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عوارض شیمی درمانی 
برای کودکان

محققان  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
بیماران  از  درصد   75 کردند  مشاهده 
پس  سال  سه  کوچک تر  و  ساله  پنج 
کاهش  دچار  شیمی درمانی  شروع  از 
شنوایی ناشی از داروی سیس پالتین 

شده بودند.
تحقیقات جدید نشــان می دهد که 
داروی شیمی درمانی باعث کاهش شنوایی در کودکان 

در اوایل عمرشان می شود.
بــرای  نجات بخــش  درمــان  یــک  پالتیــن«  »ســیس 
بســیاری از کــودکان مبتــال بــه ســرطان اســت، امــا این 
مطالعــه نشــان می دهــد کــه شــنوایی کودکان بســیار 
خردســال در اوایل درمان در مقایسه با کودکان بزرگ تر 

بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد.
دکتــر »بــروس کارلتون«، سرپرســت تیــم تحقیق از 
دانشــگاه بریتیــش کلمبیا کانــادا، در این باره می گوید: 
»ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت زیــرا حتــی کاهش 
متوسط شــنوایی می تواند بر رشــد اجتماعی کودکان 
تأثیــر بگذارد، به ویژه هنگامی که در زمان اوج فراگیری 

زبان رخ می دهد.«
مطالعــات قبلــی نشــان داده بــود کــه 60 درصــد از 
کــودکان تحــت درمــان بــا داروی ســیس پالتیــن از کم 
شــنوایی رنج می برنــد و 40 درصد از این کودکان نیاز به 

سمعک دارند.
بــرای درک رونــد کاهش شــنوایی مربوط به ســیس 
پالتیــن، تیــم تحقیــق داده های مربــوط بــه 368 بیمار 
مبتــال به ســرطان را در دوران کودکی که ســیس پالتین 

دریافت کرده بودند بررسی کردند.
ســه سال پس از شروع درمان، 75 درصد از بیماران 
پنــج ســاله و کوچک تــر و 48 درصــد از بیمــاران باالی 5 
ســال دچار کم شــنوایی مربوط به ســیس پالتین شده 

بودند.
محققــان مشــاهده کردنــد دوز کل ســیس پالتیــن 
در ســه مــاه، همــراه بــا تجویز همزمــان داروی شــیمی 
درمانی وینکریستین و مدت زمان طوالنی تر تجویز آنتی 
بیوتیک ها باعث کاهش شنوایی مرتبط با سیس پالتین 

به مرور زمان می شود.
مکانیســم زمینــه ای وقــوع کم شــنوایی مربــوط به 
ســیس پالتیــن در کودکان خردســال هنوز نامشــخص 
اســت، اما ســاختارهای بالغ داخل گوش درونی ممکن 
اســت در برابر اثرات ســمی ســیس پالتین آسیب پذیرتر 

باشند.

استــــــرس زیاد موجب 
افزایـــــش چه نوع
 خطری می شود؟

سپهرغرب، گروه سالمت: نتایج یک 
اگر  که  می دهد  نشان  جدید  مطالعه 
فشار  دارید،  استرس  احساس  اغلب 
خون شما در طول زمان افزایش یافته 
و احتمال بروز سایر مشکالت قلبی نیز 

بیشتر می شود.
بزرگســاالن  دریافتنــد  محققــان 
دارای فشــار خــون طبیعــی کــه ســطح هورمون هــای 
استرس شــان باالســت در مقایســه با افرادی که سطح 
هورمون اســترس پایین تــری دارند، در طــول 6تا هفت 
سال بعد با احتمال بیشتر ابتالء به فشارخون باال روبرو 

هستند.
دکتــر »کوســوکه اینویو«، سرپرســت تیــم تحقیق از 
دانشگاه کیوتو ژاپن، می گوید: »هورمون های استرس 
موســوم بــه نوراپــی نفریــن، اپــی نفریــن، دوپامیــن و 
کورتیــزول می تواننــد بــا اســترس ناشــی از رویدادهای 
زندگــی، کار، روابــط عاطفــی، امــور مالــی و مــوارد دیگر 
افزایــش پیــدا کننــد. و مــا می دانیم که اســترس یکی از 
عوامل کلیدی در ایجاد فشــار خون باال و حوادث قلبی 

عروقی است.«
ایــن مطالعه شــامل بیــش از 400 نفر در رده ســنی 
48 تا 87 ســاله بود که در یک مطالعــه بزرگ تر در مورد 

تصلب شرایین شرکت کرده بودند.
محققــان از طریــق آزمایــش ادرار، ســطح نوراپــی 
نفریــن، اپــی نفریــن، دوپامیــن و کورتیــزول را مــورد 
تجزیــه و تحلیــل قــرار دادنــد. ســه مــورد اول مربوط 
به سیســتم عصبی خودمختار اســت کــه ضربان قلب، 
فشــار خون و تنفــس را تنظیم می کنــد. کورتیزول یک 
هورمــون اســتروئیدی اســت کــه در هنــگام اســترس 

می شود. ترشح 
بــه گفتــه اینویــو، »اگرچــه همــه ایــن هورمون هــا 
در غــده فــوق کلیــوی تولیــد می شــوند، امــا نقش و 
مکانیســم های متفاوتــی بــرای تأثیر بر سیســتم قلبی 
عروقــی دارنــد، از اینــرو مطالعــه رابطــه آنها با فشــار 
خــون باال و حــوادث قلبی عروقی به صــورت جداگانه 

بسیار مهم است.«
تیــم تحقیقاتــی دریافتنــد کــه در یــک دوره پیگیــری 
تقریبــا 6.5 ســاله، بــه ازای دو برابر شــدن میــزان چهار 
هورمون استرس خطر ابتالء به فشار خون باال 21 تا 31 

درصد افزایش یافته بود.
و در طــول میانگیــن 11 ســال، به ازای دو برابر شــدن 
ســطح کورتیزول خطــر ابتالء به حوادث قلبی یا ســکته 

90 درصد افزایش داشت.

نگاه

کاهش شنوایی

فشار خون

جلوی زیاده خوری را از کودکی بگیرید
سپهرغرب، گروه سالمت:  زیاده خوری از کودکی اتفاق می افتد، چراکه معموال اکثر والدین به زیاد خوردن غذای فرزندشان، جایزه و تشویق می دهند درحالی که این یک عادت غذایی استباه است که باید اصالح شود.

دکتر الدن گیاهی، متخصص تغدیه و عضو تیم تخصصی پژوهشگاه ناباروری ابن سینا با بیان این مطلب می افزاید: نهایتا جامعه امروزی امروز می بینیم که جامعه با دریافت زیاد انرژی مواجه شده پس نظم در مقدار دریافت مواد غذایی از عادت هایی است که 
باید از کودکی به درستی یاد گرفته شود. یکی از عادات بعدی که باید اصالح شود، بحث آگاهانه خوردن است. وی تاکید می کند: چون سیستم بدن ما قدرت باالیی برای تطابق دارد با عادت های غلط غذایی تا مدتی خودش را تطبیق می دهد تا به جایی می رسد که 
بدلیل افزایش سرعت روند پیری و بهم خوردن تعادل سلولی دچار بیماری و اختالل می شود. برخی از بیماری های ناشی از این اختالالت، خیلی ملموس هستند مثل اثرات کم خوردن آب بر پوست و دستگاه گوارش که مشهود هستند. اما برخی از این اثرات مثل 

اثری که روی قدرت باروری می گذارد تا مدت ها مخفی می ماند. پس هر چه زودتر به اصالح عادات عذایی با نظم و برنامه اقدام شود از اثرات منفی آن کاسته خواهد شد.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
انگلیسی  متخصصان 
داشتن  برای  موثر  توصیه هایی 
خوابی آرام در طول شب مطرح 

کردند.
هیچ چیز به اندازه یک خواب 
آرام و دلنشــین در طــول شــب 
بــرای ســالمت بــدن مفید نیســت. با ایــن حال، 
متاسفانه نزدیک به 50 درصد مردم از اختالالت 
و مشــکالت خــواب رنــج می برنــد. تحقیقات در 
انگلیــس نشــان داده تنهــا 53 درصــد زنــان و 
56 درصــد مردان در طول شــب به میزان کافی 

می خوابند.
یافته هــای وحشــتناک تر موید آن اســت که 
10 درصــد مــردان و 13 درصــد زنــان کمتــر از 5 
ســاعت در طول شــب می توانند، بخوابند. این 
موضــوع باعث می شــود ایــن افــراد روز بعد از 
خســتگی، خــواب آلودگــی و عــدم تمرکــز رنــج 
ببرنــد. از ایــن رو، توجه به داشــتن خوابی آرام 

بسیار ضروری است.
حقیقت این است که خواب مناسب سیستم 
ایمنــی بــدن را تقویــت می کنــد و باعــث بهبود 

عملکرد جسمی و ذهنی می شود.

توصیه ها  ساده ترین  به  مطلب  این  در   
شب  طول  در  آرام  خوابی  داشتن  برای 

می پردازیم:
1- پیش از به بســتر رفتن زمانی را به آرامش 
انجــام  از  بکوشــید  دهیــد.  اختصــاص  ذهنــی 
کارهــای هیجــان انگیــز ماننــد دیــدن مســابقه 
فوتبــال پیــش از خــواب اجتنــاب کنیــد. به طور 
معمــول 30 دقیقــه پیــش از بــه بســتر رفتــن 
کارهــای آرامش بخــش مانند کتــاب خواندن و 
گــوش دادن بــه موســیقی بــدون کالم انجــام 

دهید.
2- از مصــرف مــواد غذایــی حــاوی کافئیــن 
در طــول شــب اجتنــاب کنیــد. بســیاری از مردم 
نمی دانند که اثر کافئین 8 ساعت در خون باقی 

می ماند. از این رو، بهتر است از ساعت 4 بعد از 
ظهر از نوشیدن قهوه اجتناب کنید.

3- در محیــط کامًال تاریک بخوابید. حقیقت 
این اســت که شما هیچ دوســتی بهتر از تاریکی 
در زمان خواب ندارید. از چراغ خواب اســتفاده 
نکنیــد و اگــر نمی توانیــد اتــاق را به طــور کامل 

تاریک نگه دارید، از چشم بند بهره بگیرید.
4- ســعی کنیــد بــرای به بســتر رفتــن و یا از 
خواب برخاســتن یک برنامه مشــخص و روزانه 
داشــته باشــید. این کار باعث می شــود ساعت 

بدنتــان به خوابیــدن در یک زمان مشــخص 
عادت کند.

