
www.sepidonline.ir
 سال 13  شماره 1050  چهارشنبه 31 خرداد 96  10صفحه  2000 تومان

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت

طرح تحول سالمت در 
دولت دوازدهم ادامه می یابد
 صفحه 2

 

 صفحه 8

 صفحه 9

 صفحه 9

 صفحه 10

10 راه برای مقابله با روزهای دردناک
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عرصه برای پرستارنماها و سودجودیان 
تنگ خواهد شد

خدمات پرستاری 
در منزل قانونی شد

تاثیر رنگ ها بر سالمتی و اشتهای غذایی
رنگ درمانی به جای دارو 
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

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

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

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

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

ضرورت حرکت  به سمت 
تولید داروهای ملی و ژنریک

تولیدنمایی؛ معضل 
اصلی صنعت داروسازی
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»در صنع��ت داروس��ازی و بس��یاری از صنای��ع دیگر ب��ا معضل 
تولیدنمای��ی مواجه هس��تیم.« این بخش��ی از صحبت ه��ای رئیس 
هیات مدیره س��ندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی اس��ت. فرامز 
اختراعی می گوید: »برای اینکه بتوانیم بس��تر تولید و فضای مناسب 
کس��ب وکار را در حوزه دارو و صنایع مرتبط ب��ا آن قدرتمند کنیم، 

ضرورت دارد ابتدا از خود تولیدکنندگان شروع کنیم...«

  صبح روز سه شنبه 52 نفر از شهروندان خاش بر اثر حساسیت 
به بوی نامطبوع ش��بیه به گوگرد به بیمارستان خاش مراجعه 
کردند که از ای��ن تعداد 19 نفر به دلیل حساس��یت تنفس��ی 
به صورت موقت بس��تری و تحت نظر پزش��ک قرار گرفتند و 
دلیل لرزش دست ها هر آنچه باشد، کارشناس ها از کلمه مابقی شهروندان بصورت سرپایی معالجه و مرخص شدند... 

»ترمور« )Tremor( برای دس��ت های لرزان استفاده 
می کنن��د. از این کلمه ب��رای پاهای لرزان نیز اس��تفاده 
می کنند. لرزش دس��ت ها بیش��تر ازآنچه فک��ر می کنید 
مرسوم هستند و دالیل و عواقب آن نسبتا متنوع هستند... 

رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

52 مصدوم در پی انتشار 
بوی نامطبوع در خاش 

با    علی صادقی طاری بعد از 40  سال چشم پزشکی

اصل  زند گی ام این بود 
که از هر شکستی 
یک پیروزی 
بسازم

 صفحه 4
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اثبات ۱۵۲۶ شکایت تنبیه بدنی
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش آمار 
تنبیه بدنی در مدارس در 3 سال اخیر را اعالم کرد. سید رحیم میرشاه ولد، 
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش از کاهش 
تنبیه بدنی در مدارس خبر داد و گفت: »آمار تنبیه بدنی در سال 9۴، 6۷5 مورد 
بود و این آمار در حالی است که در سال 93، 1۲۴9 مورد شکایت داشتیم.« 
او با اعالم اینکه درمجموع در سال های 93 و 9۴ و 95، ۲31۸ شکایت در 
ارتباط با تنبیه بدنی ثبت شده است، تاکید کرد که روند این مسئله در مدارس 
کشور رو به کاهش است. مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
آموزش وپرورش ادامه داد: »از مجموع تنبیه بدنی در این 3 سال، 15۲6 مورد از 
شکایات اثبات و به حق بوده است.« میرشاه ولد در ادامه با تاکید بر اینکه معلمان 
به هیچ وجه حق تنبیه بدنی دانش آموزانشان را ندارند، گفت: »آموزش وپرورش 

در این موارد با خاطیان برخورد قانونی دارد و اگر در موردی تنبیه بدنی از 
سوی معلمان اثبات شود، ابتدا به معلم تذکر و در صورت لزوم برای معلم 
خاطی پرونده تشکیل داده می شود و درنهایت به هیئت تخلفات اداری ارسال 
خواهد شد.« به گفته او، در ماده ۷۷ آیین نامه اجرائی مدارس تاکید شده که 
اعمال هرگونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت 
تنبیه ممنوع شده است. میرشاه ولد همچنین بر رعایت حقوق معلمان توسط 
دانش آموزان تاکید کرد و گفت: »برخی از حقوق معلم در آیین نامه اجرایی 
مطرح شده است و دانش آموزان متقابال باید به معلمان و فرهنگیان احترام 
بگذارند، چراکه آن ها هم حق وحقوقی دارند.« او بابیان این مطلب که آموزش 
و اطالع رسانی می تواند، آمار مربوط به تنبیه بدنی را کاهش دهد، ادامه داد: 
»رعایت حقوق و تکالیف دانش آموزان و در سوی مقابل رعایت حقوق معلمان 

می تواند در روند نزولی تنبیه بدنی بسیار موثر باشد.«

تهران خواهان توسعه روابط با آمریکای مرکزی و جنوبی
ایلنا: رئیس جمهور بابیان اینکه دولت های ایران و مکزیک برای گسترش 
روابط در همه حوزه ها اراده جدی دارند، گفت: »باید با شناسایی ظرفیت ها 
و زمینه های گسترش همکاری های ایران و مکزیک، امکان تعمیق و توسعه 
فراهم شود.« حسن  بیش ازپیش  دو کشور  روابط بخش های خصوصی 
روحانی روز سه شنبه در مراسم دریافت استوارنامه خوزه آلفونسو زگبه 
کامارنا، سفیر جدید مکزیک در تهران، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در 
دوره جدید شاهد تحرک و گسترش بیشتر در روابط دو کشور باشیم، گفت: 
»ایران و مکزیک روابط بلندمدتی دارند، اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم از 
ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح تعامالت و روابط به ویژه در عرصه 

اقتصادی بهره بگیریم.«
همواره  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست  اینکه  بابیان  رئیس جمهور 

برخورداری از روابط خوب با مکزیک و کشورهای حوزه آمریکای مرکزی 
و جنوبی بوده است، ادامه داد: »بعد از اجرایی شدن برجام و رفع برخی 
تحریم ها و مشکالت موجود در مسیر گسترش روابط، زمینه برای افزایش 

تعامالت و مراودات تهران و مکزیکوسیتی مهیا است.«
روحانی با اشاره به اینکه دو کشور رویکردها و نگاه نزدیکی به مسائل 
و تحوالت جهان دارند، گفت: »معتقدیم مداخله قدرت های بزرگ در امور 
دیگر کشورها باید رفع شده و کشورهای مستقل نیز باید تالش کنند ضمن 
ایجاد روابط نزدیک، صدای واحدی در عرصه جهانی از آن ها شنیده شود.«

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران، 
راه حل مشکالت بین المللی، گفتگو و رایزنی های سیاسی است. ایران و 
مکزیک و کشورهایی که دیدگاه نزدیکی به در این عرصه با یکدیگر دارند، 

باید در عرصه بین المللی صف واحدی تشکیل دهند.

خبرسازان

شهر گزارش سیاسی روز   جامعه

والدین پشت نوبت 
فرزندخواندگی 9 برابر 

کودکان بهزیستی 
امور اجتماعی سازمان بهزیستی  ایرنا: معاون 
کشور گفت: »تعداد والدین دارای صالحیت 
پشت نوبت فرزندخواندگی ، 9 برابر کودکانی 
نگهداری   ، سازمان  این  مراکز  در  که  است 

می شوند.«
حبیب اهلل مسعودی فرید ادامه داد: »10 هزار 
کودک در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند 
که همه آنان قابلیت واگذاری سرپرستی ندارند 
چراکه ۸5 تا ۸۷ درصد کودکان در این مراکز 
، دارای پدر و مادر مشخص هستند اما والدین 
آنان دارای مشکالتی همچون زندانی شدن یا 

اعتیاد هستند.«
به گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور، ما اجازه نداریم سرپرستی این گونه کودکان 
اجازه  این  قضائیه هم  قوه  و  کنیم  واگذار  را 
را به ما نمی دهد چراکه ممکن است والدین 
معتاد، اعتیاد خود را ترک کنند یا بعد از یک 
سال از زندان آزاد شوند و فرزندانشان بتوانند 

نزد آنان برگردند.
مسعودی فرید گفت: »برای اینکه سرپرستی 
کودکی از خانواده اش سلب شود، پس از مشاهده 
موارد کودک آزاری و جرم و در صورت اصالح 
نشدن خانواده، سرپرستی کودک از آنان سلب 

می شود.«

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
ادامه داد: »تالش می شود تا کودکان به خانواده های 
خود بازگردانده شوند و به طور مثال با حمایت 
موسسه های خیریه و مددکاران، مادران معتاد 
به خویشاوندان  اینکه کودکان  یا  یابند  بهبود 

مورد صالحیت سپرده شوند.«
به گفته او، هرچند کودک زندگی زوج های 
بدون فرزند را بهتر می کند اما برای واگذاری 
سرپرستی کودک، مصلحت کودک در اولویت 
است و واگذاری کودک بعد از بررسی های الزم 
انجام می شود . مسعودی فرید ادامه داد: »در 
همه جای دنیا ، نظارت های ویژه ای بر روند 
فرزندخواندگی انجام می شود و قوانین مشخصی 
برای آن وجود دارد؛ هدف از فرزندخواندگی 
ایجاد زندگی بهتر برای کودک و پس از آن 

زندگی بهتر زوج های بدون فرزند است.«
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: »نباید تصور شود که قرار است نوزاد 
بی سرپرست به خانواده ای داده شود که هنوز 

معیارهای الزم را ندارد .«
متقاضی  خانواده های  اغلب  او،  گفته  به 
سال  یک  زیر  کودک  فقط  فرزندخوانده، 
می خواهند این در حالی است که شمار این گونه 
کودکان فوق العاده کم است؛ به عبارت دیگر تعداد 
کودکان رهاشده یا دارای پدر و مادر نامشخص 

در مراکز نگهداری بهزیستی کم است.
مسعودی فرید گفت: »اگر زوج های متقاضی 
فرزندخوانده ، سرپرستی کودکان 6 تا هفت سال 
را بر عهده بگیرند، زمان انتظار آنان برای داشتن 

فرزندخوانده کمتر می شود.«
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
ادامه داد: »اغلب افرادی که به خریدوفروش 
کودکان اقدام می کنند، طبق معیارهای قانون و 
بهزیستی، صالحیت نگهداری کودک را ندارند 
و چون صالحیت ندارند از راه غیرقانونی برای 

داشتن کودک، اقدام می کنند.«

 محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست 
شورای شهر از برخوردهای حذفی و جابجایی 
کارشناسان  و  کارمندان  برخی  اجباری 
ابتدای  »از  گفت:  و  کرد  گالیه  شهرداری 
ماه رمضان برنامه ای در شبکه دو برای ارائه 
دستاوردهای شهرداری بر روی آنتن رفته که 
صرفا تبلیغاتی است. بااینکه هزینه هنگفتی 
آن قدر  و  ندارد  جذابیتی  اما  پرداخت شده 
برنامه یکنواخت است که به دور از شان و 
شخصیت شهرداری تهران است. برای تبلیغ 
پفک هم چنین برنامه ای نمی سازند. مطمئن 
هستم که شهردار تهران از برخوردهای حذفی 
با تعدادی از کارشناسان قدیمی و مستقل در 
معاونت حمل ونقل اطالعی ندارد چراکه در این 
معاونت نسبت به جابجایی اجباری کارشناسان 
اقدام شده و با کارمندانی که سابقه چند ده ساله 
دارند برخورد حذفی می شود و این اقدامات 
میدان  احداث  به  است.  انصاف  از  دور  به 
میوه و تره بار در پارکینگ مجاور بیمارستان 
پارسیان انتقاد دارم. شهرداری اخیرا تصمیم 
گرفته که در این زمین میدان میوه و تره بار 
بسازد که این مسئله خود موجب جذب سفر 
شده و ترافیکش خیابان های اطراف را قفل 
می کند و ازنظر بهداشتی هم نمی توان در کنار 
بیمارستان، میدان میوه و تره بار ایجاد کرد.«

 مهدی چمران، رئیس شورای شهر چهارم 
از ابالغ افزایش حدودا 10 تا 15 درصدی نرخ 
کرایه وسایل حمل ونقل عمومی به شهرداری 

تهران خبر داد و گفت: »شورای حل اختالف 
پس از اختالف فرمانداری و شورای شهر مبنی 
بر درصد افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی با 
افزایش نرخ حدودا 10 تا 15 درصدی موافقت 
کرده است. این تصمیم شورای حل اختالف 
به شورای شهر و فرمانداری ابالغ شده است. 
ما هم افزایش نرخ کرایه وسایل حمل ونقل 
عمومی را برای اجرا به شهرداری ابالغ کردیم و 
پس از فراهم کردن زمینه ها افزایش قیمت رخ 
خواهد داد. لزومی ندارد که شهرداری نرخ هر 
سه وسیله حمل ونقل عمومی یعنی اتوبوس، 
مترو و تاکسی را در یک زمان افزایش دهد. زمینه 
افزایش قیمت هرکدام از وسایل که فراهم شد، 
می تواند نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند.«
 رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر 
نظام  استقرار  عدم  به  »نسبت  گفت:  تهران 
برنامه  اساس  بر  شهری  سالمت  خدمات 
پنج ساله دوم به شهرداری انتقاد دارم و تذکر 
می دهم. معطوف به بند )ب( ماده 111 برنامه 
پنج ساله دوم شهرداری تهران و عدم اجرای 
آن توسط شهرداری، در این بندآمده است، در 
راستای استقرار نظام خدمات جامع سالمت 
شهری با تاکید بر عوامل تعیین کننده اجتماعی 
سالمت، شهرداری با نهادهای ذی ربط ازجمله 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری 
و بر اساس برنامه عملیاتی و شاخص هایی 
تائید  به  و  تدوین  برنامه  اول  که طی سال 
شورا می رساند، نسبت به ایفای نقش خود 
در کنار سایر نهادهای مسئول اقدام کند. از 
برنامه پنج ساله دوم شهرداری سه سال گذشته 
است اما هنوز برنامه عملیاتی و شاخص های 
مربوطه در این خصوص به شورا ارسال نشده، 
از ریاست شورا درخواست می شود این تذکر 

را به شهردار ابالغ کند.«

سپید: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
گفت: »اگر ۲9 اردیبهشت نمادی از انسجام 
ملی است، پاسخی که نیروهای مسلح و سپاه 
عزیز به تروریست های داعش دادند نمادی 
از اقتدار ملی است.« نوبخت در نشست 
خبری روز گذشته خود با اشاره به اینکه 
اقدام سپاه پاسداران نشان داد که ایران فراتر 
از امنیت خود به دنبال تامین امنیت منطقه 
است، گفت: »داعش یک پدیده تروریستی 
را مخدوش کرده  منطقه  امنیت  که  است 
است. اقدام سپاه نشان داد، جمهوری اسالمی 
ایران در راه مبارزه با تروریست ها همواره 
امنیت منطقه را در صدر برنامه های خود 
دارد. کشورهای همسایه از اقتدار ملی ایران 
باید خرسند باشند و احساس آرامش کنند. 

باید قدردان این فعالیت ها باشیم.«
سخنگوی دولت درباره نظر دولت درباره 

ادامه برنامه های موشکی کشور، گفت: »صریح ترین 
و  دفاعی  بنیه  تقویت  خصوص  در  دولت  نظر 
افزایش توانمندی جمهوری اسالمی ایران توسط 
اعالم  با صراحت  ایشان  بیان شد.  رئیس جمهور 
کردند که دولت از همه فعالیت های موشکی سپاه 
و نیروهای مسلح کشورمان پشتیبانی کرده و هیچ 
محدودیتی برای تقویت بنیه دفاعی و افزایش توان 
موشکی کشور قائل نیست و از هر نوع فعالیتی 
ازجمله فعالیت های مطالعاتی ، اجرایی و آزمایش 
موشکی دفاع می کند. توان دفاعی ما قابل مذاکره، 
 مماشات و انعطاف با هیچ یک از دولت های زیاده خواه 
ازجمله آمریکای روسیاه نیست. آمریکا ادعای حقوق 
بشر دارد،  اما از دولت های ارتجاعی منطقه ازجمله 

عربستان حمایت می کند.«
نوبخت تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران 
هم باید به منافع و امنیت ملی خود توجه کند که 
البته امنیت ملی ما مخل امنیت منطقه و کشورهای 
همسایه نیست. فعالیت های دفاعی و تقویت بنیه 
دفاعی کشور در چارچوب دکترین دفاعی ما یعنی 

بازدارندگی ادامه می یابد.
او درباره ادعای بازداشت سه نظامی ایران توسط 
گارد دریایی عربستان، گفت: »این موضوع برای 
تعدادی از صیادها اتفاق افتاده و عربستان مدعی است 
که آن ها وارد مرزهای این کشور شده اند. اصوال در 

این گونه موارد که ممکن است براثر خطای ناوبری 
مسیر تغییر کند آتش به روی صیادان نمی گشایند.«
نوبخت به این سوال که آیا برجام محدودکننده 
»برجام  داد:  پاسخ  است،  کشور  دفاعی  برنامه 
ما  موشکی  و  دفاعی  فعالیت های  محدودکننده 
نیست،  زیرا برجام فقط توافقی در حوزه مسائل 
هسته ای بود.« سخنگوی دولت همچنین در پاسخ 
به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا حمله موشکی 
سپاه به تائید شورای عالی امنیت ملی رسیده بود،  
گفت: »تنبیه و مجازات تروریست ها از سوی سپاه 
باید انجام می گرفت. این اقدام یک مسیری دارد که 
آن ها این مسیر را رعایت می کنند. آنچه باید در دستور 
شورای عالی امنیت قرار بگیرد،  به شورا منعکس 
خواهد شد. آنچه صورت گرفته است در مسیر 
درست،  منطقی و طبق روال کشور انجام می شود.«
او در مورد وضعیت موسسه مالی ثامن هم گفت: 
»بانک مرکزی در دولت یازدهم دو تعهد ساماندهی 
بازار غیر متشکل پولی و سازمان هایی که فاقد مجوز 
الزم و کافی هستند و همچنین تقویت نظام بانکی 
و ادغام بانک ها و موسسات را برعهده گرفته است 
که این تعهدات هم در شورای عالی امنیت ملی به 
تصویب رسیده است. البته در راه ادغام موسسات 
مالی یک مقاومت هایی انجام می شود که آثارش را 

بر روی سپرده گذاران به جا می گذارد.«

نوبخت با اشاره به اینکه تحریک سپرده گذاران 
برای جلوگیری از اقدامات بانک مرکزی قابل قبول 
نیست،  ادامه داد: »بانک مرکزی هم باید برنامه های 
خود در جهت تقویت نظام بانکی و ادغام موسسات 
مالی را به مردم دقیق اطالع رسانی کند. من به همه 
سپرده گذاران در این موسسات اطمینان می دهم که 
نگران نباشند، زیرا بانک مرکزی در جهت استیفای 
حقوق آن ها اقدام می کند. البته در هیچ کجای دنیا، 
هیچ بانکی نمی تواند همه پول های سپرده گذاران 
را یکجا به همه آن ها برگرداند،  زیرا این منابع را در 

محل های مختلف سرمایه گذاری می کنند.«
او به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی 
برنامه ای برای اعالم بانک ها یا موسسات در معرض 
این  بانک مرکزی  داد: »وظیفه  پاسخ  دارد،  خطر 
است که در جهت رفع مشکالت موسسات اقدام 
کرده و باید در این زمینه هدایت و نظارت داشته 
باشد. به جای اینکه بانک مرکزی به دلهره عمومی 
را  موسسات  مشکل  که  دارد  بزند،  وظیفه  دامن 
اقدام  این مشکل  از راه های رفع  حل کند. یکی 
موسسات مالی است. از سویی رسانه ها باید آرامش 
را در جامعه ایجاد کنند و نباید احساس ناامنی در 
سپرده گذاران ایجاد شود.« نوبخت با اشاره به کابینه 
دولت دوازدهم و میزان تغییرات کابینه نسبت به 
دولت یازدهم، ادامه داد: »عددهایی که در مورد میزان 

تغییر کابینه بیان می شود،  گمانه زنی است. 
رئیس جمهور مصمم است به مطالبات مردم 
پاسخ بگوید و تالش می کند کابینه کارآمد 
بانشاط تر و موثرتر را شکل  هماهنگ تر،  
بدهد. رئیس جمهور اکنون همه اظهارنظرها 
را می شنود و نهایتا آنچه را که خودش در 
برابر مردم تعهد داده است را انجام می دهد. 
همان طور هم که همه دولت ها از حمایت 
رهبری بهره برده اند، دولت دوازدهم هم 
از حمایت های رهبری استفاده می کند تا به 
مطالبات مردم پاسخ دهد.« سخنگوی دولت 
در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تحول 
سالمت در دولت دوازدهم ادامه می یابد، 
گفت: »با قاطعیت عرض می کنم این طرح 
ادامه می یابد. در سه سال گذشته بیش از 
۴۸ هزار و 500 میلیارد تومان برای این 
طرح سرمایه گذاری کردیم که البته شاید 
با کمی صرفه جویی بیشتر می توانستیم عمل کنیم. 
اکنون این طرح با همکاری سازمان برنامه وبودجه، 
وزارت بهداشت و وزارت کار بازبینی و چارچوب 
خدمات طرح تحول سالمت نیز مشخص شده تا 
این طرح با دقت و کارآمدی بیشتری اجرا شود. 
معوقان طرح تحول سالمت نیز پرداخت می شود.«

