حادثهتلخریزشمعدندرآزادشهر

ایـران عـزادار
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را از پـا درآورد
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روی خط سپید

سید حسن هاشمی ،وزیر بهداشت در یادداشتی
«دوستانه» ،از محمدباقر قالیباف انتقاد کرد

چگونه چنین بیمحابا
به ما تهمت میزنید ؟

معاون اقتصادی و برنامهریزی
سازمانتامیناجتماعی

جهانگیری در دومین مناظره ریاست جمهوری

نیازمندارائهراهکارهاینوین
درکاهشهزینههاهستیم

جایگاه
ریاست جمهوری
محل کارآموزی
نیست

حسن هاشمی در واکنش به اظهارات محمدباقر قالیباف در خصوص مخفی
ماندن میزان داراییهای برخی از اعضای کابینه ،یادداشتی «دوستانه» در
کانال تلگرام شخصی خود خطاب به این نامزد ریاست جمهوری نوشت
که به رغم «دوستانه» بودن یادداشت ،در معرض اطالع همگان قرار گرفت.
سپید عین این متن را منتشر میکند.
برادر قالیباف! بار دیگر به میدان سیاست آمدهاید؛ آن هم با ادبیات و
رفتاری متفاوت .شیوهای که در مرام اهل تقوی جایی ندارد و طعم تلخ
خسارتهای مادی و معنوی چنین رفتاری ،نه برای  ۸سال ،که به درازای
یک تاریخ بر جانمان نشسته و سرمایههایی ارزشمند را از کشور و مردم
ربوده است! برادر محترم! شما در برنامههای تبلیغاتی گفتهاید :اینکه بعضی
از وزرا لیست اموال خود را اعالم نمیکنند ،احتماال به این دلیل است که از
مردم خجالت میکشند .روز چهارشنبه این هفته در جلسه هیات وزیران از
صحت و سقم این ادعا سوال کردم .دکترجهانگیری گفتند «چندماه پیش
که جناب آقای اژهای طی مصاحبهای اعالم کردند دو نفر از اعضای دولت
هنوز لیست داراییهای خود را اعالم نکردهاند با ایشان تماس گرفتم .بعد
از دو روز مشخص شد که یک نفر کپی یک سند و دیگری شماره حساب
فرزندش را اعالم نکرده است که همان زمان به آنها گفتم اقدام کنند».
برادر عزیز! شما که نیک میدانید ،ما صرف ًا به دلیل اعتقاد و برای کمک به
نظام و دفع خطر از ملت و کشور وارد این معرکه شدهایم؛ پس چگونه
چنین بیمحابا به ما تهمت میزنید؟ چگونه در برابر چشمان مردم ،رییس
جمهور شرعی و قانونی کشور را که بعد از رهبری نماد اقتدار این ملت
است ،بیعقل و بیصداقت خطاب میکنید؟ و بسیاری مطالب دیگر که
هنوز باورم نمیشود از شما شنیدهام! چنین رفتاری برای کسب مقامی دنیوی
اگر ذلت در دنیا نباشد (تجربه نشان داده که هست) قطعا ذلت در آخرت
خواهد بود .برادر عزیز! ای کاش لباس سیاست را جایگزین لباس خاکی
جبهه نمیکردید؛ من به عنوان یک دوست ،هنوز هم آرزو دارم محمدباقر
قالیباف ،گرد و خاک جبهه را بر غبار فتنه سیاست و قدرت ترجیح دهد
و امیدوارم باقی مانده مرام بچههای جبهه و همسنگران و دوستان شهیدمان
چنان در روح و جانتان زنده باشد که الاقل در دومین مناظره با صراحت
از بابت چنین سخنانی از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنید و از خادمان
ملت حاللیت بطلبید .والعاقبه للمتقین.
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در مناظرهها
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رئیسکمیسیونبهداشتودرمانمجلس

ُم ّر قانون در طرح تحول
سالمت رعایتشود
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بیخوابیچهتاثیریبرمغز
در بیداری دارد؟

بسیاری از افراد خواب راحتی ندارند و از اختالل در خواب
رنجمیبرند.اینافرادمعمو ًالدرچارخستگیمفرطوترس
هستند و نمیتوانند ذهن خود را به گونهای شایسته به روی
موضوعیمشخصمتمرکزکنند...
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انجمنهای علمی ،شرکتهای داروسازی و تجهیزات پزشکی
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«سپیـد» تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است

اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز «سپیـد» را مطالعه میکنند

«سپیـد» هر روز برای پزشکان ،مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال میشود

شما میتوانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار
انجمن ،موسسه و شرکت خود در مجمع عمومیتان تعیین نمایید
تلفن26151485 – 26151499 :

همین امروز با ما تماس بگیرید:
تلگرام@sepidnewspaper :

ایمیلinfo@sepidonline.ir :
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اسحاق جهانگیری در دومین مناظره انتخابات ریاستجمهوری

جایگاه ریاستجمهوری محل کارآموزی نیست

سپید :دومین مناظره تلویزیونی  6کاندیدای
دوازدهمین دوره ریاستجمهوری ،با موضوع
فرهنگی و سیاسی روی آنتن رسانه ملی رفت.
گرچه در این دومین مناظره هم دوقطبی
جهانگیری-قالیباف چشمگیر بود اما هم ابراهیم
رئیسی ،هم مصطفی میرسلیم و هم مصطفی
هاشمیطبا خودی نشان دادند و فعالتر از مناظره
اول ظاهر شدند.
نخستین پرسش مناظره دوم را قالیباف پاسخ
داد.سئوالاینبودکه«چطورمیتوانبهرشدعلمی
کشور شتاب بخشید؟» قالیباف گفت« :موضوع
فرهنگ یکی از مهمترین موضوعات همه جوامع
است .در این حوزه همواره دو نگاه بدبینانه و
خوشبینانه وجود دارد .نگاه اول نگاه قیممآبانه و
کنترل نظارت بر همه موضوعات فرهنگی است،
اما در نگاه دوم اصل بر آگاهی بخشی بر مردم
است تا آنها بتوانند با توانمندسازی و همچنین
کمک نهادهای مردمی ایفای نقش کنند».
بحث بر سر خبر تکذیبشده قاچاق
وی با تأکید بر اینکه ریشه اساسی مشکالت
اقتصادی به فرهنگ و تربیت برمیگردد ،گفت:
«معتقدم آموزش و پرورش میتواند مهمترین

وزارتخانهای باشد که در این زمینه فعالیت میکند.
اگر این وزارتخانه درست عمل کند شاهد آثاری
مثبت و در صورت عملکرد بد این وزارتخانه
شاهد آثاری منفی در این زمینه خواهیم بود».
قالیباف با بیان اینکه در هفته گذشته محموله
مشکوکی در یک ویالیی پیدا شد ،ادامه داد:
«رسیدگی به این پرونده ظرف دو روز به صورت
فشرده انجام شد ،اما سوال این است که در یک
وزارتخانه که آموزش و پرورش است و در این
زمینه مسئولیت دارد میبینیم واردات به این
صورت انجام میشود».
وی ادامه داد« :حاال این واردات میتواند قانونی
یا غیرقانونی باشد ،ولی غیرضروری است .این
بحث پیش میآید که این وزارت خانه صنعتی
و اقتصادی نیست و آموزش و پرورش است و
آن هم چنین وارداتی در آن صورت میگیرد این
مسئله باعث نگرانی مردم میشود که در راس
این وزارت خانه چنین حرکتی صورت میگیرد».
شهردار تهران بدون اشاره به تکذیب خبر
قاچاقبودن محموله کشفشده در لواسان ،گفت:
«چگونهمردمقشرفرهیخته،بازنشستگانآموزشی
و آنها که در حقالتدریس باقی ماندهاند اعتماد

کنند .اگر بخواهیم مشکل اقتصاد را حل کنیم،
پنج میلیون شغل ایجاد کنیم و یارانه طبقه محروم
را تقویت کنیم باید نظام اصالحی در نظام پولی،
مالی و گمرکی انجام دهیم .این نمونهای بود که
در این هفته اتفاق افتاد و حتما در روزها ،ماهها و
سالهای متمادی از این اتفاقات خواهیم داشت».
مصطفی میرسلیم در واکنش به سخنان قالیباف
اظهار کرد« :شما پاسخ درستی به سوال مطرح
شده ندادید .کیفیت آموزش در کشور به جایگاه
معلمان برمیگردد ،اما متأسفانه در کشور ما جایگاه
درستی به معلمان ندادهایم و آنان در وضعیت
معیشتی خوبی به سر نمیبرند و مجبورند برای
امرار معاش در چند جا کار کنند که این شرایط
غیرقابل قبول است».
میرسلیم با بیان اینکه در کشور ما متأسفانه
شرایط بحرانی رکود تورمی وجود دارد ،گفت:
«در این دولت متأسفانه طرحهایی که برای حل
مسایل اقتصادی انجام شده بود تعطیل شد و
در عین حال ما از ورود چند هواپیما به کشور
خوشحال میشویم و جشن میگیریم .این کار
به معنای ایجاد شغل برای جوانان دیگر کشورها
است در حالی که ما میتوانستیم بسیاری از قطعات

این هواپیماها را در کشور خودمان تولید کنیم».
حسن روحانی خطاب به قالیباف گفت« :اگر
میخواهیم مسئله فرهنگ جامعه و آموزش را
باال ببریم باید به زیربناها توجه کنیم .اخالق
اولین زیربنا است .ما باید حقالناس را رعایت
کنیم و حقوق مردم را نباید در عین حال زیر پا
بگذاریم .فرض بگیریم فردی تخلف کرده ،چه
کسی باید بگوید او متخلف است؟ آیا محکمه
است یا نه؟ اگر محکمه است چطور قالیباف
قبل از آنکه موضوع مطرح شود اتهام ناروایی
به وزیر میزند؟»
وی در ادامه با بیان اینکه اگر می خواهیم علم
و تحقیق جلو برود باید در جامعه آزادی باشد
اظهار کرد« :اگر آزادی نباشد جوانان چگونه به
پیشرفت اساسی برسند؟ وقتی دانشگاه شیراز
فرزند عالمه مطهری را دعوت میکند ،اما دوستان
شما مانع میشوند و با آجر به ماشین او حمله
میکنند ،میتوانیم دانشگاه متعالی داشته باشیم
باید شرایطی فراهم کنیم که شکوفایی ایجاد
شود .آیا اجازه میدهیم اصحاب فرهنگ استعداد
خود را نشان دهند؟ از پخش دعای ماه رمضان
ابا میکنیم و دعای ربنا یک هنرمند را پخش

نمیکنیم .پس چطور دنبال تعالی آموزش در
کشور هستیم؟»
هاشمیطبا نیز گفت« :اگر دانشگاهها دقت
بیشتری کنند و دانشآموختگان مدارج تحصیلی
با مراتب عالی بگذرانند نتیجه بهتری حاصل
میشود .دانشگاهها مرکز تربیت کادرهای آینده
کشور هستند و به همین دلیل باید در آنها دقت
الزم لحاظ شود».
جهانگیری در واکنش به صحبتهای قالیباف
اظهار کرد« :ملت مظلومیت دولت را ببینید .گفته
میشود در خانه وزیری کاالی قاچاق است .این
وزیر دختری داشته که فوقلیسانس و بیکار بوده
و رفته لباس وارد کرده که  ۲۰۰میلیون تومان
کل ارزش این لباس بوده و از گمرک هم وارد
کرده و تمام تعرفهها را پرداخت کرده است
آن وقت این موضوع ،موضوع مصاحبه معاون
اول قوه قضاییه و کاندیدای انتخابات ریاست
جمهوری میشود».
ابراهیم رییسی نیز در پاسخ به سخنان قالیباف
گفت« :ما با تحریم علمی مواجه هستیم و وضعیت
دانشجویان و قشر فرهنگی ما مناسب نیست
و در همین حال میشنویم که صندوق ذخیره

فرهنگیان توسط عدهای سودجو و متخلف به
یغما برده میشود و این موضوع فرهنگیان را
عذاب میدهد که چرا آنان باید در مشکالت
اقتصادی باشند اما عدهای پول آنان را به یغما
ببرند .امروز وضعیت دانشجویان و فرهیختگان
ما مناسب نیست و آقای روحانی باید پاسخگوی
سواالتی از این دست باشد که چرا شاهد بیکاری
یک میلیون جوان فارغالتحصیل هستیم».
قالیباف در پاسخ به انتقاد مطرح شده از سوی
نامزدها گفت« :وسایل کمک آموزشی ما مدارس
و دانشگاه ها و معیشت معلمان ،بازنشستگان و
حقالتدریسیها دچار مشکل است .بچهها در
مدارس ما میسوزند ،من این حوادث را دیدهام.
از آقای روحانی متعجبم من که دارم درد مردم را
میگویم ،اخالق را رعایت نمیکنم؟ مردم عزیز
من وقتی به مشکالت اشاره میکنم میگویم
دولت  4درصدی ویژهخواری مال همینهاست.
داللچیها مشکل گرانی درست میکنند .قاچاق
کاال و ارز بیشترین مشکل را ایجاد کرده است .وزیر
آموزش و پرورش ،لباس بچه از ایتالیا میآورد؛
در این شرایط اقتصاد درست میشود؟ هرگز».
ادامه در صفحه 10
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  معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی

اخبار
مدیرکل دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
وزارت بهداشت عنوان کرد

هایسالمت
سیاست 
درحوزهاعتیاد

مدیرکل دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به
ضرورت ترویج فرهنگ پیشگیری از اعتیاد ،گفت« :ظرفیتسازی نقش مهمی
در پیشگیری از اعتیاد در جوامع مختلف ایفا میکند ».احمد حاجبی ،درمورد
سیاستهایوزارتبهداشتدرحوزهاعتیاد،اظهارکرد«:پیشگیریازمصرف
مواد و درمان اختالل مصرف مواد ازجمله سیاستهای کالن وزارت بهداشت
در این حوزه است ».وی با بیان اینکه براساس آمار رسمی اعتیاد در کشور،
نسبت مصرفکنندگان مرد به زنان در حوزه مصرف مواد مخدر  ۹به یک
است ،گفت« :جوان شدن مصرفکنندگان مواد مخدر و زنانه شدن مصرف
آن ازجمله زنگهای خطر به صدا درآمده با شیوع مصرف مواد مخدر در
کشور است ».مدیرکل دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت،
انتقال الگوی مصرف مواد مخدر به روانگردانها را ازجمله آسیبهای جدی
و نگران کننده در کشور دانست و بیان کرد ۵۰« :درصد مرگهای ناشی از
مصرف مواد در جهان ناشی از بیش مصرفی است .در وزارت بهداشت بحث
مدیریت پدیده اعتیاد در کشور مستلزم تدوین و اجرای اسناد باالدستی است».
حاجبی آغاز برنامههای پیشگیرانه از دوران کودکی و آموزش مهارتهای
الزم را ضروری دانست و بیان کرد« :ظرفیتسازی نقش مهمی در پیشگیری
از اعتیاد در جوامع مختلف ایفا میکند ».وی ،طراحی و استقرار برنامههای
پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور و ارتقای نظام شناسایی و مداخالت موثر
زودرس در اختالالت مصرف مواد از طریق ساختار فراگیر نظام سالمت
مبتنیبر شواهد را از دیگر سیاستهای اجرایی و راهبردی پیشگیری از
مصرف مواد مخدر در وزارت بهداشت دانست .حاجبی در بخش دیگری
از سخنان خود افزود« :طی سه سال گذشته با جذب و حضور کارشناسان
سالمتروان در مراکز درمانی و بهداشتی اقدامات مطلوبی در حوزه پیشگیری
از اعتیاد انجام شده است .گسترش سطح پوشش مداخالت پیشگیرانه از
اعتیاد ازجمله برنامههای در دستورکار وزارت بهداشت در این حوزه است.
غربالگری اولیه و تکمیلی مصرف مواد و الکل ،مداخله مختصر و ارجاع و
پیگیری خدمات درمانی سطح یک از دیگر اقدامات در دستورکار وزارت
بهداشت است ».وی در پایان با بیان اینکه درمان در وزارت بهداشت به معنای
کاهش آسیب است ،اظهار کرد« :جلوگیری از رفتارهای پرخطر و هدایت
آنها به سمت رفتارهایی با میزان خطر کمتر ،رویکرد وزارت بهداشت در
مدیریت پدیده اعتیاد در کشور است».

به منظور ارائه  خدمات
به کارگران معدن زغال سنگ

راهاندازی واحد ویژه

در شعبه تأمیناجتماعی آزادشهر

روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی :مدیرکل تأمیناجتماعی
استان گلستان گفت« :برای ارائه خدمات بیمهای از قبیل برقراری مستمری
بازماندگان کارگران فوت شده ،برقراری مقرری بیمه بیکاری ،غرامت
دستمزد ایام بیماری برای مصدومین حادثه و سایر خدمات مورد نیاز
کارگران ،در شعبه تأمیناجتماعی آزادشهر واحد ویژهای از روز شنبه
شروع به کار میکند ».علی اصغر نیکنیا با تأکید بر ارائه خدمات به
حادثهدیدگان معدن زغال سنگ آزاد شهر در اسرع وقت و به بهترین
وجه ممکن ،گفت« :شرکت بهرهبردار این معدن و پیمانکار مربوطه
مطابق با آخرین لیست ارسالی به شعبه تأمیناجتماعی آزاد شهر دارای
٢٧٩نفر کارگر بیمه شده بودهاند و  ١٣٠نفر از کارگران این معدن نیز از
سازمان تأمیناجتماعی بیمه بیکاری دریافت میکنند .همچنین ١٢٠نفر
از کارگران نیز بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور هستند ».وی با
بیان اینکه شرکت بهرهبردار مبلغ  ٤میلیارد تومان بدهی به سازمان
تأمیناجتماعی دارد ،گفت« :با وجود بدهی کارفرما ،خدمترسانی
سازمان تأمیناجتماعی به کارگران این واحد هرگز متوقف نشده بود
و اکنون نیز سازمان تأمیناجتماعی با استفاده از تمامی ظرفیتهای
قانونی در خدمت کارگران و بویژه خانواده بازماندگان و مصدومین
حادثه است ».نیک نیا ضمن ابراز همدردی با خانواده درگذشتگان و
طلب شفای عاجل برای مصدومین این حادثه از کارگران این معدن
که به دلیل توقف فعالیت بیکار شدهاند و همچنین خانواده کارگران
متوفی ،دعوت کرد که از روز شنبه برای انجام مراحل اداری و استفاده
از خدمات تأمیناجتماعی به شعبه آزادشهر مراجعه کنند.
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نیازمند ارائه راهکارهای نوین در کاهش هزینهها هستیم

لیال شاهی
بخش اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامین اجتماعی
از بخشهای مهم و کلیدی در راستای پیشبرد اهداف
این سازمان است .آنطور که ولیاهلل افخمیراد ،معاون
اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی
میگوید« :مدیریت مصرف یکی از ارکان اقتصاد
مقاومتی است ».او معتقد است که اگر تنها  10درصد
در هزینههای سازمان در هر بخشی صرفهجویی صورت
گیرد ،کمک قابل توجهی به منابع این سازمان حتی
بیش از فعالیت بخشهای اقتصادی خواهد شد ».وی
ضمن تشریح اقدامات مهم این سازمان در سال ،96
میگوید« :سازمان تامیناجتماعی در سال گذشته در
هر ماه بالغ بر  5هزارو  200میلیارد تومان هزینه داشته
است که در بخشهای درمان و پرداخت مستمری
بگیران و بیمه بیکاری تقسیم بندی میشود .ما باید
ببینیم که چگونه میتوان با حفظ کیفیت خدماتی
که ارائه میدهیم قادر خواهیم بود این صرفه جویی
را به مرحله عمل درآوریم ».افخمی ادامه میدهد:
«سازمان نیازمند ارائه راهکارهای نوین در امر کاهش
هزینهها است تا زمینهای ایجاد شود که صرفهجویی
مناسبی ایجاد شود و در کنار آن با برنامهریزی در
بخش اقتصادی ،افزایش راندمان و بازده داشته باشد
تا نقشآفرینی خود را در حفاظت از داراییهایی که
دارد به نحو مطلوب انجام دهد ».وی میگوید« :آمار
منابع و مصارف سازمان نشان میدهد که دریافت
حق بیمه بیش از  95درصد منابع سازمان را تشکیل
میدهد که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که
باید بررسی کنیم که چگونه میتوانیم در جهت حفظ
و توسعه این منابع اقدام کنیم و یا چه چیزهایی را
می توانیم جایگزین آن کنیم .طبیعی است که در گام
نخست وظیفه ما به منظور حفظ منابع ،حفاظت از
اشتغال موجود در جامعه است چرا که اشتغال باعث
می شود که منابع بیمهای در اختیار سازمان قرار گیرد.
هر یک شغلی که از دست میرود نه تنها از باب منبع
سازمان را دچار مشکل میکند بلکه با هزینه بیشتری
نیز مواجه می شود».
معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی
ادامه میدهد« :اداره یک کارگاه،موسسه،شرکت،
کارخانه کوچک و بزرگ کار سختی است .مخصوصا
اینکه منابع مالی ایجاد چنین فعالیتی توسط سرمایهگذار
و با کمک سایر منابع تأمین شده باشد .بین اداره یک
مجموعهای که به لحاظ بودجه و تأمین مالی از جای
دیگری پشتیبانی میشود ،با یک شرکت و واحدی که
توسط سرمایهگذار باید مورد توجه قرار گیرد ،تفاوت
وجود دارد.لذا ما باید به این مساله توجه کنیم و یار

و مددکار مدیرانی باشیم که یک فعالیت اقتصادی را
ایجاد کردند و در حال کار هستند».
وی تاکید میکند« :ما وظیفه داریم در سال که
شعارش تولید و اشتغال است در کنار مدیران باشیم
و به آنها کمک کنیم تا اشتغالی پایدار برای جامعه
به وجود بیاورند .ما میدانیم که هزینه تمام شده
تولید کاال و خدمت در مقایسه با سایر کشورها بنا
به دالیل مختلف باالتر بوده و رقابت پذیری در این
فضا  ،رقابت پذیری سخت و دشواری است لذا
باید کمک کنیم که صاحبان مشاغل بتوانند این فضا
را تبدیل به فضای رقابتی کنند و مطمئن باشیم که
در فضای رقابتی است که فعالیت تولیدی مستمر و
پایدار خواهد ماند».
افخمی به نقشآفرینی سازمان تامیناجتماعی در
بهبود فضای کسب و کار کشور اشاره کرد و گفت:
«با همت و مسئولیتپذیری همکارانمان بخشنامهای
خطاب به موسسه حسابرسی صادر شد که این بخشنامه
بیش از  95درصد مشکالت واحدهای تولیدی و
خدماتی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی را مرتفع
کرده است .این اقدام باعث خواهد شد که فعالیتهای
بدون مجوز و کارگاههای فاقد پردانه به سمت پروانه

پزشکی قانونی

وزارت بهداشت

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور :

طرحتحولسالمتبایدادامهپیداکند

وبدا :رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه طرح تحول سالمت توانست ،سیستم سالمت
کشور را بهبود دهد ،اجرای آن را به نفع مردم دانست .احمد شجاعی گفت« :طرح تحول نظام سالمت در
مجموع آثار و فواید بسیار ارزشمندی داشته است و اجرای این طرح به نفع مردم تمام شد .چراکه پرداختی
از جیب مردم برای هزینههای درمانی در بخش بهداشت و درمان کاهش چشمگیری داشته است ».رئیس
سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به دغدغههایی که مردم قبل از شروع طرح تحول سالمت داشتند،گفت:
«مردم در زمان بیماری با مشکالت زیادی مواجه میشوند و اگر قرار باشد ،هزینه درمانشان هم غیرقابل
کنترل باشد ،از حد تحمل آنها خارج است ».شجاعی ادامه داد« :هزینههای درمانی ،کمبود تجهیزات و دارو،
پرداخت هزینهها و کمبود تختهای بیمارستانی و تهیه ملزومات بیمار در بیمارستان توانست رضایتمندی
بیماران را جلب کند ».وی با بیان اینکه چنانچه طرح تحول سالمت بخواهد
با قدرت ادامه پیدا کند نیازمند حمایت دولت است ،افزود« :طرح تحول
سالمت باید بتواند در هر مقطعی به لحاظ اعتبارات و بار مالی مورد حمایت
قرار گیرد و بیمهها باید از طرح پشتیبانی کنند به نحوی که پرداختها به
مراکز درمانی به موقع انجام شود تا طرح دچار مشکل نشود ».رئیس سازمان
پزشکی قانونی کشور در پایان گفت« :همکاران پزشک هم باید همکاری الزم
را با طرح داشته باشند تا این طرح با قدرت ادامه پیدا کند».
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دار شدن و دریافت مجوز حرکت کنند به طوری
که فعالیتهای خود را شفاف کنند که قدم بسیار
ارزشمندی محسوب میشود».
وی ادامه میدهد« :برای اینکه منابع سازمان افزایش
یابد ،باید اشتغال موجود را حفظ کنیم و بستری را
فراهم کنیم که اشتغال و فعالیت اقتصادی جدید ایجاد
شود و ورودیهای سازمان را به روشهای مختلف
افزایش کنیم .ما باید کاری کنیم که بیمه شدن افراد
بسیار سهل و آسان شود.همچنین باید برای بیمه کردن
فعالیتهای جدیدی که در فناوریهای نو ایجاد شده
است راهکارهایی بیاندیشیم .این موارد از مهمترین
برنامههای ما محسوب میشود که در سال گذشته
نیز در حد توان انجام دادیم».
معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی
میگوید« :سازمان مطالبات زیادی از دولت دارد .در
سال گذشته با تالشی که صورت گرفت  ،برنامه ششم
دولت را ملزم کرد که بدهیهای خود را به سازمان
پرداخت کند و در سال جاری نیز در قانون بودجه
این امکان فراهم شده است که بخشی از بدهیها را
پرداخت کنند .نقد کردن اموال ،دارییها و امالک از
جانب کارفرمایان به جای بدهی آنها به سازمان یکی

از اقداماتی است که باید انجام دهیم .امسال برنامه
مدونی در موسسه امالک آماده شده که از فرودین
ماه کار فروش امالک و مستقالت را در برنامه کاری
قرار دادهاند و گام بعدی تعیین تکلیف اراضی و اموال
توقیف شده است  .در صورتی که این اموال به صورت
توقیف بماند نفعی برای سازمان نخواهد داشت .برنامه
ما این است که با کمک استانها اقداماتی را انجام
دهیم که امالک توقیف شده را تعیین تکلیف کنیم».
افخمی به فعالیت کمیته ساماندهی واحدهای
زیانده ،کم بازده و خارج از استراتژی اشاره کرد و
توضیح میدهد« :از سال گذشته فعالیت این کمیته
را با جدیت آغاز کردهایم .تعیین تکلیف واحدهای
تولیدی که چه از سوی سازمان خریداری شده و یا در
قالب رد دین واگذار شده است ،بسیار ضروری است.
براساس مطالعات و بررسی پورتفوی به این نتیجه
میرسیم که سازمان باید از بنگاهداری خارج شود.
در صورتی که سازمان به سهامداری بپردازد براساس
مستندات موجود از منفعت بیشتری برخوردار خواهد
شد .ما در سال جاری امیدواریم براساس اصالحیه
پورتفوی حرکت کنیم و بعد از تصویب ،آن را به
مرحله عمل درآوریم».

مدیرکل دفتر بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت خبر داد:

مرگساالنه۴میلیوننفردرجهانبراثربیماریهایمزمنتنفسی
مدیرکل دفتر بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت از مرگ ساالنه  ۴میلیون انسان در جهان براثر بیماریهای
مزمن تنفسی ازجمله آسم خبر داد .احمدکوشا گفت« :یک و نیم میلیارد نفر در جهان مبتال به این بیماری هستند».
وی با بیان اینکه آسم شایعترین بیماری کودکان و نوجوانان است و علت اصلی غیبت کودکان از مدرسه
است ،افزود« :شیوع آسم در ایران در کودکان و نوجوانان  ۱۰درصد و در بالغین  ۹درصد است ».مدیرکل دفتر
بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت بیان کرد« :برنامههای پیشگیری وزارت بهداشت از بیماریهای تنفسی
در حال اجراست و در سطح کالن با همکاریهای بینبخشی میتوان جهتگیری برنامهها را به سمتی برد که
با کاهش مواردی همچون آلودگی هوا ،کاهش بیماریهای تنفسی را فراهم کنیم».
کوشا گفت ۴« :درصد بار بیماریها در دنیا مربوط به مشکالت تنفسی است .این بیماریها ۷درصد مرگها
را در جهان تشکیل میدهد ».وی افزود ۴« :اقدام اساسی برای مهار
آسم و بیمارهای تنفسی افزایش دانش همگانی ،افزایش همکاریهای
بینبخشی،ایجادنظامثبتومراقبتواستانداردسازیخدماتتشخیصی
و درمانی و مراقبتی است ».مدیرکل دفتر بیماریهای غیرواگیر وزارت
بهداشت بر کاهش مصرف دخانیات و قلیان تاکید کرد و گفت« :افزایش
مالیات بر دخانیات و نظارت بر مراکز توزیع و مصرف قلیان میتواند
در این روند تاثیر بسزایی بگذارد».
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دولت

اعضای شورای راهبردی طرح
تحول سالمت و سرپرست سازمان
اورژانس منصوب شدند

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی طی حکمی ،اعضای
شورای راهبردی طرح تحول سالمت را منصوب کرد .در این
احکام ،اهداف و مسئولیتهای شورای راهبردی طرح تحول
سالمت تصریح شده است .متن کامل حکم وزیر بهداشت
بدین شرح است« :جناب آقای سیدجلیل حسینی-رئیس
محترم امور سالمت سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر سعید نمکی-معاون محترم توسعه امور
اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر حمید پوراصغری-رئیس محترم امور
رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر محمدجواد کبیر-مدیر عامل محترم
سازمان بیمه سالمت ایران
سرکار خانم دکتر آناهیتا کشاورزی-معاون محترم بیمه
خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران
جناب آقای دکتر ایرج حریرچی-قائم مقام محترم وزیر
و معاون کل وزارت بهداشت
جناب آقای مهندس طاهر موهبتی-معاون محترم
برنامهریزی ،هماهنگی ،حقوقی و امور مجلس
جناب آقای دکتر باقر الریجانی-معاون محترم آموزشی
جناب آقای دکتر رسول دیناروند-معاون محترم وزیر و
رئیس سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر سیدعلی صدرالسادات-معاون محترم
توسعه مدیریت و منابع
جناب آقای دکتر علی اکبر سیاری-معاون محترم بهداشت
جناب آقای دکتر محمد آقاجانی-معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر علی جعفریان-رئیس محترم دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی تهران
جناب آقای دکتر سیدسجاد رضوی-مشاور محترم و مدیر
کل دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
جناب آقای دکتر محمد توکلی-رئیس محترم مرکز حراست
جناب آقای دکتر سیدمحمود تارا-رئیس محترم دفتر آمار
و فن آوری اطالعات
ی منش-مدیرکل محترم
جناب آقای دکتر علیرضا اولیای 
دفتر ارزیابی فنآوری ،تدوین استاندارد و تعرفه سالمت
معاونت درمان
با سالم؛ نظر به اهمیت استمرار طرح تحول سالمت
و ضرورت بازنگری فرآیندهای اجرایی آن با رویکرد
آسیبشناسی و تهیه و تدوین مداخالت مؤثر برای اصالح
راهبردها و برنامههای اجرایی طرح ،به عنوان مهمترین رخداد
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در حوزه اجتماعی ،با
توجه به دانش ،تجارب و سوابق ارزنده شما به موجب این
ابالغ به عنوان «عضو شورای راهبردی طرح تحول سالمت»
منصوب میشوید .مهمترین محورهای مورد انتظار جهت
بررسی در شورا عبارتند از:
-1بررسی منابع مالی موجود و روش های تجمیع منابع
در حوزه سالمت و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور استفاده
بهینه از منابع با حداکثر کارایی و اثربخشی
-2ارائه راهکارهای عملی به منظور رعایت اصل تعادل
منابع و مصارف و کنترل هزینهها با اصالت به صیانت از
حقوق بیمهشدگان
 - 3بازنگری جمعیت بیمهشدگان همگانی و رفع همپوشانی
با تضمین استمرار بیمه رایگان برای گروههای آسیبپذیر
و کمدرآمد
-4بازنگری مؤلفههای هزینهای در کتاب ارزش نسبی و
بررسی راهکارهای عملی برای شناسایی و کنترل هزینههای
غیرضروری
-5بررسیراهکارهای عملی استقرار نظام ارجاع و توسعه و
ک صدهزار نفر
تعمیم پزشک خانواده با اولویت شهرهای زیر ی 
-6ارائه راهکارهای عملی پیادهسازی راهنماهای بالینی و
تدوین سیاستهای مداخالت بالینی با لحاظ نمودن مشارکت
گروههای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی
-7بررسی و امکانسنجی استفاده از روشهای الکترونیک
به منظور اعتبارسنجی دادهها و تبادل اطالعات با رویکرد
تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و سیاستگذاری
همچنین در راستای اجرای احکام برنامه ششم توسعه،
وزیر بهداشت پیرحسین کولیوند را به عنوان سرپرست سازمان
اورژانس کشور منصوب کرد .در این حکم آمده است« :جناب
آقاي دكتر پيرحسين كوليوند
با سالم ،در اجرای بند ب ماده ( )72قانون برنامه ششم
توسعه و قانون بودجه سال  1396کل کشور و با توجه به تعهد،
تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به عنوان «سرپرست
سازمان اورژانس کشور» منصوب میشوید .کلیه وظایف و
اختیارات و تعهدات و مسئولیتها و نیز تمامی منابع و امکانات و
یپیش-بیمارستانی
نیرویانسانیاینوزارتدرزمینهفوریتها 
در سازمان متمرکز خواهد بود .انتظار دارد تاپایان خرداد ماه
 1396پیشنویس اساسنامه سازمان را با توجه به وظایف قانونی
سازمان که به طور خاص مستلزم سرعت ،دقت و توانمندی
در انجام وظایف است ،با هماهنگی معاونتهای مرتبط تهیه
و برای سیر مراحل تصویب ارائه نمایید».

