
 صفحه 14

 صفحه 7

 صفحه 11

 صفحه 13

 صفحه 5

دستاوردهای سال 2016 

سـه پیشرفـت بـزرگ 
در درمـان سرطـان

نتایج یک تحقیق منتشر شده در مجله چاقی 

مقـابلـه بـا چـاقـی 
به کمک جوانه های چشایی

مـرگ زن آمریکـایـی
بـا عفـونت باکتـری 

مقـاوم به ۲۶ آنتی بیوتیک

قوانیـن جدیـد ضد سیگار در  روسیـه

متولدین 2014 به بعد 
حق سیگاری شدن ندارند
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قابل توجه هیئت مدیره انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید
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طلبـکار واقعـی 
کیـست؟ 

پاسخ رئیس جمهور به زمزمه های ردصالحیت خود 
در انتخابات ریاست جمهوری

روحانی: ما را با شورای نگهبان 
دعـوا   نینـدازیـد
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گفت وگو با محمدحسین روزی طلب
 استاد پیشکسوت چشم پزشکی 

سه هزار
 چشم پزشک 

تربیت کرده ام
 معصومه ابتکار: »کیفیت 
ــوای کالن شــهرها روبه  ه
ــوز به  بهبود اســت، اما هن
برنامه هایمان در این راستا 

دست نیافته ایم...«
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دیپلماسی

الویری با مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارداد دارد
رییس دفتر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که مرتضی الویری 
بر اساس قراردادی که با مجمع دارد، کماکان در خدمت این نهاد است. محمد هاشمی 
با نادرست خواندن اخبار برخی رسانه ها که در پی پلمب اداری دفتر مشاوران 
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده بودند »مرتضی الویری در مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مسئولیتی به عهده ندارد«، 
به خبرگزاری ایسنا گفت: »آقای الویری تا سال 1391 در یکی از زیرمجموعه های فرهنگی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی فعالیت داشتند و از این سال با درخواست مجمع تشخیص مصلحت نظام به دفتر 
رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام مامور به خدمت شدند.« وی با اشاره به اینکه »حدود دو سال 
و نیم قبل ایشان بازنشسته شدند«، تصریح کرد: »بعد از بازنشستگی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام 
برای تداوم همکاری با آقای الویری قرارداد امضاء کرد و به موجب این قرارداد ایشان در حال حاضر در 

خدمت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و با مجمع همکاری دارند.«

آمادگی عربستان برای همکاری با ترامپ در کنترل ایران
وزیر امور خارجه عربستان گفت که ریاض از موضع گیری رئیس جمهور منتخب 
خبرگزاری  گزارش  به  دارد.  رضایت  داعش  با  جنگ  و  ایران  قبال  در  آمریکا 
رویترز، عادل الجبیر در جمع خبرنگاران در پاریس گفت: »ریاض نسبت به رویکرد 
دونالد ترامپ و دولت جدید آمریکا خوشبین است و قصد دارد با آنها در تمام 
زمینه هایی که مورد نگرانی هر دو طرف است؛ همکاری کند.« وی تاکید کرد: 
»ما به رویکرد دولت ترامپ همان طور که پیش از این گفته، چشم دوخته ایم. خواهان بازگشت نقش 
آمریکا در جهان هستیم و از آن استقبال می کنیم. ما خواستار مقابله با داعش و به طور قطع کنترل 
ایران هستیم.« وی درباره احتمال برقراری روابط میان تهران وریاض با متهم کردن ایران به دست 
داشتن در اقدامات بی ثبات کننده گفت: »روابط ما با ایران درتنش قرار دارد و این نتیجه سیاست های 
خصمانه ایران است. اینکه بتوانیم با ایران در صلح و همبستگی زندگی کنیم، بسیار خوب خواهد بود؛ 

اما نیازمند تالش دو طرفه است.«

جانشین هاشمی در مجلس خبرگان چگونه انتخاب می شود؟
یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان تعیین جانشین آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی 
در مجلس خبرگان را منوط به هماهنگی این مجلس، شورای نگهبان و 
وزارت کشور جهت برگزاری انتخابات میان دوره ای دانست. سیداحمد 
خاتمی در جمع خبرنگاران عنوان کرد: »وزارت کشور با فوت نمایندگان 
مجلس خبرگان باید نسبت به برگزاری انتخاب اقدام کند؛ اما ابتدا خبرگان 
باید موافقت خود را با زمان انتخابات میان دوره ای اعالم کنند. شورای نگهبان نیز وظیفه خود را 
انجام می دهد و سپس وزارت کشور نظر خود را اعالم می  کند.« وی افزود: »جلسه  هیئت رئیسه 
مجلس خبرگان در بهمن ماه برگزار می شود که احتماال 14 بهمن این جلسه تشکیل خواهد شد 
که نسبت به این موضوع نیز بحث خواهد شد؛ جایگزین مرحوم آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی از سوی 
ما تعیین نمی شود، بلکه زمان برگزاری انتخابات به شورای نگهبان و وزارت کشور از سوی هیئت 

رئیسه پیشنهاد می شود و سپس مردم نیز به انتخاب می پردازند.«

خبرسازان

رئیس جمهور عصر دیروز در نهمین نشست خبری رئیس جمهور با 
رسانه های داخلی و خارجی که به مناسبت سالگرد اجرای برجام برگزار 
شد، ابتدا به خدمات شایان توجه آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی  نسبت به 
انقالب، نظام و کشور اشاره کرد و گفت: »آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی با 
صبر، متانت، بیان آرام در مسائل مهم سیاسی، روش اعتدالی، عقالنیت، 
خرد، حوصله و سعه صدرشان و همچنین سکوتشان در هر جا که برای 
نظام الزم دیدند؛ به ما نشان دادند که بهترین روش برای اداره کشور و 
تعامل با افکار مختلف کدام است.« حسن روحانی با تشکر از مردم 
قدرشناس، فهیم و زمان شناس ایران برای حضور در مراسم وداع با پیکر 
آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی افزود:  »مردم با حضور و اشک و آه و حرکت 
پرشورشان در مراسم تشییع، بدرقه و ترحیم آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی نشان 
دادند که قدرشناس بزرگان و خادمان تاثیرگذار برای کشور و استقرار نظام 
و همچنین توسعه آبادانی کشور هستند. امروز آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی 
در میان ما نیست و ما نمی توانیم مستقیم از افکار آن مرد بزرگ برای 
آینده مان بهره بگیریم، شیوه راه و روش و نصایح او و هر آنچه از نوشته 
و آثار صوتی برایمان به یادگار گذاشته اند و باید مورد بهره برداری قرار 
دهیم و راه اعتدال، خرد، صبر و حوصله را برای حل معضالت کشور 
در پیش بگیریم.« وی افزود: »از همه فعاالن سیاسی نیز خواهش می کنم 
که این فضا را ادامه دهند نه فقط برای امسال بلکه برای سال های پیش رو 

نیز همین شیوه را برای آرمان های کشور ادامه دهند.«

منقدانبگوینداگربرجامنبود،چهمیشد؟
رئیس جمهور در ادامه نشست خبری خود به مذاکرات هسته ای و برجام 
اشاره کرد و تصریح کرد: »کسی فکر نکند به خاطر انتخابات سال آینده 
باید نسبت به برجام بیش از حد سخن بگوید یا کمتر از حد الزم حرفی 
بزند. برای ما از برجام مهم تر حق و موفقیت یک ملت است؛ چرا که در 
پیشگاه خدا باید نسبت به موفقیتمان شاکر باشیم. البته هیچ کس مدعی 
موفقیت 1۰۰ درصد در هیچ کاری نیست و باید برآیند کار را در نظر 
گرفت که جمع این کار موفقیت بزرگ برای ملت عزیز و بزرگ ما بود.« 
وی اضافه کرد: »ما در برجام در اخالق پیروز شدیم. ما به دنیا گفته بودیم 
که به دنبال سالح هسته ای و کشتار جمعی نیستیم و آنچه که نسبت به 
دولت و حکومت ایران درباره سالح کشتار جمعی گفته می شود؛ دروغ 
است. ما در برجام به اثبات رساندیم که نظام ایران راستگو است و آنها که 
علیه نظام ما به ناروا سخن گفتند، در تاریخ جهان و پیشگاه اخالق باید 
سرافکنده باشند.« وی با اشاره به موفقیت برجام در زمینه اقتصادی، بیان 
کرد: »ما به مردم گفتیم که زمانی توافق را می پذیریم که همه تحریم های 
هسته ای را دولت های مذاکره کننده بالمره کنار بگذارند و آماده نیستیم که 
تحریم ها را قدم به قدم کنار بگذارند. یعنی یک روز پتروشیمی، یک روز 
نفت، یک روز فلزات گرانبها، یک روز حمل و نقل، یک روز بیمه و 
یک روز روابط بانکی را آزاد کنند، بلکه گفته بودیم تحریم ها باید بالمره 
برداشته شود.« روحانی همچنین تأکید کرد: »به ملت بزرگ ایران می گویم 
همه تحریم های هسته ای بعد از اجرا شدن برجام در 2۷ دی سال گذشته 
برداشته شد. ما امروز در نفت، گاز، حمل  ونقل و بیمه تحریمی نداریم و 
مسائل بانکی ما با دولت ها و بانک های بزرگ دنیا به صورت عالی است. 
البته بانک هایی که دارای سهام خصوصی اند؛ گاهی  احتیاط های بیش 
از حدی را انجام می دهند و برخی کشورهای بزرگ به ویژه آمریکا در 
اجرای برجام سنگ اندازی می کنند، توقع ما هم اینچنین بود چون وقتی 
یک دولت خصم است؛ طبیعی است که از همه توان خود استفاده نکند.« 
رئیس جمهور گفت: »مردم باید بدانند در توافقات جهانی و حتی توافق 
با کشورها ممکن است در اجرا مشکالتی پیش بیاید و برخی موارد به 

دلخواه پیش نرود؛ اما نباید صبر و حوصله مان را از دست بدهیم بلکه 
باید همچنان منافع ملی را مدنظر قرار دهیم.« روحانی با بیان اینکه »توافق 
بزرگی که با شش کشور جهان انجام شد آثار جهانی دارد«، عنوان کرد: 
»طبیعی است در این توافق بزرگ برخی مشکالت پیش بیاید؛ اما در 
برابر بدعهدی ها با قدرت ایستادگی می کنیم. مردم مطمئن باشند مقتدرانه 
عمل کردیم و عمل خواهیم کرد، اما عجوالنه کاری نکردیم و نخواهیم 
کرد؛ چرا که برای ما منافع ملی اصل است.« رئیس جمهور در ادامه گفت:  
»اگر برجام بیست و هفت دی ماه سال گذشته اجرا نمی شد و تحریم ها 
نیز به حالت قبلی باقی می ماند و تصاعدی پیشرفت می کرد؛ درآمد نفتی 
امسال ما به حدود 33 هزار میلیارد تومان می رسید. اما با اجرای برجام تا 
پایان این سال درآمد نفتی ما حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و 
اگر این پول را نداشتیم، حقوق اقشار مختلف جامعه را از کجا باید تامین 
می کردیم؟ کسانی که نقد می کنند باید به مردم بگویند اگر برجام نبود چه 
می شد؟« وی ادامه داد: »در زمستان سرد امسال که البته برخی موارد به 
خاطر مسائل شرکتی گاز قطع شد، بیش از هفتصد میلیون مترمکعب در 
روز گاز مصرف کردیم که اگر نتوانیم سرمایه گذاری انجام دهیم؛ چطور 

می توانیم زندگی مردم را تامین کنیم؟«

واکنشبهزمزمهردصالحیت
روحانی در بخش دیگری در نشست خبری خود در پاسخ به سوال 
خبرگزاری ایلنا مبنی بر راه حل دولت برای جلوگیری از تندروی هایی چون 
ایجاد زمزمه هایی مبنی بر ردصالحیت رئیس جمهوری در انتخابات آتی و 
جلوگیری از حضور شخصیت هایی چون سیدمحمد خاتمی در مراسم 
تشییع پیکر آیت اهلل  هاشمی عنوان کرد: »آیت اهلل  هاشمی یک شخصیت 
بزرگ نظام ما بودند و جای خالی ایشان به نظر من هیچ وقت پر نمی شود، 
ایشان مصداق روایات دینی ما هستند که می گوید وقتی یک آدم بزرگ 
از دنیا برود جای او هرگز پر نمی شود. از لحاظ شخصیتی جای آیت اهلل  
هاشمی چون شهید بهشتی و شهید مطهری خالی است، اما امیدواریم 
همه تالش کنیم که تا حدی که ممکن است در راه آن مرد، کوشا باشیم.« 
وی درباره زمزمه هایی برای ردصالحیت رئیس جمهوری در انتخابات 96 
تصریح کرد: »ما را با شورای نگهبان دعوا نیندازید. روابط ما با شورای 
نگهبان خوب بوده و خوب است. اینها شایعات است؛ به آن توجهی 
نکنید. انتخابات یک فرآیندی دارد که تا رسیدن به آن نیز فرصت فراوانی 
باقی مانده است. امروز باید برای خدمت به نظام و جامعه کمربندهایمان 
را محکم کنیم.« رئیس جمهوری ادامه داد: »مردم در هر حادثه ای نشان 
می دهند که چه عظمتی دارند از جمله در حادثه رحلت آیت اهلل  هاشمی 
عظمت خود را نشان دادند و ما نیز باید نسبت به چنین مردمی خدمتگزار 
باشیم و برایشان کار و تالش انجام دهیم. واقعا مهم تر از همه چیز حتی 
انتخابات و مسائلی که شما به آن اشاره کردید؛ خدمت به نظام و مردم 
است که اهمیت دارد به صورتی که ما تا روز آخر باید کار کنیم و همیشه 
در خدمت مردم باشیم. هرچند که من امیدوارم نگرانی هایی که به آن 
اشاره کردید، روزبه روز کاسته شود و فضای وحدت ملی که در رحلت 
آیت اهلل  هاشمی نمود خوبی داشت و از جناح ها، تفکرات و گرایش های 

مختلف در کنار هم قرار گرفتند؛ حفظ شود.«

ترامپتاثیرخاصیبرانتخاباتایرانندارد
رئیس جمهور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار 
شبکه بلومبرگ که پرسید: »آمدن ترامپ چه تاثیری بر انتخابات ایران 
می گذارد و آیا تائید می کنید که برای انتخابات آینده حضور می یابید 
یا نه؟«، تصریح کرد: »راجع به قسمت آخر سوال جواب دادن سخت 

است.« وی ادامه داد: »وجود رئیس جمهور جدید در کاخ سفید تاثیر 
خاصی در انتخابات آینده ایران نخواهد داشت و ایران روند خودش 
را دارد. مردم تالش خودشان را انجام می دهند و آنچه خواست مردم 
ایران باشد در انتخابات انجام می شود.« روحانی در پاسخ به این سوال 
که »اگر ترامپ تصمیم بگیرد درباره برجام مجدد مذاکره کند واکنش 
شما چیست؟«، تاکید کرد: »آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب 
آمریکا تا به حال اظهاراتی درباره برجام کرده که خوشحال نیست یا این 
توافق خوبی نیست و غیره. اینها بیشتر شعار است و بعید می دانم در مقام 
عمل وقتی وارد کاخ سفید شود، اتفاقی بیفتد چون این توافق دوجانبه 
نیست.« وی در ادامه تصریح کرد: »مذاکره مجدد که اصال معنا ندارد. 
مذاکرات مقدمه ای برای توافقی بوده و سال ها طول کشیده از سال 82 
شروع شده و مذاکرات مختلف در این دولت هم حدود دو و نیم سال 
به طول انجامیده که بر سر بند بند و کلمه کلمه توافق بحث شده است 
مثل اینکه کسی بگوید پیرهنی که داریم می خواهیم تبدیل به پنبه کنیم 
و دوباره ریسندگی شود و از ابتدا خیاط بدوزد! بازگشت و ارتجاع که 
معنی ندارد. هیچ گونه مذاکره در مورد برجام در کار نخواهد بود؛ چرا 
که مذاکرات انجام، تکمیل و درشورای امنیت سازمان ملل تائید شده و 

به صورت یک سند بین المللی در آمده است.«

ازنیمهدومدهههشتادرونداشتغالزاییمتوقفشد
برای  اشتغال  ایجاد  برای  دولت  برنامه های  درباره  رئیس جمهور 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها، اعالم کرد: »همه متولدین دهه 6۰ باید در 
دهه 8۰ برایشان کار ایجاد می شد. اما متأسفانه از نیمه دوم دهه هشتاد 
روند اشتغالزایی متوقف شد و اشتغال خالص از سال های 84 به بعد 
چیزی نیست و در حدود صفر به شمار می آید. میزان اشتغال در آن دوره 
14 هزار شغل در سال بوده است و این در حالی است که در آن سال ها 
وضع فروش نفت ما بسیار خوب بود اما به جای ایجاد اشتغال، واردات 
افزایش پیدا کرد که آثارش نیز همچنان وجود دارد.« روحانی با بیان اینکه 
»ما باید آثار رویه قبلی را در اداره جامعه جبران کنیم«، گفت: »درحالیکه 
تعداد متقاضیان شغل به بیش از 1 میلیون و 2۰۰ هزار نفر رسیده است 
ما توانسته ایم تنها ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم و 5۰۰ هزار نفری که برای 
اشتغال وارد بازار شده اند؛ بیکار مانده اند و از طرفی جمعیت بیکاران 
گذشته نیز همچنان باقی مانده است و حتی اگر ما یک میلیون و 2۰۰ 
هزار شغل هم ایجاد می کردیم؛ تنها می توانستیم بیکاری را ثابت نگه 
داریم.« روحانی ادامه داد: »به آنهایی که می گویند در کشور رکود وجود 
دارد و می گویند ما چیزی در راستای رونق اقتصادی نمی بینیم می گویم 
که عینکی برای خود تهیه کنید یا خود را درمان کنید. حداقل بروید و 
وضعیت صنعت را در سال گذشته و از جمله در ذوب آهن ببینید و با 
امروز مقایسه کنید. البته من نمی گویم که در همه جا توفیق حاصل شده 
است چرا که هنوز بخش های غیرفعال در اقتصاد ما بسیار است و ما نیز 
نمی توانیم تسهیالت را به طور کامل در اختیار همه بخش ها قرار دهیم.« 
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه »استانداران مختلف کشور در ماه های 
اخیر گزارش وضعیت استان هایشان را به وی ارائه کرده اند«، گفت: »در 
ماه های اخیر تقریبا همه استانداران کشور به تهران آمده اند و گزارشی از 
وضعیت استان های خود داده اند و از کمبودهایشان گفته اند اما کمبودها 
آنقدر زیاد است که هنوز به طور کامل جبران نشده است. ما در سال 93،  
3 درصد رشد داشته ایم و در سال 92، دو درصد که نهایتا پنج درصد 
می شود. اما ما هنوز نتوانسته ایم چاله های موجود را پر کنیم ولی آثار رونق 
را در همه جا می توان مشاهده کرد و به لطف خدا امسال حرکت های 

خوبی انجام شده که ادامه نیز خواهد یافت.«

امضایپنجسندهمکاری
میانایرانوسوریه

به منظور تعمیق، تحکیم و توسعه روابط و 
میان  همکاری  سند  پنج  مناسبات،  گسترش 
عربی  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
پنج هزار هکتار  امضا شد. واگذاری  سوریه 
از اراضی کشاورزی، واگذاری معدن فسفات 
الشرقیه، واگذاری هزار هکتار زمین برای احداث 
مخازن و پایانه های نفت و گاز، واگذاری پروانه 
اپراتور تلفن همراه و واگذاری طرح گاوداری 
و اراضی اطراف آن اسنادی بودند که میان دو 
کشور به امضاء رسید و بر اساس این اسناد، این 
طرح ها برای اجرا در سوریه به جمهوری اسالمی 
ایران واگذار شد. معاون اول رییس جمهور در 
نشست خبری مشترک با نخست وزیر سوریه 
اظهار داشت: »ایران و سوریه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی روابط بسیار خوب و مستحکمی 
در زمینه های مختلف داشته اند که بنیان گذار این 
رابطه امام خمینی )ره( و مرحوم حافظ اسد بودند.« 
وی خاطرنشان کرد: »دولت و ملت سوریه در 
دوران هشت سال جنگ تحمیلی صدام علیه ملت 
ایران، در کنار دولت و ملت ایران بودند و امروز 
که سوریه مدتی است به تحریک برخی کشورهای 
غربی و منطقه با تروریست هایی روبرو است که 
جز خشونت و کشتار راه دیگری نمی شناسند، 
جمهوری اسالمی ایران نیز از ملت و دولت 
قانونی سوریه حمایت کرده است.« معاون اول 
در  سوریه  اخیر  پیروزی های  رییس جمهور 
حلب و دیگر مناطق درگیر در این کشور را 
به دولت و ملت سوریه تبریک گفت و افزود: 
»ضرورت دارد برای حفظ دستاوردهای حاصل 
شده میدانی و سیاسی و نیز برای همکاری در 
زمینه بازسازی سوریه، تهران و دمشق هماهنگی ها 
و مشورت های خود را افزایش دهند.« جهانگیری 
ادامه داد: »سفر نخست وزیر سوریه به تهران نیز 
در همین زمینه انجام شده تا عالوه بر افزایش 

هماهنگی ها و مشورت های سیاسی دور جدیدی 
از روابط و همکاری های اقتصادی میان دو کشور 
آغاز شود.« وی با اشاره به امضای پنج سند همکاری 
میان دو کشور، گفت: »بخش خصوصی ایران 
و شرکت های فعال که سابقه کار در سوریه را 
دارند می توانند در شرایط جدید بوجود آمده، 
فعالیت خود را در سوریه مجددا آغاز کنند و 
یک خط اعتباری به سوریه داده شده که تجار 
می توانند با استفاده از آن کاال و خدمات خود را به 
سوریه صادر نمایند.« نخست وزیر سوریه نیز در 
این نشست خبری مشترک با تسلیت درگذشت 
آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی به ملت ایران، به رابطه 
تاریخی و دیرین جمهوری اسالمی ایران و سوریه 
اشاره و خاطرنشان کرد: »رابطه ممتازی از گذشته 
میان دو کشور وجود دارد که بنیانگذار این رابطه 
امام خمینی )ره( و مرحوم حافظ اسد بودند و امروز 
نیز مقام معظم رهبری، بشار اسد و دکتر روحانی 
ادامه دهنده این راه هستند.« عماد خمیس با بیان 
اینکه »جنگ کنونی سوریه که موجب ویرانی های 
فراوانی شده است، با پیروزی هایی نیز همراه بوده«، 
گفت: »این پیروزی ها مدیون و مرهون رشادت ها 
و ایستادگی ملت سوریه، جانفشانی ارتش و 
حمایت های بی دریغ جمهوری اسالمی ایران 
است.« نخست وزیر سوریه ادامه داد: »تروریسمی 
که امروز همه زیرساخت های سوریه را ویران 
کرده؛ امنیت منطقه را نیز به خطر انداخته و 
قصد دارد جهان را با مخاطره روبه رو کند و 
ایران و سوریه هر دو در یک سنگر در مقابله با 

تروریسم قرار دارد.« 

پاسخرئیسجمهوربهزمزمههایردصالحیتخوددرانتخاباتریاستجمهوری

روحانی: ما را با شورای نگهبان دعوا   نیندازید

گزارشسیاسیروز اصالحطلبان
رمضانزاده:نگرانبیرقیببودن

روحانیهستم
عبداهلل رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی و 
فعال سیاسی اصالح طلب، در گفت وگویی با 
خبرگزاری ایسنا به تحلیل شرایط سیاسی پس از 
درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، موقعیت 
اصالح طلبان و انتخابات آتی ریاست جمهوری 

پرداخت که نکات مهم آن در پی می آید: 

 نبود آیت اهلل هاشمی برای کل کشور خسارت بار 
است، اما جریان اصالح طلب به دلیل اینکه یکی 
از حامیان خود را از دست داد، خسارت بیشتری 
متحمل شده است. بااین حال، جریان اصالحات 
آنقدر پویایی دارد که بر این نقصان بزرگ البته نه 

در کوتاه مدت غلبه کند.
 امیدواریم شرایط همچنان با آرامش پیش برود، 
زیرا خواست عمومی اصالح طلبان این است که 
جامعه در چارچوب قانون و با  آرامش پیش برود. 
مراسم تشییع پیکر آیت اهلل هاشمی می تواند گام 
مهمی در ایجاد وحدت، همدلی و انسجام باشد.
 وقتی اعالم می کنیم اصالح طلبی یعنی حرکت 
آرام، تدریجی و در چارچوب قانون اساسی و 
اصول نظام، باید فکر آن باشیم که کانال ارتباطی 
با مجموعه حاکمیت برای خود تعریف کنیم. این 
یک ضرورت سیاسی است. البته نه در حد هاشمی 
ولی افراد دیگری  همچون علی اکبر ناطق نوری، 
حسن روحانی، سید حسن خمینی و سید محمد 
خاتمی دارای چنین پتانسیلی هستند. شخصیت 
این افراد به بازسازی این ارتباط کمک می کند.

 وقتی می گوییم  ناطق نوری توان بالقوه دارد؛ به 
این معنا نیست که وی اصالح طلب شده باشد و ما 
مواضع وی را صددرصد تایید می کنیم. منظور ما 
این است که مواضع ناطق  نوری برای ما قابل دفاع 
است و می تواند به جریان اصالحات کمک کند. 

همین اندازه برای ما کفایت می کند.
 حافظه جامعه ایرانی آنقدر کوتاه نیست که نقش 

مثبت نیروهای  معتدل را فراموش کند.  تجربه 
دولت افراطی احمدی نژاد فعال برای 15-1۰ سال 
جامعه ایرانی کفایت می کند. به هر حال افراطیون 
به نهادهای قدرت دسترسی دارند و از قدرت 
حاکمیت سوءاستفاده می کنند مثال از صداوسیما 
بهره می برند. البته ما باید استقبال کنیم که فعالیت 
آنها در سطح صداوسیما باقی بماند و وارد فازهای 

خطرناک نشود.
 برجام تدبیر رهبری بود که باید به این تدبیر 
آفرین گفت. مذاکرات قبل از دولت روحانی 
آغاز شده بود و هنر دولت روحانی به موفقیت 

رساندن برجام بود. 
 بحث بررسی صالحیت روحانی برای انتخابات 
ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان قانونی و 
منطقی است، ولی من دلیلی برای نگرانی نمی بینم. 
آنها کجا با عملکرد روحانی مشکل دارند؟ برجام  
که تایید رهبری را داشته است. منافع ملی هم در 
اوپک تامین شده است. آنها با کاهش تورم یا 
سیاست فرهنگی روحانی مشکل دارند؟ روحانی 
کدام عمل خارق العاده ضد ملی را انجام داده که 
ردصالحیت شود؟ از این بابت من نگرانی ندارم 
و آنقدر قوه عاقله نظام را باال می دانم که روحانی 
را تایید صالحیت کند. نگرانی من این است که 
روحانی بدون رقیب پیروز شود. این وضعیت 
برای پیشبرد روند دموکراسی خوب نیست که 

روحانی بدون رقیب بماند.
 قالیباف جرات کاندیداتوری ندارد و اقداماتش 
هم تبلیغی است. اظهار تاسف من از بی رقیب 

پیروز شدن روحانی است.
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بيمه اتباع مهاجر
 ترديدها و ترس ها 

  بابك خطي/ طبيب كودكان
         

اميرمحمد و دو ساله است؛ خوشرو  نامش  زيباست.  كودك، 
و  تاجيك ها  بين  چيزي  و چهره اش  است  افغان  پرتحرك .  و 
تركمن ها است. تا معاينه همراه با بازي من و امير محمد  تمام 
 شود، زماني طول مي كشد. مادر و پدرش در اين مدت با لبخند 
دنبالمان مي كنند. توصيه هاي غيردارويي كه تمام مي شود و براي 
نوشتن دارو دفترچه مي خواهم، مي فهمم دفترچه درماني ندارند 
و اصال بيمه نيستند. با پدر و مادر گپ مي زنم و حاال ديگر 
افغانستان  اهل غزني هستند كه واليتي در شرق  آنها  مي دانم 
طوالني  جنگ  در  محمد  امير  بزرگ  پدر  كه  می فهمم  است. 
محمد(  امير  مادر  و  )پدر  وآنها  است  شده  كشته  افغانستان 
مانند هزاران نفر ديگر زير آوار جنگ و حضور دائمي ترس 
پناه  ايران  به  گذاشته ،  بر كف  و  جان  كرده  رها  را  چيز  همه 
آورده اند .همان جنگ كه همه دنيا از شوروي سابق تا آمريكا 
و مجاهدين ، طالبان و... همه به قصد بهتر كردن اوضاع  براي 

مردم! در آن نقشي سبوعانه  آفريدند.
با اينكه حدود بيست سال است در ايران زندگي مي كنند و پدر 
اين خانواده سال هاست كار مي كند، اما كارفرما او را بيمه نمي كند . 
مادر در تكميل اين اطالعات می گويد: »در مورد دفترچه بيمه 
سالمت يك قول هايي  از اداره اتباع داده اند ولي خبري نشده است.«
كمي صميمي تر كه مي شويم، مي گويند كه هر بار بيمار شدن 
كابوسي  بيماري،  درد  تحمل  سواي  برايشان  خانواده،  اعضاي 
بزرگ براي تامين هزينه هاي درمان است. تمام هزينه هاي درمان ، 
دارو ، پاراكلينيك يا بستري  براي اين خانواده كه شرايط اقتصادي 
آسيب پذيري دارد، با  تعرفه آزاد محاسبه و اخذ مي شود و اين 
خانواده تنها يك نمونه از خانواده هاي بيشماري است كه با اين 

مشكالت كمرشكن دست به گريبان هستند.
اظهار نظر  و  قوانين  طبق  بر  مهاجرين  كاري  بيمه  مورد  در 
اجتماعي،  تامين  سازمان  شدگان  بيمه  فني  مديركل  صريح 
تفاوتي بين اتباع خارجي و سايرين وجود ندارد و اين مسئله 
اما ظاهرا  پيروي مي كند  نسبتا يكساني  قوانين  از  روي كاغذ 
نظارت هاي ضعيف نهاد ذي ربط، فرصتي فراهم آورده است 
تا كارفرمايان سودجو به روش هاي مختلف از بيمه اين افراد 

كنند. شانه خالي 
در مورد دفترچه سالمت هم اواخر شهريور سال جاري اخباري 
اميدواركننده از اداره كل امور اتباع و مهاجرين  وزارت كشور 
مبني بر ارائه خدمات بيمه سالمت به اين گروه ها با همكاري 
مطرح شد ،  پناهندگان  امور  در  ملل  كميسارياي  عالي سازمان 
اما در ميانه مهرماه، اين كميساريا از تعويق اين پروژه به داليل 
پيش بيني نشده  خبرداد و در ابتداي آبان ماه معاون اداره اتباع و امور 
مهاجرين بيگانه استان تهران نيز صحت اين خبر را تاييد نمود.