5- در چــرت زدن روزانــه زیــاده 
روی نکنیــد. بــه هر میــزان که 

شــما در طول روز بیشتر بخوابید، در طول شب 
سخت تر خوابتان خواهد برد. اگر در بعد از ظهر 
احساس خستگی می کنید، بهتر است یک چرت 

کوتاه )30 دقیقه ای( بزنید.
6- تحرک کافی داشــته باشید. ورزش کردن 
حتی برای 10 دقیقه در طول روز می تواند باعث 

د  یجــا احساس خســتگی و خواب ا
شــود.  شــب  در  آرام 

اگــر در زمانــی کــه بــه بســتر می روید بــه میزان 
کافی خسته نیستید نشان دهنده آن است که 

فعالیت روزانه کمی دارید.
7- از ترکیبــات طبیعی بــرای کمک به خواب 
بهــره بگیریــد. روغــن گیــاه شــاهدانه بــه حــل 
مشــکل بــی خوابــی می توانــد کمک کنــد. این 
روغــن آرامش را برای ذهن و جســم به ارمغان 
مــی آورد. بهتــر اســت از ایــن روغن یک ســاعت 

پیش از خواب استفاده کنید.

وزن و تغذیه دو عامل تاثیرگذار کلیدی در سرطان سینه
سپهرغرب، گروه سالمت: سرطان سینه یکی از سرطان های شایع در زنان است که یک شیوه زندگی سالم 
می تواند خطر ابتال به آن را کاهش داده و در صورت تشخیص سرطان، شانس بهبودی کامل را افزایش دهد.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارشی نوشت: مهرماه )ماه اکتبر( 
ماه آگاهی از ســرطان ســینه اســت و بهترین زمان برای یادگیری نحوه کاهش خطر ابتال به ســرطان با تغذیه 
مناسب و انجام فعالیت بدنی است. در حالی که هیچ راه تضمینی برای پیشگیری از سرطان سینه وجود ندارد، 
یک شیوه زندگی سالم می تواند خطر ابتال به آن را کاهش داده و در صورت تشخیص سرطان، شانس بهبودی 

کامل را افزایش دهد.
ســینه هســتند، اما بعضی از زنان بیشــتر همــه زنــان در معــرض ابتــال به ســرطان 

عوامل خطر مانند سابقه خانوادگی، در معــرض خطــر هســتند. اگرچــه برخی 
قابل کنترل نیستند اما سایر عوامل جهش های ژنی، شروع قاعدگی و یائسگی 
انتخاب شیوه زندگی کاهش داد.خطــر را می تــوان بــا تمرکــز بــر تغذیــه و 
ارتبــاط بر اســاس ایــن گــزارش، وزن با خطر  بــه ســرطان ســینه  ابتــال 
دارای اضافــه وزن یــا چاقی پس از تنگاتنگــی دارد و ایــن خطــر بــرای زنــان 

بدنــی منظــم بــا کاهــش خطــر ابتال یائســگی افزایش می یابد. انجام فعالیت 
راه هــای کمــک بــرای رســیدن بــه وزن بــه ســرطان ســینه مرتبــط اســت و یکی از 

در بیشتر روزهای هفته حداقل 30 دقیقه طبیعی است. برای داشتن سالمتی مطلوب، 
داشــته  را  شــدید  متوســط  تــا  بدنــی  باشید.فعالیــت 

معدنی و غیره هستند که می توانند بدن را در برابر برخــی از غذاهــا سرشــار از فیبر، ویتامین هــا، مواد 
ســبزیجات، میوه هــا و غالت کامل شــامل اســفناج، کلم برخــی از ســرطان ها محافظت کنــد. این غذاها شــامل انواع 

بروکلی، گل کلم، کلم بروکسل، کلم، کلم پیچ، مرکبات، توت ها، انار، جو دوسر، جو، بلغور، نان سبوس دار و لوبیا، نخود، عدس 
و دانه سویا هستند.

مصــرف الــکل همچنین با خطر ابتال به ســرطان ســینه ارتباط دارد که بایــد از مصرف آن اجتناب کرد. برای کســب اطالعات 
بیشتر در مورد تغذیه سالم برای کاهش خطر ابتال به سرطان سینه و سایر بیماری ها، با کارشناس تغذیه مشورت کنید.

مطالعــات کشــوری نشــان می دهــد تا ســال 2025 میالدی، بروز ســرطان ســینه تا 63 درصــد افزایش یابد، میانگین ســن 
تشــخیص ســرطان ســینه در کشــورهای در حال توســعه نســبت به جمعیت هــای اروپایــی و امریکایی کمی پایین تر اســت و 
تحقیقات متعدد انجام شــده در ایران پایین بودن ســن بروز را غالبا به ســاختار ســنی جوان جمعیت مرتبط دانســته اند. اگر 
این فرضیات درست باشند انتظار می رود با تغییر ساختار جمعیتی به سمت سالمندی در سال های آینده شاهد افزایش بروز 

این بیماری باشیم.

دالیل بروز درد در پاشنه پس از ورزش چیست؟
سپهرغرب، گروه سالمت: متخصصان می گویند دالیل مختلفی می تواند باعث بروز درد در ناحیه پاشنه 

پس از ورزش شود.
همــه ما می دانیم که ورزش کردن یکی از بهترین راهکارها برای داشــتن تناســب اندام و ســالمتی اســت. 
گرچه ورزش کردن برای ســالمت جســمی و روحی مناسب اســت، اما برخی مواقع پس از ورزش کردن شاهد 

درد در پاشنه هستیم.
بســیاری از مردم تجربه درد پاشــنه پا پس از ورزش کردن در تمامی ســنین را داشته اند. با این حال، شاید 
کمتر کسی بداند دلیل بروز این درد چیست. پا ساختار پیچیده ای دارند و به تنهایی 25 درصد استخوان های 

بدن را به خود اختصاص می دهد، دارای 100 رباط، ماهیچه و تاندون است و بیش از 30 مفصل دارد.
خطر بروز درد در ناحیه پاشنه پس از انجام ورزش می تواند به دالیل مختلف افزایش یا کاهش یابد. از جمله مهمترین این 

دالیل می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 التهاب کف پا:
رایج ترین دلیل بروز درد در پاشنه پس از انجام فعالیت های ورزشی التهاب کف پا )التهاب غالف پا( است. در این حالت تاندونی 
کف پا دچار التهاب شده و درد در بخش فاسئیت پانتار که نقش ضربه گیر را دارد و به استخوان پاشنه متصل است بروز می کند.
زیاده روی در انجام فعالیت، جراحت یا فعالیت نامناســب می تواند منجر به کشــیدگی و یا پارگی این تاندون شــده که در پی 
آن التهاب رخ می دهد. اصلی ترین عالئم این مشــکل درد اســت که می تواند خفیف یا شدید باشد. از دیگر عالئم آن می توان به 
سفتی پاشنه، بروز درد شدید در هنگام صبح و زمانی که نخستین گام ها را بر می دارید، تورم و قرمزی، و درد قوس پا اشاره کرد.

 مشکالت ساختاری
مشــکالت ســاختاری در پا به ویژه زمانی که با فعالیت بیش از اندازه، اشــتباه یا اســتفاده از کفش نامناســب همراه شــود 
می توان باعث بروز درد در پاشنه شود. یکی از مهمترین این مشکالت ساختاری افزایش قوس کف پاست. در حقیقت قوس 

کف پا مانند کمک فنر عمل کرده و فشار را کنترل می کند.
حال اگر قوس کف پا شــدید باشــد، این فشار بر راس قوس پا وارد می شــود. قوس کف اگر پایین تر باشد )کف پای صاف( 
نمی تواند میزان الزم فشــار را خنثی کند. در هر دوی این حالت ها به تاندون کف پا فشــار مضاعف وارد می شــود. در این افراد 

خطر بروز خار پاشنه زیاد است.
از دیگــر مشــکالت ســاختاری کــه می تواند منجــر به بروز درد در ناحیه پاشــنه شــود می تــوان به مــواردی همچون ضعف 
ماهیچه ها در بخش ماهیچه ساق پا، عدم هم ترازی )اگر مچ پا به سمت داخل یا خارج چرخیده باشد( و جراحت یا مشکالت 

ساختاری در زانو یا لگن که می تواند بر روی عملکرد پا تاثیر بگذارد، اشاره کرد.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
اخیر  مطالعات  در  محققان 
اتوآنتی  دریافتند  خود 
عملکرد  می توانند  بادی های 
معکوس داشته و به سیستم 

ایمنی بدن آسیب بزند.
مطالعــه  یــک  اســاس  بــر 
کوویــد-19  بــه  مبتــال  بیمــاران  جدیــد، 
توجهــی  قابــل  به طــور  بیمارســتان  در 
اتوآنتی بادی های بیشــتری )آنتی بادی هایی که 
بــه بافت هــای خــود یا مــوادی که ســلول های 
ایمنــی آن ها در خون ترشــح می کنند( در خود 
اتوآنتــی بادی هــا می تواننــد  حمــل می کننــد. 

منادی اولیه بیماری خود ایمنی کامل باشــند.