ایرج فاضل در آستانه برگزاری چهل ویکمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران

مناظره های ریاست جمهوری جهتدار هستند
اگر در مناظرهها نامزدها از سالمت نگفتند ،چون سوالی درباره آن پرسیده نشد

ایسنا :ایرج فاضل ،رییس جامعه جراحان ایران ،در نشستی
خبری که به مناسبت برگزاری چهل و یکمین کنگره جامعه
جراحان که از دوشنبه آغاز می شود گفت :با توجه به
گستردگی رشتههای جراحی ،مباحث مربوط به این کنگره
به طور همزمان در چند سالن برگزار میشود.
وی با اشاره به سخنرانی محمدجواد ظریف در کنگره
جامعه جراحان ،گفت :در این کنگره به شایعترین و
مهمترینمسائلپزشکیوجراحیمانندبحثهایسرطان،
تومورها ،تروما و  ...پرداخته میشود و بحثهایی درباره
این موضوعات جزء برنامه ریزیهای کنگره است.
وی با اشاره به باال بودن تعداد مقاالت در این کنگره
گفت :البته ما مجالتی را برای انتشار مقاالت داریم که
هر دو ماه یکبار منتشر میشوند .بنابراین در طول سال
مقاالت برجسته را منتشر میکنیم و بنابراین مباحث کنگره
بیشتر به مسائل علمی میگذرد .در عین حال تمرکزمان در
کنگرهها روی متخصصان و پزشکانی است که در کشور
خودمان زحمت میکشند و نمیخواهیم با دعوت چند
چشم آبی به کنگره اعتبار دهیم بلکه معتقدیم پزشکی
مملکت ما بسیار پیشرفت کرده و در این کنگره هم از
افراد برجسته کشور خودمان استفاده میکنیم .البته به دلیل
برجسته بودن این کنگره افرادی از کشورهای مختلف
برای شرکت در آن ثبت نام میکنند.
وی با بیان اینکه در کنگره هر سال از شخصیتهای
برجسته پزشکی خوشنام که جانهای بسیاری را نجات
دادند ،تجلیل میکنیم ،گفت :امسال نیز چهار نفر از
پیشکسوتان پزشکی را مورد قدردانی قرار میدهیم.
همچنین ما کتابهایی را تهیه میکنیم که به نام پیشگامان
جراحی ایران که به نوعی در حوزه جراحی پایه گذار
بودهاند ،ماندگار کنیم .چرا که باید به تدریج عادت کنیم
که خوبیها را در جامعه ببینیم.
فاضل درباره میزان پیشرفت پزشکی در کشور گفت:
اکنون در شرایطی قرار داریم که میتوانیم سرمان را باال
بگیریم و افتخار کنیم و بگوییم که امروز در کشور کسی
مجبور نیست برای درمان به خارج برود .سه دهه قبل
مردم برای انجام تمام پیوندها و اعمال جراحی پیش پا
افتاده مجبور بودند با هزینههای هنگفت به خارج از
کشور بروند و این برای ما سرافکندگی بود ،اما امروز
تمام جراحیها و درمانهایی که در دنیا انجام میشود در
ایران هم وجود دارد .در عین حال به عنوان مثال ما اولین
کشوری بودیم که پیوند روده باریک را در خاورمیانه انجام
دادیم و این یک سربلندی برای کشور است .میتوان به
صراحت اعالم کرد که هیچ قسمتی از کشور به اندازه
حوزه پزشکی به خودکفایی نرسیده است.
وی با بیان اینکه در گذشته مردم برای درمان نازایی
هم مجبور بودند به خارج از کشور بروند ،گفت :اما در
حال حاضر همه این خدمات در کشور ارائه میشود،
البته نمیگویم که خدمات در همه مناطق وجود دارد،
بنابراین اکنون باید تالش کنیم که این خدمات در کشور
گسترش یابد و این موضوع مستلزم وجود بیمههای قوی
است که بتوانند رابطه مالی میان بیمار و پزشک را از بین
برده و به خوبی از مردم حمایت کنند.
فاضل در پاسخ به سوالی درباره تعرفههای پزشکی
 96که با وجود گذشت دو ماه از سال هنوز اعالم نشده
است،گفت:مسئلهتعرفههاموضوعیبغرنجاستکهانگار
نمیخواهد التیام یابد .باید بدانیم که تعرفههای پزشکی هم
باید ضابطهمند و قانونمند باشد .قانون میگوید تعرفهها
باید به طور عادالنه و متناسب با تورم به روز شوند .اما
این اتفاق در کشور رخ نداده است.

رئیس جامعه جراحان تاکید کرد :این موضوع بازی
کردن با سرنوشت مردم است به ویژه اینکه بیمهها هم
ناکارآمد هستند و این بار را بر دوش مردم میگذارند.
همچنین باید توجه کرد که صرف تغییر یک نرخ مشکل
را حل نمیکند بلکه باید در این حوزه فکری اساسی کنیم.
ما با ایجاد نرخهای کاذب برای مردم مشکل ایجاد میکنیم
در حالیکه نرخها باید کامال عادالنه باشند .یکبار پیشنهاد
کردیم که شش کشور فقیرتر از ما مانند بنگالدش ،سوریه،
عراق ،پاکستان ،هند و  ...را از نظر نرخهای پزشکی با ما
مقایسه کنند و خودمان این کار را انجام دادیم و دیدیم
که معدل نرخهایشان دو تا سه برابر بیش از ماست .البته
یک دلیل ناعادالنه بودن نرخها ،ناتوانی در پرداختهاست
که البته دلیل خوبی نیست.
مشکلی که باید رفع شود
فاضل یکی از مشکالت طرح تحول نظام سالمت را
تشریح کرد و گفت :یک مشکل طرح تحول این است
که هر بیماری هر دردی که داشته باشد برای درمانش
خدمت رایگان میگیرد و این درست و عملی نیست.
بنابراین باید محدوده خدمات رایگان را ضابطهمند کنیم
و روی آن نظارت دقیقی قرار دهیم .در غیر اینصورت با
مشکل مواجه میشویم .به همین دلیل است که در حال
حاضر طرح تحول هم با مشکالتی مواجه شده و باید
روی بخشهایی از آن بازنگری شود.
مناظرههای ریاست جمهوری جهتدار هستند
وی در پاسخ به سوالی درباره مطرح نشدن موضوعات
حوزه سالمت در اولین مناظره دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری گفت :این مشکل در نفس این مناظرههاست.
این شکل سوال طرح کردن درست نیست؛ چرا که سوالها
جهتدار هستند .اگر در این مناظرهها هیچ یک از نامزدها
درباره حوزه سالمت صحبت نکردند به این دلیل بود
که سوالی درباره آن پرسیده نشد .ما باید در این کشور
آزادی گفتار داشته باشیم .هزاران مسئله در این کشور
وجود دارد که باید مورد بحث قرار گرفته و حل شوند.
فاضل ادامه داد :اینکه درباره مسکن زوجهای جوان
سوالپرسیدهمیشود،درستنیست.بلکهبایدبرایجوانان
شغل ایجاد کنیم که خودشان بتوانند خانه و زندگیشان
را فراهم کنند .بنابراین بحثهای مطرح در مناظره باید
آزاد باشد و نامزدها بتوانند مسائل را به چالش بکشند.
هجمه علیه پزشکان تازگی ندارد
وی با بیان اینکه در این کنگره میزگردی درباره قوانین
پزشکی و هجمههایی که طی چند سال اخیر نسبت
به پزشکان مطرح شده ،برگزار میکنیم ،گفت :در این
زمینه با یک سری مشکالت اجتماعی مواجهیم که اصوال
داشتههایمان را به راحتی نفی میکنیم .باید توجه کرد که
پزشکی یکی از حرفههای این مملکت است .البته این
مسائل تازگی هم ندارد .در سال 68صدا و سیما برنامههایی
با عنوان طنز پخش میکرد و من به عنوان رئیس نظام
پزشکی نامه تندی برای رئیس وقت صدا و سیما نوشتم
و آنها مرا به شورای عالی صدا و سیما دعوت کردند.
یکی از مسائل تکان دهندهای که در آن جلسه فهمیدم
این بود که هر کدام از آنها یک خاطره تلخ از پزشکان
داشتند .بنابراین یک سر قضیه مربوط به خودمان است و
پزشکان باید رفتار خوبی با مردم داشته باشند.
فاضل ادامه داد :البته یک مسئله دیگر هم این است
که ما در جامعه شاهد سقوط اخالق هستیم و هر سال

وضعیتمان نسبت به سال قبل مشکلتر میشود و نسبت
به روند اخالقی جامعه هشدار میدهم .باید پرسید چرا
دیگر کسی از اختالس کردن خجالت نمیکشد .چرا این
افراد مجازات نمیشوند .برخی مملکت را تا لبه پرتگاه
بردند و نابود کردند و دوباره میخواستند رئیس جمهور
شوند .این مسائل جامعه را به سمت جایگاه بدی میبرد.
البته حرفه پزشکی قداست دارد و حتی اگر کل جامعه از
نظر اخالقی سقوط کرد ،پزشک نباید به خودش اجازه
سقوط دهد.
رئیس جامعه جراحان در پاسخ به سوالی درباره
خطاهای پزشکی و عدم رسیدگی مناسب به آنها اظهار
کرد :این بحثها به این سادگی نیست و ریشه یابی آن
مهم است .وقتی برای پزشک شدن یک دروازه گشاد
داریم و یک نفر صرف نمره آوردن میتواند پزشک شود
و هر کاری انجام دهد و با آبروی این حرفه بازی کند.
بنابراین ما از پله اول مشکل داریم .یک نوجوان  18ساله
نمیتواند تصمیم بگیرد که پزشک شود و هیچ جای دنیا
تحصیالت پزشکی پیوسته نیست .بلکه دانشجو باید یک
دوره لیسانس را بگذراند و با فضای دانشگاه آشنا شود
و سپس انتخاب کند .در اینجا ما جوانان را در یک داالن
هشت ساله گیر میاندازیم که نه راه پس دارند و نه راه
پیش و این اشتباه است.
ویبابیاناینکهکنکورکارمناسبیبرایپذیرشدانشجو
نیست بلکه باید مسائلی دیگری را هم در نظر بگیریم،
افزود :بنابراین نیازمند تغییر اساسی در آموزش پزشکی
هستیم .یکی از اقدامات ما در فرهنگستان این بود که وضع
موجود را بسنجیم و آن را با شرایط ایدهآل مقایسه کنیم .ما
این کار را انجام دادیم و پیشنهادی هم به مسئوالن دادیم،
اما هنوز این پیشنهادات دارند خاک میخورند.
بزرگ کردن بیش از حد خطاهای پزشکی غلط
است
فاضلهمچنیندربارهقصورهایپزشکی،گفت:اشتباه
در همه جای دنیا وجود دارد ،اما باید تالش کرد که این
اشتباهات رخ ندهد و بزرگ کردن بیش از حد آن هم
غلط است .در عین حال باید توجه کرد که عنایت مردم
به حوزه پزشکی بسیار زیاد است و این حوزه برای مردم
بسیار مهم است .مردم به جامعه پزشکی عالقه دارند و
به همین دلیل از ما ایراد می گیرند تا کارمان را درستتر
انجام دهیم .در عین حال باید توجه کرد که مگر در
دادگاهها یا حوزههای دیگر کم زیرمیزی گرفته میشود.
چرا خبرهای آنها اینقدر دیده نمیشود.
توریسم درمانی نباید باعث قانون شکنی شود
رئیس جامعه جراحان در پاسخ به سوالی درباره توسعه
توریسم درمانی در کشور گفت :توریسم درمانی یعنی
اینکه پزشکی کشور آنقدر پیشرفته باشد که از کشورهای
دیگر برای انجام درمانهایشان به ایران بیایند و برای کشور
درآمد در پی داشته باشند .اما در کشور ما اینطور نیست.
ما در حوزه پیوند کلیه توریسم درمانی داشتهایم اما چرا
این اتفاق افتاده؟ زیرا فروش کلیه در کشورهای مجاور
ممنوع است اما در اینجا با پول کمی میتوان یک کلیه
خرید .به همین دلیل افراد از این کشورها به ایران میآیند
و کلیه ایرانیان را میخرند و همین جا جراحی میکنند.
این کار توریسم درمانی نیست ،بلکه نوعی بدبختی است.
توریسم درمانی یعنی اینکه طب مملکت پیشرفته باشد.
وی ادامه داد :گاهی اوقات ایرانیانی را میبینم که در
آمریکا زندگی میکنند و در آنجا تحت پوشش بیمهاند.

حال برای انجام یک عمل کیسه صفرا که در آمریکا 30
هزار دالر است ،به ایران میآیند و با سه میلیون تومان این
عمل را انجام میدهند .بعد هم برخی از ما نوشته میگیرند
و در آمریکا  30هزار دالر از بیمهها دریافت میکنند .این
توریسم درمانی نیست ،تورسیم درمانی یعنی اینکه اعتبار
علمی کشور زیاد باشد نه اینکه برای قانون شکنی به ایران
بیایند،بلکهآمدنشانبرایدریافتخدماتپیشرفتهباشد.
همچنین توریسم درمانی باید به درآمد کشور کمک کند
نه اینکه افرادی از کشورهایی بیایند که قرار باشد یک
چیزی هم به آنها بدهیم.
دولت یازدهم مملکت را به ثبات رساند
وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دولت یازدهم
در حوزه سالمت و در کشور گفت :آقای روحانی که سر
کار آمدند ،مملکت در شرایط بسیار سختی بود ،رمقش
را کشیده بودند که معتقدم این کار با نقشه صورت گرفته
بود؛ چرا که هر کجا که اندوختهای در کشور وجود داشت
ته ماندهاش را هم جارو کردند و از سر تامین اجتماعی
هم نگذشتند و یک مملکت ورشکسته را تحویل دادند.
انصافا دولت یازدهم مملکت را به ثبات رساند.
وی افزود :البته نمیگویم که این دولت بی نقص عمل
کرد اما شرایط کشور را بهبود بخشید .من امروز آبرویی را
در خودم حس میکنم که بیش از گذشته است .خود بنده
در این کشور مسئول بودهام و میدانم که کارها سخت پیش
میرود .خوشبختانه در این دولت میبینیم که دیگر هر
روز یک اتفاق وحشتناک نمیافتد و کشور به ثبات رسیده
است .در عین حال موضوع برجام هم به ما کمک زیادی
کرد و ذرهای آرامش یافتیم .یک قسمت خوب ماجرا این
بود که آدمهای کاردان را سر کار خودشان گذاشتیم .به
عنوان مثال آقای ظریف دیپلماسی و زبان دیپلماسی را بلد
است و به همین دلیل مسائل را به خوبی حل کردند .باید
بدانیم که به زبان دیپلماسی بینالمللی حرف زدن بسیار
مهم است و ما برای این افراد کف میزنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد طرح تحول
نظام سالمت گفت :در هیچ کجای دنیا نتوانستهاند تمام
خدمات را به تمام بیماران به صورت رایگان ارائه دهند،
مگر اینکه محدودیتهایی را در بسته خدمتی قائل شده
باشند .به عنوان مثال اعالم کنند که عمل جراحی ضروری و
خدماتاورژانسبهصورترایگانانجاممیشود.بنابراین
باید حتما این موضوع سقف داشته باشد و روی آن کنترل
و نظارت باشد .در کشورهای دیگر بیمهها این اقدامات را
انجام میدهند ،اما در ایران بیمهها توان این کار را ندارند.
بیمهها پول بیمارستانها را نمیدهند
فاضل ادامه داد :بیمههای ما درآمدهای بیحد و حصر
دارند ،اما پول بیمارستانها را هم نمیدهند .باید توجه کرد
که ما به این میزان بیمه نمیخواهیم و اینطور نمیتوانیم
طب را اداره کنیم .به نظر من اوال باید بیمههای فرعی
برچیده شوند و دو یا سه بیمه قوی درست کنیم که طبق
ضوابط مشخص وظایفشان را اجرا میکنند .در عین
حال کتاب تعرفههای فعلی هم یک ریال ارزش ندارد؛
چرا که در آن دست بردهاند.
وی در پایان صحبتهایش به چهل و یکمین کنگره
جامعه جراحان اشاره کرد و گفت :تمام این کنگره تالشی
است برای به روز کردن دانش جراحان این کشور؛ چرا که
علم جراحی و پزشکی هر روز در حال پیشرفت است.
بنابراین امیدواریم سال به سال بتوانیم این کنگره را بهتر
اجرا کنیم تا جراحانمان به جای رفتن به خارج از کشور
در داخل دانششان را به روز کنند.
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با سپید

مر قانون در طرح تحول سالمت رعایت شود
ّ
کتاب ارزشهای نسبی خدمات  2017مالک عمل قرار گیرد

شعیب شاهزمانی  -حمیده طاهری

علی نوبخت حقیقی معتقد است اگر امروز گفته
میشود که در برخی رشتههای پزشکی عدالت در
پرداختها رعایت نمیشود و نسبتهای تعرفهها
عادالنه نیست ،به علت دستکاری شدن اصل کتاب
ارزش نسبی خدمات است .مجموعهای از نسبتها
که در ایران با عنوان کتاب کالیفرنیا شناخته میشود
و پس از اجرای طرح تحول سالمت ،با اعمال
تغییراتی،مبنایمحاسبهدستمزدارائهکنندگانخدمت
قرار گرفت.
 :اگر دولتی دیگر در کشور بر سر کار
بیاید ،آیا طرح تحول سالمت به همین شکل فعلی
ادامه پیدا خواهد کرد؟
بنده چند روز پیش در نطق پیش از دستور
خود در صحن علنی مجلس هم اعالم کردم که
طرح تحول سالمت نیاز به اصالحاتی دارد که
نسخه اصالحشده آن قویا مورد تایید ما است .پیش
از این هم اعالم کرده بودم که اگر پیشنهاد شود
همین وزیر فعلی یا هر شخص دیگری در کابینه
بعدی حضور داشته باشد ،قبل از هر چیز و پیش
از اعالم نظر درخصوص رای اعتماد ،الزم است
که به کمیسیون بهداشت مجلس تشریف بیاورد تا
در آنجا با هم صحبت کنیم ،قول و قرارهایمان را
بگذاریم و همقسم شویم که چه کارهایی باید انجام
شود .وزیر پیشنهادی دولت هم تعهدات الزم را
نزد نمایندگان مردم در کمیسیون بهداشت و درمان
میسپارد و بعد از آن است که میتواند رای اعتماد
بگیرد.
 :چه مواردی را برای اصالح طرح
تحول سالمت مدنظر دارید؟
اولین مورد این است که ُم ّر قانون باید در
طرح تحول سالمت رعایت شود.

 :یعنی تا به امروز قانون در اجرای این
طرح رعایت نشده بود؟
اساسا طرح تحول نظام سالمت با الهام از
قانونکهروحآن،خدمتبهمردماستوبااختیارات
منبعث از قانون در وزارت بهداشت کلید خورد
ولی جزئیات این طرح به طور مستقیم در مجلس
مطرح نشد .بنابراین کار خالف قانونی انجام نشده
ولی قانونی هم تحت عنوان طرح تحول سالمت
وجود ندارد .ضمن اینکه ما در برنامه ششم توسعه،
از ماده  88به بعد ،وارد مباحث مربوط به بهداشت
و درمان شدهایم و در آنجا تکالیف زیادی را برای
وزارت بهداشت مشخص کردهایم .بههرحال همه
مالحظه کردند که این طرح با نیت خیری آغاز شد
ولی درحال حاضر با هزاران میلیارد تومان کسری
بودجه مواجه شده است و سازمانهای بیمهگر
نتوانستند پشتیبانی مالی از این طرح را انجام دهند.
درواقع یکی از افتخارات دولت یازدهم این بود که
بودجه قابل توجهی را برای این طرح در بخش
بهداشت و درمان به میدان آورد ولی با این وجود
اگرشماامروزبابیمارستانهاوپزشکانوداروخانهها
و  ...صحبت کنید ،خواهید دید که همه آنها ماهها
طلبکارند.بنابراینالزماستکارهاییصورتپذیرد
که این خالءها پر شود و این ،ممکن نخواهد بود
مگر با صرفهجویی از طریق برقراری نظام ارجاع،
بهرهگیریازسیستمپزشکخانواده،تشکیلپرونده
الکترونیکسالمت،رعایتفارماکوپهداروییایران،
اعمال راهنماهای بالینی و نظم دادن به دفترچههای
بیمه کسانی که بیش از یک دفترچه در اختیار دارند.
 :چرا این کارها طی چهار سال گذشته
به انجام نرسید؟
البته باید گفت که در چهار سال گذشته هم
کارهای زیادی انجام شد ولی عقبماندگیها زیاد
است .تا پیش از دولت یازدهم ،کشور حتی از داشتن

سازمان برنامه و بودجه هم محروم بود .خیانتهایی
در این مملکت صورت گرفته که بابت آن اشخاص
زیادی الزم است جواب بدهند .انحالل سازمان
برنامه و بودجه یک مملکت ،یعنی پریشانی مغز آن
مملکت و این ،چیزی است که در کشور ما اتفاق
افتاد و باعث شد که مردم آنهمه ضرر و زیاد متقبل
شوند .بههرحال هر وزارتخانهای که بخواهد کاری
انجام دهد ،الزم است که در سازمان برنامه و بودجه
به مثابه مغز متفکر کشور ،درمورد آن فکر شود.
ولی در آن سالها این مغز متفکر ،از بین رفته و
پریشان شده بود .تا اینکه سرانجام با روی کار آمدن

دولت تدبیر و امید ،بار دیگر سازمان برنامه و بودجه
شکلگرفت.باتشکیلاینسازمان،معاونتاجتماعی
که برنامهریزی برای وزارتخانههای بهداشت و رفاه
را برعهده دارد هم مشغول به کار شد.
بنابرایناگرمیخواهیدازقولمنچیزیبنویسید،
من موافق طرح تحول سالمتی هستم که منطبق بر
قانون شود و اصالحات الزم در جزئیات فنی آن
اعمال شود .کما اینکه درحال حاضر هم در مجلس،
هم در سازمان برنامه و بودجه و هم در خود وزارت
بهداشت همه مشغول هستیم تا اینکه انشاءاهلل این
طرح شسته رفتهتر شود و به شکل مطلوبتری

ادامه پیدا کند.
 :ماجرای کاهش تعرفهها چه بود؟ چرا
به یکباره مطرح و به یکباره هم متوقف شد؟
تصمیمگیری در ارتباط با تعرفهها ،نیاز به
رایزنیهای بیشتری دارد .ما خواهش کردهایم که
فعال کار متوقف شود تا اینکه با اعضای این حرفه
صحبتشود.بههرحالحرفهپزشکی،فداکاریهای
زیادی انجام داده و من شهادت میدهم که در این
سه دههای که با آنها کار میکنم ،از جوانمردترین
افرد در این حرفه هستند که هروقت با آنها به خوبی
صحبت شود و مشکالت با آنها در میان گذاشته
شود ،به خوبی راه میآیند ولی هر زمان که قرار
شود به صورت چکشی ،با قلدری و دیکتاتوری با
آنها برخورد شود ،زیر بار نمیروند .باید احترام
حرفه حفظ شود و با آنها صحبت شود ،مسائل و
مشکالت کشور برای آنها توضیح داده شود و حتی
از آنها استمداد طلبیده شود ،در این صورت است
که آنها هم نهایت همکاری را خواهند کرد .البته از
همه اینها مهمتر این است که حرفه پزشکی دارای
یکمرکزصنفیقانونیباعنوانسازماننظامپزشکی
است که رئیسکل آن درخصوص تعرفهها برنامه
دارد و پیشنهادات خود را در قالب نامه ارائه کرده
است.
:میشود از صحبتهای شما اینطور
نتیجه گرفت که در مجموع با کاهش تعرفهها
موافق هستید ولی با شکل تصمیمگیری برای
آن مخالفید؟
نهخیر اصال موافق نیستم .البته در این که الزم
است یک صرفهجوییهایی انجام شود ،هیچ بحثی
نیست .اما این صرفهجویی به این شکل نیست که
فقط از دستمزد پزشکان و پرستاران باشد .باالخره
آماری که مسئولین ارائه میدهند گویای آن است
که  15تا  19درصد از کل بودجه سالمت صرف

این پرداختها میشود و  81درصد مابقی ،جای
دیگری است.
:کجا است؟
صرفهزینههایدیگرشدهاست.هزینههایی
مانند خرید دارو و تجهیزات پزشکی ،بهسازی
بیمارستانها و  ...که اتفاقا باید بیشتر برای
صرفهجویی در آن بخشها فشار بیاوریم .ما باید
بگوییم تکلیف این  5میلیون دفترچه بیمه که
اضافی است را مشخص کنید و آنها را جمع کنید
و قسعلیهذا .البته نکته مهم دیگری که وجود
دارد این است که عدالت در پرداختها باید
رعایت شود .مثال گفته میشود بعضی از رشتهها
دریافتهای بیشتری نسبت به بقیه دارند .به نظر
من اشکال در اینجاست که آن کتابی که این
تعرفهها بر اساس آن استوار شده ،دستکاری شده
و نسبتهای آن به هم خورده است .اگر بیعدالتی
هم وجود دارد ،به این دلیل است .ما دستکاری
کردن کتاب ارزش نسبی خدمات را قبول نداریم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامهای که به
وزیر رفاه نوشته ،حرف درستی زده است .ایشان
پیشنهاد داده که بیاییم همه چیز را لیست کنیم و
از نو ،کتاب ارزش نسبی خدمات ویرایش 2017
را که به صورت عالمانه نوشته شده است و همه
جهان هم نسبتهای آن را قبول دارد ،مالک عمل
قرار دهیم .من به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس ،تابع این نظریه هستم و غیر از
این هر چیز دیگری که اتفاق بیفتد ،مورد قبول
ما نیست .قبال هم اشاره کردم که ما در آینده
وزرایپیشنهادیدولتبعدیبرایوزارتخانههای
بهداشت و رفاه را به کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس دعوت خواهیم کرد و با آنها همقسم
خواهیم شد که این کتاب ،به درستی و بدون
دخل و تصرف به اجرا درآید.
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ن سازی رازی عنوان کرد
رئیس موسسه واکس 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس

سازمان غذا و دارو پاسخگو باشد

خانه ملت :عضو کمیسیون بهداشت مجلس از مسئوالن سازمان غذا و
دارو خواست نسبت به تاسیس داروخانههای دارای مجوز توزیع داروی
مخدر به این کمیسیون توضیحات الزم را ارائه کنند .حیدرعلی عابدی،
در رابطه با اظهارات مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و
دارو مبنی بر افتتاح و تاسیس داروخانههای دارای مجوز توزیع داروهای
مخدر ،گفت« :وزارت بهداشت این سیاست را پیشبینی کرده ،اما هنوز
عملیاتی نشده و تنها در حد یک پیشنهاد است ».نماینده مردم اصفهان در
مجلس  ،با بیان اینکه با تاسیس داروخانههای دارای مجوز توزیع داروی
مخدر کنترل و نظارتی بیشتری بر عرضه داروی مخدر صورت میگیرد،
گفت« :در حال حاضر معتادان برای دریافت داروی مخدر به کلینیکهای
ترک اعتیاد مراجعه میکنند ،اما با تاسیس این داروخانهها کنترل و نظارت
بیشتری بر عرضه داروی مخدر صورت گرفته و همچنین با این اقدام
پزشکان بیکار حوزه مواد مخدر می توانند در داروخانهها مشغول به کار
شوند ».وی در رابطه با بخش دیگری از اظهارات این مقام مسئول مبنیبر
اینکه از نظر سازمان غذا و دارو داروخانههای منتخب ،مجوز توزیع این
داروها را دارند که از نظر عملکرد مطمئن ،کسب امتیاز ،دارای سیستم
نسخه الکترونیکی و دارای امکانات الزم ازجمله نصب دوربین مدار
بسته باشند ،گفت« :درحال حاضر هم می توان زیرساخت و امکاناتی
مانند نسخه الکترونیکی و همچنین دوربین مدار بسته را در کلینیکهای
ترک اعتیاد برای نظارت بر عرضه داروی مواد مخدر فراهم کرد و نباید
مقوله کنترل بر عرضه دارو را تنها به افتتاح این داروخانه ها منتهی کرد».
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت« :از آنجایی که هنوز از جزئیات
تاسیس داروخانههای دارای مجوز توزیع داروی مخدر اطالعات چندانی
نداریم؛ بنابراین از مسئوالن سازمان غذا و دارو درخواست خواهیم کرد
در کمیسیون حاضر و توضیحات الزم در رابطه با جزئیات این طرح را
به کمیسیون ارائه کنند».

رئیس سازمان پدافند غیرعامل

ساخت دارو و واکسن در کشور وارد
مسیر جدیدی شود

فانا :رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت« :باید تدابیر جدیدی را برای
تعیین حوزهبندیهای تولید واکسنهای حیاتی کشور در نظر بگیریم».
غالمرضا جاللی بیان کرد« :حوزه واکسنسازی در حوزه پدافند زیستی
نقش بسیار اساسی و جدی دارد بهگونهای که اگر بخواهیم آن را به
ساختارهای دفاعی تشبیه کنیم ،باید واکسنسازی را همانند کارخانههای
ساخت مهمات و تسلیحات نظامی بدانیم ».وی ادامه داد« :طی جلسهای که
با وزیر بهداشت داشتم مطرح کردم که ساختار فرآیندهای تولید واکسن
در کشور بهشدت معیوب و مشکلدار است و باید حتم ًا در این مورد
بازنگری صورت گیرد .از سوی دیگر ما شاهد آن هستیم که در مجتمع
رازی کرج در واقع ترکیبی از واکسنهای انسانی و دامی ساخته میشود
و طبیعت ًا پروتکلهای بهداشتی ،ایمنی و (سیفتی) اجازه این کار را
نمیدهد و باید حتم ًا تفکیک شده و در حوزههای مختلفی قرار گیرد».
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به تعامل و همکاری وزارت جهاد
کشاورزی ،وزارت بهداشت و سازمان پدافند غیرعامل برای ساماندهی
ساخت واکسن و دارو در کشور افزود« :به همین منظور در حال آماده کردن
توافقنامهای در این خصوص هستیم که در آن روشهای نوین تولیدات
مربوطه به ساخت واکسن و دارو ،هماهنگیهای مربوطه و حوزهبندیهای
مشخص در مورد ساخت هر دارو و واکسن در آن مشخص میشود،
توافقنامهای که اواخر اردیبهشتماه سال جاری رسم ًا به امضای طرفین
میرسد ».رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بابیان اینکه ساختارهای
تولید واکسنهای انسانی در مجموعه پاستور پیشبینیشده است ،تأکید
کرد« :حتم ًا باید ساختار واکسنسازی و داروسازی در این حوزه هم
بازنگری شود تا اینکه برای واکسنسازی ،ساختاری منسجمتر و منطبق
بر مأموریتها و نیازهای کشور پیشبینی شود .وی افزود :ما طبیعت ًا با
تهدیدات زیادی روبهرو هستیم که بخشی از آنها شامل بیماریهاییاند
که گستره جهانی دارند .این تهدیدات بهواسطه تحوالت جهانی اتفاق
میافتد و با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی کنترل و مدیریت میشود».
سردار جاللی با اشاره به بررسیهای بهعملآمده سازمان پدافند غیرعامل
در زمینه ساخت دارو و واکسن تأکید کرد« :براساس این بررسیها ،بخش
خصوصی علیالخصوص مراکز تحقیقاتی و درمانی متصل به نیروهای
مسلح و شرکتهای دانشبنیان ،از ظرفیتهای بسیار باالیی در این
زمینه برخوردار است».