زمان در حال گذشتن است و بيماري ها و مشكالت درمان از 
سازماني   بين  توافقات  و  اداري  وقت گير  بوروكراسي   قوانين 
يا  داروخانه  و  مطب  فالن  شخصي  اقدامات  نمي كند.  پيروي 
هرچند  افراد  اين  حال  رعايت  در  بيمارستاني  مسئول  بهمان 
شايسته تقدير است، اما چاره اساسي كار نيست .از طرف ديگر 
نگاه از موضع برتر به اين شهروندان و طرح انتقاداتي از اين 
دست كه »ما خودمان هنوز بيمه نشده ايم«، »كارنداريم« و... از 
اساس مردود به نظر مي رسد ، چون در مقوله حقوق اساسي ، ما 
و شمايي وجود ندارد و مدافعين اين نظريه به جز يك شناسنامه 
و يك نژاد، هيچ برتري ديگري بر اين گروه ندارند. چگونه است  
فردي كه سال هاي متمادي زندگي خود را در كشور ما گذرانده 
و در اينجا ريشه دوانيده است را مي توانيم غيرهموطن بدانيم 

و بانگاهي غير از احترام به او نظر كنيم.
انتظارمي رود كه  بنابراين از كليه نهاد هاي داخلي و بين المللي 
اين  دفترچه سالمت  روند  در  نهايت  تسريع  توان،  با حداكثر 
تامين  بيمه  سازمان  باشد ،  داشته  نظر  در  را  آسيب پذير  گروه 
اجتماعي هم مي بايست  در موارد مربوط به بيمه اين افراد در 
محل كار نظارت دقيق تري را اعمال كند. از طرفی خود ما هم 
الزم است هر از چندگاهي با نگاه به نگرش هايمان به پيرايش 
آرام و  نژادپرستي گاهي چنان  باشد كه   يادمان  بپردازيم و  آن 
خزنده است كه حتي در توهم آزادانديشي نداشته اي ، تمام و 

كمال اسير آن مي شويم .
اميرمحمد ساكت و آرام در حالي كه به پنجره انتهاي مطب نگاه 
مي كند با دقت به حرف هاي ما گوش مي دهد ، شايد دارد آينده 

را تصور مي كند . نامعلوم و ترسناك.

انگشت اتهام خریداران و فروشندگان خدمات درمانی همچنان به سوی یکدیگر استیادداشت

طلبکار واقعی کیست؟ 
 لیال شاهی 

بدهی بيمه ها به مراكز درمانی همچنان در اوج اختالفات 
ميان دو وزارتخانه قرار گرفته و تهديد به پذيرش نقدی 
به  از هر زمان ديگری  بيش  از سوی پزشكان  بيماران 
گوش می رسد. اختالف وزارت بهداشت و رفاه تا جايی 
پيش رفته كه  قرار است مجلس به اين بحث ورود پيدا 
كند گفته می شود در اولين جلسه مجلس در كميسيون 
بهداشت به اين موضوع رسيدگی خواهد شد و رئيس 
و مسئوالن تامين اجتماعی بايد به ابهامات و پرسش های 

نمايندگان پاسخ دهند. 
آنطور كه محمد نعيم امينی فرد، سخنگوی كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس گفت: »درحال حاضر فشار فزاينده ای از 
سوی مراكز درمانی طلبكار بر دوش وزير بهداشت است 
و به طور طبيعی در شرايطی كه سازمان های بيمه گر نتوانند 
مطالبات خودرا پرداخت كنند، بايد منتظر ارايه خدمات 

درمانی آزاد بيمارستان ها به مردم بود.« 
اما فرهاد كوهی، كارشناس اقتصاد و درمان و برنامه ريزی 
سازمان تامين اجتماعی در گفت و گو با سپيد به داليل كمبود 
منابع سازمان اشاره كرده و می گويد: »مسلما وقتی ساير 
سازمان های بيمه گر بدهكار می شوند سازمان تامين اجتماعی 
نيز از اين موضوع مستثنی نخواهد بود. تامين اجتماعی منابعی 
دارد كه عمده آن درآمد حق بيمه است. درآمد حق بيمه 
نيز براساس درصدی از حق اول دستمزد تامين می شود. 
به طور ميانگين حدود يك ميليون و 300 هزار تومان 
متوسط دستمزد جامعه است كه از اين مبلغ 9 درصد به 
درمان يك خانوار اختصاص می يابد. مبلغی كه از اين رقم 
به دست می آيد حدود 34 هزار تومان به ازای هر نفر در 
ماه است. بايد توجه داشت كه درآمد تامين اجتماعی برای 
درمان مساله ای از پيش تعيين شده است به طوری كه در 
 حال حاضر حق سرانه درمان مصوب هيئت وزيران در سال

95، 31 هزار تومان است.«
كوهی در ادامه با اشاره به مصارف و برخی تعهدات تحميل 
شده به سازمان تامين اجتماعی می افزايد: » اين تعهدات 
در سال 93 به اوج خود رسيد كه از جمله آن می توان به 
پرداخت 2 برابر 2k به اعضای هيئت علمی، پرداخت 40 
درصد از هزينه استهالك اتاق عمل، طرح تجهيز مناطق 
محروم و ... اشاره كرد. بايد توجه داشت كه وقتی تعرفه ها 
افزايش می يابد به طور مستقيم بر مخارج تاثير می گذارد.

عمال يك درصد افزايش تعرفه برای سازمان های بيمه گر 
سه دهم درصد هزينه را افزايش می دهد. وقتی تعرفه با 
100 و يا 120 درصد رشد مواجه می شود ،هزينه های درمان 
35 درصد افزايش می يابد در حالی كه درآمدی كه قرار 
بود تامين كننده باشد تنها 12 درصد اضافه شده است. اين 
موضوع در تامين اجتماعی بيمه سالمت و يا هر سازمان 

ديگری منجر به كسری می شود.« 
وی ادامه می دهد: »اينكه سازمان های بيمه گر كوتاهی كرده اند 
درست است چون نبايد از ابتدا زير بار چنين تعهداتی 
می رفتند و مساله ديگر اينكه بايد مكانيزم های نظارتی در 
كنترل مصارف بی رويه و غيرضروری تقويت می شد كه 
انجام نشد. همچنين بيمه ها بايد نسبت به راهنماهای بالينی 
اقدام می كردند ولی در بر عهده گرفتن اين مسئوليت كه از 

آن نفع می بردند كوتاهی كردند.« 
كوهی می گويد: »از طرفی وقتی سازمان بيمه گر با كسری منابع 
مواجه می شود برای جلوگيری از بحران اجتماعی اولويت 
خود را پرداخت مستمری قرار می دهد . بايد توجه داشت 
بازنشستگان گروهی از اقشار جامعه هستند كه به محض 
اينكه يك ماه دريافتی نداشته باشند با مشكل اجتماعی و 
اقتصادی روبرو می شوند. از طرفی رسيدگی و پرداخت 
بدهی مراكز درمانی از سوی سازمان های بيمه گر به دليل 
ناكارآمدی سيستم نظام پرداخت آنالين و كارت هوشمند 
در بيمه باعث می شود كه اين اقدام 3 ماه به طول انجامد در 
نتيجه از آنجايی كه اولويت اول پرداخت مستمری است و 
از طرفی كمبود نقدينگی باعث می شود كه علی رغم دريافت 

وام تعهدات مراكز درمانی با تاخير مواجه شود.« 

كارشناس اقتصاد و درمان و برنامه ريزی سازمان تامين اجتماعی 
با تاكيد بر اينكه اين سازمان با وجود تجميع تمام منابع سود 
سرمايه گذاری شستا، حق بيمه و غيره در بودجه سال 96 با 
كسری 18 هزار ميليارد تومانی مواجه خواهد شد، می افزايد: 
» قرار است  بدهی دولت به سازمان وصول شود كه بعيد 
است چنين اتفاقی بيفتد و دولت بدهی های سال گذشته 
خود را پرداخت كند. در حال حاضر تامين اجتماعی به دليل 
دريافت وام  برای پرداخت تعهدات كوتاه مدت و بلند مدت 

بدهكارعمده بانك رفاه و ملت است.« 
از جمله سوال هايی كه گفته می شود سازمان تامين اجتماعی 
بايد به آن پاسخ دهد، عدم هم خوانی تعرفه ها برای بيماران 
تحت پوشش مراكز ملكی تامين اجتماعی با مراكز درمانی 
ديگر است كه محمد نعيم امينی فرد، سخنگوی كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس آن را يكی از مشكالت فعلی 

سازمان تامين اجتماعی می داند. 
كوهی به اين موضوع پاسخ می دهد ومی گويد: »دوگانگی 
در تعرفه به اين معنا نيست كه تا مين اجتماعی در مراكز خود 
تعرفه ای ديگری نسبت به مراكز دانشگاهی اعمال می كند. 
مبنای محاسبه تعرفه دولتی است. هيئت مديره سازمان 
مصوب كرده است كه پرداخت به پزشكان در مراكز درمان 
سازمان تامين اجتماعی بر مبنای تعرفه دولتی صورت گيرد نه 
براساس عمومی غير دولتی اما صورتحساب های ظاهری كه 
صادر می كنيم، عمومی غير دولتی است، چرا كه سازمان از 
بيمه شدگان مبلغی دريافت نمی كند. صورتحساب ظاهری 
برای اين است كه بدانيم برای بيمه شده چه هزينه ای را 
پرداخت كرده ايم. اما وقتی بخواهيم به پزشك پرداخت 

كنيم بر مبنای تعرفه دولتی پرداخت صورت می گيرد.«  
وی معقتد است كه وزارت بهداشت در طی سال های 
گذشته سياستی را به كار گرفته است كه مراكز درمانی 
تامين اجتماعی، نيروهای مسلح و مراكزی كه خدمات ارائه 
می دهند را با مشكل مواجه كرده است و در اين زمينه 
توضيح می دهد: »اين اقدام نادرست تمام وقت جغرافيايی 
كردن پزشكان در دانشگاه های علوم پزشكی است كه باعث 
می شود سازمان های بيمه گردو برابر تعرفه دولتی به اين افراد 
پرداخت كنند. يعنی بيشتر از تعرفه عمومی غير دولتی 
است. در دانشگاه های علوم پزشكی نزديك به 50 درصد 
از پزشكان، تمام وقت جغرافيايی هستند كه دو برابر تعرفه 
دولتی دريافت می كنند. در كل اگر بخواهيم به معضل اصلی 
تعرفه ها اشاره كنيم بايد به اين نكته اشاره كرد كه وزارت 
بهداشت هيچ وقت نخواست كه فاصله بين تعرفه دولتی 

و خصوصی را از بين ببرد.« 
كارشناس گروه اقتصاد و درمان و برنامه ريزی سازمان 
تامين اجتماعی می گويد: »بيمارستان های تحت پوشش 
دانشگاه های علوم پزشكی چه بسا بيشتر از بيمارستان های 
خصوصی هزينه دارند اما هيچ وقت ورشكست نشده اند 
چون هر جا كه با كسری مواجه شوند از بودجه عمومی 
دولت ارتزاق می كنند. بنابراين اعمال تعرفه دولتی و تعرفه 
خصوصی در اينجا بی معنی است چون تمام اين منابع به هر 
طريقی كه شده ، از طريق دولت، بيمه و يا بيمه شده برای 
بيمارستان های دانشگاهی تامين شده است. تنها راه نجات 
شفاف كردن قيمت و از بين بردن فاصله بين تعرفه دولتی 
و خصوصی است. اگر قرار است يارانه ای به بيمارستان های 
دولتی و دانشگاهی پرداخت شود فقط بايد در قالب مكانيزم 
قيمت باشد. به عنوان مثال بايد مشخص شود  كه سود 
سرمايه و استهالك چند درصد قيمت است. فرض كنيد 
می گويند 30 درصد قيمت سود سرمايه و استهالك است. 
اين 30 درصد را به ازای هر واحد خدمتی كه سازمان های 
بيمه گر از بيمارستان های دانشگاهی خريداری می كنند، 
دولت مكلف است به سازمان های بيمه گر پرداخت كند . 
در عين حال سازمان های بيمه گر نيز با همان قيمت يكسانی 
كه در بخش خصوصی خريد می كنند از بخش دولتی هم 
خريد كنند. اين مكانيزم باعث می شود كه سازمان های 
بيمارستان های دانشگاهی از يارانه های غير شفاف محروم 
شوند و در عين حال به سمت خودگردانی پيش بروند 

و پاسخگو باشند.«
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انجمن علمی روان درمانی در بيانيه ای با تأكيد بر لزوم بازگشت توليت سالمت 
روان به وزارت بهداشت اعالم كرد: »كميته  بين رشته ای »ساماندهی آموزش و 

خدمات سالمت روان« تشكيل شود.«
انجمن علمی روان درمانی ايران در بيانيه ای اعالم كرد: »پژوهش های مختلف 
ملی و بين المللی نشان دهنده  شيوع باالی اختالل های روانی و بار ناشی از آن 
بر افراد مبتال، خانواده ها و جامعه  و نيز پيآمدهای عمده در حوزه های سالمت 
روانی، اجتماعی و جسمانی است. بر اين مبنا بهبود و ارتقای سالمت رواِن 
جامعه، پيش گيری از بروز اختالل ها  و تشخيص، درمان و بازتوانی افراد و 
خانواده های متأثر از اين مشكالت و اختالالت بايد جزو نخستين اولويت های 

كل جامعه، حاكميت و به طور خاص، نظام سالمت باشد.«
در بخشی از اين بيانيه آمده است: »وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، بر 
اساس رسالت ذاتی و مسئوليت قانونی خود به عنوان متولی سالمت و سالمت 
روان جامعه )ماده ی 3 و بند 1-7 سياست های كلی سالمت، ابالغ شده توسط 
مقام معظم رهبری، فروردين 1393(، از سويی وظيفه دارد تا با جلب توجه و 
مشاركت بخش های مختلف جامعه و حاكميت نسبت به عوامل كالن اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سالمت در زمينه   ارتقای سالمت و سالمت روان 
جامعه  و پيشگيری از اختالالت و مشكالت روانی بكوشد  و از سوی ديگر با 
در اختيار داشتن بخش اصلی نظام ارائه   خدمات سالمت، مداخالت اثربخش 
الزم را برای جمعيت های در معرض خطر و مبتاليان طراحی، اجرا و بر آن 
نظارت كند.« در ادامه آمده است: »طبيعتا نقش وزارت بهداشت، به عنوان متولی 
سالمت كشور  كه عالوه بر سياستگذاری در اين زمينه، ارائه دهنده  بخشی عمده 
از خدمات سالمت و نيز مسئول نظارت بر اين خدمات و تضمين كيفيت 
خدمات ارائه شده است، ايجاب می كند كه با رصد وضع موجود و سنجش نياز 
كشور به گروه های مختلف ارايه دهنده  خدمات سالمت  و تعيين استانداردهای 
آموزشی، فراهم آوردن امكانات آموزشی الزم و اعتباربخشی مراكز واجد 
صالحيت برای آموزش در اين رشته ها به سمت دستيابی به كميت و كيفيت 

شاغالن اين حوزه ها حركت كند. در اين راستا و به دنبال ابراز نگرانی هايی 
از طرف متخصصان حوزه  سالمت روان، وزارت بهداشت در چند سال اخير 
اقداماتی را در جهت ساماندهی به آموزش گرايش هايی از رشته ی روان شناسی 
كه مستقيماً در ارتباط با سالمت  و تشخيص و درمان مبتاليان به اختالالت 
روان هستند آغاز كرده است و بر اساس اخباری كه در رسانه ها منتشر شده 
است، به موافقت كميته  بررسی اين موضوع با توليت وزارت بهداشت در اين 

رشته ها و انتقال آن به وزارت بهداشت منجر شده است.«
انجمن علمی روان درمانی ايران ضمن حمايت از اين تصميم، اجرای آن را 
قدمی ضروری برای ساماندهی به حوزه  سالمت روان و تضمين حداقل 
كيفيت خدمات ارايه شده به جامعه، افراد و خانواده های درگير با اين مشكالت 
دانسته و اين داليل را برای اعالم حمايت خود برشمرده است: »توليت قانونی 
وزارت بهداشت در سالمت و سالمت روان بر اساس سياست های كلی 
سالمت. ماده   3 سياست های كلی سالمت كه در تاريخ 1393/1/18 توسط 
مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ابالغ شده است، »ارتقای سالمت روانی جامعه با ترويج سبك زندگی 
اسالمی ـ ايرانی، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگی فردی 
و اجتماعی، ترويج آموزش های اخالقی و معنوی و ارتقای شاخص های 
سالمت روانی« را جزو سياست های كلی سالمت برشمرده است و بند 1ـ7 
همين سند باالدستی نيز به صراحت، موضوع »توليت نظام سالمت شامل 
سياستگذاری های اجرايی، برنامه ريزی های راهبردی، ارزشيابی و نظارت بر 
آن« را برعهده   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار داده است. از 
سوی ديگر، در بند 1ـ8 همين سند، بر »ترويج تصميم گيری و اقدام مبتنی بر 
يافته های متقن و علمی در مراقبت های سالمت، آموزش و خدمات با تدوين 
استانداردها و راهنماها، ارزيابی فناوری های سالمت، استقرار نظام سطح بندی 
با اولويت خدمات ارتقای سالمت و پيش گيری و ادغام آن ها در نظام آموزش 

علوم پزشكی« تأكيد شده است.«

انجمن علمی روان درمانی با استدالل  به اين مبانی، بيانيه خود را اينطور ادامه 
داده است:

 • وزارت بهداشت توليت سالمت در كشور را برعهده دارد و اين توليت 
شامل سياستگذاری های اجرايی، برنامه ريزی های راه بردی، ارزشيابی و نظارت 

بر آن است. )بند 1ـ7(
• ارتقای سالمت روان جامعه )ماده ی 3( از سياست های كلی سالمت است 

و توليت آن برعهده   وزارت بهداشت است. )بند 1ـ7( 
• مراقبت های سالمت، آموزش و خدمات در حوزه ی سالمت و با اولويت 
خدمات ارتقای سالمت و پيشگيری در نظام آموزش علوم پزشكی ادغام 

می شود. )بند 1ـ8(
بديهی است حوزه هايی از روان شناسی كه با ارائه  خدمات سالمت مرتبط  
هستند و در حوزه  نظام سالمت می گنجند، شامل بندها و مواد فوق بوده و 
طبق سياست های كلی سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

متولی آن است.
الزم است ذكر شود كه اين بند از سياست های كلی سالمت درباره  توليت 
وزارت بهداشت در روزهای اخير در قانون برنامه  ششم توسعه نيز، به شكل 
زير، به تصويب مجلس رسيده است و بعد از طی مراحل قانونی الزم در قالب 

قانون برنامه  ششم توسعه نيز الزم االجرا است:
بند الف ماده ی 87 قانون برنامه ی ششم توسعه:

»توليت نظام سالمت شامل سياستگذاری های اجرايی، برنامه ريزی های راه بردی، 
ارزشيابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
متمركز می گردد. كليه   اشخاص حقيقی و حقوقی، اعم از دولتی و غيردولتی، از 
جمله ارائه كنندگان خدمات سالمت، سازمان ها و شركت های بيمه   پايه و تكميلی، 
موظف اند از خط مشی و سياست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، 
با تأكيد بر خريد راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعايت ماده ی 

13 قانون مديريت خدمات كشوری و سطح بندی خدمات، تبعيت كنند.«

توليت سالمت روان به وزارت بهداشت برگردد
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تقدیر فتاح از مجلس در نامه به الریجانی

خبرهای خوش بهارستان برای مددجویان 
خبر

سپید: انتخابات اسفند 94 از زوایای مختلفی مورد تحلیل 
قرار گرفت و کارشناسان در حوزه های متفاوت و متکثری 
به کامیابان و ناکامان آن پرداختند اما فارغ از شاکله بندی 
سیاسی بهارستان در دوره تازه، نمی توان امروز از بخت 
خوش و اقبال بلند مددجویان کمیته امداد و تأمین اجتماعی 
با توجه به تغییر ترکیب مجلس تازه نگفت. پیش تر قرار 
بود برنامه ششم توسعه در مجلس نهم مورد بررسی و 
تصویب قرار گیرد اما با تأخیر در ارائه الیحه و در پیامد آن 
برگزاری انتخابات، تصمیم بر آن شد که مجلس دهم این 
برنامه میان مدت و راهبردی را مورد بررسی قرار داده و مهر 
قوه قانونگذاری را پای آن بنشانند و از بخت خوش این دو 
نهاد آن بود که مجلس نشینان دوره دهم نهایت مساعدت 
و همراهی را با این مجموعه ها به عمل آورد و در قالب 
چندین و چند مصوبه در حوزه های مختلف، بودجه های 
مطلوب و قابل قبولی برای کمک رسانی به این سازمان ها 
در نظر گرفتند و حتی برای اولین بار با قطع بودجه برخی 
نهادهای فرهنگی ، بودجه های این مجموعه ها را به سمت 
و سوی این دو نهاد رهنمون کردند، این مساعدت ها تا 
حدی بی سابقه و قابل توجه بود که روز گذشته رئیس 
کمیته امداد با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس 
مجلس به تقدیر و تشکر از مجلس و نمایندگان برای 
کمک به مددجویان کمیته امداد )ره( در قالب تصویب 
برنامه ششم توسعه پرداخت. مصوباتی که بی گمان از 
منظر افکار عمومی نیز مطلوب و مقبول است و می تواند 
تحوالت عمده ای در ارائه خدمات به این مجموعه ها به 

خصوص در حوزه سالمت رقم بزند.

برنامه پربار برای مدد جویان
برنامه ششم توسعه به عنوان برنامه راهبردی که نقشه 
راه کشور در حوزه های مختلف و متعدد را تنظیم و 
ترسیم می کند در مجلس شورای اسالمی مورد مداقه 
ویژه نمایندگان قرار گرفت و پس از نزدیک به یک 
ماه جلسات فشرده کلیه مواد و بندها و تبصره های آن 
از تصویب گذشت. یکی از وجوه بارز قانون مصوب 
البته بعد از تأیید شورای نگهبان رسمیت  مجلس که 

می باید، نگاه ویژه به اقشار آسیب پذیر است. در برنامه 
بودجه هایی  مختلف،  از قسمت های  نمایندگان  ششم 
نظر  در  بهزیستی  سازمان  و  امداد  کمیته  برای  را 
گرفتند. از درآمد حاصل از حذف دهک های باال در 
هدفمندی تا بودجه نهادهای فرهنگی که بودجه های 
کالن دریافت می کردند و خروجی مشخصی نداشتند 
اما اکنون هزینه های اختصاص یافته به آنان قطع و به 
بدنه کمیته امداد و سازمان تأمین اجتماعی تزریق شده 
است. با این ارقامی که در مصوبات مجلس به این حوزه 
اختصاص یافته به نظر می رسد بتوان تحوالتی شگرف 
در این عرصه ایجاد کرد به خصوص که در دوران پسا 
برجام با افزایش فروش نفت و تحقق درآمدها نگرانی 

از این حیث نیز وجود ندارد. 

تشکر فتاح از الریجانی 
مساعدت و همراهی نمایندگان تا بدان میزان قابل توجه و 
شایسته تأمل بود که پرویز فتاح رئیس کمیته امداد با پایان 
پذیرفتن تصویب برنامه ششم در صحن مجلس،با صدور 
پیامی خطاب به علی الریجانی؛ رئیس مجلس به تقدیر و 

تشکر از نمایندگان پرداخت. 
در متن این پیام آمده است:»اینکه که باهمت و تالش 
قابل تحسین نمایندگان محترم مجلس دهم، فرآیند بررسی 
الیحه برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
ایران در کوتاه ترین زمان ممکن در  جمهوری اسالمی 
صحن علنی مجلس به اتمام رسیده، بر خود فرض می دانم 
تا از عنایات و همراهی صمیمانه جنابعالی، اعضای محترم 
هیئت رئیسه، رئیس و اعضای محترم کمیسیون تلفیق و 

یکایک نمایندگان محترم والیتمدار و دلسوز که تصمیمات 
مؤثری را در جهت توانمندسازی و ارتقای سطح زندگی 
مددجویان تحت حمایت این نهاد در بخش های اشتغال، 
مسکن، سالمت، تحصیل دانشجویان و افزایش مستمری 

اتخاذ فرمودند تشکر و قدردانی نمایم.
امید است با اهتمام و اراده راسخ دولتمردان محترم، امکان 
پیاده سازی و اجرای هر چه سریع تر مصوبات الیحه برنامه 
ششم که می تواند با ایجاد تغییرات و تحوالت بنیادی در 
وضعیت زندگی مددجویان نقش مثمر ثمری ایفا نماید، در 
بودجه سال آتی فراهم گردیده و با افزایش سطح اشتغال، 
بهداشت، آتیه و رفاه فقرا و نیازمندان، شاهد ارتقا و بهبود 

وضعیت معیشتی ولی نعمتان جامعه اسالمی باشیم.«

درنهایت...
حال باید دید با این همراهی و مساعدت نمایندگان مردم 
در نهاد قانون گذاری کشور کمیته امداد و سازمان تأمین 
اجتماعی می توانند با بهره گیری از پتانسیل های مادی فراهم 
آمده، اقشار آسیب پذیر تحت پوشش خود را سروسامانی 
داده و به ارائه خدمات بهینه تر به آنان نائل آیند. به خصوص 
که در چند سال گذشته با افزایش تورم و نیز سیاست های 
نادرست که برخالف شعارهای عدالت محو رانه و پرطمطراق 
مطرح شده، بر دامنه و گستره اقشار آسیب پذیر افزوده شده 
و یا افراد حاضر در این دهک ها وضعیت بغرنج تری را 
تجربه کردند. به خصوص در حوزه سالمت که تجربه نشان 
داده هرگاه وضعیت اقتصادی رو به وخامت می گذارد، 
به طورمعمول از اولین الیه هایی که با آسیب روبرو می شود، 
حوزه سالمت است که خانوار از هزینه کرد در این زمینه 
پرهیز می کنند و یا با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی 
نمی توانند ملزومات این عرصه را فراهم آورند، از طرف دیگر 
به طورمعمول اقشار دهک های پایین پوشش های بیمه ای 
مطلوبی هم ندارند که البته با اجرای طرح تحول سالمت 
تحوالت شگرفی در این عرصه رقم خورده است و حال 
باید دید آیا تزریق بودجه بیش تر می تواند گره های کور 
معیشت، زندگی و سالمت اقشار آسیب پذیر را گشوده یا 

آن را کمی باز کند.

انتقاد از اجرای سلیقه ای 
قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه

خانه ملت: عباس گودرزی از بررسی علل اجرایی نشدن قانون افزایش مرخصی 
زایمان به 9 ماه در دستگاه ها خبر داد و گفت: »در حال حاضر این قانون فقط 
در تعدادی از دستگاه های دولتی اجرا می شود؛ در واقع در این قانون عنوان 
شده  دستگاه ها می توانند این قانون را اجرایی کنند و همین موضوع مانعی 
برای اجرای آن از سوی مدیران و مسئوالن شده، در واقع  چون دستگاه ها 
مکلف به اجرا نشده اند، به راحتی از زیر بار اجرای آن شانه خالی می کنند.«

نماینده مردم بروجرد در مجلس با یادآوری اینکه دستگاه ها خود را موظف به 
اجرای افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه نمی دانند، تصریح کرد: »متاسفانه اجرای 
این قانون بستگی به اراده، دیدگاه و نگرش مدیران و مسئوالن دستگاه ها دارد 
بنابراین این موضوع را از دستگاه ها پیگیری خواهیم کرد از این رو چنانچه 
دستگاهی نسبت به اجرای افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه کوتاهی کند، آن 
را پیگیری و بررسی خواهیم کرد.« وی تصویب مرخصی زایمان دوهفته ای 
پدران شاغل در الیحه برنامه ششم توسعه را نیز گامی مثبت در جهت خدمت 
به خانواده ارزیابی کرد و گفت: »توجه به اجرای مرخصی زایمان دو هفته ای 
پدران شاغل امری ضروری است، هر چند بهتر بود میزان این مرخصی افزایش 
یابد.« گودرزی با ارزیابی مثبت تصویب مرخصی زایمان دو هفته ای پدران 
شاغل در بخش های دولتی و عمومی غیردولتی، گفت: »برای فرزندآوری 
زوجین و همچنین تحکیم بنیان خانواده باید به سیاست های تشویقی توجهی 
جدی داشت؛ البته این موضوع در قوانین مصوب مجلس نهم هم ذکر شده 
بود اما در مصوبه مجلس نهم دولت مجاز به اجرای آن بود در حالی که در 
مصوبه جدید، نمایندگان دولت را مکلف به اجرای آن کردند.« این نماینده 
مردم در مجلس دهم با یادآوری دیگر مصوبات مجلس در برنامه ششم 
توسعه در خصوص خانواده، گفت: »طبق اصل دهم قانون اساسی، خانواده 
واحد بنیادینی است که تمامی قوانین، مقررات، برنامه ریزی های مربوط باید 
در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری 
روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد، از این رو وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردیم در راستای سیاست های تحکیم 
خانواده،  طرح بیمه اجتماعی زنان خانه داری که حداقل دارای 3 فرزند هستند 
را ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس برای تصویب نهایی ارائه کند.« وی ادامه داد: 
»نمایندگان جهت تشویق زوجین به فرزندآوری همچنین دولت را مکلف 
کردند برای دانشجویان متاهل مسکن تهیه کرده به گونه ای که اولویت با 
دانشجویان دارای فرزند باشد.« عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اجرای مواد مصوب مذکور از سوی دولت، گفت: »الیحه 
برنامه ششم به عنوان سند باالدستی از اعتباری بیشتر نسبت قوانین عادی 

برخوردار است بنابراین دولت باید آنها را عملیاتی سازد.«
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سپیـد را آنالین بخوانید
  
  

بر  مالیات  افزایش  علمی،  و  مستند  شواهد  براساس 
دخانیات، مؤثرترین ابزار برای کاهش مصرف دخانیات 
به  جوانان  و  نوجوانان  آوردن  روی  از  جلوگیری  و 
در  تالش  مختلف  کشورهای  در  است.  آن  مصرف 
دخانی،  محصوالت  مالیات  و  قیمت  افزایش  جهت 
مبارزه  برای  باید  که  است  اقداماتی  مهمترین  از  یکی 
با معضل دخانیات انجام داد، اما بنا به گزارش سازمان 
پیشرفت خوبی  از کشورها،  بسیاری  بهداشت،  جهانی 
این  بر  مختلف  کارشناسان  نداشته اند.  زمینه  این  در 
عقیده اند که مالیات بر دخانیات مؤثرترین روش برای 
کاهش مصرف آن است. صنعت دخانیات همیشه تالش 
ضرر  به  مالیات ها،  افزایش  که  دهد  نشان  تا  می کند 
فراوانی وجود  اما شواهد  است،  ملی کشورها  اقتصاد 
فقط  نه  دخانیات  مالیات  افزایش  اینکه  بر  مبنی  دارد 
سبب  بلکه  است،  جوامع  بهداشت  و  سالمت  سود  به 
مالیات  افزایش  می شود.  نیز  دولت ها  درآمد  افزایش 
خرید  انگیزه   دخانیات،  قیمت  رفتن  باال  نتیجه  در  و 
دهد  می  کاهش  را  جوانان  و  نوجوانان  توسط  سیگار 
کاهش  یا  دخانیات  ترک  به  را  سیگاری  اشخاص  و 
توصیفات  این  همه  با  می کند.  تشویق  آن  مصرف 
کاالهای  بر  مالیات  افزایش  توسعه  ششم  برنامه  طبق 
و  است  شده  متوقف  دخانیات  جمله  از  آسیب رسان 
بر  مالیات  آینده  سال  پنج  تا  که  معناست  این  به  این 
مسئله  این  ماند.  خواهد  ثابت  وضعیت  در  دخانیات 
مبارزه  مسئوالن  سوی  از  مختلفی  واکنشهای  موجب 