در ادامه خبرنگاری به نوبخت گفت که برخی 
معتقدند با تحریم های جدید آمریکا باید از اقتصاد 
برجام زدایی کرد، نظر دولت دراین باره چیست که 
نوبخت جواب داد: »قبول کنیم هیئت حاکمه آمریکا 
نسبت به برجام موضع منفی دارد. بعد از استقرار این 
هیئت حاکمه آن ها متوجه شدند به تنهایی نمی توانند 
برجام را حذف کنند زیرا پنج کشور بزرگ دیگر هم 
در این زمینه صاحب رای هستند، بنابراین مواضع خود 
را تعدیل کردند اما نوع نگاه آن ها به برجام تغییر 
نکرد و هر اقدامی که توانستند در این زمینه انجام 
دادند.« او با اشاره به اینکه در داخل کشور هیئت 
نظری بر برجام وجود دارد که اقدامات طرف مقابل 
را رصد می کند، ادامه داد: »در برجام مکانیزم اعتراض 
هم درصورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل 
نکند وجود دارد که تاکنون هیئت نظارت گزارشی 
در این زمینه نداده است، اما اگر گزارش بدهد که 
برجام نقض شده است ما بر اساس ظرفیت خود 

برجام برای اعتراض استفاده می کنیم.«

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت

طرح تحول سالمت در دولت دوازدهم ادامه می یابد

قوه قضاییه  اژه ای، سخنگوی  حجت االسالم والمسلمین محسنی 
گفت: »افرادی که جزء داعش هستند اعالم جنگ مسلحانه کرده و 
اقدامات تروریستی را مالحظه کردند و محارب شناخته می شوند.«

اینکه در شبکه های  بر  اژه ای در نشست خبری به سوالی مبنی 
مجازی مطرح شده که یکی از قضات در پرونده کهریزک به اتهام 
فساد اقتصادی بازداشت شده است؟ پاسخ داد: »این فرد دو پرونده 
پرونده  نرسیده و در دادسراست. در  نتیجه  به  دارد، یکی هنوز 
قبلی او دو سه اتهام وجود داشت که نسبت به هرکدام محکومیت 
گرفته و سنگین است، با توجه به اینکه باید اشد مجازات برای او 
اجرا شود، برای این فرد حکم 15 سال حبس صادرشده است.«

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات 
قوه قضاییه در رابطه با حادثه تروریستی اخیر در تهران چه بوده 
است؟ گفت: »وزارت اطالعات، سپاه و نیروی انتظامی پیگیر مسائل 
اطالعاتی آن هستند و کسانی که شناسایی و دستگیر می کنند با 
ثابت شود قوه  حکم قوه قضاییه است و اگر هرکدام جرمشان 
قضاییه به آن رسیدگی می کند، به طورکلی پیگیری کار اطالعاتی 
آن به کمک دستگاه های مربوطه است و بخش مجازات آن بر 

عهده قوه قضاییه است.«
محسنی اژه ای به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده دو نفر از 
افراد مرتبط با دانیال زاده متهم اقتصادی، متواری شدند، آیا این 

خبر را تائید می کنید، آخرین وضعیت این پرونده در چه مرحله ای 
قرار دارد؟ هم پاسخ داد: »تا آنجا که اطالع دارم یک نفر در رابطه 
با این پرونده متواری شده است. متهم این پرونده بازداشت است، 
البته از افراد دیگر تحقیق می شود و هنوز کیفرخواست این پرونده 

صادر نشده و به دادگاه ارسال نشده است.«
سخنگوی قوه قضاییه از احضار 6 استاندار و تعدادی فرماندار در 
ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: »دادستان کل نسبت به 
این موضوع نظارت دارد و در پرونده هایی که در تهران رسیدگی 

می شود، هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.«
محسنی اژه ای درباره حکم افرادی با اتهام همکاری و ارتباط با 
داعش گفت: »در قانون مصادیق محارب و مفسد فی االرض آمده 
که گروهی که مرکزیت دارد و دست به اسلحه دارند، تمام اعضاي 
بازهم محارب  را نکشند  ندارند و کسی  اسلحه  گروه که حتی 
هستند. مجازات محارب فقط اعدام نیست بلکه چهار مورد بوده 

و دست قاضی در انتخاب مجازات باز است.«
معاون اول قوه قضاییه بابیان اینکه در قوانین قبلی مفسد فی االرض 
تفسیرنشده بود، ادامه داد: »قانون مجازات فعلی مفسد فی االرض 
را تعریف کرده و کمی توسعه داده است. افرادی که جزء داعش 
هستند اعالم جنگ مسلحانه کرده و اقدامات تروریستی را مالحظه 
از مجازات  اینکه چه شقی  کردند و محارب شناخته می شوند. 

اعدام، نفی بلد یا بغی را در نظر بگیرند با قاضی است. مفسد 
فی االرض منحصر به مسائل امنیتی نیست و ممکن است در مسائل 
اقتصادی باشد. این موارد در دادگاه انقالب رسیدگی می شوند.«

بانک سرمایه  با  مرتبط  افرادی  بازداشت  درباره صحت خبر  او 
هم گفت که مدیرعامل سابق و چهار نفر دیگر بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه راجع به آخرین وضعیت پرونده رسیدگی 
به تخلفات انتخاباتی گفت: »تخلفات مربوط به قوه قضاییه نیست 
بلکه دستگاه قضایی جرائم را رسیدگی می کند. تخلفات بیش از 
از آن ها  بود که همه آن ها جرم دانسته نشد. بعضی  ۷00 مورد 
شاکی خصوصی می خواهد و جنبه عمومی ندارد که اگر شکایت 
کنند، رسیدگی می شود. برخی موارد که عنوان مجرمانه دارد در 

حال رسیدگی است.«
اژه ای ادامه داد: »تا اآلن شش استاندار و تعدادی فرماندار و مدیرکل 
احضار شدند. دادستان کل نسبت به این موضوع نظارت دارد و در 
پرونده هایی که در تهران رسیدگی می شود، هنوز کیفرخواستی صادر 
نشده اما در برخی استان ها نسبت به بعضی کیفرخواست صادرشده 
است.« معاون اول قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی بعد 
از حادثه تروریستی چه بود، گفت:  »دستگاه های اطالعاتی پیگیر 
هستند. این افراد با حکم دستگاه قضایی دستگیر می شوند و بعد 

ما رسیدگی می کنیم.««

محکومیت یکی از قضات پرونده کهریزک به 15 سال حبس
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انتظارات،  عصبی،  فشارهای  از  پر  امروزی  زندگی 
درخواست ها و ضرب العجل ها شده است. تمامی این 
مسائل و فشارهای روزمره باعث شده که استرس و فشار 
عصبی برای بسیاری از ما نه یک اتفاق گاهگاهی بلکه 
عادتی روزمره باشد.  استرس، پاسخ فیزیکی طبیعی بدن به 
رویدادهایی است که سبب ترس و اضطراب شده و یا به هر 
شکل دیگری تعادل روحی انسان را به هم می زنند. پاسخ 
سیستم عصبی به این محرک ها ترشح ناگهانی هورمون های 
استرس یعنی آدرنالین و کورتیزول در داخل خون است. این 
هورمون ها منجر به افزایش ضربان قلب، انقباض ماهیچه ها، 
افزایش فشار خون و سرعت تنفس و همچنین قوی تر 
شدن حواس پنجگانه و افزایش تمرکز می شوند. در نتیجه 
بالفاصله توان حرکتی، ذهنی و عکس العملی شما را برای 

نشان دادن واکنش چندین برابر می کنند.
احتماالً همه شما خاطراتی از مواردی در زندگی خود 
به یاد دارید که در مواجهه با یک محرک خارجی، ناگهان 
قدرتی چند برابر حالت معمول یافته و واکنشی به موقع 
نسبت به آن محرک انجام داده اید. تا جایی که بعدها با 
یادآوری آن عکس العمل، حتی دچار تعجب نیز شده اید. 
این در واقع همان کارکرد مفید استرس برای بدن انسان 
است. مقدار کمی استرس حتی برای فعالیت های ذهنی 
مثل حضور در جلسه امتحان یا انجام هر کار دیگری که 
نیاز به تمرکز دارد مفید است. اما مشکل زمانی ایجاد 
می شود که استرس از حالت موردی و اورژانسی خارج 
شده و به عادتی روزمره در زندگی طبیعی تبدیل شود. 
در چنین حالتی شما بدون آنکه بدانید به مقداری ثابت 
و همیشگی از استرس عادت می کنید. در نتیجه بدنتان را 
در معرض افزایش بار ثابت و دائمی قرار می دهید. ترشح 
دائمی هورمون های ذکر شده حتی به میزان کم، می تواند 
صدمات جبران ناپذیری به سالمت ارگان های مختلف 
بدن و به ویژه سیستم قلبی عروقی و اعصاب و روان 
وارد کند. به علت این صدمات جبران ناپذیر است که هر 
فردی باید حد مناسب استرس را در خود شناسایی کرده 

و آن را مدیریت کند.
مدیریت استرس

با این تفاصیل شاید به نظر برسد شانس چندانی برای 
مقابله با استرس وجود ندارد و با توجه به شرایط موجود 
در زندگی امروزی، همه ما محکوم به تحمل عوارض ناشی 
از آن هستیم. اما واقعیت این است که توانایی انسان برای 
کنترل وضعیت درونی خود بسیار بیشتر از حد انتظار است. 
شاید بتوان گفت قدم اساسی برای مدیریت استرس، درک 
این مطلب است که شما می توانید بر خود و زندگی خود 
کنترل داشته باشید. مدیریت استرس یعنی کنترل افکار، 
عواطف، برنامه ها و چگونگی مواجهه شدن با مسائل 

مختلف زندگی.
شناخت منبع استرس

در مرحله اول باید عامل یا عوامل استرس زا را در 
زندگی خود شناسایی کنید. البته این کار چندان آسان 
نیست. چون منبع واقعی استرس همیشه کاماًل آشکار 
نیست. مثاًل ممکن است شما همیشه از به تأخیر افتادن 
مطالعه کتاب های درسی و محول شدن این کار به شب های 
امتحان دچار استرس شوید. در چنین حالتی اگرچه به 
نظر می رسد این کمبود زمان، عامل ایجاد استرس در شما 
است اما اگر آن را با دقت بیشتری بررسی کنید ممکن 
است به این نتیجه برسید که عامل اصلی استرس زا، عدم 
عالقه شما به رشته تحصیلی یا دانشگاه مربوطه است که 
به صورت تبعی منجر به ایجاد چنین نتیجه ای شده است.

روش هایی برای مقابله با استرس
استفاده از دخانیات، نوشیدن بیش از اندازه الکل، خوردن 
بیش از اندازه غذا و تنقالت، گوشه گیری و جایگزین کردن 
فعالیت های اجتماعی با فعالیت های انفرادی مثل تماشای 
دائمی تلوزیون، به تعویق انداختن کارهای ضروری، خوابیدن 
زیاد و استفاده از انواع داروها برای به دست آوردن آرامش از 
جمله روش های غیرسالمی هستند که بسیاری از افراد برای 
مقابله با استرس های روزمره خود از آن ها استفاده می کنند. اما 
روش های سالم زیادی نیز برای مقابله با استرس وجود دارند 
که البته استفاده از آن ها بر خالف روش های غیرسالم، نیازمند 
عزمی جدی و تغییر در روش های اندیشیدن و زندگی کردن 
است. از آنجایی که هر کدام از ما پاسخ متفاوتی نسبت به 
استرس داریم تجویز یکی از این روش ها برای همه انسان ها 
کار معقولی نیست. بنابراین هر فرد باید با در نظر گرفتن 
شرایط خاص خود استراتژی مفیدی را برای مقابله با استرس 
انتخاب کند. در این بخش به تعدادی از استراتژی های کاربردی 

برای مقابله با عوامل استرس زا می پردازیم.
استراتژی اول: از استرس غیر ضروری دوری کنید

طبیعتاً نمی توان ار تمامی انواع استرس های روزمره دوری 
کرد. اما این کار در مورد بسیاری از آن ها امکان پذیر است. 

برای انجام این کار کافی است به این نکات توجه کنید:
یاد بگیرید چگونه »نه« بگویید. محدودیت ها و ظرفیت های 
خود را در نظر بگیرید و بر اساس آن ها پاسخ های »آری« و 

»نه« را به درخواست های دیگران انتخاب کنید.
از افرادی که منجر به ایجاد استرس در شما می شوند 
دوری کنید. اگر مالقات و مواجهه با شخصی به صورت 
همیشگی منجر به ایجاد استرس در شما می شود و نمی توانید 
به هیچ عنوان با این موضوع کنار بیایید، بهترین کار این است 
که رابطه خود با آن شخص را تا حد ممکن کاهش دهید.

کنترل محیط زندگی خود را در دست بگیرید. به عنوان 
مثال اگر مطالعه بخش حوادث روزنامه منجر به ایجاد استرس 
در شما می شود از خواندن این بخش اجتناب کنید. یا اگر 
رانندگی در ترافیک شهر شلوغی مثل تهران، باعث ایجاد 
استرس و فشار عصبی در شما می شود با انتخاب مسیری 
هر چند طوالنی تر اما بدون ترافیک، این عامل استرس زا را 

از محیط زندگی خود حذف کنید.
استراتژی دوم: شرایط را تغییر دهید

اگر نمی توانید مثل حالت قبلی از عامل یا شرایط استرس زا 
دوری کنید تالش کنید تا آن را تغییر دهید. به این فکر کنید 
که چه کاری می توانید انجام دهید تا در آینده دوباره با آن 
مشکل مواجهه نشوید. این کار اغلب نیازمند ایجاد تغییراتی 
در شیوه برقراری ارتباط با دیگران در زندگی روزمره است. 

روش های زیر برای انجام این استراتژی مفیدند:
به جای خودخوری تالش کنید احساسات خود را ابراز 
کنید. اگر شخصی با رفتار خود شما را آزرده کرد سعی کنید 
با او حرف بزنید و به شیوه ای محترمانه این موضوع را با 
او در میان بگذارید. اگر این کار را نکنید نه تنها استرس 
همچنان در درون شما باقی می ماند بلکه شرایط موجود 

نیز تغییری نخواهد کرد.
پذیرش داشته باشید. هنگامی که از شخصی می خواهید 
رفتارش را با شما تغییر دهد باید آمادگی این را داشته باشید که 
او هم تقاضای مشابهی از شما داشته باشد. در نظر داشته باشید 
اگر هر کدام از طرفین گامی در جهت تغییر شرایط موجود 

بردارند، عامل استرس زا می تواند حذف یا کمرنگ شود.
زمان خود را مدیریت کنید. عدم مدیریت درست زمان 
منجر به ایجاد استرس می شود. زمانیکه برای رسیدن به 
کارهای مختلف روزمره، مدام در حال دویدن از این سو به 
آن سو هستید امکان کنترل امور خود را از دست می دهید. 
اما اگر بتوانید با برنامه ریزی و زمان بندی درست به انجام 
امور مختلف بپردازید، می توانید میزان استرس موجود در 

زندگی خود را کاهش دهید.
استراتژی سوم: انتخاب روش زندگی سالم

با تقویت وضعیت سالمت جسمانی، مقاومت بدنتان 
را در برابر عوامل استرس زا افزایش دهید. روش های زیر 

در این زمینه موثرند:
ورزش یا فعالیت فیزیکی منظم روزانه نقش بسیار مهمی 
در کاهش و جلوگیری از اثرات منفی استرس دارد. حداقل 
سه بار در هفته و هر بار نیم ساعت به انجام تمرینات 
ورزشی بپردازید. در این زمینه ورزش های هوازی مثل 

دویدن و دوچرخه سواری بسیار موثرند.

رژیم غذایی خود را از میان غذاهای سالم انتخاب کنید. 
اگر بدنتان به خوبی و با غذای سالم تغذیه شده باشد، بهتر 
می تواند با استرس ها مقابله کند. تالش کنید حتماً روز خود 
را با یک صبحانه سالم، کامل و مقوی آغاز کنید. در کنار 
آن میزان مصرف شکر و کافئین را کاهش دهید، از سیگار 
کاماًل دوری کنید و مصرف نوشیدنی های الکلی را در حد 

پایین نگه دارید.
استراتژی چهارم: آنچه را نمی توانید تغییر دهید بپذیرید
بعضی از منابع ایجاد استرس غیر قابل اجتناب هستند. به 
عنوان مثال شما نمی توانید مانع شرایط استرس زایی مثل مرگ 
عزیزان یا بروز یک بیماری سخت شوید. در چنین مواردی 
بهترین راه مقابله با استرس، پذیرش شرایطی است که به 
وجود آمده است. اگرچه این کار بسیار دشوار است اما در 
درازمدت بسیار آسان تر از عدم پذیرش و یا مقابله با شرایطی 
است که هیچگونه امکانی برای تغییر آن نخواهید داشت. 
برای انجام این استراتژی از روش های زیر کمک بگیرید:

برای کنترل امور غیرقابل کنترل تالش نکنید. بسیاری از 
مسائل اطراف ما به خصوص رفتارهای اطرافیان، در کنترل 
ما نیستند. پس به جای اینکه رفتارهای آنان را به عامل ایجاد 
استرس در خودتان تبدیل کنید بر مسائلی تمرکز کنید که 

امکان تغییر آن ها را دارید.
مثل معروفی می گوید: »چیزی که تو را نکشد حتمًا 
باعث قوی تر شدنت خواهد شد.« در مواجهه با مشکالت 
بزرگ تالش کنید به آن ها به مانند فرصت هایی برای رشد 

شخصی خود نگاه کنید.
احساسات خود را از مواجهه با شرایط موجود با فردی 
نزدیک و مورد اعتماد و یا با یک متخصص روان درمانی 
در میان بگذارید. این کار ساده بیان شرایطی که هیچگونه 
امکانی برای تغییر آن ندارید به هیچ عنوان به معنی ضعف 
شما نیست و منجر به ایجاد مزاحمت برای یک دوست 
نزدیک که به سرنوشت شما عالقه مند است نمی شود. بر 
خالف تصور در چنین شرایطی اغلب دوستان از این بابت 
که طرف اعتماد شما قرار گرفته اند خوشحال می شوند و 
گفتگو با آن ها کمک زیادی به تحمل شرایط ایجاد کننده 

استرس و عبور از آن خواهد کرد.

کرامپ های شبانه پا، اسپاسم های غیرارادی بوده که به صورت انقباضات 
دردناک در ماهیچه های پا رخ می دهد. در بیشتر موارد، کرامپ های 
شبانه عضالت ساق پا را درگیر می کند اما ممکن است در پایین پا یا 

ران نیز اتفاق افتد.

علل ایجاد کننده
در بیشتر موارد، کرامپ های شبانه بدون علت واضح رخ می دهد و 
معموالً بی ضرر است. به طور کلی، کرامپ های شبانه در پا با خستگی 
عضالت و مشکالت عصبی در ارتباط است. خطر بروز این مشکل با 
افزایش سن بیشتر می شود. زنان باردار نیز احتمال بیشتری برای تجربه 
این نوع از کرامپ ها را دارند. در موارد نادر، کرامپ های شبانه پا می تواند 
با اختالالت زمینه ای از جمله بیماری شریان های محیطی )که در آن 
شریان های باریک شده سبب کاهش خونرسانی به اندام ها می شوند( 
دیابت یا تنگی نخاعی مرتبط باشد. برخی داروها، به ویژه آهن داخل 

وریدی، استروژن ها و ناپروکسن با کرامپ های شبانه پا مرتبط اند.
گاهی سندرم پای بیقرار با کرامپ های شبانه پا اشتباه می شود اما 
این دو شرایط متفاوتی هستند. به طور کلی، درد ویژگی بارز سندرم 
پای بی قرار نیست، اما این سندروم می تواند به کرامپ های شبانه پا 

نیز منجر شود.
سایر شرایطی که می تواند با کرامپ های شبانه پا در ارتباط باشد، 

عبارتند از:
 اختالالت ساختاری

بیماری شریان های محیطی
تنگی نخاعی

 داروها و اقدامات پزشکی
داروهای فشارخون

دیورتیک ها
ضدبارداری های خوراکی

داروهای کاهنده کلسترول )استاتین ها(
دیالیز

 سایر شرایط
دِهیدراسیون )بی آبی(

اسهال
خستگی عضالنی

آسیب های عصبی، ناشی از مواردی مثل درمان سرطان
استئوآرتریت

بیماری پارکینسون
بارداری

بیماری های متابولیک
بیماری آدیسون )ناکارآمدی آدرنال(

سیروز
هیپرتیروئیدیسم )پرکاری تیروئید(

هیپوتیروئیدیسم )کم کاری تیروئید(
بیماری مزمن کلیوی

دیابت نوع 1 و 2
بیماری های مرتبط

)Parkinson( پارکینسون
)Chronic kidney failure( نارسایی مزمن کلیه

)Osteoarthritis( استئوآرتریت
)Hypothyroidism( )کم کاری تیروئید )هیپوتیروئیدیسم
)Hyperthyroidism( )پرکاری تیروئید )هایپرتیروئیدیسم

.)Addison's disease( آدیسون
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کرامـپ شبـانـه پـا و علـل آن

براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی تمام افراد باالی 18سال که متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی 
هستند، باید توسط چشم پزشکان معتمد معاینه و سالمت بینایی آنها تایید شود، اما این معاینه ها چه اهمیتی 

دارند؟ پاسخ این پرسش را در ادامه بخوانید. 
معاینه های چشمی مواردی چون کیفیت دید، عمق و بعد بینایی را شامل می شود تا توانایی درک 
موقعیت اجسام رصد شود. هم چنین بررسی کامل عیب انکساری فرد در این معاینه ها بسیار اهمیت 
دارد. افرادی که چشم شان عیب انکساری دارد، بعد از مدتی رانندگی دید خود را تا 40 درصد از دست 
می دهند. آنها در مسافت های طوالنی بعد از چند ساعت رانندگی قادر به دیدن محیط اطراف نیستند و 

این بسیار خطرآفرین است.
هم چنین اگر دید رنگ افراد مختل باشد بسیاری از عالئم و نشانه ها توسط راننده غیرقابل تشخیص 

بوده و مشکالت زیادی برای جامعه و فرد ایجاد می کند. توصیه می شود قبل از دریافت گواهینامه، افراد 
حتما معاینه های کامل چشم پزشکی را انجام دهند و با وسواس بیشتری به توصیه های ارائه شده از سوی 

چشم پزشکان عمل کنند. 
اثر لنزهای چشمی هنگام رانندگی

افراد معموال از لنز های نرم و سخت استفاده می کنند. هنگام رانندگی به دلیل 
اینکه کمتر پلک می زنیم جریان اشک اطراف لنز کاهش پیدا می کند. برای رانندگی 
طوالنی بهتر است از نوع خاصی از لنز نرم استفاده شود تا کیفیت متابولیسم قرنیه و 
عبور اکسیژن از آن تغییر نکند. این لنزها سیلیکون هیدروژل نامیده می شوند؛ البته 
توصیه علمی تر به خوانندگان خبرنامه الکترونیکی استفاده از لنزهای یک بار مصرف 
است که ضریب ایمنی خیلی باالتری دارند و سالمت چشم را تضمین می کنند.

