
ش�اه بيت سخنان س�خنگوي دس�تگاه قضا 
در نشس�ت خبري خود، آنجا ب�ود كه درباره 
آخرين وضعي�ت11 ابربدهكار بانكي كش�ور 
خب�ر داد و گفت تا كن�ون 30 ه�زار ميليارد 
توم�ان از آنه�ا وصول ش�ده و ب�ه بيت المال 
بازگشته است. ماجراي اين 11 بدهكار بزرگ 
در آخرين مناظره انتخاباتي رياست جمهوري 
داغ شد. توضيح درباره ادعاي تعطيلي برخي 
بنگاه هاي اقتصادي توسط قوه قضائيه، ترك 
فعل مديران در خصوص قط�ع برق و آخرين 
وضعيت پرونده مؤسس�ه فرش�تگان و فايل 
صوت�ي ظريف از ديگ�ر اخبار مهم نشس�ت 
س�خنگوي قوه قضائي�ه بود. اس�ماعيلي در 
ضمن خب�ر داد كه به زودي جلس�ات دادگاه 
هواپيم�اي اوكراين�ي برگ�زار مي ش�ود. 

سخنگوي دس��تگاه قضا روز گذشته در چهل و 
پنجمين نشست خبري خود با خبرنگاران درباره 
برخورد با مفاس��د اقتص��ادي و آخرين وضعيت 
رس��يدگي به اين پرونده ها گفت: بارها گفته ام 
رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي اولويت 
قوه قضائيه است و تا زماني كه مفاسد باشد حتماً 
امر رسيدگي را ادامه مي دهيم؛ هيچ تغييري در 

روند رسيدگي ها انجام نشده است. 
 تمام مطالبات از بدهكاران وصول شد

غالمحس��ين اس��ماعيلي در پاس��خ به سؤالي 
درباره حكم پرونده ۱۱ متخل��ف بانك مركزي 
و ش��هرداري س��ابق اظهار ك��رد: در مجموع با 
پيگيري قوه قضائي��ه بالغ بر ۳۰ ه��زار ميليارد 
تومان از مطالب��ات بانك ها وصول شده اس��ت. 
قوه قضائيه بيكار ننشسته است. حتي نمونه هايي 
داشتيم كه بانك طلبكار، خيلي پاي كار نبود، اما 
ما پيگيري كرديم. در پرونده عيسي شريفي هم 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعالميه رسمي 
داد كه حكم صادر شده اس��ت و حكم در ديوان 
عالي كشور تأييد شد.  سخنگوي قوه قضائيه در 
پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه توسط برخي از 
كانديداها در مناظرات گفته شد، علت تعطيلي 
واحدهاي دولتي كه توسط قوه قضائيه بازگشايي 
ش��دند، احكام قوه قضائيه بوده است، گفت: بارها 
گفته ايم كه اين س��خنان درس��ت نيست و يك 
درصد واحدها پرونده قضايي داشتند و در همين 
پرونده ها هم نظام بانكي علي��ه بدهكاران طرح 
دعوا كرد و قوه قضائيه در مقام رس��يدگي براي 

بانك هاي طلبكار، وارد عمل شده است. 
 پول سپرده گذاران تسويه شد

اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده تعاوني 
فرشتگان هم گفت: اين پرونده كثير الشاكي است 
و به شعبه ويژه رسيدگي اخالل در نظام اقتصادي 

ارسال شده و خوشبختانه به موازات كار قضايي 
سعي مي كنيم اموال را شناسايي كنيم و استرداد 
طلب طلب��كاران را انجام دهي��م. بانك مركزي 
همكاري هاي خوبي داشته و خط اعتباري ۵هزار 
ميليارد توماني تخصيص داده است. از محل اين 
خط اعتباري تس��ويه مطالبات طلبكاران انجام 
ش��ده و تقريباً ۱۹۰ مورد از طلب��كاران بزرگ با 
طلب ب��االي 2 ميليارد باقي ماندند؛ نس��بت به 

تسويه مطالبات اين افراد هم اقدام مي شود. 
وي درباره پرونده كيميا خ��ودرو هم گفت: قباًل 
رأي بخش��ي از پرونده ش��ركت كيمي��ا خودرو 
صادر و ۱۴ نفر محكوم ش��ده بودن��د. در بخش 
دوم رس��يدگي كه به تازگي انجام ش��ده، دلينا 
فتاحي نيا، مهدي فتاحي نيا و مرتضي فتاحي نيا 
به ج��رم مش��اركت در كالهبرداري ش��بكه اي 
محكوم شدند. دلينا فتاحي نيا به 2۰ سال حبس، 
جزاي نقدي و اس��ترداد ام��وال و محروميت از 
خدمات دولتي، مهدي فتاحي نيا به 2۱ س��ال 