است.  شده  دخانیات  با 

مصرف  بر  درصدی   200 مالیات  عربی  کشورهای 
دخانیات وضع کرده اند

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: »هر سال 
مالیات دخانیات باید 1٠درصد افزایش یابد که متاسفانه این 
افزایش تاکنون محقق نشده و امید است که در برنامه ششم 
طوری برنامه ریزی شود که این افزایش به طور ساالنه اتفاق افتد.« 
محمد رضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران،با اشاره به این مطلب که بر اساس ماده هشتم قانون جامع 
کنترل دخانیات مصوب 13٨5مجلس شورای اسالمی، هر سال 
مالیات دخانیات باید 1٠درصد افزایش یابد، گفت: »متاسفانه 
این افزایش تاکنون محقق نشده و امید است که در برنامه ششم 
طوری برنامه ریزی شود که این افزایش به طور ساالنه اتفاق افتد.«

وی در ادامه افزود: »همچنین جهت حمایت از تولید داخلی، 
افزایش مالیات بر دخانیات ساالنه برای تولید مشترک باید 25 
درصد وبرای واردات نیز 4٠ درصد قیمت خرده فروشی تعیین 
شود.« مسجدی ضمن اشاره به این مطلب که سازمان جهانی 
بهداشت پیش بینی می کند در سال 2٠3٠ حدود 1٠ میلیون 
نفر به علت بیماری های ناشی از دخانیات فوت خواهند کرد 
که اغلب آن ها از کشورهای در حال توسعه هستند، تصریح 
کرد: »از 3/1 میلیارد نفر سیگاری، ٨4 درصد در کشورهای در 
حال توسعه زندگی می کنند. در این جوامع مصرف دخانیات در 
خانواده های فقیر بیشتر است که نشان دهنده سوءمصرف هزینه 

خانوار به جای سالمت برای بیماری است.« دبیر کل جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات، در رابطه با وضع مالیات در کشور 
گفت: »علی رغم تالش های مجلس هنوز میزان مالیات سیگار در 
مقایسه با کشورهای دنیا و منطقه، کمترین و حدود 2٠ درصد 
قیمت خرده فروشی است که بر اساس دستورالعمل سازمان 
جهانی بهداشت باید بین 7٠ تا ٨٠ درصد باشد، بنابراین شایسته 
است دولت و مجلس در زمان تصویب نهایی الیحه برنامه ششم 
توسعه به ویژه کمیسیون تلفیق، توجه جدی به این موضوع داشته 
باشند.« دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران افزود: 
»به طور مثال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دنبال بروز 
مشکالت ناشی از کمبود منابع مالی و اعمال محدودیت هایی 
برای ارائه تسهیالت به اتباع خارجی، مالیات 2٠٠ درصدی بر 
مصرف دخانیات وضع کردند تا از حجم یارانه های پرداختی 

از سوی این دولت ها کاسته شود.«

به بهانه جلوگیری از افزایش قاچاق، افزایش مالیات 
را متوقف کردند

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، ضمن انتقاد از 
حذف افزایش مالیات بر محصوالت دخانی در برنامه ششم 
توسعه، اعالم کرد: »میزان قاچاق محصوالت دخانی کمتر از 
ارقامی است که از طرف مراجع ذیربط اعالم می شود.« بهزاد 
ولی زاده با بیان این مطلب، افزود: »ما پیگیر یافتن راهی برای 

اصالح ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه هستیم؛ چرا که نمایندگان 
مجلس بحث افزایش مالیات بر محصوالت دخانی که در تبصره 
یک این ماده دیده شده است را حذف کردند. در واقع افزایش 
سالیانه مالیات بر دخانیات که در برنامه پنجم توسعه برای این 
کاالی آسیب رسان سالمت دیده شده بود، در برنامه ششم رأی 
نیاورد. جای تأسف دارد که شاهد افزایش قیمت همه چیز در 
کشور هستیم ولی درصد مالیات دخانیات که مردم را به کشتن 
می دهد، نباید افزایش پیدا کند و تا پنج سال دیگر درصدهایی 
که در این قانون آمده است نباید تغییر کند.« وی همچنین بیان 
کرد: »ما بحث افزایش مالیات بر دخانیات را در قانون بودجه 
سال 95 تصویب کردیم که طبق آن باید هر نخ سیگار تولید 
داخل، 1٠ تومان، تولید مشترک 35 تومان و وارداتی 5٠ تومان 
مالیات پرداخت شود. این اتفاق بسیار خوبی بود، اما متاسفانه با 
تغییری که در تعاریف تولید مشترک داده شد، شرکت های صنایع 
دخانی خارجی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند و تولید برند 
خارجی دارند، جزو تولید داخلی محسوب می شوند و عماًل به 
جای 35 تومان به ازای هر نخ، 1٠ تومان پرداخت می کنند. با این 
اقدام، نتوانستیم شاهد تأثیر افزایش قیمت محصوالت دخانی بر 
کاهش مصرف آن باشیم. این راهکار، از سوی سازمان بهداشت 
جهانی بسیار مؤثر شناخته می شود.« ولی زاده در ادامه، ضمن 
اشاره به تغییر مبنای پرداخت مالیات بر محصوالت دخانی از 
نرخ خرده فروشی به نرخ تولید کارخانه، گفت: »در برنامه ششم 

توسعه موضوع مالیات بر دخانیات در ماده ٨٨ این قانون دیده 
شد که روز 25 دی ماه در جریان بررسی برنامه ششم توسعه 
مورد تصویب صحن علنی قرار گرفت. ما در واقع پیشنهاد داده 
بودیم که مبنای مالیات، نرخ خرده فروشی قرار گیرد، اما در این 
قانون مبنا تغییر کرد و نرخ تولید کارخانه مد نظر قرار گرفت 

و مالیاتی که ما در نظر گرفته بودیم  به حداقل مبنا رسید.«
وی در ادامه با تاکید براینکه میزان قاچاق کمتر از ارقامی است  
که از سوی مراجع ذیربط اعالم می شود، عنوان کرد: »سهم 
قابل توجهی از قاچاق ورودی، از کشور خارج می شود؛ یعنی 
ایران تبدیل به محلی برای ترانزیت کاالی قاچاق محصوالت 
دخانی شده  است. آمار قاچاق دخانیات حدود سه درصد اعالم 
می شود در صورتی که میزان آن،  کمتر از آن چیزی است که 
از سوی مراجع ذیربط اعالم می شود. متاسفانه با این کار، به 
صنایع دخانی کمک می کنند تا هرچه بیشتر فعالیت خود را 
توسعه دهند و بتوانند بهانه هایی برای زیرسوال بردن سیاست های 
کنترل دخانیات در بحث مالیات پیدا کنند.« ولی زاده ادامه داد: 
»به مسئوالن در سطح مجلس هم اطالعات غلطی داده می شود. 
در دفاعیه هایی که در مجلس در بحث قاچاق دخانیات انجام 
می شد، اعداد بسیار نامرتبطی اعالم می شد، حتی رقم قاچاق 4٠ 
میلیارد نخ سیگار مارلبرو را اعالم کرده اند. این موضوع نشان 
می دهد اطالعات غلطی به افراد می رسد و باعث چالش در 

دفاع از افزایش مالیات بر سیگار می شود.«

افزایش ساالنه مالیات بر دخانیات بر اساس مصوبه سال 85
برنامه ششم توسعه با قانون جامع کنترل دخانیات همخوانی ندارد



سپید: محدودیت فعالیت پزشکان در بخش دولتی و 
خصوصی به طور همزمان هنوز در صدر واکنش های 
فعاالن حوزه سالمت و متولیان آن است. در این میان بخش 
مهمی از مسئوالن وزارت بهداشت و فعاالن صنفی بر این 
نکته اتفاق نظر دارند که هنوز بستر الزم برای اعمال این 
محدودیت در کشور فراهم نیست و می تواند دنبال نظیر 
خالی شدن بخش دولتی از پزشک را به دنبال داشته باشد.

اجرای محدودیت فعالیت پزشکان در رتبه 
بندی دانشگاه ها موثر است

سخنگوی وزیر بهداشت در آخرین نشست خبری 
یکی از علل اصلی تمایل پزشکان متخصص برای فعالیت 
در بخش خصوصی و اینکه کمتر تمایل دارند تمام وقت 
در بخش دولتی کار کنند، را فاصله قابل توجه تعرفه بخش 

دولتی باقیمت تمام شده عنوان کرد. 
به گفته ایرج حریرچی تعرفه یک پزشک متخصص 
جراح در بخش خصوصی 4برابر بخش دولتی است و 
به طورکلی تعرفه خدمات پزشکان متخصص در بخش 
دولتی بین یک چهارم تا نصف تعرفه بخش دولتی است.
او دلیل ثبات برخی از پزشکان فعال در بخش دولتی 
را این گونه توصیف کرد: »علت اینکه باوجوداین تفاوت ها 
هنوز تعدادی از پزشکان دوست دارند در بخش دولتی کار 
کنند، این است که این پزشکان عالقه دارند، با بیمارانشان 

رابطه مالی نداشته باشند.«
آنچه حریرچی در ادامه صحبت هایش درباره تعیین 
سقف درآمد و خدمات برای پزشکان و تاثیر کاهش 

فعالیت همزمان پزشکان بخش دولتی و خصوصی در 
ارتقای رتبه دانشگاه ها مطرح کرد، نشان داد که او همچنان 

بر اجرای این محدودیت مصر است. 
او اصالح تعرفه ها که در جریان طرح تحول نظام 
سالمت رخ داد را یکی از مهم ترین عوامل افزایش گرایش 
پزشکان به بخش دولتی عنوان کرد. اشتیاقی که تنها در 
ماه های اول اجرای طرح تحول سالمت دوام آورد و 
حاال که وزارت بهداشت در اجرای تعهدات خود کمی 

بدقول شده به نظر نمی رسد چندان تداوم یافته باشد.

بیم خروج 15 هزار عضو هیئت علمی از 
دانشگاه ها

اما محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی در گفتگو با تسنیم به 
تبعات منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش 
خصوصی پرداخت. او گفت: »برای اجرای چنین مصوبه ای 
در کشور زیرساخت الزم را نداریم و اگر بخواهیم بدون 
این زیرساخت این کار را انجام دهیم 50 تا 60 هزار 
مطب تعطیل می شود و این فقط یکی از تبعات چنین 
مصوبه ای است که احتماال در شورای نگهبان موردایراد 
قرار بگیرد چون این مصوبه نوعی تبعیض است زیرا 
اگر پزشکان حق نداشته باشند در بخش خصوصی کار 
کنند بنابراین دیگر صنوف نیز باید این گونه شود مثاًل 

معلمان نیز نباید تدریس خصوصی کنند.«
به گفته او اگر دغدغه از حضور اساتید در مراکز 
درمانی دولتی است که دغدغه درستی نیز هست باید 

به شکل دیگری این کار صورت پذیرد مثاًل برای مناطق 
محروم باید تعریف مشخصی ارائه شود، زیرا ضرورت 
حضور متخصصان در مناطق محروم با مناطق محروم 
توسعه ای متفاوت است، به عنوان مثال در یک شهری نیاز 
به نیروی فوق تخصص چشم وجود دارد و نمی توان 
افراد را پس از حضور در این مناطق از فعالیت در بخش 
خصوصی منع کرد، بنابراین مناطق محروم را باید از این 

قانون حذف کرد.
قربانی به دیگر تبعات این مصوبه اشاره کرد و گفت: 
»با اجرای قانون منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در 
بخش خصوصی حدود 15 تا 16 هزار هیئت علمی از 
دانشگاه ها خارج خواهند شد و این مسئله باعث افت 
تحصیلی دانش آموختگان می شود، بنابراین نباید پزشکانی 
را که به صورت تمام وقت سالیان سال در بخش های دولتی 
مشغول به کار بودند و همزمان در مطب های خود نیز 
فعالیت می کردند از ادامه کار آنها در مطب منع کرد و 
در چنین شرایطی به طور حتم افراد نخبه در بخش دولتی 
نخواهند ماند و به ناچار باید به دنبال افرادی رفت که از 

سطح علمی پایین تری برخوردارند.«

به روسای دانشگاه ها اختیار کامل دهید
علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با بیان اینکه پزشکان عمومی و دندان پزشکان 
از قانون منع فعالیت هم زمان پزشکان دولتی در بخش 
خصوصی مستثنی هستند، گفت: »این مصوبه مجلس 
خالف قانون اساسی است. نمی توان افراد را اجبار به 

فعالیت در یک بخش کرد.« او در ادامه پیشنهاد کرد اختیار 
تصمیم گیریی کامل در این زمینه به روسای دانشگاه ها داده 
شود تا آنچه در بخش بهداشت و درمان صالح است را 

در مناطق خود اعمال کنند.
او برای جلوگیری از کسب درآمدهای نجومی نیز گفت: 
»اگر برخی افراد فکر می کنند درحوزه پزشکی پول های 
هنگفتی پرداخت می شود به جای اینکه از تریبون های 
عمومی این موضوع را به کل پزشکان تسری دهند بهتر 
است موارد خالف و آشکار را با ذکر نام به کمیسیون 
بهداشت و نظام پزشکی معرفی کنند.« سازمان نظام پزشکی 
نیز بالفاصله بعد از تایید این ماده کمپینی تشکیل داد 

که از سوی 8 هزار پزشک مورد حمایت قرار گرفت.
سید علی ریاض معاون حقوقی و پارلمانی نظام پزشکی 
نیز فعالیت پزشک در مطب را نوعی هویت کاری برای 
او تلقی کرد و گفت: »در تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه 
ـ  پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )1394ـ 
1390( آمده است: پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا 
رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی 
هستند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، 
آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و 

خیریه نیستند.«
یک  برای  کلی  به طور  مطب  »داشتن  افزود:  او 
پزشک نوعی هویت کاری محسوب می شود و این 
مسئله موضوعی جاافتاده در کشور است. از سوی دیگر 
اصل 28 قانون اساسی به صراحت، آزادی شغل را مطرح 

کرده است.«

وب دا: دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی 
از تصویب درسنامه رشته هوشبری با مشارکت دانشگاه های علوم 
پزشکی خبر داد. جمشید حاجتی افزود: »جلسه مدیران گروه های 
آموزشی رشته هوشبری سراسر کشور در دی ماه 95 در محل دبیرخانه 
شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی تشکیل شد.«
او اضافه کرد: »در این جلسه ضمن بازنگری برنامه درسی مقطع 
کارشناسی پیوسته هوشبری، تهیه درسنامه رشته هوشبری با مشارکت 
دانشگاه های علوم پزشکی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد 
ازاین پس هر چهار ماه )به صورت فصلی( جلسه مدیران گروه های 

آموزشی دانشگاه ها به منظور پیگیری مسائل آموزشی برگزار شود.«

گمانه زنی پیرامون محدودیت فعالیت پزشکان در بخش خصوصی و دولتی
بررسی عواقب مصوبه جنجالی برنامه ششم در مورد پزشکان ادامه دارد
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دانشگاه

حقوقی

وب دا: تدوین برنامه آموزشی رشته تخصصی پزشک خانواده در 
دستور کار دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی قرار دارد.
قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: »در 
راستای به روزرسانی تمامی برنامه های آموزشی تا پایان سال  95 در 
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تدوین برنامه آموزشی 
رشته تخصصی پزشک خانواده در اولویت این دبیرخانه قرار گرفت.«
سید حسن امامی رضوی  با اعالم این خبر افزود: »تدوین برنامه 
آموزشی دوره تکمیلی تخصصی جراحی سرطان نیز در دستور کار 
این دبیرخانه قرار گرفت که در همین راستا جلسه کمیسیون تدوین 
برنامه آموزشی با حضور اعضای کمیته و کارشناسان واحد تدوین 

تشکیل گردید.«
از  »هدف  افزود:  او 
این جلسه اجرایی نمودن 
رشته  آموزشی  برنامه 
قانونی  پزشکی  تخصصی 
در بیمارستان های آموزشی 
دانشگاه های علوم پزشکی 
رشته  دستیار  تربیت کننده 
قانونی  پزشکی  تخصصی 

است.«

تسنیم: مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت 
درمورد زیان زودهنگام رسانه ای شدن خطاهای پزشکی گفت: »در وهله 
نخست اعتمادبه نفس پزشک از دست می رود و پزشک از اقدامات 
ریسک پذیر برای بهبود بیمار خواهد ترسید.« سید سجاد رضوی افزود: 
»بدون اینکه فرایند حوزه سالمت اصالح شود فقط با پزشک یا پرستار 
برخورد قهری می شود، درحالی که باید ثبت و خود اظهاری درباره خطا، 
قصور و اشتباهات پزشکی و پرستاری درنهایت به رفع مشکالت سالمت 
منجر شود که این کار نیاز به قانون برای حمایت های قضایی از کادر 
پزشکی دارد.« او به قانون و منشور حقوق بیمار گریزی زد و گفت: 
»این منشور نیز در حد نصب در تابلوهای بیمارستان ها تنزل یافته است 
درحالی که باید منشور حقوق بیمار هر دو گروه خدمت دهنده و خدمت 
گیرنده را موردحمایت قرار دهد و الزمه آن شفاف شدن منشور حقوق 

بیمار است.«
رضوی ادامه داد: »مشکل 
بزرگی که در این زمینه وجود 
دارد این است که خطای 
دادگاه  در  هنوز  پزشکی 
به  رسانه ها  نشده  بررسی 
نادرست  به صورت  آن 

می پردازند.«

 برنامه آموزشی پزشک خانواده در
دستور کار

 رسانه ای شدن خطای پزشکی
 پس از حکم دادگاه

تصویب درسنامه رشته هوشبری

ایسنا: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت بابیان 
اینکه نوع مشاغلی که در وزارت بهداشت فعالیت می کنند 
کاری  نوع  دلیل  به  ما  »همکاران  گفت:  است،  فرسایشی 
که دارند و استمرار مشکالتی که با آن روبرو هستند، با 
استرس ها و فشارهای روانی ناشی از کار مواجه هستند.«

سید علی صدرالسادات در مراسم بهره برداری از مجتمع 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رفاهی سالمت  فرهنگی  آموزشی 
تحول  ادامه طرح  با  می کنیم  اینکه تالش  بیان  با  بیرجند 
را  سالمت  رشد  و  بهبود  به  رو  وضعیت  سالمت  نظام 
اتفاق  هر  باشیم  داشته  توجه  »باید  گفت:  بدهیم،  توسعه 
و خدمتی که در حوزه سالمت رخ می دهد، با توانایی و 

مهارت نیروی انسانی وزارت بهداشت انجام می شود.«
وی با اظهار اینکه سرمایه اصلی وزارت بهداشت، نیروی 
امکانات  و  تجهیزات  تمام  »اگر  گفت:  است،  آن  انسانی 
اختیار ما قرار  بهترین نحو در  به  به موقع و  ما  نیاز  مورد 
بگیرد، اما نیروی انسانی از انگیزه مناسبی برخوردار نباشند 
نمی توانیم در راه دستیابی به اهدافمان موفق عمل کنیم.«

وی با تاکید بر ایجاد بسترهای رفاهی برای پرسنل شاغل در مجموعه وزارت بهداشت خاطرنشان 

یا درمانی  بهداشتی  مرکز  وارد  بی جهت  کرد: »کسی 
نمی شود مگر اینکه دردی داشته باشد، بنابراین همکاران 
ما باید انگیزه خدمت به این مردم عزیز را داشته باشند.«

بهداشت  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بهداشت  وزارت  در  که  مشاغلی  نوع  اینکه  بیان  با 
فعالیت می کنند فرسایشی است، گفت: »همکاران ما 
به دلیل نوع کاری که دارند و استمرار مشکالتی که 
با استرس ها و فشارهای روانی  با آن روبرو هستند، 
ناشی از کار مواجه هستند که نباید آن را به خانه و 

خانواده خود منتقل کنند.«
وی با بیان اینکه توجه به خدمات رفاهی نیروی 
انسانی یکی از وظایف اصلی ما است، افزود: »ایجاد 
دانشگاه ها  سوی  از  پرسنل  برای  ویژه  رفاهی  مراکز 
مدنظر  کاری  روحیه  و  انگیزه  افزایش  به منظور  باید 

قرار بگیرد.«
و  مدیریت  توسعه  معاون  وبدا،  گزارش  براساس 
اینکه  »برای  و  گفت:  عنوان کرد  مهم  را  کارکنان  به ورزش  توجه  پایان  در  بهداشت  منابع وزارت 

کارکنان ما سالم بمانند، توسعه و ترویج ورزش کارکنان یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.«

مشاغل وزارت بهداشت فرسایشی استخبر

 »سپیـــد«  صفحه 5
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     یکصدوسی ودو هزار تومان 

به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه 

نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه آدرس به 
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و  غذا  سازمان  کنترل  تحت  داروهای  و  مواد  اداره  رئیس  ایرنا: 
دارو، گفت: »ساالنه 3 میلیون و 300 هزار مرگ در جهان، ارمغان 

مشروبات الکلی است.«
سعد اهلل پرویزی تصریح کرد: »مشروبات الکلی در زمان حاضر 
یکی از محصوالتی به شمار می آید که به صورت قاچاق وارد کشورهای 

مختلف ازجمله ایران می شود.«
و خطرات حاصل  بیماری ها  باالی  »آمار  کرد:  وی خاطرنشان 
آمار  طبق  که  است  در حدی  قاچاق  الکلی  مشروبات  مصرف  از 
منتشرشده سازمان بهداشت جهانی یک سوم بیماری های قلبی و 
شد:  یادآور  وی  است.«  الکل  مصرف  از  ناشی  دیابت  و  عروقی 
»پدیده قاچاق کاال مشکالت بسیاری را برای دولت ها و مردم ایجاد 
کرده است که در کاالهای سالمت محور منجر به بروز بیماری های 

مختلف بین جوامع انسانی می شود.«
رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا و دارو، 
گفت: »متولی نظارت بر تولید الکل های طبی در ایران، صرفًا سازمان 
غذا و داروست که در 2 سال اخیر با شدت عمل و سختگیری هایی 
که در کنترل کیفیت محصول در سطح عرضه انجام شده، اطمینان به 
کیفیت این گونه فرآورده ها بیش ازپیش شده است.« پرویزی افزود: 
»توزیع این الکل ها نیز باهدف جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی 
و پیشگیری از خطرات بر اساس ضوابط و بنا بر مصارف شخصی 
و صنعتی صرفًا با ارائه حواله و از طریق مراکز درمانی، بیمارستان ها 

و داروخانه ها امکان پذیر است.«
وی در ادامه با اشاره به عوارض الکل گفت: »ازآنجاکه سلول های 
مغز، جزو سلول هایی به شمار می آید که ترمیم آنها به راحتی ممکن 
نیست، الکل موجب کوچک شدن مغز، اختالل در حافظه و در افراد 
مسن موجب آلزایمر می شود.« پرویزی تصریح کرد: »همچنین اگر 
تقلبی و دست ساز،  الکلی  تولیدشده مشروبات  ناخالصی  یا  مقدار 
سه تا چهار میلی لیتر باشد می تواند موجب کوری و یا حتی مرگ 
مصرف کننده شود.« وی گفت: »مسمومیت با مشروبات الکلی دست ساز 
با عالئمی مانند کاهش سطح هوشیاری، بدحالی، تهوع، استفراغ و 
گاهی تشنج همراه است و در صورت عدم درمان بموقع، احتمال 
آسیب شدید کلیه ها، از دست رفتن کامل بینایی به دلیل آسیب به 

قرنیه و عصب چشم، وجود دارد.«

همه زنان جوان باید اسید فولیک 
مصرف کنند

ایسنا: به اعتقاد کارشناسان سالمت بیشتر مکمل ها و ویتامین های 
تنها بی استفاده هستند بلکه می توانند برای سالمتی هم  موجود نه 
خطرناک باشند. اما در این میان یک استثنای مهم وجود دارد و آن 
توصیه به مصرف اسید فولیک برای زنانی است که قصد بارداری دارند.
به گفته کارشناسان سالمت، تمام زنانی که در سن بارداری هستند 
حتی اگر قصد بارداری در آینده نزدیک ندارند باید به طور روزانه 

از مکمل فولیک اسید مصرف کنند.
در این بررسی تاکید شده است بیشتر زنان میزان روزانه فوالت 
توصیه شده را از رژیم غذایی شان دریافت نمی کنند و به همین دلیل 

الزم است که مکمل اسید فولیک مصرف شود.
به گفته کارشناسان، مصرف فوالت می تواند از بروز متداول ترین 
نارسایی های مادرزادی همچون نقص لوله عصبی که بر رشد مغز، 
جمجمه و ستون فقرات تاثیر گذاشته و به معلولیت و حتی مرگ 

منجر می شود جلوگیری کند.
الرت، کارشناسان توصیه می کنند زنان در  به گزارش ساینس 
سنین بارداری باید به طور روزانه از 0/4 تا 0/8 میلی گرم مکمل 

اسید فولیک مصرف کنند.

از بیش  هرسال  الکلی   مشروبات 
 سه میلیون نفر را می کشد

ایفدانا: مسئول دبیرخانه برچسب گذاری فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، گفت: »تأمین غذای ایمن و سالمت محور، مهم ترین 
برنامه سازمان غذا و دارو است.« سعید رضا رضایی افزود: »این سازمان عالوه برافزایش نظارت مستمر بر فرآیند تولید فرآورده های غذایی 
و بهداشتی و بررسی این محصوالت در سطح عرضه، باهدف کاهش مخاطرات مواد غذایی برنامه کاهش کالری دریافتی از قندهای ساده  
که با عنوان شکر ملموس تر است  و ارتقاء آگاهی مصرف کنندگان را در راستای سیاست های بخش سالمت در دستور کار قرار داده است.«
مهندس رضایی بابیان اینکه قندهای ساده بخش مهمی از انرژی دریافتی روزانه ما را تشکیل می دهند، بیان کرد: »محدوده قابل قبول 

دریافت کربوهیدرات ها از 50 تا 65 درصد از کل انرژی روزانه می باشد که بهتر 
است عمدتًا از کربوهیدرات های پیچیده ی فیبردار اعم از  نان، برنج، حبوبات، 
ماکارونی، سیب زمینی و سبزی  و کمتر از 10 درصد آن از شکر تأمین شود، 
همچنین مطالعات اخیر نشان داده است که مصرف قندهای ساده طی سال های 

اخیر به دلیل تغییر الگوی مصرف افزایش چشمگیری داشته است.«
سازمان  آشامیدنی  و  غذایی  فراورده های  برچسب گذاری  دبیرخانه  مسئول   
غذا و دارو خاطرنشان کرد: »یکی از راه های مؤثر برای مصرف مقدار مناسب 
شکر توجه به نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر روی برچسب فرآورده های غذایی 
مقدار   بیانگر  نارنجی  رنگ  اندک،  مقدار  بیانگر  سبز  رنگ  است.  آشامیدنی  و 

متوسط و رنگ قرمز بیانگر مقدار زیاد آن است.«

فارس: رئیس جامعه احیای طب ایرانیان گفت:»ماهی های بدون پولک، فلزات سنگین به خصوص جیوه و سرب موجود در دریا را 
وارد بدن خود می کنند که خوردن آن باعث بروز اختالالتی در کبد انسان می شود.«

ایرانیان، به مسمومیت و حرام بودن مصرف گوشت ماهیان بدون پولک اشاره کرد و  محمد دریایی، رئیس جامعه احیای طب 
گفت:»طبق گفته فقها، خوردن آن دسته از ماهی هایی که دارای پولک نیستند حرام است و امروزه هم از لحاظ علمی ثابت شده است 
که ماهی های بدون پولک به خوبی نمی توانند جیوه موجود در دریا را از بدن خود دفع کنند؛ همچنین ثابت شده در اعماق زیر آب 

این نوع ماهی ها مجبورند ادرار خود را محبوس نگه دارند و همین امر عامل سمی شدن گوشت بدن آن ها می شود.«
باید خرید و فروش ماهی های بدون پولک در  ادامه داد:»بدون شک  وی 
آن  فروشندگان  با  و  شده  جلوگیری  دامپزشکی  نظارت  سازمان  توسط  بازار 

برخورد شود.«
بسیار  را  پرورشی  ماهیان  برخی  تغذیه  ایرانیان،  احیای طب  رئیس جامعه 
ناسالم دانست و اظهار کرد:»متاسفانه در برخی از مکان های پرورش ماهی به 
جای دادن خوراک سالم به این ماهی ها، غذاهایی می دهند که حاوی مقادیر 
بسیاری سویا و ذرت تراریخته است؛ متاسفانه تغذیه ماهی ها از حالت ارگانیک 
به سمت تغذیه ناسالم پیش می رود و همین باعث می شود تا نه تنها خوردن 

این ماهی ها دارای ارزش غذایی نباشد بلکه برای بدن هم بیماری ایجاد کند.«

ایفدانا:  رئیس اداره آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو در خصوص عوارض متعدد به ویژه عوارض پوستی 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق هشدار داد.