افراد مبتال به آستیگمات چگونه رانندگی کنند
افرادی که دچار آستیگمات خفیف هستند باید در ساعت های اول غروب 

و هنگام شب از عینک طبی استفاده کنند و اگر در طول روز می خواهند به مدت طوالنی یعنی بیشتر از 
3 ساعت، به صورت پیوسته اتومبیل برانند باید از عینک های فتوکرومیک استفاده کنند. امروزه با ورود 
عدسی های ترانزیشن استفاده از عینک های فتوکرومیک در روز و شب بسیار 

آسان شده و کیفیت بینایی باالیی ایجاد می کند. 
خشکی چشم یک هشدار است 

اگر مشکل خشکی چشم دارید با نظر پزشک می توانید هنگام رانندگی از 
قطره اشک مصنوعی استفاده کنید. خشکی چشم هشداری است که به فرد 
اطالع می دهد برای مدتی در محل مناسبی توقف کند،  قدم بزند و صورت 
خود را با آب سرد بشوید تا امکان ادامه رانندگی فراهم شود. اگر عالیم 
بدن از جمله خشکی چشم را خوب بشناسیم از تصادفات رانندگی به شکل 

محسوسی کاسته می شود.
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 اهمیت معاینه چشم قبل از صدور 
گواهینامه رانندگی

بــدانیـمآنچه بهتر است بدانیم

با توجه به مطالعات اخیر، ورزش احتمال 
بهبودی و زنده ماندن را پس از حمله قلبی 
باال می برد. مطالعات حیوانی نشان می دهد 
حمالت قلبی و انفاکتوس میوکارد )سکته 
قلبی( در حیوان هایی که ورزش می کنند، 

خفیف تر است و کمتر رخ می دهد.
در مطالعه حاضر اطالعات مربوط به 22 
هزار فرد که سابقه بیماری قلبی نداشتند، 
افراد بر اساس  بررسی شد. همچنین این 

میزان فعالیت بدنی شان به سه گروه کم تحرک، 
طبقه بندی  فعال  و  متوسط  تحرک  دارای 
شدند. محققان سطوح فعالیت بدنی را بین 
کسانی که بالفاصله بعد از انفاکتوس میوکارد 
فوت کردند و کسانی که جان سالم به در 
بردند مقایسه نمودند. آنها دریافتند در بیماران 
ورزشکار، احتمال مرگ پس از حمله قلبی 

به طور قابل توجهی کمتر بود.
یک دلیل احتمالی این است که در افراد 

ورزشکار عروقی خونی موجود در قلب که کمک می کنند همچنان 
پس از انسداد خون به قلب جریان داشته باشد، تقویت یافته است. به 
عالوه ورزش سطوح مواد شیمیایی را که موجب بهبود جریان خون و 
کاهش آسیب به قلب پس از یک حمله قلبی می شوند افزایش می دهد.
نکته عملی: اگرچه برای تایید این نتایج نیاز به تحقیقات بیشتری 
است، می توان توصیه کرد که ورزش برای سالمت مفید بوده و حتی 
از پیشرفت تصلب شرایین ورزش کردن می تواند خطر حمله  پس 

قلبی را به شدت کاهش دهد.
Your Doctor :منبع

افزایش شانس زنده ماندن پس از حمله قلبی با ورزش

چگونه استرس را مدیریت کنیم؟



اخبار

مدت ها  از  پس  کشور:  پرستاری  نظام  سازمان 
انتظار بالخره تعرفه پرستاری در منزل به تصویب 
رسید. در واقع این موضوع در سال 78 و در زمان 
وزارت دکتر فرهادی به تصویب رسیده بود ولی با 
تغییر مدیریت ها با مخالفانی روبرو شد که اجرای 

آن را با تاخیر مواجه کرد. 
آنطور که محمد شریفی مقدم، قائم مقام سازمان 
نظام پرستاری می گوید: » در آن زمان بیش از ۱۰۰۰ 
مرکز مراقبت پرستاری در منزل راه اندازی شده بود 
ولی متاسفانه عدم حمایت از این مراکز، باعث شد 
تا مراکز غیرقانونی با توجه به نیاز مردم، وارد بازار 
این موضوع  به  با اشاره  کار پرستاری شوند.« وی 
که نیاز به مراقبت پرستاری در منزل همواره وجود 
داشته و دارد، ادامه می دهد: »در سال ۹۵، وزارت 
مراکز  ایجاد  از  صفحه ای  دو  طرح  یک  بهداشت 
از  کردن  باز  سر  برای  فقط  را  پرستاری  مراقبت 
خودش، به دبیرخانه شورای عالی بیمه داد و پیگیر 
آن نشد. این در حالی است که سازمان نظام پرستاری 
با  بیمه  عالی  شورای  دبیرخانه  در  که  جلساتی  در 
محوریت بررسی تعرفه مراقبت پرستاری در منزل 
ضمن  است.  داشته  فعال  حضور  شد،  می  تشکیل 
و  جامع  طرحی  پرستاری،  نظام  سازمان  در  اینکه، 
تخصصی با همین موضوع را تهیه و در جلسه دبیرخانه 
با  مقدم  کردیم.« شریفی  مطرح  بیمه  عالی  شورای 
اشاره به برگزاری ۵ جلسه با موضوع تعرفه مراقبت 
پرستاری در منزل در دبیرخانه شورای عالی بیمه، 
این جلسات،  از  کدام  هیچ  در  »متاسفانه  می گوید: 
نمایندگان معاونت های پرستاری و درمان وزارت 
بهداشت حضور پیدا نداشتند. ناگفته نماند، زمانی 
که سازمان نظام پرستاری به همراه دبیرخانه شورای 
عالی بیمه، بحث تعرفه مراقبت پرستاری در منزل به 
صحن شورای عالی بیمه آورده شد، معاونین درمان 
و پرستاری وزارت بهداشت، جلسه را ترک کردند. 
اگر اصرار وزیر بهداشت بر تصویب تعرفه مراقبت 
همچنان  طرح  این  شاید  نبود،  منزل  در  پرستاری 
باقی می ماند. دوستان در بدنه وزارت بهداشت، سه 
سال در مقابل این طرح مقاومت کردند و حاال که 
پرستاری  مدافع  را  است، خود  رسیده  تصویب  به 
می دانند.« شریفی مقدم با اشاره به تالش های صورت 
گرفته در شورای عالی بیمه، گفت: جامعه پرستاری، 
تشکر خودش را بابت تصویب تعرفه مراقبت پرستاری 
در منزل، از دولت، شورای عالی بیمه، وزارت رفاه و 
شخص وزیر بهداشت اعالم می دارد.« وی در عین 
برای  تعیین شده  های  تعرفه  به  انتقاداتی هم  حال 
خدمات مراقبت پرستاری در منزل وارد دانست و 
افزود: »آنچه تصویب شده با آنچه در حال حاضر 
تفاوت  خیلی  می شود،  دریافت  این خدمات  بابت 
دارد، بطوریکه در تهران بابت یک شبانه روز مراقبت 
پرستاری در منزل بین 7۰۰ هزار تا یک میلیون تومان 
این  تعرفه مصوب،  اساس  بر  اما  دریافت می شود، 
رقم در حدود ۳۳۰ هزار تومان تعیین شده است.« 
وزیر  پرستاری  معاون  میرزابیگی،  محمد  اما 
که عرصه  تاکید کرد  با  زمینه  این  در  نیز  بهداشت 

مشروع و قانونی برای ارایه خدمات پرستاری عالوه 
بر بالین، در سطح جامعه باز شده و به این ترتیب 
عرصه برای پرستارنماها و سودجودیان این حوزه تنگ 
خواهد شد. وی ضمن اشاره به تصویب تعرفه های 
خدمات پرستاری در منزل توسط هیات وزیران، گفت: 
»با حضور دکتر هاشمی در وزارت بهداشت، چهار 
گام اساسی در حوزه پرستاری برداشته که در حقیقت 
چهار پایه اصلی برای پرستاری جامعه نگر است؛ به 
این ترتیب هم عرصه ای برای مردم باز شد که خدمات 
جدید، علمی و قانونی را دریافت کنند و هم فضایی 
جدید برای پرستاران - چه پرستاران شاغل و چه 
بیکار – فراهم شد تا عالوه بر محیط های بیمارستانی، 
در سطح جامعه نیز بتوانند بر اساس مقررات دقیقی 
حضور یابند و ارایه خدمت داشته باشند.«  وی در 
توضیح این چهار اقدام اساسی در حوزه پرستاری 
افزود: »با حضور دکتر هاشمی در وزارت بهداشت، 
به فاصله پنج - شش ماه کارگروهی در این حوزه 
برای  دقیقی  و  علمی  جدید،  نامه  آیین  و  تشکیل 
پرستاری جامعه نگر )شامل مراقبت در منزل، بحث 
مراقبت از بیماران مزمن و سرطانی صعب العالج و 
...( تدوین شد.« میرزابیگی، برنامه استانداردسازی 
توسعه مراقبت های پرستاری در سطح کشور را از 
دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه خواند و ادامه 
داد: »بر اساس استانداردها باید به ازای هر ۵۰هزار 
نفر در کشور، حداقل یک مرکز مراقبت های پرستاری 
داشته باشیم. الزم بود که این موضوع فرهنگسازی 
شود و پرستاران علمی و واجد شرایط برای حضور 
 " عنوان  تحت  مبحث  این  شوند.  تشویق  صحنه 

در کتاب  توسعه مراقبت های پرستاری جامعه نگر" 
برنامه ریزی عملیاتی وزارت بهداشت بویژه در سال 
جاری قرار گرفت و دستورالعمل مربوطه وظایف 
دانشگاه های علوم پزشکی را در این رابطه مشخص 
کرده است.« به گفته معاون پرستاری وزیر بهداشت، 
مراقبت های  به ۱8۰۰ مرکز  استانداردها،  اساس  بر 
پرستاری در کشور نیاز است که اکنون حدود ۱۲۰۰ 
مرکز آن در کشور فعال است که یا از قبل بوده و 
یا جدیدا راه اندازی شده اند. این مراکز باید خود را 
با آیین نامه جدید وفق  دهند. وی افزود: »گام سوم 
نیز لحاظ بند قانونی با موضوع پرستاری جامعه نگر 
در برنامه ششم توسعه است که مبنای قانونی به آن 
می بخشد و به این ترتیب با رفت و آمد مسئوالن و 
تغییر سالیق، قانون مسیر خود را طی می کند. این 
برنامه  در  بهداشت  وزارت  پیشنهاد  با  نیز  مبحث 

ششم توسعه لحاظ شد.« 
در  هم  اتفاق  چهارمین  بهداشت،  وزیر  معاون 
بحث پرستاری را بحث تعرفه های خدمات پرستاری 
 ۹۵ سال  اواخر  نیز  موضوع  »این  گفت:  و  خواند 
مسیر  باید  و  شد  تصویب  بیمه  عالی  شورای  در 
هیات وزیران را طی می کرد. انصافا وزیر بهداشت 
بود  قرار  اگر  و  تمام گذاشتند  زمینه سنگ  این  در 
شاید  رود،  پیش  معمول  طور  به  اقدام  چهار  این 
نگاه  با  مجموع  در  داشت.  نیاز  زمان  سال   ۱۰ به 
ویژه وزیر بهداشت به حوزه پرستاری، جمع بندی 
کارشناسی های انجام شده برای تعرفه های خدمات 
پرستاری در منزل به تصویب دولت رسید.« وی با 
تاکید بر لزوم تقویت نظارت های وزارت بهداشت 

و  تعرفه های خدمات  »با مشخص شدن  داد:  ادامه 
مشروعیت  پرستاری  مربوطه،  آیین نامه های  اجرای 
حضور و ارایه خدمت در سطح جامعه را پیدا می کند. 
به این ترتیب عرصه برای حضور پرستاران علمی، 
باسواد و واجدشرایط )که در آیین نامه ها دقیقا توضیح 
فراهم  پرستاران چه کسانی هستند(  این  داده شده 
خواهد بود. این درحالیست که پیش از این به دلیل 
نبود آیین نامه، تعرفه  و نظارت، برخی پرستارنماها 
و برخی افراد به صورت فردی و سلیقه ای نیازی را 
به مردم پاسخ می دادند که در این مسیر هم به مردم 
میرزابیگی  می رساندند.«  آسیب  پرستاری  به  هم  و 
ادامه داد: »متاسفانه افراد سودجو و پرستارنما زیاد 
داشتیم و بعضا بزه و جرم هایی از این موضع اتفاق 
می افتاد و اتهاماتی را متوجه پرستاران می کرد، این 
نبودند.« وی  افراد واقعا پرستار  درحالیست که آن 
مهم ترین اقدام وزارت بهداشت را ساماندهی نظارت 
بر این مراکز و درجه بندی آنها خواند و افزود: »در 
این مسیر به سمتی پیش می رویم که این مراکز تا 
حد امکان در حوزه های تخصصی کار کنند؛ مانند 
نمونه ای که اخیرا در مشهد راه اندازی شده است. این 
نظارت ها در حال ساماندهی است. سخت گیری های 
شدیدی خواهیم داشت و اگر با سالمت مردم بازی 
بی تردید  ایجاد شود،  این مسیر  از  شود و مشکلی 
طبق قوانین و مقررات کشور، محکم پیگیری خواهیم 
کرد. برخوردها سخت و سنگین خواهد بود تا به این 
ترتیب اگر قرار باشد فردی دریافت خدمت داشته 
باشد، بتواند بین ارایه خدمت در منزل و بیمارستان، 

یکی را انتخاب کند.« 
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  صبح روز سه شنبه ۵۲ نفر از شهروندان خاش بر اثر حساسیت به بوی 
نامطبوع شبیه به گوگرد به بیمارستان خاش مراجعه کردند که از این 
تعداد ۱۹ نفر به دلیل حساسیت تنفسی بصورت موقت بستری و تحت 
نظر پزشک قرار گرفتند و مابقی شهروندان بصورت سرپایی معالجه و 
مرخص شدند. محمود رضا میری رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در 
حاشیه برگزاری کمیته بحران در این دانشگاه در خصوص این اتفاق گفت 
: »حوالی ساعت ۳.۵ صبح روز سه شنبه براساس اعالم ستاد فوریت های 
دانشگاه با خبر شدیم که انتشار و استشام بوی نامطبوع و غیر طبیعی در 
سطح شهر خاش موجب نگرانی مردم شده است .« وی ادامه داد: »پس 
از این بحران حدود ۵۲ نفر از شهروندان خاش بر اثر حساسیت به این 
بوی نامطبوع به بیمارستان خاش مراجعه کردند که از این تعداد ۱۹ نفر 
بدلیل حساسیت تنفسی بصورت موقت بستری و تحت نظر پزشک قرار 
گرفته و مابقی شهروندان بصورت سرپایی معالجه و مرخص شدند.« 

میری تصریح کرد: »در همان ساعات اولیه این بحران دو تیم متشکل از 
متخصصین حوزه بهداشت درمان و تیم بحران دانشگاه جهت بررسی 
بیشتر موضوع به خاش اعزام شده و در حال بررسی دقیق موضوع و 
علت آن هستند.« وی خاطر نشان کرد: »دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
با هدف تامین سالمت مردم آمادگی الزم جهت مقابله با هر بحرانی را 
دارد.« رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: »الزم است با مشارکت 
همه نهادها و سازمان ها عوامل تهدید کننده سالمت را مدیریت کنیم 
و شهروندان عزیز به شایعاتی که مردم را نگران می کند توجه نکنند و 
اخبار موثق را از ستاد بحران استان دریافت کنند.« میری تاکید کرد: 
»شدت این آلودگی کاهش یافته ولی همچنان در دست بررسی است و 
از ساعت ۵ صبح مراجعه ای در اثر این آلودگی به بیمارستان نداشته ایم 
. در عین حال از سالمندان و کودکان می خواهیم تا اطالع ثانوی برای 
کارهای غیر ضروری از منازل خود خارج نشوند.« رییس دانشگاه علوم 
پزشکی زاهدان تصریح کرد: »شایعات زیادی در فضای مجازی منتشر 

شده است که تا این لحظه در خصوص علت این بحران صحت ندارد.« 
براساس این گزارش، دکتر باقر کرد معاون عمرانی استانداری سیستان و 
بلوچستان نیز در این جلسه گفت: »هر چند از ساعت ۵ صبح از میزان 
بوی منتشر شده در شهر خاش کاسته شده ولی این بحران نیاز به یک 
بررسی جامع دارد .« وی در این جلسه دستور داد کمیته ای متشکل از 
ستاد بحران ،هالل احمر ،گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان ،محیط 
زیست ،دانشگاه علوم پزشکی ،تشکیل و فورا به خاش اعزام شوند تا 
موضوع را از نزدیک کارشناسی و منشا وعلت دقیق این آلودگی را اعالم 
کنند. براساس این گزارش، یک تیم بهداشتی ویک تیم درمانی شامل 
متخصص بیهوشی - داخلی وعفونی جهت بررسی بیشتر به محل اعزام 
شدند. تعداد 8 دستگاه آمبوالنس در شهرستان خاش مسقر هستند و 
تعداد ۲۰ دستگاه آمبوالنس و ۱ دستگاه آتوبوس آمبوالنس از زاهدان 
به خاش اعزام شده است. گفتنی است، ستاد بحران دانشگاه از هموطنان 
شهرستان خاش درخواست کرد تا ضمن حفظ خونسردی، اطالعات 
صحیح و توصیه های بهداشتی را از طریق این ستاد و یا سایر مراجع 

ذیصالح مانند فرمانداری خاش پیگیری کنند.