حبس و استرداد اموال و جزاي نقدي و محروميت 
از خدمات دولتي و مرتضي فتاحي نيا به ۱۵ سال 
حبس و جزاي نقدي و استرداد اموال و محروميت 

از خدمات دولتي محكوم شدند. 
 ممنوع الخروجي درخصوص فايل صوتي 

ظريف
س��خنگوي قوه قضائيه درباره آخرين جزئيات 
پرونده انتش��ار فايل صوتي وزير امورخارجه هم 
توضي��ح داد: پرونده اي در دادس��راي عمومي و 
انقالب تهران تشكيل شده و از افراد متعددي كه 
مرتبط با پرونده بودند به عنوان مطلع تحقيق شد. 
برخي كه در مظان اتهام بودند ممنوع الخروج و 
برخي ديگر هم كه در مظان اتهام بودند، تفهيم 
اتهام ش��دند و قرار تأمين براي آنها صادر شده و 
با قرار تأمين آزادند. تحقيقات توسط دادسراي 
عمومي و انق��الب تهران در حال انجام اس��ت و 
به محض نتيجه نهايي، اطالع رس��اني را انجام 

خواهيم داد. 

 پرداخ�ت دي�ه قرباني�ان هواپيم�اي 
اوكرايني

اسماعيلي در پاسخ به س��ؤالي مربوط به پرونده 
هواپيماي اوكراين گفت: در ارتباط با اين پرونده 
و آن چيزي كه از اعالم موضوع دولتمردان كشور 
اوكراين نقل شده است، مجدد اعالم مي كنم كه 
مرجع صالح براي رسيدگي به اين موضوع مراجع 
قضايي جمهوري اس��المي است. رسيدگي هاي 
فني، دقيق، كارشناسانه و همه جانبه روي اين 
پرونده انجام و كيفرخواس��ت پرونده به دادگاه 
ارجاع داده ش��ده و ب��ه زودي جلس��ات دادگاه 

برگزار مي شود.  
س��خنگوي دس��تگاه قضا با اش��اره به موضوع 
پرداخ��ت غرامت ك��ه زودت��ر از رأي دادگاه در 
حال انجام اس��ت، افزود: اين از خوبي دس��تگاه 
قضايي ما است كه قبل از حكم، طلب طلبكاران 
را پرداخت مي كنيم. در قوانين پيش بيني شده 
است در برخي از حوادث و س��وانح قبل از اينكه 
رأي دادگاه صادر ش��ود، در هم��ان ابتداي امر 
۵۰درص��د و در برخي موارد ص��د در صد ديه يا 

غرامت پرداخت شود. 
 ممنوع الخروجي تبعه چيني

اسماعيلي همچنين در پاس��خ به سؤالي مبني 
بر اينكه چه برخوردي در انتظار تبعه چيني كه 
اقدام به انتشار عكس و فيلم هاي دختران ايراني 
كرده اس��ت، گفت: بعد از حادثه اي كه رخ داد و 
فيلم هايي كه در فضاي مجازي در ارتباط با اين 
موضوع منتشر شد، قوه قضائيه با همكاري ناجا 
ورود كرد و موفق ش��ديم اين فرد را شناس��ايي 
كنيم. يكي از همدس��تان او را هم شناس��ايي و 
دس��تگير كرديم. اين پرونده دو متهم دارد و در 
چارچوب ضوابط قانوني در حال رسيدگي است. 
براي اينكه اين افراد قبل از رس��يدگي از كشور 
خارج نشوند )چون فعاًل با قيد وثيقه آزاد هستند( 

ممنوع الخروج شدند. 
 رسيدگي به ترك فعل قطعي برق

سخنگوي قوه قضائيه در انتها با اشاره به پيگيري 
بازرسي سازمان بازرس��ي كل كشور در موضوع 
قطع برق هم گفت: پرونده قطع برق به سازمان 
بازرسي كل كش��ور ارجاع ش��ده و هنوز نتيجه 
بررسي هاي اين س��ازمان نهايي نشده است. اگر 
خروجي اين س��ازمان مس��تلزم تعقيب برخي 
از مديران باش��د قطعاً اين كار انجام مي ش��ود و 
اگر خروجي اين س��ازمان چيز ديگري باشد به 
س��اير احكام قضايي بسنده مي ش��ود. معموالً 
فقط مجرمين تحت تعقيب قرار مي گرفتند اما 
در اين دوره، قوه قضائيه براي مديراني كه ترك 
فعل كرده اند هم قرار صادر مي كند و آنها را تحت 

