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وزیر ارشادوزیر صنعتوزیر راهوزیر کشور
 صفرعلی اسماعیلی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس 
در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور،  با تشکر از زحمات کابینه 
یازدهم، گفت: »ایشان را انقالبی، پرتالش و زحمتکش می دانم و 
مخالفتم صرفا با برنامه های ایشان است. انتقاداتم جنبه اصالحی 
بلکه  نیست  انسانی  و  مادی  منابع  کمبود  مردم  مشکل  دارد.  
فقدان تفکر مدیریت جهادی است مدیریتی که اخالص داشته 
باشد. استانداران شما فرماندهی ستاد مقاومتی را برعهده دارند. 
عملکردتان را در این حوزه برای نمایندگان مردم توضیح دهید. تا 
چه اندازه توانستید مسئله اقتصاد مقاومتی را جامه عمل بپوشانید؟ 
ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز جزو برنامه های پیشنهادی شماست. 
آنان از خدمات عمومی استفاده می کنند و اما هیچ پرداختی به 
دولت ندارند اما کارگر زحمت کش ایرانی 30 درصد حق بیمه 
پرداخت می کند. چرا هویت این افراد نباید معلوم شود. آیا پروژه 
دستگیری اتباع بیگانه نتیجه بخش بوده است؟ در ماده ۸0 برنامه 
ششم دولت به پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی مکلف 
شده است. در فصل دوم به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
اعتیاد، طالق، ناهنجاری های اجتماعی و حاشیه نشینی اشاره شده 
آیا توانسته اید جلوی این ناهنجاری ها را بگیرید؟ برنامه ریزی 
برای پیشگیری از قاچاق کاال، ارز و مواد مخدر است. هر سه 
این مسئله جوانان کشور را تهدید می کند برای حل این مشکالت 

چه برنامه هایی دارید؟
 مسعود گودرزی، نماینده مردم ممسنی در مجلس در موافقت 
پیشنهادی کشور  گفت: »وزارت کشور وزارتخانه ای  با وزیر 
گسترده با وظایفی فراوان است که رحمانی فضلی در ۴ سال 
گذشته به خوبی از پس آن برآمده است. در دوره مسئولیت آقای 
رحمانی فضلی انتخابات با نشاط ریاست جمهوری با مشارکت 
حداکثری و بی سابقه ناشی از تالش صادقانه همکاران وزارت 
کشور، سند موفقیت مدیریت کالن این وزارتخانه بود. همینطور 
ماده 100  در حوزه سیاسی شاهد عملکرد مطلوب کمیسیون 
بودیم؛ به نحوی که هیچ درخواستی بدون پاسخ نمانده بود.  در 
حوزه مرزی، ساماندهی مرزنشینان و کولبران و رفع مشکالت 
سرزمینی و در حوزه اقتصادی ساماندهی مشکالت پدیده شاندیز 
مسئله ای که نیم میلیون نفر را درگیر خود کرده بود و حرکت در 
مسیر سیاست های ابالغی رهبری از اقدامات شایان توجه آقای 

رحمانی فضلی در دوره مسئولیت شان در وزارت کشور بود.«
 فریده اوالدقباد، نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان موافق 
وزیر پیشنهادی کشور گفت: » رحمانی فضلی دارای نگرشی 
سیستمی و تحلیل غیرخطی و رویکردی جامع نگر است. او 
مصلحت نظام سیاسی و سازمانی را به سالیق فردی ترجیح می 
دهد و سابقه شان نشان دهنده رویکرد توسعه محوری در سازمان 
تحت امرشان است. در هرجایی که نیازمند تالش مضاعف و اقدام 
جهادی باشد آقای رحمانی فضلی پیشگام بوده و در برنامه هایشان 
نیز برنامه های متنوع و گسترده برای عملکرد مطلوب تر وزارت 

کشور دیده می شود.«
 زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس در مخالفت با وزیر 
پیشنهادی کشور از گردش مالی سه میلیارد دالری موادمخدر در 
کشور خبر داد و گفت: »چنین پولی می تواند بسیاری از عرصه های 

سیاسی و اقتصادی را تحت الشعاع 
به عنوان نمایندگان  قرار دهد. ما 
مجلس قصدی برای تضعیف دولت 
نداریم و هر جا الزم بوده در کنار 
سایر قوا قرار گرفته ایم اما در برخی 
موارد نیاز به شفاف سازی است و 
مجلس باید به لحاظ جایگاه نظارتی 

به سکینه قلبی برسد.«  او با انتقاد از عدم حضور وزیر کشور 
در استان های مختلف در چهار سال گذشته، ادامه داد: »اینکه 
تمام هم و غم وزیر کشور رضایت همکاران خود باشد و به 
نظر مجلس اهمیت ندهد تفکر نادرستی است. اگر هم ما این 
را نقد می کنیم حسب وظیفه نظارتی مان است و شان مجلس و 
نمایندگان با برخی رفتارها کم و زیاد نمی شود بیکاری، تورم و 
اعتیاد سه نگرانی عمده مردم است.  ساالنه چهار هزار نفر در 
کشور قربانی موادمخدر می شوند و موادمخدر عامل ۵0 درصد 
طالق ها، 6۵ درصد همسرآزاری ها، 3۵ درصد سرقت ها و 2۵ 
درصد قتل هاست و گردش مالی سه میلیارد دالری دارد که می تواند 
بسیاری از عرصه های سیاسی و اقتصادی را تحت الشعاع قرار 
دهد.« سعیدی حضور همزمان رحمانی فضلی در وزارت کشور 
و ستاد مبارزه با موادمخدر را غیرقانونی عنوان کرد و ادامه داد: 
»الزم است توضیحات شفافی به نمایندگان داده شود که وزارت 
کشور برای مبارزه قاطع با قاچاقچیان چه اقدامی انجام داده است.«
برنامه  از  دفاع  در  کشور  پیشنهادی  وزیر  رحمانی فضلی،   
هایش گفت: »مبنای انتخاب رییس جمهور برای وزارت کشور، 
توسعه محوری بوده است. موضوع توسعه همه جانبه و پایدار و 
در ابعاد مختلف سیاسی اقتصای اجتماعی و امنیتی است. وزارت 
کشور نقش هماهنگ کننده دارد و تنها وزارتخانه ای است که 1۴ 
دستگاه باید در چارچوب وزارت کشور هماهنگ شوند. با اتکاء 
به این نقش هماهنگی باید تالش کنیم توسعه محقق شود.« او  با 
بیان اینکه در کشور مواجه هستیم با عدم توازن وتعادل در سطح 
کشور ادامه داد: »اگر بخواهیم کشور متعادل داشته باشیم، باید 
رویکرد توسعه متوازن داشته باشیم. مناطق مرزی ما تماما دچار 
عدم توازن هستند. بقیه مناطق کشور هم با چنین مسایلی مواجه 

هستند. باید بتوانیم این مشکل را حل 
کنیم. در حوزه حقوق شهروندی که 
درباره آن دغدغه وجود دارد، باید 
مشکالت را حل کنیم. بازرسی های 
مستمر از دستگاه های اجرایی در 
دستور کار وزارت کشور قرار گرفته 

است.«

مردم  نماینده   محمود صادقی، 
تهران در مجلس شورای اسالمی 
در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه 
و شهرسازی گفت: »در ابتدا الزم 
است به این نکته اشاره کنم که ما هم 
به عنوان فراکسیون امید هم به عنوان 
اصالح طلبان حامی دولت تدبیر و 

امید بوده و خواهیم بود اما این حمایت به صورت همکاری و تعامل 
فعال است و هر جا انتقادی باشد با صراحت مطرح می کنیم و هیچ 
منافاتی با همکاری و حمایت ندارد. بنده بر مبنای تحلیل برنامه 
پیشنهادی او و همچنین عملکرد چهار سال گذشته انتقاد دارم 
و به این جمع بندی رسیدم که به عنوان مخالف صحبت کنم. در 
برنامه ای که وزیر در 17 صفحه به مجلس ارائه داده توازن بین دو 
حوزه مأموریتی این وزارتخانه یعنی راه و شهرسازی وجود ندارد. 
در واقع به طورکلی سهم راه بسیار قابل توجه دیده شده، درحالی که 
به بخش شهرسازی و مسکن به طور همسان توجه نشده است.«
 علی بختیار، نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس 
شورای اسالمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، 
گفت: »با توجه به رانت و موضوعات مختلفی که وجود دارد 
طبق اصل 36 قانون اساسی حکم مجازات و اجرا باید از طریق 
دادگاه صالحه انجام شود. کاهش حجم سرمایه گذاری، تزریق 
رکود بیشتر و ساخت وسازهای بدون توجه به آیین نامه منجر 
می شود که اجرای آن خالف قوانین مصوب مجلس شورای 
اسالمی باشد.« او سوانح جاده ای را از دیگر نقطه ضعف های 
شاهد  »اخیرا  گفت:  و  کرد  عنوان  شهرسازی  و  راه  وزارت 
سوانح ریلی هم در این دوره بوده ایم به ویژه سانحه ریلی قطار 
مشهد - تبریز که انتظار می رفت وزیر با شرایطی که پیش آمده، 
خود استعفا می کرد و در کشورهای پیشرفته چنین اقداماتی 
مرسوم است. منابع داخلی در حوزه ریلی کافی نیست و نیاز 
به سرمایه گذاری داریم. در مورد وضعیت مسکن هم متأسفانه 
مسکن مهر وضعیت نامناسبی دارد و حتی مسکن اجتماعی 