وزارت بهداشت
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قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تشریح کرد:

تاریخ و چگونگی شرکت در آزمون 
ارتقا و گواهینامه دستیاری اعالم شد

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از برگزاری امتحان ارتقا 
و گواهینامه در روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه خبر داد و تاکید کرد که غیبت در 
بخش ها از سوی برخی دستیارانباعث محرومیت در آزمون است. سیدحسن 
امامی رضوی، قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی درخصوص 
جزییات آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاری گفت: »آزمون ارتقا و گواهینامه 
رشته های مختلف دستیاری تخصصی پزشکی در ۱۵ تیرماه سال جاری 
برگزار خواهد شد.« قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
با بیان اینکه هر ۲8 رشته در این آزمون شرکت می کنند، ادامه داد: »کلیت 
آزمون و نحوه طراحی سؤاالت مطابق با سال های گذشته بوده و به صورت 
کالن منطقه ای و سؤاالت تراز که در ستاد دبیرخانه وزارت بهداشت طراحی 
می شود، انجام خواهد شد.« وی گفت: »البته در ۹ رشته تخصصی که تعداد 
رشته محل ها محدود است، دفترچه به صورت متمرکز توسط اعضای هیات 
ممتحنه رشته های تخصصی تهیه شده و به منظور برگزاری آزمون به دانشگاه ها 
ارسال خواهد شد.« امامی رضوی با بیان اینکه روند طراحی سؤاالت به 
خوبی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: »پس از نهایی شدن سؤاالت، 
دفترچه ها، به دانشگاه ها ارسال خواهد شد. به طورکلی، روند ثبت نام و 
معرفی دستیارانی که می توانند در امتحان شرکت کنند، انجام شده و مهلت 
ثبت نام ها به اتمام رسیده است.« قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی 
و تخصصی، به مسائلی که اخیراً در خصوص رشته آسیب شناسی ایجاد 
شده است، اشاره کرد و گفت: »در این رشته هم آزمون برگزار می شود 
و دفترچه سؤاالت هم به دانشگاه ها ارسال خواهد شد. « امامی رضوی 
تصریح کرد: »تاکنون منعی برای شرکت دستیاران آسیب شناسی از سوی 
دانشگاه ها وجود نداشته است اما مواردی که مطرح می شود، به عملکرد 
دستیاران بستگی دارد. چراکه برخی افراد در شیفت های خود در بخش ها 
حضور پیدا نکردند. صراحتاً باید بگویم چنانچه بیش از یک ماه از بخش 
غیبت داشته باشند، منصرف تلقی شده و اگر دانشگاه هم اسامی آنها را به 
دبیرخانه ارسال کند، نمی توانند، در آزمون ارتقا و گواهینامه شرکت کنند.« 
امامی رضوی گفت: »دستیاران سال چهارم که معرفی شده اند، شرکت 
خواهند کرد، اما سایر دستیاران نیز به مدت غیبتشان در بخش ها توجه کنند 
چرا که غیبت بیش از یک ماه آنها را از شرکت در امتحان محروم می کند.« 
قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تاکید کرد: »چنانچه 
مواردی از این دست وجود دارد، دستیاران باید آن را مدنظر قرار بدهند و 
اگر به علت اینکه خللی در کار بخش ایجاد شده و آنها شرکت نکردند و 
یا احکامی از کمیته انضباطی باشد، نیز ممکن است، باز نتوانند در آزمون 
شرکت کنند. لذا دستیاران حضور در بخش را جدی بگیرند تا یک سال از 
امتحان ارتقای خود عقب نمانند. در مورد سایر رشته ها نیز به همین منوال 

عمل خواهد شد.« 

همکاری ایران و لبنان در حوزه 
پزشکی توسعه می یابد

سید حسن هاشمی در دیدار با جمعی از دانشجویان لبنانی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور، با بیان اینکه از ۳۵ سال قبل آرزوی کمک به کشورهایی مانند 
لبنان را داشتم، افزود: »در حال حاضر باید در عمل ثابت کنیم که می خواهیم 
به این کشورها کمک کنیم و در حوزه پزشکی نیز تا اندازه ای موفق عمل 
کرده ایم.« وزیر بهداشت حل مشکالت دانشجویان لبنانی را نوعی عمل صالح 
برای خود و مسئوالن وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: »در معاونت 
آموزشی و انجمن های علمی می توانیم بخشی را برای کشور لبنان در نظر 
بگیریم تا دوستانی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تخصصی، تکمیلی، 
آموزش های مداوم یا حضور در کنگره ها و همایش های علمی را دارند، 
بتوانند به راحتی در ایران حضور پیدا کنند.«  هاشمی ادامه داد: »قبل از انقالب 
اسالمی مبارزات زیادی در کشور انجام شد اما عده ای که در دانشکده بودند، 
تصور می کردند، مبارزه با درس خواندن، ممتاز و شاگرد اول بودن، منافات 
دارد اما برخی افراد نیز مبارزه و کسب علم و دانش را در راستای همدیگر 
می دانستند.« وزیر بهداشت خطاب به دانشجویان لبنانی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور گفت: »هیچ عاملی نباید مانع درس خواندن و ممتاز شدن 
شما بشود چرا که در آینده با فارغ التحصیالن دانشگاه های لبنان، منطقه و 
بین المللی مقایسه می شوید و اگر می خواهید انقالبی باشید باید در لباس 
سپید پزشکی که محل رجوع مسلمانان و غیرمسلمانان است، اثرگذار باشید.« 
هاشمی با تاکید بر اهمیت نقش مهم جامعه پزشکی در دوران مبارزه، خطاب 
به دانشجویان لبنانی اظهار داشت: »شاید باور نکنید اما ممکن است تأثیر 
و اثر شما از ۱۰۰ رزمنده مسلح خط مقدم، بیشتر باشد و در لبنان، افکار 
عمومی در دراز مدت، مهم است که حضور پر قدرت شیعیان و حزب 
اهلل را بپذیرند و خوشبختانه تا کنون این اتفاق رخ داده و تداوم آن مهم 
است.« وزیر بهداشت تاکید کرد: »دشمنان ایران و لبنان به دنبال این هستند 
که اقبال مردم از حکومت بر گردد اما دانشجویان لبنانی دانشگاه های علوم 
پزشکی ایران می توانند برای لبنان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند و ما هم 

افتخار می کنیم که از این دانشجویان میزبانی می کنیم.«

عرصه برای پرستارنماها و سودجودیان تنگ خواهد شد

خدمات پرستاری در منزل قانونی شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
52 مصدوم در پی انتشار بوی نامطبوع در خاش 



سازمان غذا و دارو: مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا 
و دارو با هشدار درباره غیرقانونی بودن سفارش آگهی به  شبكه هاي 
ماهواره اي فارسي زبان توسط شرکت های داخلی، از عدم وجود 
نظارت بر ماهیت سالمت محصوالت تبلیغی در این شبكه ها انتقاد 
کرد. شهریار اسالمی تبار با تاکید بر اینكه بیشتر شبكه هاي ماهواره اي 
فارسي  زبان، ذاتا به دلیل مقابله فرهنگی، سیاسی و به تازگی نیز 
اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران و جلوگیری از توسعه سیاست های 
آن ایجاد شده اند، تصریح کرد: »زیبنده هیچ هموطن آزاده ای نیست 

که در راه قدرتمند کردن آنها کوچک ترین گامی بردارد.«
وی با اشاره به اینكه سفارش تبلیغات در این خصوص منع 
قانونی داشته و در برخورد با سفارش دهندگان آگهی به آنها الزام 
وجود دارد، افزود: »سفارش تبلیغات و پرداخت هزینه یكی از 
راه های پَروار کردن  و به نوعی تامین مالی آنها در راه اهداف پلید 
این شبكه های معاند می باشد.« اسالمی تبار اضافه کرد: »تبلیغات 
غیرواقع و گمراه کننده محصوالت و فرآورده های سالمت محور در 
این شبكه ها و عدم نظارتی که بر ماهیت محصوالت آنها از منظر 
بهداشت و سالمت وجود دارد موجب می شود که مردم در تشخیص 

دوغ و دوشاب مردد بمانند.«
این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو اظهار داشت: »از نظر 
ما مبنای شبكه هاي ماهواره اي فارسي  زبان ایراد دارد و براساس 
قوانین موجود، شرکت هاي تولیدي داخلي اجازه سفارش تبلیغات 
محصوالت خود را به آنها ندارند.« اسالمی تبار با تاکید بر اینكه سازمان 
غذا و دارو به شدت درحال رصد و مبارزه با این پدیده نامیمون 
است، گفت: »در صورت مشاهده چنین تخلفاتی به صورت کتبي 
اخطاري برای آگهي دهنده ارسال مي شود که در بسیاري از موارد 
سفارش دهندگان با دادن تعهد کتبي آگهي خود را قطع مي کنند.« 
وی اضافه کرد: »آن دسته از شرکت هایی که به تبلیغات محصوالت 
خود در این شبكه ها اصرار بورزند متخلف محسوب شده و با اصرار 
دقیق و پیگیر ما در حوزه نظارتی مواجه خواهند شد. در این صورت 
ضمن آنكه به دستگاه های قضایی معرفی می شوند تا برخوردهای 
الزم با آنها صورت گیرد؛ بدون کمترین بخششی، مجوزهایشان را 

از طریق کمیته فنی تعلیق می کنیم.« 
مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شكایات و امور حقوقی 
سازمان غذا و دارو در ادامه سخنانش گفت: »البته برخی از این 
شرکت ها هم معتقد هستند که تبلیغات علی رغم رضایت و خواسته 
آنها و به قصد جذب مشتری انجام می شود، الزمه قبول توجیه این 
شرکت ها این است که آنها به صورت رسمی موضوع عدم رضایت 
خود از پخش آگهی تجاری در شبكه های ماهواره ای را به روابط 
عمومی سازمان غذا و دارو  اعالم نمایند تا ما  نیز براساس اسناد 
و از طریق پلیس بین الملل پیگیر موضوع شویم.« اسالمی تبار در 
پایان خاطرنشان کرد: »اسامی برخی شرکت های متخلف به اطالع 
معاونت های غذا و دارو دانشگاه های سراسر کشور رسیده است و 

خواستار آن شده ایم که ضوابط  قانونی درمورد آنها به  عمل آید.«

آب معدنی  های بی نام و نشان نخرید!
گفت:  ایران  غذایی  صنایع  انجمن  رئیس  خبرنگاران:  باشگاه 
»مصرف آب معدنی های غیر استاندارد خطر بروز بیماری های وبا 
کرد:  اظهار  عزیزی  محمدحسین  می دهند.«  افزایش  را  اسهال  و 
»مردم باید آب معدنی های مصرف کنند که دارای نشان استاندارد 
بوده و از سازمان غذا و دارو کشور تاییدیه الزم را گرفته باشد 
خریداری کنند در غیر این صورت محتویات درون آب معدنی  از 

نظر بهداشتی قابل قبول نیست.«
عزیزی تاکید کرد: »آب معدنی های بی نام و نشان ممكن است 
به صورت دستی و بدون رعایت کردن مسائل بهداشتی پر شده 
باشند و بطری های آب استفاده شده در آنها غیر بهداشتی باشد.« 
رئیس انجمن صنایع غذایی ایران گفت: »مصرف آب آلوده خطر 
بروز بیماری های وبا و اسهال را افزایش می دهد و بهتر است که 
از مصرف آب های آشامیدنی غیربهداشتی به ویژه در فصل تابستان 

جلوگیری شود.«

مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو:

تبلیغات محصوالت سالمت محور 
در ماهواره غیرقانونی است

ایسنا: متخصصان آزمایش ماده جدیدی را روی انسان آغاز کرده اند که می تواند کلسترول )چربی خون( را به صورت طوالنی مدت کاهش دهد و از بروز 
عوارض قلبی ناشی از آن جلوگیری کند. در مقاله ای که متخصصان و محققان هلندی در مجله اروپایی قلب منتشر کرده اند مطرح شده که ممكن است 

بتوان با واکسینه کردن در انسان در برابر افزایش کلسترول و عارضه تصلب شرائین مصونیت ایجاد کرد.
نقش ماده جدید AT۰۴A، فعال کردن سیستم مصونیت انسان برای خارج کردن کلسترول های بد از خون است. به اعتقاد متخصصان، می توان این 
ماده را به عنوان جانشین یا مكمل داروی استاتین به کار برد که در حال حاضر میلیون ها نفر در جهان برای جلوگیری از افزایش خطرناک کلسترول به طور 
روزانه آن را مصرف می کنند. آزمایش داروی جدید بر موش های آزمایشگاهی نتیجه مثبتی داشته است. در این آزمایش ها به موش ها خوراک حاوی چربی 
فراوان داده شد تا باعث افزایش کلسترول و تصلب شرائین در آنها شود. پس از تجویز این ماده، میزان کلسترول خون آنها ۵۳ درصد، آسیب به عروق ۶۴ 
درصد و التهاب عروق دست کم ۲۱ درصد کاهش یافت. یكی از دست اندرکاران این آزمایشات گفته است از آنجا که پادتن ایجاد شده پس از تزریق 

این ماده به موش ها برای مدتی طوالنی در سطحی باال باقی ماند می توان احتمال داد که این ماده 
برای مدتی پس از تجویز هم در جلوگیری از افزایش کلسترول فعال خواهد ماند و مانند واکسن، 
تاثیری بلند مدت خواهد داشت. البته در صورتی که آزمایش روی انسان نیز همان نتیجه آزمایش 
روی موش ها را داشته باشد. به گزارش بی بی سی، درحال حاضر برخی از داروهایی که برای مقابله 
با افزایش کلسترول تجویز می شود خطر ابتالی به دیابت را افزایش می دهد. در مورد داروی جدید 
هم باید عوارض جانبی احتمالی آن به دقت بررسی شود. در این مقاله همچنین تاکید شده که ممكن 

است تكمیل آزمایش این دارو روی انسان تا شش سال به طول انجامد.

فانا: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »قطعا واردات دارو از منشا رژیم صهیونیستی نداشته ایم.« رسول دیناروند در مصاحبه با بخش خبری 
۲۰:۳۰ تلویزیونی در واکنش به ادعای یكی از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مبنی بر واردات دارو از رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: 
»قطعا واردات دارو از منشا رژیم صهیونیستی نداشته ایم و امكان هم ندارد که چنین اتفاقی بیفتد.« وی افزود: »احتماال منظور این نماینده مجلس 
واردات دارو از یكی از شرکت های اروپایی است که این شرکت بعدا توسط یک شرکت داروسازی اسرائیلی خریداری شده است. البته از زمانی 

که این خریداری اتفاق افتاد، واردات دارو از این شرکت اروپایی ممنوع شد.«
 رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: »شرکت ایرانی نماینده آن شرکت 
اروپایی هم اجازه واردات نداشته است. در همین حال نمونه هایی مشكوک 
وجود داشته که پس از اعالم ممنوعیت به کشور وارد شده که به آنها رسیدگی 
شده، بعضا پلمپ شده اند و جلوی آنها گرفته شده است. شبهه ای هم اگر 
وجود داشته باشد، مطمئنا مربوط به واردات قانونی نیست چراکه واردات از 
رژیم صهیونیستی ممنوع است. البته ممكن است کاالیی به صورت کوله بری، 
ته لنجی یا قاچاق وارد کشور شده باشد که در این صورت با توجه به اینكه 
هیچ نظارتی روی کاالی قاچاق به کشور وجود ندارد ممكن است هر اتفاقی 

در این حوزه رخ دهد.«

رئیس سازمان غذا و داروساخت  واکسن کاهش کلسترول

واردات دارو از رژیم صهیونیستی نداشته ایم

از صنایع  بسیاری  »در صنعت داروسازی و  سپید: 
این  هستیم.«  مواجه  تولیدنمایی  معضل  با  دیگر 
بخشی از صحبت های رئیس هیات مدیره سندیكای 
تولیدکنندگان مواد دارویی است. به گزارش سپید، 
بستر  بتوانیم  اینكه  »برای  می گوید:  اختراعی  فرامز 
تولید و فضای مناسب کسب وکار را در حوزه دارو 
و صنایع مرتبط با آن قدرتمند کنیم، ضرورت دارد 
ابتدا از خود تولیدکنندگان شروع کنیم زیرا اعتبار ملی 
تولیدکنندگان نسبت به محصولی که تولید می کنند 
مهم بوده و حفظ و بقای آن بسیار با ارزش است.«

وی با بیان اینكه دارو محصولی نیست که بتوان آن 
 را مورد تهاجم کیفی قرار داد، می افزاید: »متاسفانه در 
صنعت دارو و یا بسیاری از صنایع دیگر با معضالتی 
همچون تولیدنمایی مواجه هستیم و ما این اعتراض 
را نسبت به داروی تمام شده داشتیم که چرا بسیاری 
از داروها تحت عنوان داروی تحت لیسانس با یک 
عقب گرد فنی و تكنیكی و یک خسارت اقتصادی به 
کشور وارد شده و تنها با این بهانه که امكان تولید 
الیسنس  تحت  باید  ندارد،  وجود  داخل  در  دارو 
شرکت دارویی که تولید شده ، بسته بندی و با قیمت 

باالتر وارد کشور شود.«
اختراعی ادامه می دهد: »از طرفی گاهی هم دچار 
اتهاماتی بودیم که برخی از فعاالن صنایع تولید کننده، 
مواد موثره دارویی بسته بندی مجدد می کنند که این 
برخی ها به بسیاری از مواد موثره تعمیم داده می شد. 
حرکت  که  است  سال   ۱.۵ مدت  به  ما  نتیجه  در 
از  رابطه  این  در  کرده ایم.  شروع  را  موثری  بسیار 
فرآیندهای  و  پایه  مواد  واسطه،  مواد  واردات  بدو 
 GMP با  آن  انطباق  و  کارخانه  تولیدی در داخل 
 ... و  میزان ضایعات، حالل های مصرفی  و مطالعه 
را آنچنان تحت کنترل قرار دادیم که اثبات اصالت 
تولید محقق شده است.« وی تصریح می کند: »برای 
دارو اصرار بر آن داریم که اگر قرار است دارویی 
تحت لیسانس تولید شود، باید تولید کننده مكلف به 
تامین مواد موثره باشد و بتواند از تولید کننده داخلی 
خرید خود را انجام دهد. البته نسبت به تولیدنمایی 
این  در  دلیل  همین  به  و  هستیم  معترض  دارو  در 
راستا برنامه هایی را در دستورکار خواهیم داشت.«

نگران از تهاجم واردات داروهای مشابه 
تولید داخل

رئیس هیات مدیره سندیكای تولیدکنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی درباره هماهنگی 
با سندیكای صنایع داروهای انسانی، به فانا می گوید: 
»تعامالتی با این سندیكا داریم، اما این تعامالت به 
اندازه الزم نیست. من فكر می کنم سندیكای صنایع 
داروهای انسانی بیشتر از ما باید نگران تهاجم واردات 
داروهای مشابه تولید داخلی باشد. انتظار ما از آنها 
این موضوع نگاه کنند. ما  به  این است که فعال تر 
نیز اعالم آمادگی می کنیم که در حوزه دفاع از منافع 
ملی و حمایت از تولید کنندگان داخلی به آنها کمک 
خواهیم کرد.« اختراعی با اشاره نظارت سندیكا بر 
ارتقای استاندارد های مطلوب تولید دارو تصریح دارد: 
»برای کاالهای عمومی غیر از حوزه دارو این موضوع 
استانداردسازی و رعایت  باب  یعنی  است.  منطقی 
اصول کیفی شاید باز باشد. به این معنا که اگر کسی 
لبنیات تولید می کند، شاید بتوان به آن گفت که میزان 
آفالتوکسین  را در شیر و یا پنیر باید بیشتر کنترل شود 
اما در صنعت دارو موضوع بسیار حساس است. یعنی 
رنج  های مجاز تولید بسیار محدود تر است و در تمامی 
نقاط دنیا )ایران و یا اروپا و آمریكا( این ها براساس 
یک نظام نامه بسیار قوی به نام فارماکوپه محصول 
خود را تولید می کنند و تمامی زنجیره ارکان دارو 
که مهم ترین آن ماده موثر دارویی و مواد جانبی و 
بسته بندی است، باید در چارچوب قوانین و مقررات 
این نظام نامه باشند. همچنین آزمایش های ثانویه ای که 
روی کیفیت دارو و حتی آزمایش های بیوکوواالنسی 
در  می شود.  انجام  است،  نوعی همسنگ سنجی  که 
عمل اینگونه نیست که دارو را بتوان از لحاظ کیفی 

مورد مداقه قرار داد.«
 وی ادامه می دهد: »تفاوتی از جهت کیفیت براساس 
بین  آمریكا   FDA مانند  معتبر  گایدالین های  تمام 
داروی تولید ملی و داروی علمی کپی شده از برند 
تفاوت کیفی وجود داشته  این  اگر  ندارد و  وجود 
گفته  به  گفت.«  دارو  آن  به  نمی توان  اساسا  باشد، 
اختراعی، دارو محصولی نیست که بتوان آن را مورد 
از  بسیاری  بهانه  این  با  زیرا  داد  قرار  کیفی  تهاجم 
توسعه  درحال  کشورهای  بازار  خارجی،  کاالهای 

همچون ایران را بدست خواهند گرفت.«

دالیل تفاوت داروهای داخلی وخارجی
از جهت  با دیگر کاالها  اینكه دارو  بیان  با  وی 
مقام مصرف متفاوت است، می افزاید: »مصرف کننده 
دارو، حق انتخاب آن را ندارد و دارو توسط پزشک یا 
داروخانه انتخاب می شود. بنابراین در صنعت دارو 
این  البته  بود.  فرهنگی  تهاجم های  نگران  نمی توان 
بنده این  به معنای بی اثر بودن آن نیست. احساس 
است که سازمان های قانون گذاری مانند سازمان غذا 
و دارو در این حوزه وظیفه قوی تری دارند که مردم و 
حوزه نظام پزشكی کشور را از برابری کیفیت داروی 
ژنریک که داروی ملی نیز یكی از آنها است با داروی 
برند، مطلع کنند. اساسا دارو کاالیی نیست که کسی 
به راحتی بتواند در مورد کیفیت آن بدون در اختیار 
داشتن منابع علمی اظهارنظر کند، زیرا دارو کاالی 

سلیقه ای  نیست.«
اختراعی درباره تفاوت قیمت داروهای ژنریک با 
داروهای برند، به فانا می گوید: »علت این موضوع 
آن است که در زمان کشف داروی برند، هزینه های 
بسیار سنگینی که به طور متوسط ۲ میلیارد دالر برآورد 
می شود، صرف تحقیقات و مطالعات می شود و تائیدیه 
بالینی الزم برای آن دارو  پرونده ها و آزمایش های 
کامال متفاوت با داروی ژنریک است، زیرا نخستین 
باری است که یک دارو تولید می شود و از هر حوزه 
کنترل های بسیار پیچیده ای بر آن وجود دارد. زمانی 
که دوره مالكیت معنوی بر آن دارو تمام می شود، در 
دنیا بالفاصله داروی ژنریک با همان کیفیت و شرایط 
تولید می شود و همزمان قیمت آن بطور متوسط حدود 
۲۰ برابر کاهش پیدا می کند. در نتیجه داروی ژنریک 
برند است زیرا هزینه تحقیقات  از داروی  ارزان تر 

کشف و بالینی آن دارو را پرداخت نكرده است.«
رئیس هیات مدیره سندیكای تولیدکنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی تصریح می کند: 
»مردم اگر گاهی به واسطه تفاوت قیمت داروی داخلی 
و خارجی احساس می کنند، کیفیت داروی خارجی 
باالتر است، احساسی است که تقصیر آن بیشتر بر 
گردن جامعه پزشكی است زیرا مردم انتخاب کننده 
بلكه  نیست  حمایت  نیازمند  موضوع  این  نیستند. 