رقابتهایمعیوب؛درنتیجهروشهایتوسعهایصنعتواکسنودارو

علیاکبر ابراهیمی

« :ساختار فرآیندهای تولید واکسن در کشور به
شدت معیوب و مشکلدار است و باید حتما در این
مورد بازنگری صورت گیرد ».این بخشی از سخنان
سردار جاللی ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
است .اما این سوال که آیا ساختار به گفته رئیس
سازمان پدافند غیرعامل کشور ،معیوب فرآیندهای
تولید واکسن است چگونه و توسط چه نهادی باید
اصالح شو؟ د موضوعی که باید به دنبال پاسخ آن بود.
همه ساله میزان زیادی واکسن و دارو در کشور
تولید و روانه بازار مصرف میشود ،اما آنچه اهمیت
دارد این است که علم روز دنیا و فرآیندهای تولید
این محصوالت تا چه حد با شرایط تولید محصوالت
مشابه خارجی همخوانی دارد و آیا محصوالت تولید
داخل میتواند ما را در برابر مشکالت احتمالی بیمه
کند .به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ایران یکی از
کشورهای مطرح در حوزه تولید واکسن و دارو
در منطقه و جهان است ولی موضوعی که نباید
از آن غفلت کرد این است که گسترش خطرات
زیستی و بروز بیماریهای مختلف در دنیای کنونی
نیازمند فراهم آوردن شرایط الزم برای مقابله با این
بیماریها است.
برای این منظور به سراغ مسعود هاشمزاده رئیس
موسسه سرم و واکسنسازی رازی که یکی از قطبهای
تولید واکسن و سرم در کشور و بلکه منطقه هست
رفتیم تا با او راجع به ضرورت توسعه و اصالح
ساختار واکسن و دارو سازی کشور بپردازیم و از

او درباره نحوه اصالح این روند و برخی انتقادات
به این موسسه به گفتوگو نشستیم .در ادامه این
گفتوگو را میخوانید:
 :آیا ضرورتی برای اصالح ساختار
فرآیندهای تولید واکسن در کشور و موسسه
رازی میبینید؟
«متاسفانه توسعه در صنعت واکسن سازی
مانند دارو سازی و سایر صنایع دیگر به شیوهای که
اتفاق افتاده است که نهتنها اثرات همافزایی و مثبتی
نداشته است بلکه بیشتر رقابتهای معیوب را در
این حوزه به دنبال داشته است .لذا میبایست این
رویه عوض شود و صنعت توسعه پیدا کند .بهخصوص
سرمایهگذاران و کسانی که در این زمینه عالقهمند
به سرمایهگذاری هستند باید جذب شوند و وارد
چرخه توسعه صنعت واکسن سازی شوند».
 :آیا موسسه رازی حاضر است با بخش
خصوصی در زمینه تولید واکسن وارد مذاکره شود؟
«موسسه رازی بهعنوان بزرگترین و قدیمیترین
موسسه واکسن سازی در کشور در این زمینه نقش
حمایتی دارد و در سیاستهای کالن خود اگر
سرمایهگذارانی باشند که حاضر به فعالیت و
سرمایهگذاری در بخش واکسن باشند در کنار آنها
خواهد بود .بنابراین این مهم برای اینکه صنعت
واکسن سازی به شکل درستی جا بیافتد و ما بتوانیم
تولیدات خوبی هم برای کشور و هم کشورهای
منطقه داشته باشیم ،اتفاق خواهد افتاد .موسسه رازی
با توجه به دانش فنی و علمی که دارد در سطح
کشورهای منطقه و خاورمیانه کم نظیر است و اگر

در کنار بخشهایی که عالقهمند به سرمایهگذاری
در این حوزه هستند قرار گیرد میتواند رهآورد بسیار
خوبی برای ایران و کشورهای منطقه داشته باشد».
 :شما این اشکال را که ساختار و فرآیند
تولید واکسن و دارو در کشور معیوب است را
درست میدانید؟
«بنده علت این اشکال را که ساختار و فرآیند
تولید واکسن و دارو در کشور معیوب است را
درست نمیدانم ،اما این را باید بگویم که موسسه
رازی با یک سری چارچوب و قواعد مشخص علمی
درحال کار است و این قواعد تقریبا با علم روز دنیا
مشابهت دارد .این نکته نیز باید مورد توجه قرا
گیرد که متاسفانه یا خوشبختانه فناوریها و قواعد
حوزه واکسن سازی هر روز تغییر نمیکند و اینکه
گفته شود که این رویه معیوب است شاید حرف
درستی نباشد .بهعنوان مثال فرآوردههایی که در
داخل تولید میشوند مانند درحال حاضر واکسنهای
طیور تولید داخل بهصورت کامل قابلیت رقابت با
نمونههای خارجی موجود در بازار را دارا هستند».
 :آیا تولیدات شما در چارچوب علمی
روز تولید میشود؟
«این را باید تاکید کنم که تولیدات ما در یک
چارچوب علمی مشخص تولید میشود و اگر غیر
از این بود ما با تولیداتی مانند واکسن فلج اطفال و
سرخک نمیتوانستیم این بیماریها را در کشور
کنترل و ریشهکن کنیم .لذا این فرآوردهها در طول
چند دهه توانستهاند در کشور تولید و نتایج مثبتی
را برای کشور رقم بزنند».

:نظر شما درباره این مطلب که در مجتمع
رازی کرج ترکیبی از واکسنهای انسانی و دامی
ساخته میشود و پروتکلهای بهداشتی و ایمنی اجازه
این کار را نمیدهد و باید تفکیک شود ،چیست؟
«درباره این موضوع نیز باید بگویم که چنین
اتفاقی رخ نمیدهد .در موسسه رازی سایتهای
تولید جدا است و اصال اختالطی وجود ندارد و تنها
چیزی که مشترک است آن است که مدیریت این
اقدامات علمی در سطح کالن یکی است .نکتهای
که باید به آن توجه شود این است که تولید مواد
بیولوژیک ازجمله واکسن یک علم است و علم
تولید این مواد مرز نمیشناسد که در آن تفکیکی
بین انسان و حیوان قایل شویم .لذا باید بگوییم که
پایه تکنیک و دانش در این حوزه یکی است .البته
در طول نزدیک به یک قرن فعالیت موسسه رازی
این دانش بومی شده و به همت دانشمندان و محققان
این موسسه و دیگر محققان فناوری تولید محصوالت
بیولوژیک در کشور نهادینه شده است .از اینرو
باید گفت که تولید مواد بیولوژیک دامنه وسیعی
دارد و چون علم پایه این تولید در موسسه رازی
وجود دارد در هر زمان و در هر سطحی این قابلیت
را دارد که سازگاری برای این تولیدات با توجه به
مشخصات کشور به وجود آورد .بنابراین با تاکید
میگویم که ما سایتهای مجزایی برای تولیدات
داریم و این سایتها به هم وابسته هستند .ضمن
اینکه آزمایشگاههای مختلف این موسسه درحال
کار هستند و بین آنها یک پیوستگی و همپوشانی
کامل وجود دارد».

حکم شرعی رنگهای خوراکی حشرهای با حشرهخواری متفاوت است
ایفدانا :معاون پژوهشی مرکز تحقیقات حالل سازمان غذا و دارو در پاسخ به برخی اظهار نظرها که از
غیرشرعی بودن برخی رنگهای خوراکی به دست آمده از حشرات حکایت دارد ،گفت« :در مباحث شرعی
موضوع استفاده از محصوالت حشره با حشرهخواری دو مقوله کامال متفاوت است ».عبدالعظیم بهفر ،معاون
پژوهشی مرکز تحقیقات حالل سازمان غذا و دارو با نام بردن از عسل بهعنوان
محصولی از یک حشره که مصرف فراوان هم دارد ،تاکید کرد« :مراجع دینی
نیز در باب استفاده از محصوالت حشرات ،فتوا و نظرات مشخص دارند».
وی با اشاره به اینکه فرآوردههایی که با مجوز سازمان غذا و دارو تولید
و وارد سطح عرضه میشوند عموما به صورت بستهبندی بوده و شامل
تاریخ انقضاء ،تولید ،شماره بهداشتی و نشان سازمان غذا و دارو هستند،
تصریح کرد« :دقت در اصالت موارد فوق نه تنها فراورده خریداری شده را
از نظر بهداشتی و سالمت مورد تایید قرار میدهد بلکه از منظر حلیت هم

خطر سقط جنین با مصرف برخی آنتیبیوتیکها در اوایل دوره بارداری
فانا :نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که مصرف برخی آنتیبیوتیکهای رایج در اوایل دوره بارداری خطر سقط جنین را تا دو برابر افزایش
میدهد .نتایج این مطالعه جدید بر لزوم بازنگری راهنماییهای مصرف آنتیبیوتیک در دوران بارداری تأکید میکند.
محققان دانشگاه مونترال در کانادا در این بررسی ،دادههای مطالعه کوهورت بارداری کِبِک را که در فاصله زمانی سالهای  1998و 2009
انجام شده بود و هشت هزار و  702زن  15تا  45ساله را در بر میگرفت ،بررسی کردند .تمامی این زنان بهطور میانگین در هفته چهاردهم
بارداری ،یک سقط جنین را تجربه کرده بودند .این زنان با  87هزار و  20زنی که در گروه کنترل قرار داشتند ،مقایسه شدند و بررسی نشان داد
هزار و  16.4( 428درصد زنان مورد مطالعه) زن که تجربه سقط جنین داشتند ،در اوایل دوره بارداری آنتیبیوتیک مصرف کرده بودند .محققان
متوجه شدند که مصرف برخی آنتیبیوتیکها در اوایل دوره بارداری ،خطر سقط جنین
را به میزان دو برابر افزایش میدهد.
براساس نتایج این مطالعه ،مصرف آنتیبیوتیکهای ماکرولید  -به استثنای اریترومایسین
 در اوایل بارداری و نیز مصرف آنتیبیوتیکهای کینولون ،تتراسایکلین ،سولفونامید ،ومترونیدازول با افزایش خطر سقط جنین همراه بود ،اما نیتروفورانتوئین ،آنتیبیوتیکی که
بهطور رایج برای پیشگیری و درمان عفونت های مجاری ادراری مصرف میشود ،با افزایش
خطر سقط جنین ارتباط نداشت .یافتههای این مطالعه به تازگی در مجله Canadian
 Medical Associationمنتشر شده است.

بر آن صحه میگذارد ».بهفر همچنین اظهار کرد« :رنگهای طبیعی به لحاظ خواص تعذیهای و درمانی
مطلوبترین گزینه مصرفی در صنعت هستند؛ ولی متاسفانه در مقایسه با رنگهای مصنوعی ،به دلیل
قدرت رنگ کنندگی کمتر باید به مقدار بیشتری مصرف شوند .در ضمن به دلیل پایداری کمتر این نوع
رنگها ،در مقابل تغییرات  ،pHدرجه حرارت و غیره به سرعت تجزیهپذیر
هستند .پس برای استفاده تجارتی از این رنگها نیاز به فرآوری و اصالحات
در فرموالسیون وجود دارد».
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات حالل سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد:
«اعضای هیات علمی و محققان برجستهای با مرکز تحقیقات حالل جمهوری
اسالمی ایران همکاری میکنند که نتیجه تالشهای آنان و تاثیری که بر ارتقاء
جایگاه علمی ایران در حوزه حالل کشورهای منطقه و جهان خواهد داشت در
آینده بیش از پیش مشخص میشود».

نخستین بخش دارویی بیمارستانی در استان یزد
فانا :معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت« :در سال جدید ،با دستور وزیر بهداشت و با همراهی انجمن داروسازان استان،
تعرفه خدمات فنی هیچگونه افزایشی نداشته است ».محمدحسین مصدق با اعالم این خبر افزود« :دریافت تعرفه حق فنی داروساز از دو
سال قبل تاکنون در دفترچه دستورالعمل حق فنی ابالغ شده و ساالنه همانند دیگر تعرفههای پزشکی افزایش مییابد ،اما این تعرفه در سال
جدید به نرخ سال گذشته محاسبه میشود».
وی تصریح کرد« :در سال  95و برای نخستینبار در استان ،دپارتمان دارویی با حضور داروساز بالینی در بیمارستان شهید صدوقی راهاندازی
شد ».معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد هدف از این اقدام را مشاوره دارویی به تیمهای تخصصی مستقر در بیمارستانها برای
جلوگیری از عوارض و اشتباهات دارویی برشمرد.وی اظهار امیدواری کرد« :بهزودی
با آموزش فارغالتحصیالن داروسازی ،سایر بیمارستانهای استان از خدمات تخصصی
داروسازی بالینی بهرهمند شوند.مصدق در ادامه از پوشش تخصصی داروخانهها در
اکثر مناطق روستایی استان همچون محمدآباد ،بخ ،گاریزات و خورمیز خبر داد و گفت:
یزد از معدود استانهایی است که از پوشش ارائه خدمات دارویی در اقصی نقاط استان
و شهرستانها با حضور داروساز برخوردار است ».وی اظهار کرد« :اکنون تعداد 148
داروخانه بخش خصوصی 12 ،داروخانه دانشگاهی و بیمارستانی و هشت داروخانه
وابسته به بیمارستانهای خیریه و دانشگاه آزاد در استان فعال است».

روزانمه



حادثه تلخ ریزش معدن در آزادشهر ،اهالی استان
گلستان و همه ایرانیان را عزادار کرد .این انفجار
ساعت  12ظهر روز چهارشنبه رخ داد و به کشته
شدن بیش از  35معدنکار انجامید که با توجه به
محبوسبودن تعدادی از کارگران در دل زمین،
احتمال افزایش آمار کشتهشدگان وجود دارد .در
پی این حادثه ،مقام معظم رهبری با صدور یک
اطالعیه ،ضمن تسلیت به بازماندگان ،تسریع در
امدادرسانی و رسیدگی به آسیبدیدگان حادثه
معدن یورت را خواستار شدند .رئیسجمهور
نیز ضمن تسلیت این حاثه ،به معاون اول خود
ماموریت داد «تمام اقدامات الزم را برای کاهش
آالم خانوادههای محترم آسیبدیده و رسیدگی
و جبران ابعاد مختلف خسارات جانی و مادی
حادثه به عمل آورد ».حسن روحانی همچنین
هیأتی متشکل از وزرای صنعت و معدن و کار
و رفاه اجتماعی را به منطقه اعزام کرد .نماینده
ولیفقیه و استاندار گلستان نیز با صدور یک
بیانیه مشترک ،سه روز عزای عمومی در این
استان اعالم کردهاند.
آخرین خبرها از امادادرسانی به کاگران
محبوس در معدن یورت حاکی است با انتقال
تجهیزات جدید به محل ،پیشروی در دل
زمین سرعت بیشتری پیدا کرده است .البته به

جامعه

تقسیم شهروندان تهرانی
به درجه 1و2
ایلنا:کوروشمحمدی،رئیسانجمنآسیبهای
اجتماعی گفت« :متأسفانه نگاه مدیریت شهری
بهگونهای است که شهروندان تهرانی را به
شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کرده
است که در این نگاه شهروندان آسیبپذیر مورد
بیتوجهی و غفلت قرار میگیرند».
محمدی با اشاره به تأثیر مدیریت شهری بر
افزایش آسیبهای اجتماعی در محلههای
پرآسیب تهران ،ادامه داد« :محالتی که بهعنوان
نقاط بحرانی شهری در حوزه آسیبهای
اجتماعی میشناسیم در حقیقت محصول
سوء مدیریت شهری است ».به گفته او محله
هرندی از ابتدا به این شکل نبوده است .به
وجود آمدن چنین محالتی نتیجه بیتوجهی و
نوع نگاهی است که مدیریت شهری دارد .رئیس
انجمن آسیبهای اجتماعی گفت« :متأسفانه
تمرکز خدمات و توزیع امکانات و فرصتها
به علت مدیریت ناصحیح همواره در مناطق
مرکزی شهر بوده و این نقیصهای است که در
مدیریت شهری تهران قابلمشاهده است که
باعث شده برخی مناطق بسیار ضعیف شوند».
محمدی با تأکید بر اینکه این مناطق ضعیف
نتیجه نوع نگاه مدیریت شهری است ،ادامه داد:
«متأسفانه نگاه مدیریت شهری یک نگاه مقطع
گرا و شعار گرا است و عمدتا به دنبال زیباسازی،
تمرکز امکانات و توسعه در مناطق مرکزی و
باالی شهر است تا جایی که از منطقههای محروم
غافل شدهاند .همین موضوع باعث شده که
شخصیت جغرافیایی تحت عنوان شخصیت
منطقه آسیبپذیر در ذهن جامعه شکل بگیرد».
به گفته او ،امروز اسم منطقه ولنجک در ذهن
شهروندان تداعیکننده یک منطقه خوش
آبوهوا و گرانقیمت است اما وقتی اسم
منطقه هرندی را میآورند ،نقطه بحرانی و
آسیبهای منطقه اولین موضوعی است که
به ذهن افراد جامعه میرسد .این نشاندهنده
این است که مدیریت در تقویت باورپذیری
بیشتر این ذهنیت نقش مؤثری داشته است.
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گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان
گلستان ،حجم آوار بیش از براوردهای اولیه
است و تونلهای مختلف معدن نیز چندین بار
ریزش داشتهاند.
وی همچنین به خبرنگاران گفت« :هماکنون
شرایط معدن و خانوادههای معدنچیان حساس

است و از مردم خواهش میکنیم اخبار حادثه
را از منابع خبری معتبر و یا صداوسیما دریافت
کنند و به خبرهای ناموثق و غیر کارشناسی توجه
نکنند ».اشاره صادقی علی مقدم به انتشار شایعاتی
در فضای مجارزی مبنی بر عمدیبودن این انفجار
بود که البته چندین بار از سوی منابع رسمی

تکذیب شد .همچنین وزیر کار که به محل معدن
رفته است ،در جمع خبرگاران گفت« :با توجه به
شرایط پیش آمده طبیعی است بازماندگان حادثه
شرایط ویژهای داشته باشند که باید به صورت
خاص نیازهای آنها تامین شود و با پیگیریهای
به عمل آمده مستمریهای خانوادههای بازمانده

ظرف هفته پیش رو برقرار خواهد شد».
علی ربیعی ادامه داد« :بر اساس دستور ویژه
رییس جمهور  3کمیته فنی ،انسانی و نوسازی
فعالیت خود را برای رسیدگی به حادثه آغاز کردند.
این کمیته وظیفه علت یابی حادثه و انتشار آن
را در کوتاهترین زمان ممکن بر عهده دارد .البته

اجرای طرح مسافرت سریع کلید خورد

کاهش زمان ایستایی مسافران درفرودگاه امام

سپید :صنعت گردشگری صنعت بسیار
بزرگی است که فرودگاهها در آن نقش
بسیارپررنگیدارندوساالنهدرآمدبسیاری
را نصیب کشورها میکند.
این صنعت هر روز در حال پیشرفت
است و تکنولوژی نیز تأثیر زیادی روی
آن دارد تا مسافران بتوانند بهترین لذت را
از طول چند روز سفر خود داشته باشند.
وقتی مسافران وارد ترمینال میشوند،
اولین چیزی که جستوجو میکنند
نمایشگرهای مربوط به اطالعات پرواز
است تا از گیت و وضعیت پرواز خود
مطلع شوند اما گاهی تعداد این پروازها
آنقدر زیاد است که پیدا کردن یک پرواز
در آن میان اصال کار سادهای نیست؛ آرزوی
هر شخصی این است که یک تجربه عالی
و بهیادماندنی را بدون هیچگونه زحمتی
در داخل فرودگاه تجربه کند اما در اکثر
اوقات،مسافراناحساسرضایتندارندو
فکر میکنند که وقتشان در داخل فرودگاه
به هدر میرود.
عدم اطالعرسانی بهموقع از تأخیر پروازها
و تغییرات در برنامه پروازها ،فقدان اطالعات
مناسبجهتراهنماییوهدایتمسافران،ایستادن
در صفهای طوالنی چک کردن بلیت و… از
مشکالتی است که موجب عدم رضایت مسافران
میشود و یک تجربه ناخوشایند را در ذهن آنها
ثبت میکند ،به همین جهت فرودگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) در راستای رفاه و ارائه بهترین
خدمات فرودگاهی به مسافران در تالش است
که با اجرای طرح «مسافرت سریع» میزان ایستایی
مسافران این فرودگاه را به حداقل برساند.
در حال حاضر استفاده از موبایل در طول سفر
چندان اقدام عجیبی نیست و بسیاری از افراد
برنامه سفرشان را با موبایل خود ترتیب میدهند
به همین جهت فرودگاه امام خمینی (ره) برای
کاهش ایستایی مسافران در تالش است تا از این

تکنولوژی که امروزه در دسترس تمام انسانهاست
برای ارائه خدمات فرودگاهی و جلب رضایت
مسافران این فرودگاه استفاده کند .هدف پروژه
خدمات «آنالین چک-این» تسهیل پروسه جريان
مسافری و کاهش زمان ایستایی مسافر در محوطه
چک-این است که بر این اساس مدتزمانی كه
مسافر در فرودگاه از تاکسی پیاده و از گیت گذرنامه
عبور میکند حدود  ۱۰دقیقه به طول میانجامد.
برای راهاندازی این پروژه در فرودگاه بینالمللی
امامخمینی(ره)روزگذشتهنمایندگانیاتاازترمینال
این فرودگاه بازدید و در خصوص پروژه خدمات
ی کردند.
«آنالين چک-این» مذاکره و برنامهریز 
احمدرضا بیاتی مدیر همکاریهای بینالمللی
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در رابطه
با این پروژه عنوان کرده است؛ فاز اول پروژه،
موبایلچک-اینوآنالینچک-اینبهعالوهسلف

بگیج دراپ ( )Self Baggage Dropاست ،به این
معنی که چک-این و گرفتن کارت پرواز توسط
مسافربهصورتآنالینویابهوسیلهموبایلازطریق
اپلیکیشن انجام میشود و با رسیدن به فرودگاه،
موبایل آنان درواقع بهعنوان كارت پرواز خواهد
بود و مسافر با استفاده از کیوسکهای اتوماتيک
مستقر در محوطه ترمينال میتواند تگ بار همراه
خود را نيز دريافت كند که این پروسه تنها یک
دقیقه به طول میانجامد.
در این طرح مسافران مراحل «چك اين» از
طريق تلفن همراه خود انجام خواهند داد این به
معنای آن است که مراحل چك -اين و دريافت
كارت پرواز و تحويل بار بهصورت آنالين و از
طريقتلفنهمراهمسافرينانجامخواهدشد؛عالوه
بر موبايل ،كيوسکهايی در سالن فرودگاه تعبيه
خواهد شد كه از اين طريق نيز میتوان چک-اين

و دريافت تگ بار را مسافران شخصا
انجام دهند.
در حالی بهزودی طرح مسافرت
سریع در فرودگاه بینالمللی امام
خمینی(ره) اجرا خواهد شد که اواخر
سال گذشته مدیران خاورمیانه «یاتا»
در یک کارگاه آموزشی در خصوص
تکنولوژیهای جدید فرودگاهی به
مدیران شهر فرودگاهی امام (ره)
ازجمله پلیس ،گذرنامه ،سپاه ،گمرک
و...حضورداشتندآموزشالزمرادادند.
مسافران با این تکنولوژِی «آنالين
چک-این» میتوانند از منزل کارت
پرواز چک و تگبار خود را پرینت
بگیرند و دیگر نیازی به مراجعه به کانتر
نیست و مستقیما به سمت گذرنامه
میتوانند بروند.
جالب است بدانید بر اساس
تحقیقات  SITAحدود  ۷۲درصد
از مسافران که در این تحقیق شرکت
کر دهاند ،ترجیح میدهند که اطالعات
پرواز را مستقیما روی موبایل خود دریافت کنند
چون بهراحتی میتوانند بهجای انتظار در گیت
خروجی ،قهوهای بنوشند یا خرید انجام دهند،
به همین دلیل فرودگاههای متعددی در جهان
اپلیکیشنهایی برای اندروید یا آیفون تولید
کردهاند که اطالعات پرواز را به مسافران اطالع دهد.
همچنین تکنولوژی استفاده از کارت پرواز روی
موبایل (که در بسیاری از فرودگاههای جهان انجام
میشود) هم موردعالقه مسافران است ( ۶۰درصد
مسافران به این امکان عالقه دارند) اما در مقابل
پرداخت از طریق موبایل هنوز برای مسافران هوایی
جذاب نیست .گفتنی است که اکنون این طرح
«آنالين چک-این» در بزرگترین و پر رفت و
آمدترین فرودگاههای جهان توسط یاتا اجراشده
است و میزان ایستایی مسافران در آن فرودگاهها
را به حداقل رسانده است.

تا این لحظه بررسیهای اولیه بیانگر آن است
که علت حادثه تعویض باتری لوکومتیو و جرقه
حاصل از آن بوده اما تصمیم ما بر این است که
با بررسی دقیق علت اصلی را مشخص و آن را
به اطالع افکار عمومی برسانیم».
وی در عین حال از تامین کمکهای اولیه مورد
نیاز خانواده بازماندگان در کمترین زمان ممکن
خبر داد و افزود« :با توجه به شرایط پیش آمده
طبیعی است بازماندگان حادثه شرایط ویژهای
داشته باشند که باید به صورت خاص نیازهای
آنها تامین شود».
ربیعی همچنین با یادآوری اینکه بعد از این
حادثه فعالیت معدن زمستان یورت دست کم
برای مدت  6ماه متوقف خواهد شد ،افزود:
«این اطمینان را میدهم که تا راه اندازی مجدد
این معدن تمامی مطالبات مزدی 270کارگر آن
بر زمین نماند».
وی با بیان اینکه این کارگران حتی یک روز
هم بدون حقوق نخواهند ماند ،افزود« :چه از
طریق کارفرما و چه از طریق بیمه بیکاری
این مهم را به سرانجام میرسانیم چنانچه در
همین رابطه قرار است برای ساعت  8صبح
شنبه پیش رو در دفتر وزیر صنعت جلسهای
برگزار شود».

خبرخوان
حجت علی شایانفر ،مدیرکل بحران استانداری
خراسانرضویازوقوع37پسلرزهازسهشنبهشب
تا ظهر روز چهارشنبه در استان خبر داد و گفت:
«پس از زلزله  5.3ریشتری که سهشنبهشب در
ساعت  1:42دقیقه بامداد رخ داد تا ساعت 10
صبح روز چهارشنبه 37 ،پسلرزه رخداده است
که کانون این زلزله در سفید سنگ فریمان بوده
است .از این  37مورد 4 ،مورد پسلرزه باالی سه
ریشتر بوده و  13تیم ارزیاب هاللاحمر و 97
امدادگر به مناطق زلزلهزده اعزامشدهاند .جلسات
ستاد بحران شهرستا نها هم تشکیلشده است و
امکانات و بیمارستانهای شهرستانها هم فعال
هستند .متأسفانه دو نفر براثر زلزله شب گذشته
مجروح شدهاند که یکی از آنها به دلیل ترس
دچار مشکل شد ،تعدادی از واحدهای
ترکخوردهی قبلی ریزش داشته است .در مشهد
همنیروهاآمادهباشهستند.ازابتدایشروعزلزلهها
در سفید سنگ تا روز سهشنبه بیش از 1600
پسلرزه داشتهایم که  18مورد پسلرزه بین  4تا
 5ریشتر و یک پسلرزه باالی پنج ریشتر بوده
است .طبیعتا پسلرزهها تا زمانی که زمین به تعادل
برسد ادامه دارد و در بعضی زلزلهها ممکن است
تا بیش از یک ماه پسلرزهها ادامه پیدا کند».
سعید کنعانی ،مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
آذربایجانشرقیازپیداشدنجسدآخرینمفقودی
سیل آذرشهر خبر داد و گفت« :در جستوجوی
گسترده نجات گران هاللاحمر ،صبح روز 13
اردیبهشت جنازه تنها مفقودی باقیمانده سیل
غلهزار آذرشهر پیدا شد .این جسد متعلق به یک
دختربچه  22ماهه به نام پریناز هدایتی است که
توسط نیروهای هاللاحمر استان در حوالی کانال
شهید سرداری روستای تیمورلو پیداشده است.
در سیل آذربایجان شرقی مجموعا  43نفر از
هموطنانمان جان خود را از دست دادند».
رحمتاهلل حافظی ،رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر
تهران درباره طبقهبندی جامعه به  4درصد و 96
درصد توسط یکی از کاندیداهای ریاست
جمهوری ،گفت« :تعامالت عمده شهرداری در
این سالها با همان چهار درصد صورت گرفته
است .اآلن چه اتفاقی افتاده که امروز این چهار
درصد بد شده و  96درصد خوب شدهاند؟»

بهترینهدیه

بیش از  345 000جلد تا کنون منتشر شده است پرتیراژترین

کتاب سالمت و پزشکی

در طول تاریخ طب در ایران

تلفن سفارشات26107976 :
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با پروفسور انوشیروان هدایت پس از6

فقطیکوصیتبرایپزشکاندارم
 :آقای دکتر اگر یک بیت شعر بخواهید برای ما بخوانید
که خیلی دوستش دارید ،چه شعری خواهد بود؟
گر طبیبانه بیایی به سر بالینم
به دو عالم ندهم لذت بیماری را
در این بیت شعر هم اخالق پزشکی هست و هم توامان حس
عاشقانه.
:تعریف شما از طبیبانه چیست؟
یعنی بیمارش را واقعا دوست داشته باشد و تا جایی که میتواند
در رفع رنج بیمارش بکوشد.
:شما خودتان را طبیب میدانید؟
من بیمارانم را دوست دارم و همیشه حتی تا امروز نسبت به
آنها احساس مسوولیت میکنم اما نمیدانم طبیب هستم یا فقط
پزشک.
:اگر به گذشته برگردید دوباره پزشکی را انتخاب میکنید؟
بله قطعا ،من دنیای خدمت کردن به مردم را از این طریق
شناختم و همیشه خدمت به مردم برایم جذاب بوده .قطعا اگر
دوباره بخواهم مسیرم را انتخاب کنم ،انتخابم پزشکی خواهد
بود.
:خیلیها از شما راجع به محل تولد و تاریخ تولد و دوران
کودکی پرسیدند و اگر اندکی در فضای مجازی گشت و گذار کنیم
این مطالب وجود دارد .برای مثال اینکه شما متولد سال 1310
در شهر مشهد هستید و بهدلیل شغل پدرتان دائم در سفر بودید
و در نهایت وقتی کالس سوم ابتدایی بودید به تهران برگشتید.
قدیمیترین خاطره کودکیتان را به یاد دارید؟
وقتی که  2سال و اندی بودم ما به واسطه شغل پدر در شیراز
مستقر بودیم .قدیمیترین خاطرهای که از کودکی یادم است
مربوط به همان دوران است .ما در خانهای اسکان داشتیم که
یک حیاط خیلی بزرگ داشت و من وقتی از پنجره داخل حیات
را نگاه میکردم همیشه این حس در من به وجود میآمد که
گویا سگی قرار است از میان درختان این حیاط به من حمله
کند .البته که در واقع سگی هم وجود خارجی نداشت و این
فقط تصوراتم بود که به واسطه بیماری و تبی که گویا داشتم
در من به وجود آمده بود.
:شغل پدرتان چه بود آقای دکتر؟
پدرم در اصل قاضی بودند اما به دالیلی به ایشان شغل
معاون استاندار فارس و فرماندار شهر شیراز پیشنهاد شد
و ایشان هم قبول کردند .ما تا  5سالگی در شیراز بودیم
و بعد دوباره از طرف دادگستری کار قضایی در مشهد
به ایشان پیشنهاد شد و باز ما به آن شهر عزیمت
کردیم .نطفه من در تهران بسته شد و در همان زمانی
که مادرم من را باردار بودند به واسطه شغل پدرم
عازم مشهد شدند و من در شهر مشهد متولد شدم و باز به
فاصله چند سال دوباره به آن شهر برگشته بودیم.
:پس زندگی مرفه و خوبی داشتید؟
یک زندگی عادی بود .ما  4پسر و  1دختر و در مجموع 5
فرزند عضو خانواده هدایت بودیم.
:روز اول مدرسه خاطرتان هست؟
بله ،خیلی خوب ،در آن زمان قبل از  7سالگی به کسی اجازه
ورود به مدرسه نمیدادند چون قانون بود .من متولد تیر 1310
هستم .یک روز در بهار پدرم همراه دوستانش قرار بود بروند به
آبشار معروفی در مشهد برای تفریح .من اصرار کردم که با ایشان
بروماماخبچونفضایآنجامناسبکودکنبود،پدرمنپذیرفتند.
در عوض به ایشان عرض کردم که اگر قرار نیست من را با خود
ببرید پس کاری کنید که من شنبه بروم مدرسه .آن زمان حدود
 6ماهی از سال تحصیلی گذشته بود و من هنوز وارد  7سال
نشده بودم؛ یعنی قرار بود که مهر آن سال وارد مدرسه ابتدایی
شوم .در این سفر رئیس معارفه که عضو وزارت فرهنگ بودند
هم با ایشان همسفر بودند .پدر گفتند که صحبت میکنند که بروم
مدرسه .خالصه به واسطه جایگاهی که پدرم داشتند من همان
شنبه وارد مدرسه شدم.
:برایتان سخت نبود؟
خب بچههای دیگر کلی درس خوانده بودند اما من هنوز باید
از الفبا شروع میکردم .خانم معلم هم به بچهها درس میدادند
و در عین حال با من هم به صورت جداگانه کار میکردند .البته
جزو سوابق تحصیلم به حساب نیامد ولی وقتی مهر همان سال
وارد کالس اول شدم ،از بچههای دیگر بسیار جلوتر بودم اما
قسمت جالبش این بود که من همان ابتدای ورودم به مدرسه
برای برادرم که آن زمان دانشکده فنی میرفت یک نامه نوشتم
و این شد که خاطره مدرسه رفتنم کامال در ذهنم باقی ماند .ما
 4سال در مشهد اقامت داشتیم و بعد دوباره به واسطه شغل پدر
 9ماه عازم تبریز شدیم و در نهایت وقتی کالس سوم ابتدایی
بودم ،آمدیم تهران و تا آخر هم در همین شهر باقی ماندیم.
:برایتان سخت نبود که همیشه در سفر بودید؟ به درستان
آسیب وارد نمیکرد؟
آسیب که نه ،ولی اتفاق خاصی که برایم در آن دوران مدرسه
افتاد این بود که معلمها نمیگذاشتند با دست چپ بنویسم چون
من چپدست بودم اما آن دوره گویا ممنوع بود که کسی با دست
چپ بنویسد .ابتدا برایم سخت بود ولی وقتی که راه افتادم همه
چیز بهتر شد و بعدها فهمیدم این راستنویسی اجباری چه لطف
بزرگی در حقم بوده چون من همه کارهایم را با دست چپ
انجام میدادم و فقط نوشتنم با دست راست بود و بعدها این
مهارت در گرفتن خودکار و دقت با دست غیرتخصصی باعث
شد که در جراحی دقتی ویژه داشته باشم و با هر دو دست به
راحتی اعمال جراحی را انجام بدهم.