هم که وزیر قول داده بود، اجرایی نشده است.«
 رحیم زارع، نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسالمی در موافقت 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی 
گفت: »موافقت من به معنی این 
نیست که در اقیانوس وزارت راه 
مشکالتی وجود نداشته باشد. بلکه 
وزارت راه اگر در سیاست گذاری 
توطئه و تولید مسکن 60 درصد 
تصمیم گیر است در اجرا ۵ درصد 

باید دست به دست هم دهد  از عوامل  نقش دارد و مجموعه ای 
که تولید مسکن رونق یابد. ما نباید نگاه سیستمی داشته باشیم و 
همه چیز را گردن راه و شهرسازی بیندازیم. مسکن مهر در شش 
سال قبل از آقای آخوندی ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در 
اختیار داشته که برای ساخت مسکن پیش بینی شده بود و در دوره 
ایشان تنها 7۵00 میلیارد تومان به این منظور اختصاص پیدا کرد.«
 قرجه طیار، نماینده گنبدکاووس در موافقت با وزیر پیشنهادی 
راه و شهرسازی، گفت: »وزارت راه و شهرسازی در طول چهار 
سال اخیر به ویژه پس از توافق برجام خدمات بزرگی به کشور، 
ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی ارائه کرده که برخی از این 
خدمات همچون بازسازی ناوگان هوایی و کشاندن شرکت های 
بزرگ پای میز مذاکره در تاریخ 3۸ ساله انقالب بی نظیر است. 
یکی از شاخص  ترین برنامه های آخوندی در وزارت راه دولت 
دوازدهم گسترش نفوذ حمل ونقل جمهوری اسالمی در منطقه و 

تقویت جایگاه ایران در جاده ابریشم است.«
 سکینه الماسی، نماینده مردم دیر و کنگان در مخالفت با وزیر 
پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: »وزارت راه در زمینه ریسک های 
جاده ای کشور چه اقداماتی را برای شناسایی و مطالعه انجام داده 
است؟ آیا نقشه ای از پراکندگی تراکم جاده ای و حوادث را در 
دست دارید؟ بنابراین ضرورت دارد تا نسبت به ساخت جاده ها 
متناسب با نیازسنجی ها حذف و اصالح نقاط حادثه خیز انجام شود.«

 سید حسن علوی، عضو کمیسیون 
عمران مجلس در موافقت با وزیر 
»معدل  گفت:  راه،  پیشنهادی 
عملکرد آقای آخوندی در سطح 
است.  بوده  موفق  در کشور  ملی 
ایشان فردی فرصت جو است که از 
تفکر زمان بهره گیری الزم را انجام 

داده و می داند در زمان خود چه کاری باید انجام دهد ضمن اینکه 
می توان ایشان را نظریه پرداز وزارت راه دانست.«

 عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دفاع 
هزار  میلیون و 190   2۴« پیشنهادی اش گفت:  برنامه های  از 
خانواده در ایران وجود دارد که تعداد خانه ها 2۵ میلیون و 
۴00 هزار خانه است. در ظاهر تعداد خانه ها بیشتر از خانوار 
است، اما در عمل این طور نیست. به طوری که ظرف ۵ سال 
حدود 2 میلیون خانه خالی به ایران اضافه شد. 2 میلیون و 
100 هزار خانه دوم وجود دارد که این یعنی ۴ میلیون و 700 
هزار خانه خالی در کشور است. اگر هر خانه را 100 هزار 
دالر بدانیم یعنی حدود ۴70 میلیارد دالر ثروت این کشور در 
خانه های خالی و دوم انباشته شده است. این رقم بیش از ۴ 
برابر کل ارزش بازار بورس ایران است. قیمت زمین در تهران 
در سال 92 نسبت به سال ۸۴، 9 برابر افزایش پیداکرده است. 
در همین بازه زمانی قیمت آپارتمان 6 برابر زیاد شده است 
آن هم در شرایطی که شعار دولت قبل حذف قیمت زمین از 
ساختمان بود. بیش از 19 میلیون نفر در وضعیت بد مسکنی 
این شرایط در منطقه 1 تهران  مطلق زندگی می کنند. ما در 

31 هزار خانه خالی داریم که این اتالف منابع مالی است.«

 شهباز حسن پور، نایب رییس فراکسیون اقتصاد مقاومتی در 
مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، با تشکر از 
خدمات صادقانه وزرای دولت یازدهم، گفت: »سه روز تمام وقت 
گذاشتم و برنامه های شما را بررسی کردم، همه برنامه های شما 
کلی گویی است اما نیاز امروز کشور پرداخت به جزییات است. 
مخالفتم از نوع مخالفت سیاسی، جناحی و سیاسی نیست بلکه 
در راستای مجلس پرسشگر،  دولت پاسخگوست. روی سخنم 
با دکتر جهانگیری است که بهتر از هر کس حوزه صنعت، معدن 
به مجلس  اقتصادی  تیم  انتظار داشتم  و تجارت را می شناسد. 
فرستاده شود که هماهنگ تر از تیم معرفی شده باشد. از همین 
ابتدای کار دولت اخطار می دهد، مراقب باشید. قرار بود ایران در 
سال 1۴0۴ در اوج باشد آیا فکر می کنید با این برنامه ایران به این 
جایگاه برسد؟ اقتصاد مقاومتی باید در برنامه شما توجه جدی تری 

می شد. این اقتصاد تنها نسخه نجاتبخش ایران اسالمی است.«
 علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس در موافقت با وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت:  »بخش صنعت، معدن 
و تجارت با 22 و نیم درصد از تولید ناخالص و اشتغال بیش از 

7 میلیون نفر باید به دست کسی 
توان  و  سابقه  از  که  شود  سپرده 
اجرایی کافی برخوردار باشد و آقای 
شریعتمداری با توجه به سابقه ی 
بخش های  در  خود  گسترده ی 
 ۸ و  اقتصادی  و  تجاری  مختلف 
دولت  در  بازرگانی  وزارت  سال 

و  عملکردی  و  اخالقی  به خصوصیات  توجه  با  و  اصالحات 
برنامه های کمی به خوبی توان اداره ی این وزارت خانه را دارد.«
 مهدی مقدسی، نماینده خنداب و اراک در مجلس در موافقت 
با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: »اقتصاد مقاومتی 
به عنوان یک برنامه باالدستی در برنامه های آقای شریعتمداری از 
اهمیت باالیی برخوردار است و توجه به سرمایه گذاری خارجی 
و تقویت تشکیالت صادرات محور، اعتقاد به اقتصاد دریا محور 
و اعتقاد به برنامه ششم توسعه، توجه به اشتغال روستا و مبارزه با 
قاچاق در برنامه های ایشان به خوبی پررنگ و مهم است. توجه به 
موانع تولید و فضای کسب و کار و جوانگرایی و استفاده از توان 
زنان در وزارتخانه ایشان را وزیری با برنامه در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان می دهد که امید است برنامه های ایشان 

بتواند موثر و در جهت رفع مشکالت به خوبی اجرایی شود.«
 احمدعلی کیخا، نماینده زابل در مخالفت با وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت گفت: »مشکل کشور بیکاری و فقر است 
و وزارت صنعت یک دستگاه تخصصی است که باید بیشترین 
نقش را در رفع این معضل داشته باشد اما اینکه آقای شریعتمداری 
رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده اند اولین آسیب به مدیریت 
ایشان است. چرا که مسئولیت سیاسی قبلی وقت ایشان را گرفته 
و بیم آن می رود که ایشان تحت فشار نیروهای سیاسی در انتخاب 
مدیران دچار انحراف شود و از هدف اصلی خود باز بماند. گفته 

می شود آقای شریعتمداری در زمان 
معاونت اجرایی رئیس جمهور در 
تنظیم بازار دخالت کرده و موجب 
اختالل آن شده است. در حالی که 
وظیفه وزرا و مسئولین در وهله اول 
عمل به قانون است. در برنامه ارائه 
شده از سوی وزیر پیشنهادی صنعت 

مالحظات زیست محیطی در توسعه صنعتی مورد توجه قرار 
نگرفته  است. رئیس جمهور می خواهد شتاب بیشتری به توسعه 
صنعتی بدهد، آیا این بدان معناست که ما دچار عقب گرد در 