اگر  برسانند.  مردم  به  آن را  باید  که  است  واقعیتی 
اما  است  کیفیت  یک  دارای  جنس   ۲ بدانند  مردم 
قیمت یكی یک بیستم دیگری است، هیچگاه سراغ 
محصول گران تر نخواهند رفت. در این میان علت 
مغفول ماندن این موضوع تالش شرکت های چندملیتی 
برای فروش داروی خودشان است. نظام رگوالتوری 
وظیفه دارد این تالش را انجام دهد نه آنكه در برابر 

آن کوتاه بیاید.«
نمی گوییم  »ما هیچ وقت  بیان می کند:  اختراعی   
کیفیت داروی خارجی بد است اما این اطمینان را 
به مردم می دهیم که داروی ملی که در داخل تولید 
می شود از کیفیت و اثربخشی الزم برخوردار است. ما 
هیچ زمان روی داروی خارجی نظر منفی نداشته ایم 
زیرا دارو، دارو است به دلیل آنكه باید از پارامترهای 
کنترلی دقیق و حساس گذر کند و امكان ندارد یک 
دارو از نظر کیفیتی دچار مشكل باشد. حتی پس از 
آنكه دارو عرضه شد و تمامی مراحل آزمایشی انجام 
داروخانه ها  توزیع همچون  مراکز  به  گرفت، وقتی 
می رسد، آزمایش پست مارکت را خواهیم داشت. 
یعنی پس از عرضه از دارو نمونه برداری به ویژه از 
داروخانه هایی که شرایط حادتر داشته و در مناطق 
گرم و مرطوب هستند، صورت گرفته و آن را کنترل 
می کنند. این روش ها از سوی سازمان غذا و دارو 

انجام می شود.

 آینده صنعت داروسازی در ایران
اختراعی در پاسخ به این سوال که آینده صنعت 
بود؟ جواب  به چه صورت خواهد  ایران  دارو در 
می دهد: »به آینده این صنعت خوش بین هستم به این 
دلیل که کلیه انحرافاتی که کشور ما رفته و راه برای 
واردات داروهای خارجی به ویژه داروهای برند باز 
شده است، ما را دچار یک بحران بزرگ اقتصادی در 
حوزه دارو کرده است. درحال حاضر حجم عظیم 
بدهی دولت و سازمان های بیمه گر به سازمان های 
دارویی به واسطه افزایش بی رویه داروهای خارجی 
گران قیمت است. یعنی سبد قیمت دارو خیلی بزرگ 
شده و ما را دچار این بحران کرده است. این بحران 
ما را هدایت می کند تا به سمت حمایت تولید داروی 

ملی و ژنریک برگردیم.«

ضرورت حرکت  به سمت تولید داروهای ملی و ژنریک

تولیدنمایی؛ معضل اصلی صنعت داروسازی
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 هفده شهریور1325 در روستای طار، از توابع شهرستان 
نطنز متولد شدم. این روستا در کوهستان کرکس واقع 
شده و 2200 متر از سطح دریا فاصله دارد. قدمت روستا 
با تاریخ قلعۀ هزار اسب مشخص می شود. قلعه ای که 
سپاهیان نبرد ترموپیل در آن تعلیم دیده اند. نبرد تروموپیل 
اولین جنگ از دومین دورۀ جنگ های ایران و یونان در 

زمان خشایار شاه است. 
پدرم دهقانی ساده بود. من بزرگ ترین فرزند خانواده بودم 

و غیر از خودم سه برادر و یک خواهر داشتم.
دهقان زاده بودم و کارکردن از همان روزهای اول در خون 
و رگ و ریشه ام بود. می شد که پای به پای پدر کشاورزی 
بکنم یا گوسفندان را به چرا ببرم. اگر قرار باشد زندگی ام 
را به عقب برگردانم یا به دورانی برمی گردم که سرخوش 
از کودکی در کوهستان های طار زندگی می کردم یا دوران 
سربازی که آن ایام هم در طبیعت و به دور از هیاهوی 

شهر بودم. 
یادم می آید شش ساله  بودم که برای خودم چیزی شبیه 
کیف درست کردم و راهی مدرسۀ روستا شدم. معلم از 
اقوام بود و آن روز به دلیل سن کمی که داشتم، از مدرسه 
بیرونم کرد. با چشم گریان به خانه برگشتم و یک  سال 

صبر کردم تا هفت سالم تمام شود و وارد مدرسه شوم.
من تا کالس چهارم ابتدایی در دبستان فرخی روستای طار 
درس خواندم. مدرسه ای به شکل مرسوم مدارس دایر در 
روستاها که دو کالس داشت و یک دفتر و شاگردان تمام 
رده ها در یک کالس می نشستند و معلم ساعتی را به هر 

سال تحصیلی اختصاص می داد.
کالس اول دبستان که بودم، پدر با موج روستاییانی که در 
آن زمان جهت کار به شهرهای بزرگ می رفتند، به تهران 
رفت و بعد از چهار سال ما را هم با خود به این شهر آورد. 
در محلۀ باغ  فردوس، حوالی خیابان مولوی ساکن شدیم. 
کالس پنجم ابتدایی را در دبستان محمدی مولوی شروع 
کردم. تنها فرقم با باقی بچه ها این بود که از ده به شهر 
آمده بودم؛ اما ازلحاظ علمی و درسی چیزی از آن ها کم 
نداشتم. حتی یک  بار سر صف و مراسم صبحگاهی تشویق 
شدم و مداد چندرنگی جایزه گرفتم و وقتی در سفر طار 
به معلم سابقم نشان دادم، از من گرفت و دیگر پس نداد.

درسخوان و ماجراجو
بچۀ درس خوانی بودم و در کنارش بسیار ماجراجو. هر 
چقدر که در درس منضبط بودم، شیطنت های سن خودم 
پایانی نداشت. از همان دوران، چندان به زیاد درس خواندن 
عالقه ای نداشتم و فوتبال ورزشی بود که هیچ وقت و با 
هیچ شرایطی از دستش نمی دادم و نمی دهم. وقتی که برای 
دیپلم درس می خواندم هم بعد از ظهرها در زمین خاکی ها 
بازی می کردم و حاال هم ساعت رفتن به سالن سرپوشیدۀ 
فوتبالم که باشد، تمام جلسه ها و برنامه ها را لغو می کنم 
که به بازی برسم. آن دوران مثل حاال نبود. عضویت در 
تیم فوتبال دبیرستان، ارزش زیادی داشت. فریدون شهیدی 
رضا که در تیم شاهین بازی می کرد و بک چپ تیم ملی هم 
بود، عضو تیم فوتبال دبیرستان ما، یعنی دبیرستان فرخی 
در محلۀ باغ فردوس بود. یا احمد کیان پرور و عرب هم 
که از فوتبالیست های بنام زمان خودشان بودند، عضو تیم 

دبیرستان هم بودند. 
زندگی در آن دوران سخت بود. وقتی که توی ده زندگی 
می کردیم، حتی تامین غذای خانواده هم مشکل بود. پدر 
تابع وضعیت زندگی بود و هر خانواده ای برحسب احتیاجی 
که داشت، تصمیم می گرفت. هیچ کس از من انتظار نداشت 
که پزشک شوم یا حتی کسی فکرش را هم نمی کرد که وارد 
این رشته شوم. دراین بین مشوق اصلی من در درس خواندن، 
ادامه تحصیل مادرم بود و خاطره ای از پدربزرگم، وقتی که 
در کوهستان های طار اسلحه روی دوشم بود و برای خودم 
گشت می زدم. او آن دوران با زبان خودش به من گفت 
که این بازی ها را کنار بگذار و برو پزشک شو. برو و آدم 

به دردبخوری برای این مردم شو.
هم این حرف پدربزرگ و هم قداستی که پزشک در این 
بود.  این رشته عالقه مند کرده  به  را  دوران داشت، من 

پزشکان مثل حاال نبودند که بعد از یک مالقات از یاد بروند 
و شان اجتماعی شان با حاال فرق می کرد. یادم می آید من 
حتی نام پزشکی را که در دورۀ نوجوانی مراجعش بودم، 
به خاطر دارم؛ درصورتی که حاال هیچ نامی به خاطر نمی ماند. 
برگزار  به شکل متمرکز  در 1344 وقتی که هنوز کنکور 
نمی شد، در دانشکدۀ پزشکی تهران امتحان دادم و قبول 
نشدم. علت  این موضوع هم این بود که یکی از اقوام ما 
مریض بود و چون خانواده اش در تهران نبودند، من مجبور 
بودم از او مراقبت کنم و همین موضوع مانع از درس خواندنم 
شده بود. اما این شکست نتوانست از تالش و کوشش 
من کم کند یا باعث سرخورده شدنم از درس شود. یکی 
از اصول مهمی که در زندگی ام بنا گذاشته ام، این است که 
از هر شکستی یک پیروزی بسازم و امید تنها اصلی است 

که هیچ وقت از من دور نشده.
 همان سال 1344 به سربازی رفتم. چهار ماه در سپاه دانش 
سنندج و در یخ و برف بودم. گروهبان یکم سپاه دانش 
بودم و بعد از امتحان در گروهان هم  نفر دوم شدم. بعد 
از سنندج به گناباد رفتم و روستای کالته شیخی کاخک. 
آنجا مدرسه ای داشت که قبل از آمدن من به همت سپاه 
دانش قبلی بنا شده بود. چهارده ماه در آن روستا که نه آب 
داشت و نه برق خدمت کردم و بعد از آن باوجوداینکه دلم 
می خواست همان  جا و در همان طبیعت بمانم، به تهران 
برگشتم. در 1347 آن روستا در جریان زلزلۀ کاخک ویران شد.

آن زمان شکل کنکور مثل  حاال نبود و اگر یک رشته و 
باید یک سال صبر  از دست می دادی،  یک دانشگاه را 
می کردی و یا اینکه برای رشتۀ دیگری اقدام می کردی. سال 
1348 به دانشگاه پهلوی شیراز رفتم و در رشتۀ کشاورزی 
امتحان دادم و قبول هم شدم. سال اول باید علوم پایه را 
در دانشکدۀ ادبیات طی می کردیم تا زمان تفکیک برسد و 
وارد دانشکد ۀ اصلی شویم. یک سال آنجا بودم و به تهران 
برگشتم و دوباره در کنکور پزشکی شرکت کردم و این 
 بار توانستم که با قبولی در این رشته، وارد دانشکده شوم. 
در این پنج سال که از شکستم در کنکور قبلی گذشته بود، 
توانستم چهرۀ دیگری از زندگی را ببینم. دورۀ سربازی را 
طی کرده بودم و در کنارش برای گذران ایام در یک مغازه 
صندوق دار بودم و کارهای دیگری می کردم. فهمیدم که برای 
ادامۀ زندگی باید توانا بود. این توانایی، دوام ما در جریان 
زندگی را برقرار می کند. فهمیدم که هیچ  معلمی نمی تواند 

درس هایی را که جامعه به آدم می آموزد، تدریس کند. 
هر که ناموخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد ز هیچ روزگار

آن پنج سال و کارکردن، تا حدودی ازلحاظ مالی من را 
مستقل کرده بود. در دورۀ تحصیل در رشتۀ پزشکی هم 
مثل خیلی از دانشجویان پزشکی آن دوران به کار ویزیتوری 
مشغول بودم. این شغل شاید زیبندۀ دانشجوی پزشکی 
نباشد؛ اما به من در مقام دانشجو انگیزه و تحرک می داد. 
تحرک در انرژی خاصی بود که در این شغل وجود داشت. 
انگیزۀ مالقات کردن پزشکان موفق و ارتباط برقرارکردن 
با آن ها باعث می شد که فقط کف رشتۀ پزشکی را نبینیم 
و چون با قله ها مالقات کرده بودم، به باالترین درجۀ این 

رشته فکر کنم.
هیچ وقت در دوران تحصیل سرخورده نشدم و از انگیز ۀ 
روزهای اول درس خواندنم کم نشد. معدل خوبی داشتم 
و در کنار کارکردن، درس هم می خواندم. البته نمی توان به 
تالش های استادان شاخصی مثل دکتر یلدا اشاره ای نکرد. 
انگیزه موضوعی است که در دوره های مختلف زندگی، 
کودکی، جوانی یا پیری تفاوت پیدا می کند. انگیزۀ آن دوران 

من با انگیزه های حاال بسیار فرق کرده است. 
اگر نتایج رزیدنتی قلب اعالم شده  بود، من االن متخصص 
قلب بودم. چون عالقه و انتخاب اولم برای گرفتن تخصص 
قلب بود. تا جایی که وقتی بار اول امتحان چشم دادم، در 
هنگام مصاحبه و در محضر دکتر تهرانی و دکتر حسین 
ایراد ازطرف ایشان به من وارد شد که چرا  امامی این 
تزم را در رشتۀ قلب داده ام. در پاسخ گفتم که برای یک 
پزشک عمومی دانستن از قلب خیلی بایسته تر است تا 
چشم. گفتم که فکر می کنم جان مریض در مرتبۀ باالتری 
از بینایی اش قرار دارد. همین موضوع  باعث شد تا در آن 

مصاحبه رد شوم.
به هر ترتیب، وارد بخش چشم شدم و سه سال به عنوان 
رزیدنت در بیمارستان فارابی مشغول بودم. قبل از آن و 
در دورۀ انترنی، انترن ارشد بیمارستان هزارتخت خوابی 
بودم. دورۀ رزیدنتی هم دو سال اول سرگروه بودم و در 
سال سوم، رزیدنت ارشد بیمارستان فارابی شدم. مثل یک 
سرباز که تمام رده ها را یکی یکی طی می کند تا به سرداری 

برسد، من هم تمام پله ها را آرام و یکی یکی طی کردم.
یکی از موضوعاتی که می توانم در دوران رزیدنتی از آن 

با پروفسور شمس بود.  یاد کنم، آشنایی هرچند کوتاه 
چون ایشان کمی بعد از ورود من به فارابی از این مرکز 
رفتند. یادم می آید وقتی که ما به خیال خودمان صبح زود به 
بیمارستان می رفتیم، ایشان سرحال تر از همۀ ما در راهروی 
بیمارستان ایستاده  بودند و با همه احوال پرسی می کردند. 
البته دراین بین اوضاع را هم رصد می کردند و همیشه هم 
با روپوش بودند. در زمان ریاست ایشان هیچ کس حق 
این را نداشت که بدون روپوش در بیمارستان ظاهر شود. 
به طور مثال اگر حسابدار بیمارستان قصد داشت تا با دکتر 
شمس مالقاتی داشته باشد، ملزم به پوشیدن روپوش بود.
تازه فارغ التحصیل شده بودم که پروفسور بیمار و در بیمارستان 
الوند بستری شدند. به همراه دکتر هرمز شمس، دکتر بهرامی 
و دکتر پیروز به مالقات ایشان رفتیم. پروفسور اولین سوالی 
که از دکتر پیروز پرسیدند این بود که آیا کنفرانس انجمن، 
پنجشنبه برگزار می شود. دکتر بهرامی هم من را غافلگیر کرد 
و گفت که دکتر صادقی این کنفرانس را برگزار خواهند 
کرد. پروفسور شمس نیم خیز شد و از من تشکر کرد. 
افتخار بزرگی بود برگزاری این کنفرانس برای من. در آن 
دوران خودم را در این سطح نمی دیدم که این کار را انجام 

بدهم و توانستم از پسش بر بیایم.

رییس اورژانس فارابی در 8 سال جنگ
بعد از طی دورۀ تخصص در همان فارابی مستقر شدم. 
آن  ایام سال های اوایل انقالب بود و استخدام به طور کلی 
ممنوع شمرده می شد. اسامی ما به مجلس شورای اسالمی 

برده شده و با ماندن ما در هیات علمی موافقت شد.
تمام سال های جنگ را رئیس اورژانس بیمارستان فارابی 
بودم. بعد از اولین بمباران شیمیایی پنج مجروح به بیمارستان 
آوردند. گاز خردل، چشم های آن ها را متورم و دردناک 
و بینایی شان را مختل کرده بود. کسی هنوز چیز زیادی از 
تاثیرات این گاز نمی دانست و جرات نزدیک شدن به این 
بیماران را نداشت. من معاینۀ اولیه را انجام دادم. هیچ مقاله 
و کتاب و رفرنسی دربارۀ آثار این گاز نبود. بعدها البته 
کتابی را دیدم  از دوک  الدر که در آن به جنگ  جهانی اول 
و استفاده از سالح شیمیایی اشاره کرده بود. بااین وجود، 
معالجات را به شکل مرسومی که فکر می کردیم درست 
است، پی گرفتیم. چشم ها را شست وشو می دادیم و از 
قطرۀ آنتی بیوتیک استفاده می کردیم. اگر زخم قرنیه وجود 
داشت، قطرۀ میدریاتیک به کار می بردیم. این درمان جواب 
داد و به شکل رفرنس درآمد تا در روزی که 230 مجروح 
شیمیایی را به فارابی آوردند و حتی روی زمین ها هم مجروح 
خوابانده بودیم، به کار رود. این موضوع به شکل مقاله در 
کنگره های بین المللی و مجالت استفاده شد. مجالتی که 
آن دوران این مقاله را چاپ نکرده و باز گرداندند، بعدها 
خودشان اعتراف کردند که به دلیل مسائل و جریانات سیاسی 

این کار را کرده اند.
خودم هم در دوران جنگ به خوزستان رفته بودم؛ ولی در 

مقام استاد یا بخش درمان در بیمارستان ها.
گذراندن طرح شش ماه طول می کشد. بعد از فارغ التحصیلی 
که طرح را در بیمارستان فارابی شروع کردیم، این شش ماه 
طرح مان شد یک سال. آن یک سال هم دو سال طول کشید 

و درنهایت به همراه خانم دکتر رحیمی، ده سال در 
بیمارستان فارابی مشغول بودیم تا توانستیم مطبی 
دایر کنیم. خب علتش این موضوع هم این بود که 
فارابی بزرگ ترین مرکز چشم ایران است و نمی توان 
به راحتی از آن گذشت. با وجود تمام سختی ها و کم 
و کاستی هایی داشت، خدمت کردن در آنجا برای من 
افتخار بود. تا جایی که اوقاتی بود که برای گذران 
ایام به مشکل بر می خوردیم و اتفاق می  افتاد که 
اجاره خانه ام را هم قرض کنم؛ اما از اینکه در حال 

خدمت بودم، رضایت داشتم.

فارابی در 35 سال پیش
سی وپنج سال پیش فارابی تنها یک بخش تخصصی 
گلوکوم را داشت و حاال چندین بخش تخصصی دارد، 
شبکیه، استرابیسم و... . این نشانۀ جهش چشم پزشکی 
ما و به طور کلی پیشرفت علمی این رشته  است. به 
هر اندازه که فیزیک و شیمی در این سال ها پیشرفت 
کرده، پزشکی نیز دچار تحول شده  است و پیشرفت 
در آن به شکل محسوسی احساس می شود. پیشرفتی 
که به شدت متاثر از امکانات و تجهیزات و داروهای 

جدید است. 
در 1358 و زمانی که هنوز رزیدنت بودم، ازدواج 
کردم. همسرم آن دوران پرستار بود. حاال دو فرزند 
داریم که هر دو مدیریت بازرگانی خوانده اند و دست 
بر قضا عالقه ای هم به پزشکی ندارند. اما در واقع 

من با شغلم ازدواج کردم، آن هم وقتی که از صبح 
علی الطلوع در بیمارستان بودم تا شب. زمانی که 
بمباران تهران بود، من با شبی 200 تومان در بیمارستان 
آنکال بودم. البته اعتقاد دارم که اگر افتخاری در طول 

زندگی باشد، از خدمت شروع می شود. 
در طی این سال ها عمدۀ عالقه ام، آموزش بوده  است. 
دوازده سال رئیس مرکز تحقیقات بودم و همین حاال 
هم رئیس شبکۀ تحقیقات هستم؛ ولی به نظرم باید 
آموزش را در اولویت گذاشت. زمانی که من در مقام 
رزیدنت وارد فاربی شدم، ساالنه تنها شش رزیدنت 
به این مرکز وارد می شدند؛ اما حاال آن شش نفر به 
حدود 25 نفر ساالنه رزیدنت رسیده اند. در راه معلمی 
سعی کرده ام که از گفتن آنچه می دانم، کوتاهی نکنم. 
همچنین از اعالم کردن ندانستن در قبال چیزهایی که 

نمی دانم نیز ترسی نداشته ام.