 شناسایی محرک های آنتی بادی
 Nature در  اخیــر  مطالعــه  یــک  واقــع،  در 
نشان داد که برخالف عفونت سارس-کوو-2، 
هیچگونــه  شــده  تولیــد  کوویــد-19  واکســن 
نســل قابــل تشــخیص اتوآنتی بــادی را در بین 

گیرندگان ایجاد نمی کند.
اگر واکســینه نشــده اید و به خود می گویید 
اکثــر افــرادی کــه بــه کوویــد مبتــال می شــوند 
از آن عبــور می کننــد و حالشــان خــوب اســت، 
بــه یــاد داشــته باشــید کــه نمی توانیــد از قبل 
مطمئن باشــید که بــه کووید -19 خفیف مبتال 
می شــوید. در صــورت ابتــال بــه یــک مــورد بد، 
می توانیــد خود را برای یک عمر مشــکل آماده 
کنید، زیرا ممکن است ویروس خود ایمنی را از 
بیــن ببرد. ما هنوز نمی توانیم بگوییم که شــما 
قطعا به بیماری خود ایمنی مبتال خواهید شد 

یا نه.
افــراد  خــون  نمونه هــای  دارد  قصــد   Utz
آلــوده به ســارس-کوو-2 را که بــدون عالمت 
هســتند یا عالئم خفیف کووید-19 داشته اند، 
مطالعــه کند. این می تواند بــه تعیین اینکه آیا 

بیــش فعالــی بیش از حد سیســتم ایمنی بدن 
کــه در افــراد بــا عالئــم خفیف یا بــدون عالمت 
رخ نمی دهــد، منجر شــود یــا این که شــباهت 
مولکولــی پروتئین هــای ســارس-کوو-2 برای 

تحریک تولید آنتی بادی کافی اســت یا خیر.
موسســه   ،Stanford Bio-X عضــو   Utz
و  عفونــت  و  پیونــد  ایمنــی،  بــرای  اســتنفورد 
موسســه تحقیقــات بهداشــت مــادر و کــودک 

استنفورد است.
در  بــادی  آنتــی  دنبــال  بــه  دانشــمندان 
نمونه هــای خونــی بودنــد کــه طــی ماه هــای 
مــارس و آوریــل 2020 از 147 بیمــار مبتــال بــه 
بــه  وابســته  بیمارســتان  ســه  در  کوویــد-19 
دانشگاه کالیفرنیا گرفته شد. نمونه های خون 
گرفته شده از سایر اهداءکنندگان قبل از همه 
گیــری کوویــد-19 بــه عنــوان کنترل اســتفاده 

شد.
هــدف  بادی هــای  آنتــی  ســطح  محققــان 
کردنــد.  اندازه گیــری  و  شناســایی  را  ویــروس 
آنتــی بادی هــای خودکار و آنتــی بادی های ضد 
ســلول های  کــه  پروتئین هایــی  ســیتوکین ها، 
بــا یکدیگــر و هماهنگــی  ایمنــی بــرای ارتبــاط 

استراتژی کلی خود ترشح می کنند.
دانشــمندان دریافتند که بیــش از 60 نفر از 
کل بیماران مبتال به کووید-19 در بیمارســتان، 
در مقایســه بــا حــدود 15 افــراد ســالم، آنتــی 

بادی هــای ضــد ســیتوکین را حمــل می کردند. 
ایــن می توانــد نتیجــه بیــش از حــد سیســتم 
ایمنی بدن باشــد که توسط یک عفونت شدید 
بــه گفتــه  ایجــاد می شــود.  مــدت  و طوالنــی 
دانشمندان فراوانی سیتوکین ها ممکن است 
تولیــد اشــتباه آنتی بادی هایــی را کــه آن هــا را 

هدف قرار می دهد، از بین ببرد.
توانایــی  آنتی بادی هــا  ایــن  از  یــک  اگــر هــر 
ســیتوکین را بــرای اتصــال بــه گیرنده مناســب 
خود مســدود کند، ممکن اســت سلول ایمنی 
گیرنــده مــورد نظــر فعال نشــود. این بــه نوبه 
خــود ممکن اســت زمــان بیشــتری بــرای تکثیر 
ویــروس بخــرد و منجر بــه نتیجه بســیار بدتری 
شــود. برای حدود 50 بیمــار، نمونه های خون 
جملــه  از  مختلــف  روز هــای  در  شــده  گرفتــه 
روزی کــه بــرای اولین بار بســتری شــده بودند، 
در دســترس بــود. ایــن امــر محققــان را قــادر 
می ســازد تــا پیشــرفت آنتــی بادی هــای خود را 

ردیابی کنند.
اوتز می گوید: ظرف یک هفته پس از معاینه 
در بیمارســتان، حدود 20 درصد از این بیماران 
آنتی بادی هــای جدیدی را برای بافت های خود 
ایجــاد کرده بودند کــه روز پذیرش آن ها وجود 
ایــن ســطوح  از مــوارد،  نداشــت. در بســیاری 
اتوآنتــی بــادی مشــابه آنچــه در بیمــاری خــود 
ایمنی تشخیص داده شده مشاهده می کنید.

مــوارد،  برخــی  در  داد  ادامــه  او 
وجــود آنتــی بادی هــای تازه شناســایی شــده 
نشــان دهنــده افزایش آنتی بادی هایی اســت 
که در سطوح پایین تحت رادار پرواز می کردند. 
ممکن است شوک التهابی به سیستم بیماران 
مبتــال بــه کوویــد-19 شــدید باعــث افزایــش 
ســطوح اتوآنتی بادی هایی شــود که این افراد 

قبال از عفونت حمل کرده بودند.
آنتــی  تولیــد  دیگــر،  مــوارد  در  گفــت  اوتــز 
قــرار  از  ناشــی  بادی هــای خــودکار می توانــد 
شــبیه  ویروســی  مــواد  معــرض  در  گرفتــن 
ایــن احتمــال  پروتئین هــای خــود مــا باشــد. 
وجــود دارد کــه در طی یک عفونت ســارس-

کوو-2 ضعیف کنترل شــده که در آن ویروس 
بــرای مدت طوالنــی در اطراف باقــی می ماند 
شــدیدتر  ایمنــی  واکنــش  یــک  کــه  حالــی  در 
قطعــه  قطعــه  را  ویــروس  ذرات  همچنــان 
می کنــد، بــه وجــود آیــد. اگــر هــر یــک از ایــن 
قطعات ویروســی بســیار شــبیه پروتئین خود 
مــا باشــد، ایــن می توانــد باعــث تولیــد آنتــی 

بادی خودکار شود.
بــرای  اســتدالل  یافتــه  ایــن  افــزود  او 
واکسیناســیون را تقویت می کند. واکسن های 
بــه  پروتئیــن  یــک  حــاوی  تنهــا  کوویــد-19 
ســارس-کوو-2- ســنبله  پروتئیــن  اصطــالح 

یــا دســتورالعمل های ژنتیکــی بــرای تولیــد آن 
اســت. با واکسیناسیون، سیســتم ایمنی هرگز 
در معــرض بســیاری از پروتئین هــای ویروســی 
جدیــد قــرار نمی گیرد و ممکن اســت بــا آن ها 

اشتباه گرفته شود.
عــالوه بــر ایــن واکسیناســیون نســبت بــه 
یــک عفونــت واقعــی بســیار ملتهــب اســت و 
احتمــال اینکــه سیســتم ایمنــی با تولیــد آنتی 
دهنــده  ســیگنال  پروتئین هــای  علیــه  بــادی 
خــود یــا بافت های بــدن اشــتباه گرفته شــود 
کمتــر وجــود دارد. بیمارانــی کــه در واکنش به 
واکسیناسیون، به ســرعت پاسخ های مناسب 
آنتی بادی را به پروتئین ســنبله ویروسی نشان 
بــادی در  اتوآنتــی  ایجــاد  می دهنــد، احتمــال 

آن ها کمتر است.

نتی بادی ها می توانند اولین نشانه  اتوآ
ی خودایمنی باشند بیمار

کووید 19

اگر هر یک از این آنتی بادی ها توانایی ســیتوکین را برای اتصال به گیرنده مناســب خود مســدود کند، 
ممکن اســت ســلول ایمنی گیرنده مورد نظر فعال نشــود. این به نوبه خود ممکن اســت زمان بیشتری 
وس بخرد و منجر به نتیجه بسیار بدتری شود. برای حدود 50 بیمار، نمونه های خون  برای تکثیر ویر
وزی که برای اولین بار بســتری شــده بودند، در دســترس  وز های مختلف از جمله ر گرفته شــده در ر

بود. این امر محققان را قادر می سازد تا پیشرفت آنتی بادی های خود را ردیابی کنند.

خوابی آرام و دلنشین با چند راهکار ساده

خواب کافی

درد پاشنهتناسب اندام
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زالی

اثربخشی 2 واکسن ایرانی 
برای سنین زیر 18 سال

فرمانده  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
با کرونا در کالنشهر تهران،  ستاد مقابله 
از اثربخشی دو واکسن تولید داخل برای 

افراد زیر 18 سال خبر داد.
علیرضا زالی گفت: آمارها به شــدت رو 
به کاهش اســت و تعداد کل بستری های 
روز گذشــته به زیر 6 هزار و 900 نفر رسید 
و همچنیــن تعداد مراجعان ســرپایی به زیر 18 هزار نفر 
و تعــداد ترخیص هــا به یک هــزار و 226 نفر بالغ شــده 

است.
وی افــزود: موارد جدید ابتالء هــم یک هزار و 200 
مــورد بــوده و تعــداد ترخیص هــا پــس از مدت هــا از 
تعداد بســتری بیشــتر بوده اســت، 183 نفــر از موارد 
جدیــد روز گذشــته نیز در بخش مراقبت ویژه بســتری 
شده اند و تعداد فوتی ها نیز 6 درصد کاهش داشته 

است.
زالــی با اشــاره بــه فعالیــت 15 مرکز واکسیناســیون 
شــبانه روزی در تهــران، گفــت: در روزهای آینــده تعداد 
دیگری از مراکز واکسیناســیون به ویژه در تهران شبانه 

روزی می شود.
وی دربــاره واکسیناســیون دانش آموزان افزود: 
بــه زودی شــیوه نامــه ای از ســوی وزارت بهداشــت 
در ایــن خصــوص تدویــن خواهد شــد و در آســتانه 
واکســینه  نیــز  دانش آمــوزان  مــدارس  بازگشــایی 

شد. خواهند 
زالی در ارتباط با روند واکسیناسیون در تهران، گفت: 
این هفته واکسیناســیون 10 گروه شــغلی که در برنامه 

واکسیناسیون قرار گرفته اند، پایان خواهد یافت.
وی ادامه داد: واکسیناسیون استادان دانشگاه ها، 
معلمــان و دانشــجویان آغاز شــده و در مراحــل پایانی 

است.
در  پاســتور  انســتیتو  واکســن  تزریــق  افــزود:  زالــی 
فــاز ســوم بالینــی در 7 اســتان در حــال انجام اســت و 
تحقیقات حاکی از اثر بخشی این واکسن برای گروه های 

زیر 18 سال است.
وی گفــت: واکســن نــورا نیز بــرای گروه ســنی زیر 18 
سال مناسب است و در میان واکسن های خارجی مثل 
سینوفارم که در ســبد واکسیناسیون ما هم قرار دارد، 

این اثر بخشی را برای زیر 18 سال دارد.