مسائل زیست محیطی خواهیم شد.«
 رسول خضری، نماینده پیرانشهر به عنوان موافق وزیر پیشنهادی 
صنعت، صنعت، معدن و تجارت را از حوزهای مهم اشتغالزا 
دانست و گفت: »مشکل صنعت فقط مربوط به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیست، این مشکل باید بین تیم اقتصادی دولت 
حل شود که گام اول جذب سرمایه گذاری خارجی است. عدم 
تامین  اجتماعی، مشکالت سنگین  تامین  قوانین کار و  اصالح 
مالی، شفاف نبودن سیاست های بانکی و عدم حمایت بانک ها 
از صنایع و تولیدات باعث بروز مشکالت در حوزه صنعت شده 
است که قطعا آقای شریعتمداری با سابقه اجرایی قوی می تواند 
این مشکالت را حل کند. ما در رتبه 120 از حیث نظارت جهانی 
هستیم. در حوزه صنعت از نظر رشد رتبه 6.۵ در تجارت رتبه 
۴.۵ و در معدن رتبه منفی 1.6 داریم. آن هم در شرایطی که 
در سطح کشور ۸۴ هزار شرکت صنعتی وجود دارد که از این 
تعداد ۸1 هزار شرکت از صنایع کوچک و متوسط هستند که 
علیرغم داشتن ظرفیت ایجاد اشتغال تنها با 10 درصد ظرفیت 

خود کار می کنند.«
 محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
در دفاع از برنامه های خود بابیان اینکه تهیه سند استراتژی توسعه 
صنعتی ایران از اولویت های این وزارتخانه است، گفت: »مهم ترین 
رسالت ما رقابتی کردن تولید در داخل است. سیاست های اقتصاد 
مقاومتی به عنوان داروی مؤثر در حل مشکالت اقتصادی کشور 
برنامه  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز  پیشنهادی  برنامه های  در 
ششم توسعه هم از مهم ترین تکیه گاه ها برای تهیه برنامه بوده 
است.« وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: »مکلف 
هستیم تا کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخش ها 
بزرگ تر کنیم، در واقع بر اساس گزارش منتشرشده از نهادهای 
متولی از جمله صندوق بین المللی پول، در سال 2016 ایران پس 
از ترکیه و عربستان در رتبه 27 در جدول GDP جهانی قرار 
دارد. لذا باید حرکت شتابنده خود در تولید ناخالص داخلی را 

موردتوجه داشته باشیم.«

 قاسم میزایی نکو، نماینده مردم 
دماوند و فیروزکوه در مجلس در 
مخالفت با وزیر پیشنهادی فرهنگ 
جناب  گفت:   اسالمی،   ارشاد  و 
صالحی، موضع سیاسی شما باید 
شفاف باشد، خط فکری شما اگر 
معلوم نباشد، آش همان آُش و کاسه 

می شود مسلخ اصالح طلبان و روشن فکران به دست تعصب، تحجر 
و دلواپسی و به قول جانباز اصالحات رأی ما هم می شود »قدرت 
به مثابه کاال«. خالد حسینی در فیلم بادبادک باز گفته بود ناراحت 
شدن از یک حقیقت بهتر از تسکین یافتن با یک دروغ است. قطعا 
آمده ام با تمام توان به سوگندم عمل کنم و مخالفت کنم. جناب 
جنتی که رفت، داشتیم عادت می کردیم به هوای تازه سیدرضا 
صالحی امیری، با همه توانمندی و انرژی، تغییری حاصل آمد و 
ورقی رقم خود، شد سیدعباس صالح شریعتی معروف به صالحی، از 
پژوهشگاه فلسفه حوزه علمیه، مردی از مشهد مقدس، شهر کنسرت 
ممنوع. به عنوان دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبا چشم دوخته ام 
که کی می شود فرهنگ و هنر و این مرزوبوم برسد به دست اهالی 
همین حوالی. این روزها به جای آرامش و آسایش، به جای بیمه و 
حمایت صنفی و نان و شعر و دغدغه هایشان فقط و فقط قبری 
در قطعه هنرمندان است، وزارت و صدارت پیشکش. آمار کمی 
فیلم و تیراژ کتاب، ساده دست کاری می شود اما چند تا کلنل در 
پیچ وخم ممیزی خاک می خورند و زخم هایی که روح هنرمندان را 
می خراشد و می تراشد. ما فرزندان و نسل جوانمان توقیف کرده ایم. 
لیست بلندباالی رایزنان فرهنگی و سازمانی مشابه وزارت خارجه و 
سفیران فرهنگی ایران برای نسل جوان آن سوی مرزها چه کردند؟ 

دیپلماسی فرهنگی برون مرزی شما چیست؟
وزیر  مخالف  به عنوان  امید  فراکسیون  محمود صادقی، عضو   
پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی بابیان اینکه صالحی از سابقه 
مدیریتی کافی و اقتدار الزم برای مدیریت این حوزه پر چالش 
برخوردار نیست، گفت: »آقای صالحی در برنامه های خود به تنوع 
و تکثر در دستگاه فرهنگی اشاره کرده و نبود شفافیت را به عنوان 
یکی از چالش های این وزارتخانه عنوان کرده اما درنهایت راه حلی 
برای این مشکالت بیان نکرده است. به نظر می رسد ابهاماتی درباره 
چگونگی تصمیم گیری در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارد. دچار 
انزوا در عرصه هنری و ادبی هستیم. بر اساس قانون، اصل بر آزادی 
اکنون  اما  رسانه هاست و محدودیت یک استثنا به شمار می آید 
شرایط برعکس شده و شاهد محدودیت های بسیاری برای رسانه ها 
هستیم.« او با طرح این پرسش که قرار است وزیر پیشنهادی چگونه 
مقابل مداخالت در عرصه فرهنگی ایستادگی کند، ادامه داد: »در 
مقطع فعلی شاهدیم که فیلم اکران شده به دلیل مداخالت از پرده 
سینما پایین کشیده می شود. سؤال این است که آیا وزیر پیشنهادی 
قدرت مقابله با این وضع آشفته را دارد؟ مسئوالن فکر می کنند ایران 
فقط تهران است. سنندج، زاهدان، بندرلنگه، مسجدسلیمان و سایر 
شهرها هم جزو ایران هستند. چرا پس باید مهم ترین رویدادهای 
فرهنگی در پایتخت به وقوع بپیوندد؟ آقای صالحی چه برنامه ای 
برای این موضوع دارد و چطور می خواهد از ظرفیت و فرصت 
وجود قومیت ها و تنوع های فرهنگی استفاده کند؟ فرصتی که اکنون 
به تهدید تبدیل شده است. علیرغم اینکه آقای صالحی را ازلحاظ 
ویژگی اخالقی،  علمی و شخصیتی فردی بسیار خوب می دانم اما 
به نظرم توانمندی کافی برای مدیریت این وزارتخانه پر چالش و 

پرمسئله را ندارد.«
 خدیجه ربیعی، نماینده مردم بروجن در مجلس در مخالفت 
با وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی،  گفت: »دکتر صالحی 
شخصیتی متدین هستند که رابطه خوبی با بدنه فرهنگ کشور دارد. 
سختی کار در این حوزه از تعدد تعاریف مختلف این حوزه است 
با این اوصاف حساسیت مسئولیت کسی که تصدی این وزارتخانه 
را بر عهده خواهد گرفت، از سایر وزرا بسیار بیشتر است. برنامه 
پیشنهادی دکتر صالحی را بررسی کردم و مخالفتم ناشی از نتایج 
این بررسی است. جناب صالحی، شما به چالش ها خوب اشاره 

کردید، اما در راه کار و ساز کار عملی 
مناسبی برای رفع آن ها ارائه نداده اید. 
برنامه  آیا  که  نکردید  مشخص 
قانون را حاکم  جنابعالی می تواند 
کند و دستگاه های موازی بر قانون 
تأثیر نگذارند و اگر این چنین شد،  
برخورد شما چگونه خواهد بود؟ 

ایشان این را که چگونه همکاری شان با سایر دستگاه های فرهنگی 
مانع از موازی کاری شود، ارائه نکرده است.«

 سیدعباس صالحی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با تأکید بر ضرورت حفظ تنوع قومی و زبانی در کشور، گفت: 
»این امر موجب افزایش اقتدار کشور خواهد شد. جامعه ایرانی 
به اعتبار استعداد ذاتی خود و اینکه در چهارراه شرق و غرب 
عالم بوده مفاخر و آثار فرهنگی و هنری زیادی را به جهان عرضه 
کرده و سهم مهمی در تبادل فرهنگی جهان در طول تاریخ داشته 
است. همچنین ایران پایگاه جهانی شدن فرهنگ در جهان بوده و 
سهم بسزایی در تلطیف شاعرانه بودن جهان بشری داشته است. 
برنامه فرهنگی دولت دوازدهم هم از این نگاه برخوردار است 
و  پیوسته  ارتباط  یکدیگر  با  کشور  فرهنگ  مختلف  اضالع  که 
گسترش  بر ضرورت  تأکید  با  صالحی  باشند.«  داشته  محکمی 
و  هنر  اقتصاد  بهبود  دولت،  و  هنر  اصحاب  میان  اعتمادسازی 
تقویت نقش نهادهای صنفی، ادامه داد: »اعتماد عمیق به اصول 
اساسی دین، نظام اسالمی، انقالب، رهبری، قانون و اخالق از 
مهم ترین رویکردهای وزارت ارشاد در دولت دوازدهم خواهد 
بود. این وزارتخانه به دنبال شفافیت در همه مراحل تصمیم گیری 
و اجرا است و ما معتقدیم دوره مدیریت پشت درهای بسته در 