با عشق و شناخت پزشکی را انتخاب کنید
حاال هم اگر نصیحتی داشته باشم که به رزیدنت های 
سال اول کنم، این است که قبل از هر کاری بنشینند 
و تکلیف خودشان را با خودشان مشخص کنند. این 
پزشکی رشتۀ مقدسی است و زمانی که این رشته را 
انتخاب می کنند، با قاطعیت وارد این رشته شوند؛ زیرا 
بعد ها اگر راه را اشتباه انتخاب کرده باشند، باید در 
قبال آن پاسخ گو باشند. حتی اگر به دنبال ثروت هم در 
این رشته هستید، می بایست که پایه های این ثروت را 
داشته باشید؛ چون ثروت اگر از راه ناصوابش به دست 

بیاید، پایدار نخواهد بود. خود من پزشک ثروتمندی 
نیستم. در واقع نه آن قدر ثروتمندم که کسی به دلیل 
ثروتم سراغم بیاید و نه آن قدر فقیر که به کسی احتیاج 
داشته باشم. ثروت اصلی من وجدان آسوده ام است. 
بیماری را که به من مراجعه کند و هزینۀ درمانش 
را نداشته باشد، به فارابی ارجاع می دهم. هنوز هم 
اتاق من در آنجا وجود دارد و می توانم از بخش های 
جراحی استفاده کنم. حتی پیش می آید که وضعیت 
بیمار را با بخش خصوصی تطبیق می دهم و هزینۀ 
جراحی را نمی گیرم که با بیمه بتواند هزینۀ درمان را 
پرداخت کند. هم در کلینیک رازی از اعضای هیات 
موسس هستم و هم در کلینیک نوین دیدگان و در 

این مرکز سمت اجرایی نیز دارم. 
سال هاست که کارشناس تمام رده های انتظامی نظام 
پزشکی هستم و کارشناس تمام رده های انتظامی 
دادسرای جرائم پزشکی. تمام مسائلی را که برای 
پزشکان اتفاق می افتد، از نزدیک دیده ام. به نظرم هیچ 
انسانی از خطا مصون نیست؛ اما باید که قداست این 
رشته حفظ شود و به جایگاه آن احترام گذاشته شود. 
انسان ها باید به ریشۀ خودشان احترام بگذراند. اگر 
به گذشته برگردم، پزشکی نمی خوانم و در همان 
روستای طار می مانم. حاال فکر می کنم که بیشتر به 
آن طبیعت و زندگی تعلق دارم تا به این شهرها و 
خیابان ها. شاید پسر من که در یک اتاق و با یک 
کامپیوتر کار می کند و در این شهر بزرگ شده، به 
این زندگی خو کرده باشد؛ اما این دوگانگی بین شهر 

و روستا همیشه با من بوده است.  همین هم باعث 
به ذهنم خطور  شده که هیچ وقت فکر مهاجرت 
نکرده و سفرهایم نیز بیشتر از یکی دو هفته طول 
نکشیده است. اغلب شهرهای اروپایی و آسیایی را 
گشته ام، ولی اینکه ذهنیت ماندن در این مکان ها با 

من باشد، هرگز اتفاق نیفتاده  است.
هر سال به طار سفر کنم. خودم آنجا باغچه ای دارم 
و خانۀ پدری ام نیز هنوز هست. مادر تابستان ها آنجا 
زندگی می کند و طبق عادتی که از گذشته داشته، 
انبارش پر از گونی های برنج و گندم و آرد است. این 
موضوع به دلیل زندگی سختی است که در گذشته 

داشته است.

هنوزم عاشق زادگاهم هستم
عالقۀ من به روستای زادگاهم باعث شده تا آنجا 
شرکتی به اسم توسعۀ عمران و تعاون طار تاسیس 
کنم. چند مغازه در این روستا دایر کرده ام و حاال تنها 
نانوایی این روستا متعلق این شرکت است. همین طور 
در پروژه های عمرانی که دولت راه اندازی می کند، 

کمک و همیاری می کنم.
 فکر می کنم اگر قرار بود ثروت دنیا را تقسیم کنند، 
به من بیش از این نمی رسید و همین طور در جایگاه 
و مقام هم همه چیز عادالنه تقسیم شده است. یک  
بار مریضی در مطب بعد از طی دورۀ درمانش به 
من گفت که ان شاء اهلل هرچه از خدا می خواهید، به 
شما بدهد. گفتم احتیاجی نیست. خداوند بیشتر از 
آنچه من فکر می کردم، به من داده است و حتی بیشتر 

از آرزوهای دوران کودکی ام.
روزی یکی از هم والیتی هایمان که دوست مادرم بود، 
چشمش آب مروارید آورد و من ایشان را همراه مادر 
سوار ماشین کردم تا به فارابی ببرم. از لحظه ای که 
نگهبان ها در را باز کردند، مادر گریه کرد تا وقتی که 
ماشین وارد فارابی شود. وقتی که در حال درمان بودم، 
گریه می کرد و وقتی هم که داشتیم برمی گشتیم، هنوز 
اشک می ریخت. چند روز بعد خودش سر حرف 
را باز کرد و از روزهایی گفت که من بچۀ کوچکی 
مادرم  برای  فارابی  نرده های  همین  پشت  و  بودم 
که مشکل مجرای چشم داشت و جهت درمان به 
فارابی آمده بود، گریه می کردم. من گریه می کردم 

و نگهبان ها اجازۀ ورودم را به فارابی نمی دادند تا 
بتوانم مادرم را ببینم. حاال پس از این سال ها، همان 
نگهبان ها در را برای من و مادرم باز می کردند و به 
ما احترام می گذاشتند. این برای مادرم بسیار ارزشمند 
بود.  برای همین به آن مریض گفتم که برایم دعا 
نکند. من به هرچه که می خواستم، رسیده ام و بیشتر 
هم نصیبم شده است. خودم هم می دانم که بوده ام 

و از کجا به کجا رسیده ام.

 علی صادقی طاری از چشم پزشکانی است که سال ها در کنار 
طبابت و کارهای تحقیقاتی در بیمارستان فارابی پیگیر فعالیت های 
صنفی هم هست. صادقی شخصیت بکر و خاصی  دارد، دهقان 
زاده ای که هنوز دل درگرو زادگاهش داردوبا افتخار از اون دوران 
می گوید:) دهقان زاده بودم و کارکردن از همان روزهای اول در 
خون و رگ و ریشه ام بود. می شد که پای به پای پدر کشاورزی 
بکنم یا گوسفندان را به چرا ببرم. اگر قرار باشد زندگی ام را به 
عقب برگردانم یا به دورانی برمی گردم که سرخوش از کودکی در 
کوهستان های طار زندگی می کردم یا دوران سربازی که آن ایام هم 
در طبیعت و به دور از هیاهوی شهر بودم. بچۀ درسخوانی بودم و 
در کنارش بسیار ماجراجو. هر چقدر که در درس منضبط بودم، 
شیطنت های سن خودم پایانی نداشت. از همان دوران، چندان به زیاد 
درس خواندن عالقه ای نداشتم و فوتبال ورزشی بود که هیچ وقت و 
با هیچ شرایطی از دستش نمی دادم و نمی دهم. وقتی که برای دیپلم 
درس می خواندم هم بعد از ظهرها در زمین خاکی ها بازی می کردم 
و حاال هم ساعت رفتن به سالن سرپوشیدۀ فوتبالم که باشد، تمام 
جلسه ها و برنامه ها را لغو می کنم که به بازی برسم.(  صادقی با 
همین روحیه درس می خواند و پیشرفت می کند.او سمت های 
اجرایی زیادی داشته است.   مدیر اجرایی بیش از ده کنگره انجمن 
چشم پزشکی ایران ،عضو هیئت مدیره و هیئت موسس گروه 
جراحی ترمیمی و پالستیک چشم ایران، عضو موسس و رئیس 
مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران مدت 12 سال ، 
عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مدت 12 سال 
و رئیس شبکه سراسری تحقیقات بیماریهای چشم از جمله کارهایی 
است که در سال های اخیر انجام داده است. صادقی چشم پزشک 
توانایی است و درباره پزشک شدنش می گوید: ) دراین بین مشوق 
اصلی من در درس خواندن، ادامه تحصیل مادرم بود و خاطره ای 
از پدربزرگم، وقتی که در کوهستان های طار اسلحه روی دوشم 
بود و برای خودم گشت می زدم. او آن دوران با زبان خودش به 
من گفت که این بازی ها را کنار بگذار و برو پزشک شو. برو و 
آدم به دردبخوری برای این مردم شو. هم این حرف پدربزرگ و 
هم قداستی که پزشک در این دوران داشت، من را به این رشته 

عالقه مند کرده بود.

   بهنام موذن

خالصه گفت و گودر یک نگاه

علوم  دانشگاه   » پزشکی  استاد چشم   « طاری  علی صادقی  دکتر   
پزشکی تهران

دوره تکمیلی اربیت )جراحی ترمیمی، جراحی مغز و اعصاب، گوش 
و حلق و بینی(

سوابق علمی - اجرایی، پژوهشی
رئیس بخش اورژانس بیمارستان فارابی )در زمان دفاع مقدس(

زمان  )در  فارابی  بیمارستان  اربیت  بخش  موسس  عضو  و  رئیس 
تصدی جناب آقای دکتر مواسات(

عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن چشم پزشکی ایران )چندین دوره(
دبیرعلمی دهمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران

مدیر اجرایی بیش از ده کنگره انجمن چشم پزشکی ایران

عضو هیئت مدیره و هیئت موسس گروه جراحی ترمیمی و پالستیک 
چشم ایران

عضو موسس و رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی 
تهران مدت 12 سال )در زمان تصدی جناب آقای دکتر منصوری(

عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مدت 12 سال
رئیس شبکه سراسری تحقیقات بیماریهای چشم

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فک، صورت و گردن دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

کارشناس هیئت های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران

کارشناس دادسرا و کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی 
جمهوری اسالمی ایران

عضو موسس و رئیس بخش اکوالرانکولوژی بیمارستان فارابی )در 
زمان تصدی جناب آقای دکتر جباروند(

عضو موسس و مسئول بخش براکی تراپی بیمارستان فارابی )در 
زمان تصدی جناب آقای دکتر جباروند(

چشم پزشکی منتخب سال 1370 سازمان نظام پزشکی جمهوری 
اسالمی ایران

ایران  پزشکی  اجتماعی و صنفی چشم  فعالیت های  برنده جایزه 
)بنیاد شمس 1393(

عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران
عضو هیئت بورد تخصصی چشم پزشکی )یک دوره(

مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )یک دوره(
عضو هیئت موسسه کلینیک¬های چشم پزشکی رازی و نوین دیدگان

 من به هرچه که می خواستم، رسیده ام و بیشتر هم نصیبم شده است. خودم هم می دانم که بوده ام و از کجا به کجا رسیده ام فکر می کنم اگر قرار بود ثروت دنیا را تقسیم کنند، به من 
بیش از این نمی رسید و همین طور در جایگاه و مقام هم همه چیز عادالنه تقسیم شده است. یک  بار مریضی در مطب بعد از طی دورۀ درمانش به من گفت که ان شاء اهلل هرچه از خدا 

می خواهید، به شما بدهد. گفتم احتیاجی نیست. خداوند بیشتر از آنچه من فکر می کردم، به من داده است و حتی بیشتر از آرزوهای دوران کودکی ام.
اتفاق می افتد، از  انتظامی دادسرای جرائم پزشکی. تمام مسائلی را که برای پزشکان  انتظامی نظام پزشکی هستم و کارشناس تمام رده های   سال هاست که کارشناس تمام رده های 

نزدیک دیده ام. به نظرم هیچ انسانی از خطا مصون نیست؛ اما باید که قداست این رشته حفظ شود و به جایگاه آن احترام گذاشته شود. 
 دوازده سال رئیس مرکز تحقیقات بودم و همین حاال هم رئیس شبکۀ تحقیقات هستم؛ ولی به نظرم باید آموزش را در اولویت گذاشت. زمانی که من در مقام رزیدنت وارد فاربی 
شدم، ساالنه تنها شش رزیدنت به این مرکز وارد می شدند؛ اما حاال آن شش نفر به حدود 25 نفر ساالنه رزیدنت رسیده اند. در راه معلمی سعی کرده ام که از گفتن آنچه می دانم، کوتاهی 

نکنم. همچنین از اعالم کردن ندانستن در قبال چیزهایی که نمی دانم نیز ترسی نداشته ام.
  پزشکی رشتۀ مقدسی است و زمانی که این رشته را انتخاب می کنند، با قاطعیت وارد این رشته شوند؛ زیرا بعد ها اگر راه را اشتباه انتخاب کرده باشند، باید در قبال آن پاسخ گو 

باشند. 
 تمام سال های جنگ را رئیس اورژانس بیمارستان فارابی بودم. بعد از اولین بمباران شیمیایی پنج مجروح به بیمارستان آوردند. گاز خردل، چشم های آن ها را متورم و دردناک و 

بینایی شان را مختل کرده بود. کسی هنوز چیز زیادی از تاثیرات این گاز نمی دانست و جرات نزدیک شدن به این بیماران را نداشت.
 خودم هم در دوران جنگ به خوزستان رفته بودم؛ ولی در مقام استاد یا بخش درمان در بیمارستان ها.

با علی صادقی طاری بعد از 40 سال چشم پزشکی

اصل زندگی ام این بود که از هر شکستی یک پیروزی بسازم

ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 1349
پزشک عمومی 1356 مسولیت دانشجویی انترن ارشد بیمارستان امام خمینی فعلی )هزار 

تختخوابی( و بازرس شرکت تعاونی دانشجویان
ورود به تحصیل چشم پزشکی 1357

فارغ التحصیل چشم پزشکی 1360 رتبه سوم بورد تخصصی
مسوولیت رزیدنتی نماینده دستیاران در شورای هماهنگی بیمارستان فارابی و رزیدنت ارشد

عضو هیات علمی بیمارستان فارابی 1360
رئیس بخش اورژانس بیمارستان فارابی از سال 1361 تا 1368

تحصیالت تکمیلی اربیت از سال 1368 در سه بیمارستان امام خمینی، سینا و بخش های 
جراحی ترمیمی و مغز و اعصاب

تاسیس بخش اربیت و مجاری اشکی 1371و سمت رئیس بخش )رئیس بیمارستان جناب 
آقای دکتر مواسات(

مدیر گروه چشم پزشکی 1379-81
تاسیس مرکز تحقیقات 1381 )رئیس بیمارستان جناب آقای دکتر منصوری(

رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1381-1393
دو عنوان اولی و 3 عنوان دومی و 2 عنوان سومی در طول 7 سال ارزشیابی 

تاسیس بخش اکوالانکوژی 1391 )رئیس بیمارستان جناب آقای دکتر جباروند(
رئیس بخش اکوالانکولوژی از سال 1391

تاسیس شبکه سراسری تحقیقات بیماری چشم در سال 1392
رئیس شبکه سراسری تحقیقات  از سال 1392

عضو و خزانه دار انجمن صنفی چشم پزشکی چندین سال
عضو و خزانه دار انجمن علمی چشم پزشکی چندین سال

دبیر اجرایی دهمین کنگره سراسری چشم پزشکی
دبیر علمی دهمین کنگره سراسری چشم پزشکی

چشم پزشک منتخب نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 1370
کارشناس حوزه آموزش مداوم پزشکی از سال  1380

عضو هیئت مدیره جامعه جراحان از سال 1388
دارای نشان ویژه انجمن چشم پزشکی ایران

عضو بورد تخصصی چشم پزشکی 1379-81
عضو هیئت تحریریه مجله انجمن چشم پزشکی ایران

عضو هیئت تدوین کننده برنامه آموزشی جراحی پالستیک و ترمیمی ایران
رئیس هیات مدیر گروه جراحی پالستیک و ترمیمی ایران از زمان تاسیس

کارشناس هییت های بدوی و عالی نظام پزشکی طی سالها و اکنون
کارشناس هییت های دادسری جرائم پزشکی و کمیسیون های متعدد طی سالها و هم اکنون

از بنیانگذاران سمینار فارابی و دبیر علمی آن ) دو دوره(
عضو هیات موسس دو کلینیک رازی و نوین دیدگان

رئیس هیت مدیره کلینیک نوین دیدگان چند دوره
پژوهشی:

گزارش اولین موارد کراتیت قارچی در ایران ) با جناب آقای دکتر منصوری(
گزارش اولین موارد کراتیت باکتریال در ایران

گزارش اولین بار آبسه اربیت در نوزادان بدنبال ورم ملتحمه باکتریال
گزارش اولین موارد Orbital decompressionدر ایران

افتخارات
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زندگی کردن با درد به مانند سوار یک ترن هوایی بودن است، 
یعنی سپری کردن بعضی از روزها آسان تر است، درحالی که 
روزهای دیگر واقعا ناخوشایند هستند. اگرچه دارودرمانی 
یک گزینه برای تسکین درد مزمن است، اما راه های مدیرت 
درد دیگری نیز وجود دارند که می توان امتحان کرد. استفاده 
از این راه ها می تواند به تسکین روزهای پر از درد شما کمک 
کند. می توانید در آغاز یک یا دو راه یا همه آن ها را امتحان 
کنید. هر تصمیمی که می گیرید این را به یاد داشته باشید که 

با خودتان مهربان باشید.
1. تنفس کردن را فراموش نکنید. تکنیک های تنفس 
می توانند در تسکین درد، مخصوصا دردهای شدید و تیز 
مفید باشند. برای تسکین درد خود می توانید از تکنیک های 
تنفس برای زنان باردار استفاده کنید. دکتر تیموتی نس، 
متخصص مدیریت درد و استاد بیهوشی و سر در دانشگاه 
آالباما می گوید: »اگر بتوانید این نوع از تکنیک های تنفسی 
را یاد بگیرید، می توانید تکنیک های کنترل درد درونی را 
فعال سازید. بسیاری از مردم به شیوه نادرست، یعنی سریع و 
بریده بریده نفس می کشند که چنین شیوه نفس کشیدن تنها 
به استرس فرد می افزاید.« روش های تنفس درست را از یک 
معلم یوگا یاد بگیرید یا تکنیک های مدیتیشنی را بیاموزید که 

تمرکزشان روی تنفس است.
2. سطوح استرس خود را پایین بیاورید. استرس 
نه تنها تاثیر هیجانی دارد، بلکه می تواند ازنظر فیزیکی نیز 
روی فرد اثر بگذارد. دکتر نس می گوید: »ترس و اضطراب 
باعث بدتر شدن چیزها می شوند.« عالوه بر این، او می گوید: 
»اگر برای مدیرت درد خود، مخصوصا درد شدید اقداماتی 
مانع  پراسترس  که رویدادهای  دهید، درمی یابید  انجام 
مدیریت درد شما می شوند.« اگر سطح استرس شما باال 
باشد، سطح درد شما نیز باال خواهد بود. یک فرد نمی تواند 
خود را از شر تمام عوامل استرس زای زندگی خالص 
کند، اما می تواند با استفاده از تکنیک های آرام سازی سطح 

استرس خود را پایین آورد.
3. بیشتر استراحت کنید. بعضی از انواع دردها یک 
فرد را از پا می اندازند. اما خواب و درد یک رابطه عشق/تنفر 
دارند، یعنی وقتی که درد دارید خوابیدن سخت تر می شود و 
وقتی که خواب خوبی ندارید، داشتن احساس بهتر برایتان 
سخت تر می شود. بعضی از تحقیق ها درد، خواب ناچیز و 
خستگی را باهم مرتبط می دانند. دکتر نس می گوید: »اگر 
استراحت شما پراکنده باشد و بیش ازحد نباشد باعث 
تسکین درد شما می شود.« اما اگر استراحت شما بیش ازحد 

باشد، به طوری که مانع از انجام وظایف روزانه شما شود 
باید برای شروع یک روش مدیریت درد بهتر به پزشک 

خود مراجعه کنید.
4. فیزیوتراپی را امتحان کنید. بسیاری از افراد در 
طول فرایند مدیریت درد خود به یک فیزیوتراپ مراجعه 
کرده اند. اما اگر برای مدیریت درد خود به یک فیزیوتراپ 
مراجعه نکرده اید و تمرین های ارائه شده توسط او را به طور 
منظم انجام نداده اید، این را باید گفت که کار اشتباهی 
کرده اید، چون تمرین های ارائه شده توسط یک فیزیوتراپ 
می توانند عضله های کلیدی شما را تقویت کنند و به قدرت 
و تحمل شما بیفزایند. این را نیز باید گفت که یک فیزیوتراپ 
با توجه به اندامی که درد می کند تمرین هایی را برای شما 

تجویز می کند.
5. درد را با ماساژ تسکین دهید. ماساژ درمانی 
می تواند به تسکین درد مزمن کمک کند. ماساژ آرامش بخش 
و تسکین دهنده است و اگر یک فرد تنها و گوشه گیر باشید 
ماساژ درمانی این امکان را می دهد که با فرد ماساژور نیز 

گفتگو کنید و از تنهایی درآیید. به طورکلی، ماساژ می تواند 
به طور مستقیم روی عضله های دردناک شما اثر بگذارد و 

باعث تسکین درد آن ها شود.
6. از درمان های موضعی استفاده کنید. دکترنس 
می گوید: »درمان های موضعی یکی دیگر از روش هایی 
هستید که می توانند باعث تسکین درد شوند.« یکی از 
روش های موضعی خانگی برای تسکین درد این است که 
پوره خردل خردشده را روی پارچه تمیزی قرار دهید و 
سپس این پارچه را روی ناحیه ای از بدن که درد می کند 
قرار دهید تا درد آن ناحیه از بدن تسکین یابد. پمادهای 
گرم یا خنک کننده همچون بنگای )Bengay(، کرم های 
کپسایسین و دیگر درمان های گرم و سرد می توانند حسی 
را روی پوست ایجاد کنند که باعث تسکین درد عمیق 
می شوند. دکتر نس می گوید که استفاده از گرما در ناحیه 
دردناک بدن می تواند جریان خون آن ناحیه را افزایش دهد 

و به همین دلیل است که گرما در تسکین درد مزیت دارد.
7. درخواست کمک کنید. توصیه می شود که در مواقع 

ضروری همچون مدیریت استرس و کاهش درد غرور را 
کنار بگذارید و از دیگران درخواست کمک کنید. برای مثال، 
اگر انجام بعضی از وظایف خانه همچون بیرون بردن آشغال 
باعث بدتر شدن احساس درد شما می شوند از یکی دیگر 
از اعضای خانواده خود بخواهید تا آشغال را بیرون ببرد. 
عالوه بر این، درخواست کمک از دیگران این مزیت را نیز 
دارد که دیگران خواهند فهمید که چگونه می توانند به شما 

کمک کنند.
8. آهنگی را بخوانید. شرکت در فرایند ساخت یک 
آهنگ تاثیر خوبی در تسکین درد دارد. اگر یک آهنگ ساز 
نیستید، صرفا با خواندن یک آهنگ یا گوش دادن به آهنگ 
موردعالقه آرامش بخش می توانید باعث تسکین درد خود 
شوید. اگر احساس کردید که موسیقی در تسکین درد شما 
موثر است، می توانید یک درمان گر موسیقی استخدام کنید 
تا به نحو موثرتر و بهتری از طریق موسیقی باعث تسکین 

درد شما شود.
9. درمان های جایگزین را امتحان کنید. اگر تعداد 
روزهای بد شما بیشتر از تعداد روزهای خوب شما شد باید 
در تکنیک های مدیریت درد خود تغییراتی به وجود آورید. 
از میان روش های درمانی مکمل و جایگزین برای تسکین 
درد می توان به طب سوزنی اشاره کرد. دکتر نس می گوید: 
»دقیقا نمی دانیم که طب سوزنی چگونه باعث تسکین درد 
می شود، اما ازنظر تجربی تحقیقات نشان می دهند که طب 
سوزنی باعث تسکین درد می شود.« عالوه بر این، مراجعه 
به درمانگر رفتارشناختی نیز می تواند در تسکین درد مفید 
باشد، چون او به شما کمک می کند که نحوه تفکر و واکنش 
خود به درد را تغیر دهید و شما را برای مقابله با روزهای 

دردناک مجهزتر می سازد.
10. داروهای خود را بررسی کنید. آیا داروهای درد 
شما کارایی الزم را دارند؟ آیا قرص های زیادی می خورید 
و این قرص ها دیگر قادر به تسکین درد شما نیستند؟ توصیه 
می شود که در یکی از روزهای دردناک خود به پزشک خود 
مراجعه کنید و پاسخ این سوال ها را بگیرید. مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری آمریکا می گوید که داروهای قانونی و 
تجویزی نیز می توانند خطرناک باشند و در سال های اخیر 
مصرف بیش ازحد این داروها افزایش یافته است. توصیه 
می شود که از پزشک خود بخواهید تا روش های غیر دارویی 

تسکین درد را به شما بیان دارد.
   مصطفی صداقت رستمی 

 everydayhealth

تــازه ها

آیا ازدواج شاد، کلیدی برای سالمتی است؟ به گفته محققان دانشگاه 
میسوری آمریکا، بله. 