یافتــــه جدید درباره 
عامل آلزایمر

پزشکان  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
پروتئین  دریافتند  جدید  مطالعه  یک  در 
آلزایمر  بیماری  بروز  موجب  که  مضری 
تولید  کبد  در  است  ممکن  می شود 

شود.
بررســی روی موش های آزمایشگاهی 
نشــان می دهــد پروتئیــن چربــی کــه در 
کبد ســاخته می شــود باعث تجزیه و آسیب سلول های 
مغزی شــده و می تواند بــه بروز بیماری آلزایمر و ســایر 

انواع زوال عقل منجر شود.
متخصصــان،  گفتــه  بــه 

بــه  موســوم  پروتئینــی 
ایــن  از  پیــش  آمیلوئیــد 
بــه  ابتــال  خطــر  بــا  نیــز 
کــه  آلزایمــر  بیمــاری 
زوال  نــوع  شــایع ترین 

مرتبــط  اســت،  عقــل 
اســت.  شــده  دانســته 

رســوب نوعی از همین پروتئین 
موســوم بــه "آمیلوئید بتا"، باعث اختــالل در عملکرد 
ســلول های مغــزی در افــراد مبتال بــه بیمــاری آلزایمر 

می شود.
بــا این حــال، حداقــل تاکنون مشــخص نشــده این 
پروتئین که توسط چندین اندام بدن تولید می شود در 

مغز شکل می گیرد یا در سایر اندام های بدن؟
اظهــار  اســترالیا  در  پزشــکی  علــوم  متخصصــان 
داشــتند: یافته هــای جدیــد نشــان می دهــد کــه کبــد 
ممکن اســت نقش مهمی در شروع یا پیشرفت آلزایمر 
ایفــا کند. برای پیشــگیری و درمان آلزایمــر باید متوجه 
شــد کــه در واقع چــه عاملــی باعث بــروز ایــن بیماری 

می شود.
این مطالعه نشان داد که مقدار زیاد پروتئین چربی 
ســمی در خــون می توانــد بــه عــروق خونــی مغــزی به 
نام مویرگ آســیب برســاند، به مغز نفــوذ کرده و باعث 

التهاب و مرگ سلول های مغزی شود.
به گفته محققان، شناسایی رسوبات آمیلوئید بتا در 
مغــز افراد مبتال به آلزایمر با اســتفاده از MRI می تواند 
به تشــخیص آســانتر این بیمــاری کمک کــرده و به طور 

بالقوه امکان درمان زودتر را فراهم آورد.
درک چگونگــی تشــکیل ایــن رســوبات آمیلوئیدی 
شناســایی  در  محققــان  بــه  می توانــد  مغــز  در 
داروهایــی کــه از انباشــت آن هــا جلوگیــری می کنــد، 

کند. کمک 
محققــان تاکیــد کردنــد: اصــالح رژیــم غذایــی مانند 
کاهش مصرف غذاهای پرچرب می تواند به طور بالقوه 
تولیــد ایــن پروتئین در کبد را کند ســازد، بنابراین میزان 
آن در ســطح خــون کاهش یافتــه و از تجمع آن در مغز 

جلوگیری می شود.

پنجره

سالمت کرونا ویروس توانایی آسیب به DNA انسانی را دارد

سپهرغرب، گروه سالمت:   محققان تأیید کردند که کروناویروس توانایی آسیب رساندن به DNA و تلومرها را در میزبان انسانی دارد.
به گفته محققان دانشگاه ورمونت آمریکا، یافته های این مطالعه دارای پیامدهای هشداردهنده ای از نظر شرایط پزشکی طوالنی مدت است و همچنین به پی بردن به دلیل برخی از عوارض طوالنی کووید 19 کمک می کند.

کروناویروس عامل پاندمی کووید 19 کنونی است که در حال حاضر بیش از 227 میلیون نفر را مبتال کرده و بیش از 4.65 میلیون نفر در سراسر جهان بر اساس آمارهای غیرقابل اعتماد جان خود را از دست داده اند؛ ارقام واقع بینانه می تواند به هشت برابر برسد!
داده های جدیدتر نشان می دهد که عالئم و ضعف عمومی ممکن است مدت ها پس از پایان عفونت در بیماران بهبود یافته ادامه یابد و این بیانگر آن است که عفونت کووید 19 پیامدهای عمیقی بر سلول های میزبان انسان دارد.

یافته های مطالعه نشان می دهد که کروناویروس ممکن است پیامدهای پاتولوژیکی برای سلول های میزبان انسان فراتر از برانگیختن واکنش ایمنی داشته باشد.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
تغذیه  بهبود  گروه  کارشناس 
دانشگاه  بهداشت  معاونت 
جندی شاپور  پزشکی  علوم 
تنظیم  در   A ویتامین  اهواز: 
بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  و 
و  کرونا  به  ابتال  خطر  کاهش  و 

است. تاثیرگذار  تنفسی  بیماری های 
ندا فرح بخش با اشــاره به نقــش ویتامین 
A در مقابله با کرونا در کودکان زیر پنج سال، 
اظهــار کــرد: ویتامیــن A یکــی از ویتامین های 
در  مهمــی  نقــش  کــه  اســت  مهــم  بســیار 
دارد؛  بــدن  حیاتــی  فعالیت هــای  از  بســیاری 
ایــن ویتامین در رشــد و نمو، کیفیــت بینایی، 
حفظ بافت هــای مخاطی بدن مانند الیه های 
و  تنفســی  و  گوارشــی  اندام هــای  مخاطــی 
همچنین در دســتگاه ایمنی بدن مؤثر است.
وی افزود: ویتامین A در شــکل فرم اصلی 
خود تنها در منابع حیوانی مانند جگر، شــیر و 

لبنیات وجــود دارد. پیش ســازهای ویتامین 
A یعنــی کاروتنوئیدها نیــز در منابع گیاهی 

وجــود دارنــد کــه بــه ویتامیــن A تبدیــل 
می شوند.

میوه هــای  داد:  ادامــه  فرح بخــش 
طالبــی،  ماننــد  زرد  و  نارنجــی 

گریپ فــروت، زردآلــو و ســبزیجاتی 
کدوتنبــل،  هویــج،  ماننــد 

کــدو  و  شــیرین  ســیب زمینی 
بتاکاروتــن  منابــع  از  حلوایــی 

بروکلــی،  کلــم  هســتند. 
اســفناج و انــواع ســبزیجات 
تیــره نیــز از منابــع بتاکاروتن 

. هستند
میــزان  کــه  کــرد  توجــه  بایــد  گفــت:  وی 
بتاکاروتن در میوه و یا ســبزی پررنگ تر، بیشــتر 
است. کارشــناس گروه بهبود تغذیه معاونت 
جنــدی  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــت 
شــاپور اهــواز بیــان کــرد: بــا توجه بــه نقش 
سیســتم  تقویــت  و  تنظیــم  در   A ویتامیــن 
ایمنــی بــدن و کاهــش خطــر ابتال بــه کرونا و 
بیماری هــای تنفســی، مرحلــه نخســت برنامه 

A برای کودکان  مکمل یاری مــگادوز ویتامین 
دو تــا پنج ســال، در برخی اســتان ها از جمله 

خوزستان اجرا شده است.
ســال  دو  زیــر  کــودکان  بــرای  افــزود:  وی 
قطــره  یــا  ویتامیــن  مولتــی  قطــره  مصــرف 
AD جهــت مکمل یــاری، ایــن گــروه اســتفاده 

می شود.
فرح بخــش بیان کــرد: آموزش و مشــاوره 
تغذیــه بــرای مــادران دارای کــودک زیــر پنــج 
ســال در زمینــه مصــرف مــواد غذایــی حاوی 
مناطــق  در  بهــورزان  توســط   A ویتامیــن 
در  ســالمت  مراقبیــن  توســط  و  روســتایی 
پایگاه های ســالمت شــهری، به منظور تغذیه 
بهتــر این کــودکان و با هدف تقویت سیســتم 
ایمنــی بــدن و پیشــگیری از ابتال بــه کرونا در 

ارائه می شود. شرایط کرونایی 
وی عنوان کــرد: همچنین کارشناســان 
اســتان  بهداشــت  مرکــز  ســتاد  در  تغذیــه 
جامــع  خدمــات  مراکــز  و  شهرســتان  و 
ســالمت با ارائه مراقبت های تغذیه ای 
مشــاوره  و  آمــوزش  ضــروری، 
صــورت  بــه  تغذیــه  تخصصــی 
حضــوری و غیرحضــوری خدمــات 
مــورد نیــاز را ارائــه می دهنــد. از 
طریــق ســامانه تلفنی مشــاوره 
تغذیــه 4030 نیــز مشــاوره در 
مناســب  تغذیــه  خصــوص 
کرونــا  از  پیشــگیری  بــرای 
حیــن  مناســب  تغذیــه  و 
بیمــاری و دوره نقاهــت، 
ارائــه  مــردم  بــه 

می شود.

عمل های جراحی غیراورژانسی دوباره از سر گرفته خواهد شد
انتقال خون گفت: در روز هایی هستیم که پیک پنجم کرونا  سپهرغرب، گروه سالمت: سخنگوی سازمان 
در حال فروکش است و همچنین واکسیناسیون عمومی سرعت بیشتری گرفته، به همین دلیل عمل های 

جراحی غیراورژانسی دوباره از سر گرفته خواهد شد.
بشــیر حاجی بیگی، اظهار کرد: پویش اهدای خون ورزشــکاران با همکاری همه فدراســیون های ورزشــی در 

آخرین روز های تابستان، گرمابخش زندگی دوباره بیماران نیازمند به خون شده است.
وی بــا بیــان مطلــب فوق افــزود: بــا توجه بــه اینکــه خوشــبختانه در روز هایی 

هستیم که پیک پنجم کرونا در حال فروکش است و همچنین واکسیناسیون 
عمومی ســرعت بیشــتری گرفته، به همین دلیل عمل های جراحی غیراورژانســی دوباره 

از ســر گرفته خواهد شــد و همین مســئله، نیاز بــه خون و فرآورده هــای آن را افزایش 
می دهد و جوانان و ورزشــکاران، دو جمعیت کلیدی در تامین نیاز به خون در کشــور 

می باشند.
ســخنگوی سازمان انتقال خون با اشــاره به اینکه سازمان جهانی بهداشت در روز 

جهانی اهداکنندگان خون، تمرکز اصلی کمپین امسال را بر تشویق و ترغیب جوانان به 
اهدای خون مســتمر قرار داد، خاطرنشان کرد: همراهی جوانان با فرهنگ اهدای خون 

و به صورت مســتمر و همیشگی، زمینه ساز ســبک زندگی سالم و پرهیز از رفتار های ناهنجار 
پرخطر در بین قشر مهمی از جامعه می شود.