مصطفی اسماعیلی گفت:»یکی از ایرادات استفاده از محصوالتی مانند ریمل، خط چشم و رژ لب - که 
اثر  از محصول مشاهده نمی شود. بطورمثال کرم  انتظار  این است که خاصیت مورد  دارند  مصرف روزانه 
نرم کنندگی ندارد؛ اما صرف نظر از اتالف سرمایه های اقتصادی برای چنین فرآورده هایی، باید به عوارض 

متعدد آنها نیز توجه داشت.«
رئیس اداره آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو تصریح کرد:»محصوالت دارای مجوز وارد شده از مسیرهای 
قانونی، حتما از اعتبار کافی برخوردارند اما فرآورده های آرایشی تقلبی -که حجمشان هم اندک نیست- ،معموال 

به صورت قاچاق و از مسیرهای غیر رسمی وارد می شوند و مورد تائید سازمان غذا و دارو نیستند.«
وی یادآور شد:»تقلب در فرآورده های آرایشی و بهداشتی عموما بصورت الصاق برچسب تقلبی روی 

محصول غیرمعتبر یا بسته بندی آن به شیوه ای که شبیه نمونه اصل جلوه کند، است.«
اسماعیلی تاکید کرد:»یک محصول تقلبی را با هر ماده ای که به ماده اصلی مشابهت داشته باشد می توان ساخت 
و این کار صرفا مشمول لوازم  آرایشی و بهداشتی هم نیست و در بسیاری از محصوالت امکان آن وجود دارد.«

وی تصریح کرد:»تقلب در محصوالت آرایشی می تواند به گونه ای باشد که مثال ماده مؤثر الزم، همانند 
نرم کننده یا ترمیم  کننده در محصول به کار نرفته باشد یا محصول تاریخ مصرف گذشته را به عنوان محصول 

قابل مصرف ارائه کنند.«
رئیس اداره آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار داشت:»بیشترین عوارضی که از استعمال مواد تقلبی 

آرایشی از مراجع ذیصالح گزارش شده دررابطه با مواد تزریقی مانند بوتاکس و ژل است.«
اسماعیلی افزود:»مصرف بوتاکس تقلبی گسترده است اما توزیع آن 
ازطریق دست فروشان اتفاق نمی افتد بلکه بازاریابان آنها با مطب پزشکان 

تماس گرفته و درب مطب به آنها تحویل داده می شود.«
وی گفت:»در چنین مواقعی اگر محصول معتبر به مصرف کننده آسیب 

وارد کرده باشد، ما واردکننده و تولیدکننده آن را می شناسیم و 
می توانیم قضیه را مورد پیگیری قرار دهیم و متخلفان را به دادگاه 
احضار کنیم؛ اما برای محصول قاچاق هیچ راه پیگیری وجود ندارد 

چراکه تولیدکننده و واردکننده آن مجهول است.«

هشدار در باره زیبا کننده های بی هویت

خطرات مصرف ماهی های بدون پولکتأمین غذای ایمن و سالمت محور، مهم ترین برنامه سازمان غذا و دارو

سپید: پرونده سال 95 تا دو ماه 
دیگر در حالی بسته می شود که هنوز وضعیت 

پرداخت مطالبات داروخانه ها و صنعت داروسازی 
مشخص نشده است. بسیاری از صاحب نظران این 
درصد   98 که  داروسازی  معتقدند صنعت  حوزه 
نیازهای کشور به آن وابسته است؛ از وضعیت کما 
عبور کرده و حاال نیازمند احیا فوری است. صنعت 
خصوص  به  دوران  حساس ترین  در  که  دارویی 
دوران جنگ تحمیلی، نگذاشته است کشور دچار 
بحران شود، حاال تحت شعاع بدقولی بیمه ها قرار 

گرفته است.
چندی پیش رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا 
و دارونیز نسبت به حجم زیاد مطالبات داروخانه ها 
و شرکت های دارویی ابراز نگرانی کرد و هشدار 
نشود،  یافت  راهی  مسئله  این  برای  اگر  که  داد 
اخیر  در سال های  که  است همه زحماتی  ممکن 
در حوزه دارو بی تاثیر خواهند بود. برخی از فعاالن 
این حوزه معتقدند که اگر روند مطالبات صنعت 
دارویی به همین صورت پیش برود، داروخانه ها 
دیگر تمایلی برای قرارداد با بیمه ها ندارند و مردم 
به  را  نیاز خود  مورد  داروهای  می شوند،  مجبور 
صورت آزاد خریداری کنند. دیناروند نیز درباره 
نگرانی  ابراز  دارو  تامین  زنجیره  خدشه دار شدن 
سپید  با  پیشین  گفت و گوهای  در  او  است.  کرده 
اعالم کرده بود که ممکن است به خاطر مطالبات 
معوقه فراوان خدمات در بستری دچار آسیب شود. 
کما اینکه چنین رویدادی حدود 3 سال پیش رخ 
داد و مردم دارو یا تجهیزات پزشکی را در خارج 

از بیمارستان تامین می کردند.
همچنین او گفته بود که به سختی می توان این 
مطالبات  میزان  که  زیرا  کرد  مدیریت  را  حوزه 
به  دارویی  مراکز  به  بیمه گر  سازمان های  معوقه 
نقطه شکننده ای رسیده است. رئیس سازمان غذا 
و دارو تاکید کرد بود که به کمک دولت و بیمه ها 

رفع  برای 
تا  نیاز است  این مشکل 

این مطالبات تسویه شود. زیرا زمانی که 
آن  ترمیم  دارو دچار خدشه شود،  تامین  زنجیره 
زمان بر است و بهبود این وضعیت در حال حاضر 

یک ضرورت است.
ادامه روند عدم پرداخت بدهی های بیش از 10 
هزار میلیاردی بیمه ها به شبکه بهداشتی و درمانی 
کشور صدای اعتراض انجمن داروسازان را هم بلند 
کرد؛ کما اینکه حمید خیری، مدیر روابط عمومی 
خود  اخیر  مصاحبه  در  ایران  داروسازان  انجمن 
بدقولی های  از  ناشی  اضطراب  »نگرانی و  گفت: 
متولیان سازمان های بیمه گر، داروسازان را زمین گیر 
است  کرده  اسیر  را  داروخانه ها  پتانسیل  و  کرده 
پرداخت  زمینه  در  دولت  موثر  اقدام  منتظر  ما  و 

مطالبات هستیم.«
یک فعال حوزه تولید دارو با بیان اینکه هنوز 
تجهیزات  و  مواد  واسطه  با  دارویی  شرکت های 
مورد نیاز خود را خریداری می کنند، گفت: »صنعت 
تولید دارو کشور به خصوص داروهای »های تک« 
20 سال پیش در تحریم بوده اند و حتی با برداشته 
شدن کل تحریم های هسته ای هم از تحریم خارج 

نمی شود.«
او ادامه داد: »شرکت های دارویی همه تجهیزات 
و مواد مورد نیاز در خط تولیدشان را باید با واسطه 
خریداری کنند. وجود واسطه به معنای پول نقد 
هزینه  مقرر  موعد  از  زودتر  باید  و  است  داشتن 
این  ادامه  با  کنند.  پرداخت  را  تجهیزات  و  مواد 
روند، چطور می توان از صنعت تولید داروی های 
»های تک« که عمدتا بخش خصوصی هستند، توقع 
داشت.آنها شرکت های دولتی و نیمه دولتی نیستند 
و  شود  تزریق  آنها  به  پول  دولت  سوی  از  که 

شرکت سرپا بماند.«

اخالل در تامین داروهای بیماران خاص
هم  هنوز  نظرها  اظهار  این  تمام  وجود  با 
بحران بدهی های  بیمه حل نشده است. وضعیت 
و  دولتی  داروخانه های  خصوص  به  داروخانه ها 
وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی، روز به روز 
وخیم تر شده و میزان مطالبات آنها به شرکت های 
توزیع بیشتر می شود. در نتیجه ادامه این روند، با 
بروز مشکل تامین دارو برای بیماران هموفیلی، زنگ 
خطر بزرگی به گوش سازمان های بیمه گر رسید؛ 
اما هنوز اقدام موثری در این خصوص نشده است. 
سپید  خبرنگار  به  هموفیلی  بیماران  از  یکی 
تامین  برای  باید  ما  از  بسیاری  »متاسفانه  گفت: 
و گرفتن داروها در صف انتظار چندنفره باشیم، 
در حالی که  با داشتن خون ریزی مجبور هستیم 

در صف بنشینیم.«
او با بیان اینکه داروهایشان در کشور موجود 
شنیده ایم  پیش  چندی  »متاسفانه  گفت:  هستند، 
نکردن  عمل  به علت  پخش کننده  شرکت های  که 
سازمان های بیمه  به تعهدات خود، بیماران را از دارو 
محروم می کنند.« بسیاری از منتقدین نیز معتقدند 
و  می شود  محسوب  حیاتی  کاالی  یک  دارو  که 
نباید با آن مانند کنسرو ماهی و مرغ برخورد نمود.

ایران در گفت و گو  مدیرعامل کانون هموفیلی 
قبلی خود با سپید در این خصوص گفته بود که کانون، 

مرکز  داروخانه 
درمان جامع هموفیلی 
این  درمانی  بخش های  و 
 درمانگاه بالغ بر 5/5 میلیارد تومان از 
تامین اجتماعی طلب دارد. به گفته او 
هر مراجعه ای که به این سازمان انجام شده، 

بی پاسخ مانده است.
احمد قویدل در این خصوص ادامه داد: »حتی 
نامه ای به دکتر همتی معاون درمان تامین سازمان 
نوشتیم و در آن خاطرنشان کردیم که این وضعیت 
داروخانه  این  مختلف  بخش های  تعطیلی  باعث 
می شود اما جوابی دریافت نکردیم. وقتی سازمان 
نکند،  پرداخت  را  ما  مطالبات  اجتماعی  تامین 
پولشان  نمی توانند  دارو  پخش کننده  شرکت های 
ما  به  دارویی  دلیل  همین  به  و  کنند  دریافت  را 
نمی دهند و سالمتی بیماران به مخاطره می افتد.«

بیماری های  امور  مدیر  کرمانچی،  جمشید 
کمبود  درباره  بهداشت،  وزارت  درمان  معاونت 
بیماران  به ویژه  و  خاص  بیماران  حوزه  در  دارو 
هموفیلی که اخیرا با این مشکل مواجه شده بودند 
به ایسنا، گفت: »با توجه به واگذاری یارانه داروهای 
بیماران هموفیلی به سازمان های بیمه گر ، متاسفانه 
این مشکل در داروخانه های سراسر کشور گزارش 
شده است.« او افزود: »حتی علی رغم وجود دارو 
این  از  حواله ها  صدور  و  پخش  شرکت های  در 
هنگام  دیر  پرداخت  دلیل  به  داروخانه ها  حوزه، 
بدهی  دلیل  به  طرفی  از  و  بیمه گر  سازمان های 
بیمارستان های دانشگاهی به شرکت های پخش و 
مشکالت نقدینگی، قدرت خرید دارو را نداشته اند.«
کرمانچی با بیان اینکه بنابراین این معضل به دلیل 
دیرکرد سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات در 
برخی حوزه ها ایجاد شده است، گفت: »شاهدیم 
که در برخی موارد برنامه های درمانی به دلیل عدم 
تأمین دارو که ناشی از عدم پرداخت مطالبات و 
شرکت های  بدهی های  پرداخت  عدم  آن  تبع  به 

پخش دارو است، با اختالل مواجه شده است.«

زنگ خطر  برای زنجیره تامین داروی  بیماران خاص

بحرانمطالباتداروخانهها
وصنعتداروسازی
درپایانسال95
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سپید:مسئله آلودگی هوا در کشور و به خصوص 
کالن شهرها هنوز هم گریبان مردم کشور را سخت 
ارائه  که  مختلفی  طرح های  باوجود  است.  گرفته 
می شود، هنوز راهکاری برای حل این معضل که 
مستقیم با جان مردم در ارتباط است، پیدا نشده است. 
بعدازآنکه چند روز پیش قائم مقام وزیر بهداشت 
آلودگی هوا را سومین عامل مرگ ومیر شهروندان 
تهرانی اعالم کرد، روز گذشته الهه راستگو هم در 
گفته هایش این موضوع را تائید کرد. الهه راستگو، 
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسالمی 
شهر تهران در سیصد و بیست و یکمین جلسه شورا 
از ترافیک و آلودگی هوا به عنوان دو معضل اساسی 
شهر یادکرد و گفت: »آلودگی هوا که امروز معلول 
عوامل متعددی نظیر سوخت، کیفیت خودروها و عدم 
تطابق ظرفیت ناوگان حمل ونقلی با جمعیت متقاضی 
بوده خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال داشته 
که از آن جمله می توان به افزایش میزان بیماری های 
تنفسی، قلبی عروقی، مرگ های مشکوک و ناگهانی 

اشاره کرد.«
او تعداد متوفیان تهرانی را در روزهای منتسب 
به آلودگی هوا بیشتر دانست و ادامه داد: »بر اساس 
آمارهای جدید آلودگی هوا سومین دلیل مرگ ومیر 
تهرانی هاست و این در حالی است که تنها راهکار 
مسئولین در این روزها منحصر به تعطیلی مدارس 
و صنایع آلوده شده و بر این اساس با سیاست های 

مقطعی و گذرا نمی توان این مسئله را حل کرد.«
فعالیت  از  حمایت  و  توان افزایی  ستاد  رئیس 
سازمان های مردم نهاد شهر تهران بابیان اینکه تعطیلی 
مکرر مدارس ابتدایی در روزهای آلودگی هوا برای 
والدین شاغل دردسرساز شده است، تأکید کرد که 
مادران شاغل با بحران جدی روبه رو شده اند چراکه 
بی توجهی دولت به این مسئله سبب حضور فرزندان 
در محل کار مادران و یا تنهایی آن ها در منزل شده که 
این مسئله مسبب بسیاری از مخاطرات و آسیب های 
اجتماعی به دنبال آن خواهد بود.  راستگو بابیان اینکه 
همراهی فرزندان با مادران صرف ازنظر از مشکالت 
کاری برای مادران، کودکان را برای حضور در ترافیک 
و شهر در معرض آلودگی بیشتر قرار خواهد داد، گفت: 
»انتظار می رود معاونت امور زنان ریاست جمهوری 
مادران  این  اجباری  مرخصی  برای  برنامه ریزی  با 
به عنوان راهکار تالش کرده و آن را در دستور کار 
خود قرار دهد.« عضو شورای شهر تهران کلید رفع 
آلودگی هوا را صرف نظر از توسعه ناوگان حمل ونقلی 
و نوسازی خودروهای فرسوده توجه ویژه دولت 
به متروهای اقماری دانست و ادامه داد: »بی توجهی 
دولت به متروهای اقماری تنها تحمیل بار ترافیکی 
برای شهر و شهروندان را به دنبال داشته و این در 
حالی است که با توجه به عدم پایبندی دولت به 
تعهداتش در حوزه حمل ونقلی وضعیت و ظرفیت 
موجود پاسخگوی نیاز شهروندان تهرانی هم نیست.«

او با تأکید بر اینکه ترافیک را باید به زیرزمین منتقل 
کرد، گفت: »ایجاد متروهای اقماری توأم با افزایش 

ظرفیت واگن در خطوط موجود درصد قابل توجهی 
از ترافیک سطح شهر را به زیرزمین انتقال خواهد 
داد که این امر ضمن کاهش تردد میزان خودروها، 
افزایش سرعت انتقال مسافرین و همچنین کاهش 

مصرف سوخت را هم موجب می شود.«
به گفته عضو چهارمین دوره شورای اسالمی شهر 
تهران، ترافیک سبب پیمایش مسیر در دو برابر زمان 
موردنیاز آن شده که این امر با توجه به اتالف سوخت 
خسارت بزرگی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

راستگو بخش دیگری از ترافیک را مرتبط بافرهنگ 
ترافیک دانست و ادامه داد: »ارتقاء این فرهنگ نیازمند 
ارائه آموزش های الزم است که البته در این راستا 
نیز برنامه های و طرح های فرهنگی آموزشی فراوانی 
صورت گرفته است.« او در ادامه به نقش مشارکت 
اجتماعی و فعالیت تخصصی سازمان های مردم نهاد 
در این حوزه اشاره کرد و گفت: »سمن ها همواره 
مطالبه گر خواسته مردم و رفع مشکالت آن ها بوده اند 
به گونه ای که برنامه های متعددی از حساس سازی 
مسئولین نسبت به وضعیت موجود تا اقدام عملی 

در این راستا به انجام رسانده اند.«

خسارت سنگین آلودگی هوا به اقتصاد
روز گذشته همچنین معصومه ابتکار، رئیس سازمان 
محیط زیست در نشست روز هوای پاک با اشاره به 
خسارت های سنگین آلودگی هوا به اقتصاد، گفت: 
»کیفیت هوای کالن شهرها روبه بهبود است، اما هنوز 
به برنامه هایمان در این راستا دست نیافته ایم. آلودگی 
هوا خسارت های بسیار سنگینی به اقتصاد کشورها 
وارد می کند. طول عمر را کم می کند و موضوع هم 

فقط محدود به کشورهای درحال توسعه نیست.«
او ادامه داد: »کشورهایی مثل چین، بحران شدید 
آلودگی هوا دارند که در 23 شهر چین این مسئله 
حاد شده است. هند هم با این بحران روبه رو است، 
هم  مادرید  و  آتن  پاریس،  مثل  اروپایی  شهرهای 

امسال مشکالت و معضالت آلودگی هوا داشته و 
مسئله محدود به نقطه ای خاص نیست و مشکل 
فراگیر است.« به گفته ابتکار امروز می توانیم بگوییم 
کیفیت هوای کالن شهرهای ما نسبت به سال 92 
روبه بهبود بوده اما هنوز شرایط ما مطلوب نیست. 
معاون رئیس جمهوری تأکید کرد که در برخی شهرها 
به دالیل مختلف هنوز نتوانسته ایم به برنامه هایمان 
فرسوده  خودروهای  تهران  شهر  در  هنوز  برسیم. 
بسیاری داریم اگرچه از اول مهرماه امسال توانستیم 
تولید موتورسیکلت های کاربراتوری را متوقف کنیم.
نقش شهروندان در آلودگی هوا چیست؟

همچنین سرهنگ مراد مرادی، معاون آموزش و 
فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ با اشاره به نقش تک تک افراد جامعه در کاهش 
آلودگی هوا، گفت: »نقش افراد در کاهش آلودگی 

هوا از مقوالت رعایت حقوق شهروندی است.«
موضوع  روزافزون  »اهمیت  داد:  ادامه  او 
آالینده های  ازدیاد  به  رو  روند  و  محیط زیست 
زیست محیطی، مسئوالن امر را بر آن داشت تا افکار 
عمومی و اقشار مختلف جامعه را نسبت به داشتن 
هوای پاک، برانگیزند چراکه راهکار اصلی کاهش 
آلودگی هوا، مشارکت مردمی و تشریک مساعی بین 

نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی است.«
به گفته او علیرغم تصویب قوانین و مقررات 
الزم و تالش مسئولین متأسفانه باگذشت 20 سال 
از تصویب قانون جلوگیری از آلودگی هوا،  توفیق 
چندانی در این زمینه حاصل نشده است که علت 
این امر را باید در میزان مشارکت و نحوه دخالت و 
مسئولیت پذیری آحاد مختلف مردم جستجو کرد لذا 
شایسته است با سرلوحه قرار دادن اصل 50 قانون 
اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی 
قلمداد می کند، نسبت به ایفای نقش خود دراین باره، 

حساسیت ویژه ای داشته باشیم.
به گفته او باید توجه داشت که یک فرد می تواند 

هم نقش منفی و هم نقش مثبت در آلودگی هوا داشته 
باشد، به عنوان مثال خودروهای تک سرنشین به روند 
افزایش آلودگی هوا دامن می زنند اما افرادی که از 
وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند در جهت کاهش 

آلودگی هوا گام برمی دارند.
مرادی ادامه داد: »نقشی که ما در کاهش آالینده های 
زیست محیطی و باألخص کاهش آلودگی هوا، ایفا 
می  کنیم از مقوالت رعایت حقوق شهروندی است 
و از این جنبه هم تمام اشخاص حقیقی و حقوقی 
در قبال یکدیگر مسئولیت قانونی و حقوقی دارند. در 
جریان کاهش آلودگی هوا اشخاص حقیقی و حقوقی 
دارای نقش های کوتاه مدت و بلندمدت هستند که به 

برخی از آن ها در ادامه اشاره شده است:
- کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و توسعه 
سیستم حمل ونقل عمومی و ترغیب شهروندان به 

استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی
- استفاده از سوخت های پاک

- مراجعه مالکان خودرو به مراکز مجاز معاینه فنی 
و حصول اطمینان از سالمت زیست محیطی خودرو
- الزام سازندگان خودروها به رعایت آخرین 

استانداردهای زیست محیطی
- جایگزینی خودروهای نو و دارای استانداردهای 

باالتر به جای خودروهای فرسوده
- توسعه سیستم های مدیریت هوشمند ترافیک 

)ITS(
نصب  به  نقلیه  وسایل  دارندگان  تشویق   -
دستگاه های کاهش دهنده آالینده های خروجی از 

اگزوز خودروها.
- کاهش میزان سفرهای درون شهری از طریق 

توسعه دولت الکترونیک
- هم پیمایی و استفاده از خودروهای اشتراکی 
توسط ساکنان مجتمع های مسکونی و اعطای تسهیالت 
تشویقی به آن ها نیز از دیگر کمک های افراد برای 

کاهش آلودگی هوا به شمار می رود.«

ترافیک و آلودگی هوا دو معضل اساسی پایتخت

آلودگیهواسومینعاملمرگومیرتهرانیها
 اسماعیل دوستی، عضو شورای شهر تهران با 
تسلیت درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: 
»سوابق درخشان ایشان در روزهای سخت انقالب و 
جنگ بر کسی پوشیده نیست و این شخصیت بزرگ 
حقی به گردن همه مردم دارد لذا باید نام ایشان هم 
ماندگار بماند. باید هر چه سریع تر مکانی به نام این 
شخصیت مبارز نام گذاری شود. پیشنهاد من هم این 
است که این نام گذاری با توجه به جایگاه ایشان 
نباید نصف یک خیابان یا اتوبان باشد. پیشنهاد تغییر 
نام بزرگراه رسالت به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
را دارم. ازآنجایی که هاشمی امام جمعه تهران بود و 
اتوبان رسالت از مصلی آغاز می شود پیشنهاد تغییر 

نام این بزرگراه را دارم.«

 زهرا ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی، گفت: »متأسفانه ما قوانینی مربوط 
به حوزه زنان سرپرست خانوار که بتواند حمایت 
ویژه ای از این زنان داشته باشد نداریم و متولی 
خاصی هم در این زمینه وجود ندارد. هرچند مباحث 
مالی حوزه زنان بد سرپرست یا سرپرست خانوار 
را کمیته امداد تقبل می کند اما تنها مبالغ بسیار پایین 
و قطره چکانی به صورت ماهانه به این زنان کمک 
می شود؛  درصورتی که متأسفانه این زنان دریافتی 
دیگری ندارند. ما می بینیم که بسیاری از این زنان 
جوان هستند که سرپرست خانوار بوده و زندگی 
بسیار سختی دارند. در این میان زنان بد سرپرست 

هم با این مشکالت دست وپنجه نرم می کنند.«

 رضا اسماعیلی، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
پیرامون نقش مشاوران و جایگاه امور پرورشی در 
آسیب های  بروز  از  پیشگیری  به منظور  مدارس 
اجتماعی در مدارس با توجه به انتشار فیلمی از 
خودآزاری و خودزنی دانش آموزان در فضای مجازی 
گفت: »خودزنی، اوج احساس ناتوانی است که به 
فرد دست می دهد و به همین دلیل اگر جایگاه او در 
خانواده، در سیستم بزرگ تر مدرسه و پس ازآن در 
محیط اجتماعی به درستی تعریف نشود و احساس 
مفید بودن و توانمندی در او به وجود نیاید به نقطه ای 
می رسد که در درجه اول احساس بی تفاوتی و سپس 
رنجش از خود می کند. اگر این مسئله تشدید شود به 
آسیب رسانی به خود منتهی می شود. یکی از عوامل 
مهم و اثرگذار، جایگاه مطلوب دانش آموزان در 
ارتباط با خانواده، دوستان و نهادهای اجتماعی چون 
مدرسه است و اگر فرد احساس اثربخشی و تعلق و 
فایده مندی نداشته باشد در نهایت دچار بیگانگی از 
سیستم خانواده، مدرسه و اجتماع شده و چون راه 

برون رفتی ندارد دست به خودزنی می زند.«

 سرهنگ کارآگاه محمدرضا اکبری، معاون 
مبارزه با جعل و کاله برداری پلیس آگاهی ناجا 
گفت: »اخذ تسهیالت کالن از بانک ها، پایین بودن 
ضرایب امنیتی بعضی از اسناد، دریافت کارت عابر 
بانک، دسته چک و نیز ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتجاری با مدارک مفقودی و مسروقه از دیگر 
عوامل وقوع جعل به شمار می آید. عدم آشنایی 
برخی از ارگان ها و سازمان ها در خصوص نحوه 
احراز هویت واقعی افراد و نیز عدم ساماندهی انتشار 
آگهی در رسانه ها ازجمله وزارت ارشاد و صداوسیما 
باعث سوءاستفاده و کاله برداری های بسیاری در 

جامعه شده است.«

خبرخوان حوادث

 
اخبار

                                    
مسیر زندگی افراد و هنجارپذیری آنان از همان اوایل کودکی شان شکل می گیرد. مادران نقش مهمی را نسبت 
به فرزندان دختر خود ایفا می کنند. دختران نسبت به پسران در مقابل خواسته های والدین باالخص مادران بیشتر 
فروتنی نشان می دهند. چون بلوغ او زودتر از پسر اتفاق می افتد به ناچار نیاز ضروری به همدلی و صمیمیت با 
مادر دارد و از نظر محیطی نیز ارتباط دختر با مادر بیشتر از پدر است. سمیرا سادات میرشفیعیان،کارشناس ارشد 
رشته حقوق جزا و جرم شناسی، در خصوص بررسی زندگی چهار بزه دیده زن ساکن در مناطق 21 و 22 تهران  که 
روایت خود را بیان کرده اند در گفت وگو با خبرنگار ایسنا گفت: » به طور کلی تاثیر آسیب شناسی روانی مادران بر 
روی فرزندان را می توان از طریق روش های زیر تعیین کرد، انتقال ژنتیکی و ارثی، روابط دوسویه بین مادر و دختر، 
منطقه سکونت، شرایط اقتصادی و اجتماعی مادران، بیماری روانی مادران، سابقه محکومیت مادران. بر طبق آمار 
کلی پدران این افراد نسبت به همسران خود سلطه گری نشان داده و آنان را تحت خشونت های خانگی و جسمی 
قرار داده اند و سابقه اعتیاد به مصرف مواد مخدر داشته اند. این افراد حتی تحت خشونت های جسمی توسط مادران 
خود قرار گرفته اند.« وی افزود:»تمامی این موارد شرایط را مستعد آن نموده تا زنان تحت بزه دیدگی و بزهکاری 
قرار گیرند، بررسی های انجام شده حاکی از آن است که این دسته از زنان در سنین قبل از بلوغ، افسردگی را تجربه 
می کنند و رفتارهای نا بهنجار آنان ابتدا از محیط خانه شروع شده و سپس به اجتماع وارد شده است.« میرشفیعیان 

در ادامه با اشاره به این مطلب که اضطراب، ترس از آینده، تجاوز، اعتیاد به تریاک و هروئین از همان سنین کودکی 
منجر به بروز آسیب های اجتماعی آنان می شود، افزود: »اگر زنان در محیط خانواده خود به درستی تربیت نیابند 
می توانند خطرناک ترین بزهکاران اجتماعی محسوب شوند. سردی، نابسامانی، فقدان پدر یا بد سرپرست بودن، 
کثرت اوالد، طالق والدین، پایبند نبودن به قانون، مشاغل ضداجتماعی مادران در کنار فقدان روحیه اخالق و تربیت 
اسالمی از دیگر عوامل بزهکاری و بزه دیدگی زنان است.« این دانش آموخته جزا و جرم شناسی به منطقه سکونت، 
شرایط اقتصادی و اجتماعی مادران نیز اشاره کرد و یادآور شد: »از عمده دالیل تأثیرگذار در تربیت فرزندان فقر و 
عدم دسترسی به امکانات رفاهی و زندگی در مناطق فرودست است. وی اعتقاد دارد در محل سکونت، فقر تنها 
عامل جرم زا نیست، اما در منطقه هایی که اشخاص فقیر زیاد باشند، سرقت ها نسبتا متداول است و نقاط متروک 
و کثیف شهر در افزایش جرم موثر است. « وی به نقش بیماری روانی مادران اشاره کرد و گفت: »این دسته از 
بیماری ها توارثی بوده و به فرزندان دختر منتقل می شوند. به ویژه اختالل وسواس فکری، پارانویید سوءظن شدید 
و اسکیزوفرنی توهمات دیداری و شنیداری که عوامل محیطی آن را تشدید می کند. فرق این بیماران با افراد سالم 
این است که هرچه به ذهن آنان می رسد به مرحله عمل درمی آورند. میرشفیعیان در خصوص سابقه محکومیت 
مادران نیز افزود: »زندان به مثابه آموزشگاه جرم است، زنان بعد از خروج از آن به سهولت سایر جرایم را عملی 
می کنند. زمانی که این مادران در زندان به سر می برند فرزندان دختر آنان با سایر اقوام و یا در بهزیستی زندگی 

می کنند، به شکلی که بزه دیدگی و بزهکاری آنان تشدید می شود، در نهایت بعد از خروج مادران از زندان ممکن 
است فرزندان ارتکاب جرایم را از آنان آموزش ببینند. زندان دارای دو تاثیر مثبت و منفی خواهد بود. مثبت از لحاظ 
اصالح پذیری افراد، منفی به دلیل آموزشگاه جرم. وقتی مادران در زندان باشند طرد خانوادگی و اجتماعی هر دو با 
هم رخ می دهد، این مسأله باعث می شود آسیب پذیری دختران شدت یابد.« وی گفت: »اولین بزه دیدگی این زنان 
تجاوز و اعتیاد قبل از سن بلوغ بوده است. علت عمده بزه دیدگی می تواند مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی باشد اما این مادران در بزه دیدگی دختران خود مؤثرتر از بزهکاری آنان بوده اند. حضور دستگاه های 
اجرایی با افزایش هزینه ارتکاب جرایم، می تواند تا حدودی بزه دیدگی را کاهش دهد، اما بی بند و باری در خانواده، 
اختالفات خانوادگی حاد، اعتیاد، تشکیل خانه های فساد، نوع پوشش مادران، ساعات ورود و خروج آنان از منزل و 
سهل انگاری در تربیت فرزندان، باعث می شود ترس بزه دیدگی زنان همیشه همراه آنان باشد.« وی یادآور شد:» زنان 
بزهکار عمدتا دارای خانواده های از هم گسیخته بوده و خود بارها تجربه شکست در زندگی را داشته اند. احتمال 
انحراف افرادی که خانواده آنان پایبند به مسائل اعتقادی نبوده  و یکی از اعضای خانواده آنان بزهکار باشند بیشتر 
است. در نتیجه برای جلوگیری از سطح  آسیب های اجتماعی چنین افرادی می توان با هشدار الزم از وجود مراکز 
حمایتی و آموزش مهارت های الزم به خانواده باالخص مادران، آموزش مهارت های زندگی و مسایل جنسی و 

ارائه خدمات مالی تا حدودی بزه دیدگی و بزهکاری زنان ساکن در این مناطق را کاهش داد.«

بهترین هدیه
345 جلد تا کنون منتشر شده است پرتیراژترین   بیش از 000

کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاریخ طب در ایران

تلفن سفارشات:  22887356 

کشف 500 کیلو تریاک در 
میدان میوه و تره بار پایتخت

در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران 
پایگاه هفتم پلیس مشخص شد فردی به نام 
یاور در محدوده میدان تره بار مرکزی تهران اقدام 
به تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح وسیع با 
همکاری سایر قاچاقچیان از شرق کشور و سپس 
توزیع آن می کند. شناسایی و دستگیری نامبرده در 
دستور کار ماموران پایگاه هفتم پلیس مبارزه با 
مواد مخدر قرار گرفت و پس از زیر نظر گرفتن 
و اشراف اطالعاتی کامل میدان میوه و تره بار 
مرکزی به صورت شبانه روزی درنهایت سوژه با 
یک دستگاه خودرو وانت سفیدرنگ در قسمت 
غربی میدان تره بار شناسایی شد. با هماهنگی مقام 
قضائی و صدور دستور بازداشت متهم، طی یک 
اقدام ضربتی خودروی متهم متوقف و بازداشت 
شد و در بازرسی از خودروی وی پنج کارتن 
بار خیار که داخل آن 50 کیلوگرم تریاک در 10 
بسته که به طرز ماهرانه ای مخفی شده بود، کشف 
و ضبط شد.  متهم به پایگاه هفتم پلیس مبارزه 
با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل و به جرائمش 

اعتراف کرد.