به طورکلی، افراد متاهل در مقایسه با افراد بیوه یا طالق گرفته، 
دارای سالمت روانی و جسمانی بیشتری هستند.

به دنبال مطالعه انجام شده بر روی 700 زوج در طول مدت بیش 
از 20 سال مشخص شد، سالمت هر یک از طرفین می تواند تحت 
تاثیر هر دو تعامل های مثبت و منفی در تمام مراحل ازدواج باشد. 
محققان گزارش دادند افرادی که ازدواج های شاد دارند، در سنین باالتر 
به احتمال زیاد از سالمتی بیشتری برخوردار هستند. مزایای بهداشتی 
در رابطه با ازدواج نقش مهمی دارد و می تواند سالمت شمارا در طول 
سال ها به عنوان یک زوج بهبود بخشد. مشارکت همسرتان می تواند 
رفاه و سالمت شمارا افزایش دهد و میزان استرس شمارا کاهش دهد.
سالمت  که  سالخورده  بزرگ ساالن  در  داشتند  اظهار  محققان 
جسمشان در معرض کاهش است، می توانند از بهبود زناشویی خود 
بهره مند شوند. اگر یک بیماری مزمن دارید، رابطه زناشویی شما 
می تواند بخش مهمی از برنامه درمانتام باشد. درک مسائل بهداشتی 
شریک و نحوه مدیریت آن ها در خانه می تواند سالمت هر دو طرف 
را بهبود بخشد. این موضوع بخصوص هنگامی  که شما باهم پیر می 

شوید، بسیار مهم است.
هر دو طرف می تواند با توجه به یکدیگر بیشتر مراقب سالمت 
خود باشد. توجه بیشتری به همسر خود داشته باشید و ازدواج خود 
را تقویت کنید تا او را خوشحال کنید. وضعیت ازدواج شما همراه 
با رژیم غذایی، ورزش و دیگر عادات مربوط به سبک زندگی، نقش 

کلیدی در سالمتتان دارد.
   آزاده اسدی 

 health day

ازدواج شـاد باعث سالم ترماندن 
همسـران می شـود

10 راه برای مقابله با روزهای دردناک

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که زردچوبه، انگور 
قرمز و سیب حاوی ترکیباتی هستند که به پیشگیری از 

ابتال به سرطان پروستات و یا درمان آن کمک می کنند.
محققان دانشگاه تگزاس در اوستین امریکا مجموعه ای 
از ترکیبات طبیعی را شناسایی کرده اند که قادر هستند 
با 'گرسنگی دادن' به تومورهای سرطان پروستات، این 

تومورها را کوچک کنند.
بر اساس این گزارش، ترکیبات موجود در زردچوبه، 
انگور قرمز و پوست سیب به ویژه به صورت ترکیبی، 

ظاهرا قویترین تاثیر را در این زمینه دارند.
مطالعات قبلی ترکیباتی را شناسایی کرده اند که به ویژه 
در خوراکی های پایه گیاهی یافت می شوند. این ترکیبات 
پتانسیل کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات را دارند.

در این مطالعه جدید، از یک روش غربالگری جدید برای 
آزمایش 142 ترکیب طبیعی استفاده شد تا موثرترین ترکیبات 
در توقف رشد سلول های سرطان پروستات شناسایی شوند. 
محققان این ترکیبات را به صورت جداگانه و به صورت 

ترکیبی، روی سلول های سرطانی گرفته شده از موش و 
انسان آزمایش کردند و موفق شدند سه ترکیب را شناسایی 
کنند که بیشترین تاثیر را در توقف رشد سلول های سرطان 

پروستات داشتند. این ترکیبات عبارتند از:
 کورکومین، یک ماده زرد روشن در زردچوبه.

 اسید اورسولیک که در پوست سیب یافت می شود
 رسوراترول، موجود در انگور قرمز و انواع توت ها

الگوهای سرطان  محققان سپس این سه ماده را در 
پروستات در موش ها آزمایش کردند.

آن ها متوجه شدند زمانی که اسید اورسولیک با کورکومین 
یا رسوراترول ترکیب شدند، این ترکیبات طبیعی از جذب 
گلوتامین توسط سلول های سرطانی پروستات پیشگیری 
کردند که منجر به پیشگیری از رشد تومور در موش ها شد.
گلوتامین یک اسید آمینه مورد نیاز سلول های سرطانی 
پروستات برای رشد است، بنابراین پیشگیری از جذب آن 
سلول های سرطانی را به طور موثری گرسنه نگاه داشته و 

باعث مرگ آن ها می شود.

عالوه بر این، از آنجا که اسید اورسولیک، کورکومین 
و رسوراترول ترکیبات طبیعی هستند، هیچ تاثیر سمی بر 
موش ها نداشتند. با این وجود، محققان متذکر می شوند 
که غلظت موثر هر یک از این سه ترکیب، باالتر از میزانی 
بود که معموال از طریق رژیم غذایی مصرف می شود، اما 
یافته های این مطالعه نویدبخش اتخاذ یک راهکار طبیعی 

برای پیشگیری و درمان سرطان پروستات است.
به گفته محققان، این مواد مغذی خصیصه های بالقوه 
ضد سرطانی دارند و به آسانی در دسترس هستند، اما 
پروستات،  سرطانی  سلول های  بر  گذاری  تاثیر  برای 
الزم است که غلظت آنها فراتر از غلظتی باشد که در 
یک رژیم غذایی سالم وجود دارد. کارشناسان عوامل 
در  سرطانزا  مواد  وجود  و  نادرست  تغذیه  ژنتیکی، 
سرطان  به  ابتال  در  مهمی  عامل  را  صنعتی  شهرهای 

پروستات می دانند. 
 MNT

با زردچوبه، انگور قرمز و سیب به جنگ سرطان پروستات بروید
کـاهـش افسردگی 

پس از زایمان بـا ورزش

خبــر

که ورزش  معتقدند  کارشناسان سالمت 
کردن می تواند خطر افسردگی پس از زایمان 
را در مادران کاهش دهد. به فعالیت های 
جسمی در مدت بارداری و پس از آن، 
وضعیت روان شناختی مادران را بهبود داده 
و می تواند از آنان در برابر افسردگی پس از 
زایمان حفاظت کند. متخصصان اسپانیایی 
در این مطالعه همچنین اظهار داشتند: حتی 
ورزش های سبک با کاهش احتمال عالئم 
افسردگی در مادرانی که به تازگی وضع 
حمل کرده اند مرتبط است. پیامدهای منفی 
افسردگی پس از زایمان نه تنها بر سالمت 
مادر تاثیر می گذارد؛ بلکه اثرات منفی بر 
نوزاد دارد و او را در معرض عدم رشد 
شناختی و احساسی مطلوب قرار می دهد. 
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از امراض 
آمریکا، افسردگی پس از زایمان شایع ترین 
مشکل فرزندآوری است به طوری که از هر 
9 زن یک نفر به آن دچار می شود. عالئم 
آن می تواند شامل حمله استرسی، احساس 
ناامنی، حساس شدن، خستگی و ترس از 

آسیب دیدن نوزاد شود.
 healthday

تــازه ها

مرگ ومیر قابل پیشگیری در طول تابستان در آمریکا افزایش می یابد؛ اما 
برخی اقدامات ایمنی ساده، می تواند حوادث را کاهش دهد. در سال 2015، 
بیش از 146500 نفر در ایاالت متحده به علل مختلف مانند غرق شدن، 
مسمومیت، تصادفات، خفگی و آتش سوزی جانشان را از دست دادند 
که نسبت به 2014، 7 درصد افزایش  یافته است. تابستان  زمان بیشترین 
خطرات است. تعدادی از راه های حفاظت از خود و دیگران عبارت اند از:

 از پزشک خود درباره جایگزین ها برای مسکن های شبه افیونی 
بپرسید. این داروها را از دسترس کودکان حفظ کنید.

 هرگز هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکرده و الکل و مواد مخدر 
مصرف نکنید.

 قبل از رفتن به استخر یا ساحل، مطمئن شوید که افراد شنا کردن بلد 
بوده و یک نفر در هر گروه، کمک های اولیه و CPR را آموزش دیده باشد.
 در صورت آتش سوزی خانه، یک طرح فرار مناسب در نظر داشته باشد.

 خطر ابتال به خفگی در کودکان را با برش غذایشان به قطعات کوچک تر 
و عدم استفاده از آبنبات سفت، کاهش دهید. 

 healthday

تفریحات تابستانی بدون خطر نیست

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline

مدیریت    درد
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شاید اخیرا لرزش دست های شما شروع شده باشد. 
یا شاید لرزش دست های شما در حال بدتر شدن 
است. شاید لرزش دست های شما به تدریج شروع 
شده باشد. شاید لرزش دست های شما به هنگام 
فشار روحی باال یا خشم شما رخ می دهد. بیماری نیز 
می تواند منجر به لرزش دست ها شود. دلیل لرزش 
دست ها هر آنچه باشد، کارشناس ها از کلمه »ترمور« 
)Tremor( برای دست های لرزان استفاده می کنند. 
از این کلمه برای پاهای لرزان نیز استفاده می کنند. 
لرزش دست ها بیشتر ازآنچه فکر می کنید مرسوم 

هستند و دالیل و عواقب آن نسبتا متنوع هستند.
 ترمور اسنشیال )Essential Tremor(: از 
میان دالیلی که موجب لرزش دست ها می شوند، 
ترمور اسنشیال )لرزش اساسی( از اساسی ترین 
آن هاست. ممکن است که پزشک شما برای نامیدن 
این مشکل از عبارت ترمور اسنشیال )ET( استفاده 
کند. ترمور اسنشیال شایع ترین بیماری سیستم 
عصبی است. این بیماری ابتدا از دست ها آغاز 
می شود، اما می تواند به سمت بازوها، سر، صدا 
و دیگر بخش های بدن نیز حرکت کند. ترمور 
اسنشیال با دیگر رعشه ها متفاوت است، چون زمانی 

دست های شما را تحت تاثیر قرار می دهد که در حال حرکت 
هستند. اما دیگر شکل های رعشه زمانی دست های شما را 
تحت تاثیر قرار می دهند که دست های شما در حالت سکون 
قرار دارند. ترمور اسنشیال می تواند درنتیجه تغیر ژن های شما 
حاصل شود که پزشک ها به این تغیر »جهش« می گویند. این 
جمله به این معنا است که اگر والدین شما یک رعشه یا همان 
ترمور داشته باشند، احتمال ابتالی شما به رعشه بیشتر خواهد 
بود. مواد سمی موجود در محیط زیست نیز می توانند در بعضی 
از موارد منجر به رعشه شوند. اما برای درک بهتر پیوند میان 
مواد سمی موجود در محیط زیست و ترمور اسنشیال به تحقیق 
بیشتری نیاز است. سن یک عامل خطرزای دیگر است. اگرچه 
ET ممکن است در هر سنی رخ دهد، اما بیشتر افراد باالی 40 
سال را تحت تاثیر قرار می دهد. به طورکلی، وقتی سن شما 
 ET .نیز افزایش می یابد ET بیشتر می شود، احتمال ابتال به
یک عارضه مرگبار نیست، اما می تواند باگذشت زمان تبدیل 
به یک مشکل خطرناک برای فرد شود. استرس، خستگی و 
کافئین بیش ازحد می توانند باعث بدتر شدن ET شوند. افراد 
مبتالبه ET به مرحله ای می رسند که انجام کارهایی همچون 
خوردن، نوشیدن، نوشتن و انجام دیگر وظایف روزانه یدی 

برای آن ها تبدیل به یک چالش بزرگ تر می شود. درمان 
این بیماری سخت است، اگرچه داروهایی برای درمان آن 
موجود هستند، اما هیچ کدام از آن ها تاثیر دائمی ندارند. یکی 
از گزینه های درمانی این بیماری جراحی است که در این 
جراحی پزشک ها یک وسیله ای را درون مغز کار می گذارند 
که می تواند به کنترل رعشه ها کمک کند. اگر دست های لرزان 
زندگی شما را سخت کرده اند می توانید در مورد انجام این 

عمل جراحی با پزشک خود صحبت کنید.
 بیماری پارکینسون: رعشه یکی از عالئم اولیه بیماری 
پارکینسون است که تقریبا 10 میلیون نفر از مردم جهان را 
تحت تاثیر قرار داده است. همه افرادی که مبتالبه بیماری 
پارکینسون هستند دچار لرزش نیستند، اما اکثر افراد در 
مراحل اولیه این بیماری حرکت ناچیزی را در دست، پا یا 
حتی یکی از انگشتان خود تجربه می کنند. در اکثر موارد، 
رعشه تنها یک قسمت از بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. در 
اغلب اوقات رعشه زمانی اتفاق می افتد که عضله های شما 
در حالت استراحت قرار دارند. به همین دلیل است که به این 
رعشه ها لرزش در حال استراحت می گویند. وقتی که حرکت 
می کنید دیگر از لرزش خبری نیست. حتی خم کردن اندک 

انگشت های دست نیز می تواند باعث متوقف ساختن رعشه 
شود. به مانند دیگر ترمورها، استرس و هیجان می توانند باعث 
بدتر شدن لرزش در حال استراحت شوند. همان طور که با 
این بیماری زندگی خود را می گذرانید، ترمور یا لرزش از یک 

سمت بدن به سمت دیگر بدن انتقال می یابد.
 بیماری ام اس: این بیماری که سیستم ایمنی، مغز، 
عصب ها و نخاع شما را تحت تاثیر قرار می دهد می تواند 
بیماری  این  اثر  باعث لرزش دست های شما شود. در 
به احتمال زیاد با لرزش در دست یا پای خود مواجه خواهید 
شد. بیماری ام اس می تواند منجر به ترمورهای متنوعی شود 
که مرسوم ترین آن ها ترمور اسنشیال است که زمانی رخ 

می دهد که در حال حرکت هستید.
 ترک الکل: لرزش یا ترمور از اولین نشانه های ترک الکل 
است. اگر درصد اعتیاد شما به الکل زیاد نباشد، لرزش ها 
تنها برای چند روز ادامه خواهند داشت. اما اگر الکلی شدید 
باشید و برای مدت زیادی الکل مصرف کرده باشید، لرزش 
ناشی از ترک الکل ممکن است برای یک سال یا حتی بیشتر 

ادامه داشته باشد.
 لرزش همواره نشانه ای از یک بیماری نیست: 

دست های لرزان همواره به این معنا نیستند که 
مریض هستید. بعضی از اوقات لرزش بیانگر 
واکنش بدن شما به چیزی است که برای نمونه 

می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 داروها: مرسوم ترین داروهای ایجادکننده لرزش 
داروهایی هستند که ماده شیمیایی مغزی به نام 
دوپامین را مسدود می کنند. دوپامین اطالعات را از 
یک بخش مغز به بخش دیگر مغز انتقال می دهد. از 
این داروها برای آرام نگه داشتن خلق وخو استفاده 
می کنند. وقتی که به مصرف این داروها خاتمه 

می دهید لرزش به خودی خود از بین می رود.
 کمبود B12: بدون ویتامین B12 سیستم عصبی 
شما کارایی مطلوبی نخواهد شد. این ویتامین در 
گوشت قرمز، ماهی، مرغ، تخم مرغ و محصوالت 
شیری یافت می شود. اگر امکان مصرف این غذاها 
برای شما وجود ندارد، می توانید نزد پزشک خود 

بروید تا این ویتامین را به شما تزریق کند.
 استرس: عوامل ایجادکننده استرس همچون 
ناراحتی های مالی و شغلی و مشکالت خانوادگی 
می توانند باعث بدتر شدن لرزش ها شوند. خشم 
از  محرومیت  یا  بیش ازحد  گرسنگی  شدید، 
خواب می توانند باعث لرزش دست های شما شوند. به این 

نوع از لرزش ها ترمور فیزیولوژیک می گویند.
 قند خون پایین: پزشک ها به کم شدن قند خون هیپوگلیسمی 
می گویند. هیپوگلیسمی منجر به واکنش استرس طبیعی بدن 

می شود و درنتیجه لرزش دست ها را به بار می آورد.
 تیروئید پرکار: غده تیروئید در گردن و باالی ترقوه شما 
قرار دارد. وقتی که این غده زیاد کار می کند سرعت فعالیت 
بدن شما باال می رود و ممکن است با مشکل خواب، افزایش 

سرعت ضربان قلب و لرزش دست ها مواجه شوید.
 آسیب عصب: جراحت، بیماری یا یک مشکل مربوط به 
ترمورها شوند.  باعث  سیستم عصبی مرکزی می تواند 
پزشک ها به آسیب ها و مشکالت به وجود آمده در سیستم 
عصبی مرکزی نوروپاتی محیطی می گویند که می تواند 

دست ها و پاها را تحت تاثیر قرار دهد.
ازآنجایی که دالیل و درمان های ترمورهای مختلف بسیار 
متفاوت هستند، توصیه می شود که در صورت مواجه شدن 

با لرزش با پزشک خود صحبت کنید. 
 مصطفی صداقت رستمی

 WebMD

محققان دانشگاه آلبرتا در آمریکا دریافتند ظرف دوره 30 روزه بعد از 
جراحی بای پس، احتمال عفونت در بیماران مبتال به چاقی، بیش از 
سایر بیماران است. محققان اطالعات مربوط به 56 هزار و 722 بیمار 
را تحلیل کردند و ارتباط بین شاخص توده بدن را با عوارض جانبی 
جراحی بای پس )کنارگذر سرخرگ تاجی( و همچنین شیوه بالون 

زدن )مداخله ای ماورای پوستی کرونری( شناسایی کردند.
در این تحقیقات معلوم شد در بیمارانی که شاخص توده بدن آن ها 
بیش از 30 است، احتمال ابتال به عفونت پس از جراحی تا 1.5 برابر 
افزایش می یابد.  بالون زدن یک شیوه درمانی غیرجراحی است که در آن 
سرخرگ هایی که به دلیل تجمع پالک تنگ شده اند، با استفاده از ابزاری 
شبیه به بالون، گشاد می شوند و فنر کوچکی درون رگ قرار می گیرد 
تا مانع تنگی مجدد آن شود.  عفونت پس از جراحی به معنای افزایش 
زمان بستری در بیمارستان و در نتیجه افزایش هزینه های درمانی است. 
نتایج این تحقیقات بیماران و پزشکان را در اتخاذ تصمیم مناسب تری 

با توجه به وضعیت فیزیکی بیماران یاری می کند. 
شاخص توده بدنی )BMI( مهم ترین عامل در تعیین وزن نرمال، 
اضافه وزن و چاقی است. شاخص توده بدنی با تقسیم وزن )به 
کیلوگرم( بر توان دوم قد )به متر( به دست می آید. شاخص توده بدنی 
کمتر از 18.5، نشان دهنده کم وزنی غیر طبیعی است. اگر عدد بدست 
آمده بین 18.5 تا 24.9 باشد، یعنی وزن فرد طبیعی است. عدد بزرگتر 
و مساوی 25، نشاندهنده اضافه وزن است. عدد 30 به باال نشاندهنده 
چاقی است، که به ترتیب به چاقی درجه یک )بین 30 تا 34.9(، چاقی 
درجه دو )بین 35 تا 39.9( و چاقی درجه سه )40 به باال( تقسیم بندی 

می شود. آگاهی از شاخص توده بدنی برای هر فرد ضروری است.
 ScienceDaily

طبق گزارش جدید مقامات فدرال آمریکا، هر سال در این کشور در حدود 
1300 کودک به دلیل شلیک گلوله کشته می شوند. به گفته کاترین فولر، عضو 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا، بیش از نیمی از این مرگ و 
میرها ناشی از قتل هستند، 38 درصد خودکشی و 6 درصد اتفاقی و ناخواسته 
هستند. به گفته محققان، در حدود 6000 کودک هم هرساله بواسطه شلیک 
گلوله زخمی می شوند. به گفته فولر، »زخمی شدن و مرگ کودکان به دلیل 
تیراندازی مشکل بسیار حائز اهمیتی برای سالمت عمومی در ایاالت متحده 
است و هرساله در مرگ زودهنگام، بیماری و معلولین کودکان نقش دارد.« 
براساس داده های سال های 2002 تا 2014، خشونت ناشی از سالح سومین 
علت مرگ کودکان 1 تا 17 سال در آمریکاست. به گفته این تیم تحقیق، 
بازی با اسلحه شایع ترین شرایط مرگ ناشی از تیراندازی غیرعمدی است 
و غالبا کودکان کوچک تر این اسلحه را با اسباب بازی خود اشتباه می گیرند. 
همچنین محققان دریافتند بسیاری از خودکشی ها با اسلحه ناشی از استرس 

و مشکالت رابطه ای با دوستان یا اعضای خانواده است.
 Reuters

افزایش احتمال عفونت در بیماران 
چـاق پـس از جراحی بـای پـس

ساالنـه ۷۰۰۰ کودک در آمریکا 
مورد اصابت گلولـه قرار می گیرنـد

محققان بخش عفونی بیمارستان بریگام آمریکا موفق به 
درک دلیل پایداری ویروس HIV، باوجود استفاده از 
داروهای ضد ویروسی شدند. این یافته در تولید دارهای 

موثرتر برای درمان ایدز مفید است.
بیشتر سلول های بدن عمر محدودی دارند و معموال 
پس از چند روز یا هفته از بین می روند. ولی سلول های 
بدن  در  دهه  چند  حدود   1-HIV ویروس  به  آلوده 

باقی می مانند. 
درمان های ضد ویروسی جدید در سرکوب ویروس 

بسیار موثر هستند ولی به دلیل پایداری سلول های آلوده 
به HIV، امکان پاک سازی کامل ویروس وجود ندارد.