غیاب مردم گذشته است.«



نایب رئیس سابق انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در گفت وگو با سپید

 لیال شاهی 
 

در حال حاضر 5 هزار و 700 آزمایشگاه در کل کشور 
به  مربوط  مورد  هزار و 600  که حدود 2  دارد  وجود 
آزمایشگاه های بیمارستان های خصوصی و مستقل،580 
مورد شامل بیمارستان های دانشگاهی، تامین اجتماعی ، 
نیروهای مسلح و ... ، 1800 مورد مربوط به آزمایشگاه های 
بهداشتی و 720 مورد مربوط به آزمایشگاه های نهادها و 
خیریه ها است که توسط گروه های مختلف ازجمله دکترای 
حرفه ای علوم آزمایشگاهی، پاتولوژیست ها و پی اچ دی های 

تک رشته ای اداره می شود.
اکنون حدود 1200 دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، 
حدود 1300 پاتولوژیست و بیش از 3 هزار پی اچ دی 
تک رشته ای در کشور فارغ التحصیل شده اند. باوجوداینکه 
از سال 73 رشته دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی در 
دانشگاه ها متوقف شد ولی بااین حال در حال حاضر حدود 
43 درصد آزمایشگاه ها توسط دارندگان درجه دکترای 

حرفه ای علوم آزمایشگاهی اداره می شود.
از گذشته تاکنون اختالفات بین رشته ای بسیاری در 
این  به طوری که  است  داشته  وجود  مختلف  گروه های 
اختالفات همچنان ادامه دارد و موجی از نارضایتی را در 
پی داشته است که یکی از این اختالفات مربوط به مجوز 
تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی و دیگری گذراندن دوره 
تکمیلی برای پی اچ دی های تک رشته ای است که به خصوص 
در چند ماه اخیر موجی از انتقادات را از گروه های مختلف 
در پی داشته است. در این خصوص میرمجید مصالئی، 
نایب رئیس سابق انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در 
گفت وگو با سپید به بررسی دالیل اختالفات اشاره کرده 
می گوید: »بر اساس آیین نامه تأسیس آزمایشگاه ها، کسانی 
می توانند آزمایشگاه تشخیص طبی دایر کنند که از گروه 
متخصصین علوم آزمایشگاهی، متخصصین پاتولوژی و 
دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی باشند. قبل از اینکه 
آزمایشگاه مرجع سالمت راه اندازی شود زمانی که دکتر 
صاحب الزمانی مدیرکل آزمایشگاه های تشخیص طبی بودند 
، برای اصالح آیین نامه پیشنهاد دادند که   پی اچ دی های 
تک رشته ای بتوانند مجوز تأسیس آزمایشگاه دریافت کنند. 
یعنی کسی که پی اچ دی بیوشیمی بود می توانست درخواست 
تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی بدهد. آزمایشگاه باید 
دو پروانه شامل پروانه تأسیس و مسئولیت فنی داشته 
باشد.درنتیجه برای مسئولیت فنی شدن این گونه در نظر 
گرفته شد که 3 متخصص تک رشته ای شامل بیوشیمی، 
هماتولوژی، میکروب شناسی برای مسئولیت فنی شدن 
معرفی شوند تا اجازه بهره برداری به عنوان مسئولیت فنی 

به آن ها داده شود.«
وی ادامه می دهد: »واقعیت این است که وقتی جواب 
آزمایشی توسط مسئول فنی بررسی می شود، او باید اطالعات 
کاملی از تمام رشته ها داشته باشد. مشکلی که در این زمینه 
وجود داشت این بود که آن 3 نفر گرچه هم زمان مسئولیت 
فنی را بر عهده داشتند ولی ازنظر حضور فیزیکی فعال 

نبودند تا به درستی بر کارها نظارت داشته باشند.«
نایب رئیس سابق انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
می گوید: »سالهاست که پی اچ دی تک رشته ای می تواند 
مجوز تأسیس  آزمایشگاه دریافت کند. همان طور که اشاره 
کردم برای بهره برداری به آن ها گفته می شود که به دلیل 
تک رشته ای بودن باید با چند رشته دیگر در کنار هم باشید. 

مشکل اینجاست که صرفاً برای اینکه مؤسس آزمایشگاه 
ناچار نشود تا 2 نفر دیگر را در کنار خود استخدام کند، 
با گذراندن دوره تکمیلی متخصص علوم آزمایشگاهی 
می شود تا خود به تنهایی مسئولیت فنی آزمایشگاه را بر 
عهده گیرد.اگر این عزیزان دغدغه دارند که آزمایشگاه 
به طور تخصصی پیش برود که همین حاال نیز این اقدام 
انجام می شود و چه نیازی است که این دوره را بگذرانند.«
ادامه  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  مصالئی 
می دهد: »در حال حاضر در کشور آزمایشگاه ها به سمت 
آزمایشگاه های بزرگ و پیشرفته در حال حرکت است. 
چه اشکالی دارد که تمام رشته های مرتبط با آزمایشگاه 
اعم از پی اچ دی، پاتولوژیست ها و دکترای حرفه ای علوم 
آزمایشگاهی در کنار هم کار کنند. در حال حاضر جای کار 
برای همه رشته ها وجود دارد و کسی نباید حذف شود.«
وی در خصوص دوره تکمیلی توضیح می دهد: »ارتقاء 
رشته و تحصیلی باید دارای مقدماتی باشد. کسی که لیسانس 
علوم آزمایشگاهی دارد تمام علوم را می گذراند ولی فردی 
که لیسانس زیست شناسی دارد فقط حدود 30 درصد دروس 
تخصصی لیسانس علوم آزمایشگاهی را می گذراند. مضاف 
بر اینکه هیچ کدام از رشته های زیست شناسی، ژنتیک، سلولی 
ملکولی دوره کارورزی بیمارستانی ندارند. در همه جای 
دنیا در ابتدا یک دوره عمومی و در مرحله بعد متخصص 
و  فوق تخصص تربیت می کنند ولی در حال حاضر فرد را 
با گذراندن دوره های محدودی تا مرز فوق تخصص پیش 
می برند درحالی که حتی یک شب در بیمارستان دوره ای 
نگذرانده است.« مصالئی ادامه می دهد: » بنده از مقام 
محترم وزارت و جناب دکتر الریجانی پرسیدم که چگونه 
می توان یک فرد را در دوره 18 ماهه به دکترای عمومی 
آزمایشگاهی تبدیل کرد. این مسیر غلط است. مسلماً اگر 
این اقدامات انجام شود ارائه خدمات در آزمایشگاه ها نیز 

لطمه خواهد خورد. افرادی فارغ التحصیل می شوند که 
صرفاً یک عنوان دارند ولی توان کافی برای ارائه خدمت 
ندارند. درواقع ازنظر بنده گذراندن دوره تکمیلی تنها برای 

منافع شخصی عده ای طراحی شده است.«
وی در خصوص اعتراض متخصصین پاتولوژی نیز 
می گوید: »ادعای پاتولوژیست ها این است که هرکسی که 
 MD به عنوان مسئولیت فنی آزمایشگاه باشد حتماً باید پایه
داشته باشد. این موضوع یک کاربرد غلطی است. سال ها 
پیش دوره دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی در کشور 
ایجاد شد ولی به دلیل رقابت های صنفی و این گونه مسائل 
در سال 73 در جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت 
و پشت درهای بسته گفته شد که نیاز به دکترای علوم 
آزمایشگاهی رفع شده و این رشته متوقف شد،درحالی که 

بر اساس اقدام کارشناسی انجام نشده بود.«
مصالئی می افزاید: » ادعایی که همکاران پاتولوژیست 
علوم  حرفه ای  دکترای  برای  را  میانبر  بحث  و  دارند 
آزمایشگاهی مطرح می کنند و اینکه مسئول فنی حتمًا 
باید پزشک باشد درست نیست. در هیچ کشوری تنها 
پزشک مسئول فنی آزمایشگاه نیست و از سایر رشته ها 
نیز هستند اما اینکه یک فرد برای اینکه مسئول فنی شود 
، باید چه واحدهایی را بگذراند مهم است. ما معتقدیم 
کسی که می خواهد مسئول فنی آزمایشگاه شود حتماً باید 

دوره فیزیوپاتولوژی را بگذراند.«
نایب رئیس سابق انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ادامه 
می دهد: »بهتر بود مسئوالنی که بعد از 25 سال چنین اقدامی 
را می خواستند انجام دهند، با سایر ذی نفعان و ذی ربطان 
همفکری می کردند و دوره علمی و کاربردی با مشورت 
از سایر رشته ها تدوین می کردند. یعنی فردی که می خواهد 
مسئول فنی آزمایشگاه شود در طول دوره تحصیل خود 
چه واحدهایی را به چه تعداد و چه دوره هایی را در 