پیگیری درخواست خانواده 
سهیال جورکش از سوی وزارت 

امورخارجه

در پی درخواست خانواده سهیال جورکش 
)قربانی اسیدپاشی اصفهان(، از وزیر امور خارجه 
کشورمان برای ایجاد تسهیالت الزم جهت سفر 
او به خارج از کشور برای ادامه درمان، وزارت 
امور خارجه با نگاه انسان دوستانه به موضوع و 
بر اساس دستور محمدجواد ظریف ، در حال 

پیگیری درخواست خانواده بیمار مزبور است.
چند روز پیش مادر سهیال جورکش با اشاره 
به آخرین وضعیت دخترش اعالم کرد که وی بر 
اساس تشخیص پزشکان برای ادامه معالجاتش و 
با توجه به اینکه شبکیه چشم او ازدست رفته و 
لکه سیاه چشم وی هرروز بیشتر می شود و لذا باید 
سریعا به خارج اعزام شود و اگر دیرتر جراحی 
شود شبکیه کاماًل از دست می رود و نظر به اینکه 
روند این اعزام دو، سه ماه به صورت عادی طول 
خواهد کشید از وزیر امور خارجه درخواست 

کمک کرد تا اعزام سهیال سریع تر انجام شود.
در پی انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت 
امور خارجه به این خبرگزاری اعالم کرد که بنا به 
دستور آقای وزیر، هماهنگی های الزم جهت اعزام 
بیمار مزبور جهت درمان فوری صادرشده و امیدوار 

است مقدمات کار هر چه زودتر فراهم شود.

چاپبیستویکم

نقش مادران در زندگی دختران
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سپید: همیشه به شیراز پایبند ماندید؟
من در سال 1326، در کازرون به دنیا آمدم. شهری از استان فارس که 120 

کیلومتر با شیراز فاصله دارد.
کازرون را می توان ازلحاظ فرهنگی بعد از شیراز، دومین شهر شاخص این 
منطقه نامید. شهر بیشاپور که در 10 کیلومتری کازرون قرار دارد در دوره 
ساسانیان پایتخت ایران بوده است. امروزه فقط ویرانه هایی از بیشاپور برجای 
مانده است. بیشاپور با 200 هکتار وسعت، از شهرهای مهم آن زمان و یکی 
از شاهراه های ارتباطی بوده است. بیشاپور گنجینه هایی از آثار ارزشمند 
ساسانی مانند معبد آناهیتا، کاخ والرین، ایوان موزاییک و ستون های سنگ 
یادبود بیشاپور را در خود جای داده است. من تمام دوران تحصیلم شیراز 
ماندم و حتی بعد از پایان دوره ام در آمریکا باز هم مستقیم به شیراز برگشتم.

سپید: شغل پدرتان چه بود؟
پدرم تاجر بود و محصوالتی گیاهی مثل کتیرا و شیره و صمغ درختان را 
به کشورهایی مثل آلمان صادر می کرد تا در صنعت الستیک سازی استفاده 
شود. خانواده ما متشکل بود از 5 خواهر و 4 برادر که من بزرگترین فرزند 
خانواده بودم. زمانی که وقت رفتن به مدرسه فرا رسید، پدر ما را برای 

ادامه زندگی به شیراز برد.

سپید: یعنی این حساسیت و دقت روی درس خواندن شما وجود داشت؟
پدرم همواره به تحصیل فرزندانش اهمیت می داد و شاید همین موضوع 
باعث شد برای اینکه بچه ها راحت تر بتوانند تحصیل کنند، به شیراز کوچ 
کنیم. اثر اهمیت دادن پدرم به تحصیل در تمام جنبه های زندگی افراد خانواده 
نمایان بود، تا جایی که برادرم که در رشته کشاورزی تحصیل کرده و حاال 
استاد کشاورزی دانشگاه تهران است. او تخصص و فوق تخصصش را 
از آمریکا گرفت و اولین فرد ایرانی بود که توانست نمایندگی فائو را در 
ایران داشته باشد. برادرم حاال بازنشسته شده و با بخش تحقیقاتی علوم 

کشاورزی کار می کند.

سپید: دوران کودکی تان در شیراز گذشت؟
دوران دبستان و دبیرستان من در شهر شیراز گذاشت، شهر شعر و ادب. 
من از همان دوران که خواندن و نوشتن را یاد گرفتم، به مطالعه بسیار 
عالقه داشتم. در دبستان از ما می خواستند که کتابخانه کوچکی برای 
خودمان داشته باشیم. همین شد که همزمان با خواندن و نوشتن کتاب های 
کارآگاهی و کتاب هایی مانند گلستان و بوستان سعدی نیز می خواندم. یادم 
می آید که رمان های مطرحی مثل جنگ و صلح یا بینوایان را در کالس 
چهارم ابتدایی مطالعه کردم. همین عالقه به مطالعه باعث شد تا در مدرسه 
مسئول ساخت روزنامه دیواری شوم. بچه ها را جمع می کردم تا بتوانم از 
نظریه های گوناگون استفاده کنم و در ساخت روزنامه به کار ببرم. عالقه 
من به مطالعه، با خواندن شعر همراه بود مثل هر شیرازی دیگری، جذب 
شدن به سوی حافظ عمق پیدا کرد و حاال من را به مطالعه هر روزه عرفان 

موالنا کشانده است.

سپید: این عالقه به کتابخوانی همیشه وجود داشت؟
درحال حاضر در کتابخانه شخصی ام حدود 800 جلد کتاب دارم و بیشتر 
مطالعه ام درباره موالنا و عرفان است تا بتوانم قدری، هرچند کم، به اندازه 
وسع خودم هم که شده ایشان را بشناسم. حاال هفته ای یک کتاب می خوانم.

سپید: با این همه مشغله فرصت دارید؟
جزو معدود انسان هایی هستم که بیشتر از 4 ساعت در روز نمی توانم بخوابم 
و می توانم بخش عمده ای از وقتم را صرف مطالعه و کار کنم. از هر 10 هزار 
نفر در دنیا، یک نفر به این بیماری کم خوابی دچار است. کم خوابی البته از 
ابتدا با من همراه بوده و تالش کردم تا به نحو درستی از آن استفاده کنم.

سپید: دوران مدرسه هم بچه درسخوانی بودید؟
در دوران دبستان و دبیرستان درس من خوب بود. توانستم دیپلمم را با 
رتبه ممتاز کسب کنم و نفر اول استان فارس شوم. به دلیل شغل پدرم، 
وضعیت مالی مناسبی داشتیم و من در دوران نوجوانی و تحصیل مجبور 
به کارکردن نبودم؛ اما روحیه انسانیت و کمک به باقی بندگان خدا همیشه 
با من بود و همین موضوع بود که من را به سمت رشته پزشکی کشاند. 
در قرآن ذکر شده است که »اگر یک نفر را کشتی، گویی همه را کشتی و 
اگر یک نفر را نجات دادی، گویی همه را نجات داده ای« و خب این اصل 
همیشه با من بوده است. همین شد که من بعد از گرفتن دیپلم، در کنکور 
دانشگاه پهلوی شیراز شرکت کردم و نفر اول کنکور پزشکی آن سال شدم.

سپید: ورودی چه سالی بودید؟
ورودی سال 1344 بودم. دوره عمومی پزشکی من همزمان بود با ظهور 
نسل فوق العاده پزشکی در تاریخ ایران. ما 38 نفر بودیم که توانستیم وارد 
دانشکده پزشکی شویم. همه قبول شدگان نفر اول دبیرستان هایشان در سراسر 
ایران بودند که وارد دانشکده پهلوی شیراز می شدند. سر کالس هایمان 
حتی از قومیت ها و کشورهای دیگر نیز دانشجو داشتیم، از دانشجوی 
عرب گرفته تا آمریکایی. تمام کالس ها هم به زبان انگلیسی برگزار می شد. 
ما برای بهبود زبان انگلیسی همزمان به کالس های زبان انجمن ایران و 
آمریکا می رفتیم. شیراز به دلیل قدمت تاریخی ای که داشت همیشه پر از 
توریست های مختلف بود. این بهانه ای می شد برای ما تا سر حرف را با 
توریست ها باز کنیم و تالش کنیم تا بتوانیم بهتر انگلیسی حرف بزنیم. آنها 
را برای گشت و گذار به مکان های مختلف شهر می بردیم و همین طور به 

خرج خودمان به رستوران می رفتیم تا فقط زبان یاد بگیریم.

سپید: وضعیت دانشکده پژشکی شیراز چگونه بود؟
آن دوران ما 8 سال پزشکی می خواندیم تا موفق به کسب مدرک پزشکی 
عمومی شویم. در دوره پزشکی عمومی، اکسترنی و انترنی داشتیم و در 
حد یک دستیار فعال بودیم. مسئولیت به عهده مان بود و باید پاسخگو 
می بودیم. استادان ما همگی تحصیلکرده آمریکا بودند و برای امتحان از 
دانشگاه پنسیلوانیا به دانشکده ما می آمدند. یادم می آید برای امتحان زنان 
و مامایی، رئیس بخش زنان و مامایی دانشگاه پنسیلوانیا به شیراز آمده بود 

تا از ما امتحان بگیرد و امتحان نیز کامال به زبان انگلیسی برگزار می شد.
به طور کلی، آن دوران فضا شاداب تر از حاال بود. ما به مادیات فکر نمی کردیم 
و عواید مالی این حرفه، برایمان اهمیتی نداشت. البته شاید دلیلش این بود 
که می دانستیم از لحاظ مالی تامین خواهیم بود. مثل حاال نبود که 40 هزار 
نفر بیکار در این حرفه هستند که کاری جز کار پزشکی انجام می دهند. 
آن دوران کسی جرات این را نداشت که بیاید در تلویزیون و راجع به 

پزشک ها بدوبیراه بگوید.

سپید: به نظر شما وجهه پزشکی خدشه دار شده است؟

بله به شدت. آن زمان پزشکی هنوز قداست داشت. معلمی و پزشکی و 
پرستاری مشاغلی الهی هستند. این افراد به دلیل عشقی که به انسان ها دارند، 

این راه را انتخاب می کنند.

سپید: فکر می کنید خود جامعه پزشکی در این حرمت شکنی ها هیچ 
نقشی نداشتند؟

نمی خواهم فقط از جامعه پزشکی بگویم و به همین دلیل از معلم ها نام 
می برم که شیره جانشان را می گذارند. معلم هایی که حاال مجبورند برای 
گذران ایام و تامین مخارج زندگی ساعت های بیشتری از ساعت کاری شان 
را در کالس های خصوصی بگذرانند. در دانشگاه پهلوی شیراز، ما فقط یک 
شغل داشتیم. اینکه از صبح تا شب به کالس درس بیاییم و به شکل پیوسته 
آموزش ببینیم. من هیچ وقت متعصبانه از جامعه پزشکی دفاع نمی کنم. قطعا 

ما هم در این داستان نقش داشتیم.

سپید: چه چیزی شما را به چشم پزشکی عالقه مند کرد؟
به طور کلی وجود دکتر خدادوست در دانشکده پزشکی و گروه چشم 

باعث شد که من به چشم پزشکی عالقه مند شوم. ایشان سال 1348 به 
دانشگاه شیراز آمدند. کار خودشان را با معلمی شروع کرده بودند، به دلیل 
خصوصیات انسانی و بار علمی که داشتند، به الگویی برای جامعه پزشکی 
تبدیل شده بودند. دکتر خدادوست عالقه وافری به تدریس داشت و شاید 
بتوان گفت که عاشق تدریس بود. کنجکاوی ایشان برای به دست آوردن 
علم زبانزد بود و ریسک پذیری شان در روحیه شهامت طلبی پزشکی همه 
ما تاثیرگذار بود؛ نوعی روحیه ریسک پذیری که در ایرانی ها به ندرت یافت 
می شود و همین طور پشتکار و افق دید خاص. در اینباره می توانم دکتر ملک 
حسینی را به یاد بیاورم که از روستایی دورافتاده در کهگیلویه و بویراحمد 
به دانشکده آمده بودند. دکتر ملک  حسینی مادرش را بر اثر بیماری کبد 
از دست داده بود. این موضوع در دکتر ملک حسینی عزمی را ایجاد کرده 

بود که بعدها بتواند نفر اول پیوند کبد در ایران باشد.

سپید: چطور شد به آمریکا رفتید؟
با سفارش دکتر اعلم و همین طور راهنمایی دکتر خدادوست، من به همراه 2 
دانشجوی پزشکی دیگر که همگی از افراد برتر چشم بودیم، برای دانشگاه 

با دکتر محمدحسین روزی طلب 

تربیت 3 هزار چشم پزشک و 28هزار جراحی حاصل عمرم بود

درنگ

 حمیده طاهری

اکنون 70 سال دارم و 43 سال است که چشم پزشک 
هستم. البته باید بگویم در این 70 سال بزرگ ترین 
دستاورد زندگی ام دوستان و همکاران خوبم بوده 
و هستند. در این 43 سال تمام تالشم را کرده ام تا 
رضایت بیماران و دانشجویانم را به دست آورم.

در آخر نیز فقط می توانم بگویم که عشق بورزید... 
عشق و عشق و عشق. زندگی انسان بر پایه 
عشق شکل می گیرد. عشق به مادر، عشق به 
کار، عشق  به  به وطن، عشق  خانواده، عشق 
به مردم، عشق به خدا و آنجا که عشق نباشد، 
زندگی وجود ندارد. پزشک باید با عشق در 
راه حرفه اش قدم بردارد. حاال اگر کسی که به 
پر کردن حساب بانکی اش فکر کند، به عشق 

پشت کرده و باخته است.
از  یکی  که  زندگی  به  است  مردی  نگاه  این 
خوشنام ترین چهره های چشم پزشکی در ایران 
است. محمدحسین روزی طلب تا به حال بیش 
از 300 چشم پزشک تربیت کرده است و همچنان 
با عشق و تعهد به حرفه اش نگاه می کند. او در 
تمام سال های کاری اش در دانشگاه شیراز ماند 
و یکی از چهره  هایی است که در تبدیل شیراز 
به عنوان قطب چشم پزشکی کشور نقش بسزایی 
داشت. او از اولین کسانی است که رشته پاتولوژی 

چشم را در ایران به وجود آورد.

  با وجود تمام گالیه هایی که دارم اگر دوباره به دنیا بیایم، حتما باز هم پزشکی می خوانم و به خصوص 
چشم پزشکی. چشم مافوق همه علوم است. همین که تو بتوانی برای بیماری بینایی را حفظ یا ایجاد 

کنی و کاری کنی که او بتواند دوباره چشم به جهان بگشاید، بزرگ ترین شادی جهان است. 
  پدرم همواره به تحصیل فرزندانش اهمیت می داد و شاید همین موضوع باعث شد برای اینکه بچه ها 

راحت تر بتوانند تحصیل کنند، به شیراز کوچ کنیم.

 درحال حاضر در کتابخانه شخصی ام حدود 800 جلد کتاب دارم و بیشتر مطالعه ام درباره موالنا و 
عرفان است تا بتوانم قدری، هرچند کم، به اندازه وسع خودم هم که شده ایشان را بشناسم. حاال هفته ای 

یک کتاب می خوانم.
 دوره عمومی پزشکی من همزمان بود با ظهور نسل فوق العاده پزشکی در تاریخ ایران. ما 38 نفر 

بودیم که توانستیم وارد دانشکده پزشکی شویم. همه قبول شدگان نفر اول دبیرستان هایشان در سراسر 
ایران بودند که وارد دانشکده پهلوی شیراز می شدند. سر کالس هایمان حتی از قومیت ها و کشورهای 

دیگر نیز دانشجو داشتیم، از دانشجوی عرب گرفته تا آمریکایی.

 آن دوران ما 8 سال پزشکی می خواندیم تا موفق به کسب مدرک پزشکی عمومی شویم. در دوره 
پزشکی عمومی، اکسترنی و انترنی داشتیم و در حد یک دستیار فعال بودیم. مسئولیت به عهده مان بود 

و باید پاسخگو می بودیم.

  نمی خواهم فقط از جامعه پزشکی بگویم و به همین دلیل از معلم ها نام می برم که شیره جانشان را 
می گذارند. معلم هایی که حاال مجبورند برای گذران ایام و تامین مخارج زندگی ساعت های بیشتری از 

ساعت کاری شان را در کالس های خصوصی بگذرانند.

خالصه گفت وگو
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با دکتر محمدحسین روزی طلب 

تربیت 3 هزار چشم پزشک و 28هزار جراحی حاصل عمرم بود

جان  هاپکینز آمریکا بورسیه شدیم و برای اخذ مدرک فوق تخصص 
به آمریکا رفتیم. در آن زمان دکتر گرین از استادان دانشگاه جان 
 هاپکینز خواست که من در دانشگاه جان هاپکینز بمانم؛ اما در 
1356، بعد از 2 سال به ایران برگشتم و ورودم به ایران، همزمان 
شده بود با شور انقالب و تفکرات انقالبی که من نیز همراه آن 
شدم. همان سال های قبل از انقالب بود که با حقوقی مکفی برای 
گذران زندگی، توانستم استاد دانشگاه شوم. اما به مرور جامعه به 
سمت مادی شدن پیش رفت و این حرفه هم عقب نماند و ما را 

به سمت کارهای اقتصادی کشاند.
عالوه بر دوره فوق تخصصی که در دانشگاه جان  هاپکینز گذراندم، 
دوره های مختلف دیگری را نیز در خارج از کشور طی کردم. تا 
جایی که یادم می آید بعد از انقالب 5 دوره کوتاه را در خارج از 

کشور به پایان رساندم.

سپید: چه سالی ازدواج کردید؟
در 23 سالگی ازدواج کردم. همسرم را در یک عروسی از دور دیدم. 
فهمیدم که با مادرش زندگی می کند و 3 ساله بوده که پدرش فوت 
شده است. با دست خالی به خواستگاری اش رفتم و به مادرش 
گفتم که دختر شما را می خواهم و دانشجوی پزشکی هستم و از 
خودم هم چیزی ندارم. همسرم دیپلم داشت و برای راحتی بچه ها 
هیچ وقت نتوانست ادامه تحصیل بدهد. روزی او را با خودم به 
شیراز بردم و بدون هیچ گونه تشریفات یا مراسم خاصی رفتیم سر 
خانه و زندگی مان. من تازه ازدواج کرده بودم و سال سوم یا چهارم 
پزشکی بودم که پدرم فوت کرد. آن دوران من می رفتم اتوپسی، 
نمونه های جراحی را می آوردم، نقاشی می کردم و ماهی 300 تومان 
می گرفتم. بعد از فوت پدر حصر وراثت شد و آنچه را از او مانده 
بود، تقسیم کردیم. البته باید بگویم که آن دوران همان 300 تومان 
زندگی ما را پیش می برد. به هرحال آن زمان پیکان 16هزار تومان 

بود و من در دوره دستیاری توانستم پیکان بخرم.

سپید: چند بچه دارید؟

من 4 دختر دارم و 2 نوه که هر 2 پسر هستند. 3 تا از دخترهایم 
ازدواج کرده اند. یکی از دامادهایم استاد بیهوشی است و دیگری جراح 
اورلوژی. دخترهایم نیز اولی پرستاری خوانده، دومی دندان پزشکی، 
سومی لیسانس خاک شناسی دارد و چهارمی هم که حاال آمریکاست، 
داروسازی خوانده است. به طور کلی هر پدر و مادری دوست دارد 
که فرزندانش تحصیل کنند و بتوانند در رتبه های برتر اجتماع قرار 
بگیرند. طبعا من و همسرم نیز برای این موضوع برنامه ای را در 
پیش گرفتیم و بچه ها را تشویق کردیم تا بتوانند به آنچه که لیاقتش 

را دارند، برسند.

سپید: وضعیت کنونی دانشگده پزشکی شیراز را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

حاال خیلی چیزها با گذشته فرق کرده است. متاسفانه دانشکده 
پزشکی شیراز نتوانست ساختار منظم خودش را حفظ کند. اما 
حاال دانشجوها نیز چهره هایشان فرق کرده و از یکدستی و نظمی 

که ما در دوران دانشجویی داشتیم، خبری نیست.
زمان معدل گیری نمرات به این نحو بود که A،90 تا 100 بود 
و B ،80 تا C 90، 70  تا80 دانشجوی پزشکی اگر c+ نبود
Y  یعنی اگر بیشتر از 70 نمی گرفت، اجازه ورود به دانشگاه 
را نداشت. مثال اگر ما در سال دوم که 10 درس داشتیم، یک 
درس را مردود می شدیم، باید سال بعد تمام درس ها را امتحان 
می دادیم. خب اینطوری کسی که در این رشته تحصیل می کند و 
در این رشته می ماند، به ارزش آن نیز آگاه خواهد بود. ما استاد 
مشاور داشتیم. هر استاد مشاور می توانست 3 دانشجو داشته باشد. 
ما با استاد مشاور رابطه تنگاتنگ داشتیم، رابطه تنگاتنگی که به 
شناخت از همدیگر ختم می شد. حتی ما برای شام یا ناهار به 
خانه آنها می رفتیم و درباره مشکالت مختلف درسی با هم حرف 
می زدیم و مشاوره هایی را که نیاز داشتیم، می گرفتیم. من زمانی 
که خودم نیز استاد شدم، همین کار را ادامه دادم. البته به مرور 

این رسم از بین رفت.

سپید: تا به حال چند چشم پزشک تربیت کرده اید؟
من 22 سال عضو کمیته تخصصی بورد چشم بودم. قریب به 300 
چشم پزشک تربیت کردم که 30 یا 40 نفرشان به آمریکا رفتند و 
باقی همه در ایران به طبابت مشغولند؛ مثل دکتر سهیلیان که حاال 
در بیمارستان لبافی نژاد هستند یا دکتر مدرس زاده، دکتر نیک اقبالی، 
دکتر فرید کریمیان و خیلی های دیگر از این عزیزان. این تعداد در 
رشته پاتولوژی چشم که از لحاظ مالی نیز در درجه باالیی قرار 

ندارد، تعداد شایان توجهی است.

سپید: چرا پاتولوژی چشم رشته ناشناخته ای است؟
رشته ای است که برای دفاع از حقوق آن باید به وزارت بهداشت 
برویم و توضیح بدهیم این رشته چه اهمیتی در علم پزشکی دارد 
و چرا باید در جذب نیرو برای آن کوشید. من اولین نفری هستم 
که این رشته را وارد ایران کردم و به همراه خانم دکتر رضایی که 
از انگلستان آمده بودند، حدود 9 سال روی فلوی آن کار کردیم 
و توانستیم در این مدت 7 فلو در این رشته تربیت کنیم. به این 
نحو که فلوها یک سال نزد من بودند و یک سال هم به تهران 
و بانک چشم می رفتند تا نزد خانم دکتر رضایی آموزش ببینند.

حاال اما دیگر هیچ چیز مثل سابق نیست. همکاران خوب بسیار 
میزان علم و  به  باید  که  آمده اند  کار  داریم، جوان هایی روی 
عملشان بالید. در این عصر و زمانه، شیوه های جراحی در تمامی 
رشته های پزشکی تغییر کرده و پیشرفت های چشمگیری داشته 
است. در این بین شاید درصدی هم باشند که کارشان را درست 
انجام ندهند و هدفی غیر از انسانیت داشته باشند؛ اما آنها تعداد 

محدودی هستند.

سپید: اگر دوباره حق انتخاب داشته باشید باز هم پزشک می شوید؟
با وجود تمام گالیه هایی که دارم اگر دوباره به دنیا بیایم، حتما باز 
هم پزشکی می خوانم و به خصوص چشم پزشکی. چشم مافوق 
همه علوم است. همین که تو بتوانی برای بیماری بینایی را حفظ یا 
ایجاد کنی و کاری کنی که او بتواند دوباره چشم به جهان بگشاید، 
بزرگ ترین شادی جهان است. در این رشته مریض ها خیلی مشکل 
دارند، مثال بیماری که به دلیل آب مروارید بینایی ندارد، فردای 

جراحی می تواند ببیند و این دیدن خیلی برای بیمار مهم است.

سپید: چرا اینقدر چشم برایتان مهم است؟
ما 5 حس داریم: بینایی، شنوایی، چشایی، المسه و بویایی. 70 درصد 
ارتباطی که مغز ما با محیط دارد، از طریق بینایی است. یعنی درک 
انسان ها از راه چشم است و بعد گوش. اول چشم است و بعد 
شنوایی و بویایی. انسان ها حتی می توانند از طریق نگاه با هم حرف 
بزنند. مثل نگاهی که موالنا از شمس می گیرد. موالنا پیش نمازی بوده 
که شمس متحولش می کند. من در دوره کودکی وقتی که درباره 
شغل آینده ام انشا می نوشتم، می گفتم که می خواهم پزشک شوم. 
البته شاید دلیل عمده اش این بود که مردم در آن دوران خیلی به 
پزشک احترام می گذاشتند. بیماری و مصیبت زیاد دوست داشته 

باشد و بتواند با آنها تعامل کند. 

نیمنگاه

 بهنام مؤذن

درمان یعنی رفاقت با بیمار
 من اول با مریض هایم رفیق می شوم و بعد آنها را درمان می کنم. تا او را نشناسم 
و او به من اعتماد نکند، اصوال درمان اتفاق نمی افتد. برایشان وقت می گذارم. 
ساعتی 3 مریض بیشتر نمی بینیم تا برای هرکدام وقت کافی داشته باشم. خیلی 
هم جراحی نمی کنم و تنها عمل های تخصصی را خودم انجام می دهم. در کل 
پزشکی با زندگی همراه است، با جان بخشیدن و این برای من به شدت مهم است.
  خاطره ای برایتان تعریف می کنم. یادم می آید اهواز بودیم و تعداد زیادی 
مجروح را از خط اول جبهه به بیمارستان آورده بودند. رزمنده ای بود بلند باال که 
فکر کنم حدود 2 متر قد داشت. جوان بود و شاید 21 یا 22 سال بیشتر نداشت. 
تمام شکمش پر از ترکش بود و حتی روده هایش هم سوراخ شده بودند. من 
به همراه 5 پزشک دیگر باالی سرش بودیم. 3 نفر روی سینه و 3 نفر روی 
شکم کار می کردند. من در مقام چشم پزشک هم حتی کمک می کردم تا زندگی 
را به این رزمنده برگردانم. چند روز بعد که دیدم سرجایش نشسته و حالش 
بهتر است، با تمام وجود خوشحال شدم. این شادی نه در پزشکی که در تمام 
عرصه ها وجود دارد. یک هنرمند نیز وقتی قطعه ای موسیقی می سازد یا تابلویی 
را خلق می کند یا زمانی که با اثرش روی کسی تاثیر بگذارد، شاد خواهد شد.

خدا خودش زیباست، آفریدگاری که توانسته زیبایی را خلق کند. با اطمینان 
می توان گفت که خودش کمال زیبایی هاست. همین است که باعث می شود ما 
نیز به سمت زیبایی گرایش داشته باشیم. زیبا فکرکردن، زیبا دیدن و زیبا سخن 
گفتن. چرا ما هیچ وقت از آدم های هتاک و بددهن خوشمان نمی آید؟ عشق نیز 
کمال زیبایی های بشر است و نیروی برتری آن را آفریده، آفریدگار زیبا. زندگی 
انسان بر پایه عشق شکل می گیرد. عشق به مادر، عشق به خانواده، عشق به 
وطن، عشق به کار، عشق به مردم، عشق به خدا و آنجا که عشق نباشد، زندگی 
وجود ندارد. پزشک باید با عشق در راه حرفه اش قدم بردارد. در این بین کسی 
که به پر کردن حساب بانکی اش فکر کند، به عشق پشت کرده و باخته است.

  زندگی انسان براساس عشق است و آنجا که عشق نیست، زندگی نیست. 
پس باید به این حرفه عشق بورزید و اگر عشق نورزید، زندگی وجود نخواهد 
داشت. من هیچ وقت پزشکی ثروتمند، به آن مفهوم که در جامعه رایج است، 
نبودم. به دلیل اینکه دخترم ساکن خارج از کشور است، می توانم فقط با تهیه 
پول بلیط، سالی 2 بار به آمریکا سفر کنم و زندگی بدون افراط و تفریطی نیز در 
اینجا دارم. هیچ وقت اهل مال اندوزی نبوده و نیستم و اصال نخواستم که داشته 
باشم. همیشه خدا را در کنار خودم دیده ام. چه آن روز که از بین آن همه دانشجو 
فقط من و 3 نفر دیگر برای رفتن به آمریکا انتخاب شدیم و چه در باقی روزها و 
لحظه هایی که در زندگی داشته ام و آن 27-28 هزار عمل جراحی که انجام داده ام.

 یکی از گزینه هایی که به مثابه دستاورد یک عمر زندگی حرفه ای می توانم به 
آن اشاره کنم، تکنیکی است که در عمل انسداد مجرای اشکی به دست آوردم. 
با این کار توانستم آن شکل از جراحی را که انجامش یک ساعت و نیم به 
طول می کشید، به 10 دقیقه برسانم. حاال موفقیتی 94 درصدی دارم و بدون 
خونریزی می توانم این جراحی را انجام دهم و چون پوست باز نمی شود و 
بخیه نمی خورد، مریض می تواند خیلی زود مرخص شود. در خارج از کشور 
این عمل با دستگاه لیزر انجام می شود. من آن دستگاه لیزر را به ایران آوردم. در 
نهایت از طریق همین دستگاه به این نتیجه رسیدم که به جای اندوسکوپی که 
عملی طوالنی است، از روش خودم استفاده کنم. حاال من بدون اندوسکوپ و 

لیزر به موفقیت باالتری در مقابل عمل با لیزر دست پیدا کردم.
 اکنون 70 سال دارم و 43 سال است که چشم پزشک هستم. البته باید بگویم 
در این 70 سال بزرگ ترین دستاورد زندگی ام دوستان و همکاران خوبم بوده و 
هستند. در این 43 سال تمام تالشم را کرده ام تا رضایت بیماران و دانشجویانم 

را به دست آورم.
 در آخر نیز تنها می توانم بگویم که عشق بورزید... عشق و عشق و عشق.



سپید را در اینستاگرام دنبال کنید
sepidonline



 ترجمه: آتوسا آرمین

سرطان کماکان در جهان رتبه اول را در علت مرگ 
دارد ولی نسل جدید درمان، که در مرحله آزمایشات 
کلینیکی خود هستند، می تواند امیدبخش میلیون ها 
بیمار مبتال باشد. در میان روش های جدید و داروهایی 
که وارد عرصه درمان خواهد شد به شرح مختصرسه 

دارویی که از همه شاخص تر هستند، می پردازیم.

