عوامل خطر
سکته مغزي
در زنان

براساس گزارش انجمن قلب آمريکا از هر پنج زن ،يک نفر از عالئم هشداردهنده سکته آگاهي
ندارد .اين در حالي است که نرخ مرگ و مير زنان بر اثر سکته دوبرابر نرخ مرگ و مير بر اثر
سرطان سينه است.با توجه به اين که سکته قابل پيشگيري است آگاهي از عالئم و شرايط
پرخطر مي تواند به جلوگيري از بروز آن کمک کند .پري اکالمپسي برخي زنان بعد از هفته
بيستم بارداري دچار پري اکالمپسي  -افزايش فشار خون همراه با افزايش سطح پروتئين در
ادرار -مي شوند .اين شرايط مي تواند خطر سکته را افزايش دهد .مادراني که قبل از بارداري
دچار پرفشاري خون هستند  25برابر بيشتر دچار پري اکالمپسي مي شوند.اين افراد بايد شرايط
خود را براي جلوگيري از خطر سکته با پزشک درميان بگذارند .توصيه مي شود اين مادران 6
ماه تا يک سال پس از بارداري فشار خون خود را از نظر بازگشت به شرايط طبيعي چک کنند.
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بانو

را سه تا چهار برابر بيشتر از مردان درگير مي کند ،احتمال بروز سکته مغزي ايسکميک را دو
برابر افزايش مي دهد.اين نوع سکته مغزي ،زماني اتفاق مي افتد که يک لخته خون يا چربي،
موجب انسداد رگ و قطع جريان خون در مغز شود.محققان معتقدند ميگرن با تضعيف عملکرد
رگ هاي خوني ،خطر اين نوع سکته را افزايش مي دهد .پرداختن به ورزش ،مصرف غذاهاي
سالم و سيگار نکشيدن خطر سکته را در مبتاليان به ميگرن کاهش مي دهد .قرص هاي ضد
بارداري مطالعات متعدد نشان مي دهد احتمال ابتال به سکته مغزي در زناني که از داروهاي
ضدبارداري خوراکي استفاده مي کنند دوبرابر است( .هورمون هاي موجود در اين قرص ها فشار
خون و خطر لخته شدن خون را افزايش مي دهند ).هرچند اين قرص ها به ندرت باعث سکته
در افراد سالم مي شوند اما ريسک آن را در افرادي که داراي ساير ريسک فاکتورها هستند به
شدت افزايش مي دهند.
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دكتر الهام امين زاده ،عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و معاون حقوقي رئيس جمهور در دولت يازدهم در گفتگو با رسالت :