حاجی بیگی ادامه داد: ورزشــکاران به دلیل خودمراقبتی و حفظ آمادگی جســمانی می توانند اهداکنندگان خون سالم تر 
و مناســب تری باشــند و همچنین محبوبیت ورزشــکاران به عنوان الگــوی جوانان می تواند جمعیت جــوان زیادی را به جمع 
اهداکنندگان خون اضافه کند به طوری که یک نمونه بین المللی در این زمینه، کریســتیانو رونالدو برترین گلزن تاریخ فوتبال 
اســت و همه می دانند او به خاطر اســتمرار در اهدای خون، از خالکوبی پرهیز می کند و در این سال ها به عنوان سفیر اهدای 

خون، همکاری های گسترده ای را در زمینه گسترش فرهنگ اهدای خون داشته است.
وی در پایــان، ضمــن تقدیــر از پویــش اهــدای خون ورزشــکاران و همراهــی و همدلی فدراســیون های ورزشــی با این 
حرکت نجات بخش و خیرخواهانه اظهار کرد: با توجه به برگزاری مســابقات المپیک و پارالمپیک، روحیه نشــاط و قهرمانی 
در جامعه ایجاد شــده که امیدواریم بر طبق شــعار هر اهدای خون یک قهرمان اســت، شــاهد حضور قهرمانان ورزشــی، 
مربیــان و ورزش دوســتان در مراکــز اهــدای خــون باشــیم و صحنه هایــی نــاب از پهلوانــی و انســانیت را بــه منصه ظهور 

بگذاریم.

اثر عجیب میزان زمان ایستادن بر پیشگیری از دیابت
بیماری های  از  جلوگیری  به  است  ممکن  بیشتر  ایستادن  می گویند:  محققان  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 

مزمن کمک کند.
انســولین یک هورمون کلیدی در متابولیســم انرژی و تنظیم قند خون اســت. عملکرد طبیعی انسولین در 
بدن ممکن اســت به خاطر مســائلی نظیر اضافه وزن، منجر به کاهش حساسیت به انسولین و افزایش خطر 

ابتالء به دیابت نوع 2 و بیماری  های قلبی عروقی می شود.
محققــان دانشــگاه تورکــو فنالنــد متوجــه شــده اند کــه ایســتادن بــا حساســیت بهتر به انســولین 
مرتبــط اســت. بنابراین افزایش زمان ایســتادن روزانه ممکن اســت به جلوگیــری از بیماری های مزمن 

کند. کمک 
دیابــت نوع 2 یکی از شــایع ترین بیماری های ناشــی از ســبک زندگی در سراســر جهان اســت و قبل از شــروع ایــن بیماری، 
معموًال اختالل حساســیت به انســولین، یعنی مقاومت به انســولین ایجاد می شــود. در این حالت، بدن به طور معمول به 

انسولین واکنش نشان نمی دهد و سطح گلوکز خون افزایش می یابد.
ســبک زندگی تأثیر قوی ای بر مقاومت به انســولین و ابتالء به دیابت نوع 2 داشــته و فعالیت بدنی منظم نقش مهمی در 

پیشگیری از این مشکالت دارد.
در ایــن مطالعــه، محققــان ارتباط بیــن مقاومت به انســولین و بی تحرکــی، فعالیت 

بدنــی و تناســب اندام در بزرگســاالن را بــا افزایش خطر ابتالء بــه دیابت نوع 2 
و بیماری هــای قلبی عروقی مورد بررســی قرار دادند.

آنها مشــاهده کردند که ایســتادن با فرایند بهتر حساســیت به انســولین، 
بــدون توجه به میــزان فعالیت بدنی روزانه یا مدت زمان نشســتن، ســطح 

آمادگی جسمانی یا اضافه وزن همراه است.
»تــارو گارتویــت«، سرپرســت تیم تحقیــق، در این بــاره می گویــد: »این 
ارتبــاط قبًال نشــان داده نشــده بــود. این یافته هــا بر جایگزینی بخشــی از 
زمان نشســتن روزانه با ایســتادن تاکید دارد، به ویــژه اگر فرد توصیه های 

فعالیت بدنی را رعایت نمی کند.«
وی در ادامه می افزاید: »ورزش منظم برای ســالمتی مفید است. به نظر 

می رســد فعالیت بدنی، تناســب اندام و کم تحرکی نیز با متابولیسم انسولین 
مرتبط باشد.«

گروه  سپهرغرب، 
رئیس  سالمت: 
هالل  مرکزی  داروخانه 
ما  خدمات  گفت:  احمر 
به  کرونایی  بیماران  به 
پایان  تا  مجزا  صورت 
دارد  ادامه  همه گیری 
با  نیز  خصوص  این  در  خوشبختانه  و 

کمبودی مواجه نیستیم.
داروخانــه  گفــت:  جــواد شمســایی 
مرکزی هالل احمر تا ســاعت 9 شــب در 
حــال خدمت رســانی بــه مردم اســت و 
تغییر ســاعت در حالی رقم خــورد که با 
اوج گیری شــیوع کرونا خدمات رســانی 
داروخانه های هالل احمر تا ســاعت 24 
و حتی در روزهای تعطیل ادامه یافت و 
با عبور از پیک و کاهش شدید مراجعان 
به روال سابق یعنی ساعت 21 بازگشت.
وی افــزود: در داروخانــه مــا در یــک 
قســمت خدمات عمومی خــود را ارائه 
می دهیم و در قسمت دیگر نیز بیماران 
کرونایــی پذیرش می شــوند. مراجعات 
بیمــاران کرونایی نســبت بــه هفته های 
گذشــته کاهش یافته اســت. مجموعا 
داروخانــه مرکــزی هــالل احمــر در اوج 

کرونا به حدود 2500 نفر خدمت رسانی 
می کــرد که این تعــداد مراجعه کننده 

امروز به حــدود 1500 نفر کاهش 
پیدا کرده است.

رئیــس داروخانه مرکزی 
خاطرنشــان  احمر  هــالل 
بــه  مــا  خدمــات  کــرد: 
بــه  کرونایــی  بیمــاران 
پایــان  تــا  صــورت مجــزا 

دارد  ادامــه  گیــری  همــه 
ایــن  در  خوشــبختانه  و 

کمبــودی  بــا  نیــز  خصــوص 
خصــوص  در  نیســتیم.  مواجــه 

ســایر داروها نیز هماهنگی های خوبی 
صورت گرفته اســت تــا نیاز بیمــاران به 
صورت کامل برطرف شــود. تمام تالش 
ما این است که هیچ بیماری بدون دارو، 

داروخانه ما را ترک نکند.
شمســایی ادامه داد: کمبود موقت 
و جزئی در حوزه دارو، در سراســر جهان 
امری طبیعی است و امروز نیز مشکالت 
دارویــی ما نیز وخیم نیســت و در برخی 

عرصه های خاص نگرانی وجود دارد.
وی در خصــوص مهم تریــن کمبــود 
دارویــی در این روزها گفت: قارچ ســیاه 

از  یکــی 
تبعات بیماری کرونا اســت 

کــه در ایــن روزها در کشــور تــا حدودی 
شــایع شــده و بــه همیــن علــت حجم 
مصــرف داروهــای این بیمــاری چندین 
برابــر شــده اســت. بــا هماهنگی هــای 
ایجاد شــده بــه دنبال تأمیــن داروهای 
این بیماری هســتیم و بزودی کمبودها 
می یابــد.  کاهــش  نیــز  حــوزه  ایــن  در 
محموله ای نیــز از داروهــای مربوط به 

بیماری  این 
بزودی وارد کشور می شود.

وی افزود: وضعیت دارویی در کشور 
نســبت بــه ماه های گذشــته بــه مراتب 
بهتر شده و بسیاری از نگرانی ها برطرف 
شــده اســت. چندین ماه است که دیگر 
در حوزه داروی مختص بیماران دیابتی 
با کمبــود مواجــه نیســتیم و داروخانه 
مرکــزی هــالل احمــر بــه انــدازه 4 مــاه 
ذخیره انســولین و اقالم انسولین دارد 

و داروهای ســایر بیماران خــاص نیز به 
اندازه کافی وجود دارد.

رئیــس داروخانــه مرکــزی هالل 
داروهــای  خصــوص  در  احمــر 
مربــوط بــه شــیمی درمانی 
تصریح کرد: تولیدکنندگان 
جهــان  در  داروهــا  ایــن 
و  هســتند  محــدود 
نیــز  متعــددی  داروهــای 
بیمــاری  ایــن  در خصــوص 
وجــود دارد و ایــن دو علــت 
و  تأمیــن  تــا  می شــود  ســبب 
تدارک دارو با ســختی همراه شــود 
امــا امــروز وضعیــت دارویــی بیمــاران 
سرطانی نســبت به ســال گذشته بهتر 
اســت و موارد انگشت شماری هستند 
کــه کمبــود در خصوص آنهــا به صورت 

مقطعی به وجود می آید.
شمســایی در پایــان گفــت: تعبیــه 
فضــای ایزوله بــرای بیمــاران کرونایی، 
منجــر شــد تــا مراجعــه کننــدگان بــه 
داروخانه مرکزی هــالل احمر با خیالی 
کننــد.  دریافــت  خدمــات  آســوده تر، 
تمام ســعی ما این بود کــه این اتفاق 
به صورت کامــل رقم بخورد و فضایی 

بیمه هــا  نماینــدگان  بــرای  نیــز  مجــزا 
آماده شــده اســت تا بیماران در محل 
داروخانــه مشــکالت بیمــه ای خــود را 
حــل و فصــل کننــد. ســبد دارویــی ما 
معمــوًال ســبد کامــل و جامعی اســت 
و تــالش مــا ایــن اســت کــه نیــاز تمام 
بیمــاران را در تمامــی حوزه ها برطرف 

کنیم.