تعقيب قرار مي دهد. 
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تنها 6 كشور ايران، روسيه، اياالت متحده، چين، بريتانيا و هند توانسته اند در چرخه سازندگان واكسن كرونا قرار بگيرند

ايران به باشگاه سازندگان واكسن كرونا پيوست

وصول ۳۰ هزار ميليارد تومان از ۱۱ ابربدهكار بانكي
سخنگوي قوه قضائيه خبر داد

ب�ا ص�دور مجوز 

زهرا چيذري
مصرف اضطراري   گزارش  2

واكسن »كووايران 
برك�ت«، ايران ب�ه طور رس�مي به باش�گاه 
سازندگان واكسن كرونا پيوست. حاال ايران در 
كنار روس�يه، اياالت متحده، چين، بريتانيا و 
هند تنها كش�ورهايي هس�تند كه در چرخه 
سازندگان واكسن كرونا قرار دارند. عالوه بر 
واكسن كووايران، واكسن سوبرانا در ايران با 
نام »پاستوكووك« در حال تكميل مستندات 
و دريافت مجوز مصرف اضطراري براي گروه 
سني 1۸ سال به باال است. كارآزمايي باليني 
واكسن توليد مشترك انستيتو پاستور ايران 
و انس�تيتو فين�الي كوب�ا در گ�روه س�ني 
خردس�االن و نوجوان�ان در كوب�ا كلي�د 
خورده است. عالوه بر توليدات داخلي واكسن 
س�خنگوي جمعي�ت ه�الل احم�ر از ورود 
2ميليون دوز واكسن كرونا طي روزهاي آتي 
به كشور خبر مي دهد. با تمام اينها بازار سياه 
واكس�ن هاي كرونا هم همچنان فعال است و 
برخ�ي اخب�ار و گزارش ها از خري�د و فروش 
واكسن كرونا فايزر به قيمت هايي تا حدود 60 
ميليون هم حكايت دارد؛ اين در حالي اس�ت 
كه با عنايت به شرايط نگهداري و زنجيره سرد 
منفي 70 درجه سانتيگراد براي اين واكسن، 
آنچه در بازار س�ياه به اس�م واكسن فروخته 
مي شود واكسن هاي فاسد يا تقلبي است. حاال 
س�رعت گرفتن تأمي�ن واكس�ن و در نتيجه 
واكسيناس�يون مي تواند بس�اط بازار س�ياه 
واكس�ن هاي تقلب�ي و جعلي را كس�اد كند. 

در 2۴ س��اعت منتهي به روز سه ش��نبه، ۱۳۴ 
بيمار كووي��د۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جانباختگان اين بيم��اري به ۸2 هزار و 

۳۵۱ نفر رسيد. 
در حال حاضر ۱۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، 
2۰۸ ش��هر در وضعيت نارنجي و 22۷ شهر در 
وضعيت زرد ق��رار دارند. تا كن��ون ۴ ميليون و 
۳۶2 ه��زار و ۹۶۱ نف��ر دوز اول واكس��ن كرونا 
و ۸۶۹ ه��زار و ۹۸۳ نفر ني��ز دوز دوم را تزريق 
كرده ان��د و مجموع واكس��ن هاي تزريق ش��ده 
در كش��ور به ۵ ميليون و 2۰۵ هزار و ۶۵2 دوز 

رسيده و همچنان روند واكسيناسيون كند است. 
شايد همين مسئله هم بازار سياه واكسن را داغ 
كرده باشد، اما حاال با صدور مجوز ورود كووايران 
به سبد واكسيناس��يون كش��ور و ورود واكسن 
پاستور در هفته آينده مي توان به مديريت بهتر 

اوضاع واكسيناسيون اميدوار بود. 
  پيوس�تن ايران به باش�گاه س�ازندگان 

واكسن كرونا در جهان
كيان��وش جهانپور، مدي��ر كل رواب��ط عمومي 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش و پزش��كي 
درباره صدور مجوز اضطراري واكسن كوو ايران 
بركت در توييتي نوشت:»با صدور مجوز مصرف 
اضطراري واكسن كووايران بركت، ايران به باشگاه 
سازندگان واكسن كرونا پيوست. ايران، روسيه، 
اياالت متحده، چين، بريتانيا و هند كشورهايي 
هستند كه در چرخه س��ازندگان واكسن كرونا 
قرار دارند.« وي با تأكيد ب��ر بي خطر بودن اين 
واكس��ن درباره روند تولي��د آن اينگونه توضيح 
مي دهد:»واكس��ن تمام ايراني كوو ايران بركت 
بر پايه ويروس غيرفعال است. مطالعات حيواني 
و انساني واكسن بركت از زمستان سال گذشته 
در كشور آغاز شده اس��ت و نتايج فاز هاي اول و 
دوم اين مطالعه مطلوب گزارش شده است. فاز 
سوم مطالعه انساني واكسن بركت روي بيش از 
2۰ هزار نفر انجام شده و مردم ايران در فاز سوم 