آمريكا ايران مستقل را تحمل نمي كند

گفتگو از ريكا حسامي
اشاره :
موضوع خروج آمريكا از برجام و برقراري مجدد تحريمها از
جمله مسائلي است كه از ابعاد گوناگوني قابل بررسي است .
يكي از ابعاد اين موضوع  ،بحث حقوقي آن و شكايت جمهوري
اسالمي ايران از آمريكا در قبال نقض توافقي است كه با توجه به
قطعنامه 2231شورايامنيتسازمانمللداراياعتبارحقوقي
است .اما با توجه به حق وتوي آمريكا در سازمان ملل آيا ايران
مي تواند از حقوق خود در اين زمينه دفاع كند و آمريكا
را به پاي ميز محكمه بينالمللي بكشاند؟! ادعاي حقوق
بشري سازمانهاي بينالمللي در قبال نقض آشكار اسناد
بينالمللي و اصل همكاري كشورها بدون ايجاد تنش و
تخاصمات از سوي كشورهاي قلدرمآب و زورگو چگونه
قابل توجيه است؟!
موضوع اروپا در قبال خروج ترامپ از برجام چه تاثيري در
آينده وجهه سياسي و تجاري اين كشورها دارد؟
اينها سواالتي است كه با خانم دكتر الهام امين زاده ،دكتراي
حقوق بينالمللي از دانشگاه گالسكو و معاون حقوقي رئيس
جمهور در دولت يازدهم مطرح كرديم و پاسخهاي قابل
تاملي نيز شنيديم .عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و
علوم سياسي دانشگاه تهران معتقد است كه توافق برجام
 ،سندي است كه مستند به سند شوراي امنيت و داراي
اعتبار حقوقي است.
وي يادآور شد كه آمريكا عالوه بر اينكه ناقض قطعنام ه
شوراي امنيت است بلكه ناقض اصل همكاري است كه در
منشور سازمان ملل به تصويب رسيده است.
رئيسموسسهمطالعاتحقوقانرژيدانشگاهتهرانخاطرنشان
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خروج آمريكا از برجام داراي چه پيامدهاي
حقوقي براي اين كشور است؟ آيا ايران مي
تواند در اين مورد اقدام حقوقي كند؟
توافق برجام عليرغم اينكه يك معاهده بين المللي است
ولي از آنجا كه معاهدات در مجالس قانونگذاري بايد
به تصويب برسند و اين معاهده نه در كنگره آمريكا و
نه در مجلس شوراي اسالمي و همچنين در كشورهاي
اروپايي  ،چين و روسيه هيچكدام به تصويب نرسيد
لذا در حد يك توافق سياسي باقي ماند .البته با اعتنا
به اعتبار حقوقياي كه قطعنامه  2231شوراي امنيت
سازمان ملل به آن داد ،به عنوان سندي كه مستند به
سند شوراي امنيت است ،اعتبار حقوقي پيدا كرد .نكته
مهم اين است كه عليرغم اينكه اين سند ،معاهدهاي
نيست اما سندي بر اساس منشور شوراي امنيت است
كه يكسري اعتبارات حقوقي از منشور سازمان ملل
متحد ميگيرد .بخصوص بند سه ماده يك منشور و
ماده  56منشور كه در مورد حل مسائل بينالمللي
الزام به همكاري ميكند و كشورهايي كه حاضر به
همكاري شدند ولي در ميانه راه نقض عهد ميكنند ،
اينها كشورهايي به حساب ميآيند كه بر ضد همكاري
بينالمللي قدم برداشتهاند و ايجاد مشكل كردهاند.
آنها كشورهاي مشكلساز شمرده ميشوند بنابراين
اياالت متحده آمريكا از دو منظر ناقض قطعنامه
شوراي امنيت كه قطعنامهاي الزماالجراست ،مي
باشد و قطعنامه مصوب شوراي امنيت را نقض كرده
است و از طرفي به عنوان ناقض اصل همكاري كه در
منشور سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است،
مي باشد زيرا كشورها موظفند كه به دور از جنگ
با تنش و ايجاد مخالفت با يكديگر به حل مسائل
في مابين بپردازند و به مسائلشان رسيدگي كنند
 .بنابراين  ،آمريكا از چند جهت ناقض اين اصول و
اسناد بينالمللي به شمار ميرود.
آيا جايي براي شكايت ايران از آمريكا وجود
دارد ؟
اينكه آيا جايي براي شكايت وجود دارد بايد بگويم ؛
قاعدتا از طريق مكانيزم خود بسندهاي برجام كه
كميسيونهايي را در ردههاي مختلف و نهايتا شوراي
امنيت پيشبيني كرده  ،بايد به نقض برجام و خروج
از برجام رسيدگي شود .با توجه به اينكه پايبندي ،
اطاعت و تبعيت ايران در همه موارد محرز است
قاعدتا بايد شوراي امنيت در اين زمينه ورود پيدا كند.
جمهوري اسالمي ايران هم ميتواند بر اساس نقض
عهدنامه مودتي كه جلوگيري از جنگ و خونريزي
و هر نوع تنش مخاصمهآميزي كه بخواهد صالح و
امنيت بينالمللي را به خطر بيندازد و بين ايران و
آمريكا وجود دارد شكايت كند زيرا كه اين عهدنامه
هم نقض شده است .در واقع ،اصل همكاري و عهدنامه
و مودت هر دو ميتوانند مبنايي باشند براي اينكه

ساخت كه با توجه به حق وتوي آمريكا در سازمان ملل
بعيد است كه از طريق شوراي امنيت سازمان ملل بتوان
آمريكا را وادار به اجراي تعهداتش نمود.
وي گفت  :اتحاديه اروپا بايد انتخاب كند كه يا اعتبارش
را به عنوان طيفي در جهان كه مي تواند به طور مستقل
وارد تجارت بينالملل بشود .حفظ كرده و از اين محك و
امتحان سربلند بيرون بيايد يا اينكه بخواهد از يك كشور
ُقلدر و زورگو تمكين كند و سوابق حقوق بشري و تمدني
خودش را با تمكين در مقابل رئيس جمهوري مثل ترامپ
زير سوال ببرد.
عضو هيئت علمي بنياد ملي نخبگان موضعگيري اتحاديه
اروپا را در قبال خروج آمريكا از برجام ،نقطه عطفي براي
اين اتحاديه دانست كه وجهه اروپا را به جهان نشان
ميدهد.
وي تصريح كرد كه احساس ضعف در قبال كشورهاي
زورگو باعث مي شود هر تصميمي را اتخاذ و آن را عملياتي
كنند.
وي راه به انفعال كشاندن آمريكا را وحدت ،يكپارچگي و
استحكام قواي داخلي دانست و يادآور شد كه آمريكا بيش
از چهل سال است كه نه تنها نظام ايران بلكه استقالل و
تماميت ارضي كامل كشور را نميتواند تحمل كند زيرا ايران
در منطقه سوق الجيشي و داراي منابع انرژي و سرمايه
انساني است .دكتر امين زاده گفت  :همانطور كه رهبري
فرمودند اگر ما روزي تصميم گرفتيم كه چاههاي نفتمان
را ببنديم و هيچ استفادهاي از نفت نكنيم بايد بتوانيم به
صورت خودكار و پايا مبتني بر اقتصاد مقاومتي كشور را
اداره كنيم .اين گفتگو فرارويتان قرار دارد.