دارو

انسولین!بشیر حاجی بیگی

ندا فرح بخش

کلسترول

یم ونا ندار وهای کر کمبود خاصی در تأمین دار

ویی در کشور  وضعیت دار
نسبت به ماه های گذشته به 
مراتب بهتر شده و بسیاری از 
نگرانی ها برطرف شده است. 
چندین ماه است که دیگر 
وی مختص  در حوزه دار
بیماران دیابتی با کمبود 
وخانه  مواجه نیستیم و دار
مرکزی هالل احمر به اندازه 
4 ماه ذخیره انسولین و اقالم 
وهای  انسولین دارد و دار
سایر بیماران خاص نیز به 
اندازه کافی وجود دارد.

سرطانی خطرناک که با سرماخوردگی اشتباه نقش ویتامین A در مقابله با کرونا
گرفته می شود

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
لنفوسیت   سرطان  لنفوم 
نوع  ها  لنفوسیت   هاست، 
سفید  گلبول های  از  خاصی 
غده  چند  یا  یک  از  که  هستند 

لنفاوی منشا می گیرند.
ســازمان  اعــالم  براســاس 
جهانــی  روز  ســپتامبر   15 بهداشــت،  جهانــی 
شــعار  و  می شــود  نامیــده  لنفــوم  از  آگاهــی 
امســال بــرای ایــن مناســبت »مــا نمی توانیم 

منتظر بمانیم« در نظر گرفه شده است.
بــه کمــک جریــان خــون و  ایــن ســلول ها 
سیستم لنفاوی، در سراسر بدن در گردش اند. 
سیستم لنفاوی از غدد و عروق لنفاوی تشکیل 
شده است که با دریافت مایعات از بافت ها، آن 
را به عنوان لنف در سرتاسر بدن حمل می کند 
و بــه جریان خون برمی گرداند. غدد لنفاوی به 
صورت مجــزا و در یک زنجیره، در امتداد عروق 
لنفــاوی در نواحــی مختلف بــدن مانند گردن، 
زیربغل، شکم و کشاله ران قرارگرفته اند. غدد 
لنفــاوی، اندام هــای بافت لنفوئیــدی کوچکی 
هســتند که با عبور مایع لنفــاوی از آنها، باعث 

فیلتره شدن آن می شوند.

 علل سرطان غدد لنفاوی
هنوز پزشکان علت اصلی بروز بیماری لنفوم 
را نیافته اند، ولی مســلم است که این وضعیت 
وقتــی رخ می دهــد که یکــی از گلبول های مبارز 
سفید خون که با نام لنفوسیت تشخیص داده 
شود، دچار جهش ژنتیکی شود. در واقع جهش 
بــه ســلول دســتور تکثیر ســریع می دهــد و در 
نتیجه باعث می شود بسیاری از لنفوسیت های 

بیمار به تکثیر خود ادامه دهند.
ایــن جهــش همچنیــن بــه ســلول ها ایــن 
امــکان را می دهــد تــا هنگام مرگ ســلول های 
طبیعی دیگــر زنده بمانند. ایــن فرایند موجب 
می شود تعداد زیادی لنفوسیت بیمار و بی اثر 
در غــدد لنفاوی شــما تجمــع یافتــه و موجب 
تورم غدد لنفاوی، طحال و کبد شود و شرایط 

بدنی را مختل کند.
لنفوم انواع متفاوتی دارد که شامل لوسمی 
 B لنفوســیتی مزمــن، لنفــوم پوســتی ســلول
 ،)T )T-cell لنفــوم پوســتی ســلول ،))B-cell
لنفوم هوچکیــن )بیماری هوچکین(، لنفوم غیر 
هوچکین و ماکروگلوبولینمی والدنشتروم است. 
لنفــوم یکــی از ایــن بیماری هاســت که بــه دلیل 
دارا بــودن عالئمــی نظیــر ســرماخوردگی اغلب 
مورد غفلت قرار می گیرد و تا زمانی که شــدید و 
جدی نشده، فرد از ابتالی به این بیماری بی خبر 
است. سرطان غدد لنفاوی با عالئمی نظیر غدد 
لنفاوی بزرگ، تب، کاهش وزن ناگهانی، خستگی 
شــدید، درد شــکمی، احســاس پری معده پس 
از مصــرف مقدار کمی مواد غذایی، درد قفســه 
سینه یا فشار در این ناحیه، تنگی نفس یا سرفه، 
عفونت شدید یا مکرر و دچار شدن به کبودی یا 

خونریزی بروز پیدا می کند.

 درمان سرطان غدد لنفاوی
ممکــن اســت بــرای برخــی از انواع ســرطان 
متاســتاتیک کــه به گره هــای لنفاوی گســترش 
یافته اند، جراحی صورت گیرد. ســایر گزینه های 
درمــان ســرطان گره های لنفاوی ممکن اســت 
شامل شیمی درمانی، پیوند سلول های بنیادی 

و سایر درمان های معمول سرطانی باشد.

غدد سرطانی
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جواد اوجی

تجارت بین الملل

پیش بینی افزایش 1.5برابری 
ظرفیت پاالیشی کشور

 طی 4 سال
وزیر  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
و  نفت  پاالیش  ظرفیت  گفت:  نفت 
میعانات گازی را باید افزایش دهیم و در 
این زمینه 2 برنامه ارتقای کمی و کیفی 
ظرفیت  ایجاد  و  کنونی  پاالیشگاه های 
پاالیشی جدید با ساخت پتروپاالیشگاه 

را در برنامه داریم.
جــواد اوجــی ابــراز کــرد: بــا توجــه بــه مشــوق هایی 
هماننــد تنفــس خــوراک می توانیــم افزایــش ظرفیــت 

پاالیشی مطلوبی را در سال های آینده داشته باشیم.
 8 پتروپاالیشــگاه ها  ســاخت  بــرای  گفــت:  وی 
ســرمایه گذار آمــاده هســتند و تاکنــون مجــوز تنفــس 
خــوراک برای یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 600 هزار 

بشکه داده شده است.
وزیــر نفــت گفــت: پیش بینــی شــده اســت ظرفیــت 
پاالیشــی کشور ظرف 3 تا 4 ســال آینده 1.5 برابر شود 
و از روزانــه 2.2 میلیــون بشــکه کنونی بــه 3.5 میلیون 

بشکه در روز برسد.
اوجــی افــزود: ایران بیش از 150 میلیارد بشــکه نفت 
اثبات شــده دارد و ظرفیــت خوبــی در حــوزه باالدســت 
داریــم و بی شــک افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت و گاز 
همزمان با افزایش ظرفیت تولید فرآورده های نفتی رخ 

خواهد داد.
مصــرف  مدیریــت  و  بهینه ســازی  کــرد:  تصریــح  وی 
فرآورده هــای نفتی و گاز باید کنار افزایش ظرفیت تولید 

نفت و گاز و ظرفیت های پاالیشی مدنظر قرار گیرد.

ورود 70میلیون دز واکسن 
کرونا تا دو ماه آینده

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ورود  از  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
دو  طی  کرونا  واکسن  دوز  7۰میلیون 

ماه آینده خبر داد.
ســومین  ورود  از  همتــی  کریــم 
کرونــا  واکســن  ســنگین  محمولــه 
تهیه شــده توسط این جمعیت خبر داد 
و گفــت: بــا ورود یــک محموله 5میلیــون دوزی دیگر به 
ایران، به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت ماه تاکنون 
35 میلیون و 390 هزار دوز واکسن به کشور وارد کرده 

است.
وی بــا اعــالم اینکه 5 میلیون تا محقق شــدن وعده 
در  احمــر  هــالل  توســط  واکســن  واردات  20میلیونــی 
شــهریورماه مانده است، تصریح کرد: از 20 میلیون دوز 
واکســنی که قرار بود در شهریور ماه توسط هالل احمر 
وارد کشــور شــود تاکنون 15 میلیــون دوز از آن تحویل 
وزارت بهداشــت شــده و تنها 5 میلیــون دوز دیگر باقی 
مانده است تا وعده 20میلیونی که برای واردات واکسن 

کرونا داده بودیم محقق شود.
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر بــا ابــراز امیــدواری از 
واردات 5 میلیــون دوز دیگر واکســن کرونا تا یک هفته 
دیگــر، اضافه کــرد: پــس از اینکه فرآینــد وارد کردن 20 
در  احمــر  هــالل  توســط  کرونــا  واکســن  دوز  میلیــون 
شــهریور ماه به پایان برســد، در فواصــل زمانی معین 
70 میلیــون دوز دیگــر واکســن طی دو مــاه آینده وارد 

کشور خواهیم کرد.
وی با اشــاره بــه کمک های خــوب وزارت امور خارجه 
و بانــک مرکــزی و همچنیــن تأکیــد رئیس جمهــور برای 
واردات واکســن افــزود: از ایــن 70 میلیون دوز واکســن 
وارداتــی 10 میلیــون مخصــوص ســنین 12 تــا 18 ســال 

است تا دانش آموزان نیز در مقابل کرونا ایمن شوند.
این مقام مســئول با اعالم اینکه تمام اطالعات برای 
واردات واکســن  های مناســب بــرای گــروه ســنی زیر 18 
ســال آماده و تحویل ســازمان غذا و دارو شــده اســت، 
تصریح کرد: در صورت تأیید این سازمان و صدور مجوز، 
با واردات یکی از این دو واکســن سوبرانا2 یا سینوفارم 
در مهرماه، واکسیناســیون گروه ســنی زیر 18 سال آغاز 

می شود.
همتی با تأکید بر اینکه تمامی واکســن های وارداتی 
و واکســن هایی کــه در داخــل کشــور تولید می شــوند، 
در ابتــدا مــورد تأییــد وزارت بهداشــت قــرار می گیرنــد، 
گفــت: هــالل احمــر عــالوه بــر واردات واکســن، بــرای 
واکسیناســیون هــم برنامه ریــزی خوبــی دارد و در حال 

افزایش مرکزهای تزریق واکسن است.
وی اضافه کرد: به مراکز اســتان ها ابالغ شــده است 
تــا به واســطه درخواســت وزیــر بهداشــت از جمعیــت 
هالل احمر، آماده راه اندازی مراکز تزریق واکســن خود 
باشــند و بایــد یــک هماهنگی از ســوی دانشــگاه های 
علوم پزشــکی صــورت گیرد تا در هر نقطه از کشــور که 
نیــاز بود، مراکز واکسیناســیون راه اندازی شــود. مراکز 
تزریق واکســن هالل احمر مجهز اســت و فضای بسیار 
مناســبی دارنــد و نیــاز به صــرف هزینه بــرای راه اندازی 

آن ها نیست.
رئیــس جمعیــت هــالل احمر در پایــان با بیــان اینکه 
اثربخشــی واکســن های وارداتی هالل احمر در مقیاس 
زیاد به اثبات رســیده اســت، اظهار کرد: واکســن هایی را 
کــه مــا وارد کشــور کردیم از نوع ســینوفارم بــوده؛ این 
واکســن ها تأییــد بهداشــت جهانــی و وزارت بهداشــت 
را دارد و اثربخشــی آن هــا در مقیــاس زیاد نیــز به اثبات 

رسیده است.