بیمارستان باید طی کند. در حال حاضر ما چیزی تحت 
عنوان فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی در کشور نداریم 
درحالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این مقطع 
وجود دارد. افراد فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی درواقع 
افرادی هستند باید جایگاه سوپروایزری آزمایشگاه های 
بیمارستان دولتی و خصوصی را داشته باشند درحالی که 
ما از این افراد برخوردار نیستیم.برای این قضیه باید فکر 

اساسی انجام شود.«
وی می گوید: »جناب دکتر الریجانی پیشنهاد داده اند که 
تمام ذی نفعان و ذی ربطان کنار هم بنشینند و باید بپذیرند 
که در کنار هم کار کنند. اینکه گروه های مختلف بگویند که 
فالن رشته نباید درزمینه آزمایشگاه دخالت کند اقدام غلطی 
است. حتی انجمن جامعه آزمایشگاه های بالینی که درواقع 
لیسانس های علوم آزمایشگاهی هستند، بدنه آزمایشگاه 
محسوب می شوند و حتماً باید در کمیته حضورداشته 

باشند و خواسته ها و نظرات خود را مطرح کنند.«
مصالئی تأکید می کند: »هر دوره تکمیلی که در نظر 
گرفته می شود از ورودی تا خروجی باید درست طراحی 
شود. دوره ای که در حال حاضر مطرح است اشکاالت 
زیادی بر آن وارد است. باید ازنظرت متخصصین این رشته 
استفاده کنند گله ما این است که چرا دوره ای که 1200 
فارغ التحصیل داشته و به پزشکی کشور کمک کرده را 
دوباره احیاء نمی کنند. درخواست ما این است که دکترای 

حرفه ای علوم آزمایشگاهی دوباره احیاء شود.«
نایب رئیس سابق انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در 
پایان سخنان خود به وضعیت نابسامان آزمایشگاه ها ازنظر 
اقتصادی اشاره کرده و توضیح می دهد: »در تهران از سال 
95 تاکنون 90 آزمایشگاه تعطیل شده اند این موضوع نشان 
می دهد که آزمایشگاه ها ازنظر اقتصادی با مشکل روبرو 

هستند که باید برای آن به فکر چاره بود.«

رئیس انجمن آلزایمر ایران:

هزینه  مراقبت از بیمار آلزایمری 
باالست

ایسنا: رئیس انجمن آلزایمر ایران تأکید کرد: »سند ملی »دمانس« 
باید هرچه زودتر تصویب شود؛ چراکه هزینه مراقبت از بیماری 
آلزایمر سنگین است و خانواده ها را دچار فرسودگی می کند.«
معصومه صالحی با تأکید بر اینکه خانواده بیماران مبتالبه 
آلزایمر نیاز به حمایت مالی و روحی دارند، اظهار کرد: »بیماری 
آلزایمر پیشرونده و تحلیل برنده است و مراقبت بیمار مبتالبه آن، 
خانواده را خسته می کند. عالوه بر آن هزینه های بسیار سنگینی 
دارد که خانواده ها را  فرسوده می کند. امیدواریم با تصویب 
سند ملی دمانس، دولت در زمینه های مراقبت از این بیماران 

و همچنین هزینه داروهای آن ها کمک کند.«
وی ادامه داد: »مراکز نگهداری از بیماران مبتالبه آلزایمر باید 
ویژه باشند؛ چون اگر در کنار افراد عادی نگهداری شوند، مشکالتی 
ایجاد می شود. ازجمله اینکه افراد عادی تصور نمی کنند برخی 
عکس العمل های این بیماران در اثر بیماری است.   همچنین این 
دو گروه نمی توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و چون گاهی 
این بیماران دچار توهم یا هذیان شوند، حتی ممکن است افراد 

سالم آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دهند.«
از  روزانه  نگهداری  مرکز  راه اندازی  به  اشاره  با  صالحی 
بیماران مبتالبه آلزایمر در این انجمن، افزود: »در این مرکز 
جامع توان بخشی روی حواس پنجگاِن بیماران کار می شود 
و درعین حال فرصتی برای خانواده آن ها فراهم می شود که 
آرامش داشته باشند. اما باید توجه کرد که تغییر محل زندگی 
برای بیماران مبتالبه آلزایمر کمی سخت است؛ چون اغلب 
آن ها هنگام عصر که هوا رو به تاریکی می رود دچار غروب 
زدگی و توهم می شوند. حتی ممکن است در مراحل پیشرفته 
بیماری دنبال خانه قدیمی خود بگردند، به همین دلیل اگر 
بیمار در مراحل پیشرفته بیماری قرار دارد، بهتر است تا جایی 

که امکان دارد فضای زندگی آن ها تغییر نکند.«
هیچ گاه برای پیشگیری  از آلزایمر دیر نیست

رئیس انجمن آلزایمر با تأکید بر اینکه جهت پیشگیری از 
ابتال به این بیماری باید از دوره کودکی سبک زندگی سالم 
را انتخاب کرد، افزود: »اگر در دوران کودکی آموزش ببینیم 
که سبک زندگی درستی داشته باشیم و از مواد غذایی مضر 
استفاده نکنیم، عالوه بر حفظ سالمت  جسم و روح، از مغز 
که  بگیرند  یاد  باید  کودکان  می شود.  محافظت  به خوبی  هم 
چگونه سالم زندگی کنند و در رژیم غذایی خود تا حد ممکن 
از روغن های اشباع و فست فود استفاده  نکنند. همچنین باید 
سعی کنند با یادگیری هنرهای مختلف، ذخایر مغزی خود را 
افزایش دهند. یادگیری حتی در زمان سالمندی و میان سالی 

نیز تأثیر بسیار مثبتی بر سالمت دارد.«
به  که  "حساس"  آلزایمر در طرح  »انجمن  داد:  ادامه  وی 
معنی حفظ سالمت افراد سالمند است،  برای زنان باالی 50 
سال که در معرض خطر هستند، برنامه هایی مانند ورزش یوگا، 
کالس زبان، تبادل هنر و همخوانی و آواز طراحی کرده است  
که می تواند باعث افزایش اعتمادبه نفس و تخلیه روانی آن ها 
شود. در ابتدای هرسال نیز معاینات پزشکی و تست افسردگی 
و حافظه از آن ها گرفته می شود؛ چون تشخیص زودهنگام، پنج 
سال ابتال به آلزایمر را به تعویق می اندازد. همچنین تا حدودی 

از وابستگی آن ها به خانواده کاسته می شود.«

نوبخت:برنامه های وزیر بهداشت با 
اسناد باالدستی انطباق دارد 

خانه ملت: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
»برنامه های پیشنهادی وزیر بهداشت به مجلس، با اسناد باالدستی 

بخصوص برنامه ششم توسعه انطباق صددرصدی دارد.«
علی نوبخت حقیقی  در خصوص برنامه های وزارت بهداشت 
و درمان در دولت دوازدهم، گفت:» در بررسی معاون نظارت 
مجلس به منظور تائید انطباق برنامه های وزرا با اسناد باالدستی 
با  در صد  بهداشت صد  وزارت  برنامه های   شد،  مشخص 
تأکیدات مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، دیدگاه های مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و مهم تر از همه خود برنامه ششم 

توسعه انطباق دارد.«
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی، افزود: »طی یک سال اخیر مشکالتی در 
حوزه نظام سالمت به وجود آمد که  خوشبختانه در جلسات 
مشترک با دکتر هاشمی ، این نگرانی ها رفع شد و مقرر گردید 

برای اصالح برخی مشکالت اقدام شود.«
وی تصریح کرد: »همچنین مقرر شد تعامل مناسبی با جامعه 
پزشکی و حفظ حریم آن ها با همکاری مجلس و سازمان نظام 

پزشکی و انجمن های علمی تخصصی صورت بگیرد.«
این نماینده مردم در مجلس دهم تأکید کرد: »باید تالش 
شود با کمک کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، مشکالتی که 
در حوزه منابع مالی طرح تحول سالمت پیش آمده است، با 
برای  را  پایداری  منابع  و  شود  برطرف  همسویی  و  همدلی 
آن تعریف کنیم.« رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
گفت: »با تأکید و موافقت جناب وزیر و در راستای برنامه 
ششم توسعه، نظام ارجاع و بهره گرفتن از پزشکان خانواده و 
عمومی در دولت دوازدهم از دو استان فارس و مازندران به 

سایر استان های دیگر نیز تعمیم و اجرا خواهد شد.«

اخبار

ایسنا: رئیس شبکه هپاتیت ایران با اشاره به برخی اقدامات انجام شده درزمینه 
غربالگری بیماری هپاتیت در زندان ها، گفت: »ساالنه 300 هزار نفر از زندانیان 

در کشور، واکسن هپاتیت دریافت می کنند.«
موید علویان درباره وضعیت زندان ها ازنظر شیوع هپاتیت و اقدامات انجام شده 
در راستای کاهش آسیب بیماری در این مراکز، گفت: »طبق برآورد سازمان 
امور زندان ها، در  10 درصد از کسانی که سابقه زندان یا ورود به زندان دارند، 