ايران شكايتي را عليه آمريكا به ديوان بينالمللي
دادگستري تقديم كند.
اگر آمريكا در ديوان بينالمللي مقصر شناخته
شود آيا ضمانت اجرايي براي محكوميت آمريكا
ت آن وجود دارد ،مثال
و نتايج حاصل از محكومي 
مشمول تحريمهاي بينالمللي بشود و...؟
اگر شكايت ايران به حكم برسد اين احكام بيشتر
اثرگذاري بر افكار بينالمللي است.زماني كه اين حكم
صادر مي شود الزماالجرا بودن خودش را با خودش
دارد اما اينكه آيا نهاد  ،شورا يا كميسيوني باشد كه
بخواهد از كشوري كه حكم ديوان را اجرا نميكند ،
مطالبهاي كند فقط شوراي امنيت سازمان ملل است!
شوراي امنيت سازمان ملل در مورد كشورهايي كه به
احكام بيتوجه هستند و آنها اجرا نميكنند مي تواند
از كشورهاي ديگر بخواهد كه براي تمكين با اقدامهاي
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كه ميخواهد پايبند به برجام باشد يا اينكه پايبند
به تحريمي شود كه اياالت متحده ميخواهد انجام
بدهد و قصد دارد كه آنها را از همكاري با ايران و
شركتهايي كه در زمينه خودرو و انرژي با ايران
موافقتهايي كردند و ميخواهند فعاليتهايي داشته
باشند منصرف كند .االن اياالت متحده آمريكا رايزنيهاي
گستردهاي را با كشورهاي مختلف به راه انداخته و
كشورها را تهديد ميكند كه هيچ گونه تعاملي با
ايران نداشته باشند .اين هم فضاي ديگري است كه
اتحاديه اروپا بايد انتخاب كند كه يا اعتبارش را به
عنوان طيفي در جهان كه مي تواند به طور مستقل
وارد تجارت بينالملل بشود ،حفظ كرده و از اين
محك و امتحان سربلند بيرون بيايد يا اينكه بخواهد
از يك كشور قلدر و زورگو و ظالم تمكين كند و
سوابق حقوق بشري و تمدني خودش را با تمكين

آمريكا كش�ور ها را تهدي�د مي كند كه هيچ تعاملي با
ايران نداشته باشند
ما بايد تهديد ها را تبديل به فرصت كنيم
بعيد است بتوانيم آمريكا را از طريق شوراي امنيت وادار
به اجراي برجام كنيم
ضع�ف در برخ�ورد ب�ا كش�ورهاي زورگ�و آنه�ا را
جري م يكند

عملي خودشان مثل تحريم و توسل به زور زماني كه
از حكم ديوان بينالمللي دادگستري تبعيت نكرده آن
كشور را تحت فشار قرار بدهند .متاسفانه از آنجا كه
آمريكا در شوراي امنيت از حق وتو برخوردار است بعيد
است كه از طريق شوراي امنيت بتوان اياالت متحده
آمريكا را وادار به اجرا كرد.
در مورد اروپا نظرتان چيست؟ آيا اتحاديه اروپا
با توجه به تاكيدي كه بر باقي ماندن برجام
دارد ميتواند با قوانيني كه تصويب ميكند ،
تحريمهاي آمريكا عليه ايران را كمرنگ كند و
كمپانيهاي اروپايي را وادار به همكاري اقتصادي
با ايران نمايد؟
اتحاديه اروپا همانقدر كه شريك تجاري ايران است ،
شريك تجاري اياالت متحده هم هست .در اينجا
در ميان دو مسئله قرار گرفته  ،يك مسئله برجام و
الزماالجرا بودنآن و اينكه شوراي امنيت راي داده
لذا طبق الزاماتي كه براي تعهدات بينالمللي وجود
دارد ،اينها بايد به توافق سياسيشان پايبند باشند .از
طرف ديگر ،مبادالت تجارياي كه اروپا باآمريكا دارد
چندين برابر مبادالت تجاري با ايران است.
در اين زمينه  ،هنوز اتحاديه اروپا تصميم نگرفته