ایران و جهان

اطالعیه مهم شهر فرودگاهی امام )ره(
درباره ویزای زائران اربعین 

قبل از خرید بلیت، روادید بگیرید

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: شهر فرودگاهی امام خمینی 
)ره( اعالم کرد: زائران اربعین حسینی )ع( پیش از سفر اقدام به 
اخذ ویزای زیارتی از طریق مراجع ذی صالح کنند و امکان صدور 

روادید در فرودگاه امام )ره( میسر نیست.

 شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی)ره( طی اطالعیه ای 
به شرح زیر اعالم کرد:

به منظور حضور در مراســم 
اربعین حسینی در کشور عراق 
بر اســاس تفاهم صورت گرفته 
ایران  میان جمهوری اســالمی 
و عــراق، صــدور روادید در ایام 
بــود  خواهــد  رایــگان  اربعیــن 
امــا زائــران بایــد پیش از ســفر 
اقدام بــه اخذ ویــزای زیارتی از 

طریــق مراجع ذی صــالح کنند و امکان صدور روادید در فــرودگاه امام)ره( یا 
در فرودگاه های عراق میســر نیست، بر همین اساس افرادی که قصد تشرف 
بــه عتبــات عالیات را دارنــد باید پیش از خرید بلیت، اقــدام به دریافت روادید 

کنند.
همچنین زائران گرامی برای جلوگیری از هرگونه مشــکل یا سودجویی های 
احتمالــی در خصــوص بلیت هواپیمــا به مقصد عراق می تواننــد از آژانس های 
مسافرتی معتبر و سایت های اینترنتی مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری 
اقدام به خرید بلیت کنند، همچنین بر اساس دستور این سازمان حداکثر نرخ 
بلیت برای ســفر به عراق در ایام اربعین )28 شــهریور لغایت 10 مهر( 5 میلیون 

تومان در نظر گرفته شده است.
از زائران محترم درخواســت می شود به منظور پذیرش، صدور کارت پرواز و 
تحویل بار 3 ســاعت قبل از زمان پرواز در سالن ترمینال فرودگاه حضور یابند 
و برای تســریع در فرآیند پذیرش می توانند نسبت به پرداخت آن الین عوارض 

خروج از کشور اقدام  کنند.

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
بازگشایی  گفت:  اسالمی  شورای 
به  منوط  دانشگاه ها  و  مدارس 
واکسیناسیون همه دانش آموزان 

و دانشجویان است.
چگونگــی  مــورد  در  احمــدی  محمدرضــا 
بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها اظهــار کرد: 
تأکیــد مــا بــر ایــن اســت کــه دانش آمــوزان و 
دانشــجویان بایــد ابتــدا واکســینه شــوند تــا 
بازگشــایی مراکــز علمــی بــرای دانش آمــوزان، 
خطــری  آن هــا  خانواده هــای  و  دانشــجویان 

به همراه نداشته باشد.
وی افــزود: در ایــن راســتا بــا وزیــر علــوم، 
سرپرســت آمــوزش و پــرورش، وزیر بهداشــت 
آمــوزش و تحقیقــات  و درمــان و کمیســیون 
مجلــس نشســت هایی برگــزار می شــود تــا در 
مورد بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها تصمیم 

درستی اتخاذ شود.
وی در تشــریح طــرح تقویت امنیــت غذایی 
کشــور و رفع موانع تولیدات کشــاورزی با بیان 
اینکــه ایــن طــرح بایــد زودتــر از ایــن تصویــب 

می شــد گفت: بایــد پیش تر از این بــه تولیدات 
کــه  می دادیــم  بهــا  کشــاورزان  و  کشــاورزی 

متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان گیالن در 
مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: در طرح 
مذکور تمامی موارد الزم اعم از زیرساخت های 
کشــاورزی و ارتقای آن ها برای افزایش تولیدات 

به ویژه در اســتان های شمالی گیالن، مازندران 
و گلستان دیده شده است.

نماینــده مــردم رشــت و خمــام در مجلــس 
خاطرنشان کرد: همچنین تسهیالتی که باید به 
تولید کننــدگان اختصــاص یابــد در این طرح در 
نظر گرفته شــده اســت، ما ناگزیریم برای ایجاد 
اشــتغال به کشــاورزان و تولیــدات محصوالت 

کشاورزی توجه جدی داشته باشیم.
کــه  زمانــی  طرفــی  از  کــرد:  ابــراز  احمــدی 
محصولــی تولیــد می شــود بایــد بــازار فروش 
مناســب نیــز برای آن در نظر گرفته شــود و این  
گونــه نباشــد کــه محصــوالت مشــابه خارجی 
به حدی وارد شــود که محصــوالت داخلی بازار 

فروشی نداشته باشد.

عضــو مجمع نماینــدگان گیــالن در مجلس 
شورای اسالمی گفت: طرح مصوب شده طرحی 
جامــع اســت تــا بتوانیم شــاهد افزایــش تولید 
محصوالت کشاورزی و هم بازار فروش مناسبی 
بــرای آن باشــیم و حتــی ایــن محصــوالت را بــه 

کشورهای اوراسیا و سایر کشورها صادر کنیم.
وی دربــاره پیگیری   نمایندگان اســتان گیالن 
بــرای برون رفت صنعت اســتان از رکــود افزود: 
یکــی از مطالبــات ما از وزیر کشــور ایــن بود که 
به زیرســاخت های صنعت کشور به ویژه استان 
گیــالن کــه ســال های ســال صنعتــش نادیــده 

گرفته و نابود شد به طور ویژه نگاه کند.
نماینــده مــردم رشــت و خمــام در مجلــس 
عنــوان کرد: این امید را به مردم اســتان گیالن 
و حــوزه انتخابیــه خــود می دهــم که بــه زودی 
کارخانه پوشــش گیــالن آغازبــه کار می کند و با 

حداقل 400 دستگاه راه اندازی خواهد شد.
به طــور  بنــده  کــرد:  خاطرنشــان  احمــدی 
مســتمر از ایــن کارخانــه بازدیــد می کنــم و در 
جریان نحوه پیشرفت بازسازی کارخانه پوشش 
گیــالن هســتم همچنیــن در مورد شــرکت های 
دیگــر نیــز پیگیــر هســتیم تا رونــق خوبــی را در 

صنعت استان گیالن شاهد باشیم.

تأکید امیرعبداللهیان 
بر اهمیت روابط با کشورهای آفریقایی

در  آفریقای جنوبی  سفیر  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
دعوت  و  دیدار  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  با  امروز  تهران 
دولت متبوعش از رئیس  جمهوری اسالمی ایران برای سفر به 

پرتوریا را تکرار کرد.
»ویــکا خومالو« ســفیر آفریقای جنوبی در تهران با حســین 
امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه کشــورمان دیــدار و پیــام 
تبریک »پاندرو« وزیر روابــط خارجی و همکاری های بین المللی 

آفریقای جنوبی را به وی اعالم 
کرد.

ســفیر آفریقــای جنوبــی بــا 
اشاره به تمهیدات انجام شده 
پانزدهمیــن  برگــزاری  بــرای 
مشــترک  کمیســیون  اجــالس 
اظهــار امیدواری کــرد در آینده 

نزدیــک کمیته سیاســی در تهــران و همچنین کمیســیون مشــترک در آفریقای 
جنوبی برگزار شود.

وی بــا تکرار دعوت از رئیس جمهور کشــورمان برای ســفر بــه پرتوریا، اظهار 
امیــدواری کرد این ســفر در ســال آینده میالدی و پس از کمیســیون مشــترک 

انجام شود.
امیرعبداللهیــان نیــز ضمن تأکیــد بر اهمیت کشــورهای آفریقایی و از جمله 
آفریقای جنوبی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، خواستار گسترش 

هرچه بیشتر روابط اقتصادی در دوره جدید شد.
وزیــر امــور خارجه کشــورمان در همین راســتا بــر اهمیت برگــزاری اجالس 
کمیســیون مشــترک به ریاســت وزرای امور خارجه، کمیته سیاســی در ســطح 
معاونیــن وزرای امور خارجه و ســایر کمیته های فرعی بین دو کشــور اشــاره و 
ضمن برشــمردن اهمیت دیدار رسمی رئیس جمهور آفریقای جنوبی در زمان 
تصــدی مقــام معاونــت رئیس جمهــور در آبــان مــاه 94، دیدار رئیــس جمهور 

کشورمان از پرتوریا را نقطه عطفی در مناسبات دو کشور دانست.
امیرعبداللهیــان همچنیــن از حمایت های آفریقای جنوبــی از ایران در دوره 

عضویت در شورای امنیت و همچنین مردم فلسطین تقدیر کرد.