ریسک ابتال به هپاتیت  C وجود دارد.«
40 درصد زندانیان معتاد مبتالبه هپاتیت هستند

وی بابیان اینکه در سال گذشته 300 هزار نفر از زندانیان واکسن هپاتیت 
دریافت کرده اند، افزود: »همچنین نزدیک به 40 درصد کسانی که سابقه اعتیاددارند 
و در زندان ها به سر می برند، مبتالبه هپاتیت هستند. در کشور ما تخمین زده 
می شود که 186 هزار مبتالبه هپاتیت c وجود دارد که به نظر می رسد بخش 
عمده ای از مبتالیان این بیماری در کشور را افراد زندانی یا کسانی که سابقه 

زندان یا اعتیاددارند، به خود اختصاص می دهند.«
تزریق واکسن برای ۳۰۰ هزار زندانی در هرسال

علویان با اشاره به آغاز فعالیت های مربوط به غربالگری بیماران مبتالبه 
هپاتیت از دو سال اخیر، ادامه داد: »از دو سال اخیر هرسال 300 هزار بیمار 
مبتالبه هپاتیت در زندان ها واکسن دریافت می کنند. اخیراً هم طرحی را در 

زندان های کرج آغاز کردیم که بر اساس آن تاکنون 1000 زندانی را ازنظر 
ابتال به هپاتیت چک کرده ایم که از این تعداد 50 نفرشان، یعنی پنج درصد از 
آن ها مثبت بوده اند. بر این اساس شبکه هپاتیت یک کار پایلوت را با همکاری 

دانشگاه های علوم پزشکی در زندان ها انجام می دهد.«
رئیس شبکه هپاتیت کشور همچنین به برخی از مشکالت موجود در زندان ها 
در مواجهه با زندانیان مبتالبه هپاتیت اشاره و اظهار کرد: »البته ما با مشکالتی 
هم در زندان ها مواجهیم. به عنوان مثال در زندان ها دارو توزیع می کنیم، اما 
مسئله این است که آیا زندانی این دارو را مصرف می کند؟. حال اگر در نیمه 
درمان زندانی آزاد شود، درمانش رها می شود. بنابراین در کل در زندان ها با 
مشکالتی مواجهیم و درعین حال سطح بهداشت هم در زندان ها مناسب نیست.«

آموزش؛ اولویت ضروری برای کاهش آسیب های اجتماعی
علویان در پاسخ به سؤالی درباره اولویت های ضروری برای کاهش آسیب های 
اجتماعی در کشور، بر لزوم ارائه آموزش در این زمینه تأکید کرد و گفت: 
»من در سال 85 برنامه کاهش آسیب و توزیع سرنگ و وسایل پیشگیری را 
در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رساندم. در آنجا عده ای گفتند باید 
نام این اقدامات را درمان معتادان بگذارید، نه کاهش آسیب، اما مرحوم آقای 
هاشمی رفسنجانی گفتند نه، کاهش آسیب یک واژه علمی است و درمان یک 

سطح پایین تر از آن است.«

وی بابیان اینکه متأسفانه در این حوزه گاهی در کشور افراط وتفریط ایجاد 
می شود، افزود: »به عنوان مثال می گوییم به معتاد متادون بدهیم تا از نوع تزریقی 
استفاده نکند، اما باید پرسید اگر کسی خواست مواد تزریقی مصرف کند، چه کاری 
انجام دهیم؟. سؤال دیگر این است که آیا دادن سرنگ به معتاد، تشویق معتاد 
به تزریق است؟. خیر این طور نیست؛ چراکه آن فرد درهرصورت تزریق را 
انجام می دهد. حال سؤال دیگر این است که اگر فردی در جامعه رابطه جنسی 
خارج از چارچوب داشت، با او چه کنیم؟. به نظر من در وهله اول باید به او 
آموزش های الزم را ارائه کنیم تا از این کار پرهیز کند، اما اگر به این آموزش 

توجه نکرد، باید به او وسایل پیشگیری بدهیم.«
علویان تأکید کرد که ما باید در جامعه قاعده اسالم را که می گوید "ال ضرر 
و ال ضرار" را پیاده کنیم؛ یعنی برای جلوگیری از ضرر بیشتر به ضرر کمتر 
راضی شویم. بنابراین وقتی می بینیم کسی رفتار پرخطر دارد، باید به او آموزش 
دهیم تا پیشگیری های الزم را انجام دهد. کند. البته بحث آسیب های اجتماعی 
چندوجهی است؛ من نمی گویم فقط وسایل پیشگیری توزیع کنیم، بلکه باید 
ازنظر فرهنگی نیز اقداماتی را انجام دهیم. چراکه این رفتارهای پرخطر وجود 
دارند. بنابراین ارائه آموزش در حوزه آسیب های اجتماعی اولویت بسیار مهمی 
است و امیدوارم وزیر بهداشت و متولیان سالمت جامعه در ورود به این موضوع 

نترس باشند؛ چراکه ورود به این حوزه شجاعت می خواهد.

رئیس شبکه هپاتیت ایران مطرح کرد

واکسیناسیون زندانیان معتاد علیه هپاتیت

تعطیلی 90 آزمایشگاه از سال 95 تاکنون در تهران
گذراندن دوره تکمیلی  فقط برای منافع شخصی عده ای طراحی شده است
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  بهنام موذن



احتمال خالی شدن انبار داروخانه ها و ترس از واردات داروهای مشابه

داروخانه ؛ عامل تعادل در زنجیره تولید و تامین دارو
سپید: به باور بسیاری از فعاالن حوزه دارو زمانی گرانی 
دارو عامل اصلی مشکالت داروخانه ها بود. داروخانه داران 
به دلیل مشخص بودن حاشیه سود؛ توان خرید و در 
برخی موارد انباشت محصوالت حیاتی برای بلند مدت را 
نداشتند. اما امروز دیگر گرانی دارو عاملی برای مشکالت 
داروخانه ها نیست، دیگر مشکل داروخانه ها نوسان قیمت 
داروخانه ها  فعلی  و  اصلی  مشکل  بلکه  نیست  داروها 

کمبود نقدینگی در چرخه تأمین دارو است.
در حال حاضر داروخانه ها با این مشکل دست وپنجه 
نرم می کنند که شرکت های تأمین دارو به دلیل بدهی های 
فراوان این مراکز به آنها و به تبع آن به صنعت داروسازی، 
در برخی مواقع از ارائه دارو به آنها  خودداری می کنند. 
این روند شاید در نگاه نخست حق شرکت های پخش 
باشد که محصول کارخانجات داروسازی را که نیازمند 
تزریق مستمر نقدینگی هستند در اختیار مجموعه هایی 
قرار دهند که بتوانند در زمان های مقرر بدهی خود را 
پرداخت کنند و چرخه تأمین و تولید دارو  را از حرکت 

متوقف نکنند.
مشکل زمانی حاد می شود که این عدم ارائه دارو و یا 
حتی در برخی مواقع واگذاری امتیاز توزیع نوع خاصی از 
داروها به داروخانه ها و مراجع دیگر موجب می شود که 
هم بیماران نیازمند در تأمین به موقع این داروها با مشکل 
روبه رو شوند و هم داروخانه های متضرر در این جابجایی 
دیگر امیدی برای ادامه کار نداشته باشند. به عنوان مثال 
موردی که چندی پیش درباره داروی فاکتور 9 بیماران 
هموفیلی که در طول سالیان متمادی امتیاز توزیع آن در 
به  بود؛  هموفیلی  بیماران  انجمن  داروخانه های  اختیار 
این  و  واگذار شد  داروخانه هالل احمر  به  بدهی  دلیل 
اقدام موجب سرگردانی و حتی در برخی شهرها باعث 
کمبود شدید این دارو گردید. مشکلی که احمد قویدل، 
مدیرعامل کانون هموفیلی هم در گفت و گو با سپید بر 

این مشکل صحه گذاشته بود.
به خصوص  و  داروخانه ها  که  دیگری  مشکل 
که  است  این  هستند  روبه رو  آن  با  نوپا  داروخانه های 
داروخانه داران برای تأمین نقدینگی مبالغی را از سیستم 
بانکی تأمین دریافت می کنند ولی بانک ها سودی نزدیک 

به 30 درصدی از آنها می خواهند که این میزان با سود 
به موقع  پرداخت  عدم  از طرفی  ندارد.  هماهنگی  دارو 
مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر و بلوکه 
شدن پول این مراکز در بیمه ها موجب شده تا چرخش 
نقدینگی در داروخانه ها به یک مشکل اساسی تبدیل شده 
و حتی برخی داروخانه ها در معرض ورشکستگی قرار 
گیرند چراکه شرایط و تسهیالت بانکی توجیه اقتصادی 
ندارد و در حال حاضر نیز برخی داروخانه ها در معرض 

فروش قرار گرفته اند.