در مقابل رئيس جمهوري مثل ترامپ زير سوال
ببرد! يا اينكه با چشم بسته به منافع تجاري خود
نگاه كند و آنچه در خصوص اعتبارات بين المللي
است ناديده بگيرد و صرفا به تعامالت تجارياي كه با
آمريكا دارد فكر كند.اينجا مباحث حيثيتي و اعتباري
بينالمللي هم مطرح ميشود كه اتحاديه اروپا خيلي
خوشش نميآيد به لحاظ بينالمللي اصل همكاري با
كشوري كه تمام تعهدات را انجام داده به هيچ عنوان
از الزامات برجام تخطي نداشته را پايمال كند و صلح
و امنيت بينالمللي را به خطر بيندازد.
با توجه به اينكه اخيرا ترامپ از اجالس گروه
هفت هم امضاي خودش را پس گرفت آيا فكر
ميكنيد ايستادگي اروپا در مقابل حاكميت
استكباري آمريكا و زورگوييهاي بينالمللي
آن ميتواند پابرجا باشد و آيا اروپا ميتواند
از حيثيت خودش دفاع كند؟ از نظر حقوقي
چطور؟
از لحاظ حقوقي ،قاعدتا هر كشوري توافقي را انجام
ميدهد كه مستند به قطعنامه شوراي امنيت باشد
اگر به دليل منافع تجاري خودش بخواهد آمريكا را
در وهله اول قرار بدهد  ،خاطي به حساب ميآيد  .اما

آزار جنسي  ۴۳درصد از زنان باالي
 ۴۰سال انگليسي در مراسم هاي
عمومي

به لحاظ اعتباري و بينالمللي خارج از مسائل حقوقي
هم اين موضوع اعتبار بينالمللي اتحاديه اروپا را زير
سوال ميبرد .در اين صورت ،كشورها زماني وارد
تعامل با اتحاديه اروپا ميشوند كه تضمينهاي جدي
از او بگيرند كه در شرايطي كه آمريكا از آن كشور
خوشش نيايد و بخواهد اتحاديه اروپا را تحت فشار
قرار بدهد  ،به راحتي نتواند از آن تعامالت اقتصادي
و تجاري خارج بشود و شانه خالي كند .اين يك درس
و نقطه عطفي براي اتحاديه اروپاست كه واقعا چطور
ميخواهد به جهانيان معرفي بشود .همه آنچه كه
در عرصه بينالملل مطرح است  ،مباحث اقتصادي
و تجاري نيست بلكه مباحث ديگري هم هست كه
آن اعتباري است كه در يك ا ِشل بزرگتر و فرآيند
بازتر ميتواند حتي آن بحث اقتصادي را هم به خطر
بيندازد چون اگر كشوري به لحاظ تجاري كشور
بدعهدي به حساب بيايد اگر بخواهد با كشورهاي
ديگر در قارههاي ديگر آسيا  ،آفريقا و آمريكاي جنوبي
معاهدات تجاري ببندد وقتي كه چنين كارنامهاي را
در تاريخ سياسي و اجتماعي خود داشته باشد ،كشور
خوشعهد و معتبري به حساب نميآيد.
به نظر شما آمريكا چه اهدافي را در منطقه
دنبال ميكند و در قبال ايران و دژ مستحكمي
كه جمهوري اسالمي ايران در قبال مواضع خود
دارد ،باالخره چه واكنشي نشان خواهد داد؟
اياالت متحده آمريكا به دليل اينكه ايران در يك
منطقه سوق الجيشي قرار دارد و كشوري مستقل
است و از طرفي در خدمت مطامع منطقهاي آمريكا
نيست لذا نه تنها با نظام بلكه با حكميت سرزمين
ايران مخالف است ،از اين رو نميتواند ايراني واحد ،
مستقل و با تماميت ارضي كامل را تحمل كند .قرار
گرفتن ايران در منطقه سوقالجيشي  ،وجود انواع
و اقسام منابع انرژي در ايران و نيز سرمايه انساني
موضوعاتي است كه مدنظر مي باشد .معموال در مقابل
كشورهايي كه زورگويي ميكنند ،هرچه احساس ضعف
شود و حركتهاي انفعالي صورت گيرد آنها جريتر
ميشوند و به خود حق ميدهند كه هر تصميمي
را در مورد آن كشور اتخاذ نموده و عملياتي كنند
ي كند،
و از طرفي آنچه اين كشورها را منعفل م 
وحدت  ،يكپارچگي و استحكام قواي داخلي است
كه باعث ميشود نه تنها نتوانند اهدافشان را پياده
كنند بلكه در مقابل يكپارچگي ملت دچار ضعف و
سرخوردگي شوند .از طرفي ،حفظ وحدت و يكپارچگي
و استحكام عناصر قدرت در كشور موجبات آرامش
نسبي را هم براي مردم فراهم ميكند  .با توجه به
اينكه آمريكا در طي چهل سال گذشته بطور مرتب
در حال برنامهريزي و عملياتي كردن نقشههايش در
منطقه بوده بايد كه نقشهخواهي وآينده پژوهي در
كشور ما نهادينه شده باشد .اگر تحريك قوميتها