:آقای دکتر اینکه خانواده فرهیختهای داشتید تاثیری در
روند تحصیل شما داشت یا خودتان عالقه داشتید و محیط
اثر کمتری داشته؟
خانواده که بسیار مهم است چون من میدیدم که برادران خیلی
خوب درس میخواندند و پدرم هم خیلی عالقه داشتند که من
تحصیالت باالیی داشته باشم و اینطور شد که خب درس
خواندن برای من جذاب شد .همیشه درس میخواندم و شاگرد
بدی هم نبودم.
:آقای صادق هدایت عموی شما بودند؟
نه ،ایشان عموی من نیستند ،بلکه پسرعمه پدرم هستند.
:پس شجرهنامه خانواده هدایتها خیلی گسترده است؟
سابقه فرهنگی و علمی خانواده هدایت بسیار قدیمی و بزرگ
است؛ از مرحوم صادق هدایت که بگذریم ،جهانگیر هدایت هم
پسرعمه من هستند و اگر به گذشته برگردیم ،حدودا  200سال
پیش معروفترین هدایت ،آقای مرحوم رضا قلی خان هدایت
هستند که ایشان دانشمند بزرگی بودند و صاحب  40اثر هستند
و کتابهای ایشان کتابهای مرجعی هستند ،مثل تاریخ شعرا.
تخلص ایشان هم در شعر هدایت بوده است .ایشان ملکالشعرای
زمان خود بودند و بعد هم که دارالفنون تاسیس شد ،امیرکبیر
مدیریت دارالفنون را به ایشان پیشنهاد کردند که دیگران نگذاشتند
این جایگاه به ایشان برسد .دارالفنون که باز شد ،شازدهای به نام
عضدالسلطان رئیس مدرسه بودند و ایشان کنارش دارالفنون را
اداره میکردند ،بعد پسر ایشان که جد ما میشوند ،مدتی وزیر
علوم بودند و مدت کوتاهی هم رئیس بیمارستان تازهتاسیس
سینا بودند .پدربزرگ و جد باالتر

حمیده طاهری
اگر فقط عاشق پزشکی هستید ،بیایید .اگر اصرار پدر و مادرتان شما را مجبور میکند که پزشک شوید یا انگیزه مادی شما
را به این راه میکشاند ،لطفا نیایید .پزشکی را باید دوست داشت و عاشقش بود .راههای بهتری برای پول درآوردن هست و
عنوان دکتر هم ماشاا ...تا دلتان بخواهد در سایر رشتهها فراوان شده ،پزشکی عشق میخواهد و عشق...
من حاال در  86سالگی ام فقط یک وصیت برای پزشکان دارم اینکه بیمار رامعاینه کنید.
این جمله ای بود که پرفسور هدایت به شدت برآن تاکید داشت .دلخوری او از پزشکانی که طب بالینی را فراموش کرده اند و
هر روز به تکنولوژی های تشخیصی وابسته تر می شوند .انوشیروان هدایت  86سال پیش به دنیا آمد پسری از خانواده مشهور
هدایت ها که ریشه شان به  200سال برمی گشت و شاعران و نویسندگان مشهوری در خاندان آنها وجود داشت .اما او به
اصرار پدر وارد رشته پزشکی شد و بعد چنان شیفته شخصیت پرفسور عدل شد که راه او را ادامه داد .هدایت همچون استاد
دوست داشتنی اش سهم زیادی در پیشرفت جراحی ایران دارد .او یکی از آخرین شاگردان مستقیم پرفسور عدل بزرگ است.
گنجینه ای گران قیمت از تاریخ شفاهی جراحی در ایران  .وي پايه گذار بخش جراحي بيمارستان شريعتي بوده و اكنون در
كسوت يك جراح پيشكسوت ،همكاران و بيماران را همراهي مي كند.
ما همصحبت مردی شدیم که یکی از خوشنامترین جراحان ایران است .او یکی از آخرین شاگردان پروفسور عدل بزرگ
است .مردی که بنیانگذار جراحی نوین در ایران است .عدل نسلی از جراحان بینظیری را تربیت کرد و سهم بیمانندی در
توسعه ،رشد و پیشرفت جراحی در ایران دارد .دکتر انوشیروان هدایت از جمله کسانی است که تمام عمرش را برای جراحی
کشور هزینه کرد .او نمونه بیمانندی از پزشکانی بود که طی بیش از  60سال طبابت هیچ وقت مطب خصوصی نداشت ،از
بنیانگذاران بیمارستان شریعتی تهران که در حال حاضر به یکی از قطبهای قدرتمند پزشکی ایران تبدیل شده است .هدایت
میگوید« :من تا سال  ۱۳۸۰در بیمارستان دکتر شریعتی بودم و در سن  ۷۰سالگی بازنشسته شدم .من نمیتوانستم راجع به
پول با مریض صحبت کنم .من هیچوقت درگیر مادیات نبودم .برایم همینقدر که لباسی مناسب 3 ،وعده غذا ،منزلی برای
زندگی و اتومبیلی برای رفت و آمد داشته باشم ،کفایت میکرد».
دکتر هدایت به سختی راضی به مصاحبه شد اما با همان سعهصدر و صبوری معروفش جوابگوی سواالتمان بود.

برش

ایشان همواره
دستی بر آتش داشتند و لقب ایشان مخبرالدوله
بود که همین چهارراه مخبرالدوله به نام ایشان است .رسید به
پدرم که ایشان هم لقبی از احمدشاه گرفتند اما وقتی احمد شاه
از قدرت کنار رفت ،در زمان رضاشاه قرار بر این شد که به جای
القاب همه نام فامیلی اختیار کنند که به سبب همین تاریخچه ما
نام فامیلی هدایت را اختیار کردیم.
:آقای دکتر با توجه به تاثیرات اینچنینی که از اجداد
شما در خانوادهتان به ارث رسیده بود چرا سراغ ادبیات نرفتید؟
واقعیت پدر من دوست نداشت که من
دنبال ادبیات بروم .من خودم ادبیات دوست
داشتم ولی ایشان میگفتند که در نهایت قرار
است چه کاره بشوی یا کارمند دولت میشوی
یا دبیر دبیرستان چون کار دیگری برای این رشته
در واقع وجود نداشت .خیلی اصرار داشتند که
فرزندانشان تحصیالت علمی و تکنیکی داشته
باشند .برادر بزرگم رشته فنی را ادامه داد.
:در خانواده کسی سراغ ادبیات نرفت؟
برادردیگرماماادبیاتدوستداشتندودرفرصتی
که به واسطه سفر پدر به یک ماموریت برای ایشان
پیش آمده بود از فرصت استفاده کردند و دروس
ادبی را خواندند و حقوق قبول شدند .نوبت که به
من رسید خب من ریاضیاتم خیلی خوب بود .در
آن زمان یازدهم یا همان پنجم متوسطه یک امتحان
نهایی داشت .باید امتحان نهایی میدادیم و اگر قبول
میشدیم ،میتوانستیم انتخاب رشته کنیم .آن زمان ۳
رشته ریاضی ،طبیعی و ادبیات وجود داشت .من رشته
ریاضیراانتخابکردم.تمامطولتحصیلمدردبیرستان
فیروز بهرام سپری شد در خیابان مهاجریه سر خیابان قوامالسلطنه
یا سی تیر فعلی این مدرسه هنوز هم پابرجاست و اکنون به
میراث فرهنگی تبدیل شده است .کالس  12ریاضی را این
دبیرستان نداشت من مجبور شدم بروم دبیرستان دیگر .به همین
خاطر به مدرسه دیگری که مشهور بود ،رفتم اما به دبیرستان
فیروز بهرام بازگشتم و در آنجا در کالس ششم طبیعی مشغول
به تحصیل شدم .دانشکده پزشکی بهترین گزینه ششم طبیعی
بود .این گونه شد که دانشکده پزشکی را انتخاب کردم و در
سال  ۱۳۲۹وارد دانشگاه تهران شدم.
:پس عالقه شما به پزشکی و ادامه این مسیر یک اتفاق
بود که در زندگیتان افتاد؟
بله ،برادرم و عمویم هر دو مهندس بودند اما چون نتوانستم
شرایط مدرسه جدید را بپذیرم و از محیطش خوشم نیامد ناچار
به مدرسه فیروز بهرام بازگشتم و آنجا دیگر باالترین گزینه برای

دكتر انوشيروان هدايت در سال 1310متولد شد .تحصيالت متوسطه را در دبيرستان فيروز
بهرام آغاز کرد و در سال  1329موفق به اخذ مدرك ديپلم شد .تحصيالت عالي خود را
در سال  1329در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال 1335
فارغالتحصيل شد .وي در سال  1339موفق به اخذ درجة تخصصي گرديد .وي دورههاي
تكميلي فرصت مطالعاتي را در دانشكدة بيمارستان سالپترير دانشگاه پاريس (كشور فرانسه)
گذراند .ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و دانشيار گروه جراحي در بخش جراحي
بيمارستان شريعتي مشغول به كار ميباشند .افتخارات -1:اولين عضو ممتاز دانشكده پزشكي
تهران  -2لوح تقدير از رياست جمهوري وقت  -3پالك لوح تقدير در جشنواره 1379
ابنسينا در رشته آموزش

مقاطع باالتر فقط پزشکی بود.

ادامه تحصیل در

:عالقه به پزشکی بعدها در شما ایجاد شد؟
دقیقا همینطور است .این عالقه بعدها به وجود آمد و هست
و تا امروز هم حکایت این عالقه همچنان به قوت خود باقی
است.
:سرگرمی شما در دوره دبیرستان چه بود؟
بیشترین تفریحم خواندن کتاب داستان بود ،کتابهای صادق
هدایت هم که دم دستمان بود و یک تفریح دیگر هم در زمان
ما سینما بود که من هفتهای یک بار سینما میرفتم.
:یادتان میآید که چه فیلمی را بیشتر دوست داشتید؟
معروفترین فیلم آن دوران فیلم کازابالنکا بود و من هم عالقه
شدیدی به این فیلم پیدا کردم.
:راجع به ورودتان به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
بفرمایید .شما سالی وارد دانشکده شدید که جو خیلی سیاسی

سمت های اجرائی (گذشته تاکنون)
 -1عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي از سال 1377-78
 شوراي اجرايي گروه جراحي (پس از انقالب) -3مدير گروه لوكال (پس از پايان تحصيالت تاكنون)
 -4بررسي مدارك تحصيلي تخصصي جراحي خارج كشور همكار با وزارت بهداشت
 -5رئيس بخش جراحي عمومي از سال  1357تاكنون
 -6كارشناس نظام پزشكي از سال  1371تاكنون
 -7كارشناس پزشكي قانوني  -8عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي بورد جراحي ( 25دوره)
 -9عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده پزشكي
 -10تجهيز و راهاندازي بيمارستان شريعتي
 -11عضو هيئت تحريريه جامعه جراحان ايران (از بدو تأسيس -پنج دوره دبير علمي كنگره)

بود؟
سال  ۱۳۲۹که من دانشجو شدم از سالهای
پرالتهاب دانشگاه تهران بود .ملی شدن صنعت
نفت ،دوره کوتاه نخستوزیری دکتر مصدق و
کودتای  ۲۸مرداد در همان سالها رخ داد .من
عاشق ادبیات بودم و تنها فکری که نمیکردم این
بود که دانشجوی دانشکده پزشکی شوم اما حال
پشیمان نیستم که چرا این کار را کردم و وقتی
که وارد شدم ،عاشقانه این درس را شروع کردم.
شاگرد بدی هم نبودم و در سال ۱۳۳۵
فارغالتحصیل شدم پس از تمام شدن پزشکی
عمومیدرکنکورجراحیبیمارستانسیناشرکت
کردم .آن زمان بیمارستان سینا پرمتقاضیترین
جا برای رزیدنتی یا دستیاری بود.
:روز اولی که وارد دانشکده پزشکی
شدید را یادتان هست؟
روز اول که وارد دانشکده پزشکی شدم ،آن سرسرای بزرگ
کههنوزهمهستابهتزیادیبرایمداشت.یکسالنآمفیتئاتری
هم بود که نام آن را دکتر فرهاد گذاشته بودند (نام جدیدش را
نمیدانم) و بعدها که سالن ابن سینا را ساختند ،چندان دیگر از
آن استفاده نمیشود .صبح روز اول که به کالس رفتیم ،استادها
آمدند و همانند دوران دبیرستان به آنها گفتیم ما را نصیحت کنید.
آقایان هم واقعا نصایحی کردند که پزشکی کار سختی است و
باید به مردم خدمت کنید .بعدازظهر همان روز درس آناتومی
داشتیم .مرحوم دکتر گنجبخش استاد آناتومی بود .وارد کالس
شد و گفت« :ابتدا قبول شدن آقایان را در دانشکده پزشکی تبریک
میگویم و ثانیا استخوان «چنبر» و استخوان »...و شروع کرد به
درس دادن .حال ما هم دائم تکرار میکردیم که آقا نصیحت آقا
نصیحت که وی زیر بار نصیحت نرفت و شروع کرد به درس
دادن .آن زمان بود که ما تازه فهمیدیم که دانشجو شدیم ،درس
میخوانیم و اینجا دیگر دبیرستان نیست که شیطنت کنیم.

:اولینباریبودکهروپوشسفیدپوشیدیدوبهبیمارستان
رفتید را چطور ،به خاطر میآورید؟
البته ما در آزمایشگاهها هم روپوش سفید میپوشیدیم یا مثال
انگلشناسی یا یک درس فیزیوپاتولوژی که حیوانات را آنجا
تشریح میکردیم اما وقتی به بخشهای جراحی رفتیم برای اولین
بار با این مساله روبرو شدم .بخشهای جراحی متعدد بود و همه
از الف تا ی تقسیمبندی میشدند و من هم «هدایت» همیشه نفر
آخر بودم .بیمارستان سینا ،بیمارستان هزار تختخوابی و بیمارستان
رازی بخش جراحی بسیار خوبی داشتند.
دکتر هنجن که تحصیلکرده آلمان بود ،جراح بسیار خوبی بود
که در خدمت ایشان بودیم و دوره جراحی را به مدت  2سال
گذراندم .در بخش داخلی هم به بیمارستان وزیری رفتم که
دکتر مظاهر ،استاد بسیار بزرگوار و از هر نظر بینظیر آنجا بود.
سپس رشتههای مختلف با زمانهای کوتاهتر مانند اطفال،
زنان ،پوست ،چشم ،گوش و حلق و بینی و . ...که استادان
بسیار معروفی آنها را درس میدادند که از معروفترین آنها
پروفسور شمس واقعا استادی نمونه بود .پروفسور شمس
معروف بود که آنقدر دقیق است که همه ساعت خودشان
را با ساعت  ۶:۳۰دقیقه صبح (زمان ورود وی به بیمارستان
فارابی) میزان میکردند.
باید ساعت  ۷صبح سر کالس میبودیم .حال شما فکر کنید
با وسایل نقلیه آن زمان من از باالی پیچ شمیران میآمدم به
دروازه قزوین .به هر صورت این دوره را گذراندم و بعد
از آن دوره انترنی آغاز شد که جراحی داخلی اجباری بود.
رشتههای دیگر را هم به میل خودمان میتوانستیم انتخاب
کنیم و پس از آن هم امتحان دستیاری دادم.
به نظر شما یک پزشک نباید طب بالینی را فراموش کند؟
ابدا چون بالین اصل طب است و دستگاههای تشخیصی
در حقیقت کمکی هستند که تشخیص را تکمیل میکند.
بیمارستان تحوالت عظیمی پیدا کرده ،مثال در قدیم اگر
کسی آنفاکتوس (سکته قلبی) میکرد یک شربت گیاهی
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دهه جراحی

نگــاه

م؛بیماررامعاینهکنید

طببالینی
درحالنابودشدناست

بهنام مؤذن

به نام «پاسی فلورین» به او میدادند اما حاال عملهای جراحی
چند ساعته کارگذاری دریچه قلب انجام میشود که شاهکار
محسوب میشوند.
:آیابیناستادهایتانالگویخاصیداشتیدکهتحتتاثیر
ایشان باشید؟
همه استادان که محترم هستند اما پروفسور عدل جایگاه ویژهای
در زندگی حرفهای و شخصی من دارند و پروفسور عدل را
بیشتر از همه دوست دارم.
:ایشان چه ویژگیای داشتند که در زندگی شما چنین
جایگاه ماندگاری از خود گذاشتند؟
آقای پروفسور عدل یکی از استثناییترین پزشکان تاریخ ایران
هستند .ایشان به خرج شخصی برای تحصیل به فرانسه مراجعت
کردند .آن زمان مرسوم بود که برای تحصیالت عالی به خرج
دولت افراد را اعزام میکردند اما ایشان از زمان تحصیالت
متوسطه و با هزینه شخصی به فرانسه عزیمت کردند .امتحان
انترنال دادند که بسیار امتحان مهمی بود و تخصص جراحی را
هم دریافت کردند .پروفسور بعد از دریافت مدرک تخصص
خود عضو هیئتعلمی دانشگاه پاریس شدند .در نقلقولی آمده
که ایشان اولین جراحی چاقوخوردگی زخم قلب را هم انجام
دادهاند .بعد هم که مراجعت کردند به ایران ،با کولهباری از دانش
و سواد باال و همچنین اخالق بسیار شاخص و نمونه آمدند .به
نظر من در رشتههای جراحی یک طالیهدار داریم و آن هم
پروفسور عدل است و بس .ایشان تمام رشتههای جراحی به
جز چشم ،گوش و حلق و بینی و زنان را مانند جراحی اعصاب،
جراحی قفسه صدری ،جراحی قلب و ارتوپدی در ایران به
وجود آورد وگرنه قبل از آن  4عمل اصلی تنها فتق و آپاندیسیت
بود.
:تحتتاثیر ایشان وارد جراحی شدید؟

بله ،کامال .برای من همیشه یک الگو بودند و من
بهطور عجیبی دوستشان داشتم.
اما برای من یکی شخصیت پروفسور عدل و نوع
تدریس ،رفتار و منش ایشان و دیگری تجربه عمل
جراحی روی خودم بیشترین تاثیر را در عالقه وافرم
به این استاد ارجمند داشت .در آن زمان به عملی نیاز
پیدا کردم که خدمت ایشان رفتم و من را عمل کرد.
پروفسور در دوره دانشجویی من و با نهایت محبت
و بدون دریافت هیچ دستمزدی از من ،مرخصم
کردند و به همین دلیل من شیفته اخالق ایشان شدم.
:اقای دکتر اگر به گذشته برگردید دوباره
پزشکی را انتخاب میکنید؟
بله قطعا ،من دنیای خدمت کردن به مردم را
از این طریق شناختم و همیشه خدمت به مردم
برایم جذاب بوده .قطعا اگر دوباره بخواهم مسیرم
را انتخاب کنم انتخابم پزشکی خواهد بود.
:چه سالی وارد دوره دستیاری شدید؟
من در سال  ۱۳۳۵در کنکور دستیاری شرکت
کردم و قبول شدم .آن زمان دوره جراحی
عمومی ۳سال بود .وقتی این  ۳سال گذشت
من متخصص شده بودم ،اما برای عضو هیات
علمی شدن به  ۴سال دوره آموزشی نیاز بود
و ما می توانستیم تقاضا کنیم که یکسال اضافه
تر بمانیم .چند نفر از ما تقاضا را ارائه دادیم و
بیشترماندیم.
آن زمان دستیار یا رزیدنت امروزی به هیچ وجه حقوق نداشت.
یعنی کار کامال مجانی بود ،ما با جان و دل آن را می پذیرفتیم و در
این  ۴سال هم به هیچ وجه دستمزدی دریافت نمی کردیم .دوره
 ۴ساله که تمام شد باید برای پستی در دانشگاه اقدام می کردیم.
مشاغلدردانشگاهبهخصوصبیمارستانسینامحدودبود.پست
ها شامل رئیس درمانگاهی ،دانشیاری ،استادی بود و به طور
نمونه برای اینکه فرد دیگری به آنجا بیاید باید یک نفر از آنها یا
ارتقا پیدا میکرد یا از آنجا میرفت .من می خواستم بمانم و در
عین حال هیچ پستی هم نداشتم .خدمت پروفسور عدل رفتم
و گفتم که می خواهم در خدمت شما باشم و یاد بگیرم .به من
گفت می توانی به عنوان دستیار رسمی یا همان مربی (امروزی)
کار کنی .در آن زمان مربی می توانست با دیپلم پزشکی وارد
شود و من چون متخصص بودم در سال  ۱۳۴۰تقاضای یک
دوره تکمیلی در فرانسه کردم که در سال  ۱۳۴۱مرا پذیرفتند.
:این دوره چقدر طول کشید؟
یکسال به فرانسه رفتم و در بخش پروفسور «سیکار» جراح
معروف فرانسه مشغول شدم .این را هم بگویم که دانشگاه
خرج سفر نمی داد و فقط  ۶۰۰تومان حقوق که در اصل حقوق
بیمارستان بود به ما پرداخت می شد .بعد از اینکه به ایران
برگشتم به بیمارستان سینا رفتم ،سیستم استخدامی در دانشگاه
تغییر کرده بود و به جای رئیس درمانگاهی ،استادیاری آمده

بود ،استادیار هم تعداد محدودی انتخاب می شدند .آن سال
امتحان سراسری گذاشتند که هم متخصصان در ایران یعنی از
بیمارستان سینا و هزار تختخوابی سابق (بیمارستان امام فعلی)
و هم کسانی که از خارج تخصص گرفته بودند در آن شرکت
کردند .این امتحان کتبی و شفاهی بود و به گونه ای بود که
استادان خودمان از ما امتحان نمی گرفتند .فردای آن روزی که
من امتحان دادم پروفسور عدل به بیمارستان سینا آمد و همه از
ایشان نتیجه امتحان را سوال کردند که پروفسور عدل  ۳بار
گفتند هدایت .من نفهمیدم ،گفتم شاید امتحانم خوب شده
است اما بعد معلوم شد که من در این امتحان نفر اول شده ام
و نفر دوم هم دکتر هوشنگ مومن زاده بود که اکنون از اساتید
دانشگاه است و در آن زمان شاگرد پروفسور عدل بود.
این اتفاق با وجود شرکت متخصصین از خارج و داخل کشور
برایمنبسیارخوشحالکنندهبود،پروفسورعدلواقعاخوشحال
شده بود .چو ن آن زمان پزشکانی که از خارج آمده بودند طرفداران
بسیاری داشتند .من با اینکه به فرانسه رفته بودم به هیچ وجه
ادعایی نداشتم و خودم را فقط شاگرد پروفسور عدل می دانستم.
:این اتفاق آغاز یک دوران جدید در زندگی شما
بود ،همان زمان شما بخش جراحی بیمارستان شریعتی را
پایه گذاری کردید؟
من بصورت پاره وقت در بیمارستان سینا شروع به کار کردم.
در بخشی که در آن بودیم تغییر و تحوالتی بوجود آمد ،رئیس
بخش بازنشسته شد و بعد از تقسیم بخش ،قسمتی را برای
اداره به من سپردند .بعدها آنجا به بخش داخلی تبدیل شد و
به همین دلیل بیشتر وقت من درکتابخانه میگذشت .قرار شده
بود که بیمارستان فعلی دکتر شریعتی را راه اندازی کنند .این
بیمارستانچندینسالبودساختهشدهبودامابیمارستانعمومی
نبود بلکه قرار بود مخصوص رشته های خاص روانی یا زنان
باشد.
:اقای دکتر از چه سالی وارد بیمارستان شریعتی شدید؟
جواب این سوال را باید از سالهای قبل تر برایتان بازگو کنم.
من بصورت پاره وقت در بیمارستان سینا شروع به کار کردم.
در بخشی که در آن بودیم تغییر و تحوالتی بوجود آمد ،رئیس
بخش بازنشسته شد و بعد از تقسیم بخش ،قسمتی را برای
اداره به من سپردند .بعدها آنجا به بخش داخلی تبدیل شد و
به همین دلیل بیشتر وقت من درکتابخانه میگذشت .قرار شده
بود که بیمارستان فعلی دکتر شریعتی را راه اندازی کنند .این
بیمارستانچندینسالبودساختهشدهبودامابیمارستان

عمومینبودبلکهقراربودمخصوص
رشته های خاص روانی یا زنان باشد .قرار شد در دانشگاه
تهران مراکز پزشکی بوجود بیاید که  ۳مرکز را تعیین کردند.
یکی مرکز پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) فعلی که آن
زمان پهلوی نام داشت ،یکی مرکز پزشکی رازی که مجموعه
بیمارستان سینا ،بیمارستان رازی و بیمارستان امیراعلم بود و
یکی هم مرکز پزشکی داریوش کبیر بود که قرار بود آن را راه
اندازی کنند ،برای ریاست آن هم پرفسور عاملی انتخاب شد
که وی در آن زمان در بیمارستان سینا جراح اعصاب بود .زمانی
که وی شروع به راه اندازی مرکز کرد صحبت از این بود که
تمام کسانی که برای آنجا انتخاب می شوند تحصیل کرده های
خارج باشند .پروفسور عاملی هم از پروفسور عدل خواهش
کرد چون شما بیمارستان سینا را ساخته و پرداخته اید و همه
بخش ها را راه انداخته اید ،تشریف بیاورید به بیمارستان
شریعتی در مرکز داریوش کبیر و درآنجا مدیر گروه جراحی
و رئیس بخش جراحی عمومی شوید .آن موقع مدیر گروهی
مانند حاال نبود که مثال ارتوپدی گروه خودش را داشته باشد
بلکه یک گروه جراحی بود که آنهم مدیرش پروفسور عدل
بود .ایشان وقتی به این مرکز آمد تمام رشته های جراحی مثل
جراحی اعصاب ،اورولوژی ،جراحی قفسه صدری و جراحی
عمومی همه جزء گروه جراحی بودند.
پروفسور عدل برای ریاست گروه به مرکز آمد و پروفسور عاملی

از وی خواست یک نفر از شاگردان اش را معرفی کند تا بتواند
در کارها و برای اداره بخش جراحی و کارهای گروه چون ایشان
گرفتاری زیاد داشت ،کمک کند .پروفسور عدل لطف کرد و بنده
را انتخاب کرد که به آنجا بروم .من و دکتر غفور زاده متخصص
بیماری های زنان و زایمان که انسان بی نظیری بود و دکتر عاملی
که تنها اعضای تحصیل کرده ایران بودیم کار را آغاز کردیم.
:چه سالی کار بیمارستان تمام شد؟
باالخره در آذرماه سال  1353بیمارستان افتتاح شد .ما برای
خرید همه وسایل ،تخت و تشک و هر چیزی که شما فکر کنید
کمک کردیم .زمانی که بیمارستان افتتاح شد پروفسور عدل
رئیس بود بنده هم به معاونت ایشان کارها را اداره می کردم.
در آن زمان مدیرگروه بیش از ۲دوره نمی توانست مدیر باشد
و بعد از آنکه دو دوره پروفسور عدل به اتمام رسید ،قرعه مدیر
گروهی به نام بنده افتاد و با رای اعضای هیات علمی به عنوان
مدیرگروه انتخاب شدم.
:زمان انقالب هم همانجا بودید؟
زمانی که انقالب شد بیمارستان شریعتی بیمارستان فعالی بود
و مردم به علل مختلف به آنجا می رفتند .پس از انقالب  ۳مرکز
پزشکیگفتهشدهدریکدیگرادغامشدوبعنواندانشکدهپزشکی
دارای قسمتهای تئوری و بالینی شد و در نتیجه من بخش جراحی
را اداره می کردم و دیگر مدیر گروهی هم خواه ناخواه منتفی
شد و بعد هم من داوطلب نشدم.
:اقای دکتر شما بیش از چهار دهه جراح تربیت کردید،
تعداد تقریبی انها را میدانید؟
نمیشود گفت من تربیتشان کردم برای اینکه وقتی دستیار
انتخاب میشود و میاید ایشان بین باقی جراحان و باقی هم سهم
دارند.ولی ان دستیارانی که در بیمارستان شریعتی بودند بنده سهم
بیشتری در رشد و تربیتشان داشتم شاید نزدیک  200نفر باشند.
:شاخص ترین شاگردتان کیست؟
همه خوب بودند اما میترسم اگر بنا به اسم بردن باشد و کسی
از قلم بیفتد موجب ناراحتی شود.شاگرد هایم به دو دسته تقسیم
میشوند گروهی که در جراحی عمومی ماندند و عدهای که رفتند
 subspecialityو انها هم شاگردهایی بسیار برجسته بودند.
یکی از آنها آقای دکتر جاویدی جراح قلب که البته گاهی ایران
هستند و گاهی خارج یا مثال دکتر یزدان بد
:به قناعت ورضایت باطنی اشاره کردید ،چرا احساس
میشود که در نسل های بعدی شما این ماجرا کمتر و کمتر شده!
خب مملکت اینطور شده .مملکت در حقیقت مورد تهاجم
اقتصادی قرار گرفته و تمام افکار رو به سوی اقتصاد است ،این
است که پزشک هم
اگرنتوانددرامدقابل
قبولی داشته باشد
راضی نمیشود.
:خب در
زمانشماچرااینگونه
نبود،اندورانهمهمه
دوست داشتند مرفه
زندگی کنند.
معنی مرفه ان دوران
و اکنون کامال دگرگون
شده ،شاید االن رنگ و
بوی طمع به خود گرفته،
گرچه در حال حاظر اکثر
پزشکان ادمهای قانعی
هستند و شاید فقط عده
ای به سوی این مدل کسب
و کار هستند .منتها ما در
ایرانیکاشکالیکهمیبینیم
اینست که مردم به فکر
سالمتی و پیشگیری نیستند
و وقتی مریض میشوند
برایشان پرداخت این هزینه
مشکل است .روی هم رفته
همه چیز به سرعت در حال
تغییرکردناستببینیدبگزارید
برایتانمقایسهایانجامبدهم.مسئله
مهم این است که در زمان ما برای درس های بالینی دانشجو
باید سرساعت کالس می آمد اما این اواخر که من کالس می
رفتم وقتی ساعت  ۸صبح سرکالس می رفتم  ۴- ۵نفر بیشتر
سر کالس نبودند و گاهی متاسفانه جلوی کالس می خوابیدند.
در حالی که در زمان ما کالس های پروفسور عدل و کالس
های دکتر وکیلی در سال دوم و سوم دانشکده در تاالر دانشکده
پزشکی برگزار می شد تا حدی که این کالس ها گنجایش
نداشت و ما از یکی دو ساعت قبل می رفتیم جا می گرفتیم.
چون آن موقع کتاب در دسترس نبود باید همه درس ها را می
نوشتیم و عده زیادی سر پا می ایستادند ولی در حال حاضر
اینگونه نیست.به نظر می رسد که وسایل کمک آموزشی که
اکنون دانشجویان در اختیار دارند بیشتر از اینکه به آنها کمک
کند مقدار زیادی آنها را تنبل کرده است.
بعضی ها هستند که مطالعه می کنند و می گویند من در کامپیوتر
درسم را می خوانم و کتاب هم الحمد ا ...به مملکت می آید و
دانشجویان با آنها کار می کنند و اشکالی هم ندارد .اما این وسایل
کمک آموزشی به خصوص برای امتحانات ،کافی نیست .درست
است که رفرنس و کتاب مشخص است اما بسیاری از دانشجویان
بعضی نکاتی که در کتاب نیست و ما می گوییم ،را نمی شنوند.