تاییدنهاییبازدارندهچکپوینتها 1
در سال 2015 استفاده از بازدارنده چک پوینت به عنوان 
روشی درمانی شروع شد. در این روش از فعالیت 
سلول های  به  که  می شود  جلوگیری  پروتیین هایی 
سرطانی کمک می کنند تا خود را از چشم سیستم 
ایمنی پنهان کنند. این روش می تواند مسیر مبارزه 

را با این بیماری کشنده به نفع ما تغییر دهد. 
داروی  بازدارنده  داروهای  موثرترین  از  یکی 
Keytruda ساخت شرکت دارویی Merk است 
 FDA که در حال اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو
ایاالت متحده است. این دارواز گروه بازدارنده های 
PD-1 است و در اصل برای استفاده در مرحله ای 
مواجه  شکست  با  درمانی  مرسوم  روش های  که 
تاییدیه  درمان  شانس  آخرین  به عنوان  می شدند، 
از آن مشخص شد که نقش  گرفته بود ولی پس 
آن برجسته تر از آن است که تنها به عنوان آخرین 

امید درمان تجویز شود. 
پاییز گذشته سازمان غذا و دارو مجوز استفاده از آن 
را به عنوان خط اول درمان سرطان متاستاتیک ریه 
صادر کرد. در این نوع سرطان ریه تومورها بزرگ 
 ALKو EGFR بوده و فاقد ژن های جهش یافته
هستند. تاییدیه سازمان غذا و داروی ایاالت متحده بر 
 Keytruda مبنای مشاهداتی است که نشان می دهد

با  در درمان موثرتر از شیمی درمانی عمل می کند. 
مصرف این دارو پیشرفت بیماری کمتر وشانس زنده 
ماندن افزایش می یابد. طبق آمار کاهش 50 درصدی 
دارو  این  با مصرف  بیماری  پیشرفت  اثر  بر  مرگ 
مشاهده شده است. در حال حاضر پرفروش ترین 
محصول   OPdivo بازدارنده چک پوینت  داروی 
Bristol-Myer است ولی انتظار می رود که این 
کند  واگذار   Keytruda به  را  جایگاهش  دارو 
زیرا تاکنون نتوانسته برتری الزم را نسبت به انجام 

شیمی درمانی کسب کند

استفادهازدرمانهایشخصیسازیشده 2 .
تایید استفاده از Keytruda شامل بیمارانی نمی شود 
که ALK مثبت هستند اما این به معنی نبودن جایگزین 
مناسب و قطع امید از زندگی طوالنی تر برای این 
دسته از بیماران نیست. شرکت دارویی Ariad داروی 
brigatinib را عرضه کرده که بررسی اطالعات 
حاصل از مصرف آن نشان می دهد پاسخ 55 درصد 
بیماران به آن مثبت بوده و بیمارانی که دچار متاستاز 
مغزی بوده اند پس از مصرف دارو بطور متوسط 18/4 

ماه آثاری از سلول بدخیم در جمجمه شان مشخص 
نبوده است. این دارو در صف کسب مجوز از سازمان 
غذا و دارو قرار دارد و در صورتی که در ماه آوریل 
به  امید بسیاری  نهاد را کسب کند  این  چراغ سبز 

درمان بیماران ALK مثبت وجود خواهد داشت.

ـتخیلیکهواقعیت داستانهایعلمی 3
پیداکردهاند

برای بیمارانی که درگیر نوع درمان نشدنی سرطان 
خون هستند، تقویت سلول های T برای پیدا کردن 
و از بین بردن سلول های سرطانی هر روز به دستیابی 
زنده  بیماران  دل  را  درمان  امید  و  شده  نزدیک تر 
می کند. شرکت دارویی Kite Pharma با بازتولید 
سلول های T آنها را به نحوی مهندسی می کند که 
بتوانند پروتیین CD19 را که روی سطح سلول های 
در  کنند.  آسانی شناسایی  به  دارند  قرار   B بدخیم 
مطالعاتی که تاکنون انجام شده انجام این روش با 
نتایج اعجاب آوری همراه بوده است. در 76 درصد 
 DLBCL (diffuse large مواردی که مبتال به لنفوم
(B-cell lymphoma بوده وشرایط الزم را برای 
 KTE-C19 به  نداشتند،  بنیادی  پیوند سلول های 
ساخت Kite Pharma واکنش مثبت نشان دادند 
و 47 درصد از این گروه کامال درمان شدند. تجزیه و 
تحلیل آمار به دست آمده از بیمارانی که شیمی درمانی 
شده بودند و افرادی که از این دارو استفاده کرده 
بودند نشان داد 26 درصد افرادی که به درمان متعارف 
پاسخ نداده اند با استفاده از این دارو به درمان نسبی و 
8 درصد به بهبود کامل دست یافته اند. انتظار می رود 
که با انجام مراحل تکمیل این دارو در 3 ماهه اول 
سال 2017 و کسب مجوز سازمان غذا و دارو تا 

پایان سال جاری وارد عرصه دارو و درمان شود.
 FoxBusiness :منبع

در نوامبر 2015 یک خانم 42 ساله به علت اشکال در راه رفتن، تنگي 
نفس و احساس سبکي  سر به بخش اورژانس مراجعه کرد. بیمار روز 
قبل از مراجعه، یک سفر 1/5 ساعته با خودرو انجام داده بود و پس از آن 
دچار درد کمر و باسن چپ با انتشار به مچ پا شده بود. فرداي آن روز 
پاي چپ بیمار تغییر رنگ پیدا کرده و بنفش شده بود. نکته مثبتي در 
سابقه طبي بیمار وجود نداشت. بیمار از 4 سال قبل از لووتیروکسین و از 
1 سال قبل از یک داروي ضدبارداري خوراکي ترکیبي با دوز پایین که 
حاوي دروسپیرنون (drospirenone) و اتینیل استرادیول بود، استفاده 
مي کرد. بیمار سیگار نمي کشید و به ندرت الکل مي نوشید. وي مختصري 
اضافه وزن داشت و از 3 روز پیش از مراجعه رژیم شدیدي را آغاز کرده 
بود که شامل 225 گرم گریپ فروت در هر روز صبح بود در حالي که 

بیمار پیشتر به ندرت گریپ فروت مي خورد.
در بخش اورژانس پاي چپ بیمار دچار تورم و سفتي منتشر همراه 
با تغییر رنگ آبي و لیودو رتیکوالریس در سرتاسر آن بود. نبض هاي 
فمورال، پوپلیتئال و دورسالیس پدیس لمس مي شدند. سونوگرافي داپلر 
وجود ترومبوز وریدهاي عمقي را که از ورید ایلیاک خارجي تا عروق 
ساق پا گسترش پیدا کرده بود، نشان مي داد. باتوجه به وجود فلگمازیا 
سروال دولنس (phlegmasia caerulea dolens) و به علت نگراني 
در مورد احتمال بروز گانگرن برگشت ناپذیر و از بین رفتن عضو، تزریق 
وریدي هپارین با دوز کامل به سرعت آغاز و بیمار تحت عمل ترومبولیز با 
فعال کننده پالسمینوژن بافتي نوترکیب(rtPA) از طریق کاتتر قرار گرفت. 
رادیوگرافي با ماده حاجب، وجود تنگي را در ورید ایلیاک مشترک چپ 
تقریبا در محل مهره پنجم کمري نشان مي داد (شکل1) که مطرح کننده 
نشانگان مي ـ ترنر (May – Thurner) بود. یک استنت در محل تنگي 
تعبیه شد. درد و تغییر رنگ پا تا عصر، همان روز به طور کامل برطرف 
شد و ونوگرافي 24 ساعت بعد باز بودن ورید و استنت را تایید کرد. بیمار 
پس از تبدیل داروي ضدانعقاد تزریقي به نوع خوراکي ترخیص شد و 
پس از شروع دوره 6 ماهه درمان با وارفارین مصرف داروي ضدبارداري 
خوراکي را نیز متوقف کرد. ارزیابي بیمار از نظر ترومبوفیلي که به صورت 
سرپایي انجام شد نشان داد بیمار از لحاظ جهش در فاکتور 5 لیدن مثبت 
است. در آخرین ویزیت پیگیري در فوریه 2016 بیمار بدون عالمت بود.
نشانگان مي ـ ترنر در سال 1957 توصیف شد، با این حال ویرشو اولین 
کسي بود که در سال 1851 عنوان کرد خطر ترومبوز، وریدي عمقي در 
پاي چپ 3 برابر بیشتر از پاي راست است. این نشانگان در نتیجه فشرده 
شدن ورید ایلیاک مشترک چپ بین شریان ایلیاک مشترک در قدام آن و 
تنه مهره پنجم کمري در خلف آن ایجاد مي شود. مواجهه طوالني مدت با 
نبض شریاني باعث هیپرپالزي اینتیماي ورید مي شود و در نهایت ترومبوز 
ورید ایلیوفمورال رخ مي دهد. تنگي ورید ایلیاک چپ پدیده نادري نیست 
اما به هر حال براي ایجاد ترومبوز وجود هر سه جزء تریاد ویرشو یعني 
استاز، آسیب آندوتلیوم و بیش  انعقادپذیري ضروري است. عوامل انعقادزا 
در بیمار مورد بحث شامل جهش در فاکتور 5 لیدن و مصرف داروهاي 
ضدبارداري حاوي استروژن بوده اند. اما چه چیزي باعث برهم خوردن 
تعادل و ایجاد ترومبوز وریدي حاد در آن روز شده بود؟ احتماال ورید 
ایلیاک تنگ بیمار طي مسافرت با اتومبیل در اثر فلکسیون هیپ فشرده 
و دچار استاز شده است. به نظر مي رسد رژیم غذایي جدید نیز باعث 
تشدید وضعیت بیش انعقادپذیري بیمار شده باشد. آب گریپ فروت 
 P450 یک آنزیم سیتوکروم ، CYP3A4 مي تواند با مهار کردن آنزیم
که به مقادیر زیاد در دیوار روده کوچک وجود دارد، باعث افزایش زیست 
ـ فراهمي(bioavailability) اتینیل  استرادیول شود. این آنزیم بسیاري 
از داروها از جمله اتینیل  استرادیول، دي هیدروپیریدین ها و استاتین ها را 
متابولیزه مي کند. مهار آنزیم CYP3A4 به وسیله آب گریپ فروت به 
احتمال زیاد ناشي از افزایش تخریب این آنزیم است. باتوجه به نیمه  عمر 
موثر 12 ساعتي آب گریپ فروت، در صورت مصرف روزانه این ماده 
احتمال بروز تاثیر تجمعي وجود دارد اما میزان اهمیت این تغییرات در 
افراد مختلف متفاوت است؛ به عنوان مثال افرادي که به طور ارثي مقادیر 
زیادي از این آنزیم را در دیواره روده کوچک خود دارند، با مصرف آب 
گریپ فروت دچار بیشترین کاهش در مقادیر آنزیم مي شوند و ممکن 

است حداکثر غلظت داروها در آنها تا 6 برابر افزایش یابد.
New England Journal of Medicine :منبع

ـترنر نشانگانمي تحـققداسـتانهـایعلـمیتخیلـی

با  شدید  تا  متوسط  وولگاریس  پسوریازیس 
کوموربیدیتی های متعدد و بالقوه تهدید کننده حیات، 
از جمله دیابت، سندرم متابولیک، بیماری عروق 
کرونر و انفارکتوس میوکارد در ارتباط است. این 
ارتباط ها، پیشنهاد می کنند که پسوریازیس به عنوان 
یک وضعیت التهابی مزمن، بیماران مبتال را در معرض 
بیماری های قلبی عروقی قرار می دهد. در حقیقت، 
بیماران مبتال به پسوریازیس که با مهارکننده های 
TNF alpha تحت درمان قرار می گیرند، با کاهش 
مارکر پیش التهابی پروتئین واکنشی C و کاهش در 
ضخامت اینتیماـ  مدیای شریانی مواجه می شوند. 
این یافته های وسوسه انگیز، احتمال این مساله را 
افزایش می دهد که داروهای بیولوژیکی با هدف 
 TNF alpha،) قرار دادن سیتوکین های پیش التهابی
IL12/23 و IL-17) ممکن است بتوانند پیشرفت 

بیماری شریان کرونری (CAD) را در بیماران مبتال به 
پسوریازیس وولگاریس به تاخیر اندازد.

بالینی  به منظور ارزیابی این ایده، محققان یک مطالعه 
آینده نگر، با کنترل پالسبو و کور شده را از طرف مشاهده گر 
انجام دادند که در آن 56 بیمار بزرگسال (71 درصد مرد) 
مبتال به پسوریازیس وولگاریس (نمره PASI، حداقل 
10) وارد شدند. بیماران با CAD عالمتدار از مطالعه کنار 
گذاشته شدند. همه بیماران در ابتدای مطالعه و در دوره 
پیگیری سی تی شریان کرونری انجام دادند. نیمی از شرکت 
کنندگان با داروهای بیولوژیک، در درجه اول با آدالیموماب 
adalimumab درمان شدند. 56 بیمار گروه کنترل نیز 
تمامی خصوصیات بیماران گروه درمان را داشتند، اما از 

درمان سیستمیک سر باز زدند.
به  خوبی  به  بیولوژیک  درمان  کننده  دریافت  بیماران 
درمان پاسخ دادند، با میانگین کاهش نمره PASI معادل 
87/6 درصد. برای ارزیابی درمان بیولوژیک بر پیشرفت 

 coronary پالک های آترواسکلروتیک، محققان هم از
 CT بدون ماده حاجب و هم از artery calcium CT
آنژیوگرافی کرونری با ماده حاجب، در ابتدای مطالعه و 
13 ماه پس از درمان، استفاده کردند.  در بررسی های نهایی 

مشخص شد:
1) نمره های کلسیم شریان کرونر در گروه مداخله ثابت ماند 
اما در گروه کنترل پیشرفت داشت. این اختالف بین دو گروه 

از نظر آماری معنی دار بود.
2) تعداد سگمنت های شریان کرونر با باریک شدگی لومینال 

در هر دو گروه تغییری نکرد.
3) در مقابل، شدت باریک شدگی لومینال در گروه درمان 
تغییری نکرد، اما در گروه کنترل بدتر شد. این موضوع همسو 

با پیشرفت بیماری اترواسکلروتیک در آینده است.
4) میانگین سطح سرمی CRP در گروه درمان افت داشت، 
اما در گروه کنترل تغییری نکرد. در مقابل، میانگین سطح 

سرمی لیپید در هر دو گروه درمان و کنترل ثابل باقی ماند.

دیدگاه
ارتباط میان پسوریازیس و بیماری قلبی عروقی به 
خوبی اثبات شده و مطالعات قبلی هم نشان داده اند 
که مسدود کردن سیتوکاین های پیش التهابی مانند 
TNF alpha، می تواند سرم مارکرهای التهابی را 
کاهش داده و شاید پیشرفت بیماری قلبی عروقی 

را به تعویق بی اندازد.
محققان این مطالعه، با یافته های خود، شواهد 
دلگرم  داده های  رشد  به  رو  بدنه  به  بیشتری 
کننده افزودند که نشان می دهد چگونه درمان 
بیولوژیکی پیشرفت پالک های آترواسکلروتیک 
کرونری را کند می کند. حداقل آنکه طی دوره 13 
ماهه این مطالعه، بیماران مبتال به پسوریازیس 
 CAD عالیم  از  شواهدی  هیچگونه  شدید 
نداشتند. البته محققان در این مطالعه بیماران با 
CAD عالمتدار یا عوامل خطر قلبی عروقی کنترل نشده ماژور 
 CAV یا افرادی را با حوادث قلبی عروقی قبلی یا کسانی را که
انجام داده بودند، حذف کردند. بنابراین، این نتایج نمی تواند به 
همه جمعیت عمومی بیماران مبتال به پسوریازیس تعمیم شود.

نکته قابل توجه آنکه، هرچند نتایج به دست آمده دلگرم کننده 
هستند، مطالعات بیشتری باید انجام شود تا مشخص شود 
آیا این رویکرد باعث هرگونه کاهشی در مورتالیتی مرتبط 
با CAD در بیماران مبتال به پسوریازیس یا دیگر شرایط 
التهابی که داروهای بیولوژیکی استفاده می کنند، خواهد شد یا 
خیر. همچنین به انجام مطالعات بیشتری نیاز است تا تفاوت 
میان کالس های مختلف داروهای بیولوژیکی در اثرات بالقوه 
حفاظت کننده از قلب مشخص شود، زیرا هیچ دلیلی وجود 
 TNF alpha، IL12/23 ندارد که فرض کنیم داروهایی که
و IL-17 را هدف قرار می دهند، اثرات محافظت از قلب 

قابل مقایسه ای با هم داشته باشند.
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ارتباطدرمانپسوریازیسوکاهشپیشرفتبیماریکرونرقلبی

سال 2016 و سه پیشرفت بزرگ در درمان سرطان

محققان برزیلی در مطالعات خود به این نتیجه 
رسیده اند که برای بیماران مبتال به سبوره 
متوسط تا شدید و سبورئیک درماتیت، تجویز 
ایزوترتینوئین خوراکی با دوز کم می تواند جنبه 
 درمانی داشته باشد. این نتایج در نشریه معتبر
 International Journal of Dermatology 

منتشر شده است.
پژوهشگران در این مطالعه اثربخشی و 
ایمنی ایزوترتینوئین خوراکی با دوز کم را 
در درمان بیماران مبتال به سبوره متوسط تا 
شدید و سبورئیک درماتیت روی سر و/یا 
صورت ارزیابی کرده اند. در طول 6 ماه درمان، 
بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم 
شدند: بیماران گروه ISO، یک روز در میان 
ایزوترتینوئین 10 میلی گرمی دریافت کردند. 
بیماران گروه X نیز با درمان های موضعی 

آنتی سبورئیک درمان شدند.
بیماران گروه ISO، 45 نفر و با میانگین 
سنی 28/7 سال و افراد گروه X نیز با میانگین 
سنی 29/8 سال بودند. محققان شاهد کاهش 
قابل توجهی در میزان تولید سبوم در گروه 
ISO بودند. در هر دو گروه، نظر بیماران، 
ارزیابان و کیفیت زندگی بیماران بهبود داشت.
در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که 
ایزوترتینوئین خوراکی با دوز کم می تواند 
یک مدالیتی درمانی برای سبوره متوسط تا 

شدید و درماتیت سبورئیک باشد.
 Germed در این مطالعه شرکت دارویی
ایزوترتینوئین  کننده  تامین   ،Pharma
و   L'Oréal شرکت های  و  خوراکی، 
محصوالت  اهداکننده  نیز   Galderma

موضعی برای بیماران گروه X بودند.
Medscape :منبع

تجویزایزوترتینوئین
خوراکیدردرمان

سبورهمتوسطتاشدید

تـازه هـا

گـزارش بالیـنی

محققان موفق به تولید نوعی از نانوذرات شدند که می تواند سلول های سرطان 
پستان را مورد هدف قرار داده و از بین ببرد. این نانوذرات برای سرطان هایی 

که مقاوم در برابر دارو هستند، بسیار مناسب است.
چند سال گذشته را می توان سال های بسیار پربار در حوزه کاربرد فناوری  
نانو در پزشکی دانست. فناوری های ارائه شده در این حوزه به گونه ای بوده 
که نانوذراتی با توان هدف گیری دقیق سلول های سرطان یا سایت های عفونت 

ارائه شده است.
در روش های رایج، رهاسازی دارو درون برخی سلول های سرطانی با مشکالتی 
روبرو است. دلیل این امر مقاومت دارویی سلول ها و اثرات جانبی داروهای 
شیمی درمانی است. در برخی از روش های رایج نظیر شیمی درمانی و رادیوتراپی، 

عالوه بر سلول های سرطانی، سلول های سالم نیز تحت تأثیر دارو قرار می گیرند.
 RNA محققان دانشگاه سینسیناتی موفق به ارائه نانوذرات چندکاره مبتنی بر
شدند که می توان از آن ها برای درمان مقاومت دارویی در سرطان پستان استفاده 
کرد. زمانی که این نانوذرات با روش های شیمی درمانی رایج ترکیب شود، می توان 

بر تومورهای سرطانی غلبه کرد.
در این روش از رهاسازی داروی مهندسی شده برای هدف گیری سرطان 
پستان استفاده می شود. زمانی که این نانوذرات به سایت هدف می رسند، فرایند 
تولید پروتئینی به نام MEDI متوقف می شود. معلق شدن فرآیند تولید این 
پروتئین، رشد تومور را متوقف می کند. در واقع این فناوری موجب ممانعت 
از رشد سلول های سرطانی می شود. این فرآیند موجب می شود تا سلول های 
سرطانی نسبت به روش های درمانی رایج، حساس تر شوند و داروهایی نظیر 

تاموکسیفن اثربخشی بیشتری پیدا کنند.

رشد  در  و  بوده  انسانی  سلول  رشد  فاکتور  که  است  پروتئینی  نام   HER2
سلول های سرطانی نقش مهمی دارد. این پروتئین در سطح سلول های سالم 
پستان یافت می شود. سلول های سرطانی حاوی پروتئین HER2 تمایل بیشتری 
برای رشد و تکثیر دارند. پروتئین MED1 در سلول های سرطان پستان در 

مقیاس باال تولید می شود.
این گروه تحقیقاتی موفق به تولید نانوذراتی شدند که موجب ممانعت از 
بیان ژن مسئول تولید این پروتئین می شود. این نانوذرات جمعیت سلول های 

سرطانی را در بدن کاهش می دهد.
آزمون های بالینی روی حیوانات انجام شده و در آینده نزدیک آزمون بالینی 
 ACS انسانی نیز انجام خواهد شد. نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در نشریه

Nano منتشر شده است.
Nano :منبع

غلبهبرتومورهایسرطانیبانانوذرات
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 دفتر امورتوانبخشی روزانه و توانپزشکی
سازمان بهزیستی کشور

اختالل طیف اتیسم به مجموعه ای از اختالل رشدی 
گفته می شود که مهارت های کالمی و غیرکالمی ارتباطی 
و تعامل اجتماعی را به طور معنی داری تحت تاثیر خود 
قرار می دهد و اغلب عالیم آن در آغاز 18 ماهگی یا دو 
سالگی )پیش از سه سالگی( بروز می یابد. در شماره 
گذشته در مورد عالیم هشدار دهنده در سال های ابتدایی 
زندگی و غربالگری آن صحبت شد. در ادامه، به دیگر 
روش های غربالگری و تشخیص آن پرداخته می شود.

غربالگری ُاتیسم در مراحل اولیه
ارزیابی های اولیه برای شناسایی کودکان در معرض 
احتمال خطر در مراحل زیر انجام می شود: 18 ماهگی، 
24 ماهگی و در صورت نیاز، برای کودکانی که عالیم 
اختالل را از خود نشان می دهند یا تاریخچه ای مبنی 

بر وجود اتیسم در خانواده دارند.

تشخیص مشکالت زبانی 
ضمن انجام ارزیابی معمول از کودک، پزشک نحوه 
عکس العمل او را نسبت به صدا، لبخند زدن یا سایر 
حالت های بیانی ارزیابی کرده و نحوه بیان و قان و قون 
کردن را بررسی می کند و در صورت وجود مشکل یا 
تاخیر در گفتار، او را به گفتاردرمانگر ارجاع می دهد. 
به عالوه ممکن است کودک نیاز به ارزیابی شنیداری 
داشته باشد. اغلب افراد دارای اُتیسم در نهایت، زبان 
باز می کنند اما در مقایسه با دیگران تاخیر قابل توجهی 
برایشان  مکالمه  انجام  دارند.  توانایی  این  کسب  در 
بسیار دشوار است، ممکن است در زمان بیان، کالم 
آهنگین داشته باشند یا مانند آدم آهنی و بدون احساس 

صحبت کنند. 

تشخیص اتیسم 
مهارت های اجتماعی ضعیف 

ناتوانی و ضعف در برقراری ارتباط با دیگران یکی 
است.  اُتیسم  طیف  اختالل  ویژگی های  مهم ترین  از 
می تواند  دیده،  را  ویژه  آموزش های  که  روانشناسی 
مشکالت اجتماعی را در مراحل اولیه بروز آن شناسایی 
کند. کودک ممکن است به چشم افراد دیگر و حتی 
والدین خود نگاه نکند. ممکن است به مدت طوالنی 
افراد محیط را انکار کرده و بر اشیاء پیرامون خود تمرکز 
کند. ممکن است از حالت بدن، حالت های صورت 
و بیانات چهره ای برای برقراری ارتباط با دیگران و 

نشان دادن وا کنش های عاطفی خود استفاده نکند. 
تشخیص: ارزیابی

هیچ آزمایش بالینی و پزشکی برای تشخیص اتیسم 
اما برای مشخص کردن مواردی مانند  وجود ندارد. 
سنجش شنوایی، مشکالت گفتاری، مسمومیت با سرب 
یا مشکالت رشدی که ارتباط چندانی با خود اُتیسم 

ندارند، ارزیابی هایی وجود دارد. والدین باید به فهرستی 
از سواالت مختلف پاسخ دهند )به این ابزار آزمون های 
غربالگری می گویند( تا با استفاده از آن بتوان رفتار، 
ارتباط و سطح مهارت های کودک را مورد سنجش و 
ارزیابی قرار داد. دریافت خدمات موردنیاز پیش از 
سه سالگی که ایده آل ترین زمان برای انجام مداخله 
است، می تواند اثر بسیار زیادی بر کنترل عالیم اتیسم 

داشته باشد. 
اختالل اُتیسم با عملکردهای سطح باال

افراد دارای اتیسم با عملکردهای سطح باال محدودیتی 
در عملکردهای ذهنی و مهارت های زبانی ندارند. در 
واقع، ممکن است مهارت های گفتاری سطح باالیی 
هم داشته باشند، اما این افراد از نظر اجتماعی، ناپخته 
بوده و در ادراک عالیم غیرکالمی نظیر درک حالت های 
عاطفی چهره، مشکل دارند. ممکن است فقط بر یک 
موضوع مورد عالقه خود تمرکز کنند و تمام جنبه های 
آن را بشناسند، اما در دوست یابی و برقراری ارتباط با 

دیگران مشکل داشته باشند. 
مداخله: برنامه های رفتاری 

نقش تحلیل رفتار به عنوان یک ابزار مداخله ای مؤثر 
در کمک به کودکان دارای اختالل طیف اتیسم و سایر 
نقایص ارتباطی و کمک به آنان در کسب مهارت های 
جدید به اثبات رسیده است. از جمله این روش های 
درمانی می توان به تحلیل کاربردی رفتار اشاره کرد. 
زنجیره سازی،  نظیر  تکنیک هایی  از  روش ها  این  در 
شکل دهی رفتار و موارد مشابه استفاده می شود. اصول 
اولیه مداخله رفتاری، غالبا در امور آموزشی، محیط های 
کاری و مراقبت از کودکان، فارغ از نوع رشدشان نیز 

به کار گرفته می شود. 
اتیسم،  دارای  کودکان  در  کاربردی  رفتار  تحلیل 
را  نامناسب  رفتارهای  و  تقویت  را  مثبت  رفتارهای 
دیگری  روش های  دیدگاه،  این  از  می کند.  خاموش 
نیز بر گرفته شده اند که به اختصار به تعدادی از آنها 

اشاره می شود:
روش تیچ: این روش به روش آموزش دارای ساخت 
نیز مشهور است. در بررسی های انجام شده روی بخش 
نخست، یعنی شناسایی ویژگی های انحصاری اختالل 
طیف اتیسم مشخص شد دسته ای از ویژگی ها وجود 
دارند که این اختالل را از سایر اختالالت رشدی جدا 
می کند. مثال اغلب این افراد دارای توانایی ادراک تصویر 
هستند و در ادراک اطالعات کالمی مشکل دارند. بررسی 
افراد دارای اُتیسم و عکس العمل های آنان نشان دهنده 
توانایی برقراری ارتباط از طریق تصویر بود. روش تیچ، 
دسته ای از اصول و استراتژی های مداخله ای و آموزشی 
بر پایه ویژگی های یادگیری افراد دارای اُتیسم از جمله 
پردازش اطالعات بصری و دشواری های موجود در 
فرایند ارتباط اجتماعی، توجه و عملکردهای اجرایی 
است. روش پی. آر. تی.، روش فلور تایم و پکس نیز 

بر گرفته از دیدگاه رفتاری هستند.
ادامه دارد...

 محسن حافظی 
روانپزشک

آیا حشیش اعتیادآور است؟ حشیش چیست و چگونه مصرف 
می شود؟ آیا حشیش اثرات دارویی هم دارد؟ چگونه می توان آن 

را ترک کرد؟

تاریخچه کوتاهی از حشیش
برگ و گل خشک گیاه شاهدانه در آمریکا ماری جوآنا نامیده می شود 
و در اکثر قسمت های دنیا به کانابیس معروف است. صمغ )رزین( 
گیاه شاهدانه به شکل چوب، توپ یا بلوک هایی جمع و فشرده، 
حشیش نامیده می شود. حشیش اغلب ماده سخت، خشک، ترد و 
به رنگ قهوه ای و گاهی زرد تیره است همچنین می تواند روغنی 
باشد. حشیش تقریبا توده ای سیاه رنگ است. تفاوت حشیش با 
از برگ و گل خشک  این است که ماری  جوانا  ماری جوانا در 

شده گیاه شاهدانه حاصل می شود.
ماده خاصی که در حشیش وجود دارد و سرخوشی آور است، 
در یک جا متمرکز و جمع می شود، بنابراین میزان کمتری الزم 
است تا تاثیر مشابه یا قوی تری از همان میزان ماری جوانا برجای 
بگذارد. یعنی غلظت ماده سرخوشی آور حشیش در یک میزان 
مشخص از حشیش بیشتر از ماده سرخوشی آور ماری جوانا است.
روغن حشیش شکل دیگری از ماده مخدر است. در شیشه های 
کوچک قرار می گیرد و رنگ آن بین کهربایی تا قهوه ای تیره است. 
یک یا دو قطره از آن در سیگار قبل از مصرف قرار داده می شود. 
حشیش به طور گسترده ای در آمریکا استفاده نمی شود اما به میزان 
زیادی در کانادا و اروپا مصرف می شود. در آسیا و آفریقای شمالی 
از زمان گذشته حشیش استفاده می شده و هنوز هم استفاده می شود. 

بیشتر حشیش جهان از مراکش سرچشمه می گیرد.
مصرف حشیش

بعضی افراد حشیش را در سیگار می پیچند، برخی آن را با علف و 
تنباکو )توتون( ترکیب کرده و مصرف می کنند. همچنین می تواند با 
مواد پخته شده مخصوصا نان های شیرین ترکیب شود. با مصرف 
حشیش اثرات نشئه آور آن ظرف چند دقیقه ظاهر شده و حدود 
30 دقیقه بعد به اوج می رسد و 2 تا 4 ساعت دوام می  یابد. برخی 

اثرات حرکتی و شناختی 5 تا 12 ساعت طول می کشد.
کاربرد درمانی حشیش

حشیش مانند سایر مواد دخانی، کاربردهای درمانی نیز دارد و 
از  ناشی  تهوع شدید  ایدز،  به  مبتال  افراد  بی اشتهایی  درمان  در 
درمان با داروهای شیمی درمانی، و درمان میگرن استفاده می  شود.