يا بزرگنمايي بعضي از نارضايتيها در يك منطقه و
در بعضي از موضوعات صورت ميگيرد بايد آينده
پژوهي و پيشبيني شكل گرفته باشد و ما بتوانيم به
راحتي تهديدها را تبديل به فرصت كنيم.
آخرين سوال اين است كه به نظر شما بهترين
واكنش در مقابل تهديدات آمريكا چيست و راه
برون رفت از وضعيت برجام چگونه است؟
شايد بايد واكنشها و اعتراضهاي ما در عرصه
بينالمللي علني بشود كه چرا زماني كه ما تمام
تعهداتمان را انجام ميدهيم بازهم طرفهاي مقابل
حاضر نيستند به توافقات خودشان احترام بگذارند؟!
بايد احترام به تعهدات بينالمللي را مطرح كنيم .ما
تعهداتمان را صادقانه و بر اساس «اصل حسن نيت»
كه در عرصه بينالملل اصل مهمي به شمار ميرود و
همچنين «اصل همكاري» « ،اصل تنشزدايي» « ،اصل
پايبندي به حقوق بينالملل و توافقات بينالمللي» ،
«اصل تعهد به حل مسالمتآميز اختالفات بينالمللي
انجام ميدهيم اينها بايد مرتب توسط ديپلماتهاي
ما و رسانههاي خارجي ما در عرصه بينالمللي مطرح
شود و تالش كنند كه اين مسئله حتما بايد در شوراي
امنيت مورد بررسي قرار بگيرد كه خروج يكجانبه
اياالت متحده و آغاز تحريمها همگي برخالف حقوق
بشر و برخالف تجارت آزاد بينالمللي است .اينها
يكسري كارهاي ديپلماسي عمومي است كه بايد
به صورت قوي انجام بشود .در مرحله بعدي هم
توانمندي داخلي است و همانطور كه مقام معظم
رهبري تاكيد فرمودند كه اگر در چهارچوب برجام
غنيسازي بايد اتفاق بيفتد چون ،كشور توانمندي هستيم
و استفادههاي زيادي هم از انرژي هستهاي داريم .
اين مسائل كه انرژي هستهاي چقدر براي ما ضروري
است بايد تبيين بشود .چون بارها به ما گفته شده كه
انرژي هستهاي براي چه نياز است شما نفت و گاز داريد!
در حالي كه خود آنها از انرژي پاك در اجالسهاي
زيست محيطي و كنفرانسهاي محيط زيستشان
مرتب دم ميزنند ،چطور به ايران كه ميرسند مطرح
ميكنند كه ما بايد براي انرژي كارخانجات و مردم
از نفت و گاز استفاده نماييم؟! اينها مسائلي است كه
بايد مطرح بشود .آن شكايت هم كه آمريكا عهدنامه
مودت را نقض كرده است در جاي خود بايد مطرح
شود و توانمندي داخلي و توانمندي هستهاي كه رهبر
معظم انقالب فرمودند و توانمندي ساير انرژيها بايد
صورت بگيرد اقتصاد تك محصولي بايد به اقتصاد چند
بُعدي برسد .همانطور كه رهبري فرمودند  :اگر ما
روزي تصميم گرفتيم چاههاي نفتمان را ببنديم و
هيچ استفادهاي از نفت نكنيم  .بايد بتوانيم به صورت
خودكار و پايا مبتني بر اقتصاد مقاومتي كشور را اداره
كنيم و مردم را از رفاه خوبي برخوردار سازيم.
متشكرم.