:اگر بخواهید به اخالق در جامعه پزشکی نمره بدهید
آن نمره چند میتواند باشد؟
چون من در بخش خصوصی هرگز فعالیت نکرده ام نمیتوانم
تصویر روشنی از وضعیت فعلی داشته باشم ،اما در بخش
دانشگاهی خب اخالق درجه باالیی دارد برای مثال نمونه اخالق
پزشکی اقای دکتر حسابی یا اقای دکتر یلدا هستند.به نظر من
در جامعه پزشکی اکثریت صاحب اخالق هستند باخره در هر
جامعه ای مشکالتی و افراد مشکل دار هستند ولی در مجموع
بنده از اخالق پزشکی پزشکان حمایت میکنم.
:جراحی های امروز با جراحی در زمان شما چه
تفاوت هایی دارد؟
:تفاوت جراحی گذشته با امروز درتجهیزات و وسایل است.
زمانی که ما طبابت را شروع کردیم طب بالینی بسیار مهم بود،
یعنی جراح خوب ،باید در بالین بیمار به خوبی شرح حال بگیرد
و بیمار را به خوبی معاینه کند .گوشی بسیار مهم بود .طبیب باید
همیشه گوشی همراهش باشد .معاینه قلب ،ریه ،شکم و همه
اینها به طور کامل انجام شود که متاسفانه امروزه این موضوع
دارد از بین می رود .وسایل کمک پزشکی که آمده ،آزمایشگاه،
عکس برداری و رشته های دیگر به گونه ای طب را تغییر داده
که عده ای از پزشکان واقعا به این وسایل وابسته شدند.
پروفسور عدل همیشه گفته است ،من هم به بالطبع از ایشان
می گویم آپاندیسیت یک تشخیص بالینی است اما امروزه برای
همین مشکل انواع عکسبرداری ،سونوگرافی و سی تی اسکن
را انجام می دهند .این موضوع آنقدر بد شده که با اینکه خودم
هنوز در درمانگاه با همان سیستم قبلی بیمار را معاینه می کنم
بیماران به عکس و آزمایش عادت کرده اند و در بدو ورود آنها
را به من ارائه می دهند.
:شما این روند را چگونه ارزیابی می کنید؟
تاسف من از این است که طب بالینی کم کم از بین می رود.
البته در حال حاضر می خواهند تغییراتی ایجاد کنند که دوباره
تشخیص بالینی که می تواند به این وسایل جدید کمک کند،
رواج پیدا کند .طب بالینی کنار رفته اما نمی شود منکر وسایل
جدید شد .ما درس آناتومی را چهار تا پنج سال می خواندیم
یکی از دروس آناتومی توپوگرافی بود که پروفسور حکیم درس
می داد .مثال اگر شکم را باز کنیم چه اندام هایی را می بینیم اما
اکنون دستگاههایی مانند سی تی اسکن کار را راحت تر کرده
است.
:بهنظرشمایکپزشکنبایدطببالینیرافراموشکند؟
ابدا .چون بالین اصل طب است و دستگاه های تشخیصی در
حقیقت کمکی هستند که تشخیص را تکمیل می کند .بیمارستان
تحوالت عظیمی پیدا کرده ،مثال در قدیم اگر کسی آنفاکتوس
(سکته قلبی) میکرد یک شربت گیاهی به نام «پاسی فلورین»
به او می دادند اما حاال عمل های جراحی چندین ساعته کارگذاری
دریچه قلب انجام می شود که شاهکار به حساب می آیند.
 :عالوه بر شخصیت پروفسور عدل که خیلی بر روی
شما تاثیرگذار بود ،چه عامل دیگری در انتخاب رشته جراحی
از سوی شما تاثیر گذاشت؟
در دوره دانشجویی و انترنی آن زمان وقتی می دیدم که با
اینکه وسایل جراحی بسیار کم است اما چه بیمارانی را با جراحی
نجات می دهند به این رشته عالقمند شدم .در عین حال لفظ
جراح نام بزرگی بود اما بیشتر از همه شخصیت پروفسور عدل
بود که باعث شد من جراحی را انتخاب کنم.
 :شما از سال  ۱۳۴۰به بعد به عنوان یک استاد تدریس
هم داشتید .انگیزه شاگردانی که به رشته پزشکی می آمدند
چه تفاوتی با امروز پیدا کرده است ؟
به نظر من متاسفانه انگیزه ها بسیار تغییر کرده است .مساله
این است که زمان گذشته هر کسی که پزشکی می خواند (از
خود من بگذریم) به پزشکی عشق داشت اما حاال فشار خانواده
و کالس های کنکور است و دیگر اینکه فکر می کنند پزشکی
از نظر اقتصادی بسیار خوب است .ممکن است پزشکان از نظر
اقتصادی قشر متوسطی باشند اما واقعا با یک تاجر یا مهندس
قابل مقایسه نیست .در عین حال اینکه هر شغلی محترم است
اما اکنون فکر اقتصادی به انتخاب رشته پزشکی غلبه پیدا کرده
است.در زمان ما وقتی بحث انتخاب رشته می شد ،یادم می آید
اولین رشته ای که مهم بود ،دستیاری بخش پروفسور عدل بود.
در آن زمان به علت جنگ کره رفتن به آمریکا به راحتی صورت
می گرفت .بسیاری از بیمارستان های آمریکایی با نامه ای که
می نوشتیم پذیرش می کردند .امتحانات  ECFMGو امتحانات
جدیدی که اکنون وجود دارد در کار نبود اما چون آمریکایی ها
پزشک کم داشتند ،بسیاری از افرادی که در امتحان بیمارستان
سینا شرکت کردند ،قبول شدند و به آمریکا رفتند ،به طوری که
نصف کالس ما که حدود  ۳۰۰نفر بودند به راحتی به آمریکا
رفتند .البته اگر می خواستند بورد بگذرانند آن وقت باید امتحان
 ECFMGرا می گذراندند.
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ادامه از صفحه 2
وی ادامه داد« :از قول آقای جهانگیری میگویم که دختر وزیر بیکار و
مظلوم است ،پس برود این کار را انجام بدهد .پس بقیه مردم چکار کنند؟
البته قوه قضاییه باید به این موضوع رسیدگی کند اما اصل واردات این
محموله خطا است .وضعیت معلمان و دانشآموزان و مدارس ما شرمآور
است .والدین میخواهند شیفت مدارس فرزندانشان جدا باشد تا چادر
و کفش فرزندانشان را جابجا کند آن وقت وزیر آموزش و پرورش این
محموله را وارد کشور میکند».
قالیباف گفت« :ما حقوقبگیر  50میلیونی 100 ،میلیونی و  200میلیونی
را ذخایر انقالب و وارداتچیها را مظلوم مینامیم و چنانچه که درد
آنها را بگوییم میگویند که قالیباف بداخالق است .من امیدوار هستم که
به گونهای عمل کنیم که همه رویهها را به آرمانهای بلند امام مهربانیها
برگردانیم که مردم در مسند کار تصمیم بگیرند ،نه  4درصد در دولت».
کشمکش بر سر احزاب

پرسش دوم این بود که «با توجه به ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام
اجتماعی چه تعاملی با احزاب و جریانات منتقد خود خواهید داشت و
چقدر دولت شما از انتقاد و رشد تضارب آرا استقبال میکند؟» میرسلیم
در پاسخ به این پرسش گفت« :هیچ دولتی نمیتواند موفق بشود مگر اینکه
انتقاد اقلیت و احزاب را بپذیرد .انتقاد تشکلهای علمی ،هنری و فرهنگی
را بپذیرد .این راه پیشرفت است و بدون انتقاد پیشرفت حاصل نمیشود».
میرسلیم ادامه داد« :این انتقادپذیری در دولت یازدهم به شکل بسیار
کمی وجود داشته است .نتیجهاش این عبارت بوده که از سوی دولت مطرح
شده .عبارتی مثل غیر انسان ،تخریبگر ،بزدل ،ترسو ،به جهنم ،تندرو،
عصر حجری ،متوهم ،بیشناسنامه،کمسواد و ...این تعبیرها ،تعبیرهایی
نیست که در جمهوری اسالمی ایران جای خودش را باز کند و اجازه
بدهد نواقص برطرف شود».
کاندیدای حزب موتلفه افزود« :وقتی چنین شرایطی پیش آید دیگر
یک منتقد جرأت نمیکند وارد صحنه شود ،جلو آید و پیشنهادی ارائه
دهد .باید راهی ایجاد شود که امکان انتقاد سازنده و مشوقانه آماده شود
و ما به کرات پیشنهادهای خود را در حزب موتلفه مطرح کردهایم و خود
من شخص ًا بارها به آقای روحانی و جهانگیری پیشنهادی دادهام اما به آن
پیشنهادها اعتنا و توجهی نشد».
وی با اشاره به دوران دولت اصالحات و شرایط نقدپذیری دولت در
آن دوره اظهار کرد« :من به یاد دارم که در دوران دولت آقای خاتمی که
آقای عارف معاون اول بود پیشنهادی را به دولت ارائه کردم .پیشنهاد من
مورد بررسی قرار گرفت و تصویب و آماده ابالغ شد و این تنها موردی
بود که ما شاهد بودیم یک دولت به پیشنهاد یک حزب توجه میکند .این
راه درست برای ایجاد تعامل میان احزاب و دولت است تا آنان نیز درحل
مشکالت کشور مشارکت داشته باشند و اگر غیر از این باشد نمیتوان
نقشی برای احزاب در اداره کشور قائل بود».
روحانی :آیا اقوام و اقلیتها دارای حقوق مساویاند؟

روحانی در واکنش به پاسخ میرسلیم گفت« :در کشور ما برخی افکار به
رسمیت شناخته نمیشود و نمیگذاریم همه احزاب و گروهها با امکانات
مساوی و عادالنه فعالیت کنند .ببینید چه کسانی در فضای مجازی آزادند
و کسی کار به کار آنها ندارند و چه کسانی هر روز به بهانههای مختلف
احضار میشوند .اینگونه میخواهیم عدالتگستری انجام دهیم؟»
وی ادامه داد« :اگر میخواهیم به شرایط مناسب سیاسی برسیم ،همه
گروهها باید از حقوق مساوی برخوردار باشند .آیا اقوام و اقلیتها دارای
حقوق مساوی هستند .زمانی که ما یک فرماندار خانم را نصب میکنیم
از دو طرف مورد حمله واقع میشویم .یک طرف حمله میکند که چرا
یک خانم را انتخاب کردید و یک طرف میگوید که چرا یک اهل سنت
مدیریت را به دست آورده است؟»
هاشمیطبا در نقد سخنان میرسلیم گفت« :من گواهی میدهم که بزرگترین
هجمهها و تخریبها در روزنامهها و برخی از سایتها علیه دولت یازدهم
اتفاق افتاده است اما اینکه دولت نمیتواند به بسیاری از پیشنهادات عمل
کند به دلیل بزرگ شدن دولت و افزایش هزینههای جاری دولت است
که مشکالت مختلفی را برای پژوهشگاههای مختلف فراهم میکند».
هاشمیطبا اظهار کرد« :اگر بخواهیم برخی از کلماتی را که احیان ًا از
سوی برخی روزنامهها از روی نابخردی منتشر میشود را مورد توجه
قرار دهیم نمیتوانیم تعادل را برقرار کنیم».
جهانگیری نیز گفت« :فکر میکنم انتقاد یکی از نعمتهای بزرگی
است که خداوند به مسئولیت مختلف میدهد و هر کس در انتقاد را
به روی دستگاهش ببندد یعنی خود را از یک نعمت بزرگی خودش را
محروم کرده چون عدهای برای اصالح انتقاد میکنند و او بیبهره میشود».
او ادامه داد« :ما ازانتقاد استقبال میکنیم و دولت یازدهم در این زمینه
کارهای بزرگی کرده است .ما خانه احزاب را که بسته شده بوده احیا
کردیم که خانه احزاب میتواند یکی از جاهایی باشد که در آن انتقاد
صورت می گیرد .ما به هشت هزار سازمان مردم نهاد مجوز دادیم که در
کشور به راه افتادند».
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد« :ما از آزادی
مطبوعات به طور کامل دفاع کردیم و هر تعداد مجوز خواسته شد دادهایم.
ما از فضای مجازی با تمام قدرت دفاع کردیم و جلوی تمام قدرتهایی
که میخواستند شبکههای اجتماعی را فیلتر کنند و مانع دسترسی به
اطالعات آزاد شوند ایستادیم و هزینهاش را دادیم».
رییسی نیز در این رابطه گفت« :نقد تضمین سعادت فرد ،جامعه و
دولتها است .آقای روحانی در اوایل مسئولیت خود اعالم کردند که به
خدا پناه میبرم از بستن دهان منتقدان اما مواردی که آقای میرسلیم نام
برد متأسفانه تا  50مورد نیز پیش میرود و همه شامل نسبتهایی میشود
که رییسجمهوری به مخالف یا منتقد خود داده است .مگر درست است
آدم با منتقد خود اینگونه سخن بگوید؟»
وی ادامه داد« :حق شهروندی این است که افراد حرفشان را بزنند و
اگر این حرف درست نیست پاسخش داده شود .بگذاریم نشاط در کشور
و میان دانشجویان ،مردم و احزاب و کارشناسان وجود داشته باشد .حق
شهروندی رونمایی از یک سند نیست .حق شهروندی رسیدگی به وضعیت
بیکاران و جوانان این کشور و نیز اجازه اظهار نظر کردن به آنان دادن است».
میرسلیم در جمع بندی صحبتهای خود در پاسخ به اظهارات روحانی
خطاب به او اظهار کرد« :آقای روحانی وقتی وزیر شما در مقابل یک

خبرنگار قرار میگیرد و ضبطصوت او را میگیرد آیا این یعنی احترام
به حقوق شهروندی یا اینکه وزیر شما در جلسه علنی به فردی میگوید
بیشعور یعنی احترام به حقوق شهروندی؟»
میرسلیم :بسیاری از وزرا کاسب هستند!

وی با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی گفت« :چرا قانون امر و نهی
را اجرا نمیکنید؛ شعار دادن کافی نیست .امروز باید صادقانه پاسخگوی
عملکرد گذشته خود باشیم .تا مردم با قضاوت خود بتوانند در مورد
وعدههایی که ما برای آینده میدهیم قضاوت کنند .اگر میخواهیم مردم
به ما اعتماد کنند نباید نعل وارونه بزنیم؛ مردم قول و قرارهای دولت
را شنیدهاند و عملکرد آن را دیدهاند و نتایج آن را به تحمل سختی در
معیشت و رنج تبعیض و رشوهها و زیرمیزیها چشیدهاند .امروز نمیشود
مردم را فریب دهیم .باید دقت داشته باشیم و اهتمام بورزیم .ما باید دقت
کنیم و اگر به انتقاد اعتقاد داریم به آن عمل کنیم .پذیرش انتقاد کار ساده
و کار هر کسی نیست .سعه صدری میخواهد که در دولت یازدهم به
ویژه شاهدش نبودیم».
وی افزود« :بسیاری از مدیران و وزرا هستند که کاسب هستند و از
اطالعات به نفع خودشان استفاده میکنند .اینها راههای غلط استفاده از
امکانات است .هر کسی که وارد دولت میشود باید سراپای وجود خود را
برای خدمت بگذارد .کارمند شریف دولت وظیفهاش قرار دادن اطالعات
در اختیار مردم است نه اینکه از آن به نفع خود استفاده کند .بسیاری از
دانشجویان من جرأت نمیکنند اختراعاتشان را ثبت کنند چون میترسند
اطالعاتشان دزدیده شود .شما باید اصالح میکردید که نکردید و دیر
شده است .اگر میخواهیم اصالحی در جمهوری اسالمی ایران انجام شود
باید به این مسایل بپردازیم .با تعارف کردن هم این مسایل حل نمیشود».
برجام ،ادامه یا توقف؟

نفر بعدی که در جایگاه پاسخ به پرسش مناظره قرار گرفت ،حجتاالسالم
رئیسی بود .از او سئوال شد« :چه راهکاری برای حفظ حقوق ایران در
موضوع هستهای و نیز جلوگیری از نقض تعهد برجام از طرف آمریکا
دارید؟» رئیسی گفت« :برجام توافقی است که بر اساس مذاکرات و آنچه
دولت انجام داده و نیز فرآیندی که طی شده با همه اشکاالتی که در این
قرارداد وجود دارد و رسانه های گروهی هم این موارد را بارها مطرح
کرده اند  ،به عنوان یک سند ملی شناخته میشود که باید ازطرف ما و
طرف مقابل به رسمیت شناخته شود».
وی ادامه داد« :آنچه در حین مذاکرات مطرح شد و قابل اشکال است،
این است که آقای روحانی در حین مذاکرات بیاید و بگوید خزانه ما
خالی است .این یک پیام بد از ناحیه دولت ما به طرف مقابل است یا
اینکه ایشان بگوید اگر توافق نکنیم ممکن است مورد هجوم دولتهای
غربی قرار گیریم .این نیز یک پیام بد است که از طرف دولت ما در حین
مذاکرات به طرف مقابل داده شود».
رئیسی با اشاره به اینکه ما در اجرای برجام پیشگام شدهایم ،گفت:
«برجام به صورت چکی است که باید رفت آن را نقد کرد اما دولت
به هیچ وجه توانایی دریافت مبلغ این چک را ندارد .دولت در حین
انجام کار برجام میتوانست از خود ضعف نشان ندهد اما با پیامهایی
که داده شد برای ما مشکل ایجاد کردند و نتیجه آن شد که طرف مقابل
این پیام را گرفت که تحریمها نتیجه داده است پس آنها تحریمها را
رفع نمیکنند».
رییسی ادامه داد« :پس از تصویب برجام چه اتفاقی افتاد؟ روحانی
قول داد تمام تحریمها برداشته میشود اما هیچ اتفاقی در سفره مردم رخ
نداد .من از مردم میپرسم پس از تصویب برجام در زندگی شما ،در
کسب و کار شما چه تغییری رخ داد؟ آیا مشکل رکود یا اشتغال و سایر
مشکالت شما حل شد؟»
پس از این سخنان ،قالیباف اظهار کرد« :آثار اجرای برجام برای مردم
ما چه بوده است؟ معنایش این بود که گشایشی در کار اقتصادی صورت
میگیرد اما امروز وقتی از مردم در این باره سوال کنیم به اتفاق معتقدند
که این اتفاق نیفتاده است».
قالیباف گفت« :من معتقدم اگر بخشی از مشکالت ما در برجام حل
شود ،باز هم همه مشکالت حل نمیشود چرا که مشکالت ما در سیستم
اداری دولت است .با دولت فعلی و روش و نگاهی که دارد امکانی فراهم
میشود که تنها چهار درصد از مردم از نتایج برجام بهرهمند میشوند...
نتیجه برجام تا االن ایران را تبدیل به مرکز واردات از اروپا کرده است.
در این نتیجه آن چهار درصد نفع بردهاند».
میرسلیم در واکنش به صحبتهای رییسی تصریح کرد« :باید دید در
مسأله هستهای چگونه میشود حقوق ملت شریف ایران را در چارچوب
برجام که هیچ کدام از طرفها به تعهدات خود وفا نکردهاند احقاق کرد و
چه راهی داریم .با وضعی که میبینم متأسفانه بسیاری از علما و دانشمندان
هستهای را برکنار کردهایم و بسیاری از تأسیسات را تعطیل کرده و روی
آنها بتن ریختهایم و از آن طرف در مقابل تحریمها نمیدانیم چه کنیم».

روحانی در پاسخ به سخنان رئیسی درباره تعهد برجام گفت« :مهم
است که مردم به این مسئله توجه کنند که افرادی که امروز کاندیدا شده
اند درباره برجام چگونه عمل خواهند کرد .آنان باید به طور صریح به
مردم بگویند که با برجام و توافق هستهای چه کار میکنند و با جهان
چگونه تعامل خواهند کرد».
وی افزود« :اگر اجرای برجام مورد قبول شما است چرا در تهران آن
همه بیلبرد زدید و به کسانی که در مناظره بودند و به قول خودتان در
میدان جنگ قرار داشتند آن حرفها را زدید .حرفهایی که همچون
سخنان مخالفان ما از قبیل وهابیها و صهیونیستها بود و شما همپای
آنان پیش رفتید».
روحانی تاکید کرد« :برجام به زحماتی به دست آمده است که طی آن
تمام تحریمهای هستهای برداشته شده اگر تحریم هستهای مانده ،به ما
بگویید کدام است .ما تحریمهای مختلفی شدهایم اما امروز تحریمهای
هستهای کامل برداشته است».
روحانی ادامه داد« :شما که از روز اول با برجام مخالف بودید و وقتی
ترامپ در آمریکا به ریاستجمهوری رسید خوشحال شدید که او برجام
را پاره میکند .امروز باید به مردم بگویید که چه برخوردی با برجام
میکنید و آیا قرار است تحریمها بازگردد یا نه؟»
روحانی خطاب به رقبای خود گفت« :آقای رئیسی! شما چه اطالعاتی
درباره برجام دارید که دربارهاش اینگونه سخن میگویید؟ آقای میرسلیم
که در مورد فناوریهای ما اظهارنگرانی میکنید و میگویید این فناوریها
متوقف شده است .باید به شما بگویم که امروز در اراک باتمام توان دانشمندان
ما کار خود را دنبال میکنند و ادامه کار فناوریهای ما مشکلی ندارد».
در ادامه نوبت به هاشمیطبا رسید که گفت« :وقتی تحریم شده بودیم،
عدهای مانند کبک سر خود را زیر برف کرده بودند .ما از همان کشورهایی
که ما را تحریم کرده بودند ،از مبادی دیگری کاالهایشان را خریدیم50 .
درصد خودروهای سوپرلوکس آلمانی با همان پولی که نفت را با واسطه
فروخته بودند وارد کشور شد که اینها بگویند تحریم را قبول ندارند .چه
میراثی به این دولت رسیده است .ممکن است برجام مشکالتی داشته
باشد که در هر قراردادی مشکلی وجود دارد اما ما باید پایداری کنیم».
وی ادامه داد« :در دوران جنگ دولت با سهمیهبندی ،کنترل ارز و
فروش  500هزار بشکه نفت  7دالری کشور را اداره میکرد .در زمان
تحریم هم باید همینگونه عمل میکردیم اما عدهای با پز دادن در زمان
تحریم پولهای کشور را خرج میکردند».
نفر بعدی جهانگیری بود که اظهار داشت« :فکر میکنم که مردم ایران
به طور کامل در جریان هستند که زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد
وضع کشور چه بود وآنها برای تهیه دارو چه کار میکردند و چه وضعیتی
برای خرید شیر خشک بود و سیلوها در چه شرایطی قرار داشتند».
این کاندیدای ریاست جمهوری گفت« :چنانچه برجام به توافق نمیرسید
و قدرتهای استکباری میخواستند به اقدامات خود ادامه دهند امروز
صادرات نفت متوقف میشد».
وی با بیان اینکه برجام برای کشور توفیق بسیار بزرگی بود خاطرنشان
کرد« :به بدعهدی آمریکاییها باور داریم و انشاءاهلل با اقتدار جلوی
بدعهدیهای آن را خواهیم گرفت».
رییسی :ای مردم آیا چرخ اقتصاد میچرخد؟

در این زمان سیدابراهیم رئیسی به نقدها پاسخ داد و گفت« :من اطالعاتم
نسبت به برجام و سیاست خارجی با توجه به جلساتی که شرکت کردهام
و در جریان قرار گرفتهام ،نمیگویم به میزان دیپلماتهاست اما به میزان
زیادی است چون در جلسات شرکت کردهام و گزارشهای زیادی خواندم
و در جریان هستم».
وی ضمن تشکر از زحمات دیپلماتها ادامه داد« :باید بپرسیم که قرار
بود چه اتفاقی بیفتد؟ شما گفتید هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ
اقتصاد .سوال این است که ای مردم! آیا چرخ اقتصاد میچرخد؟یعنی
ما بازار کسب و کار داریم .مشکل بانکی حل شده است؟ از آقای سیف
درباره مسائل بانکی پرسیدند که گفتند تا االن نتیجه هیچ بوده است ،یا
آقای طیبنیا گفتند مشکالت بانکی همچنان باقی است و مسائل فلج
است که البته این تعبیر من است .یا آقای ظریف گفتهاند آمریکاییها نه
به متن و نه به روح برجام متعهد نیستند».
مهمترین اولویتهای سیاست خارجی

مرتضی حیدری ،پرسش چهارم را چنین خواند« :مهمترین اولویتهای
سیاست خارجی دولت بویژه برای تقویت جریان مقاومت چیست؟»
مصطفی هاشمیطبا ،پاسخ داد« :نگهداری شان جمهوری اسالمی ایران در
همه دنیا از یک سو و ارتباطات حسنه و تعامل فی مابین دولت جمهوری
اسالمی ایران با دولتهای دیگر که به رسمیت شناخته شدهاند از سوی
دیگر در تمام زمینهها مدنظر است».
وی با اشاره به اینکه ما همسایگانی داریم که با حفظ عزت و اقتدار
خود باید با آنها در تعامل باشیم گفت« :فرهنگ ارتباطی ما باید بر اساس

آنچه در تاریخ اسالم و آموزههای اسالمی آمده است باشد .طبیعی است
که ما از هرزهگویی و استفاده از کلمات و حرکاتی که فقط دل خودمان
را خنک میکند باید پرهیز کرده و خویشتن دار باشیم».
وی ادامه داد« :با دیپلماسی مثبت با عناصری که از تروریسم حمایت
میکنند نیز میتوانیم تعامل داشته باشیم و آنها را تحلیل کنیم .اگر بخواهیم
موضوع را به سادگی ببینیم و در هر مورد دقتی الزم برای پیشرفت کار
نداشته باشیم قطع ًا ضربهای خواهیم خورد».
جهانگیری در واکنش به صحبتهای هاشمیطبا گفت« :ما در سیاست
خارجی نیازمند این هستیم که از تمام ظرفیتهای کشور استفاده کنیم.
وزارت خارجه به عنوان مرکز اصلی تنظیم روابط خارجی بر اساس
جهتگیریهای مرتبط با امنیت ملی است».
رئیسی نیز اظهار کرد« :امروز که مسأله بیکاری ،فقر و رکود را داریم
باید دیپلماسی ما هم از این مسایل تأثیر گیرد و به فکر حل این مشکالت
باشد .ما باید طوری عمل کنیم که شأن یک ایرانی در همه جای دنیا
محترم نگه داشته شود و اگر به پاسپورت ایرانی در جایی بیتوجهی شد
دولت باید طوری عمل کند که این اتفاق نیفتد .هر چند که در این دوره
متأسفانه شاهد بیتوجهیهای مکرری به پاسپورت ایرانی در دنیا بودهایم».
در ادامه ،قالیباف گفت« :مذاکره ارتباط و هماهنگی چه با دولتها و
چه ملتها یک ضرورت اجتناب ناپذیر در روابط بینالمللی است .ما در
حوزه دیپلماسی هم باید به دیپلماسی قدرت توجه کنیم هم به دیپلماسی
مذاکره ،هم به دیپلماسی عمومی و هم دیپلماسی اقتصادی .دولت مردم
در سیاست خارجی اولویت خود را به دیپلماسی اقتصادی میدهد».
وی تصریح کرد« :اگر دولت یازدهم امروز به حق میگوید در دیپلماسی
مذاکره موفق بودهایم به این دلیل است که ما پیش از این در دیپلماسی
قدرت موفق بودهایم و به همین دلیل طرف مقابل پای میز مذاکره آمده
است .یک اشکال دولت این است که انسجامی در تجارت بینالملل ندارد
و این موضوع در وزارتخانههای مختلف توزیع شده است .ما وزارت
خارجه و امور تجارت بینالملل باید داشته باشیم».
میرسلیم خطاب به هاشمیطبا گفت« :جنابعالی نفرمودید که چگونه
میخواهید از حق شهدا که ما مدیون آنها هستیم و توانستند امنیت ما
را در جهان در مبارزه با جاهالن تکفیری بهبود بخشند ،دفاع کنید؟ شما
چگونه میخواهید در مذاکره با کشور افغانستان و گرفتن حق ایران از
رود هیرمند اقدام کنید؟ امروز منطقه سیستان بیابان شده است و ما حق
خود را نگرفتهایم .جنابعالی چگونه میخواهید در ترکیه مذاکره کنید و
در راستای مقابله با ریزگردها اقدام کنید؛ چگونه میخواهید با قطریها
صحبت کنید؟ در شرایطی که در حال مسابقه دادن با آنها در به تاراج
بردن منابع کشور هستید؟ جنابعالی چگونه میخواهید از حیثیت ایرانیان
دفاع کنید در شرایطی که ایرانیان را در مرزهای ترکیه کتک میزنند و در
تفلیس زن ایرانی را لخت میکنند؟»
وی ادامه داد« :سیاست خارجی این نیست که بگوییم ما در برجام چه
کار میکنیم؟ چهار سال آزگار وقت کشور تلف شده است اما حقوق اصلی
که ما نسبت به همسایگان خود داشتهایم احقاق نشده است».
هاشمیطبا :هرچه داشتیم را هزینه کردیم

هاشمیطبا در جمعبندی سخنانش گفت« :برخی میگویند که میشود
همه مشکالت کشور را با یک شجاعت و جسارت حل کرد .در سیاست
خارجی اگر ادعا داشته باشیم که هر کاری را با سرپنجه معجزهآسای خود
میتوانیم حل کنیم ،اشتباه کردهایم».
وی تأکید کرد« :اگر در زمان تحریم استقامت کرده بودیم و هزینههایمان
را کاهش داده بودیم و کشور را در برابر آن تحریم مقاوم میکردیم میدیدیم
که دشمنان ما میفهمند که ما ضعفی نداریم اما همه آنچه که داشتیم هزینه
کردیم و خوردیم به آن شرایط دچار شدیم .طرف مقابل با اطالعاتی که
از داخل کشور ما دارد تواناییهای ما را میفهمد».

کهنهکارها و تازهکارها

نفر بعد ،اسحاق جهانگیری بود که به پنجمین پرسش مناظره پاسخ داد.
از او سئوال شد «با توجه به آنکه کشور ایران امنترین و قدرتمندترین
کشور منطقه است ،برنامه جنابعالی برای استمرار و استحکام و توسعه
قدرت دفاعی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران چیست؟» وی با تسلیت
به خانوادههای معدنکاران استان گلستان گفت« :من به عنوان کسی که
در زندگی معدنکاران بودم و پدرم کارگر معدن بود ،درک میکنم که
خانوادهها وقتی عضوی از آنها به معدن میروند چه وضعیتی دارند».
وی در پاسخ به پرسش مجری گفت« :فکر میکنم که سیاست و
فرهنگ با قدرت دفاعی کشور به هم آغشته است و اگر من بتوانم مسائل
فرهنگی و سیاسی را خوب توضیح دهم بنیه دفاعی واقتدار کشور از این
دو سرچشمه میگیرد».
جاهنگیری خاطر نشان کرد« :یکی از مهمترین مهارتهای رئیسجمهور
این است که باید به چ موخم سیاستورزی و دیپلماسی در عرصه متالطم
بینالمللی بهطور کامل آگاه باشد و الزمه آن نیز صداقت با مردم و داشتن
تجربه عملی در مسائل ملی و دشوار بینالمللی است».
جهانگیری با بیان اینکه من اصالحطلب هستم و در دولت و مجلس
بودهام گفت« :بحثهای کالن کشور یا در دولت مورد بحث قرار میگیرد
یا در مجلس،در همین زمینه همیشه دغدغه من توسعه ایران بوده است
و با این نگاه و تجربه است که میگویم با قدرت فرهنگی ایران اکنون
باید قدرت اول منطقه میبودیم ،چرا نیستیم؟»
وی با اشاره به آسیبهای ایجاد شده در دولت قبل ادامه داد« :ماشین
اقتصاد و فرهنگ کشور از ته دره بیرون آمده و در مسیر توسعه قرار
گرفته است ما نیازمند این هستیم که فرهنگ ایرانی و اسالمی خود را بر
پایه گفتوگو ،مدارا ،صلح و آرامش بنا نهیم».
این کاندیدای انتخابات در ادامه یادآور شد« :ناپختگی ،بیتجربگی و
تخصص ناکافی باعث شد این مسایل آنطور که الزم بود پیش نرود .ما
باید فرهنگ مدارای ایرانی و فرهنگ غنی صلحطلب ایرانی را به مردم دنیا
نشان دهیم .اگر چنین کاری کردیم اقتصاد ما قدرت دفاعی ما و سیاست
خارجی ما هم خوب میشود .اما اگر نکنیم ما در داخل به جان هم میافتیم».
جهانگیری تأکید کرد« :برخوردهای امنیتی ،محدودکننده و ضربتی ایرانیان
را پژمرده میکند .من به عنوان یک ایرانی مسلمان و انقالبی به فرهنگمان
افتخار میکنم و احساس قدرت میکنم .باید جلوی ماجراجویی دوباره
در این کشور را گرفت ،باید جلوی خامی دوباره را گرفت».
ادامه در صفحه 12
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کـامراناحمـدی

سوالهای پرانترنی شهریور  95قطبهای مختلف

پاتولوژی
 1دختر  9سالهای با عالئم گرفتاری مخچه ارجاع شده است.
نمونه تومور مخچه که به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شده،
خاکستری رنگ با قوام شکننده دارد .در بررسی میکروسکوپی،
تومور از سلولهای کوچک هیپرکروم تشکیل شده است .تشخیص
کدام است؟ (پرانترنی اسفند  – 95قطب  10کشوری (دانشگاه
تهران))
الف) آستروسیتوم با درجه پایین
ج) نوروبالستوم
ج) مدولوبالستوم
د) گلیوبالستوم
 توضیح:
مدولوبالستوم :غالبا در کودکان و فقط در مخچه ایجاد میشود.
مدولوبالستوم بسیار بدخیم است .پاسخ آن به رادیوتراپی بسیار
عالی است .البته باید از رادیاسیون  CNSدر بیماران جوان خودداری
کرد .مدولوبالستوم در کودکان در خط وسط مخچه و تومورهای
جانبی بیشتر در بزرگساالن یافت میشود .محدوده تومور مشخص
است و رنگ آن خاکستری و شکننده.
مورفولوژی :مدولوبالستوم بسیار پرسلول و دارای صفحاتی
از سلولهای آناپالستیک (آبی کوچک) هستند .سلولهای تومور،
کوچک و دارای سیتوپالسم اندک و هستههای هیپرکروماتیک
هستند و میتوز در آنها به فراوانی دیده میشود.
 نکته :تمایز کانونی نورونی به شکل Homer Wright
یا روزتهای نوروبالستیک دیده میشوند.
پیشآگهی :بین موتاسیونهای زمینهای و پیشآگهی تومور
رابطهای وجود دارد به طوری تومورهای دارای موتاسیون در ژن
 MYCپیشآگهی بد و تومورهای با موتاسیون در ژن WNT
پیشآگهی بهتری دارند.
پاسخ :ج

 2مادر یک پسر بچه  2ساله ،متوجه بزرگی غیرقرینه اسکروتوم
فرزند خود طی  6ماه گذشته میشود .معاینه فیزیکی
نشاندهنده یک توده  2/5سانتیمتری کام ً
ال حاشیهدار در بیضه
چپ است که برداشته میشود .بررسی آسیبشناسی نشاندهنده
صفحاتی از سلولها و غدد نامشخص است که از سلولهای
مکعبی تشکیل میشود .بعضی از سلولها ،گلبولهای هیالینی
ائوزینوفیلیک دارند .همچنین کیستهای کوچک و ساختمانهای
گلومرولوئید نیز دیده می شود .رنگآمیزی ایمونوهیستوشیمیایی
نشاندهنده وجود آلفافتوپروتئین در سیتوپالسم سلولهای
نئوپالستیک است .این تومور کدام است؟ (پرانترنی اسفند 95
– قطب  10کشوری (دانشگاه تهران)) الف) Choricarcinoma
ب) Yolk sac tumor
ج) Seminoma
د) Teratoma
 توضیح:
تومورهای کیسه زرده ( :)Yolk Sac Tumorشایعترین
تومور اولیه بیضه در کودکان کمتر از  3سال بوده و پیشآگهی
بسیار خوبی در این گروه سنی دارد.
مورفولوژی :سلولهای اپیتلیومی مکعبی کوتاه تا استوانهای،
حضور ساختمانهای شبیه به گلومرولهای ابتدایی که اجسام
 Schiller-Duvallگفته میشود در این تومور یافت میشوند.
این تومورها اغلب حاوی گلبولهای هیالین ائوزینوفیلی هستند
که در آنها -α1آنتیتریپسین و  αFPرا میتوان نشان داد.
 نکته :مارکر اصلی این تومور  αFPاست که در 90 درصد
بیماران یافت میشود.
پاسخ :ب