مکانیسم  بریگام  بیمارستان  عفونی  بخش  محققان 
را کشف   HIV ویروس  به  آلوده  پایداری سلول های 
کردند. این یافته نشان می دهد نیروی محرکه ای وجود 
دارد که سلول های آلوده به ویروس را در بدن میزبان 
تثبیت می کند و به همین دلیل است که با وجود استفاده 
از داروهای ضد ویروسی قوی، این سلول ها طول عمر 

باالیی دارند. 

این یافته در تولید مهار کننده و واکسن های کارآمد 
برای درمان ایدز موثر است. محققان در این روش با توالی 
ویروسی، عفونت را در انواع مختلف سلول های ایمنی 
به نام T CD4 دنبال کردند و دریافتند یک سلول واحد 
آلوده به HIV بر اثر یک فرآیند به نام »تکثیر کلونال«، 
10 تا 20 بار تکثیر می شود و میزان عفونت را تا یک 
میلیون برابر افزایش می دهد. مداخله در این سلول ها و 
جلوگیری از تکثیر آن ها راهکار مناسبی برای درمان است.

HIV نوعی ویروس نقص ایمنی است که سبب عفونت 
سلول های سیستم ایمنی و اختالل در عملکرد آنان می شود. 
با پیشرفت عفونت، سیستم ایمنی ضعیف تر می شود و در 
نهایت به سندرم نقص ایمنی پیشرفته )AIDS( منجر 
تا فرد آلوده به  تا 15 سال طول می کشد  می شود. 10 

ویروس HIV به ایدز مبتال شود. 
هیچ درمانی برای این بیماری کشنده وجود ندارد و 
داروهای ضد ویروسی فقط قادرند روند سرعت بیماری 

را کند کنند. 
رابطه جنسی محافظت نشده، انتقال خون آلوده، به 
اشتراک گذاشتن سرنگ آلوده، انتقال از مادر به جنین و 
زایمان و شیردهی، مهم ترین علل انتقال بیماری هستند. 
از زمان تشخیص اولین مورد ابتال به ایدز، تاکنون حدود 
78 میلیون نفر به این عارضه مبتال شده اند و 35 میلیون 
نفر بر اثر ایدز و بیماری های مرتبط با آن جان خود را 

از دست داده اند. 
 MedicalXpress

کشـف دلیـل پـایـداری ویـروس آچ آی وی

چرا دست های من لرزان هستند؟

به گفته محققان، در کنار کاهش مصرف کالری 
و افزودن ورزش، خواب کافی نقش مهمی 
در مقابله با اضافه وزن دارد. مطالعات نشان 
می دهد کمبود خواب و بیخوابی موجب 
افزایش ترشح هورمونی می شود که اشتها 
را تحریک کرده و موجب کاهش هورمون 

سیری و انتقال پیام سیری به مغز می شود.
با  مقایسه  در  آلود  خواب  افراد  اینرو  از 
کسانی که خوب استراحت کرده اند بیشتر 
احساس گرسنگی می کنند و تمایل به مصرف 
غذاهای آسان تر نظیر غذاهای غنی از چربی 
و کربوهیدرات دارند. اکثر افراد بزرگسال 
باید حداقل هفت ساعت در شب بخوابند 
و گاها برخی به 9 ساعت خواب نیاز دارند.
به گفته محققان برای داشتن خوابی خوب 
بهتر است قبل از خواب ورزش نکنید، بلکه 
ورزش را چندین ساعت قبل انجام دهید تا 
بدن فرصت کافی برای به خواب رفتن داشته 
باشید؛ قبل از خواب یک دمنوش گیاهی 
بنوشید؛ اتاق خوابی خنک، راحت و تاریک 
داشته باشید و هیچ وسیله الکترونیک و گجتی 

در اتاق نباشد.
 HealthDay

خواب خوب بـا کاهش 
بهتـر وزن همـراه است

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید

0912924 پیامک:   3844
Email: info@sepidonline.ir

https://telegram.me/sepidonline

نشانه هایی که باید جدی گرفت



 آزاده اسدی
 

به عنوان یک درمان بی خطر  رنگ درمانی 
و  دارویی  درمان های  کنار  در  می تواند 
کودکان،  برای  مکمل  درمان های  دیگر 
مورداستفاده  حیوانات  و  بزرگ ساالن 
قرار گیرد.  به هیچ وجه برکنار رنگ درمانی 
مصرف داروهای خود را متوقف نکنید و قبل 
از هرگونه تغییر در مصرف داروهای خود با 

مشاور پزشکی حرفه ایی مشورت کنید.
درمان مکمل  به عنوان یک  درمانی   رنگ 
است که قدمت آن به هزاران سال پیش بر 
می گردد و ریشه تاریخی آن مربوط به مصر 
باستانی، چین و هند است.  هر رنگ دارای 
طول موج های نوری مختلف است، بنابراین 
هر رنگ دارای انرژی و طول موج مخصوص 

خود است. 
طیف های  از  هریک  به  مربوط  انرژی 
آبی،  نارنجی،زرد،سبز،  قرمز،  هفت رنگ 
نیلی و بنفش است و با چاکراهای هفت گانه 
بدن  ارتباط است. هر چاکراه در  در  بدن 
به عنوان یک موتور فرض می شود که همواره 

باید به درستی کار کند.

بنابراین ایجاد تعادل درچاکراه های انرژی 
باعث سالمتی و تندرستی در بدن می شود. 
رنگ درمانی می تواند به تعادل مجدد و یا 
تحریک انرژی در چاکراه ها کمک کند. جالب 
است بدانید که؛ هر رنگ اختصاص به یک 
چاکراه دارد به این ترتیب که: قرمز مربوط به 
چاکرا پایه، رنگ نارنجی مربوط به استخوان 
خاجی )استخوان لگن خاصره(، سبز مربوط 
به چاکراه قلب، رنگ آبی مربوط به چاکراه 
چشم و بنفش مربوط به چاکراه تاج سر است.
تعادل  حفظ  به  می تواند  درمانی  رنگ 
در سطح فیزیکی بدن کمک کند همچنین 
رنگ بر سطح روحی و معنوی افراد تأثیرگذار 

است.
زمانی که در رحم مادر بودیم اولین تجربه 
خود را از رنگ تجربه کردیم؛ رنگ صورتی 
رحم مادر باعث حفظ و پرورش آرامش در 

جنین می شود.
رنگ ها می تواند در خودآگاه افراد تأثیر 
بگذارند و باعث ایجاد حس آرامش، ترس 

یا غم شود.
احتمالی  مشکالت  برای حل  همچنین 

و برطرف کردن احساسات منفی و تعادل 
عاطفی و معنوی به نوبه خود کمک می کنند.

و  جامع  درمان  به عنوان  درمانی  رنگ 
در  رنگ ها  می شود.  معرفی  غیرتهاجمی 

همه جا و در اطراف ما وجود دارند.
با استفاده از رنگ ها در چاکراهای بدن 

خود تعادل ایجاد کنید.
هر رنگ دارای طیف نوری خاصی است 
که سبب می شود هر رنگ انرژی خاصی از 
خود ایجاد کند؛ انرژی مربوط به هر یک از 
رنگ های طیف نور بر چاکرا اصلی بدن تأثیر 

می گذارد.

تأثیر رنگ ها بر کاهش وزن
رنگ ها برای درمان تعدادی از مشکالت 

سالمتی جسمی و روانی استفاده شده است.
 رنگ ها بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و 
بیولوژیکی و بیوشیمیایی در مغز شما مانند 

سنتز هورمون تأثیر می گذارد.
با توجه به تحقیق سازمان BHIA رنگ بر 
روحیه و انرژی ما تأثیر می گذارد و همچنین 
مختلف  جنبه های  درمان  برای  می تواند 

سالمت وزندگی ما تأثیرگذار باشد.

سرکوب اشتها 
با توجه به خواص 
رنگ ها، رنگ آبی باعث 
سرکوب اشتها می شود، 
بنابراین گنجاندن رنگ آبی 
در برنامه غذایی باعث از دست 
افراد می شود.  دادن وزن در 
آبی،  بشقاب  از  استفاده 
حتی  و  آبی  رومیزی 
در  آبی  وسایل 
به  آشپزخانه 
الغرتر شدن 
شما کمک 

می کند. 

رنگ های خانواده قرمز باعث تقویت اشتها 
در شما می شوند بنابراین برای از دست دادن 
وزن از استفاده از رنگ های خانواده قرمز 

اجتناب کنید.

باال بردن سوخت وساز بدن
رنگ قرمز اشتها را افزایش می دهد و نباید 
گیرد  قرار  مورداستفاده  آشپزخانه شما  در 
افزایش  متابولیسم را  از طرفی رنگ قرمز 

می دهد.
شما می توانید آبی را که زیر آفتاب مانده و 
بی مصرف شده، کاغذ قرمز را دور شیشه آن 
قرار دهید و چند ساعت در زیر نور آفتاب قرار 
دهید بعد از چند ساعت حاوی انرژی و آماده 

نوشیدن است
.

صفحه اصلی پروسه
 رنگ آبی رنگ رایجی در طبیعت نیست 
بنابراین بدن شما به طور خودکار در برابر 
نشان  واکنش  آبی  غذایی  مواد  هرگونه 
می دهد.  بنابراین در طبخ و طراحی مواد 
اضافه  کنید؛  استفاده  آبی  از رنگ  غذایی 
برنج،  به  آبی  رنگ  از  قطره  چند  کردن 
ماکارونی یا نان می تواند میزان جذب شما 
به ظرف غذا را به میزان چشمگیری کاهش 
دهد که این امر سبب می شود شما کمتر 
غذا بخورید. اگر نمی توانیم پرده یا وسایل 
جایگزین  جدید  بارنگ های  را  منزلتان 
مناطق  تغییر رنگ را در  کنید  کنید سعی 
نهارخوری  میز  یا  آشپزخانه  از  کوچکی 
تغییر  یک  اعمال  با  شما  کنید.  اعمال 
کوچک می توانید تأثیر آن را ببینید. با توجه 
دانشگاه  توسط  انجام شده  مطالعات  به 
آکسفورد پرس، در سال 2005 استفاده از 
رنگ ها برای درمان مشکالت بدن و ذهن 
هم ممکن است مؤثر باشد، بااین حال هیچ 
مدرک علمی در این زمینه وجود ندارد و 
نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتری در این 

زمینه هستیم.

colour therapy healingو webangel:منبع
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هم زمان با سالروز بمباران شیمیایی

رالی گردشگری سردشت 

»سردشت«  گردشگری  رالی  سپید: 
مناسبت  به  تیرماه   ۸ و   ۷ روزهای 
بزرگداشت شهدا، جانبازان و بازماندگان 
بمباران شیمیایی سردشت برگزار می شود.
این رالی با شرکت ۴0 خودرو و با 
حضور جانبازان شیمیایی هشت سال 
دفاع مقدس در مسیر تهران و سردشت 
که از آن به عنوان نخستین شهر قربانی 
سالح های شیمیایی در جهان یاد می شود، 

برگزار می شود.
رالی گردشگری سردشت روز هفتم 
تیرماه هم زمان با سی امین سالگرد بمباران 
شیمیایی این شهر، از پارک پردیسان تهران 
آغاز می شود و شرکت کنندگان با عبور 
از ساوه، به همدان می رسند و پس از 
یک شب اقامت، روز هشتم تیر با پشت 
در  بانه  و  سقز  سنندج،  گذاشتن  سر 
سردشت استان آذربایجان غربی به خط 

پایان خواهند رسید.
6 نفر از بازماندگان بمباران اتمی شهر 
هیروشیمای ژاپن نیز روز دوم مسابقه 
به سایر شرکت کنندگان ملحق شده و 
به صورت نمادین در این رالی، حضور 

خواهند داشت.
باهدف  که  رالی  این  برگزاری  در 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و جانبازان 
شیمیایی و توسعه گردشگری جنگ و 
دفاع مقدس برگزار می شود، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، انجمن حمایت از قربانیان 
سالح های شیمیایی، انجمن دفاع از حقوق 
مصدومان شیمیایی سردشت و موزه صلح 
تهران، با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 

همکاری دارند.

پاسخ علیخانی به ابهامات درباره 
کمپین کمک به زندانیان

احسان  »ماه عسل«:  عمومی  روابط 
علیخانی درباره کمپین کمک به زندانیان 
بیان کرد که این افراد به دلیل اشتباه و یا اتهام 

دوران محکومیت خود را گذرانده اند.
به  کمک  کمپین  درباره  علیخانی 
زندانیان عنوان کرد: »مردم شما کسانی 
را آزاد کردید که به دلیل اشتباه یا حتی 
اتهامی از آن ها شکایتی طرح شده و قاضی 
قرار گذاشته که آن آدم پول را پرداخت کند. 
طی این قرار فرد به حبسی محکوم شده 
که پس از اتمام آن هم باز نتوانسته مبلغ 
مذکور را پرداخت کند و به دلیل عدم 
تمکن مالی سال های بعدازآن را هم در 
زندان گذرانده است.« علیخانی ادامه داد: 
»کارهای درخشانی در حوزه دیه و مهریه 
اتفاق افتاده اما در این حوزه رخدادی که 
شاهدش هستیم برای اولین بار صورت 
گرفته است. این اتفاق بسیار بزرگ بود که 
نزدیک به ۷0 نفر برای این آزادی تالش 
و دوندگی کرده اند. حاال باافتخار اعالم 
می کنم که حجم عاطفه شما از عدد 12 

میلیارد هم گذشته است.«

خبر

@salamatweekly@ www.salamat.ir

s a l a m a t

عزت سینمای ايران 93 ساله شدچهره
ایسنا: عزت اهلل انتظامی در سالروز 93 سالگی اش گفت: »از 
همه کسانی که پیگر حالم هستند، تشکر می کنم و امیدوارم 
بتوانم جبران کنم.« آقای بازیگر سینمای ایران که متولد 
را  سالگی اش   93 تولد  جشن  امسال  است،  خرداد   31
می گیرد.  بازیگری که گزیده و با وسواس نقش انتخاب 
کرده و مقابل دوربین رفته است؛ به قول پرویز پرستویی 
»آقای انتظامی نمونه ندارند و اینکه به ایشان نمونه بی بدیل 
بازیگری می گویند واقعًا حق است.« پرستویی که همیشه 
از انتظامی به عنوان مرجع تقلید بازیگری اش نام برده، در 
جشن تولد 90 سالگی آقای بازیگر تأکید داشت: »همیشه 
از ایشان درس زندگی گرفته ام. همه کارهای آقای انتظامی 
را دوست دارم و معتقدم قدرت عجیب وغریبی در بازیگری 
دارند که خدایی است و یک استثنا محسوب می شوند. مانند 
شجریان در موسیقی، انتظامی را هم نمی توان در بازیگری 
باکسی مقایسه کرد.«  حمید فرخ نژاد هم در جشن تولد ۸9 
سالگی عزت اهلل انتظامی گفته بود: »بی خود نگفته اند »عزت  
سینمای ایران«؛ کسی که می شود پشتش ایستاد و به این 
حرفه افتخار کرد و بگوییم ما آدمی هستیم همکار آقای 
انتظامی و این برای من شاگرد انتظامی افتخار است که در 

انتها برسم به جایی که ایشان است. امیدوارم زمانه با آدم 
کاری نکند که وارد کارهایی شویم که بخواهیم آن را توجیه 
کنیم. ایرانی ها قدیم می خواستند دعا کنند می گفتند ان شاءاهلل 
عاقبت به خیر شوی. آرزو می کنم عاقبت به خیر شوم و در 
این سن مانند ایشان چنین وجاهتی نزد مردم داشته باشم. 
این آرزوی هر هنرمندی است که در عاقبتش مردم دوستش 

داشته باشند و از یادها نرود و 
روزبه روز به عزت  و عزیزی اش 

اضافه شود.«
چندی  تا  که  انتظامی  عزت اهلل 
از  پس  او  »زادبوم«  فیلم  دیگر 
می رود،  پرده  روی  به  سال   9
مهروموم هاست فعالیت بازیگری 
ندارد و این روزها به دلیل کهولت 
سن در منزل استراحت می کند.

»این  بود:  گفته  بازیگر  آقای 
بودن  آدم  یک  کار)بازیگری( 
آدم  داریم.  کم  که  می خواهد 
اینکه  باشد.  کارش  عاشق  باید 

است.  الهی  انجام دهد یک هدیه  را درست  کارش  آدم 
خداوند ویژگی هایی را به بنده اش می دهد تا آدم چیز بهتری 
را بسازد. افرادی هستند که در کارشان ناموفق هستند که 
به نظر من عاشق کارشان نیستند و کارشان درنمی آید. من 
خیلی از کاشکی نمی کردیم، می ترسم و یکی از زرنگی هایم 
این است تا حاال چنین چیزی برایم پیش نیامده است. پول 
برایم مهم نیست. کار را باید بخوانم و اگر دوست نداشته 

باشم امکان ندارد قبول کنم.«
خرداد   30 متولد  انتظامی  عزت اهلل 
1303 در تهران فارغ التحصیل دانشکده  
هنرهای زیبای تهران در سال 1351 
است که برای ادامه  تحصیل به مدرسه  
شبانه  تئاتر و سینما در هانوفر رفت 

و در سال 133۷ به ایران بازگشت.
پرویز پرستویی در پیامی ضمن تبریک 
انتظامی  عزت اهلل  سالگی   93 تولد 
نوشت: »تولد بزرگ مرد سینمای ایران، 
عزت سینمای ایران را به خود ایشان 
و جامعه سینمایی تبریک می گویم و 
از خداوند بزرگ سالمتی و تندرستی 

ایشان را خواهانم.«

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

رودخانه اهرچای که پذیرای انبوهی از ماهی ها با گونه های مختلف است 
در روزهای اخیر براثر سرریز حجم بسیاری از فاضالبهای شهری و روستایی 
و همچنین برداشت بی رویه آب رودخانه به باغات و مزارع اطراف رودخانه 
و استفاده آب رودخانه برای مصارف صنعتی و معدنی دچار مشکالت زیست 

محیطی شده است.
                ایسنا

حسن هاشمی وزیر بهداشت، در بازدید شبانه از بیمارستان های آیت اهلل 
طالقانی و بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید، بازدید و دستورات الزم 

برای رفع کمبودهای این دو مرکز درمانی را صادر کرد.
       مهر

مراسم افطار در شیرخوارگاه آمنه با حضور شهیندخت مالوردی معاون امور 
زنان رئیس جمهور و جمعی از هنرمندان برگزار شد.

                ایسنا

احمد ساسان دانش آموز روستای مرزی اشتوت در سانحه ای دچاربرق گرفتگی شدید 
می شود و متاسفانه دست چپ خود را به طور کامل ،بخشی از انگشتان دست راست 
و تعدادی از انگشتان پا را از دست میدهد . این شاگرد ممتاز روستایی قصد دارد در 

آینده مهندس شود. 
              تسنیم

مینی سریال »ایستاده در غبار« به کارگردانی محمدحسین مهدویان از جمعه )۹ 
تیرماه( از ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن شبکه یک سیما می رود. این سریال بر اساس 

فیلم که در ارتباط با حاج احمد متوسلیان است ساخته شده است.
               هنرآنالین

تاثیر رنگ ها بر سالمتی و اشتهای غذایی

رنگ درمانی به جای دارو
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