انبار داروخانه ها؛ عامل مقاومت در برابر 
بحران ها

نیز  تهران  داروسازان  انجمن  دبیر  دری،  محمدرضا 
نسبت به ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها 

هشدار می دهد و می گوید: »داروخانه های سراسر کشور 
به عنوان سوپاپ اطمینانی برای مجموعه دارویی کشور 
عمل می کنند؛ به طوری که چندین سال پیش هم که کشور 
به دلیل تحریم های ظالمانه دچار بحران های دارویی شده 
بود، با کمک انبارهای کوچک در داروخانه ها، توانستیم 

چندین ماه در برابر این بحران ها مقاومت کنیم.«
دری  محمدرضا  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
درباره تأخیر ایجاد شده در پرداخت مطالبات داروخانه ها 
و اینکه آیا این تأخیر منجر به کمبود اقالم دارویی در 
سطح داروخانه ها شده یا خیر؟ می گوید: »خوشبختانه 
داروخانه های سطح کشور به عنوان سوپاپ اطمینانی برای 
مجموعه دارویی کشور عمل می کنند؛ به  طوری که چندین 
سال پیش هم که ما به دلیل تحریم های ظالمانه علیه ایران 
دچار بحران های دارویی شده بودیم، با کمک انبارهای 

کوچک همکارانمان در داروخانه ها، توانستیم چندین ماه 
در برابر این بحران ها مقاومت کنیم.«

وی با بیان اینکه هنوز توان داروخانه ها به صورتی 
است که میزان کمبود اقالم دارویی به مرز هشدار در 
داروخانه ها نرسیده است، می افزاید: »اما این کمبود قابل 
توجه است؛ چراکه زمانی که سازمان غذا و دارو نسبت 
این  به  می دهد،  هشدار  دارو  قلم   ۶0 تا   ۵0 کمبود  به 
نتیجه می رسیم که برخی کارخانه ها توان تولیدشان را 
از دست داده اند. بنابراین مسئولین امر باید به فکر تأمین 
بودجه های الزم برای تأمین هزینه های دارویی باشند تا 
به زودی  است،  افتاده  راه  که  را  معیوبی  سیکل  بتوانیم 

رفع و کنترل کنیم.«
دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه با تأمین 
هزینه های درمان مردم که توسط داروخانه ها عرضه می شود 

باید پول به داروخانه ها تزریق شود، اضافه می کند: 
»بعد از آن داروخانه ها این پول را به شرکت های 
توزیع دارو تزریق کرده و شرکت های توزیع هم 
پول را به کارخانه های تولیدی پرداخت می کنند 
تا توان کارخانه ها در خرید مواد اولیه تولید دارو 

از دست نرود.«

امروز هم دیر شده است
 دری با تأکید بر اینکه الزم است هر چه زودتر 
برای تأمین هزینه های دارویی استارت بزنیم، اظهار 
می کند: »متأسفانه امروز هم دیر شده است؛ چراکه 
بلکه فرآیند واردات  نان نیست  مانند تولید  دارو 
مواد اولیه، تأمین و تولید دارو و عرضه آن زمان بر 
است. بنابراین اگر سازمان غذا و دارو نسبت به 
این موضوع هشدار می دهد این هشدار به این معنی 
است که تمام دستگاه های ذی ربط اعم از مجلس، 
وزارت بهداشت، هیات دولت و ... باید متوجه باشند 

تا مردم از بابت تأمین دارو دچار مشکل نشوند.
ترس از واردات داروهای مشابه داخل

دری با بیان اینکه کمبود اقالم دارویی ممکن است 
باعث شود تا برای جبران این کمبود به واردات روی 
آوریم، تأکید می کند: »متأسفانه این همان چیزی است 
که از آن ترس داریم. چراکه واردات به تولید داخل آسیب 
جدی می زند و تنها می تواند در کوتاه مدت مشکالتمان 
را حل کند، اما خروج ارز از کشور آن هم در سالی که 
به فرموده مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی نام 
گرفته درواقع خدمت به مردم محسوب نمی شود.« دبیر 
انجمن داروسازان تهران تصریح دارد: »باید زیرساخت ها 
را اصالح کنیم و اگر کارخانه های داروسازی ما دچار 
بحران هستند، حتما باید برایشان بودجه های الزم را تأمین 
کنیم؛ چراکه اگر آنها غیرفعال شده و از چرخه تولید دارو 
خارج شوند، به تدریج مشکالت دیگری مانند بیکاری 
هم گریبان گیرمان می شود و از طرفی مشکالت ارزی 
مملکت هم تشدید خواهد شد. باید توجه کرد که ما 
در کشور توان و پتانسیل داخلی تولید دارو را داریم و 

حیف است که از آن استفاده نکنیم.«
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تاریخ 

اول  عباس  شاه  بار  نخستین  صفویه،  دوران  در 
بیمارستانی دراصفهان ساخت. بیمارستان شاه عباس 
درزمان او بیمارستان بسیارمهمی بود اما پس ازمرگش 
وضعیت خوبی نداشت. شاردن فرانسوی در این باره 
گوید: »شاه عباس، بیمارستانی دراصفهان ساخت 
وکاروان سرای مس گران را نیز هم زمان با آن ساخت 
تا درآمد آن صرف بیمارستان شود. این بیمارستان 
دراطراف باغی واقع شده بود و هشتاد اتاق داشت، 
اما هیچ گاه درآن بیماری به جز چند دیوانه زنجیرشده 

ندیده ام.«
سپس درباره پزشک، داروسازبیمارستان و سایر 
کارکنان آن بحث می کند ومی گوید: »جراح درمیان 
کارکنان بیمارستان وجود ندارد. چون درمشرق زمین، 
جراحی فن ویژه ای نیست و جراحی های کوچک، 
توسط سلمانی ها انجام می گیرد. درضمن به خاطر 
خوبی آب و هوا، زخم ها به سرعت بهبود می یابند.« 
او تعداد بیماران بیمارستان اصفهان را اندک دانسته، 

علت را بی توجهی به بیماران و دیوانگان ذکر می کند. 
ازگفته شاردن چنین برمی آید که درمانگاه بیمارستان 
شاه عباس همه روزه بیماران سرپایی را می پذیرفت و 
طبیب به درمان آن ها مشغول بود و وضعیت نابسامان 

بیمارستان مربوط به بیماران یا دیوانگان بستری بود.
رافائل درکتابش )تالیف 1039 ش( درباره یکی از 
بیمارستان های اصفهان مطلبی می نویسد که موید گفته 
های شاردن است: »بنای آن چهارگوش و اتاق های 
متعدد داشت، اما کمتر مردم به آن مراجعه می کردند. به 
طوری که وقتی، فقط یک نفر هلندی و یک نفر دیوانه 
که دست هایش را با زنجیر به میخ دیوار بسته بودند 
درآن بستری بودند. مردم اصوال به بیمارستان اعتقادی 

نداشتند.«
انگلبرت کمپفرجهان گرد، محقق و پزشک آلمانی 
درزمان شاه سلیمان صفوی، بین سال های 1062-

1061 شمسی در ایران اقامت داشت. او ازمعماری 
زیبای بیمارستان اصفهان چنین تعریف کرده است: 

»اصفهان دارای یک بیمارستان و بیش از یک صد 
مسجد و مدرسه و تعداد بی شماری حمام و مسافرخانه 
است. تمام این تاسیسات عمومی از نظر معماری 
برجسته، زیبا و هنرمندانه و ازسایر بناها ممتازتر است.«
این نکته که شاردن ذکر کرده که اصوال درایران 
جراح وجود ندارد و جراحان همان دالکان هستند 
درست نیست. درسده های پیش از صفویه، جراحان 
رستم  هاشم  محمد  داشتند.  فعالیت  دربیمارستان 
الحکما در کتاب رستم التواریخ که آن را به تدریج از 
سال 1156 تا 1173 شمسی تهیه کرده واین کتاب ازنظر 
وضعیت اجتماعی دوران صفوی منبع ارزش مندی 
است، از شغل جراح باشی )رئیس جراحان( در دوران 

شاه سلطان حسین صفوی یاد کرده است.
حکیم سیف الدین مظفرکاشانی و پسرش شمسا 
محمد ازپزشکان بیمارستان اصفهان بودند. به نوشته 
اسکندربیک ترکمان، مظفر کاشانی ازپزشکان خاصه 
شاه عباس اول به شمارمی آمد و پادشاه به او محبت 

مهارت  فرزانگی و  به  الدین  داشت. حکیم سیف 
درپزشکی معروف بود و اطرافیان شاه را درمان می کرد. 
او درعین حال طبیب بیمارستان های ثابت اصفهان و 
اردوی شاهی نیز بود. حکیم سیف الدین در سال 1006 
شمسی، در سلطانیه در اردوی شاه عباس درگذشت و 

شغل او به پسرش اعطا شد.
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خاصی  انسجام  درعصر صفوی،  پزشکی  تشکیالت 
داشت. با توجه به نقش مهمی که پزشکان این دوران، 
حتی در تصمیم گیری های سیاسی داشتند، می توان تصور 
کرد که دانش پزشکی در این دوران، از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده است. کشفیات چندانی در پزشکی این 
دوره به چشم نمی خورد. روند پزشکی، همان روند سنتی 
 ادوارگذشته بوده است که به آهستگی مسیر خویش را 
می پیمود. وضعیت بیمارستان های ایران به ویژه پس 
ازمرگ شاه عباس اول نابسامان تر از روزهای گذشته 
گردید. مردم دراین روزگار، خاطره خوشی از بیمارستان 
ها نداشتند. معموال بیمار را درخانه بستری می کردند 
و پزشک را به عیادت او می آوردند و اگر برای این کار 
تمکن مالی کافی وجود نداشت،بیما ر را برچهارپایی سوار 
می کردند و او را به خدمت پزشک می آوردند. باتوجه به 
این که بسیاری از علوم و هنرها درعصر صفوی متحول 
شد، اوضاع بیمارستان ها تغییر چندانی نیافت. مردم 
به دارالشفاها بدبین بودند و به هیچ وجه حاضر نبودند 
بیمارشان را به این گونه بیمارستان ها ببرند. دلیل اصلی آن 