مطالعه انساني اين واكسن را دريافت كرده اند.«
سخنگوي سازمان غذا و دارو تأكيد مي كند:» در 
مطالعات انجام گرفته روي اين واكسن، بي خطر 
بودن واكس��ن بركت تأييد شده است. توليد اين 
واكسن از هفته آينده در كشور آغاز مي شود و در 

چرخه توزيع قرار مي گيرد.«
جهانپور همچني��ن از آغاز كارآزماي��ي باليني 
واكسن توليد مشترك انس��تيتو پاستور ايران و 
انستيتو فينالي كوبا در گروه سني خردساالن و 

نوجوانان در كوبا خبر مي دهد. 
  مجوز سارمان غذا و دارو كافي است

با صدور مجوز اضطراري واكسن كوو ايران بركت 
شايد اين س��ؤال در ذهن برخي ش��كل گرفته 
باشد كه براي اين صدور مجوز آيا نيازي به تأييد 

سازمان جهاني بهداشت نيست؟
س��يدعليرضا ناجي، رئي��س مرك��ز تحقيقات 
ويروس شناس��ي دانش��گاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي در پاسخ به اين س��ؤال مي گويد:» اينكه 
واكس��ن تأييديه س��ازمان جهاني بهداش��ت را 
داشته باشد، يك اصل نيست. واكسن مقوله اي 
اس��ت كه هر كشور براي خود يكس��ري قوانين 
و مقررات مش��خص دارد كه اگر واكس��ن بر آن 
اساس پيش برود، مي تواند مجوز مصرف بدهد. 
همانطور ك��ه برخی واكس��ن هاي  خارجي هم 
جديداً مجوز س��ازمان جهاني بهداش��ت را اخذ 

كردند، مجوزهاي كش��ور خودشان را داشتند و 
مصرف كردند و كشورهاي ديگر هم بر اساس آن 
مجوزها و اطالعاتي كه از كشور سازنده گرفتند، 

واكسن را مورد مصرف قرار دادند.« 
ناجي تأكيد مي كند:» مصرف واكسن هاي توليد 
كش��ورها منوط به اخذ مجوز سازمان بهداشت 
جهاني نيست؛ البته وجهه واكسن با صدور مجوز 
اضطراري از س��وي س��ازمان جهاني بهداشت 
باالتر مي رود. در عين حال واكس��ن آسترازنكا 
كه مجوز مصرف اضطراري از سازمان بهداشت 
جهاني را اخذ كرد، در مواردي مشكل لخته شدن 
خون داشته است. بنابراين داشتن مجوز مصرف 
اضطراري از سازمان جهاني بهداشت به معناي آن 
نيست كه ساير كشورها آن واكسن را چشم بسته 
قبول كنند. يا واكسن اسپوتنيك كه در بسياري 
از كشورها استفاده مي ش��ود هم مجوز مصرف 
اضطراري س��ازمان بهداش��ت جهاني را ندارد و 
كش��ورها با قوانين و معيارهاي علمي خودشان 

مي پذيرند كه آن را تزريق كنند يا نكنند.«
   واكسن هاي بازار س�ياه فاسد يا تقلبي 

است 
روند كند واكسيناس��يون در كش��ور بازار سياه 
واكس��ن هاي كرون��ا را داغ كرده ت��ا جايي كه 
گزارش هاي��ي درب��اره خريد و ف��روش و تزريق 
واكسن هاي وارداتي همچون فايزر به قيمت هايي 
تا ۶۰ ميليون تومان در رس��انه ها و ش��بكه هاي 
اجتماع��ي منتش��ر شده اس��ت. با وج��ود اين 
جهانپور، مدير روابط عمومي وزارت بهداش��ت 
و سخنگوي س��ازمان غذا و دارو تأكيد مي كند 
كه هرگونه تزريق واكس��ن فايزر ممنوع است و 
وارد كننده و تمام عوامل آن قاچاقچي به ش��مار 
مي روند. جهانپور با تأكيد بر لزوم حفظ زنجيره 
س��رد واكس��ن فايزر در دماي منفي ۶۰ تا ۷۰ 
درجه س��انتيگراد مي افزاي��د:» بنابراين امكان 
جابه جايي آن با اين ش��رايط در هيچ محموله و 
كانتينري وجود ن��دارد. تأمين تجهيزات و نبود 
زنجيره سرد و نداش��تن يخچال هاي مخصوص 
از جمله موضوعاتي اس��ت كه س��بب مي شود 
نتوان واكس��ن فايزر را به راحت��ي جابه جا كرد و 
با فرض اينكه واكسن كنوني، فايزر هم باشد در 
جابه جايي به طور قطع اثربخشي خود را از دست 