تاثیرات مصرف حشیش
حشیش تا حدودی به عنوان تسکین دهنده، سبب احساسی دلپذیر 
و آرامبخش می شود. متاسفانه برای کسانی که عادت به سوء مصرف 
این ماده مخدر دارند، اعتیادآور بوده و عالئم نامطلوبی به وجود 

می آورد.
عالیم و نشانه های مصرف حشیش

 خواب آلودگی
 از دست دادن حس دقیق زمان

 کاهش حافظه کوتاه مدت
 از دست دادن تمرکز و انجام وظایف

 کاهش تطبیق پذیری و هماهنگی
 اختالل توانایی در انجام کارهای پیچیده مانند رانندگی با توجه 

به تحریف زمان و مکان
 کاهش درک مطلب و توانایی یادگیری

 کاهش بازدارنده ها
 اختالل در قضاوت

 کاهش توانایی شنیدن دقیق و واضح فکر کردن
 نگرش»برایم مهم نیست«

 صحبت کردن به کندی
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ادراک تصویر در برابر ادارک کالمی

 مهرداد منصوری
 اورتوپد

شکستگی لگن از شدیدترین آسیب های 
اسکلتی است و نیاز به یک دوره بازپروری 
این  از  بسیاری  دارد.  طوالنی  و  دقیق 
شکستگی ها نیاز به درمان جراحی دارند. 
بی حرکتی برای کسی که دچار شکستگی 
لگن شده یک سم مهلک است و عوارض 
متعددی دارد. هدف بازپروری بعد از 
عمل جراحی این شکستگی این است 
که بیمار هرچه زودتر راه اندازی شده و 
شروع به حرکت کند. این کار موجب 
می شود از عوارض متعددی که به علت 
بی حرکتی بیمار ایجاد می شوند پیشگیری 

به عمل آید.
بعد از جراحی شکستگی های لگن 

هیچ گونه گچ گیری برای بیمار انجام نشده و از آتل استفاده 
نمی شود. در صورتی که این شکستگی ها جااندازی شده 
و با پیچ و پالک جراحی شده اند دستورالعمل زیر برای 

بیمار اجرا می شود.
 معموال بیمار تشویق می شود روز بعد از جراحی 
آویزان  کنار تخت  از  را  پاها  و  نشسته  کنار تخت  در 
کند. بیمار باید در طول شبانه روز بیشتر نشسته باشد تا 

اینکه دراز بکشد.
 معموال حرکات مفصل ران در طرف عمل شده 
روز بعد از جراحی شروع می شود. این حرکات در ابتدا 
بصورت پاسیو انجام می شوند یعنی مفصل را فیزیوتراپ 
حرکت می دهد نه خود بیمار. میزان حرکت و نوع حرکت 
مفصل را پزشک معالج تعیین می کند. بعد از گذشت چند 

روز تا هفته به بیمار آموزش داده می شود چگونه خودش 
مفصل ران طرف عمل شده را خم و راست کند. این 
حرکات مفصلی برای پیشگیری از محدودیت حرکت 

مفصلی بسیار مهم هستند.
 بعد از چند هفته حرکاتی به بیمار آموزش داده 
می شود که توسط آنها عضالت ناحیه لگن بیمار تقویت 
بوده و در  می شوند. تقویت عضالت لگن بسیار مهم 
صورت انجام نشدن آنها، هم شکستگی دیرتر جوش 
می خورد و هم راه رفتن بیمار دچار مشکل خواهد شد.
 چند روز بعد از جراحی شکستگی لگن، به بیمار 
اجازه داده می شود تا با کمک واکر یا دو عصای زیر بغل 
راه برود. بیمار باید توسط فیزیوتراپ راه اندازی شود. 
فیزیوتراپ به وی یاد می دهد تا چگونه از واکر یا عصا 

استفاده کرده و چگونه درست راه برود. 
معموال به بیمار توصیه می شود تا مدتی 
پای طرف آسیب دیده را در حین راه رفتن 
روی زمین فشار ندهد. این کار الزم 
است چون معموال پیچ و پالک های کار 
گذاشته شده در لگن تحمل وزن بیمار 
را ندارند. پس از مدتی که شکستگی 
بیمار جوش خورد بیمار می تواند پای 
جراحی شده را هم روی زمین فشار 
دهد. مدت زمانی را که بیمار نباید پای 
طرف شکسته شده را روی زمین فشار 

دهد، پزشک معالج مشخص می کند.
بیمار  ماه  سه  از  پس  معموال   
می تواند بدون واکر یا عصای زیر بغل راه 
برود. البته این زمان در بیماران مختلف 
متفاوت است. بیمار بعد از اینکه توانست 
بدون کمک راه برود تا چند ماه در موقع 
راه رفتن قدری لنگش دارد. این لنگش تا حدی طبیعی 
بوده و به علت ضعف عضالت لگن است. به تدریج و 
با بیشتر کردن نرمش ها این ضعف از بین رفته و لنگش 

برطرف می شود.
 بعد ازگذشت 4-3 ماه بیمار تشویق می شود که 
برای تقویت بیشتر عضالت لگن از دوچرخه ثابت استفاده 
کند. ورزش شنا در این دوره زمانی برای بیمار بسیار مفید 
بوده و عضالت لگن را بیشتر تقویت می کند. در این 
دوره بیمار با کمک فیزیوتراپ نرمش هایی انجام می دهد 
تا بتواند حرکات پیچیده تر بدنی را انجام داده و کنترل 
و تعادل بهتر و بیشتری روی حرکات اندام داشته باشد.
به  ماه   4-5 از  بعد  می توانند  بیماران  معموال   

فعالیت های روزمره قبل از شکستگی برگردند.

بازپروری و مراقبت های شکستگی لگن بعد از جراحی

راهنمای شناسایی اختالل طیف اتیسم )2(

نتایج  که  محققان  گفته  به 
مجله در  تازگی  به  آنها   تحقیقات 
 Journal of Endocrinology & Metabolism 
به چاپ رسیده، جمعیت باکتری های روده 
به  نسبت  چاق  نوجوانان  و  کودکان  در 
و  بوده  متفاوت  آنها  غیرچاق  همساالن 
دوران  در  می توانند  روده  باکتری های 
کودکی و نوجوانی بر وزن افراد تاثیرگذار 

باشند. 
طی دهه های گذشته شیوع چاقی در میان 
کودکان و نوجوانان چندین برابر شده است. 
این امر سبب افزایش خطر ابتال به سکته، 
بیماری قلبی، دیابت نوع 2 و برخی انواع 
سرطان ها در سال های آتی خواهد شد. 

در مطالعه فوق 84 کودک و نوجوان 
7 تا 20 ساله مورد مطالعه قرار گرفتند. 
15 نفر وزن طبیعی داشتند. 7 نفر اضافه 
وزن و 27 نفر به چاقی و 35 نفر به چاقی 

شدید مبتال بودند.
باکتری های روده شرکت کنندگان آنالیز 
شد. میزان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر 
خون که توسط برخی انواع باکتری های 
روده تولید می شوند و توزیع چربی بدن با 

استفاده از MRI اندازه گیری شد.
از  گروه   4 کردند  مشاهده  محققان 
باکتری های روده در کودکان و نوجوانان 
چاق بیشتر بوده و نسبت به باکتری های 
وزن  دارای  کنندگان  در شرکت  موجود 
طبیعی با کارایی بیشتری کربوهیدرات ها را 
هضم می کردند. 4 گروه دیگر باکتری های 
روده در کودکان و نوجوانان چاقی به طور 

معنی داری کمتر بود.
در خون کودکان چاق نسبت به کودکان 
با وزن طبیعی مقادیر باالتر اسیدهای چرب 
این  بین  و  داشت  وجود  زنجیر  کوتاه 
کبد  در  تولید چربی  با  اسیدهای چرب 
ارتباط وجود داشت. به گفته محققان، کبد 
می تواند اسیدهای چرب کوتاه زنجیر را 
به چربی تبدیل کند و این چربی در بافت 

چربی تجمع می یابد.
Your Doctor :منبع

نقش باکتری های روده 
در بروز چاقی

تـازه هـا

بــدانیـم

با افزایش رشد چاقی در جهان، محققان به دنبال یافتن راهکارهایی برای 
این راهکارها کار روی جوانه های  از  این مشکل هستند. یکی  با  مبارزه 
به  نسبت  ارتباط حس چشایی  بررسی  به  مطالعه  این  در  است.  چشایی 

چربی با ابتال به چاقی و اضافه وزن پرداخته شده است.
پژوهشگران مرکز علوم حسی دیکین در مطالعه ای که به صورت آنالین 
چشایی  جوانه های  دادن  تمرین  کردند  ادعا  شد،  منتشر  چاقی  مجله  در 
جهت حساس تر شدن به طعم چربی می تواند افراد را از مصرف غذاهای 
پرچرب بازدارد. این مطالعه بر اساس مطالعات قبلی ای شکل گرفت که 
نشان داده بودند افرادی که نسبت به طعم چربی حساس تر هستند کمتر 

چربی می خورند یا افراد چاق یا دارای اضافه وزن دچار اختالل در پاسخ 
چشایی به چربی ها هستند، در نتیجه آن مقادیر زیادی چربی مصرف می کنند.
در این مطالعه 53 فرد با اضافه وزن یا چاق برای مدت 6 هفته به طور 
تصادفی در یکی از دو گروه رژیم قرار گرفتند: رژیم کم چرب )کمتر از 
25 درصد کالری روزانه از چربی( یا رژیم با حجم کنترل شده )33 درصد 
کالری دریافتی روزانه از چربی و کاهش انرژی دریافتی روزانه به میزان 
25 درصد(. محققان قبل و بعد از هر رژیم، آستانه چشایی افراد را برای 
چربی، درک میزان چربی موجود در غذا و ترجیح معمول آنها را برای 

مصرف غذاهای پرچرب یا کم چرب بررسی کردند.
در  را  معناداری  کاهش  گروه  هردو  افراد  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
آستانه چشایی چربی داشتند – یا در واقع همان افزایش حساسیت چشایی 

نسبت به چربی - که البته در گروه رژیم غذایی کم چرب کاهش بیشتری 
دیده شد. همچنین توانایی درک غلظت های متفاوت چربی فقط در افراد 
گروه رژیم غذایی کم چرب افزایش پیدا کرد. بر اساس نتایج این مطالعه 
می توان از رژیم غذایی جهت افزایش حساسیت جوانه های چشایی نسبت 
به چربی استفاده کرد، در واقع می تواند به عنوان ابزاری جهت مبارزه با 

اضافه وزن و چاقی بکار برده شود.
بر اساس نتایج این مطالعه می توان توصیه کرد که افراد با داشتن رژیم 
غذایی کم چرب می توانند حساسیت چشایی خود را نسبت به چربی افزایش 
دهند که این امر نه تنها باعث کاهش مصرف چربی و در نتیجه کاهش 
وزن در افراد چاق و دارای اضافه وزن می شود بلکه در وهله اول باعث 

Your Doctor :جلوگیری از افزایش وزن نیز می شودد.           منبع

مقابله با چاقی به کمک جوانه های چشایی



سپید: مسواک با قابلیت اتصال بلوتوثی که اسکات 
اوزاوا استفاده می کند به شرکت بیمه دندانپزشکی 
او می گوید که آیا به مدت دو دقیقه کامل مسواک 
زده است یا نه. در مقابل به این مهندس نرم افزار 
۴۱ ساله سرمسواک های رایگان داده می شود و 
کارفرمایش که این بیمه را برای او خریده است، در 
مقابل در حق بیمه شان تخفیف می گیرد. این برنامه 
که به وسیله شرکت تکنولوژی های بیم ابداع شده 
است، فقط یکی از آخرین کاربردهای تکنولوژی 
به وسیله بیمه گرانی است که مشتاق اطالعات در 
زمان واقعی درباره مشتریانشان هستند که به آنان 
اجازه می دهد خطر بیماری ها را برای مشتریانشان 
دقیق تر ارزیابی کنند و نرخ های بیمه ها را بر اساس 
آن تعیین کنند. به این ترتیب از لحاظ نظری، هر 
عادات  بیمه شدگان  است، چراکه  برنده  طرفی 
بهداشتی بهتری را برمی گزینند و شرکت های بیمه 
نیز پولی که باید برای هزینه های بهداشتی بپردازند، 
وجود  نگرانی هایی  اما  می کنند.  صرفه جویی 
دارد که بیمه گران درنهایت از این داده ها برای 
دست چین کردن بهترین و سودآورترین مشتریان 
استفاده کنند و در همین حال برای افرادی که در این 
برنامه ها شرکت نمی کنند، نرخ بیمه را باال ببرند یا 

اصوال آنان را پوشش ندهند.
درباره  که  نواریکا  شرکت  از  واین  مایکل 
تکنولوژی بیمه مشورت می دهد، می گوید: »انتظار 
نمی رود در حال حاضر چنین پدیده ای رخ دهد، 

اما در آینده نزدیک از آن برای مجازات کردن افراد استفاده 
خواهد شد.« به گفته او، شرکت های بیمه هنوز در مرحله 
گردآوری داده ها هستند، اما او پیش بینی می کند که در طول 
حدود پنج سال، وسایل ردیابی تاثیر مستقیمی بر قیمت ها و 

طیفی از سیاست های پوشش بیمه ای داشته باشد.
مایکل باری، سخنگوی انستیتوی اطالعات بیمه ای، 
یک گروه ارتباطات بودجه اش را تامین می کند، می گوید 
اما  بازمی شناسند،  را  خطرات  این  بیمه  شرکت های 
مصرف کنندگان نباید نگران باشند. او گفت: »بیمه صنعتی 
است که به شدت تحت نظارت قانونی است، به طوری که 
بیمه گران باید با اصطالحات آماری، هر افزایش نرخی را در 
هر رده کاری توجیه کنند. به عالوه، بازار بیمه بازاری رقابتی 
است. او می افزاید: »اگر بیمه گر نرخ های بیمه را تا حدی باال 
ببرد که باعث ناخشنودی مصرف کننده شود، مصرف کننده 

می تواند به شرکت بیمه دیگری مراجعه کند.«

جهش تکنولوژی
شیوه ای که شرکت تکنولوژی بیمه به کار می برد، شبیه 
به کار بیمه گران خودرو است که وسایلی به نام تله ماتیک ها 
)telematics( را در ماشین های بیمه شده نصب می کنند تا 
دریابند این ماشین ها  چه مسافت هایی را می پیمایند و تا چه 
حد به طور ایمن رانده می شوند و بیمه گران عمر و سالمت به 
 Apple Watch و Filbit مشتریان وسایلی پوشیدنی مانند

می دهند تا میزان فعالیت جسمانی آنان را ردیابی کنند.
شرکت های بیمه آمریکایی و مشتریانش عموما در 
پذیرش تکنیک های جدید پایش به کندی عمل کرده اند، 
درحالی که استفاده از این وسایل به وسیله بیمه گران خودرو 
در آفریقای جنوبی، ایتالیا، برزیل و بریتانیا سال هاست 

که رایج بوده است. شرکت پروگرسیو مستقر در می فیلد 
اوهایو، یکی از پیشگامان در این حوزه می گوید؛ یک نوع 
بیمه خودرو به نام اسنپ شات )Snapshot( دارد که بر 
اساس تله ماتیک است به آن امکان می دهد: »رانندگان خوب 
را جذب و شناسایی کند و به آنان پاداش دهد و درعین حال 
این مشتریان را برای مدت طوالنی تری حفظ می کند.« 
شرکت پروگرسیو بیش از ۲ میلیون مورداستفاده از بیمه 
اسنپ شات را دارد که حدود یک پنجم کل موارد بیمه هایش 

برای خودرو ها در ایاالت متحده است.
بر اساس نظرخواهی که سال گذشته به وسیله یک 
از  درصد   ۳۰ شد، حدود  انجام  بیمه  مشاوره  شرکت 
بیمه گران خودرو در آمریکای شمالی در حال حاضر از 
برنامه های تله ماتیک استفاده می کنند. این شرکت پیش بینی 
می کند تا سال ۲۰۲۰ این رقم به ۷۰ درصد برسد. در حوزه 

بیمه عمر، شرکت مالی جان هنکاک در سال 
۲۰۱۵ یک سیاست بیمه ای را پیشنهاد کرد که 
بر اساس آن مشتریان برای خرید و خواروبار در 
خرده فروشی های معین تخفیف می گیرند و در 
صورت رسیدن به اهداف تعیین شده برای فعالیت 
جسمی که با یک وسیله پوشیدنی اندازه گیری 
می شود، به آنان پاداش داده می شود. این برنامه 
که با همکاری گروه وایتالیتی )Vitality( طراحی 
شد، شامل دادن رایگان یک وسیله فیت بیت یا 
یک ساعت مچی اپل به قیمت بسیار پایین ۲۵ 
دالر است، در صورت رسیدن مشتری به اهداف 

تعیین شده برای فعالیت جسمی است.
 بروکز تینگل، رئیس بخش بازاریابی بیمه 
از  بهتر  می گوید: »ما  هنکاک  جان  شرکت  در 

پزشکانتان شما را می شناسیم.«

مزیت رقابت
درباره  را  داده هایشان  به طورکلی  بیمه گران 
حق بیمه ها یا سودهای مربوط به انواع خاص 
بیمه افشا نمی کنند، بنابراین سخت است که اثرات 
چنین رویکردهایی را بر مجموع درآمدهایشان 
دریافت یا مشخص کرد آیا از مشتریان پرخطر 
خواسته می شود، حق بیمه بیشتری بپردازند یا 
نه، اما افراد شاغل در این صنعت قبول دارند که 
افزایش داده های به دست آمده از طریق تکنولوژی 
به معنای آن است که بیمه گران می توانند مشتریان 
مطلوب تری را هدف قرار دهند. کتی دوگراف، مشاور ارشد 
در یک شرکت مشاوره بیمه به نام ویلز تاورز واتسون اخیرا 
در گزارشی نوشت که سود بیمه گران »بی تردید مزیتی رقابتی 
است. شرکت هایی که داده های تله ماتیکی را در طرح های 
نرخ بیمه شان تلفیق می کنند در موقعیت بهتری برای جذب 
و حفظ سودآورترین مشتریان هستند.« شرکت های بیمه 
می گویند؛ گردآوری داده ها به آن ها امکان می دهد تا خطرها 
را بهتر ارزیابی کنند و مشتریان نیز هنگامی که با این ارقام 
روبرو می شوند، گرایش دارند بهتر از خودشان مراقبت 

کنند.
آن ها می گویند؛ افراد به طور داوطلبانه در این برنامه های 
ردیابی داده ها شرکت می کنند و شرکت ها درباره اطالعاتی 
که گردآوری می کنند، شفافیت دارند و درباره ایمن نگه داشته 

شدن این داده ها هم مطمئن هستند.

تــازهها

سپید: براساس آمارهای منتشر شده، روسیه ۱۴8 میلیون نفری با بیش از 
۴۵ میلیون سیگاری در جایگاه سوم جهانی پس از هند و چین به نسبت 
جمعیت قرار دارد و ساالنه ۱6 میلیارد بسته سیگار می کشند که هزینه 
مستقیم آن بدون احتساب مخارج درمان بیماری های مرتبط، به ده ها 
میلیارد دالر می رسد. هر سال مرگ ۵۰۰ هزار نفر ناشی از دخانیات و 
بیماری های مرتبط در روسیه ثبت می شود. اکنون نمایندگان پارلمان 
روسیه در حال بررسی طرحی هستند تا با تصویب آن شمار سیگاری ها در 
این کشور کاهش یابد. براساس برخی بخش های پیش بینی شده، افزون بر 
ممنوعیت فروش سیگار به زیر ۱8 ساله ها، متولدین سال ۲۰۱۴ به بعد نیز 
حتی پس از رسیدن به ۱8 سالگی نخواهند توانست خود سیگار بخرند که 
به نظر می رسد، هدف این است تا لزوم درخواست از دیگران برای خرید 
فرآورده های دخانی سبب محدودیت در پیوستن افراد جدید به جمعیت 
سیگاری ها شود. ممنوعیت سیگار کشیدن در خانه و حضور فرزندان و 
همچنین اجرای سختگیرانه تر استعمال دخانیات در اماکن عمومی از دیگر 
موارد در دست بررسی است. همچنین ممنوعیت افزودن هر گونه مواد به 
تنباکو نیز در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر احتمال دارد، تمامی 
پاکت های سیگار شرکت های مختلف از نظر رنگ و اندازه یکسان و 
بدون جذابیت عرضه شود و یگانه تفاوت فقط نوشته ها با حروف متفاوت 
خواهد بود. افزایش تابلوهای ضددخانیات تصویری در معابر شهری و 
فعالیت های رسانه ای درباره بیماری های ناشی از اعتیاد به سیگار و انواع 

فرآورده های دخانی نیز در طرح جدید پیش بینی شده است. 
آزمایش ها نشان داده، موادی به تنباکو اضافه می شود تا افراد را بیشتر 
وابسته کند؛ زیرا پس از ترک سیگار افراد گرفتار چاقی مزمن، بروز 
ناهنجاری های خفته دهانی و برونشی، مزه نامطبوع و بی حسی گلو 
می شوند که می تواند حس کاذب بازگشت به استعمال دخانیات را تقویت 
کند. همچنین افزایش قیمت سیگار، ممنوعیت عرضه بیش از یک پاکت 
به خریداران برای مبارزه با تخفیف قیمت، طرح منع فروش و استفاده از 
سیگار یا قلیان الکترونیکی به نوجوانان و جوانان نیز از راهکارهای روسیه 

برای کنترل مصرف دخانیات در این کشور است.
Independent :منبع

قوانیـن جدیـد ضد سیگار روسیـه

روزانمه

بیمه ها در پی این هستند که خطر بیماری ها را برای مشتری هایشان ارزیابی کنند

سپید: یک زن آمریکایی در تابستان گذشته به 
علت عفونت با یک نوع باکتری که به همه ۲6 
آنتی بیوتیک در دسترس مقاوم بود در گذشته 
است و این رویداد درباره ظهور باکتری های 
مقاوم به چند دارو را برمی انگیزد. مرکز کنترل 
و پیشگیری بیماری های آمریکا اعالم کرد این 
زن که هفتادوچند سال داشت، در تابستان 

گذشته در ایالت نوادا درگذشت.
او قبال چند بار به علت شکستگی ران پا 

در کشور هند بستری شده بود.
این زن عفونت منتشر خونی یا سپیس 
ناشی از گروهی از باکتری های نادر به نام 
 )CRE( »انتروباکتریاسه مقاوم به کارباپنم«
بود که به همه آنتی بیوتیک ها در دسترس 

در آمریکا مقاوم است.
سویه خاصی از CRE به نام کلبسیال نومنیه از یکی از 

زخم های این بیمار در ماه اوت جدا شده بود.
البته آزمایش ها نشان داد که این باکتری فاقد وجود ژن 
mcr-۱ است. این ژن که باعث می شود باکتری ها به یک 
آنتی بیوتیک خط آخر به نام کولیستین مقاومت پیدا کنند، 

برای کارشناسان بهداشتی نگران کننده است.
معلوم نیست این باکتری یافت شده در این زن چگونه 

به این همه آنتی بیوتیک مقاوم شده است.
این زن در طول دو سال گذشته در هند به علت شکستگی 
استخوان ران و مشکالت مفصل لگن چند بار در بیمارستان 

بستری شده و آخرین بار در ژوئن ۲۰۱6 در این کشور 
درمان شده بود. هنگامی که پزشکان در نوادا این باکتری را 
شناسایی کردند، بیمار را برای پیشگیری انتشار عفونت در 

بیمارستان، ایزوله کردند.
پس از مرگ بیمار، آزمایش ها نشان داد که باکتری عامل 
عفونت، ممکن بود به آنتی بیوتیک فوسفومایسین پاسخ دهد، 
اما استفاده از این آنتی بیوتیک در آمریکا تایید نشده است.

به گفته پل هاسکیسون، پژوهشگر در دانشگاه استراتکالید 
در  بریتانیا  ازجمله  اروپایی  کشور  چند  در  اسکاتلند  در 
وریدی  داخل  تزریق  اجازه  بیمار  زن  این  مانند  مواردی 

فوسفومایسین داده می شود.

او گفت: »مورد این بیمار اهمیت دارد، 
زیرا ما با افزایش موارد عفونت های مقاوم به 
داروها مواجه هستیم و این یکی از نخستین 
باکتری کلبسیال است که  با  موارد عفونت 
پزشکان هیچ آنتی بیوتیکی موثری بر ضد آن 

در اختیار نداشتند.«
سازمان جهانی بهداشت باکتری کلبسیال 
نومونیه مقاوم به چند دارو را »تهدیدی فوری 

برای سالمت انسان« توصیف کرده است.
نیک تامسن، رئیس گروه تحول و ژنومیک 
باکتریایی در انستیتوی ولکام تراست سانگر 
احتماال  باکتری  این  می گوید  انگلستان  در 

مقاوم و مقاوم تر می شود.
سفرهای  نقش  گزارش  »این  گفت:  او 
بین المللی و درمان در کشورهای خارجی را به عنوان راهی 
برای ورود باکتری بسیار مقاوم به آمریکا برجسته می کند.«

او افزود: »ازآنجایی که ما در جامعه چنین مرتبط با یکدیگر 
زندگی می کنیم، یافتن این باکتری در این بیمار مهم است 

چراکه بیانگر یک عفونت حقیقتا غیرقابل درمان است.«
بیرمنگام  اپیدمیولوژی در دانشگاه  استاد  پیدوک،  لورا 
گفت: »این مورد نشان می دهد که الزم است پزشکان در 
استفاده از آنتی بیوتیک های تاییدشده برای مصرف در سایر 
کشورها که تاثیربخشی آن ها بر ضد باکتری آلوده کننده بیمار 

ثابت شده است، انعطاف پذیر باشند.« 
AFP :منبع

مرگ زن آمریکایی با عفونت باکتری مقاوم به ۲۶ آنتی بیوتیک
خطـر باالتـر مـرگ در 
مناطق روستایی آمریکا

خبــر

سپید: آمریکایی هایی که در مناطق روستایی 
زندگی می کنند، نسبت به ساکنان شهرها، 
بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از پنج 
علت اصلی هستند. براساس آمار مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری آمریکا در سال ۲۰۱۴، 
بسیاری از مرگ ومیرها در میان آمریکایی های 
روستایی به طور بالقوه قابل پیشگیری بود؛ از 
جمله ۲۵ هزار نفر از بیماری قلبی، ۱۹ هزار 
از سرطان، ۱۲هزار از آسیب های تصادفی، 
۱۱هزار از بیماری تنفسی مزمن و ۴هزار از 
سکته مغزی. این مطالعه نشان می دهد که 
شکاف قابل توجهی میان سالمت شهری 
و روستایی وجود دارد. حدود ۴6میلیون 
زندگی  روستایی  مناطق  در  آمریکایی 
می کنند. میزان سیگار کشیدن، فشار خون باال 
و چاقی در میان روستاییان بیشتر است. آنها 
در اوقات فراغت کمتر ورزش کرده و کمتر 
از کمربند ایمنی استفاده می کنند. همچنین 
میزان باالتری از فقر و دسترسی کمتری به 
مطالعه  این  دارند.  بهداشتی  مراقبت های 
نشان داد مرگ ناشی از بروز تصادفات حدود 

۵۰درصد در مناطق روستایی بیشتر است.
MedicalXpress :منبع

تــازهها

سپید: بر اساس مطالعات جدید، با افزایش تعداد افراد مبتال به بیماری 
فشارخون یا افراد در آستانه فشارخون باال در سراسر جهان، تعداد 
مرگ و میر مرتبط با این »قاتل خاموش« نیز در حال افزایش است. بررسی 
بین المللی حدود ۹ میلیون نفر نشان می دهد که میزان فشار خون باال بین 
سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ جهش ناگهانی داشته است. برای این منظور 
محققان مجموعا 8۴۴ مطالعه را که در بازه زمانی مذکور در ۱۵۴ کشور 
انجام شده است، تحلیل کردند. سرپرست تحقیق، کریستوفر موری، 
مدیر موسسه ارزیابی معیارهای سالمت در سیاتل واشنگتن می گوید: 
»تقریبا ۹۰۰میلیون نفر در جهان مبتال به بیماری فشار خون هستند و 
تقریبا ۳/۵میلیارد نفر در آستانه فشار خون باال قرار دارند. فشار خون 

علت اصلی مرگ زودرس و ناتوانی در جهان است.« 
براساس این تحقیقات، بیش از ۵۰ درصد مبتالیان به فشار خون 
ساکن پنج کشور آمریکا، چین، روسیه، هند و اندونزی هستند. در 
این مطالعه، فشار خون سیستولیک بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلی متر جیوه 
به عنوان آستانه فشار خون باال و فشار ۱۴۰ میلی متر جیوه و باالتر، 

به عنوان بیماری فشار خون در نظر گرفته شد.
HealthDay :منبع

افـزایـش ابتـال بـه فشـارخـون
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 ترجمه : مصطفی صداقت رستمی

سپید: تصور ما از آلودگی هوا چیزی 
است که در فضای باز مخصوصا در 
فصل تابستان رخ می دهد. اما حقیقت 
این است که هوای درون خانه، اداره 
می تواند  هم  ساختمان ها  دیگر  و 
باشد.  باز  فضای  هوای  از  آلوده تر 
هوای درون خانه شما ممکن است از 
طریق سرب )موجود در گردوخاک 
بازدارنده های  فرمالدئیدها،  خانه(، 
مواد  حتی  و  رادون  گاز  آتش، 
شیمیایی فرار موجود در مواد معطر 
شود.  آلوده  مرسوم  پاک کننده های 
یک  یا  تشک  یک  این،  بر  عالوه 
مبلمان جدید، تمیزکننده های فرش 
یا یک پوشش رنگ روی دیوارها نیز 
می تواند باعث آلودگی هوای درون 

فضای بسته شود.
مایت های گردوخاک  یا  هیره ها 
موهای  و  کپک ها  میکروسکوپی، 
نیز  ریز حیوانات اهلی درون خانه 

می توانند باعث آلوده شدن هوای درون خانه شوند. حتی 
اگر در خانه خود یک حیوان اهلی نداشته باشید، این احتمال 

وجود دارد که در خانه خود این موها را بیابید.
 افرادی که حیوان اهلی دارند موهای ریز حیوان خود را 
روی لباس خود حمل می کنند و درنتیجه این موها ممکن 
است درجاهای مختلفی از روی لباس آن ها بیفتد. کودکان، 
افراد مبتالبه آسم و سالخورده ها ممکن است به آالینده های 
فضای بسته حساس باشند و دیگر افراد نیز ممکن است در 
سال های بعدی و درنتیجه تماس مکرر با این آالینده ها دچار 

حساسیت به این آالینده ها شوند. 
 مواد آلرژی زا و مواد تحریک کننده فضای بسته در 
سال های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند، چراکه 
ما زمان بیشتری را در فضای بسته می گذرانیم و ازآنجایی که 
خانه های مدرن درزبندی شده و بی منفذ هستند، این مواد 

تحریک کننده نمی توانند به آسانی فرار کنند.
 در ادامه این مقاله قصد داریم به 5 روش ساده برای بهبود 

کیفیت هوای درون فضای بسته اشاره کنیم.

