به درســتی معرفی 

کنند.«
وقتی رسیدگی به این درخواست را از معاون 
سیاســی وزیــر کشــور جویــا شــدیم و از پررنــگ 

شــدن نقش آنها در انتخابات هــا بعدی و ایجاد 
تغییرات الزم در قانون اساســی ســوال کردیم، 
پاســخ داد: »تغییــر نقــش احــزاب در قانون در 
دست پیگیری اســت، در دولت اقدامات اولیه را 

برای ارائه این الیحه انجام داده ایم.«
خرمشــاد تاکیــد کــرد: »ایــن موضــوع بحث 
دامنــه داری اســت که نظــام باید در مــورد آن با 
کمک اصحاب سیاست به یک جمع بندی برسد 
تــا بتوانــد آن را در قالب مصوبــه مجلس پیش 

ببرد.«

تعطیل  فرمان  این  با  احزاب  خانه   
می شود

بــا همــه اینهــا هنــوز خبــری از اقدامی جدی 
برای نجات تحزب کشــور نیســت. صاحب نظران 
منجــر  فعلــی  شــرایط  معتقدنــد  عرصــه  ایــن 
بــه تعطیــل شــدن کامــل و از بیــن رفتــن خانه 
احــزاب خواهــد شــد. ســجادی می گویــد: »اگر 
رونــد انفعالی ادامــه پیدا کند منجــر به تعطیل 
شــدن کامل خانه احزاب خواهد شد. باید برای 
تعاریف، نقش و کارکــردی که خانه احزاب دارد، 
فکری کنیم، در غیر این صورت این انفعال منجر 
به خاتمه فعالیت و انحال خانه احزاب خواهد 

شد.«
شــریف نیــز در پاســخ به ایــن ســوال که چه 
آینــده خانــه احــزاب متصــور  بــرای  پیش بینــی 
هســتید؟ گفــت: »بــا این رونــد، اتفــاق جدیدی 
نخواهــد افتاد، اگر این شــرایط ادامــه پیدا کند 
خــود بــه خــود فعالیــت خانــه احــزاب متوقف 
می شــود چراکــه فعاالن سیاســی هیــچ رغبتی 

برای این مسیر ندارند.«
او بــا تاکید بــر اینکــه چنین سرنوشــتی برای 
کشور هزینه ســنگینی به دنبال خواهد داشت، 
بیــان کــرد: »خانــه احــزاب، تنها جایی اســت که 
جبهه هــای سیاســی کشــور در کنار هــم تعامل 
می کننــد؛ امــا چنین بســتری را با ایــن انفعال از 

بین می بریم.«
ایــن فعال سیاســی هشــدار می دهــد: »اگر 
خانــه احزاب تعطیل شــود تنها فرصت گفتگوی 
جریان هــای سیاســی کشــور از دســت خواهــد 

رفت.«

 وزارت کشور حزبی ها را از انفعال خارج 
می کند؟

در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود 
کــه نتیجه همــه هزینه هــا و بودجه هایــی که تا 
امروز در راســتای فلســفه تشــکیل خانه احزاب 
صــرف شــده، چــه بــوده و ایــن مجموعــه چــه 
خروجی و دستاوردی برای سپهر سیاسی کشور 

به ارمغان آورده است؟
امروز کشمکشــی نامحسوس میان فعاالن 
حزبــی و وزارت کشــور در حال وقوع اســت، به 
طوریکــه هرکــدام از آنهــا از کوتاهی هــای طرف 
مقابــل گایــه دارد و در عیــن حــال بــر ضرورت 
می کنــد!  تاکیــد  احــزاب  خانــه  ونجــات  احیــا 
علیرغــم اینها اگر خانه احزاب کارنامه ای پربار یا 
دســت کم قانع کننده در دســت داشــته باشد، 
وزارت کشــور موظــف اســت از »پیگیــری بــرای 
ارائــه الیحــه ای بــه مجلس برای اصــاح قانون 
اساسی« گرفته تا »تخصیص بودجه«، مانع از 
دست رفتن بستر گفتگوی جریان های سیاسی 

کشور شود.
روشــن اســت کــه از ســوی دیگــر، اگــر ایــن 
مجموعــه نتیجــه و اثرگــذاری الزم برای شــرایط 
فعلــی کشــور نداشــته و نــدارد، ضروری اســت 
کــه ماحظات کنار گذاشــته شــده و در شــرایط 
بحرانی فعلی کشــور، از هدررفــت بودجه، زمان 
و انــرژی بیشــتر بــرای آن صــرف نظــر شــود. آیــا 
وقت آن نرســیده کــه بعد از مســیری طوالنی و 
پرتاش اما کم حاصل، تصمیمی قاطع، کارســاز 
»خانــه  سرنوشــت  دربــاره  کارشناسی شــده  و 

احزاب« اتخاذ شود؟

رونمایی از کیف های لبریز از رشوه دالر در دادگاه
 شهرداری لواسان

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات شهرداری لواسان در حالی آغاز 
شد که چهار کیف حاوی مقادیر زیادی پول نقد، دالر و یورو در آن به نمایش درآمد.

ســومین جلســه دادگاه رســیدگی به تخلفات شــهرداری لواســان در حالی آغاز شــد که چهار کیف حاوی 
مقادیر زیادی پول نقد، دالر و یورو در آن به نمایش درآمد.

ارزش ارزها و پول های کیف های به نمایش درآمده در تصاویر 40 میلیارد تومان است.
در ادامــه جلســه دادگاه، اســناد دیگری از تخلفــات متهمان این پرونده از جملــه دریافت بیش از 700 

ســکه طا به عنوان رشــوه به نمایش گذاشــته 
شد.

این پرونده 51 متهم دارد که شــهردار ســابق لواسان، اعضای 
شــورای شهر لواسان، برخی از کارمندان شــهرداری و پیمانکاران 

را دربر می گیرد.
متهمــان بــا ســو اســتفاده از جایگاه خود و ســو اســتفاده از 
ظرفیــت مــاده 100، 77 و 5 مقاصــد مجرمانــه خــود را محقــق 

کرده اند.
مشــارکت در تشکیل شبکه ارتشــا و اخذ رشوه طی فقره های 
متعدد، از اتهامات متهمان پرونده فســاد در شــهرداری لواسان 

است.

عبدالساده نیسی

خانه احزاب

پکن

المیادین

قوه قضائیه

»خانه احزاب« روی تیغ انحالل

ج می کند؟ دولت حزبــــی ها را  از انفعــال خار

خانه احزاب سال 78 با هدف حمایت از گسترش احزاب و فعالیت حزبی آغاز به کار کرد و بنا بر این بود که همه احزاب سیاسی و رسمی کشور 
ویکردهای متفاوت دارند و اســاس  دور هم جمع شــوند تا بســتر مناســبی برای فعالیت های خود فراهم کنند؛ اما کنار هم قرار گرفتن احزابی که ر

کار آنها رقابت است با فلسفه فعالیت رقابتی آنها همخوانی نداشت.
وع کرده بود،  »محمدجــواد حق شــناس« عضــو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی که از زمان آغــاز به کار خانه احزاب، فعالیت خود را در آن شــر
وی خوشی به تحزب نشان  درباره همسو شدن جریان های سیاسی رقیب کشور در نهاد صنفی احزاب، گفت: »وقتی ساختار سیاسی کشور ر
و شــد. بنابراین به این جمع بندی رســیدیم که نقطه مشــترک احزاب این اســت کــه جایگاه خود را  وبر نــداد، جایــگاه احزاب با ضعف شــدیدی ر

تقویت کنند.«