داده است.«

 سخنگوي آتش نشاني تهران گفت: در يك سال گذشته هر ايستگاه 
آتش نشاني به طور شبانه روز حداقل هشت ساعت، شهر را ضد عفوني 

مي كرد. 
 قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه گفت: اپراتورهاي 
تلفن همراه و زيرس��اخت هاي ارتباطي يكي از مؤثرترين بس��ترهاي 

آموزش حقوقي مي شوند. 
 عضو شوراي اس��المي ش��هر تهران با بيان اينكه نقش سمن سراها 
هم رديف فرهنگسراها است، گفت: اما متأس��فانه توسعه آن با برخي 
تنگ نظري ها و اقداماتي عجيب از س��وي ش��هرداري ته��ران روبه رو 

شده است. 
 سخنگوي سازمان غذا و دارو گفت: تا االن بيش از ۳۸ مجوز و موافقت 
اوليه براي واردات از طريق شركت هاي خصوصي صادر شده است، ولي 

تا آنجا كه من اطالع دارم اكثر اين موارد به جايي نرسيده است. 
 مدير كل دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش به دانش آموزان 
هنرستاني در پايه دوازدهم اطمينان داد كه تكميل نشدن ارزشيابي دروس 

كارگاهي و عملي آنها مشكلي براي ادامه تحصيل شان ايجاد نمي كند. 
 رئيس دبيرخانه س��تاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشور 
اظهار كرد: يكي از كارهاي اساسي كه شوراي شهر بايد به آن بپردازد، 
دسترس پذيري است. دس��ترس پذيري يكي موضوعات جدي است 
كه در بسياري از كش��ورها حل ش��ده ، اما در كش��ور ما هنوز دچار 

عقب ماندگي است. 
 وزير آموزش و پرورش از تأييد رعايت ۹۹/۵ درصدي پروتكل هاي 
بهداشتي در امتحانات نهايي از سوي سخنگوي  ستادملي مقابله با كرونا 

و مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت خبر داد. 
 از س��وي رئيس س��ازمان م��دارس و مراك��ز غيردولتي و توس��عه 
مش��اركت هاي مردمي، بخش��نامه »ضرورت حضور ش��هرداران در 
جلس��ات ش��وراي آموزش وپرورش«، به ادارات كل آموزش وپرورش 

استان ها ابالغ شد. 
 مدير كل پيش بيني و هش��دار سريع س��ازمان هواشناسي از بارش 
پراكنده باران در برخي مناطق كش��ور خبر داد و گفت: از امروز تا روز 
جمعه )2۶ تا 2۸ خرداد( در برخي نقاط ش��رق كشور وزش باد شديد 

رخ مي دهد. 
 دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش از تغيير عنوان و ش��يوه 

ارزشيابي درس قرائت فارسي و نگارش دوره اول متوسطه خبر داد. 
 پنج موافقتنامه همكاري ميان پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت با 
وزارت علوم، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و دانشگاه هاي صنعتي 

شيراز، اميركبير و علم و صنعت ايران امضا شد. 
 نتايج يك مطالعه جديد در آلمان نشان مي دهد اكثر بيماران مبتال 
به كرونا كه جان باخته اند، التهاب عضالني داشتند كه در برخي موارد 

اين التهاب عضالني بسيار شديد بوده است. 
 با ابالغ سازمان ورزش ش��هرداري تهران، امكان فعاليت سالن هاي 

ورزشي در ساختمان هاي مسكوني فراهم مي شود. 
 رئيس ستاد مقابله با كروناي استان تهران گفت:مجامع بين المللي 
پيش بيني مي  كنند حتي با اتمام كرونا بيش از 2۵ ميليون دانش آموز 

ديگر به مدرسه باز نخواهند گشت. 