 3پسر  17سالهای به علت درد ،تورم و توده قسمت دیستال
استخوان فمور مراجعه میکند .در آزمایش میکروسکوپی،
توده از سلولهای با هستههای بزرگ هیپرکروم و سلولهای ژانت
تومورال تشکیل یافته که تولید  Osteoidکردهاند .میتوز فراوان
است .یافتههای فوق با کدام تشخیص زیر مطابقت دارند؟ (پرانترنی
اسفند  – 95قطب  10کشوری (دانشگاه تهران)) الف)
Osteochondroma
ب) Chondrosarcoma
ج) Osteoid osteoma
د) Osteosarcoma
 توضیح:
استئوسارکوم :یک نئوپالسم مزانشیمی بدخیم است که استخوان
تولید میکند75 . درصد مبتالیان کمتر از  20سال سن دارند .ممکن
است با بیماری پاژه ،انفارکتوس استخوان و رادیوتراپی رابطه داشته
باشد .شیوع در جنس مذکر بیشتر است .اکثرا ً متافیز استخوانهای
بلند اندامها را مبتال میسازند .تومور در  0 6درصد موارد در زانو،
15 درصد لگن10 ، درصد شانه5 ، درصد آرواره دیده میشود.
مورفولوژی -1 :نمای ظاهری استئوسارکوم به صورت نمای
شنی به رنگ خاکستری – سفید است که با خونریزی و دژنراسیون
کیستیک همراه است -2 .سلولهای توموری از نظر اندازه و شکل
متفاوت بوده و غالب ًا هستههای بزرگ و پررنگی دارند و سلولهای
 Gaintبا اشکال عجیب و در حال میتوز در آنها شایع است -3 .تولید
استخوان مینرالیزه یا غیرمینرالیزه (استئوئید) برای تشخیص
استئوسارکوم ضروری است (نکته سوال).
سیر بیماری :موتاسیون ژن  Rbدر  60تا 70 درصد مبتال به
استئوسارکوم منفرد مشاهده میشود و مبتالیان به رتینوبالستوم
ارثی با افزایش خطر هزار برابری ابتال به استئوسارکوم روبرو
هستند.
مشخصات بالینی :استئوسارکوم در  X-Rayبه صورت ضایعات
مخلوط لیتیک و بالستیک است .معموال تومور کورتکس را تخریب،
پریوست را بلند و منجر به واکنش پریوستی میشود .مثلث کادمن
در  X-Rayکاراکتریستیک این تومور است .استئوسارکوم از طریق
خون متاستاز میدهد و در 0 -20 1درصد بیماران در هنگام تشخیص
متاستاز به ریه وجود دارد.
پاسخ :د
 4در بررسی میکروسکوپی غده لنفاوی باالی ترقوه چپ آقای
 26ساله که با تب ،کاهش وزن و کمخونی مراجعه کرده،
سلولهایی بزرگ دارای هسته منفرد و چند لوبی همراه با هستکهای
کوچک و متعدد و سیتوپالسم فراوان که در گوشهای جمع شده و
هسته را در یک فضای خالی (الکونا) قرار داده ،مشاهده میشود.
بافت لنفاوی درگیر توسط نوارهای کالژنی به ندولهایی تقسیم
شده .محتملترین تشخیص کدام است؟ (پرانترنی اسفند  – 95قطب
 10کشوری (دانشگاه تهران))
الف) لنفوم هوچکین با برتری لنفوسیت
ب) لنفوم هوچکین اسکلروز ندوالر
ج) لوسمی سلول مودار
د) لنفوم منتشر سلول  Bبزرگ
 توضیح:
لنفوم هوچکین اسکلروز ندولر :شایعترین نوع لنفوم هوچکین
است .شیوع آن در زنان و مردان برابر است .بیشتر غدد لنفاوی گردنی
تحتانی ،سوپراکالویکولر و مدیاستن را مبتال میسازد .پیشآگهی آن
بسیار خوب است .اکثرا ً جوانان و نوجوانان را مبتال میسازد.
مورفولوژی -1 :وجود یک سلول رید -اشترنبرگ ویژه به نام
سلول الکونار .این سلول بزرگ و یک هسته منفرد چند لوبی به
همراه هستکهای کوچک متعدد و یک سیتوپالسم رنگ پریده
فراوان دارد -2 .در بیشتر موارد باندهای کالژنی مشاهده میشود که
بافت لنفوئید را به ندولهای گرد تقسیم میکنند.
پاسخ :ب
 5کشاورز  75سالهای مبتال به پالک قرمز رنگ با سطح زبر
در ناحیه پیشانی است .در بیوپسی ضایعه آتیپی سلولها در
الیههای تحتانی ،هیپرپالزی سلولهای الیه بازال و پاراکراتوز اپیدرم
دیده میشود .در درم مختصری التهاب به همراه Solar Elastosis
شدید وجود دارد .یافتههای فوق به نفع کدام تشخیص زیر است؟
(پرانترنی اسفند  – 95قطب  10کشوری (دانشگاه تهران))
الف) Seborrheic Keratosis
ب) Actinic Keratosis
ج) Basal Cell Carcinoma
د) Squamous Cell Carcinoma
 توضیح:
کراتوز آکتینیک تظاهرات بالینی :در افراد با پوست روشن،
بسیار شایع است ،چون در مناطقی که در معرض نور آفتاب هستند
ایجاد میشود .شایعترین مناطق صورت ،بازو و پشت دست هستند.
با افزایش سن و مواجهه با آفتاب ،تعداد ضایعات بیشتر می شوند.
مورفولوژی -1 :قطر ضایعات کمتر از cm  ،1رنگ آنها زرد،
قهوهای و قرمز است و قوامی زبر دارند (مشابه کاغذ سمباده) -2 .در
پایینترین الیه اپیدرم ،آتیپی دیده میشود .غالب ًا با هیپرپالزی سلولهای
بازال یا آتروفی همراه است -3 .خاکستری و ضخیم است (Solar
 -4 ،)elastosisالگوی پاراکراتوز در الیه شاخی
پاسخ :ب

 6در بررسی میکروسکوپی توده منفرد کبدی در یک خانم
جوان که به طور اتفاقی کشف شده ،ساختارهایی شبیه
مجاری صفراوی که توسط باندهای کالژنی متراکم از هم جدا
شده مشاهده میشود .محتملترین تشخیص کدام است؟ (پرانترنی
اسفند  – 95قطب  10کشوری (دانشگاه تهران))
الف) Hepatic Adenoma
ب) Focal Nodular Hyperplasia
ج) Von Meyenburg Complexes
د) Cavernous Hemangioma
 توضیح:
 :Von Meyenburg Complexesیک یافته خوشخیم
بسیار شایع در کبد است که به نظر میرسد هامارتومهای مادرزادی
مجرای صفراوی باشند .این ضایعات معموال منفرد یا به تعداد
اندک هستند Von Meyenburg Complexes .از
ساختمانهایی شبیه به مجاری صفراوی تشکیل یافتهاند که توسط
بستری ساده و کالژنیزه متراکم از یکدیگر جدا شدهاند.
 توجه Von Meyenburg Complexes :فاقد توان
ایجاد بدخیمی است .ولی اگر متعدد باشند ،میتوانند حاکی از
بیماری فیبروپلیکیستیک کبد باشند که میتواند به همراه اشکال
ویژهای از بیماری کلیه پلیکیستیک ایجاد شود.
پاسخ :ج
 7کودکی با اسهال و استئاتوره و اختالل در رشد مراجعه
کرده است .در بیوپسی جدار روده کوچک این کودک با
رنگآمیزی  Oil-red-Oواکوئلهای چربی در سلولهای
اپیتلیال مشاهده میشود .محتملترین تشخیص کدام است؟
(پرانترنی اسفند  – 95قطب  10کشوری (دانشگاه تهران)) الف)
کمبود الکتاز
ب) آبتالیپوپروتئینمیا
ج) کمبود دی ساکاریداز
د) سلیاک
 توضیح:
آبتالیپوپروتئینمی :یک بیماری اتوزوم مغلوب است که در
دوران شیرخوارگی تظاهر مییابد .عالئم بالینی آن اسهال ،استئاتوره
و وزن نگرفتن شیرخوار است .فقدان جذب اسیدهای چرب
ضروری موجب کمبود ویتامینهای محلول در چربی شده و از
طرفی موجب ایجاد گلبولهای قرمز آکانتوسیتی در الم خون
محیطی میشود.
فیزیوپاتولوژی :موتاسیون در پروتئین انتقال تریگلسیرید
میکروزومی موجب میشود که آستروسیتها نتوانند لیپوپروتئینها
و اسیدهای چرب آزاد را از خود خارج کنند .لذا مونوگلسیریدها
و تریگلسیریدها در داخل سلولهای اپیتلیومی تجمع یافتهاند
که با میکروسکوپ نوری قابل مشاهده بوده و به کمک رنگآمیزی
اختصاصی  Oil-Red-Oمیتوان آنها را به ویژه پس از خوردن
غذاهای چرب مشاهده کرد.
پاسخ :ب
 8جهش ژنی ،KRAS BRAFو  ERBB2بیشتر همراه
کدام دسته از تومورهای زیر مشاهده میشود؟ (پرانترنی
اسفند  – 95قطب  10کشوری (دانشگاه تهران))
الف) سروز تخمدانی با درجه باال
ب) سروز تخمدانی با درجه پایین
ج) موسینی تخمدان با درجه باال
د) تراتوم کیستیک خوشخیم بالغ
 توضیح:
تومورهای سروزی تخمدان :تومورهای سروزی شایعترین
تومورهای اپیتلیالی تخمدان هستند .دو نوع کارسینوم سروزی
وجود دارد :درجه پایین ( )Low gradeو درجه باال (High
.)grade
 -1تومورهای درجه پایین با موتاسیون در ژنهای KRAS
 ،BRAFیا  ERBB2همراه هستند.
 -2تومورهای درجه باال در 96 درصد موارد ،با موتاسیون در
ژن  TP53همراه هستند .موتاسیونهای موثر بر مسیر پیامرسانی
 Notchو فاکتورهای  FOXM1نیز در گروه اندکی از این
تومورها یافت شدهاند.
پاسخ :ب

 9تشخیص بیماری آرتریت الیم معموالً بر چه اساسی
استوار است؟ (پرانترنی اسفند  – 95قطب  10کشوری
(دانشگاه تهران))
الف) تابلوی بالینی و بررسیهای سرولوژیک
ب) نمونهبرداری و بررسی بافتشناسی
ج) انجام تصویربرداریهای مختلف
د) مشاهده مونوسدیم اورات در مایع مفصلی
 توضیح:
آرتریت الیم :آرتریت همراه با اریتم پوستی که به وسیله
اسپیروکت بورلیا بوروگدوفری ایجاد میشود ،آرتریت الیم نامیده
میشود .تشخیص آرتریت الیم بر اساس نمای بالینی بیمار ،شرح
حال عالئم و بررسیهای سرولوژیک است.
پاسخ :الف
 10در نمای میکروسکوپی توده پستان خانم میانسال توموری
دو فازی متشکل از سلولهای استرومایی نئوپالستیک و
غدد مفروش با سلولهای پوششی و برجستگیهای برگ مانندی
دیده میشود .کدام تشخیص محتملتر است؟ (پرانترنی اسفند 95
– قطب  5کشوری (دانشگاه شیراز)) الف) فیبروآدنوم
ب) تومور فیلودس
ج) تغییرات فیبروکیستیک
د) کارسینوم مجرایی مهاجم
 توضیح:
تومور فیلودس :تومور فیلودس مثل فیبروآدنوم از  2قسمت
تشکیل شده است -1 :سلولهای نئوپالستیک داربستی -2 ،غدد
مفروش با اپیتلیوم.
 توجه :قسمت داربستی این تومورها دارای سلولهای بیشتری
هستند و برجستگیهای برگشکل مفروش با اپیتلیوم را ایجاد
میکنند Phyllodes( .در یونانی به معنای «شبیه برگ» است).
شیوع این تومور کمتر از فیبروآدنوم است .این تومورها خوشخیم
هستند .خطرناکترین تغییرات حاکی از بدخیمی در این تومور
عبارت است از :ایجاد سلوالریته داربستی فراوان و آناپالزی و
میتوز شدید که با افزایش سریع اندازه و دستاندازی بدخیم به
بافت پستانی مجاور همراه است.
فیبروآدنوم :شایعترین تومور خوشخیم پستان در زنان است.
این تومور هم از  2قسمت تشکیل شده :داربست فیبرواالستیک و
غدد مفروش توسط اپیتلیوم .در فیبروآدنوم ،داربست سلولی،
واقعا نئوپالستیک است.
 توجه :فیبروآدنوم در خانمهای جوان رخ میدهد و حداکثر
سن بروز آن دهه سوم زندگی است.
 توجه :افزایش استروژن در ایجاد فیبروآدنوم دخالت دارد.
یافتههای بالینی :به صورت توده متحرک ،منفرد و مشخص
هستند که در حاملگی و انتهای سیکل قاعدگی بزرگ میشوند
ولی بعد از یائسگی ممکن است پسرفت نمایند و کلسیفیه شوند.
مورفولوژی :به شکل ندولهای با قطر  cm 1 -10با قوام
الستیکی و سفت مشاهده میشوند .در نمای  grossبه رنگ زرد
مایل به سفید هستند که در قسمتهایی به رنگ صورتی مایل به
زرد دیده میشوند .این مناطق صورتی نشاندهنده مناطق غددی
است .در بافتشناسی ،یک داربست فیبروبالستی سست که با
اپیتلیوم و مجرا مفروش شدهاند.
پاسخ :ب
 11متاستازهای استخوانی در کدام یک از تومورهای زیر بیشتر
باعث تحریک ساخته شدن استخوان توسط استئوبالستها
میشود؟ (پرانترنی اسفند  – 95قطب  5کشوری (دانشگاه شیراز))
الف) کارسینوم کلیه
ب) کارسینوم ریه
ج) کارسینوم پروستات
د) مالنوما
 توضیح:
تومورهای متاستاتیک استخوان :شایعترین تومورهای بدخیم
استخوان هستند.
 -1در کودکان شایعترین تومورهای متاستازدهنده به استخوان
عبارتند از :نوروبالستوم ،ویلمز ،استئوسارکوم ،سارکوم یووئینگ
و رابدومیوسارکوم.
 -2در بزرگساالن  5 7درصد متاستازهای استخوانی مربوط به
کانسرهای پروستات ،پستان ،کلیه و ریه هستند.
 -3متاستازهای استخوانی به ترتیب در مناطق زیر رخ میدهد (در
نواحی دارای مغز استخوان قرمز) :الف) اسکلت محوری (ستون
مهرهها ،لگن ،دنده ،جمجمه و استرنوم) ب) ابتدای فمور و هومروس
 -4نمای رادیولوژیک متاستازها به صورت لیتیک ،اسکلروتیک یا
ترکیبی از لیتیک و اسکلروتیک است :الف) ضایعات لیتیک :به علت
ترشح پروستاگالندینها ،اینترلوکین و  PTHrPایجاد میشود؛
مانند تومورهای کلیه ،ریه و مالنوم ب) ضایعات استئوبالستیک:
آدنوکارسینوم پروستات با تحریک ایجاد استخوان استئوبالستی
منجر به ضایعات استئوبالستیک میشود.
 توجه :اکثر متاستازها یک واکنش  Mixedلیتیک و بالستیک
ایجاد میکنند.
پاسخ :ج
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ادامه از صفحه 10
وی همچنین گفت« :جایگاه ریاستجمهوری محل کارآموزی نیست،
اقتصاد این مملکت و مردم این کشور تحمل و حوصله تنش ،دعوا و
کارآموزی سیاستمداران تازهکار را ندارد .مردم عزیز هوشیار باشید؛ میخواهید
فردای فرزندان شما چگونه باشد؟ محدودیت میخواهید یا آزادی؟ توسعه
میخواهید یا آشفتگی؟ عزت بینالمللی میخواهید یا انزوای بینالمللی؟
تنش میخواهید یا آرامش؟ شما یک لحظه رأی میدهید و آینده کشور
رقم میخورد».
نخستین نقد به این گفتهها را رئیسی وارد کرد و گفت« :شاخصههای
امنیت ملی در نظام های مختلف ممکن است با یکدیگر اختالف داشته
باشد اما مهمترین مولفه امنیت ملی مردم در صحنه و پای انقالب منافع
کشور هستند که همواره به دل دادگی به خدا در صحنه حضور دارند».
وی افزود« :اگر ما از نیروهای مسلح و مدافعان حرم نام می بریم آنان
در حوزه امنیت کشور عمل می کنند اما در کنا ر آنها نیازمند امنیت
اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی هستیم که باید تمامی این موارد در کنار
یکدیگر جامعه را امن کند».
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد« :اگر به مشکالت
اجتماعی توجه نشود ،باید شاهد فقر،بیکاری و دانشجویان مدرک به دست
فاقد زمینه کسب و کار باشیم ،برای ما مشکل ایجاد می شود چرا که مهم
ترین مولفه امنیت مردم ما هستند بنابراین ما باید به ابعاد مختلف امنیت
توجه کنیم نه صرفا به یک بعد آن».
قالیباف در پاسخ به جهانگیری گفت« :اگر دیپلماسی قدرت ،رشد علمی،
حوزه دفاعی ،شهدای حرم و دفاع مقدس نبودند هرگز امکان دیپلماسی
مذاکره نبود .آقای جهانگیری باید با مردم با صداقت بیشتری سخن بگوییم.
شما به گونهای سخن میگویید که یک طایفه خاص هستند که آنها فقط
درس خواندهاند ،تخصص دارند ،سیاست متوجهاند و میتوانند کشور را
اداره کنند ،بقیه یا تندخو هستند و بلد نیستند و اگر اینها بیایند دوباره مردم
را به ته دره میبرند».
وی در ادامه اشاره کرد« :من منتقد جدی دولت نهم و دهم هستم ،اما
دولت نهم و دهم یکی از ویژگیهای مثبتش این بود که به جوانان اعتماد
کرد و جوانهای خالق و ایرانی را آورد که آنها توانستند در رشد علمی
کشور کارهای بزرگی انجام دهند .اما در دولت شما عدهای دنبال تجارت
خود هستند و میلیونها نفر بیکارند .باید فرصت را به نسل بعدی بدهید،
آنها بهتر از شما میتوانند کشور را اداره کنند».
میرسلیم :آقای جهانگیری شعارهای زیبایی دادید

در ادامه مناظره میرسلیم خطاب به جهانگیری گفت« :آقای جهانگیری
جنابعالی شعاراهای زیبایی دادید اما پاسخ سوال در مورد اقتدار ملی است
که اقتدار ملی مستلزم تجهیزات،اطالعات و برتری علمی است که باید
مورد توجه قرار بگیرد».
وی با طرح این پرسش که در صحنه نوآوری و رشد فناوری چه برنامهای
برای حفظ اقتدار کشور داشتهاید؟ ادامه داد« :صنایع دفاعی ما باید مورد توجه
قرار بگیرند و چنانچه جنابعالی امروز میبینید ما در زمینه موشکی حرفی
برای گفتن داریم و نگرانی امریکایی ها به این اقتدار ما است به پشتوانه
سی سال کار تحقیقاتی انجام شده در کشور است».
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم میزان اعتبارات تحقیقات کشور به
جای  4درصد به زیر نیم درصد رسید ،اظهار کرد« :کسانی که دارای دانش
در زمینه سوخت موشکی  ،پیشرانه و در زمینه سازه و هدایت الکترونیک
هستند باید تقویت شوند و چنانچه جنابعالی می خواهید اقتدار کشور را
ن ها سرمایهگذاری کنید».
حفظ و پیشرفت کنیم باید در این زمی 
میرسلیم با تاکید بر اینکه صرف شعار دادن کفایت نمیکند خطاب به
جهانگیری گفت« :جنابعالی باید بگویید تاکنون چه کار کردهاید ،جنابعالی
فرصتهایی داشته اید که آنها را از دست دادهاید بر مبنای این فرصتهای
از دست رفته ما نمیتوانیم اعتمادی به جنابعالی داشته باشیم».
سپس نوبت به روحانی رسید که گفت« :قدرت یک کشور از مولفههای
مختلف تشکیل میشود .باید ببینیم امروز قدرت ما از سه ،چهار و پنچ سال
پیش بیشتر است .چه در زمینه نظامی ،چه اقتصادی ،چه سیاست داخلی و
خارجی و چه فرهنگی».
وی در ادامه تأکید کرد« :امروز ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه
از دید همه جهانیان مطرح است .این نکته کوچکی نیست که درباره مهمترین
معضل منطقه یعنی سوریه مذاکره میشود و ایران ،ترکیه و روسیه بار آن
را به دوش دارند .چه زمانی ایران چنین نقش تأثیرگذاری داشته است».
این کاندیدای انتخابات خاطرنشان کرد« :در این سه سال و نیم که با حدود
 120نفر از سران کشورها مالقات داشتهام در صحبتهایشان مشخص بود
که جایگاه ایران نسبت به گذشته تغییر کرده است».
وی در ادامه اظهار کرد« :اینکه گفته میشود در گذشته وضع جوانان بهتر
بود پس چرا در طول مدت  10سال اشتغال تقریب ًا صفر بود .چرا جوانها
نیامدند و درباره شرکتهای دانش بنیان که قانونش تصویب شده بود هیچ
کاری صورت نگرفت؟ امروز  3هزار شرکت دانش بنیان فعال و  100شغل
در این زمینه ایجاد شده است .اینها قدرت تکنولوژیک ما است و صادرات
در بخشهای مختلف بیشتر شده است».
هاشمیطبا نیز بیان کرد« :خیلی خوشحالم که با تدبیر رهبری و خون
شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم اقتدار ملی و امنیت ملیمان از لحاظ
مرزی حفظ شده است .ما اگر وارث خون شهدا هستیم همه باید در این

ویژگیهای زندگی غربی است اما در مقابل در زندگی اسالمی عمران و
آبادانی طبیعت ،تولید حداکثری منابع و مصرف بهینه آن و همچنین وحدت،
ایثار و فداکاری از جمله ویژگیهای برجسته است».
وی با تأکید بر اینکه اقدام در این زمینه نیاز به باوری جدی و دولتی
انقالبی دارد خطاب به جهانگیری اظهار کرد« :من خواهش میکنم که
روزنامههای اصالحطلب را پیش از ایام انتخابات بررسی کنید و ببینید که
چقدر عملکرد دولت را مورد نقد قرار دادهاند».
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با طرح این پرسش که آیا
وعدههایی که دولت یازدهم داده است عمل شده یا خیر ،اظهار کرد« :من
در سفرهایی که به استانهای مختلف از جمله کرمانشاه و کردستان داشتهام
مشاهده کردم که مردم اشک میریختند».
قالیباف :برای اهالی فرهنگ چه کردهاید؟

خط حرکت کنیم بنابراین گداصفت خواندن مردم و صدقه دادن به آنها
مشکلی را حل نمیکند ».وی ادامه داد« :این شایسته ما نیست که بیایم و
بگوییم دختری شانزده ساله با یک دیگ در زیرزمین خانهاش انرژی هستهای
تولید میکند این سخنان شایسته ملت ما نیست ما باید با عقل و منطق سخن
بگوییم و کارمان را پیش ببریم چون این حرفها هم به جوانان ما لطمه زد
و هم آخر و عاقبتی برای ما نداشت».
جهانگیری :وعدههای توخالی موجب ناامید شدن مردم میشود

جهانگیریدرپاسخبهسایرنامزدهایانتخاباتودرجمعبندیصحبتهای
خود گفت« :اقتدار کشور مولفههای متعددی از جمله تقویت بنیه دفاعی،
حضور مردم و مسایل سیاسی و فرهنگی دارد .قدرت ایران در فرهنگش
است .اما چرخ فرهنگ با دستور و به صورت چکشی به کار نمیافتد .اداره
فرهنگ باید به دست مردم باشد .مردم هر وقت به صحنه آمدند مشکالت
را حل کردند .در دفاع مقدس و در سال  92به صحنه آمدند و مشکالت
را حل کردند».
وی ادامه داد« :مردم یادتان میآید وضعیت اقتصاد چگونه بود ،یادتان
میآید دارو پیدا نمیشد ،کره ،پنیر و شیر خشک پیدا نمیشد؟ سیلوهای
گندم خالی بود؟ یادتان میآید برخی شبها در صف بانکها میخوابیدید
تا صبح چند سکه بخرید؟ اما شما مشکالت را میتوانید حل کنید .شما هر
وقت به صحنه آمدید تهدیدات را برطرف کردید».
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد« :در دولت اصالحات
خاتمی با گفتوگوی تمدنها به اقتصاد و سیاست کشور روح داد و ایران
را در دنیا درخشاند .من احساس خطر میکنم .قطبی کردن جعلی جامعه
و به جان هم انداختن مردم میدانم چه بالیی سر کشور درمیآورد .شما
وضعیت کشورهای منطقه را ببینید که چگونه شده است».
جهانگیری افزود« :وعدههای توخالی موجب ناامید شدن مردم میشود.
این وعدهها به گونهای شد که رییس مجلس هم گفت این وعدهها عملی
نمیشود ».وی با بیان اینکه امروز دو نگاه متفاوت برای اداره کشور در برابر
هم قرار گرفتند اظهار کرد« :در یک طرف جریانی است که سعی داشت
با ماجراجویی،جنجال آفرینی و بگم بگمهای دروغی خطکشیهای خیال
بافی ناپختگی و بیتدبیری خود را در سیاست داخلی وخارجی پنهان کند
ممکن است امروز با رویکرد دیگری روی کار بیاید».
وی گفت« :فرار به جلو کفایت نمیکند بلکه مردم باید سوابق و عملکرد
افراد را ببینند و ببینند که برخوردها چگونه بوده است؛ در همین بیلبردهای
خیابانهای تهران برای خالی کردن دل ظریف و یارانش چه تهمتهایی که
زده نشد ولی امروز با برجام عکس یادگاری میگیرند».
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد« :نگرش محدود کننده در دنیا آثار
خود را خواهد گذاشت و مهاجرت یکی از نتایج این نگاه خواهد بود».
جهانگیری گفت« :من به عنوان مدیری که سالهای گرم و سرد کار در
حوزه اقتصادی را چشیدم اعتراف میکنم گرچه تالش بسیاری شده  ،اما راه
درازی باقی مانده است ما توانستیم ماشین اقتصاد را از دره بیرون بیاوریم و
در مسیر قرار بدهیم اما هنوز آن را به سرعت خود نرساندهایم .ما با اتحاد
تمام گروهها،قومیت ها و تفکرات سیاسی برای آینده ایران نیاز داریم».
وی اظهار کرد« :از نگاه اصالحطلبانه میگویم باید از تمام ظرفیتها زنان،
مردا ن ،جوانان و بازنشستگان استفاده کنیم ،چرا که ما فرزندان انقالب و پیگیر
آرمانهای رهبری که همان آرمان های امام عزیزمان است هستیم.من معقتد
هستم که میتوانیم با محوریت مقام معظم رهبری مشارکت مردم و طیفهای
مختلف بزرگترین چالش های سیاسی و اقتصادی کشور را حل کنیم».
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه من یک مدیر
جهادی و جهادگر هستم ،گفت« :رهبر انقالب در جلسهای که با حضور
سران سه قوه برگزار شد فرمودند :آقای جهانگیری چپ بود و االن اصالح
طلب و من از روز اول ایشان را با صداقت میشناسم من نیزبا صداقت به
مردم میگویم که با به صحنه آوردن همه جریانهای سیاسی کشور سایه شوم
جنگ را از منطقه برطرف کنیم .ما میتوانیم با مدل تفاهم و گفتوگوی ملی
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همه مسائل پیچیده پیش روی ملت را یک به یک حل کنیم».
عاقبت وعدهها را دیدیم

حسن روحانی آخرین کاندیدایی بود که به پرسشهای مناظره پاسخ داد.
از او سئوال شد «وجه تمایز سبک زندگی ایرانی -اسالمی از زندگی غربی
چیست و چه برنامهای برای ترویج آن و تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ
عمومی دارید؟» روحانی گفت« :مسأله فرهنگ و سبک زندگی جامعه یک
مسأله بنیادی است و در این زمینه تالشهای بسیار خوبی شده و امروز
شاهدیم مردم احساس آزادی بیشتری میکنند ».وی با بیان اینکه باید بدانیم
چگونه میخواهیم با مردم رفتار کنیم ،تصریح کرد« :باید ببینیم آیا میخواهیم
مردم را در همه زمینهها توانمندتر کنیم یا در زندگیشان مداخله کنیم .باید
ببینیم دولتی که اتکایش به مردم است و همه چیز را از طریق کمک به مردم
میخواهد حل کند قرار است روی کار بیاید یا دولتی که از طریق مداخله
ل و فصل کند».
و انحصار میخواهد مسایل را ح 
روحانی همچنین بیان کرد« :امروز آمار و ارقامی که داده میشود بسیار
جالب است و یادآور روزهایی است که افرادی وعده و وعید میدادند و
دیدیم که در پایان دولتشان مردم به چه روزگاری افتادند و وضع تورم و
بهداشت چه شد .مردم وقتی به بیمارستان میرفتند باید ملحفه و دمپایی را
خودشان خریداری میکردند .دیدیم عزت مردم چه شد ،دیدیم مردم وقتی
صبحبهفروشگاهمیرفتندنمیدانستندقیمتهابعدازظهرچقدرتغییرمیکند».
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه سبک زندگی مردم
در گذشته این شده بود که هر چه میتوانند برای فردا ذخیره کنند چرا که
نمیدانستند شرایط فردا چگونه است ،اظهار کرد« :امروز یک آرامشی در
کشور وجود دارد که در سایه آن آرامش میتوان زندگی مردم را در مسیر
درست قرار داد ».وی افزود« :سبک زندگی از اخالق و دین آغاز میشود .اگر
ما به انقالب و نظام ایمان داریم نباید عوامفریبی کنیم و باید با صداقت سخن
بگوییم .رییس جمهور ،رییس جمهور همه مردم است و امام (ره) هم فرمود
که همه با هم باشید .پس دستهبندیهای بیمورد نکنیم و کپیبرداریهای
بیربط انجام ندهیم .یک جایی چند سال پیش جنبش  99درصدی شکل
گرفت ،اینکه ما امروز بیایم و در سال  96بگوییم جنبش  96درصدی شکل
گرفته است چه معنایی دارد؟ این کارها را نکنید».
روحانی با بیان اینکه در زمینه برجام هرجا متحد بودیم کار را پیش
بردیم ،اظهار کرد« :برخی آمدند و تصویری از شهرهای زیرزمینی نشان
دادند که برجام را برهم بزنند ،روی موشک شعارهایی نوشتند تا برجام را
برهم بزنند ولی مردم ما از همه اینها عبور کردند تا به امروز برسیم و شاهد
پیشرفت بیشترمان در آینده شویم».
با پایان وقت روحانی 5 ،کاندیدای دیگر به نقد او پرداختند .هاشمیطبا
گفت« :ما یک سبک زندگی صادقانه و عالمانه داریم یا سبک زندگی
پرحرارت مصنوعی و بدون واقع بینی و بنا کردن یک امارت روی آب».
وی ادامه داد« :ما گاهی سنتها را با اسالم خلط کردهایم یعنی سنتهایی
که ناپسند بودند را سعی میکنیم به عنوان یک امر مستحصل به مردم بگوییم
علمای ما مسوالن فرهنگی ما هستند که سبک زندگی را تدوین می کنند.
اینکه فقط بگوییم سبک زندگی اسالمی کفایت نمیکند .میگویند خانه
بزرگ یا مرکب راهوار مستحب است پس عدهای دنبال آن میروند در
حالی که این سبک ایجاد شکاف طبقاتی میکند».
جهانگیری نیز گفت« :ما در کشور تنوع قومی داریم که این تنوع فرصت
است نه تهدید ،اقوام و فرهنگها و زبانهای مختلف کشور ما را رنگارنگ
کرده است در ایران هیچ قومی از دیگری ایرانیتر نیست این دولت معقتد
است هر قومی باید زبان مادریش را حفظ کند .این اتفاق برای زبان آذری
و کردی اجرا شده است امیدوارم هر اقدام دیگری که به انسجام ملی کشور
کمکمیکند انجام شود».
رئیسی در واکنش به اظهارات روحانی به بیان تفاوت میان سبک زندگی
اسالمی و سبک زندگی غربی پرداخت و گفت« :مصرف منابع حداکثری،
تولید سودآور و گسستهای اجتماعی به ویژه در رابطه با خانواده از جمله

قالیباف در واکنش به صحبتهای روحانی تاکید کرد« :فرهنگ حتما
دستوری و قیم مابانه نیست و باید در این زمینه به مردم اعتماد کرد و فرهنگ
را به دست مردم سپر.د اولین تکریم اهالی فرهنگ واگذاری امور فرهنگی به
خودشان است نه اینکه کسی را به کار بگیریم که نه فرهنگیان را میشناسد
و نه فرهنگیان او را میشناسند».
وی در ادامه تصریح کرد« :اگر به صورت ابزاری از کسی در حوزه
موسیقی نام میبریم این خوب نیست باید بگوییم در موسیقی چه کردیم
ما در شهرداری خانه موسیقی تهران و در همه حوزه ها کمک کردیم در
سینماها اثرش کشوری بود و چندین هزار صندلی سینما اضافه کردیم و
در تئاتر هم همینطور .ببینیم خانه هنرمندان سینما تئاتر و موسیقی در این
دوازده ساله چه همکاری با شهرداری داشتهاند».
این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری افزود« :نباید شعار بدهیم که
فرهنگ برای ما مهم است اما کاری نکنیم .از طرفی چرا مردم را از جنگ
میترسانید اگر کسی قدر صلح را بداند امثال ما هستیم که آنقدر از جنگ
آسیب دیدهایم .ما بهترین دوستان و برادر خود را در جنگ از دست دادهایم
پس قدر صلح را میدانیم ».وی ادامه داد« :اگر قدرت نداشته باشیم عزت
ما را زیر پا میگذراند و برای ما ذلت ایجاد میکنند .مردم ما را از جنگ
نترسانید از طرفی اگر من برنامهای برای ایجاد  5میلیون شغل گفتم به آن
متعهد هستم و انجام میدهم و سابقهام نشان میدهد .اگر شما وعدهای دادید
و نتوانستید عمل کنید به دیگران نسبت ندهید».
میرسلیم نیز در واکنش به سخنان روحانی در زمینه سبک زندگی ایرانی-
اسالمی اظهار کرد« :این موضوع اهمیت بسیاری دارد ،اما ما در دوران آقای
روحانی شاهد رشد دنیاطلبی ،حقوقهای نجومی و اختالس هستیم .آیا این
موارد با سبک زندگی ایرانی -اسالمی سازگار است؟ ما شاهدیم که کاخها
ساخته میشود و در حاشیه آن ،عدهای در زبالهها به دنبال غذا هستند ،آیا
این سبک زندگی ایرانی -اسالمی است؟»
وی ادامه داد« :اگر در جامعه ما طالق ریشه پیدا میکند این از سبک
زندگی ایرانی -اسالمی است؟ آیا این سبک زندگی با اسراف سازگار است
یا اصالت را به اشتغال و فعالیت میدهد در حالی که در دوران شما رکود
سراسر کشور را فرا گرفته است .آیا نباید با سبک زندگی ایرانی -اسالمی
شاهد رشد اخالقی باشیم در حالی که شاهد رشد بیاخالقی هستیم؟»
در این هنگام روحانی در جمعبندی سخنان خود گفت« :مسأله مهم
این است که میخواهیم به قبل از  92بازگردیم یا راهی را که از سه سال
و نیم گذشته آغاز شده است ادامه دهیم؟ ما وسط راه هستیم و آنچه که
گفته میشود درست نیست».
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد« :اگر ما خیلی خوب
بتوانیم تالش کنیم به رشد  8درصدی میرسیم که مورد تأکید رهبری و
برنامه توسعه است .اما آنها که رشد  26درصدی را به مردم وعده میدهند
آیا این مورد شدنی است؟ آیا میتوان درآمد کشور را در عرض چند سال
دوبرابر افزایش داد؟ آیا کارشناسان چنین وعدهای را میپذیرند؟ در کجای
دنیا شاهد چنین اتفاقی بودهایم؟»
روحانی تصریح کرد« :وضعیت رکود پیش از اینکه این دولت بیاید چگونه
بود ؟ وضعیت رشد اقتصادی که قریب به منفی  6درصد بود اما االن به رشد
مثبت رسیده است .ما در صورتی میتوانیم این وضعیت را ادامه دهیم که
فریب مردم را کنار بگذاریم و راه توسعه کشور را دنبال کنیم».
روحانی با طرح این سوال که در عرصه هنر چه کردهایم؟ افزود« :ارکستر
سمفونی و ملی که سالها آن را تعطیل کرده بودند ،را کدام دولت راه اندازی
کرد؟ سینماها را کدام دولت راه اندازی کرد؟ کدام دولت اهل هنر را امیدوار
کرد؟ ما این راه امید را باید ادامه دهیم نباید بذر یأس پاشیده شود».
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ما وعده دادیم
در کنار اجرای برجام سرمایه و فناوری و مدیریت الزم در فناوری را به
کشور بیاوریم و صادرات داشته باشیم خاطر نشان کرد« :من چند روز پیش
پروژهای را افتتاح کردم که نمونه تحقق وعده هایی بود که دولت داده
است .ما با فرانسه و با فناوری مشترک اتومبیل میسازیم و سی درصد آن
را صادر میکنیم .برای همین پروژه  270میلیون دالر سرمایه خارجی آمد.
این وعدهای است که ما به مردم دادهایم و به آن عمل کردیم».
روحانی تصریح کرد« :ما به مردم وعده ندادیم ما عمل کردیم و بعد گزارش
آن را به مردم دادیم .ما نمیگوییم میتوانیم اول انجام میدهیم بعد خدمت
مردم میگوییم که این کاری بود که انجام گرفت .آنچه ما امروز دربرابر آن
قرار گرفتهایم یک دوراهی است که باید یک راه را انتخاب کنیم یا شعار و
وعده یا عمل و اجرا ،یک مدیریت و دولت آمرانه یا یک دولت مردمساالر».