ایران  گروه  سپهرغرب، 
ایران  گازی  روابط  جهان:  و 
به  توجه  با  ترکمنستان  و 
مناطق  به  گازرسانی  سختی 
برای  شرقی  شمال  و  شمالی 
کشور ایران و همچنین تمایل 
ترکمنستان  کشور  همیشگی 
بوده  برد-برد  بازی  یک  خود  گاز  فروش  برای 

است.
تــا قبــل از ســال 95 یکــی از اصلــی تریــن 
شــرکای گازی ایــران کشــور ترکمنســتان بــود. 
روابــط گازی ایــران و ترکمنســتان بــا توجــه به 
سختی گازرســانی به مناطق شــمالی و شمال 
شــرقی بــرای کشــور ایــران و همچنیــن تمایل 
همیشگی کشــور ترکمنســتان برای فروش گاز 

خود یک بازی برد-برد بوده است.
بــا  گازی  روابــط  مزایــای  از  دیگــر  یکــی 
ترکمنســتان قیمــت پاییــن آن در مقایســه بــا 
قیمت هــای منطقــه ای و حتــی داخلــی بــوده 
اســت. با وجــود اینکــه ترکمنســتان چهارمین 
کشور دارای مخازن گاز است ولی به دلیل عدم 
توســعه بازارهای خود معمــوًال گاز ارزان تری را 
می فروشد. بر اساس صورت های مالی شرکت 
ملــی گاز ایران در ســال 97، هزینه این شــرکت 
بابت واردات 1 میلیارد و 44 میلیون متر مکعب 
گاز از ترکمنستان در سال 97، 129 میلیون دالر 
بوده است. در نتیجه، قیمت هر متر مکعب گاز 
وارداتــی از ترکمنســتان در ســال مذکور، 12.3 
سنت بوده است. این در حالی است که قیمت 
گاز صادراتــی ایــران در همان ســال بــه عراق و 

ترکیــه، بــه ترتیــب 26.9 ســنت و 26.9 ســنت 
بوده است.

بر اساس قرارداد 25 ساله ای که در سال 1997 
میــالدی میــان ایــران و ترکمنســتان امضا شــده 
اســت این کشور باید ســاالنه بین 8 تا 10 میلیارد 
مترمکعب گاز بــه ایران صادر می کــرد و ایران هم 
بایــد پول واردات را به حســاب شــرکت ترکمن گاز 
واریز می کرد. الزم به ذکر است ایران و ترکمنستان 
دو خــط لوله بــه مجموع ظرفیــت انتقــال روزانه 

حداکثر 70 میلیون متر مکعب دارند.
ایــن قــرارداد در ســخت ترین تحریم هــا هم 
ادامه داشت و به طور مثال در اوایل دهه نود 
کــه تحریم هــای ایران شــدت گرفت این کشــور 
بــه قیمــت تبــادل مســتقیم طال هم که شــده 
مبادالت گازی خودش را اســتمرار بخشــید. به 
گفتــه رســتم قاســمی، وزیر نفت دولــت دهم، 
جواد اوجی که در آن زمان مســئولیت شــرکت 
ملــی گاز را بر عهده داشــت مأموریت ویژه دور 
زدن تحریم ها بوسیله تحویل طالها و استمرار 

این روابط را بر عهده داشت.
بــا ایــن وجــود در ســال 95 بــه دلیــل یــک 
نــزاع بــدون توجیــه میــان وزارت نفــت زنگنــه 
و ترکمن هــا بر ســر تســویه حســاب های مالی 
اختالفات دو کشــور باال گرفت و با وجود ســفر 
حمیدرضا عراقی، مدیر عامل وقت شرکت گاز، 
واردات گاز از ترکمنســتان متوقف شــد. ماجرا 
بــه اینجــا ختم نشــد و طرف ترکمن با شــکایت 
خواســتار  ســوئیس   ICC دادگاه  در  ایــران  از 
تســویه حســاب های پیشــین به همراه دیرکرد 
آنها شــد که این دادگاه هم با صدور رأیی مبنی 

بــر جریمه 2 میلیارد دالری کشــور به ضرر ایران 
تمام شد.

همچنیــن ضررهــای پنهان این قطــع روابط 
گازی بــرای ایران، مخصوصــا در بخش صنعتی 
محاســبه نشــده اســت ولی موجــب نارضایتی 
ســال  شــد.  شــمالی  مناطــق  تولیدکننــدگان 
گذشته دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی ایران در گفتگو با مهر با اشاره 
بــه اینکــه چــرا هیچکس پاســخگوی ایــن ضرر 
پنهان و عدم النفــع ایران از خط لوله با ظرفیت 
انتقال ٣٥ میلیون مترمکعب گاز نیست، گفت: 
قطع واردات کامل و نهایی گاز ترکمنســتان در 
زمستان ٩٥ آسیب اندکی به بخش خانگی زد، 
ولــی بــه دلیل کاهــش سوخت رســانی موجب 

ایجاد خســاراتی به نیروگاه ها و پتروشــیمی ها 
شد.

و  گازی  وقــت  مدیــران  و  زنگنــه  چنــد  هــر 
معاونــان حقوقــی وی هیچــگاه توضیح نداند 
کــه چــرا با ایجاد یــک نزاع بدون توجیــه با یکی 
از باســابقه ترین شــرکای گازی کشــور موجــب 
ایجــاد  همچنیــن  و  مالــی  ســنگین  خســارت 
مشکل در گازرســانی به مناطق شمالی شدند 
ولی ظاهرًا وزارت نفت دولت سیزدهم با توجه 
بــه مشــکل تأمین ســوخت به خصــوص برای 
مناطق شــمالی یکــی از راهبردهای اصلی خود 

را احیای روابط گازی با این کشور می داند.
بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت شــرایط 

ســال  ده  حــدود  گذشــت  از  پــس  کشــور  دو 
طرفــی  از  اســت.  کــرده  بســیاری  تفاوت هــای 
ترکمنســتان بــا پیشــرفت خــط لوله تاپــی بازار 
گاز طبیعــی خــودش را از افغانســتان تــا هنــد 
طرفــی  از  و  اســت  داده  توســعه  پاکســتان  و 
نیــاز جدی ایــران در تأمین ســوخت گاز مناطق 
شــمالی، به خصوص در فصل زمســتان قدرت 
چانه زنــی ایــران کــم کــرده اســت. با توجــه به 
ســابقه آشــنا و مثبــت جــواد اوجــی در روابــط 
بــا کشــور ترکمنســتان، بایــد دید آیــا می تواند 
ســالهای  کــه  را،  کشــور  دو  دیرینــه  قــرارداد 
پایانــی اش را می گذرانــد، در قالــب یــک رابطه 

برد- برد احیا کند یا خیر.

ی ایران - ترکمنستان قربانی وزارت زنگنه وابط گاز ر

قسط 8.6میلیون تومانی وام جدید مسکن

سود 600میلیون تومانی وام 480میلیونی!
جدید  سقف  مرکزی  بانک  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
که  کرده  ابالغ  را  حق تقدم  اوراق  محل  از  مسکن  خرید  وام 
661هزار  و  8میلیون  ماهانه  تومان  ۴8۰میلیون  وام  قسط 

تومان است.
بــر اســاس ابــالغ بانــک مرکــزی ســقف وام ســاخت و خرید 
مسکن از محل اوراق حق تقدم در تهران از 200 میلیون تومان 

برای زوجین به 400 میلیون تومان افزایش یافته است.
وام تعمیر یا همان جعاله که پیش از این برای تهرانی ها 40 میلیون تومان 

بوده به 80 میلیون تومان افزایش یافته است.
ســقف وام خریــد مســکن از محــل اوراق حــق تقــدم در مراکز اســتان ها و 
شــهر های بــاالی 200 هــزار نفــر جمعیت بــرای زوجیــن 320 میلیــون تومان و 
به صورت انفرادی 160 میلیون تومان است. در سایر مناطق شهری با جمعیت 
200 هــزار نفر و کمتر برای زوجین 240 میلیــون تومان و به صورت انفرادی 120 

میلیون تومان تعیین شد.
گفتنی اســت؛ اقساط وام 400 میلیون تومانی خرید مسکن برای تهرانی ها 
در بازپرداخــت به روش ســاده ماهانــه 6 میلیون و 661 هزار تومان اســت. کل 
بازپرداخت این وام در ماه 12 ســال دوازدهم بالغ بر 959 میلیون و 262 هزار 
تومــان خواهــد بــود، به عبارت دیگر ســود ایــن وام 559 میلیــون و 262 هزار 

تومان خواهد بود.
اقســاط وام 80 میلیــون تومانی تعمیر در بازپرداخت 5ســاله با نرخ ســود 
17.5 درصــد ماهانه حدود 2 میلیون تومان اســت. ســود ایــن وام حدود 40 

میلیون و کل بازپرداخت آن 120 میلیون تومان خواهد بود.
در واقــع یک متقاضی وام مســکن از محــل اوراق حق تقــدم در تهران باید 
ماهانــه 8 میلیون و 661 هزار تومان قســط پرداخــت کند. مجموع بازپرداخت 
وام 480 میلیون تومانی بالغ بر یک میلیارد و 80 میلیون تومان و کل سود وام 

600 میلیون تومان خواهد بود.
مبلــغ اقســاط وام 320 میلیــون تومانــی ماهانــه 5 میلیــون و 329 هــزار 
تومــان، کل بازپرداخــت 767 میلیــون تومــان و ســود ایــن وام 447 میلیون 
تومــان اســت. همچنیــن قســط ماهانــه وام 240 میلیــون تومانــی از محــل 
اوراق حــق تقــدم حــدود 4 میلیون تومان، ســود 335 میلیــون تومان و کل 

بازپرداخت 575 میلیون تومان خواهد بود.

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها منوط به واکسیناسیون همه دانش آموزان و دانشجویان است

این قرارداد در سخت ترین 
تحریم ها هم ادامه داشت و 
به طور مثال در اوایل دهه 
نود که تحریم های ایران 
شدت گرفت این کشور به 
قیمت تبادل مستقیم طال 
هم که شده مبادالت گازی 
خودش را استمرار بخشید. 
به گفته رستم قاسمی، 
وزیر نفت دولت دهم، 
جواد اوجی که در آن زمان 
مسئولیت ...

محمدرضا کریم همتی
احمدی

روادید

بانک مرکزی

امیرعبداللهیان

طرح تقویت امنیت 
غذایی کشور و رفع موانع 
تولیدات کشاورزی با بیان 
ودتر  اینکه این طرح باید ز
از این تصویب می شد 
گفت: باید پیش تر از این 
به تولیدات کشاورزی و 
کشاورزان بها می دادیم 
که متأسفانه این اتفاق 
تاکنون رخ نداده است.