واکسن  HPVاز بروز سرطان دهانه رحم پيشگيري ميکند

رئيس انجمن متخصصان بيوميکرولوژي و بيماري هاي عفوني ايران گفت:واکسن  HPVبه عنوان
اولين واکسن ضد سرطان دنيا از بروز برخي بيماري هاي تناسلي و سرطان دهانه رحم پيشگيري
مي کند و تزريق آن براي دختران  10تا  13ساله سطح سالمت زنان را ارتقا مي دهد و از
هزينه هاي سنگين درمان سرطان در آينده مي کاهد.
به گزارش ايرنا ،مسعود مرداني افزود :واکسن  HPVاز واکسن هاي مورد نياز براي کشورهاست و
در زمان حاضر اين واکسن در بسياري از کشورهاي دنيا از جمله انگليس ،آفريقاي جنوبي و کانادا
براي دختران  10تا  13سال تزريق مي شود تا در مقابل زگيل تناسلي که به سرطان دهانه رحم

عضو کميسيون آموزش مجلس با
بيان اينکه در صورت پرداخت حق
عائله مندي بانوان فرهنگي مجرد
باعنوان ديگري به آن ها مشکل
قانوني آن ها حل خواهد شد ،گفت:
بايد حقوق اين بانوان را از ابعاد ديگر
پيگيريکرد.فرهادفالحتيدرگفتگوبا
خبرنگار خبرگزاري خانه ملت با اشاره
به حذف حق عائله مندي زنان معلم
مجرد ،گفت :اگرچه اين اتفاق به ظاهر قانوني است و زنان مجرد
فرهنگي عائله اي ندارند به همين دليل ديوان عالي اداري راي به
حذف آن داده است اما آموزش و پرورش مي تواند اين تسهيالت
را در قالب عناوين ديگر به اين فرهنگيان تعلق دهد.نماينده مردم
قائنات در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد :بانوان مجرد فرهنگي
در بيشتر موارد به علت تقبل هزينه هاي زندگي پدر و مادر و
ساير افراد خانواده فرصت تشکيل خانواده را از دست داده اند ،به
همين دليل به طور غيررسمي اين تسهيالت حق آن ها به شمار
مي آيد.وي توضيح داد :با توجه به وضعيت اقتصادي موجود و در
نظر گرفتن اينکه اين گروه از فرهنگيان ،در حال حاضر نيز تنها
حمايت کننده هاي خانواده هاي خود هستند ،بهتر است آموزش
و پرورش ،کميسيون آموزش و تحقيقات اين موضوع را پيگيري
کرده و کميسيون اجتماعي نيز با ارائه راهکارهاي قانوني به دولت
براي برقراري مجدد حق عائله مندي بانوان مجرد شاغل يا حقي
معادل آن در آموزش و پرورش اقدام الزم را به عمل آورد.

منتهي مي شود ،ايمن باشند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با بيان اينکه واکسن  HPVحدود  6سال
است که به کشور وارد مي شود ،اظهار کرد :اين واکسن ،اولين واکسن ضد سرطان است و بهتر
است دختران  10تا  13سال آن را بزنند .مرداني ادامه داد :استفاده از اين واکسن براي کشور ما
بسيار ارزشمند است اما نوع وارداتي آن بسيار گران است و تحت پوشش بيمه نيز نيست زيرا هر
دوز آن  280هزار تومان قيمت دارد .وي با بيان اينکه پيشگيري بهتر از درمان است ،تصريح کرد:
مردم بايد آگاهي شان در مورد بيماري هاي خطرناک که از طريق رفتارهاي جنسي بروز مي يابد،
باال رود ،الزم است روحانيان ،پزشکان ،رسانه ها و ساير اقشار در زمينه اطالع رساني اين بيماري ها
آگاهي الزم را کسب کنند و کوشا باشند.
وي خاطرنشان کرد :ضرورت دارد در دوره دبيرستان ،پيشگيري هاي مقاربتي به دانش آموزان
آموزش داده شود ،اگر دختران اين واکسن را بزنند ،ديگر الزم نيست در سنين باالتر هر سال تست
پاپ اسمير براي تشخيص سرطان دهانه رحم بدهند .ايرج حريرچي ،معاون وزير بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي و سخنگوي اين وزارتخانه هفته گذشته در نشست خبري درباره واکسن HPV
گفت :هر سال  927مورد سرطان دهانه رحم در کشور رخ مي دهد و 5درصد مردم به زگيل هاي
ناحيه تناسلي دچار مي شوند که بروز آن در زنان کمتر از  24سال و در مردان بين  25تا  29سال
بيشتر است .وي افزود :اينکه تزريق واکسن  HPVباعث عقيم شدن مردان و زنان مي شود ،بياني
غير علمي و در حد شايعه است .خواهش مي کنم که در اين خصوص افراد علمي اظهار نظر کنند و