حسین سروقامت

چاقي و سوءتغذيه مادران باردار
 تأثير منفي روي جنين دارد

چاق�ي و پرخ�وري ي�ا س�وءتغذيه اولي�ه قب�ل از ب�ارداري 
تعيين كنن�ده  نق�ش  م�ادر  حاملگ�ي  م�دت  ط�ول  در  و 
دارد.  دختره�ا  وي�ژه  ب�ه  جني�ن،  سرنوش�ت  در 
ضياءالدين مظهري، عضو انجمن تغذي��ه ايران گفت: نوزادان از جمله 
دخترها اگر با ش��ير مادر تغذيه نش��وند يا غذاي كمكي آنها كه بعد از 
شش ماهگي آغاز مي ش��ود، از كميت و كيفيت متناس��ب برخوردار 
نباش��د، زمينه ابتالي آنان را به اضافه وزن و چاقي فراهم شده اس��ت. 
متأسفانه اين كودكان چاق از همان ايام سال هاي آغاز زندگي در معرض 

بيماري هاي متعدد و مختلفي قرار خواهند گرفت. 
وي توصيه كرد: مادران اجازه دهند بچه ها با طعم طبيعي غذاها آشنا 
شده و با تهيه غذا به شيوه آب پز، بخارپز و فرپز آنها را به غذاهاي پرچرب 

و در روغن غوطه ور و پر از نمك عادت ندهند. 
عضو انجمن تغذيه ايران تصريح كرد: بي اعتناي��ي به تأمين نيازهاي 
واقعي كودكان و ادامه بدخوري، تك خ��وري، بيش خوري و اجبار در 
خوراندن مواد غذايي زمينه ساز بس��ياري از بيماري هاي حاد، مزمن و 
بسيار خطرناك سنين بزرگسالي در آينده مي شود.  اين استاد دانشگاه 
با بيان اينكه دختران چاق در دوران كودكي با خطرات و بيماري هاي 
گوناگوني روبه رو مي شوند، گفت: بلوغ زودرس و نرسيدن به جهش قد، 
بروز تخمدان پلي كيستيك، كم كاري غدد جنسي و رويش موهاي زائد 
در صورت و بدن از جمله مشكالتي است كه اين دختران با آن مواجه 
خواهند شد.  به گفته مظهري، دختران چاق به علت اختالالت چربي و 
فشارخون، اختالالت انعقادي و التهابات مزمن در معرض خطر جدي 
قرار مي گيرند، اغلب دچار آسم شده و حتي وقفه تنفسي در خواب آنها 
به وجود مي آي��د، همين موضوع روز به روز موج��ب كاهش اعتماد به 

نفس آنها خواهد شد. 
اين استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خاطر نشان كرد: التهابات 
كبدي و اختالالت دستگاه گوارش نيز از پيامدهاي چاقي كودكان به 
ويژه دختران بوده و صافي كف پا، مش��كالت اس��كلتي، افزايش خطر 

شكستگي استخوان اين كودكان از عوامل سوءتغذيه است. 
به گزارش ايرنا مظهري تأكيد كرد: عادات تغذي��ه اي خوب و مفيد از 
بدو تولد، به خص��وص از آغاز تغذيه تكميلي ماندگار مي ش��ود و الزم 
است جهت حفظ سالمتي جسم و داشتن بدن سالم و مقاوم اقدامات 
اصالحي را ب��ه موقع و زودهن��گام به صورت اصولي و سيس��تماتيك 
برنامه ريزي و اجرا ش��ود.   بر اس��اس گزارش وزارت بهداشت، اميد به 
زندگي در بين زنان بيش از مردان است، اما سال هاي ناتواني تحت تأثير 
انواع بيماري ها در زنان ايراني رو به افزايش است. بيش از ۳2 درصد زنان 
ايراني چاقي مفرط دارند، سرطان س��ينه ساالنه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار 
زن را درگير مي كند، ديابت، اختالالت چربي خون، پرفش��اري خون، 
بيماري هاي قلبي و عروقي و سكته هاي مغزي و قلبي و بيماري مزمن 
دستگاه تنفسي، پوكي استخوان و تحليل مفاصل حركتي و سرطان هاي 
مختلف و بيماري هاي خودايمني نيز ميان آنها افزايش يافته و به سرعت 
از بيماري هاي عفوني پيشي مي گيرد.  بررسي هاي متعدد نشان مي دهد 
عوامل خطر رفتاري و بيولوژيك مرتبط با اغلب بيماري هاي غيرواگير از 
دوران جنيني شكل گرفته و تا سنين بزرگسالي، ميانسالي و سالمندي 
پايدار مي ماند، الزم است اقدامات ابتدايي و اوليه نيز از همان زمان آغاز 
و با اصالح بنيادي الگوي تغذيه، ش��يوه زندگي، تأمين تغذيه متعادل 
متناسب و متنوع در دوران بارداري، ش��يردهي مادر و همچنين بعد 
از تولد نوزاد و شيرخوار پرداخته ش��ود تا جنين و نوزاد امروز به فردي 

كاردان، كارآمد، سالم و سرزنده فردا تبديل شود. 