کفهاراتمیزنگهدارید
 استفاده از جاروبرقی: مواد شیمیایی و مواد آلرژی زا 
می توانند برای دهه ها در گردوخاک خانگی انباشت شوند. 
 )HEPA( اما استفاده از یک جاروی برقی دارای فیلتر هپا
می تواند تراکم سرب را در خانه کاهش دهد. عالوه بر این، با 
استفاده از جاروبرقی می توانید از شر دیگر مواد سمی 
همچون مواد شیمیایی مهارکننده شعله و مواد آلرژی زایی 
همچون گرده، موهای حیوانات اهلی و هیره های گردوخاک 
خالص شوید.  استفاده از یک جاروی برقی دارای مکندگی 
قوی، برس های چرخشی و فیلتر هپا این اطمینان را ایجاد 
می کند که گردوخاک و کثیفی دیگر از لوله جاروبرقی خارج 
نمی شود. اگر خانه یا اداره شما در محیط پر از ترافیک 
واقع شده است باید کف را چندین بار جاروبرقی بکشید. 
دیوارها، لبه های فرش و مبلمان رودوزی شده را فراموش 
نکنید، چون در این جاها نیز گردوخاک انباشته می شود. در 
بهترین حالت توصیه می شود که هر هفته دو یا سه با 

جاروبرقی بکشید و فیلتر خود را به طور منظم بشویید.
 تمیز کردن با زمین شوی: استفاده از زمین شوی یا تی 

کشیدن می تواند گردوخاک باقی مانده پس از جاروبرقی 
کشیدن را بردارد. می توانید بدون استفاده از صابون یا مواد 
پاک کننده و تنها با استفاده از آب خالص هر گردوخاک یا 
مواد آلرژی زای روی کف را بردارید. زمین شوی های 
میکرو فیبری جدید )و پارچه های جدید مخصوص تمیز 
کردن( می توانند در مقایسه با الیاف قدیمی گردوخاک 
بیشتری را بردارند و با استفاده از آن ها نیاز به محلول های 

تمیزکننده نیست.
 جلوگیری از ورود گردوخاک: پادری بزرگی در ورودی 
خانه یا فضای بسته قرار دهید. افراد می توانند از طریق 
گردوخاک یا کثافت موجود در کفش خود مواد شیمیایی 
مختلفی را وارد فضای بسته کنند. استفاده از پادری احتمال و 
میزان ورود گردوخاک، آفت کش ها و دیگر مواد آالینده به 
فضای بسته را کاهش می دهد. حتی اگر فردی کفش های 
خود را روی پادری پاک نکند و تنها کفشش را روی پادری 
قرار دهد نیز بازهم از احتمال ورود درصد زیادی از مواد 

آالینده به فضای بسته کاسته می شود.
رنگ های سربی روی دیوارها و سربی که از فضای بیرون 

وارد خانه می شود می تواند سالمتی 
را تحت  کودکان  به خصوص  افراد 
تاثیر قرار دهد و باعث مشکالت جدی 
همچون مشکالت مغزی، آسیب به 
سیستم عصب مرکزی و مشکالت 
کلیوی شود. آفت کش ها نیز با آسیب 
مغزی در افراد کم سن مرتبط هستند. 
به  ابتال  معرض  در  بیشتر  کودکان 
چون  هستند،  بهداشتی  مشکالت 
تمایل دارند که به گردوخاک دست 
بزنند و درنهایت همین انگشت های 
قرار  خود  دهان  درون  را  کثیف 
می دهند. بهترین شیوه برای محافظت 
از خانواده خود این است که از افراد 
بخواهید پیش از ورود به خانه شما 
در  و  درآورند  را  خود  کفش های 

جاکفشی یا کنار در قرار دهند.

رطوبتفضایبستهرادر
سطحسالمنگهدارید

هیره  ها گردوخاک و کپک ها رطوبت 
را دوست دارند. اگر رطوبت را در 
سطح 30 تا 50 درصد نگه دارید می توانید هیره ها، کپک و 
دیگر مواد آلرژی زا را تحت کنترل داشته باشید. یک دستگاه 
رطوبت گیر )و استفاده از یک دستگاه تهویه هوا در طول 
ماه های تابستان( به کاهش رطوبت در فضای بسته کمک 
می کند و به نحو موثری مواد آلرژی زا را کنترل می کند. عالوه 
بر این، یک دستگاه تهویه هوا تعداد گرده های موجود در 
فضای بسته را نیز کاهش می دهد. عالوه بر این، می توانید 
بسته  فضای  رطوبت  سطح  نگه داشتن  متعادل  برای 

توصیه های زیر را نیز به کار ببندید:
  استفاده از یک هود مکش هوا یا باز کردن پنجره ها به 
هنگام آشپزی، به هنگام استفاده از ماشین ظرف شویی و به 

هنگام حمام کردن.
  گیاه های خانگی را بیش ازحد آب ندهید.

  لوله های دارای نشتی را تعمیر کنید تا از افزایش کپک 
دوست دارنده رطوبت جلوگیری کنید.

  سینی زیر کباب یا روغن گیر را در جلوی دستگاه تهویه 
هوا یا دستگاه رطوبت گیر خالی کنید.

WebMD :منبع
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سپید: آیا می دانید که سرمازدگی می تواند در طول چند دقیقه رخ 
دهد؟ گرم و خشک نگه داشتن انگشتان دست و انگشتان پا هنگامی 
در آب وهوای بسیار سرد در فضای بیرون کار یا بازی می کنید، کاری 
ضروری است. سرمازدگی هنگامی رخ می دهد که بافت ها منجمد 
می شوند و بلورهای یخ درون سلول ها تشکیل می شوند. هنگامی که 
این بلورهای یخ ذوب می شوند، آسیب بیشتری رخ می دهد. سالمندان 

و کودکان به خصوص به سرمازدگی آسیب پذیر هستند.
این گروه های افراد هم در معرض خطر بیشتر سرمازدگی هستند: 
افراد مبتالبه دیابت یا سایر عوارض پزشکی که بر جریان خون تاثیر 
می گذارند و افرادی که داروهای معینی مانند بتا بالکرها را مصرف 
می کنند که جریان خون به پوست را کاهش می دهند. افرادی که قبال 
سابقه سرمازدگی داشته اند نیز با احتمال بیشتری ممکن است دوباره 
دچار این عارضه شوند. اما هرکسی که به لباس گرم به اندازه کافی 
نپوشیده باشد، برای مدت طوالنی در هوای سرد در فضای بیرون بماند 

یا خیس شود، ممکن است دچار سرمازدگی شود.
سرمازدگی هنگامی رخ می دهد که بدن جریان خون را از انتهاهای بدن 
به سوی اندام های حیاتی در مرکز بدن تغییر مسیر می دهد در درجه 
حرارت مرکزی بدن را حفظ کند. هنگامی که خون از انگشتان دست وپا 
و بینی خارج می شود، این بخش های بدن ممکن است حس خود را 
از دست بدهند و رنگ پریده شوند. در برخی از موارد آسیب ناشی از 

سرمازدگی غیرقابل بازگشت است.
عالئم سرمازدگی شامل بی حسی و لختی است. پوست ممکن است 
سفت، یخ زده، مومی و به رنگ سفید یا خاکستری به نظر برسد. اگر این 
نشانه های هشداردهنده را دیدید، فورا به دنبال کمک پزشکی بروید. 
افرادی که سرمازده می شوند ممکن است دچار هیپوترمی هم بشوند، 

یعنی دمای بدنشان نیز به طور خطرناکی پایین بیاید.
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سپید: یخ می تواند درد، تورم و رگ به رگ شدن مچ پا را کاهش دهد اما 
به شرطی که به نحوی درست از آن استفاده شود. نکات زیر را درباره 

استفاده از یخ در نظر بگیرید:
 هرگز از یخ برای بیشتر از 20 دقیقه استفاده نکنید و هرزمان که 

احساس کرختی در آن وجود داشت، استفاده از آن را متوقف کنید.
 در سه روز نخست آسیب دیدگی هر دو تا چهار ساعت از کیسه های 
پالستیکی پرشده از یخ استفاده کنید. از یک کیسه یخ، حمام یا ماساژ 

با یخ استفاده کنید.
 برای درست کردن کیسه یخ می توانید یک کیسه معمولی را تا 
حدودی از یخ پرکنید و دور آن را با پارچه یا حوله بپوشانید و سپس بر 

منطقه آسیب دیده به کار بگیرید.
 برای اعمال یک حمام یخ، پا را تا مچ در سطلی پر از آب و یخ 

قرار دهید.
 برای اعمال ماساژ یخ، از لیوان های فومی کوچک استفاده کنید. آن ها 
پر از آب کنید و سپس در فریز قرار دهید، بعد از یخ بستن آن را تا نیمه از 
لیوان بیرون بیاورید و به شکل دایره وار روی مچ پا بکشید. بیش از 30 

ثانیه در هر منطقه توقف نکنید.
HealthDay :منبع

چطورازسرمازدگیدرامانبمانیم؟

درمانپیچخوردگیمچپـابایـخ
 ترجمه : زیبا مغربی

سپید: پیشرفت تکنولوژی و استفاده از اینترنت و 
شبکه های اجتماعی، ایمیل و مانند آن کار کردن 
در خانه را آسان تر کرده است. پیش از آن که کار در 
خانه را انتخاب کنید، تمامی جوانب مثبت و منفی 
آن را در نظر بگیرید. مهم است بدانید که این نوع از 
کار با شما تناسب دارد یا خیر. کار کردن در خانه، 
روش مطمئنی به خصوص برای والدین است زیرا 
آن ها می توانند تعادلی میان کارهای خانه داری و 
وظایف خانه و کارهای دیگر خود برقرار کنند. 
نکات زیر شما را دربرداشتن گام های درست و 

کسب درآمد از خانه راهنمایی می کند.
از  یکی  کنید.  ایجاد  را  خودتان  فضای   .1

محیط  داشتن  خالقانه،  کارهای  برای  نکات  مهم ترین 
کاری خوب و محیطی است که به آن اختصاص داده شده 
باشد. اگر فرزندان خردسال دارید، بنابراین عاقالنه نیست 
که استفاده از لپ تاپ در محیط آشپزخانه را برای خود 
انتخاب کنید. داشتن یک فضای مجزا، امنیت و آرامش 
کار را برای شما به ارمغان می آورد. شما می توانید فضای 
مخصوص به خودتان را حتی اگر کوچک پیدا کنید و فقط 

و فقط به کار اختصاص دهید.
فراهم  را  خود  مشتریان  برای  مناسب  امکانات   .2
آورید. به عنوان فردی که در خانه کار می کنید، مهم ترین 
صورت حساب های شما مسلما به اینترنت و خرید فضای 

مجازی تعلق خواهد داشت. خرج کردن پول در این موارد 
به شما کمک می کند تا ارتباط خود با مشتریانتان را محکم 
نگاه دارید. آخرین فناوری ها به شما در مدیریت اطالعات 
و فایل های کاری و دسترسی آسان به آن ها در صورت نیاز 
کمک و نگرانی های مشتریان شما درباره اطالعاتشان را 
برطرف می کند. مهم این است که می توان به این اطالعات 

در هر وسیله و هرجایی دسترسی داشت.
3. منظم باشید. نظم یکی از مهم ترین عوامل موفقیت کار 
در خانه است. حتی اگر شما در خانه کار می کنید، نظم و 
ترتیبی مانند اداره برای خود فراهم آورید. اطمینان حاصل 
کنید که در زمان مناسب پذیرای مشتریانتان هستید و در 

زمان مقرر کارتان را تحویل خواهید داد. 
باید وب سایت خود را به روز کنید و به طور 
مرتب با مشتریانتان در ارتباط باشید. عالوه 
براین باید همواره در جستجوی مشتریان 

بالقوه نیز باشید.
4. باانگیزه کارکنید. بهترین چیز درباره 
شما  که  است  این  خانه  در  کردن  کار 
می توانید هر زمان که مایل بودید، کارهایتان 
را انجام دهید. شما با داشتن برنامه شخصی 
می توانید  مناسب  مالی  سرمایه گذاری  و 
روزتان را بر اساس خواسته هایتان تنظیم 
کنید. اطمینان حاصل کنید که از برنامه هایی 
که مزاحم کارهای روزمره شما می شوید، 
دوری کنید و ساعت هایی را انتخاب کنید که 
برای شما بهترین کارایی را دارد. با انتخاب دقیق ساعت ها 

می توان از اتالف وقت و فرسودگی شغلی اجتناب کنید.
5. برنامه روزمره متعادلی داشته باشید. زمانی یک برنامه 
روزانه تنظیم می کنید، ممکن است که درباره مزایای کار 
کردن در اداره فکر کنید که یکی از آن ها بیرون رفتن از خانه 
و داشتن فعالیت های خارج از منزل است. بیرون رفتن از 
منزل برای تازه نگه داشتن ذهن و فعال بودن مهم است. 
حتما برنامه هایی برای خود در نظر بگیرید که به شما در 
باال بردن بهره وری کمک می کند و ارتباطات انسانی را نیز 

در برنامه کاری خود بگنجانید.
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پنـجحقیقـتدربـارهکـارکـردندرخـانـه

پنج راه برای بهبود کیفیت هوای درون فضای بسته )1(

سپید: هر زمان از سال که باشد می توان تغییرات 
جدیدی را در زندگی ایجاد کرد و کودکان را از 
این بابت بی نصیب نگذاشت. والدین می توانند 
عادات سالمی را در کودکان پایه گذاری کنند 
و آن ها در سبک زندگی سالم یاری برسانند.
مسئولیت  بیاموزید  کودکان  به   
و  بگیرند  عهده  به  را  اسباب بازی هایشان 
نظم و تمیز کردن آن ها را در نظر داشته باشند.
 پدر و مادرها می توانند دوبار در روز 
کودکان را در مسواک زدن و تمیز کردن 

دندان هایشان همراهی کنند.
 همیشه بعد از رفتن به دستشویی و قبل از 

غذا خوردن دست هایشان را بشویند.
 همیشه نسبت به حیوانات مهربان باشند و 
قبل از نوازش یک حیوان ناآشنا اجازه بگیرند.
 نسبت به سایر کودکان مهربان باشند، 
به خصوص آن هایی که به نظر غمگین و 
تنها می رسند و احتیاج به یک دوست دارند.
 با والدین خود یا سایر بزرگساالن درباره 
احساس ترس یا نیاز به کمک گرفتن صحبت 

کنند.
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سـالـمکمککنیـد

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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اکرم احمدی
نشست خبری کمپین یادگاری تو به زمین با 
حضور مدیران شرکت سامسونگ و سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  روز دوشنبه در 
هتل هما  برگزار شد.کمپین درختکاری با ایده 
و سرمایه گذاری بخش موبایل این شرکت در 
راستای مسئولیت اجتماعی آن ها در اوایل 
به  افتاد و»یادگاری تو  به راه  امسال  پاییز 
زمین« نام گرفت. در این کمپین قرار شد۱۲۱ 
هزار اصله نهال در مساحتی به وسعت ۱۱0 
هکتار در زمین های جواهر ده رامسر کاشته 
شود.واحد موبایل این شرکت متعهد شد از 
مهرماه تا آذرماه، به ازای هر یک از گوشی های 
پرچم دار که در ایران روشن می شود، یک 
نهال در ارتفاعات جواهر ده بکارد.انتخاب 
جواهر ده هم به این دلیل بود که این منطقه 
مادر جنگل های هیرکانی است.جنگل های 
ارزشمند هیرکانی سابقه ای چندین میلیون 
هیرکانی  جنگل های  اهمیت  دارند.  ساله 
به اندازه ای است که پرونده ثبت جهانی آن 
هم اکنون در یونسکو در حال بررسی است. 
به گفته کارشناسان محیط زیست در چند سال 
گذشته میزان تخریب جنگل های هیرکانی 
بسیار بیشتر از احیا و نوسازی آن بوده و 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
از همکاری شرکت ها در حفظ این میراث 

ملی  بسیار استقبال می کند. 

درختان مظهر فروتنی
ون، کاج سیاه، افرا شیره دار، بلوط ایرانی، 
پیسه آ، گیالس وحشی و گالبی وحشی 
عرصه  در  که  هستند  درختانی  ازجمله 
»یادگاری تو به زمین« در خاک جنگل های 
هیرکانی کاشته شده اند و قراراست کاشت 
آن ها ادامه داشته باشد و به قول بام سوک 
هانگ مدیرعامل سامسونگ ایران به حفظ 
کره زمین کمک کنند.او  در این نشست خبری 

گفت:»حفظ کره زمین صرف نظر از ملیت ، 
انسان هاست. همه  وظیفه  قومیت  و  نژاد 

شرکت ما در حوزه مسئولیت  های اجتماعی 
دیدگاهی فراتر از یک برند لوازم الکترونیکی 
دارد و به همان اندازه ای که از کره زمین 
و منابع طبیعی این سیاره استفاده می کند، 
این  نگهداری  تعهداتی در مورد حفظ و 
میراث انسانی نیز دارد.«هانگ از درختان 
به عنوان مظهر فروتنی و کارآمدی یادکرد 
ساکنین  این  درختان  و  »گیاهان  و گفت: 
صلح جو و مفید جهان همیشه به ما و شما، 
جوامع شرقی، درس فروتنی، سخت کوشی 
و مفید بودن آموخته اند. آن ها هوای ما را 
پاس می دارند   را  حفظ می کنند، خاکمان 
و مناظرمان را نقاشی می کنند ولی ما در 
مقابل برای آن ها چه می کنیم. مردمان در 
برابر این همه نیکی آن ها را فرو می اندازند، 
به آتش می کشند و تا حد انقراض از آن ها 
بهره می برند ولی آن ها هرروز با این قصد 
به حیاتشان ادامه می دهند که جهان را برای 

ما دلپذیرتر کنند. 
درختان  این  مانند  جنگل ها  برخی 
فوق العاده ای که امروز درباره شان صحبت 
می کنیم حتی پیش از پدیدار شدن بشر امروز 
هم بر این عرصه خاکی بوده اند و قدمت آن ها 
به صدها هزار سال پیش بازمی گردد. ولی 
ما آن ها را به سادگی در معرض خطر قرار 
می دهیم. شرکت ما این میراث را به عنوان 
یادمانی مشترک برای بشر امروز به رسمیت 
می شناسد و باور دارد باید این یادگاری را 
به زمین بازگرداند. ماندگارترین هدیه ما 
به نسل آینده ایران و جهان بیش از ۱۲0 
هزار نهالی باشد که در یک صد هکتار بافت 
ایران کاشته می شوند  باستانی جنگل های 
ما  نگهداری  و  موردحمایت  همچنان  و 
می مانند تا باشد که نه تنها فرزندان ما بلکه 
فرزندان فرزندانشان هم از جلوه های آن بهره 

ببرند. این هدیه شما، میراث شما، شهروندان 
جهانی، به زمین و آینده است. از این جمع 
لذت ببرید ویاری مان کنید باهم آینده بهتری 
بسازیم.«کیت شین، مدیر ارشد کسب وکار 
بخش موبایل کمپین »یادگاری تو به زمین« 
را اولین فعالیت مسئولیت  اجتماعی واحد 
و گفت: کرد  معرفی  این شرکت   موبایل 
» یادگاری تو به زمین اولین تجربه ماست.

در این تجربه ما فرصت این را داشتیم که با 
بسیاری از انسان  های مستعد و متخصص 
کارکنیم که شتاب و پویایی الزم را به طرح 
ما بدهند. این گروه بزرگ از افراد با بیش از  
ده ها نفر از همکاران خودمان و آژانس های 
مرتبط در دفتر شرکت شروع می شود تا چند 
صد نفر از مدیران عالی رتبه کشوری گرفته 
تا کارگران محلی و پیمانکاران امتداد می یابد.  
شرکت ما از همه ابزارهای در اختیار خود 
تابلوهای شهری تا ساعت ها ویدئو و  از 
عکس در فضای مجازی استفاده کرد تا به 
شهروندان اطالع رسانی کند. قلب واقعی 
این ماجرا شما رسانه ها و مردم بودید. بیش 
از ۵0 مقاله دراین باره نوشته و منتشر شد 
و بیش از ۳ هزار نفر به عنوان سفرای ما 
در این طرح شرکت کردند. «شین در ادامه 
سخنانش گفت:» ما این درختان را کاشتیم، 
چون  کردیم  مراقبت  و  کردیم  محافظت 
ما  موبایل  افرادی در کسب وکار  به عنوان 
باور داریم از طریق اتصال قلب ها و اذهان 
می توانیم آینده و جهان بهتری بسازیم و این 
یادگاری حقیقی ماست به زمین. ما به این 
امر پابندیم و شمارا مطلع نگاه می داریم.«

ویدئو لیال حاتمی و سه میلیون 
بازدیدکننده

مهسا سرافرازی، مدیر پروژه کمپین»یادگاری 
تو به زمین« در ادامه این نشست گفت:» ایده 
اصلی این کمپین اوایل شهریورماه در واحد 

موبایل سامسونگ مطرح و پس از پیشنهاد 
به سازمان جنگل ها و استقبال این سازمان 
در مهرماه کلید خورد. در این پروژه به غیراز 
خریداران گوشی های پرچم دار سامسونگ 
همه کاربرانی که ویدئوهای کمپین را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذاشتند 
می توانستند نهالی را به یادگار از خود بگذارند 

و به نوعی سفیر کمپین باشند.
لیال  با حضور  این کمپین که   ویدئو های 
ایران  سینمای  مشهور  بازیگر  حاتمی، 
همراه بود، بیش از ۳ میلیون بازدید کننده 
در شبکه های اجتماعی داشته است.البته کار 
این شرکت تمام نشده است  و این شرکت 
تا دو سال آینده همه هزینه های مربوط به 
آبیاری عرصه و کاشت نهال های جایگزین 

را بر عهده دارد.«
سازمان  رئیس  قائم مقام  مقدسی،  ناصر 
جنگل ها مراتع و آبخیزداری، در ادامه این 
با اعالم رضایت از اجرای موفق  نشست 
کمپین »یادگاری تو به زمین« درخواست کرد 
سایر شرکت ها و کارخانه ها با الگوبرداری از 
این حرکت، حفظ محیط زیست و درختکاری 
را جزو دغدغه های مهم خود قرار دهند.
این  در  که  مقدسی گفت: »۱۱0 هکتاری 
کمپین درختکاری شد، تنها شروعی برای 
حوزه  در  طرف  دو  گسترده  فعالیت های 
نیاز  به  توجه  با  و  است  محیط زیست 
منطقه جواهر ده به کاشت نهال امیدواریم 
این پروژه بیش ازپیش توسعه پیدا کند این 
کمپین درزمانی کلید خورد که جنگل داری 
در ایران دوره گذار خود را از جنگل داری 
نوین  و  پایدار  جنگل داری  به  کالسیک 
طی می کند. پایداری و حصول اطمینان از 
باقی ماندن عرصه جنگل در آینده یکی از 
عوامل مهمی بوده است که این شرکت و 
سازمان جنگل های برای مکان پروژه مدنظر 

داشته اند.«

تصویرروز

شماره 967  ۲9 دی ۱۳9۵ sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 دبیر تحریریه: امیر صدری
 چاپ: شرکت رواق روشن مهر

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

 نشست خبری کمپین »یادگاری تو  به زمین« برگزار شد

 »سرطان« آماده   اکران می شود

سپید: کارگردان »دوران سرطانی« که نام فیلمش را هم تغییر داده 
است، این اثر را برای اکران عمومی آماده می کند.

حسین شهابی که برای جشنواره فیلم فجر امسال دو فیلم »آزاد 
به قید شرط« و »دوران سرطانی« را ارائه کرده و تنها یکی از 
را  فیلم »دوران سرطانی«  دارد  پذیرفته شده است، قصد  آن ها 

هرچه سریع تر اکران کند.
او بیان کرد: »نام این فیلم به »سرطان« 
تغییر پیداکرده و تصمیم دارم آن را در 
آینده ای نزدیک و حتی اگر بشود، پیش 
از سال جدید در سینماها نمایش بدهم.«
داستان »سرطان« درباره یک نویسنده 
دچار  که  است  کشور  مشهور  ادبی 
سرطان خون شده و همسر او تالش 
دارد از طریق کار شبانه روزی هزینه های 

درمان شوهرش را تأمین کند.

 مسئوالن به وضعیت بهبودی عباس خسروی رسیدگی کنند  

ایسنا: روند بهبودی عباس خسروی،  نوازنده پیشکسوت ارکستر ملی  در حالی متوقف و کلیه های او 
دچار مشکل شده که خانواده اش درخواست کرده اند، مسئوالن به وضعیت این هنرمند رسیدگی کنند. رضا 
خسروی،  پسرعموی این نوازنده  در این روزها که شش سالن در تهران میزبان اجراهای جشنواره موسیقی 
فجر هستند، گفت: »این هنرمند ارزنده حدود یک ماه است در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری 
و وضعیت او نامساعد است. به تازگی کلیه ها و تنفسش با مشکل روبه رو شده است.« او ادامه داد: »تأسف 
من از این است که تا وقتی استاد در سالمت کامل بود، درصحنه های موسیقی کشور همیشه حضور داشت، 
حاال که در بستر بیماری است، هیچ کسی به جز خانواده، جویای حال او نیست. پس چه زمانی به فکر این 
سرمایه های ملی خواهند بود؟« خسروی اضافه کرد: »از مسئوالن، جامعه هنرمندان، اهالی موسیقی، جامعه 

پزشکی و مردم هنردوست تقاضای یاری و عیادت داریم.« عباس 
خسروی، نوازنده پیشکسوت ویولن و عضو ارکستر ملی، ۲۳ آذرماه 
امسال به علت ناراحتی ریوی و تب و لرز به بیمارستان مراجعه 
کرد و پس از چند روز، دچار سکته مغزی شد. فرهاد فخرالدینی، 
رهبر سابق ارکستر ملی  درباره بیماری عباس خسروی گفته بود: 
»من این موضوع را به مسئوالن اطالع دادم و انتظار دارم به شرایط 

این هنرمند رسیدگی شود و خبر خوبی بشنوم.«

سمفونیهنر هفتم

درختان ساکنین صلح جو جهان  ابراهیم یزدی زیر 
تیغ جراحی رفت

 
ایرنا: ابراهیم یزدی، دبیر کل پیشین نهضت 
آزادی در پی مخالفت آمریکا با صدور 
ویزای درمان روز دوشنبه در شهر ازمیر 
ترکیه تحت عمل جراحی قرار گرفت.

برخی  در  درج شده  اطالعات  به  بنا 
رسانه ها و به خصوص صفحه نزدیکان 
توییتر،  اینستاگرام و  ابراهیم یزدی در 
جراحی  عمل  تحت  دوشنبه شب  وی 
وی  خانواده  اعالم  طبق  و  قرارگرفته 
پزشک جراح، عمل  اظهارنظر  بنابر  و 

موفقیت آمیز بوده است.
طبق اعالم بستگانش در شبکه توییتر، 
یزدی در حال حاضر به هوش آمده و 
در بخش ICU بیمارستان بستری است.

ابراهیم یزدی که قصد داشت برای انجام 
عمل جراحی به آمریکا برود، با مخالفت 
سفارت آمریکا برای صدور ویزا مواجه 
شد و عصر امروز در ترکیه تحت عمل 

جراحی قرار گرفت.
او که از کهولت سن و سرطان پروستات 
رنج می برد، در سال های اخیر تحت درمان 

بوده است.
ابراهیم یزدی متولد سال ۱۳۱0 قزوین، 
فعال سیاسی ایرانی و دبیر کل پیشین 

نهضت آزادی ایران است.
او پس از پیروزی انقالب ۱۳۵7 ایران 
در بهمن ۵7 به عضویت شورای انقالب 
کار  به  آغاز  با  و  درآمد  ایران  اسالمی 
دولت موقت انقالب به سمت معاون 
نخست وزیر در امور انقالب انتخاب شد.
کیهان  مؤسسه  سرپرستی  به  مدتی  او 
منصوب شده و پس از استعفای کریم 
سنجابی از وزارت امور خارجه ایران، 
به عنوان وزیر امور خارجه دولت موقت 

انقالب معرفی شد.
او پس از درگذشت مهدی بازرگان به 

دبیر کلی نهضت آزادی انتخاب شد..

پیکر رکن الدین 
خسروی به ایران 

منتقل می شود

سپید: پیکر زنده یاد رکن الدین خسروی 
برای خاک سپاری به ایران منتقل می شود.

این پیشکسوت تئاتر ایران، پس از تحمل 
مدت طوالنی بیماری از دنیا رفت. او 
که چندی بود از بیماری آلزایمر رنج 
می برد، به دلیل کهولت در سن 88 سالگی 

درگذشته است.
سهراب سلیمی درباره وضعیت مراسم 
که  خسروی  رکن الدین  خاک سپاری 
و  درگذشت  لندن  در  قبل  روز  دو 
برنامه ریزی هایی که انجام شده است به 
ایسنا گفت:  »طی تماسی که با همسر آقای 
خسروی داشتم، اطالع یافتم که خانواده 
این مرحوم به این جمع بندی رسیده اند که با 
توجه به عالقه مندی رکن الدین خسروی، 
پیکر ایشان به ایران منتقل خواهد شد. 
در این راستا هماهنگی ها و ارتباطاتی با 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و نیز خانه تئاتر صورت گرفته 
و قرار بر این است که تشریفات از طریق 

سفارت ایران در لندن پیگیری شود.«
او افزود: »به این ترتیب باید منتظر باشیم تا 
ببینیم تشریفات اداری و پیگیری ها در لندن 
در چه زمانی انجام می شود تا بعد ما هم 
در اینجا برای مراسم تشییع و خاک سپاری 

برنامه ریزی الزم را انجام دهیم.«
رکن الدین خسروی یکی از کارگردانان 
قدیمی و هنرمندان تأثیرگذار در تئاتر ایران، 

۲6 دی ماه در لندن درگذشت.
سال ۱۳89 مراسم بزرگداشت رکن الدین 
خسروی کارگردان تئاتر با رونمایی از تمبر 
این هنرمند، اهدای مدالیوم خانه تئاتر، 
اجرای قطعات کوتاهی از آثارش توسط 

انجمن بازیگران خانه تئاتر برگزار شد.

خبـر

صندلي ویژه بانوان باردار مترو سئول
               میزان

تولد پنج قلوهای خرامه ای در شیراز ، بامداد امروز دوشنبه بیست و هفتم دی 
در بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز مادر 28 ساله خرامه ای در دومین 
زایمان خود 5 قلو به دنیا آورد.سه نفر از این نوزادان پسر و دو نفر دختر هستند.
                فارس

  

فیلم »انزوا« اثر مرتضی علی عباس میرزایی درمرحله آخر اصالح رنگ 
برای شرکت درسی و پنجمین جشنواره فیلم فجراست.»انزوا« داستان زنی 

است که درراه فرار از دست مزاحمی تصادف کرده و کشته می شود. 
               سپید

کاظم جاللی در بیمارستان 
بستری شد. رئیس مرکز 

پژوهشهای مجلس شورای 
اسالمی به دلیل عارضه 

قلبی در بیمارستان  شهدای 
تجریش بستری شد. 

   باشگاه خبرنگاران 

کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژوی سبز صبح دیروزسه شنبه با 
حضور معصومه ابتکار وسورنا ستاری در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر برگزار شد.
                مهر
 

عیادت داریوش فرضیایي)عمو پورنگ( از جانبازان مدافع حرم در بیمارستان 
امام حسین)ع( مشهد.

                اینستاگرام فرضیایی
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