اگر گزارش عملي وجود دارد به ما ارائه دهند .اما تاکنون گزارشي در اين خصوص در دنيا ارائه نشده
است .معاون وزير بهداشت خاطرنشان کرد :اين واکسن را  54کشور استفاده مي کنند و حتي برخي
کشورها نيز آن را اجباري کرده اند و گزارش هايي مبني بر عقيم شدن مصرف کنندگان اين واکسن
وجود ندارد؛ االن هم فقط يک نفر با عنوان علمي با واکسن  HPVمخالفت کرده است.
حريرچي اضافه کرد :برخي ،هر کار جديدي که مي خواهد انجام شود ،را توطئه مي دانند ،اين اشخاص
بهتر است قبول کنند که مسئوالن وزارت بهداشت براي سالمت مردم دارند کار مي کنند.
وي اظهار داشت :زگيل تناسلي عوارض متعددي دارد که اختالل در روابط جنسي و افسردگي از
جمله آنهاست و در بيشتر مواقع طالق را به همراه دارد ،ضمن اينکه درمان زگيل تناسلي به جز
عوارض آن ،پر هزينه است .حريرچي افزود :طي سال هاي گذشته و همچنين در زمان حاضر نيز به
دنبال توليد اين واکسن بوده و هستيم .مطالعات ابتدايي آن انجام شده است ،البته نوع خارجي اين
واکسن در بازار موجود است و بايد سه بار تزريق شود.وي ،هزينه هر بار تزريق واکسن  HPVرا 273
هزار تومان بيان کرد و اظهار داشت :هزينه تزريق اين واکسن در مراکز خصوصي بيشتر از اين ميزان
ممکن است باشد .بنابراين راه درست اين است که واکسن را در داخل کشور توليد کنيم.
عليرضا بيگلريف رئيس انستيتو پاستور ايران نيز پيش از توليد آزمايشگاهي اين واکسن در چند
شرکت داخلي خبر داد و گفت :با توجه به وجود دانش فني کافي ،چندين شرکت در کشور به توليد
آزمايشگاهي واکسن  HPVاقدام کرده اند اما هنوز وارد توليد انبوه و صنعتي نشده است و براي
مرحله توليد انبوه واکسن ،بايد زيرساخت ها ،فضاها و تجهيزات مورد نياز فراهم شود.

 ۴۳درصد از زنان باالي  ۴۰سال
انگليسي آزار جنسي را در مراسم هاي
عمومي تجربه کرده اند.
نتايج جديدترين نظررسنجي ها نشان
مي دهد که حدود  ۲۲درصد از مردم
انگليس که در مراسم و فستيوال ها
شرکت مي کنند آزار و اذيت
جنسي و رفتار هاي نامطلوب را
تجربه کرده اند.
به گزارش خبرگزاري ميزان ،نتايج جديدترين نظر سنجي ها در
انگليس نشان مي دهد که حدود  ۲۲درصد از مردم اين کشور
که در مراسم و فستيوال ها شرکت مي کنند آزار و اذيت جنسي
و رفتار هاي نامطلوب را تجربه کرده اند.پايگاه انگليسي «ايونينگ
استاندارد» گزارش داد :نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که اين آمار
درباره زنان زير  ۴۰سال به  ۴۳درصد افزايش پيدا کرده است.اين
در حالي است که تنها  ۲درصد از افرادي که در فستيوال ها مورد
آزار جنسي قرار گرفته اند اين موضوع را به پليس گزارش داده اند.
اين تحقيق از سوي مؤسسه « »YonGovصورت گرفته و ۱۱۰۰
نفر در نظرسنجي انجام شده شرکت کرده اند.بر اساس گفته هاي
افراد شرکت کننده در اين نظرسنجي بيشترين موارد آزار جنسي در
فستيوال ها شامل آزار هاي جنسي کالمي و حرکات موزون اجباري
است ۲.درصد از مردان و  ۴درصد از زنان گفته اند در حالي که در
حال خواب و يا زماني که متوجه نبوده اند مورد آزار جنسي قرار
گرفته اند.فعاالن مبارزه با اين گونه خشونت هامي گويند که اين آمار بايد
زنگ هشداري براي صنعت در درمان خشونت جنسي در فستيوال ها
با همان جديتي باشد که درباره ديگر جرم ها صورت مي گيرد.
«پاول ريد» ،مدير اجرايي انجمن جشنواره هاي مستقل مي گويد:
سازمان دهندگان فستيوال ها وظيفه دارند تا مراسم هاي خود را امن
و لذت بخش کنند ،اما قسمتي از مسئوليت ها نيز بر عهده شرکت
کنندگان ذر فستيوال ها مبني بر گزارش اين گونه مسائل است.وي
افزود :مردم نبايد احساس کنند که بايد اين نوع رفتار که در خيابان ها
تحمل نمي کنند را در جشنواره ها تحمل کنند.