»مثل كبريت كشيدن در باد، زندگي دشوار است. 
من خالف جهت آب شنا كردن را، مثل يك معجزه باور دارم. 

آخرين دانه كبريتم را مي كشم در اين باد؛ هرچه باداباد.«
روزگاري كه شاعر شوريده كاشان، سهراب سپهري، اين ابيات 
را مي سرود، چه مي دانست كه نسل هاي بعد چه مفهومي از شعر 

او خواهند فهميد. 
من به زمانه سهراب نزديك ترم؛ باور كنيد اگر شعر او را به كار 

بنديد، موفقيت سرشار خويش را تضمين كرده ايد!
البته برخي مخاطبان من ممكن است سفرهاي مخاطره آميز را 
تجربه نكرده باشند تا بفهمند شنا در جهت خالف آب يا كشيدن 

آخرين دانه كبريت در باد چه وحشتي دارد!
تصور كه مي توان كرد. 

دوستان! خطر كنيد كه جواني با اما و اگرهاي محتاطانه سازگار 
نيست!

آنان كه بي محابا خطر كرده، از ريسك پذيري باال برخوردارند؛ 
با ساير مردم، توَمني صنار تفاوت مي كنند. 

۳28

ستاد اجرايي »هرندي«  را مي سازد
س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام )ره( اقدام�ات متع�ددي را 
ب�راي بهس�ازي منطق�ه هرن�دي ته�ران انج�ام مي ده�د. 
مس��ئول قرارگاه جهادي س��تاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه يكي 
از مناطقي كه درس��ال هاي اخير مورد توجه ويژه ستاد اجرايي فرمان 
امام جهت رفع محروميت قرارگرفته، محله هرندي تهران است، گفت: 
اقدامات مختلفي در زمينه هاي آموزشي، درماني، سالمت و معيشت 
ساكنين منطقه هرندي توسط بنياد احسان انجام شده كه اعتباري بالغ 

بر ۱۸/۷ ميليارد ريال را به خود اختصاص داده است. 
ميثم نعمت��ي در توضيح اقدامات آموزش��ي و فرهنگي اي��ن بنياد در 
محله هرندي تهران افزود: در جهت تأمين نياز دانش آموزان، از ۳هزار 
دانش آموز با بسته هاي لوازم  تحرير مشق احسان حمايت شد، به عالوه 

۱2 خانه ورزش با اقالم ورزشي بنياد احسان تجهيز شدند. 
وي با اشاره به خدمات ستاد اجرايي فرمان امام در جهت بهبود معيشت 
ساكنين مناطق كم برخوردار گفت: در كنار بسته هاي معيشتي رزمايش 
همدلي و احس��ان كه تاكنون به مرحله شش��م خود رسيده است، 2۰ 
تن مرغ در قالب بس��ته هاي پروتئيني در بين اهالي اين منطقه توزيع 
شده است.  مسئول قرارگاه جهادي س��تاد اجرايي با اشاره به حمايت 
از اماكن فرهنگ��ي اين محله گفت: ۱۵ مس��جد در اي��ن محله مورد 
حمايت بنياد احسان قرار گرفته كه س��االنه به آنها ۳/۶ ميليارد ريال 
كمك مي ش��ود.  ميثم نعمتي در توضيح اقدامات درماني و بهداشتي 
بنياد احس��ان در محله هرندي همچنين گفت: در اين محله درمانگاه 
ستاد اجرايي فرمان امام در زمينه هاي درمان، مشاوره خانواده و سبك 
زندگي و همچنين غربالگري كرونا و توزيع داروي رايگان خدمت رساني 
مي كند و در پيك شيوع كوويد ۱۹، طرح غربالگري خانه به خانه را هم 