مشکالت و سوژه هایتان را
با ما درمیان بگذارید
پیامک0912924 3844 :

Email: info@sepidonline. ir
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نکاتی که در تهیه مولتی ویتامین باید به آنها توجه کرد
حمیدرضا فرشچی

امروزه حتی با داشتن یک برنامه غذایی کامل و صحیح
فقط درصدی از نیازهای تغذیهای روزانه تأمین میشود
و از طرفی در شرایطی همچون رژیمهای سخت،
کم اشتهایی ،اصالح نیازهای تغذیهای ،مصرف مولتی
ویتامینها ضرورت پیدا میکند.
ضرورت مصرف مولتی ویتامین
یک برنامه غذایی صحیح بیشتر نیاز تغذیهای فرد
را از بهترین منابع تأمین میکند .اما برای اطمینان از
دریافت کافی ویتامینها و امالح بسیاری از افراد مولتی
ویتامین مصرف میکنند .البته باید توجه داشت که مولتی
ویتامینها هرگز جایگزین گروههای غذایی نیستند و
نباید به دلیل استفاده از آنها مصرف مواد غذایی تازه
را از برنامه غذایی خود حذف کرد بلکه مکملها فقط
برنامه غذایی را از لحاظ دریافت ویتامین و امالح
غنیتر میکنند.
مصرف مکمل نه تنها موجب تأمین نیازهای تغذیهای
تأمیننشدهازغذاهامیشودبلکهدربسیاریمواردموجب
پیشگیری یا کاهش عوارض یک بیماری میشود .برای
مثال مصرف فولیک اسید در کم خونی و یا قرصهای
کلسیم  +ویتامین  Dدر پیشگیری یا کاهش عوارض
استئوپروز (پوکی استخوان).
از آنجا که عوارض دریافت ناکافی ویتامین و امالح
بسیار بیشتر از عوارض مصرف بیش از حد نیاز آنهاست
میتوان به این نتیجه رسید که مصرف مکملها کار
عاقالنهای است.
چند نکته کاربردی
برچسب روی بستهبندی را به دقت بخوانید.
برچسب روی مولتی ویتامینها ،نوع مولتی ویتامین و
میزان هر یک از ویتامینها را در هر بسته نشان میدهد.
ویتامین و امالح ضروری را تهیه کنید .مولتی
ویتامینها معموالً شامل ویتامینهای C ،B ،A ،E D
 ،Kو امالحی مانند پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم ،روی ،آهن،
ید ،منگنز ،بتاکاروتن هستند.
به خاطر داشته باشید که مصرف هرگونه مکملی
باید حتم ًا تحت نظر پزشک باشد و از مصرف خودسرانه
آنها بپرهیزید.

تـازههـا

درمان کمخونی داسی
شکل با مهندسی ژنتیک
محققین به تازگی اولین نتایج را در درمان
بیماری کمخونی داسیشکل یا سیکل سل
آنمیباکمکمهندسیژنتیکگزارشدادند.
این نتایج از فقط یک بیمار که نوجوانی
فرانسوی است گزارش شده که بعد از
گذشت15ماهازشروعدرمانعالئمبیماری
وی از بین رفته و دارویی مصرف نمیکند.
کمخونی داسیشکل نوعی بیماری
وراثتی است که بیشتر در کشورهای حوزه
مدیترانه و افریقا و امریکای جنوبی دیده
میشود .در این بیماری بر اثر تغییر در ژن
تولید کننده هموگلوبین شکل گلبولهای
قرمز تغییر کرده و به شکل هالل درمیآیند.
اینگلبولهایقرمزهاللیشکلبهیکدیگر
و به جدار مویرگها چسبیده و با انسداد
مسیرخونموجببروزعالئمبیماریمانند
درد اندام ،خستگی و تنگی نفس میشوند.
این پسر جوان سالها از درد شدید
بدن و دیگر مشکالت کمخونی داسیشکل
مانند عوارض ریوی و استخوانی و طحال
رنج میبرده است .محققان فرانسوی ابتدا
تعدادی از سلولهای بنیادی بیمار را از
مغز استخوان وی خارج کردند .سپس از
داروهای شیمیدرمانی استفاده کردند تا
تمامی سلولهای خون ساز مغز استخوان
بیمارراازبینببرند.درمرحلهبعدیباکمک
نوعی ویروس ژن مربوط به هموگلوبین
سالم را وارد سلولهای بنیادی بدست آمده
از بیمار کرده و این سلولها را مجددا به
بدن بیمار وارد کردند .این سلولها در
بدن بیمار به تدریج تکثیر یافته و شروع
به ساختن گلبولهای قرمز با هموگلوبین
سالم کردند.
البته محققین میگویند این کار فقط
در یک بیمار انجام شده و  15ماه زمان
کوتاهی برای ارزیابی تاثیر واقعی این روش
درمان است.
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نکات
مولتیویتامینی!

به درصد ریزمغذیها توجه کنید .مولتی ویتامینی
توصیه میشود که صددرصد مقدار روزانه اکثر
ریزمغذیها را تأمین کند.
مولتیویتامین مناسب خود را انتخاب کنید.
مکملها برای گروه سنی و جنسیت به طور متفاوت
تهیه میشوند .مولتی ویتامینی را تهیه کنید که مناسب
سن و جنسیت شماست.
به مقدار مصرف دقت کنید .همان طور که از
نام مکمل پیداست به منظور تکمیل نیازهای تغذیهای
است و مصرف بیش از حد آنها سمی و مشکلزاست.
پس ،از مصرف بیش از حد آنها بپرهیزید.
مولتی ویتامین مناسب سن و جنس
در دوران مختلف زندگی و با توجه به جنسیت،
نوع و میزان ریزمغذیهای مورد نیاز بدن متفاوت
میباشد .به همین دلیل باید توجه کنید مکملی که
انتخاب میکنید تمام نیازهای شما را در گروه جنسی
و سنیتان تأمین سازد.

نکاتی در مورد خوابیدن به
صورت پس از جراحیشبکیه

مولتی ویتامین مخصوص زنان
این مولتی ویتامینها برای زنان در سن بارداری
تهیه شده و دربردارنده مواد مغذی در میزان مورد نیاز
آنها در سن  18تا  50سال است .این مکملها حاوی
آهن و فولیک اسید بیشتری هستند تا نیاز زنان را در
بارداری تأمین کرده و در صورت بارداری از نقص
جنین پیشگیری کند.

نگهداری مولتی ویتامینها
مدت زمان نگهداری مکملها محدود است و هرچه
شرایط نگهداریآنها مناسب نباشد مدتزمان ماندگاری
آنها کاهش مییابد .به تاریخ انقضای ثبت شده بر روی
بسته بندی دقت کنید .مکمل را در جای خشک و خنک
و دور از گرما و رطوبت نگه دارید .دور از دسترس
کودکان قرار دهید.

مولتی ویتامین مخصوص مردان
این مکملها دربردارنده میزان بیشتری از برخی
ویتامینها و امالح هستند و اغلب حاوی آهن نیستند
چرا که نیاز مردان به آهن نسبت به زنان کمتر است.

شکل مولتی ویتامین
بیشتر مکملها به صورت کپسول هستند اما به شکل
قرص و پودر و مایع هم موجود میباشند .تفاوت اشکال
مختلف مکملها در سرعت جذبشان در بدن میباشد.
برای مثال مکمل مایع سریعتر از قرص و کپسول جذب
میشود چرا که پوشش قرص مانع از جذب میشود.
در نهایت به خاطر داشته باشید که مصرف هرگونه
مکملی باید حتم ًا تحت نظر پزشک باشد و از مصرف
خودسران ه آنها بپرهیزید.

مولتی ویتامین مخصوص میانساالن
این مولتی ویتامینها به زنان و مردان باالی 50
سال توصیه میشود .در این سن میزان جذب برخی از
ریز مغذیها مانند کلسیم ،ویتامین  B6و  B12کاهش
مییابد و از طرفی نیاز به ویتامین  Dبیشتر میشود.

Reuters

بیخوابی چه تاثیری بر مغز در بیداری دارد؟
بسیاری از افراد خواب راحتی ندارند و از اختالل در خواب
رنج میبرند .این افراد معموالً درچار خستگی مفرط و
ترس هستند و نمیتوانند ذهن خود را به گونهای شایسته
به روی موضوعی مشخص متمرکز کنند.
تحقیقی که بهتازگی متخصصان آلمانی در دانشگاه
یولیش در ایالت نوردراین وستفالن پیرامون کمخوابی و
بیخوابی انجام دادهاند ،با نتایج جالبی همراه بوده است.
افرادی که در این تحقیق شرکت داشتهاند به مدت
 ۵۲ساعت از خواب محروم شدند تا شرایط الزم برای
آزمایشهای مشخص فراهم شود.
در این بازه  ۵۲ساعته شرکتکنندگان باید فعالیتهای
فکری متفاوتی را انجام میدادند .برای مثال ،کلمات و
مفاهیمیراحفظکنندیااینکهبهسواالتریاضیپاسخدهند.
متخصصان در روند آزمایش متوجه میشوند
شرکتکنندگان بازدهی متفاوت از خود ارائه میدهند.
در حالیکه بیخوابی گروهی را به لحاظ ذهنی کام ً
ال
فلج کرده و در مقابل پرسشها حتی چند ثانیهای مات و
مبهوت میماندند ،گروه دیگر کامال با تواناییهای معمول
خود قادر به پاسخگویی به پرسشها بود.
پژوهشگرانآلمانیبهایننتیجهرسیدهاندکهبرخیافرادبا
کمخوابیوبیخوابیراحتترکنارمیآیند.پساز ۵۲ساعت
بیخوابی فعالیتهای مغزی و عصبی شرکتکنندگان با
دستگاه توموگرافی وی ژهای اندازهگیری شد و سپس این
افراد اجازه یافتند که  ۱۴ساعت بخوابند.
با این اندازهگیری کارشناسان میخواستند که تغییرات
ملکولی در مغز را مشخص کنند.
کارشناسان در این اندازهگیری متوجه شدند که شمار

پذیرن دههای آدنوزین افزایش یافته است .آدنوزینها
ترکیباتی فسفری هستند که در سل ولها وظیفه حمل
انرژی را بر عهده دارند.
پذیرندهها ( )Receptorدر جدارهی سلول قرار دارند
و سیگنالهایی را به آدنوزینها در دورن سلول میرسانند.
پس از ارسال این سیگنالها انسان نیاز به خواب پیدا میکند.
پزشکان و متخصصان پیش از این آزمایش نیز حدس
میزدند که آدنوزینها به تنهایی دلیل خستگی افراد نیستند،
حال پس از این آزمایش برای پژوهشگران اثبات شده که
افزایش کارکرد پذیرندهها نیز در این میان نقش مهمی
بازی کرده و پس از بروز خستگی ،بدن را به خواب

تشخیص سرطان پروستات با بوی ادرار
محققان در حال توسعه روشی برای تشخیص سرطان پروستات برمبنای بوی ادرار
هستند که عقیده دارند وقتی کامل شود میتواند پزشکان را از انجام نمونهبرداری
بافتی برای تشخیص این بیماری بینیاز کند .آنها میگویند بررسیهایشان نشان
داده که  90درصد ادرار افراد مبتال به سرطان پروستات حاوی مواد فراری است
که در ادرار افراد سالم وجود ندارد و این میتواند مبنای تشخیص این بیماری
بر اساس بو کشیدن باشد.
سرطان پروستات از جمله شایعترین سرطانها است و تخمین زده میشود از
هر ده مرد برای یکی در طول عمرش تشخیص سرطان پروستات داده میشود.
پروستات غدهای است که در پشت مثانه قرار گرفته و وظیفه آن تولید مایعی
است که اسپرمهای تولید شده را در بیضه در خود نگهداری میکند .ادرار از
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فرامیخواند .پذیرندهها شبیه ماده کافئین بر خواب تاثیر
مثبت و منفی میگذارند .به همین دلیل افزایش شمار
پذیرندهها در برخی افراد آنها را سریع ًا خسته کرده و
بیخوایی یا کمخوابی تاثیری منفی بر بازدهی آنها دارد.
کشف پژوهشگران آلمانی میتواند راهی برای درمان
افرادی باشد که دچار افسردگی روحی هستند .وضعیت
روحی افراد ربطی مستقیم به تعادل آدنوزین و پذیرن دههای
آن در سلولهادارد .با تنظیم این دو فاکتور (به کمک
داروهای معین) میتوان به بیماران مبتال به افسردگی
یاری رساند.

طریق مجرایی از وسط پروستات عبور میکند .هرچه
تشخیص سرطان پروستات زودتر و در مراحل ابتداییتر
داده شود درمان آن موفقیتآمیزتر خواهد بود.
پزشک با دیدن بعضی عالئم بیمار را معاینه کرده
و تست خونی به عمل میآورد و اگر شک به سرطان
پروستات باال بود اقدام به نمونهبرداری از بافت پروستات
میکند .این کار قطعا پرهزینه ،ناراحت کننده و با عوارض
احتمالی است .مشاهدات قبلی نشان داده که سگها
میتوانند با بو کردن ادرار تشخیص سرطان پروستات
را با  98درصد موفقیت به انجام برسانند .حاال محققان
میگویند مادهای را که موجب این تغییر بو در ادرار این
افراد میشود پیدا کردهاند.

شبکیه الیهای نازک از سلولهای حساس به نور است که قسمت
خلفی کره چشم را مفروش کرده است .وقتی شعاعهای نور وارد
چشم میشوند ،شبکیه این نورها را تبدیل به پیامهای عصبی
میکند که از طریق عصب بینایی به مغز فرستاده میشوند و در مغز
تصاویر بازسازی و شناسایی میشوند .ماکوال ناحیه کوچکی از مرکز
شبکیه است که اجازه بینایی دقیق و واضح را میدهد .با افزایش
سن ،ضربه به چشم یا سایر موارد (مثل نزدیکبینی) ،یک سوراخ
ممکن است در ماکوال ایجاد شودیا ممکن است ناحیه دیگری از
شبکیه دچار پارگی شود که باعث میشود شبکیه از محل طبیعی
خود جدا شود .جداشدگی شبکیه مشکلی بسیار جدی است که
باعث از دست رفتن شدید بینایی میشود .ترمیم پارگی شبکیه
یا سوراخ شدگی ماکوال هر دو ممکن است نیازمند خوابیدن به
صورت ،پس از عمل باشند.
جداشدگی شبکیه یا سوراخ ماکوال چگونه درمان میشوند؟
ماده ژلهمانندی که داخل حفره چشم را پر کرده زجاجیه نام دارد.
برای ترمیم پارگی شبکیه یا سوراخ ماکوال عمل جراحی ویترکتومی
انجام میشود که طی آن ژله زجاجیه از چشم خارج میشود و
بهجای آن حباب گاز یا روغن سیلیکون داخل چشم تزریق میشود.
حباب گاز یا روغن روی شبکیه فشار وارد میکنند و باعث میشوند
شبکیه در محل خود بچسبد .الزم است بهمدت چند هفته رو به
صورت خود بخوابید تا حباب گاز یا روغن سیلیکون بتوانند در
محل مناسبی از چشم قرار گرفته ،فشار الزمه را روی شبکیه وارد
کنند .در صورتی که حباب گاز استفاده شده باشد پس از مدتی
جذب بدن شده و مایع طبیعی داخل چشمی جایگزین آن میشود.
روغن سیلیکون خود بهخود جذب نمیشود و چند ماه بعد باید
طی عمل جراحی دیگری از چشم خارج شود .در مورد مدت زمان
الزم برای خوابیدن به صورت از چشم پزشک خود سوال کنید.
چرا به صورت خوابیدن مهم است؟
هنگامی که گاز یا روغن سیلیکون داخل چشم قرار میگیرند،
چون از مایع داخل چشمی سبکتر هستند در باالی آن قرار
میگیرند .چون شبکیه در پشت چشم قرار گرفته ،صورت شما
باید به سمت زمین باشد تا حباب به سمت پشت چشم رفته و
در محل مورد نظر فشار وارد کند .اگر این حالت درست رعایت
نشود ممکن است جراحی موفقیتآمیز نباشد .خوابیدن در جهت
اشتباه ممکن است به سایر نواحی چشم فشار وارد کند که میتواند
موجب بروز عوارضی مثل آب مروارید یا آب سیاه شود.
حتی موقع راه رفتن باید صورت رو به سمت زمین باشد
مگر اینکه چشمپزشک شما نظر دیگری داشته باشد .قرار گرفتن
صورت به سمت زمین شامل تمام موارد مثل ایستادن ،خوردن،
راه رفتن ،نشستن یا دراز کشیدن است .هنگام راه رفتن بهتر است
یک نفر به شما کمک کند تا احتمال بروز آسیب به حداقل برسد.
هنگام نشستن ،سعی کنید صورت خود را روی یک میز که
جلوی شما قرار گرفته بگذارید تا خستگی گردن و پشت به حداقل
برسد .دستهای خود را روی میز بگذارید و سر خود را روی
دستها قرار دهید.
هنگام دراز کشیدن ،باید صورت شما رو به زمین باشد و از
تماس مستقیم چشم عمل شده با بالش اجتناب کنید.
در مورد نحوه دقیق خوابیدن و میزان فعالیت مجاز پس از عمل
از چشم پزشک خود سوال کنید .توجه کنید که این موارد در مورد
جراحیهایی است که در آنها از گاز یا روغن سیلیکون استفاده
شده است .اگر پارگی شبکیه شما در نواحی خاصی از شبکیه باشد
ممکن است چشم پزشک روشهای دیگری را مثل خوابیدن به
پهلوها به شما توصیه کند .همینطور اگر در عمل جراحی از نوع
خاصی از روغن سیلیکون به نام سیلیکون سنگین استفاده شده
باشد نحوه خوابیدن شما کامال متفاوت خواهد بود .در این مورد
دستورات الزم را از چشم پزشک خود بخواهید.

vision, Feburary 2017

DW, March 2017

محققان دانشگاه ایندیانا در امریکا قبال سنسورهایی را ابداع
کرده بودند که میتواند با بو کردن نفس انسان پایین بودن قند
او را تشخیص بدهد .آنها حاال با مطالعه ادرار یکصد مرد که
با احتمال وجود سرطان پروستات نمونهبرداری شده و انجام
نوعی از اسپکترومتری به نام gas chromatography-mass
 spectrometryموفق به یافتن موادی در ادرار  90درصد از
مبتالیان به این سرطان شدند.
آنها میگویند اگر بررسیشان در تحقیقات گستردهتری که
انجام خواهند داد تایید شود میتوانند با تهیه سنسور بویایی که
این مواد را حس کند نیاز به انجام بیوپسی و نمونهبرداری را
برای تشخیص سرطان پروستات در بسیاری از افراد مرتفع کنند.

Medscape, April 2017

14

روزانمه

 16اردیبهشت  1396شماره 1024

تــازهها

المپیک  2020ژاپن

عدم تعادل باکتریهای شکـم؛
عامل اصلی سندرم خستگی مزمن
مطالعات محققان دانشگاه کلمبیا نشان میدهد میکروبیوم روده و معده
با سندرم خستگی مزمن مرتبط است .سندرم خستگی مزمن که گاهی به
عنوان خستگی مزمن و اختالل عملکرد ایمنی بدن شناخته می شود ،یک
وضعیت پیچیده پزشکی است که امکان بروز آن در زنان شایعتر است.
سندرم خستگی مزمن در یک دوره  6ماهه بررسی می شود .اگر شخص
در تمام این مدت احساس خستگی و کرختی داشته باشد و قادر به انجام
امور روزانه نباشد ،احتمال بیماری قوی است .احساس خستگی پس از
فعالیت شدید فیزیکی و فکری و عدم استراحت کافی کامال عادی است؛
ولی در سندرم خستگی مزمن ،احساس خستگی حتی پس از استراحت
نیز وجود دارد .احساس خستگی در افرادی که از این سندرم رنج می
برند ،پس از استرس شدیدتر می شود.
مطالعات جدید نشان میدهد عدم تعادل محیط باکتریایی روده و
معده،بااحتمالبروزاینوضعیتمرتبطاست.حدود90درصدمبتالیان
به سندرم خستگی مزمن ،به سندرم روده تحریک پذیر نیز مبتال هستند و
عامل این حالت نیز محیط باکتریایی شکم بوده که با بررسی باکتریهای
مدفوع قابل تشخیص است .مهمترین عالیم سندرم خستگی مزمن
عبارتند از :اختالل در حافظه کوتاه مدت و عدم تمرکز ،درد عضالنی،
درد مفاصلی که با تورم و قرمزی همراه نیست ،سردرد ،گلودرد مزمن،
حساسشدنغددلنفاویگردنوزیربغل،افسردگیواختالالتروانی،
لرز و تعریق شبانه ،سرگیجه و مشکالت تعادل ،غش کردن ،حساسیت به
بوی خاص ،سر و صدا و مواد غذایی ،اختالل خواب .محققان معتقدند
ایندستاوردگامموثریدردرمانسندرمخستگیمزمناستوهمچنین
نشان میدهد با تغذیه سالم و غلبه بر استرس میتوان تا حد زیادی با این
مشکل را حل کرد .به گزارش موسسه ملی بهداشت آمریکا ،تنها بیش از
یک میلیون نفر در این کشور به این اختالل مبتال هستند.
 ۲مه ۲۰۱۷

توکیو در معرض این خطر قرار دارد که
به یکی از ناسالمترین میزبانان المپیک
در طول سالها بدل شود ،چراکه بر سر
اعمال قوانین ضد دخانیات اختالفنظر
شدیدی ازلحاظ تاثیر بر درآمدهای
مالیاتی ،آزادیهای شخصی و خطرات
استنشاق دود محیطی وجود دارد.
به گزارش رویترز پایتخت ژاپن که
میزبان بازیهای تابستانی  ۲۰۲۰است،
از جانب کمیته بینالمللی المپیک ()IOC
تحت فشار است تا از ریودوژانیرو سایر
میزبانهای اخیر المپیک تبعیت کند و
سیگار کشیدن را در همه مکانهای
عمومی ممنوع کند تا محیط ورزشی
سالمی به وجود آید.
اما پیشنهاد ابتدایی برای ممنوعیت
کامل سیگار کشیدن در محیطهای دربسته
در سراسر ژاپن با مخالفت سیاستمداران
طرفدار سیگار کشیدن ،صاحبان
رستورانها و شرکت دخانیات ژاپن
روبرو شده است که یکسوم سهامش
متعلق به دولت است و در سال ۲۰۱۵
هفتصد میلیون دالر به دولت سود
پرداخت کرد.
وزارت بهداشت از این طرح پیشنهادی
عقبنشینی کرد و در طرح جدید کشیدن سیگار در
فضاهای دربسته حدود  ۳۰مترمربع مادامیکه تهویه
کافی وجود داشته باشد ،مجاز است.
اما مخالفان میگویند حتی این طرح جدید باعث
آسیب به کسبوکار بسیاری از رستورانها خواهد شد،
آزادی فردی را محدود خواهد کرد و درآمد مالیاتی
دخانیات را کاهش داد که در سال  ۱۵-۲۰۱۴به ۲
تریلیون ین ( ۱۸میلیارد دالر) رسید.
ناتسوکو تاکامی که کافهای در توکیو را اداره میکند
که بهقدر کافی کوچک است که بر اساس الیحه
تجدیدنظر شده مشتریان اجازه سیگار کشیدن داشته
باشند ،میترسد به خاطر اینکه نمیتواند از پس مخارج
سیستم تهویه برآید ،دچار زیان شود و درصورتیکه
یک مشتری سیگار روشن کند ،ممکن است ۵۰۰۰۰۰
ین جریمه شود .خود فرد سیگاری هم ممکن است
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ساخت پانسمان ضد باکتـری
از ترکیبات پوسته سختپوستـان
محققان دانشگاه لودز لهستان با استفاده از یک ترکیب ضد باکتری
موجود در پوسته سخت پوستان ،پانسمانی تولید کردند که خاصیت
ضدباکتریایی دارد و از عفونت جلوگیری میکند.
عفونت زخمهای ناشی از سوختگی ،زخم بستر و جراحی
یکی از مهمترین دالیل مرگ و میر بیماران است.
ماده اولیه ساخت این پانسمان ،پوشش هیدروژل است .هیدروژل
عالوه بر دوام باال و خاصیت ارتجاعی ،محل زخم را مرطوب نگه
میدارد تا دمای زخم کاهش یابد و درمان با سرعت بیشتری انجام
شود ،از طرفی به دلیل خاصیت کشسانی ،دقیقا محل زخم را پوشش
میدهد .در ساخت این پانسمان از ماده ای به نام کیتوزان استفاده
شده است که از پوسته سختپوستان از جمله میگو استخراج
میشود .کیتوزان عالوه بر خاصیت ضد باکتریایی ،کامال زیست
تخریبپذیر است .این ماده همچنین مانع از خونریزی محل زخم
میشود .برای ترکیب کیتوزان با هیدروژل ،از روشی به نام پرتوافکنی
استفاده میشود و با استفاده
از یک پلیمر آبدوست،
ساختار پانسمان با دوام باال
و خاصیت آنتی باکتریایی
بوجود میآید .این پانسمان
از نظر بیولوژیکی کامال فعال
است و سبب تسریع درمان
میشود.
 ۲مه ۲۰۱۷

استعمال دخانیات ممنوع!
۳۰۰هزار ین جریمه شود.
کمیته بهداشت حزب حاکم لیبرال دموکرات ()LDP
که حمایتش برای ورود این الیحه به صحن پارلمان
ضروری است ،با مقامات وزارت مالقات نمیکند و
میگوید این الیحه تجدیدنظر شده هنوز بیشازحد
سختگیرانه است.
رئیس کمیته ،نائومی توکاشیکی ،تایید میکند که
قانونی باید باشد که در مقابل دود سیگار محیطی
حفاظت ایجاد کند ،اما تاکید فرهنگی ژاپن بر آداب
معاشرت خوب و حساسیت نسبت نیازهای دیگران
باید برای میزبانی کفایت کند.
اما مقامات بهداشتی نظر دیگری دارند و به ۱۵۰۰۰۰
مرگ ساالنه در این کشور بر اثر استنشاق دود سیگار
محیطی عمدتا در میان زنان و کودکان اشاره میکنند.
یک مقام وزارتی که در تدوین این الیحه شرکت

داشت ،گفت« :مسئله آداب معاشرت نیست ،ما به تاثیر
دود سیگار بر سالمت توجه داریم».
او افزود« :ما بهطور اساسی به افراد دراینباره استقالل
دادهایم ،اما وضعیت تغییری نکرده است ،کارهای
بیشتری باید انجام شود».
اکنون نامحتمل به نظر میرسد که این الیحه در
دوره جلسات کنونی پارلمان که در  ۱۸ژوئن پایان
مییابد ،به رای گذاشته شود.
قوانین چهلتکه
پنجاه سال پیش حدود نیمی از ژاپنیها سیگار
میکشیدند .این رقم اکنون به  ۱۸درصد افت کرده است
و محلهای مجاز سیگار کشیدن بهطور قابلتوجهی
کاهش یافته است ،اما قوانین سیگار کشیدن از شهری
به شهر دیگر و درون توکیو از بخشی به بخش دیگر
متفاوت هستند .مجازات در این مورد مالیم و اعمال

قانون ضعیف است.
یک قانون مربوط به سال ۲۰۰۳
رستورانها و سایر مکانهای عمومی را
«ترغیب میکند» که مکانهای جداگانهای
برای افراد سیگاری و غیر سیگاری ایجاد
کنند ،اما مجازاتی برای تخطی از این
قانون تعیین نکرده است.
گرچه سیگار کشیدن درون مدارس و
بیمارستانها ممنوع است ،اما در محوطه
آنها مجاز است و ماشین خودکار فروش
سیگار در یک ساختمان فرعی وزارت
بهداشت به کار مشغول است.
ژاپن به گزارش سازمان جهانی
بهداشت ازلحاظ مقررات ضد سیگار
که برحسب انواع مکانهای عمومی کامال
عاری از دود سیگار سنجیده میشوند ،در
ته جدول قرار میگیرد .الیحه پیشنهادی
تجدیدنظر شده در صورت تصویب تازه
ژاپن را به دومین کشور در میان چهار
کشور در ته جدول ارتقا میدهد.
سازمان جهانی بهداشت با کمیته
بینالمللی المپیک همکاری میکند تا
مکانهای برگزاری بازیها عاری از
دود سیگار شوند ،گرچه جان کوتس،
معاون این کمیته گفت سازمان متبوعش
نمیتواند فراتر از محلهای برگزاری مسابقات و دهکده
المپیک ممنوعیتی برای سیگار کشیدن اعمال کند.
برزیل پیش از المپیک ریو در سال  ۲۰۱۶ممنوعیت
فراگیر سیگار کشیدن در مکانهای دربسته را به تصویب
رساند و ممنوعیتهای مشابهی در المپیک زمستانی
ونکوور کانادا و نیز بازیهای  ۲۰۱۲لندن اعمال شدند.
در المپیک زمستانی سوچی روسیه در سال  ۲۰۱۴فقط
ممنوعیت محدودی در شهر برای سیگار کشیدن اعمال
شد ،اما ممنوعیت گسترده کشوری چند ماه بعد به اجرا
درآمد .پکن ممنوعیت محدود موقتی در سال ۲۰۰۸
را اعمال کرد ،اما اعمال ممنوعیت فراگیر نبود .چین
در سال  ۲۰۱۵هنگام میزبانی مسابقات قهرمانی جهان
ممنوعیت سختتری را تصویب کرد.