 ۸۵تا  ۹۰درصد زنان باردار
مي توانند زايمان طبيعي داشته باشند
مشاور وزير بهداشت در امور مامايي
با بيان اينکه زايمان طبيعي فرآيندي
فيزيولوژيک است که در تمام دنيا
مرسوم است و بايد بدون مداخله و يا
با حداقل مداخالت طي شود ،گفت:
نوزاداني که از طريق زايمان طبيعي
متولد مي شوند ،سالم ترند.
به گزارش فارس  ،شهال خسروي در
ارتباط با زايمان طبيعي در کشور اظهارکرد:
فرضيه نوزاداني که به صورت طبيعي متولد مي شوند ،از بهره هوشي کمتري
برخوردار هستند ،مورد قبول نيست چراکه براساس مطالعاتي که صورت
گرفته است ،ضريب هوشي نوزادان حاصل از زايمان طبيعي نه تنها کمتر
از نوزادان متولد شده به طريق سزارين نيست ،بلکه در بعضي مطالعات
ثابت شده که بهره هوشي باالتري دارند.وي با بيان اينکه مادر و جنين
بايد پروسه زايمان را طي کنند و اين پروسه در رشد جنين کمک زيادي
مي کند ،خاطرنشان کرد :در اکثر کشورهاي دنيا ،مادران باردار مي دانند
که زايمان طبيعي در انتظارشان است و چنانچه به آنها بگويند بايد با کمک
روش ديگري مانند سزارين نوزاد خود را به دنيا بياورند ،تعجب مي کنند
و نگران مي شوند که چه مشکلي وجود دارد که پزشک چنين پيشنهادي
را به آنها کرده است ،اين نگرش تقريبا در تمام کشورهاي دنيا وجود دارد.
خسروي بيان کرد :تالش کشورهاي دنيا اين است تا جايي که امکان دارد،
فرايند زايمان خوشايند طي شود ،لذا با فراهم نمودن يک سري تسهيالت
براي مادران باردار ،شرايط زايمان طبيعي در منزل را براي آنها تامين
مي کنند ،اما در کشور ما بيش از  97درصد زايمان ها در بيمارستان انجام
مي شود ،بنابراين تالش ها بايد به اين سمت باشد که محيط بيمارستان
براي مادر ،به محيطي خوشايند تبديل شود.مشاور وزيربهداشت در امور
مامايي گفت :آمار زايمان طبيعي درکشور ما در  30سال قبل ،بسيار باال
بود ،زيرا در آن زمان ،تعداد متخصصين زنان و زايمان و همچنين دسترسي
مردم به خدمات جراحي و پزشک متخصص کمتر بود.

ژني که بر توانايي باروري زنان تاثير دارد
محققان چيني دريافتند که ژني موسوم به  MTORنقش مهمي
در توانايي تخمدان ها براي آزادسازي تخمک هاي سالم ايفا مي
کند.به گزارش ايرنا :ژن  MTORتوسط محققان جهان به عنوان
هماهنگ کننده مسيرهايي شناخته مي شود که ژن ها را فعال مي کنند،
از فعاليت مي اندازند و يا به حرکت وا مي دارند .خبرگزاري شينهوا نوشت:
اين ژن مسئول تنظيم رشد ،تکثير و تمايز سلول است.محققان دانشگاه
پزشکي 'نانجينگ' در چين در چند آزمايش روي موش ها سعي کردند که
ژن  MTORرا در تمامي مراحل رشد سلول تخمک از فعاليت بياندازند.آنها
متوجه شدند زماني که مسيرهاي  MTORاز فعاليت مي افتند ،موش هاي
ماده قادر به آزادسازي تخمک هاي سالم نيستند که به ناباروري منجر
مي شود.بر اين اساس ،محققان به زناني که در سن بارداري قرار دارند،
توصيه کردند که رژيم غذايي سالم و َسبک سالم زندگي داشته باشند،
ورزش هاي مناسب انجام دهند و از استرس بيش از حد پرهيز کنند تا
عملکرد مطلوب ژن  MTORتقويت شود.