در اين منطقه انجام داده است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

تعميق شكاف آموزشي
 با جاماندن ۳۰ درصد دانش آموزان

 از تحصيل در سال كرونايي
هر چند با پيدا ش�دن س�ر و كله كرونا وزير آموزش و پرورش وعده 
داده ب�ود نمي گذارد هيچ كالس درس�ي تعطيل ش�ود، اما ب�ا ادامه 
اپيدمي اين بيم�اري در كش�ورمان نه فقط هم�ه كالس هاي درس 
تعطيل ش�د و تغيي�ر ماهي�ت داد، بلكه كرون�ا با نماي�ش و تعميق 
ش�كاف هاي طبقاتي بيش از پيش عدالت آموزش�ي را زير س�ؤال 
ب�رد و موج�ب ت�رك تحصي�ل ح�دود 3/5 ميلي�ون دانش آم�وز 
ب�ه دلي�ل دسترس�ي نداش�تن ب�ه آموزش ه�اي آنالي�ن ش�د. 
حاال در شرايطي س��ال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به پايان مي رسد كه از 
جمعيت حدود ۱۵ ميليوني دانش آموزان كشورمان، حدود ۳/۵ ميليون 
نفر يا چي��زي نزديك به ۳۰ درص��د آنها به داليلي همچون دسترس��ي 
نداشتن به اينترنت و از آن مهم تر دسترسي نداشتن به گوشي هاي تلفن 
هوشمند، تبلت يا لپ تاپ نمي توانس��تند در كالس هاي آنالين شركت 
كنند و همين مس��ئله هم موجب ش��د تا اين دانش آموزان كه قريب به 
اتفاق در مناطق كم برخوردار زندگي مي كنند، از چرخه آموزش و پرورش 
خارج ش��وند؛ چراكه اين دانش آموزان و خانواده ه��اي آنان كه در تأمين 
نيازمندي هاي اوليه زندگي خود هم مانده اند، توانايي تهيه گوشي هاي 
هوش��مندي را كه حداقل چيزي حدود ۳ ميليون تومان آب مي خورد، 
ندارند.  يك سال و نيم ماندگاري كرونا فرصت مناسبي براي برنامه ريزي 
در راس��تای يك آموزش فراگير در سراسر كشور بود و آموزش و پرورش 
می توانست  از طرقي همچون تقويت مدرسه تلويزيوني يا حتي برگزاري 
كالس هاي حضوري در مناطق روستايي كه اغلب تعداد دانش آموزانشان 
بس��يار كم و كالس هايش��ان خلوت اس��ت، مانع از جا ماندن اين تعداد 

دانش آموز از تحصيل شود، اما اين اتفاق نيفتاد. 
البته مسئوالن آموزش وپرورش مدعي اند كه در طول سال تحصيلي تالش 
كرده اند با تهيه جزوه هاي آموزشي براي دانش آموزان بازمانده از تحصيل، 
به خصوص در مناطق محروم، استمرار آموزش زنده تلويزيوني و فرستادن 
معلم در خانه آن دسته از افراد كه نتوانسته اند عضو سامانه شاد شوند، تا 
حدي اين نقيصه را حل كنند اما به گفته مديران آموزش وپرورش برخي 
از استان ها، بازهم آمار دانش آموزاني كه ترك تحصيل كرده يا از تحصيل 
بازمانده اند، زياد است؛ آنچنان زياد كه چيزي حدود ۳۰ درصد از جمعيت 

دانش آموزي كشور را شامل مي شود. 
ناگفته نماند پيش از بحران كرونا هم همه ساله تعدادي از دانش آموزان و به 
ويژه دانش آموزان دختر به داليل متعددي از درس خواندن باز مي ماندند 
و مجبور به ترك تحصيل مي شدند، اما كرونا آسيب هايي همچون شكاف 

طبقاتي و شكاف و تبعيض آموزشي را عريان تر و تعميق نمود. 
آثار و تبعات جامان��دن ۳۰ درصد از دانش آموزان كش��ور از تحصيل در 
سال هاي آينده مي تواند كشور را با آتشفش��اني از آسيب هاي اجتماعي 
مواجه كند و تحصيالت را در طبقات مرفه جامعه اختصاصي نمايد. اين 
فرآيندي است كه از س��ال ها پيش و با فراگيري مدارس غير دولتي آغاز 
شد و نتايج آن را در رتبه هاي برتر كنكور سراسري ورود به دانشگاه شاهد 
بوده ايم كه موجب شده تا در بين رتبه هاي برتر زير هزار يا هيچ دانش آموز 
مدرسه دولتي نباشد يا تعدادشان بس��يار كمتر از دانش آموزان مدارس 
غير دولتي باشد. حاال   با اين شرايط در آينده اي نزديك با جمعيت جوانان 
و نوجوانان بي سواد و كم سواد مواجه خواهيم بود؛ جمعيتي كه بايد وارد 
بازار كار شود، اما نه سوادش را دارد و نه مهارتش را و در نهايت اين طبقه 
هيچ گاه فرصت رش��د و رس��يدن به جايگاه هاي باالي اجتماعي را پيدا 
نخواهد كرد؛ چراكه جامعه و سياستگذاري هاي نادرست آنها را به سمت 

آسيب ديدگي و آسيب زايي سوق داده است. 
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