خبــر

چـرا مغـز بعضـی لهجـههـا را بهتـر میفهمـد؟
سپید :پژوهش جدیدی نشان میدهد مغز
ما به لهجههای مختلف پاسخ متفاوتی دارد.
اگر بتوانیم لهجهی یک خارجی زبان را
تشخیص دهیم آن را بهتر درک میکنیم.
وقتی به لهجهای متفاوت گوش میکنیم
در مغز ما چه اتفاقی میافتد؟
این پژوهش چطور انجام شد؟
 Janet van Hellیکی از نویسندگان این
مقاله هلندی است .او از تجربهی خود در
مهاجرت به آمریکا برای آغاز این پژوهش
استفاده کرده است.
جایی که او زبان انگلیسی را بهعنوان زبان دوم صحبت
میکند Hell .متوجه تغییراتی در ارتباطش با مردم شده
بود« .من ناگهان متوجه شدم یک لهجهی خارجی دارم و
دیگران حرفهای مرا جور دیگری برداشت میکنند .ارتباط
من با دیگران تغییر کرده بود و میخواستم بدانم چه چیزی
باعث این اتفاق شده است».
او و سارا گری استاد ادبیات و زبانهای مدرن در
دانشگاه فوردهام تصمیم گرفتند فرآیندهای مغزی را در
این خصوص بررسی کنند.
آنها میخواستند بدانند در مغز افراد تک زبانه که تنها
به انگلیسی صحبت میکنند ،وقتی با لهج ه خارجیها گوش
میکنند چه اتفاقی میافتد ۲۹ .دانشآموز همکالسی که در
پنسیلوانیای مرکزی زندگی میکنند به جمالت انگلیسی
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با لهجه آمریکایی و انگلیسی با لهجه چینی گوش دادند.
بعضی جمالت مشکل گرامری و لغوی داشتند .مثال She
را بهجای  Heبه کار بردند و یا از جملهای استفاده کردند
که «Kaitlyn traveled across the ocean in a cactus
 »to attend the conferenceکلمهی کاکتوس ()cactus
کامال اشتباه بهکاربرده شده و باید از هواپیما ()airplane
استفاده میشد.در حالی که دانشجویان به این جمالت گوش
میدادند ،فعالیت الکتریکی مغز آزمودنیها بررسی شد.
مغز به لهجههای آشنا چه پاسخی میدهد؟
بررسی دادههای  EEGنشان داد که مغز به لهجههای
مختلف پاسخ متفاوتی میدهد .پژوهشگران از افراد پرسیدند
آیا لهجه را شناختهاند یا نه .کسانی که لهج ه چینی را شناخته
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بودند پاسخ مغزی قویتری داشتند.
مغز این افراد هم در جمالت آمریکایی و
هم در چینی ،به مشکالت گرامری و لغوی
جمالت پاسخ داده بود.
اما کسانی که نفهمیده بودند این لهجه
چینی است ،به مشکالت گرامری و لغوی در
جمالت ،پاسخ مغزی مشخصی نشان ندادند.
کسانی که لهج ه چینی را شناخته بودند
پاسخ مغزی قویتری داشتند .مغز این افراد
هم در جمالت آمریکاییی و هم در چینی،
به مشکالت گرامری و لغوی جمالت پاسخ
داده بود .این پژوهش در مورد این بود که یک
انگلیسیزبان چطور لهجههای مختلف را پردازش میکند.
بنابراین شرایطی که ما فارسی زبانان که انگلیسی را بهعنوان
زبان دوم صحبت میکنیم متفاوت است.
گری و هال در حال حاضر در حال بررسی شرایط
مغزی افراد دوزبانه هستند یعنی درواقع شرایط مشابه ما در
کشورهای خارجی را بررسی میکند .اینکه مغز دوزبانهها
به لهجههای مختلف چطور پاسخ میدهد و چطور شنیدن
لهجهی مشابه با خودشان در فهم به آنها کمک میکند.
احتماال این قضیه در مورد لهجه های محلی در زبان
فارسی هم صدق کند .لهجههایی مثل کردی و ترکی و لری
که با گویش معیار فاصله دارند .آیا شما جمالت با لهجههای
دیگر را بهراحتی متوجه میشوید؟
 1مه 2017

تاثیـرسـن پـدر بـر
ت اجتماعیکودک
مهار 
نتایج بررسیهای جدید نشان داده است،
سن پدر در زمان تولد فرزند در مهارت
اجتماعی کودک تاثیر دارد .کودکان متولد
شده از پدران خیلی جوان یا مسن (سن زیر
 25یا باالتر از  51سال) رشد اجتماعی را
بهتر نشان میدهند .سن پدر در رفتارهای
اجتماعی مانند بیشفعالی و هوش عاطفی
هم تاثیر میگذارد.
محققان مرکز اوتیسم در شهر نیویورک
با بررسی رفتار اجتماعی کودک از کودکی
تا نوجوانی دریافتند کودکانی که از پدران
خیلی جوان و یا مسن بدنیا میآیند ،رفتار
اجتماعی را بیشتر نشان میدهند .محققان
اظهارکردند:مهارتاجتماعیکودکازسن
پدر تاثیر میپذیرد .مطالعات قبلی نشان داده
است سن پدر در ابتال کودک به اوتیسم و
اسکیزوفرنی نیز تاثیر دارد .با این حال ،سن
مادر با رفتار اجتماعی کودک ارتباطی ندارد.
محققان برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی
کودک و ارتباط آن با سن پدر در زمان
لقاح ،این بررسی را بر روی بیش از 15
هزار دوقلو چهار تا  ۱۶ساله انجام دادند.
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تــازهها

 10اشتباه رایج در مورد جوش بزرگسال ها
اگر در دوران نوجوانی با جوشهایی روی صورت خود
زندگی کرده باشید،احتماال توصیههای مختلفی را مربوط
به چرایی و نحوه جلوگیری از جوشها شنیدهاید.برای مثال
میتوانبهتوصیههاییهمچون«مصرفچیپسسیبزمینی
در شما زیاد است!» «به حد کافی صورتخود را نمیشویید!»
و «مصرف شکالت را کم کنید!» اشاره کرد .حقیقت این
است که بیشتر دانستههای شما در مورد جوش دوران
نوجوانی و همچنین جوش دوران بزرگسالی ممکن است
اشتباه یا بهنوعی افسانه باشند .به همین دلیل در ادامه به
بعضی از افسانههای مربوط به جوش ،مخصوصا جوش
بزرگسالها اشاره میکنیم.
 1بزرگسالها دچار جوش نمیشوند .این یک تصور
کامال اشتباه است.نظرسنجیهای مختلف نشان میدهند که
شمار زیادی از بزرگسالها در  40 ،30و حتی  50سالگی
خود دچار جوش میشوند.جوشی که در  36سالگی خود
به آن دچار میشوید ممکن است با جوشی که در سن
 16سالگی خود به آن دچار میشوید ظاهر متفاوتی داشته
باشد.در سن  36سالگی ممکن است جوش بهصورت
برآمدگیهای مایل به قرمز در اطراف دهان و فک شما ظاهر
شود،اما در سن  16سالگی معموال فرد دچار جوشهای
سرسفید و سرسیاه در تمام پیشانی،بینی و گونههای خود
میشود.بنابراین ،این را باید گفت که فرد ممکن است در
دوران بزرگسالی خود نیز دچار جوش شود ،هرچند شکل
ظاهری جوش ممکن است متفاوت باشد.
 2خوردن شکالت و نوشیدنیهای گازدار میتواند
باعث جوش شود .دکتر آمی دریک،متخصص
پوستشناسی در یکی از شهرهای ایالت ماساچوست
میگوید«:این نظر که شکالت و کافئین میتوانند باعث
جوش شوند هنوز به اثبات نرسیده است».در بعضی از
تحقیقها آمده است که محصوالت شیری میتوانند روی
جوش تاثیر بگذارند که این تاثیر به دلیل وجود هورمونها
و باکتریهایی در شیر است.دکتر دریک در مورد تاثیر
محصوالتشیریمیگوید«:باوجوداین،اطالعاتمربوطبه
تاثیراینمحصوالترویجوشقویومحکمنیست،امامن
توصیه نمیکنم که یک خانم سیساله نیازمند به محصوالت
شیری مصرف این محصوالت را به دلیل تسکین جوش
خود کم کند،چون این خانمها برای سالمتی استخوان خود
به محصوالت شیری نیاز دارند».
 3استرس باعث جوش میشود .این افسانه یا تصور
غلط ممکن است با حقیقت سازگار باشد،اما بهسختی

بزرگسالها هم جوش میزنند!
میتوان میزان تاثیر استرس روی جوش را تعین کرد.دکتر
دریک میگوید«:در بعضی از تحقیقهای بیانشده است که
دانشجوها در روزهای امتحان پایانترم با بروز جوشهای
بیشتری مواجه میشوند،اما به قاطعیت نمیتوان گفت که
استرس ناشی از امتحان دلیل بروز جوشها است».درنتیجه
میتوان گفت که همه دانشجوها در زمانهای پراسترسی
همچون امتحان با جوشهای بیشتری مواجه نمیشوند.
بنابراین،به عقیده دکتر دریک « استرس ممکن است در
ایجاد جوش نقشی را ایفا کند،اما تحقیقات بسیار خوبی
وجود ندارند که نشان دهند هورمونهای استرس میتوانند
باعث بدتر شدن جوش شوند».
 4از کرم ضدآفتاب استفاده نکنید،چون باعث بدتر
شدن جوش شما میشود .استفاده از کرمهای ضدآفتاب
مناسببههیچوجهباعثبدترشدنجوشنمیشود.کرمهای
ضدآفتابشیمیاییمانندهلیوپلکس()Helioplexطییک
واکنش شیمیایی اشعه فرابنفش خورشید را پراکنده میکنند
که همین امر میتواند باعث برآمدگیهای ناشی از گرما
( )heat bumpsشود .بنابراین ،اگر مستعد جوش

هستید،توصیهمیشودکهبهجایکرمهایضدآفتابشیمیایی
ازکرمهایضدآفتابفیزیکیماننداکسیدرویاستفادهکنید.
 5علت بروز جوش روی صورت این است که به حد
کافی صورت خود را نمیشویید .دکتر دریک میگوید«:در
بعضی از تحقیقها که روی نوجوانان انجامگرفته است
محققان دریافتند که شستن صورت برای دو بار در روز
موثرتر از شستن صورت برای یکبار در روز است،اما
توصیه میشود که بیشتر از دو بار صورت خود را نشویید،
چون هیچ الزامی وجود ندارد و ممکن است شستن زیاد
پوست صورت شما را خشک کند ».عالوه بر این،دکتر
دریک میگوید«:شویندههای صورت تنها برای پنج ثانیه
روی پوست صورت باقی میمانند ،چون آب آنها را
از روی صورت میزداید،اما محصوالت بدون آبکشی
( ) Leave-onمانند کرمهای رتینوئید ثمربخشتر هستند».
 6اگر با بروز جوش مواجه شدید دیگر نمیتوانید
آرایش کنید .بعضی از مواد آرایشی میتوانند باعث بدتر
شدن جوش شوند.برای مثال،میتوان به کرم پودرهای مایع
غلیظ اشاره کرد که منفذهای پوست را مسدود میکنند.دکتر

سه قانون طالیی برای آنکه بیشتر کتاب بخوانید
سپید :حتما شما هم تا به حال بسیاری از کتابها را به دست
گرفتهاید و در حالی که میل زیادی به خواندشان داشتهاید ،آنها
را نیمهکاره یا حتی نخوانده ،رها کردهاید .احتماال بسیاری از شما
دوست دارید یک روز بتوانید «در جستجوی زمان از دست رفته»،
رمان مفصل پروست را بخوانید .شاید تا به حال شاهکار تولستوی،
«جنگ و صلح» را ورق زده و حتما نیمنگاهی به رمان «جننامه»
داشتهاید و احتماال به خواندن آنها تا خط آخر فکر کردهاید .اما
چه کنیم که خواندن کتاب آن هم از نوع قطورش ،از یک آرزوی
درونی تبدیل به یک واقعیت شود؟
قانون اول :کتابی را انتخاب کنید که موضوعش را دوست دارید
بسیاری از کتابها در زمینههای مختلف موجود است که نخواندنشان،
ممکن است یک پرستیژ منفی داشته باشد .بسیاری از افراد با این
فکر کتابی را خریده ،اما هنوز به سراغ آن نرفتهاند .مهمترین
دلیل این نکته این است که آنها به موضوع کتاب عالقهمند
نیستند ،اما نمیخواهند این را بپذیرند .پس وقت و پول خود را
برای خرید کتابهایی که با موضوعشان ارتباط نمیگیرید ،هدر
ندهید .این کار ممکن است دانش شما را افزایش دهد؛ اما شما
را کتابخوانتر نمیکند.
قانون دوم :کتابها را مال خود کنید
یک قانون ساده برای خواندن بیشتر کتاب این است که کتابهایی
را که به آنها عالقهمندید ،بخرید .این کار به شما قدرت انتخاب
بیشتری برای انتخاب کتاب از کتابخانه شخصیتان میدهد« .شان
پاریش» بهعنوان روزنامهنگار در این مورد مینویسد« :قبال از رفتن
به کتابخانه خیلی خوشم میآمد ،االن هم بدم نمیآید .اما در گذر
زمان متوجه شدم که اگر میخواهی کتابی را از نظر ذهنی ،مال خود
بدانی ،باید آن کتاب بیصاحاب شده را بخری و ببری خانه!» البته
این کار لزوما به خواندن منجر نمیشود .بسیاری از کتابهای قطور
بعد از خرید اگر تبدیل به پایه نگهدارنده مانیتور نشوند ،سالها در
کتابخانهها خاک میخورند! با این حال این راهکار باعث میشود
کتابهایی که به آنها عالقهمندید ،همیشه در دسترستان باشد
و این عامل احتمال خواندنشان را افزایش میدهد .اگر هرروز
اندازه زمان خوردن یک وعده غذا (!) کتاب بخوانید؛ هنوز به نیمه
سال نرسیده ،مفصلترین شاهکار جهان یعنی رمان هفت جلدی
«در جستجوی زمان از دست رفته» را خواندهاید!
قانون سوم :میل دارید روزی چند کلمه ،کتاب بخوانید؟
اجازه بدهید از کلمات شروع کنیم .در حالت استاندارد در هر
صفحه کتاب چاپی ،حدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰کلمه جا میگیرد .سرعت
خواندن هم در پایینترین حالت ممکن به چیزی حدود ۱۸۰

کلمه در دقیقه میرسد .یعنی در سادهترین حالت ممکن ،در یک
ساعت میتوانید  ۴۳صفحه کتاب بخوانید خب بیایید فرض کنیم
هر شخص میخواهد در روز تنها یک ساعت مطالعه کند .در این
صورت او در یک هفته میتواند یک کتاب سیصد صفحهای را
به پایان برساند.
بسیاری ممکن است این محاسبه را ساده انگارانه قلمداد کنند.
مثال بگویند تمام کتابها را نمیتوان با یک سرعت خواند (مثل
کتابهای علمی و یا فلسفی) یا اینکه در تمام روزهای هفته،
نمیتوان حتی یک ساعت هم به مطالعه پرداخت .قبول است.
بیایید بازهم فرمول راحتتری را پیشنهاد بدهیم .اگر بهجای ۴۳
صفحه در روز شما فقط  ۳۰صفحه مطالعه کنید و از طرفی دو
روز هم در هفته اصال دلتان نخواهد ،حتی یک صفحه کتاب هم
ورق بزنید با این روش باز هم ماهانه  ۶۰۰صفحه کتاب مطالعه
کردهاید ۶۰۰ .صفحه یعنی حدود یک تا دو کتاب با حجم متوسط
در ماه .ششصد صفحه یعنی حجمی بیشتر از حجم بسیاری از
کتابهای پرفروش دیجیکاال مثل« :نبرد من»« ،امپراطوری اپ»،
«صدسال تنهایی»« ،جهانهای موازی» و ...حال اگر همینطور آهسته
اما پیوسته و مستمر بهپیش بروید ،این آمار در سال چیزی حدود
 ۷۲۰۰صفحه میرسد .یعنی اگر با ریتمی اندازه زمانی که برای
خوردن یک وعده غذا (!) در روز سپری میکنید ،کتاب بخوانید؛
هنوز به نیمه سال نرسیده ،مفصلترین شاهکار رمان جهان یعنی
دوره هفت جلدی «در جستجوی زمان از دست رفته» را خواندهاید!
با این محاسبات ساده ،فکر کنید چند کتاب میشناسید که هنوز
سراغشان نرفتهاید؟
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دریک میگوید«:اما کرم پودرهای سبکتر و رقیقتر مانند
کرم پودر معدنی بهمانند کرم پودرهای غلیظ باعث تشدید
جوش نمیشوند».دکتر دریک اضافه میکند«:اگرچه برای
مخفی کردن یا پوشاندن جوشها کرم پودرهای غلیظتر
کارایی بهتری دارند،اما این را باید در نظر داشت که چنین
کرم پودرهایی میتوانند باعث بدتر شدن جوشها شوند».
 7جوش تنها یک مشکل آرایشی است .جوش میتواند
نتایج بلندمدتی روی نحوه احساس شما نسبت به خودتان
داشته باشد.عالوه بر این،اگر جوش را درمان نکنید یا بهطور
نامناسب آن را مدیرت کنید ممکن است بهصورت زخمهای
دائمی روی صورت شما باقی بمانند.
 8در صورت ابتال به جوش باید منتظر بمانید تا باگذشت
زمان مشکل جوش شما برطرف شود .در حال حاضر
درمانهای بسیار زیادی برای مشکل جوش وجود دارند
و متخصص پوست شما میتواند بهترین گزینه درمانی را
برای شما تجویز کند.
 9میتوانید با ساییدن جوش خود آن را برطرف کنید.
ساییدن جوش بدترین کاری است که میتوان انجام داد.
دکتر دریک میگوید«:بعضی از افراد ساعتهای زیادی از
وقت خود را صرف بیرون کشیدن شیره کشدار موجود در
جوش میکنند تا با این کار جوش خود را درمان کنند،اما
کندن پوست که در حین انجام این کار رخ میدهد یکی از
اصلیترین راهها برای دچار شدن به زخم است».او اضافه
میکند «:اگر یک جوش بزرگ روی صورت خود دارید
و مجبور هستید که به مهمانی بروید،توصیه میشود که
بهجای کندن پوست خود از متخصص خود بخواهید تا با
یک تزریق اندازه جوش شما را کاهش دهد».
 10اگر بزرگسال هستید،تنها به داروخانه بروید و از
پیشخوان لوازمآرایشی یک کرم صورت یا یک شوینده
صورت خوب تهیه کنید .دکتر دریک میگوید«:اکثر افراد
برای رفع مشکل جوش خود به داروخانهها یا مراکز فروش
وسایل آرایشی میروند و محصوالتی را میخرند و این
زحمت را به خود نمیدهند که برای درمان اصولی و
دقیق خود به یک کارشناس و متخصص پوست مراجعه
کنند».دکتر دریک اضافه میکند«:کاری که پوستشناسها
میتوانند برای جوش شما انجام دهند بسیار مفیدتر از
کاری است که محصوالت غیر تجویزی میتوانند انجام
دهند،مخصوصا اگر از یک مشکل پوستی رنج میبرید».
مصطفی صداقت رستمی
webmd

رعـد و بـرق میتـوانـد
بـاعـث بـروزآسـم شـود
پیش بینی آب و هوا ممکن است به درمان خس خس سینه درکارگران
عمومی و اورژانس کمک کند .باران اغلب گردههایی را که باعث بروز
آسم در بین افراد میشود را پاک میکند .اما مطالعه جدید نشان میدهد
که رعد و برق ممکن است باعث شیوع بیماری آسم شود.
به عنوان مثال در سال  2016در استرالیا با وزش بادهای شدید و رعد
و برق موجب باال رفتن غلظت گردهها و عود آسم شد .که این عامل
باعث مرگ و میر باال و مشکل تنفسی شدید در بین مردم استرالیا شد.
مطالعه جدید توضیح میدهد که بارش شدید باران و باال رفتن
رطوبت باعث باال رفتن غلظت ذرات ریز گرد میشود .رعد و برق
باعث باال رفتن فعالیت الکتریکی در گردهها میشود و بادهای قوی
و طوفان باعث گسترش آنها میشود در نتیجه این عوامل منجر به
شیوع آسم میشود .استاد جغرافیای دانشگاه گرجستان بیان میکند:
رعدوبرق پدیدهای بسیار پیچیده و شامل فعلوانفعاالت حساسیتزا
میشود ،که گروههای حساس را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی بیان میکند مطالعات ما ممکن است بتواند بروز رعدوبرق
و باد را پیشبینی کند؛ تا مانع از بروز آسم که معموال با رعدوبرق
همراه است ،شود .محققان پیشنهاد میکنند با استفاده از ابزارهای
مدلسازی میتوانند خدمات عمومی و اضطراری الزم درزمینه شیوع
آسم ناشی از رعد برق را ارائه دهند .مارشال چوپان استاد جغرافیا و
علوم جوی در دانشگاه جورجیا در ادامه میگوید درحالیکه مطالعات
هنوز قابلیت پیشبینی شیوع آسم ناشی از رعدوبرق را نداشته است،
روش ما میتواند راهحلی برای حل این پازل باشد ،تا هشدار الزم را به
مقامات بهداشتی عمومی دهد .این مطالعات اخیرا در نشریه کاربردی
هواشناسی و اقلیمشناسی منتشر میشود.
Health Day

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

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی ابنسینای بزرگ
مدیرمسوول و سردبیر  :امیرعباس فتاحزاده

چاپ :شرکت هممیهن
شماره تلفن روابط عمومی26151256:

با ما در ارتباط باشیدsepidnewspaper :

خبر

آموزش شگردهای
تبلیغ داروی الغری
سپید :رادیو صبا در برنامه «چه خبر» به
مخاطبان از شیوهها و ترفندهای جدید
مبلغان داروهای الغری آگاهی میدهد.
این برنامه ازاینپس روزهای چهارشنبه
پخش میشود .در این برنامه سعی شده
با زبان طنز مخاطبان در جریان آخرین
وجدیدترینشگردهایترغیبکنندگان
داروهای غیرمجاز الغری قرار بگیرند.
«چه خبر» برنامهای است در راستای
آگاهی بخشی و نشاطآفرینی که گروه
مسابقات و تفریحات رادیو صبا آن
را به تهیهکنندگی و نویسندگی مهدی
استاد احمد و گویندگی سجاد شهرابی
هرروز ساعت  ۱۰:۱۵به مدت  ۱۵دقیقه
روی موج اف ام  ۱۰۵.۵مگاهرتز پخش
میکند.

انتخابات جشنواره
موسیقی سبز
به تعویق افتاد

مهر :به گفته دبیر نخستین جشنواره
ملی موسیقی سبز ،این رویداد هنری به
دلیل همزمانی با ایام انتخابات ریاست
جمهوری با تأخیر نسبت به زمان
اعالمشده برگزار میشود.
فرهاد هراتی دبیر نخستین جشنواره ملی
موسیقی سبز گفت«:طبق جلسات و
مشورتهایی که با دوستان کارشناس
و همچنین دبیرخانه مرکزی جشنواره
ملی موسیقی سبز داشتیم تصمیم گرفته
شد برای انسجام هرچه بیشتر این دوره
از جشنواره و برگزاری پرشور آن ،تاریخ
برگزاری جشنواره را از فروردین و
اردیبهشتماه به هفتههای دوم یا سوم
تیرماه منتقل کنیم ».او ادامه داد« :با
توجه به نزدیکی ایام انتخابات ریاست
جمهوری و تمرکزی که عموم جامعه
به این فضای مهم و تأثیرگذار دارند ما
نیز تصمیم گرفتیم برای حفظ اهمیت
جشنواره و اجرای بهتر برنامههایی که
برای برگزاری این رویداد در نظر گرفتیم
زمان برگزاری جشنواره را به تعویق
بیندازیم تا هنرمندان با آرامش بیشتری
نسبتبهاجراوتولیدآثارشاناقدامکنند».
دبیرنخستینجشنوارهملیموسیقیسبز
در پایان بیان کرد« :برگزاری هر جشنواره
موسیقایی کار بسیار دشواری است که
امیدوارم با حمایت و همراهی موسیقی
دوستانبتوانیم شاهدبرگزاری جشنواره
منسجم و پرباری باشیم که بتواند در
حفظ و حراست از محیطزیست نقش
قابلتوجهی را ایفا کند ».جشنواره
موسیقی «سبز» باهدف جمعآوری و
خلق آثار فاخر موسیقیایی در حوزه
محیطزیست و مبدل شدن جمهوری
اسالمی ایران به گرانیگاه دغدغههای
محیطزیستی در جهان و ایجاد رغبت
مضاعف در هنرمندان این عرصه برای
تولید آثار جدید در تمامی بخشهای
موسیقی اعم از کالسیک ایرانی ،پاپ،
الکترونیک ،مدرن ،راک ،جز ،بلوز،
تلفیقی ،بیکالم ،موسیقی نواحی،
ارکسترال و کرال ،ترانهها و موسیقی
کودکانه توسط دفتر مشارکتهای
مردمی سازمان حفاظت محیطزیست
برگزار میشود.

نشانی :پاسداران ،کوهستان ششم ،پالک 9
سازمان آگهیها24581112 :

sepidonline

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

email: info@sepidonline.ir

روزنامه سپید نشریهای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر میشود و
بهنشانی ایشان ارسال میگردد .این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامهفروشیها عرضه نمیشود.
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تصويرروز

زجر
سرطان
بدخیم را
کشیدم

تأسف چهرههای مشهور جهان از مرگ جاناتان دمی

سرطان مری و عوارض
قلبیکارگردان
«سکوت برهها»
را از پا درآورد
اسکرین دیلی :با درگذشت جاناتان دمی
کارگردان نامدار سازنده «سکوت برهها»،
چهرههای مطرحی چون مارتین اسکورسیزی،
ادگار رایت و کوین اسمیت از او تجلیل کردند.
با درگذشت جاناتان دمی کارگردان  ۷۳ساله
آمریکایی برنده اسکار که براثر سرطان مری و
عوارض ناشی از بیماری قلبی از دنیا رفت،
چهرههای صنعت فیلم به ادای احترام به او
در رسانههای اجتماعی پرداختند.
مارتین اسکورسیزی کارگردان مطرح با انتشار
بیانیهای دراینباره نوشت« :هر بار که به سراغ
جاناتان رفتم او با شور و اشتیاق و هیجانزده
درباره یک پروژه جدید فکر میکرد .او از
فیلمسازی لذت میبرد .تصاویر او دارای غنائی
شاعرانه و درونی شده است که با ساخت
داستانهایی چون «سکوت برهها» به سطح
خارجی راه مییافت».
او افزود« :برای جاناتان بهعنوان یک فیلمساز
احترام و تحسین زیادی قائلم ،عاشق تازگی
سبک او و استفاده بسیار خوب او از موسیقی
از بادی هالی تا میلوش روزنا هستم .خیلی

بازتاب

پستی با جمالتی از خود این کارگردان یادش
را گرامی داشت و نوشت« :شانس ساختن یک
فیلم که از مسیر خیال میگذرد با تمرکز بر
مسایلی که بهشدت به آنها اهمیت میدهی
واقع ًا باالست».
استیون کینگ نویسنده پرفروش نیز یاد دمی
را در توییتی زنده کرد و نوشت« :او یکی از
آ ن آدمهای واقع ًا خوب بود».
دیوید سیمون تولیدکننده سریال «وایر» در
بیانیهای از دمی بهعنوان «مردی گرم و مهربان»
یادکرد و گفت همیشه آرزو داشت با این
کارگردان کار کند و این اتفاق دو بار بسیار
نزدیک بود عملی شود.
کوین اسمیت کارگردان «کارمندان» گفت که
عاشق جاناتان دمی بود و او برایش چون
پلی برای قصهگویی صمیمانهترین لحظات
سینمایی بود.
اندرو استنتون کارگردان انیمیشن «وال-ای»
نیز نوشت« :روحش در آمرزش .از دست
دادنش خیلی زود بود».
جان رانسون نویسنده نوشت« :باور نمیکنم

جاناتان دمی درگذشته باشد .او کسی است
که بهترین فیلم زنده کنسرت را ساخت».
رییس شراسمیت بازیگر «لیگ جنتلمنها»
نوشت« :شنیدن درگذشت جاناتان دمی
تأسفبار است .او مردی بود که «سکوت
برهها»ی فوقالعاده را برای ما به ارمغان آورد.
روحش شاد».
سرویس آنالین  MUBIنیز با انتشار تصویری
از دمی با آنتونی هاپکینز از صحنه فیلمبرداری
«سکوت برهها» یاد او را گرامی داشت.
جاناتان دمی سازنده «سکوت برهها» در سال
 ۱۹۹۱است .این فیلم دلهرهآور که درباره
پزشکی آدمخوار و قاتلی روانی است و
یکی از سه فیلم تاریخ سینماست که در پنج
بخش اصلی جوایز آکادمی شامل بهترین
فیلم ،بهترین کارگردان ،بهترین بازیگر مرد
برای آنتونی هاپکینز ،بهترین بازیگر زن برای
جودی فاستر و بهترین فیلمنامه اقتباسی برنده
اسکار شد« .ریکی و فلش» آخرین فیلم او
بود که با بازی مریل استریپ و کوین کالین
سال ۲۰۱۵اکران شد.

علی ربیعی وزیر کار به همراه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،از مصدومان
حادثه انفجار معدن آزادشهر در بیمارستان گنبد عیادت کردند.
ایرنا

امدادرسانی نیروهای هالل احمر به آسیب دیدگان ریزش معدن زمستان یورت
در آزادشهر گلستان.
تسنیم

قهرمان پرورش اندام از مسابقههای آرنولد کالسیک جا ماند

ایسنا :عادل باوی قهرمان پرورش اندام
ایران روز دوشنبه در حین تمرین برای
حضور در رقابتهای آرنولد کالسیک دچار
ایست قلبی شد ولی خوشبختانه ظهر روز
شنبه به هوش آمد .عادل باوی قهرمان
پرورش اندام کشورمان که قرار بود روز
چهارشنبه با کاروان ایران عازم مسابقههای
آرنولد کالسیک در آفریقای جنوبی شود ،به
دلیل ایست قلبی به بیمارستان منتقل شد.
او دیروز در حین تمرین در باشگاه بهیکباره

سه چهار دو

چیزهای دیگری هم هست که خارج از
توان گفتن است و من بهسختی میتوانم به
یاد بیاورم او کارش را از چه زمانی شروع
کرد .او را بهعنوان یک دوست نیز بسیار
دوست داشتم و برای من او همیشه جوان
بود .دوست جوان من .فکر از دست دادن
او برایم غیرممکن است».
ران هاوارد کارگردان نیز در توییتی نوشت که
دمی«یکهنرمندبزرگ،یکانساندوست،یک
فعال اجتماعی و یک همکار دلگرمکننده» بود.
ادگار رایت کارگردان مطرح نیز در توییتی از
دمی بهعنوان یک چهره بزرگ یادکرد و افزود
که او میتوانست از پس انجام هر کاری برآید.
بری جنکینز کارگردان «مهتاب» نیز گفت:
«دمی مهربانترین و بخشندهترین بود .یک
روح عظیم .او با عشق زندگی کرد .روحش
قرین آمرزش».
الیجا وود بازیگر «ارباب حلقهها» در توییتری
نوشت که بسیار غمگین است که میشنود
جاناتان دمی درگذشته است.
سایت رسمی جشنواره ترایبکا نیز با انتشار

سید حسن هاشمی وزیر بهداشت ،روز پنج شنبه بیمارستان فوق تخصصی شهید
دوران را افتتاح و سپس در آیین افتتاح همزمان  224پروژه بهداشتی و درمانی
استان فارس بصورت ویدئو کنفرانس شرکت و در پایان از اساتید و پیشکسوتان
پزشکی شیراز تجلیل کرد.
ایرنا

باوی از کما درآمد

دچار مشکل در ناحیه قلب خود میشود و
پس از گذشت ساعتی دچار ایست قلبی
میگردد .در اثر این ایست ناگهانی ،دو
کلیه این ورزشکار نیز ازکارافتاده و اکنون
وضعیت مناسبی ندارد .اما خوشبختانه عادل
باوی ظهر به هوش آمده و همچنین مداوای
کلیههای او به دیالیز جواب داده است.
او هماکنون در بیمارستان امام خمینی اهواز
بستری است و به گفته پزشک معالج او
و مسئوالن بخش بیمارستان ،خطر رفع

شده است ولی او برای بهبود وضعیت
جسمانیاش باید همچنان بستری باشد.
با توجه به وقوع این اتفاق ناگوار
برای عادل باوی ،بهاحتمال قطعی او
حضور در مسابقههای آرنولد کالسیک
را از دست میدهد .یکی از مسئوالن
فدراسیون پرورش اندام با تائید این خبر
عنوان کرد« :ایست قلبی عادل باوی هیچ
ربطی به مصرف مکملها و سایر شرایط
تمرین او نداشته است».

رقابتهای قهرمانی کشور دو و میدانی جانبازان ،معلوالن ،نابینایان و کمبینایان
وگرامیداشت روز ملی خلیج فارس با نظارت کمیته بینالمللی پارالمپیک،
ازصبح روز پنجشنبه آغاز شد.
مهر

پارگی رباط صلیبی ستاره سپاهان تایید شد

ایمنا :پزشک تیم فوتبال سپاهان گفت« :با توجه به مشخصات
ظاهری ،آسیبدیدگی حسنزاده جدی است ولی امیدوارم
نیاز به عمل جراحی نداشته باشد ».محمدجعفر رشادی در
خصوص مصدومیت مسعود حسنزاده بازیکن تیم فوتبال
سپاهان ،گفت« :حسنزاده در بازی مقابل تراکتورسازی از
ناحیه زانوی پای چپ دچار آسیبدیدگی شد و رباط صلیبی
او پاره شده است .در حال حاضر در استراحت به سر
میبرد ».او گفت «:آزمایش ام .آر .آی از پای او انجامشد و
در جواب آن مشخص شد که رباط صلیبی پای او پاره شده
و آسیبدیدگی جدی است اما بازهم امیدوارم آسیب آنقدر
جدی نباشد که نیاز به جراحی باشد  .البته این بازیکن باید
شش ماهی از زمین فوتبال دور باشد».

پزشک تیم فوتبال سپاهان با اشاره به این اینکه بازی مهمی
در پیش است ،بیان کرد «:در حال حاضر هیچکدام یک از
بازیکنان سپاهان مصدوم نیستند .تیم در وضعیت خیلی خوبی
به سر میبرد .بازیکنان شاداب و سرحال هستند .روند تیم
تاکنون خوب بوده است ».رشادی تأکید کرد «:حتی اگر نیاز
به عمل جراحی نداشته باشد بازهم به بازی بعدی با استقالل
نمیرسد چون تمرین ندارد و وضعیتش به نحوی نیست که
بتواند در بازی پیشرو در میدان باشد».
اما مصدومیت مسعود حسنزاده که باعث 6ماه دوری او از
میادینفوتبالیشده،واکنشاهالیفوتبالیرادرپیداشتهاست.
از همین رو بازیکنان دو تیم سپاهان و ذوبآهن نظیر مهرداد
محمدی ،شجاع خلیل زاده ،میالد سرلک ،مرتضی تبریزی،

محمود قائد رحمتی که خودش نیز چند هفته پیش از شروع
سال جدید با این مشکل مواجه شد و غیره با انتشار پستهایی
در صفحات مجازی با حسنزاده ابراز همدردی کردند و برای
او آرزوی سالمتی کردند.

گروه اجرایی نمایش «هملت» به کارگردانی آرش دادگر پنجشنبه شب همراه
با بازماندگان و جان باختگان معدن زغال سنگ آزاد شهر استان گلستان به سوگ
نشست و اجری خود را تقدیم بهدرگذشتگان این حادثه کرد.
ایسنا
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