هم کمبود امکانات و کم توجهی به بیمار بود.
تاورنیه فرانسوی که بین سال های )1011- 1047 
شمسی دردوران شاه صفی 1006 -1020 ش( چندین 
بار به ایران سفر کرده بود، درباره وضع بد بیمارستان های 
ایران می گوید: » در ایران به هیچ وجه مریضخانه خوب 
برای بیماران چنان چه در اروپا داریم دیده نمی شود. اگر 
کسی بضاعت نداشته باشد که طبیب به خانه بیاورد، سوار 
االغی می شود و سه چهار نفر او را روی االغ نگاه می دارند، 
دستمالی یا شالی دورگردن می پیچد که عالمت بیماری 

است و به این حالت به منزل طبیب می رود.
شاردن جهانگرد فرانسوی دراین باره می گوید: »در 
شهرهای بزرگ ایران بیش از یک بیمارستان وجود ندارد 
و درشهرهای دیگر اصال بیمارستانی یافت نمی شود. 
ایرانیان هنگام صحبت از بیمارستان که دارالشفا خوانده 
می شود، به ریشخند چنین گویند: »دارالشفا دارالموت 
است.« البته او از بیمارستان ها یا خسته خانه های تبریز 
تعریف می کند. این مسافران دردوران انحطاط صفویه به 

ایران آمدند. بی شک در زمان شاه عباس اول، وضعیت 
بیمارستان های ایران بهتر از این بوده است. جان فریر، 
جراح انگلیسی شرکت هند شرقی که در بازگشت از 
بمبئی در سال 1055 شمسی به ایران آمد و از اصفهان 
بازدید کرد، در یادداشت های خود مطالب زیادی درباره 
مساجد، مدارس وکلیساهای اصفهان نوشته است، ولی از 

بیمارستان های آن سخنی نمی گوید.
 درآمد بیمارستان ها از مکان های موقوفه ای تامین

 می شد که همراه بیمارستان ها ایجاد شده بود. این وقفیات 
شامل خانه ها، حمام ها، بازارها، مغازه ها، زمین ها و 
کاریزها بود. این درآمدها برای تامین حقوق کارکنان 
بیمارستان ها، هزینه های غذا، بستر و پوشش، داروها، 
وسایل الزم و تعمیرات بیمارستان ها به کار می رفت. 
گاهی دربیمارستان ها، درآمد مشخصی صرف هزینه 
معین می شد. مثال شاه عباس اول برای تامین حقوق 
کارکنان بیمارستان اصفهان، کاروان سرای مس گران را 
وقف کرده بود. بیمارستان زیرنظر سلطان یا حاکم وقت را، 
یک مدیر یا متولی اداره می کرد. رئیس بیمارستان معموال 
پزشک بود و گاهی چند معاون داشت. این پزشکان می 
بایست بیماران بستری را همه روزه عیادت می کردند 
به  مبتال  بیماران  درباره  خود  میان  لزوم،  درمواقع   و 
بیماری های سخت به بحث می پرداختند یا به عبارتی مشاوره 
پزشکی می کردند. بیمارستان ها درشهرها، نه تنها جایگاه 
درمان یا بستری کردن بیماران بود، بلکه نقش فرهنگی 
گسترده ای را درجامعه ایفا می کرد و در آن ها کتابخانه 
 ای حاوی کتاب های شناخته شده پزشکی یافت می شد.

 بیمارستان ها معموال جنبه مذهبی نیز داشت و در میان 
کارکنان آن ها یک نفر پیش نماز، یا قاری قرآن مجید هم 
بود و به بیماران با سواد یک جلد کالم اهلل مجید هدیه داده 
می شد. درکنار بیمارستان های بزرگ، یک مدرسه مذهبی 

به نام مدرسه دارالشفا یا یک مسجد وجود داشت.
بیمارستان های کهن و مجهز، به دو قسمت مردان و 
زنان تقسیم شده بود و در هریک از آن ها به ویژه در قسمت 
مردان بخش های زیر وجود داشت: بیماری های داخلی، 
بیماری های گوارشی به ویژه اسهال خونی، بیماری های 
واگیر، جراحی و درمان زخم ها و شکستگی استخوان ها، 
بیماری های چشم و بیماری های روانی. داروخانه یا بیت 

االدویه و هم چنین درمانگاه مربوط به بیماران سرپایی، از 
قسمت های اساسی بیمارستان ها بود. در این بیمارستان ها 
افراد اعم از پزشک، جراح، کحال، شکسته بند، داروساز 
)عطار(، پرستار، رخت شوی، آشپز، نگهبان و سایر خدمه 
فعالیت داشتند. معموال درکنار بیمارستان، مسجدی هم 
برای انجام دادن فرایض دینی کارکنان و بیماران بهبود یافته 
بنا می شد و فردی روحانی آن را اداره می کرد. در کنار 
برخی از بیمارستان های بزرگ، قبرستانی یافت می شد که 
درآن بیماران فوت شده بی سرپرست را دفن می نمودند. 
معموال یکی از پزشکان معروف و مورد اعتمادحکومت، 

به ریاست بیمارستان گمارده می شد.
های  بخش  ها،  بیمارستان  قسمت  ترین   عمده 
بیماری های داخلی، عفونی و بیماری های واگیر و هم 
 چنین اسهال خونی بود که پزشکان درآن فعالیت داشتند.

 دراین جا مقصود از طبیب، پزشک عمومی است که 
همه بیمارها را درمان می نمود به جز آن هایی که نیاز به 
دخالت کحاالن یا جراحان داشتند. روسای بیمارستان 
ها نیز معموال ازمیان همین طبیبان برگزیده می شدند. 
جذامیان را معموال درجذام خانه های مجزا و گاهی در 
بخش مخصوصی از بیمارستان ها نگهداری می گردیدند.

درتمام بیمارستان ها، محلی به نام داروخانه یا بیت 
االدویه و جود داشت که درآن افراد مختلفی از قبیل 
فعالیت  مشغول  مرکبان  و  شربتیان  خازنان،  عطاران، 
بودند. رئیس داروخانه را شیخ عطار می نامیدند. خازنان 
داروخانه، کسانی بودند که حساب داروها را داشتند و آن 
را دراختیار پزشکان قرار می دادند. شربتی یا شربت دار، 
داروهای محلول و جوشانده ها را تهیه می کرد و مرکب، 
 به تهیه داروهای ترکیبی می پرداخت. همه این افراد را 
می توان به نوعی کاردان فنی یا کمک داروساز یا درمواردی 
داروساز به شمار آورد. کمپفر درسفرنامه اش، از عطارخانه 
و پرهیز خانه شاهی یاد می کندکه هردو به نوعی داروخانه 
بودند ودرآن ها، انواع داروها زیرنظر پزشک برای شاه و 
درباریان تهیه می کردند: درعطارخانه، دواها و معجون های 
مورد مصرف شاه و درباریان زیرنظر یک نفرحکیم تهیه و 
نگهداری می شود. در پرهیزخانه برای بیماران شربت های 
خنک و خیسانده تهیه می گردد. مواد اولیه این ادویه: جو، 
برنج و گیاهان طبی و شفا بخش است و آن ها را برحسب 

دستور اطبا می سازند. محمد هاشم رستم الحکما درکتاب 
رستم التواریخ از عطار باشی یعنی رئیس عطاران دوران 
صفویه یاد می کند. او داروخانه بی نظیر شاه سلطان حسین 
صفوی را شرح داده وسیاهه عجیب و غریب داروهای آن 
را ذکر کرده است: »آن خالصه سالطین زمان را داروخانه 
 بود که از جمیع داروها ودرمان هایی که به ندرت یافت

 می شود و تحصیل آن بسیار مشکل است، بسیار درآن 
داروخانه فراهم آورده بود، مانند سرنهنگ و شیر و پلنگ و فیل 
و...همه اعضا و جوارح این حیوانات مذکوره در آن داروخانه 
 که درحقیقت دارالشفای هفت کشور بود، یافت می شد.
 نوش دارویی را بر کاغذهای لطیف کشمیری مالیده و 
خشکانیده بودند و درصندوقی بر روی هم چیده بودند و بر 
هر زخم کاری که آن را با آب دهان تر نموده و می چسبانیدند 

تا روز چهارم آن زخم صحت و شفا می یافت.«

بیمارستان سیار صفوی
در تشکیالت سپاه صفوی، بیمارستان سیاری وجود 
داشت که در آن جا به درمان مجروحان جنگی می پرداختند 
و در زمان صلح، لشکریان بیمار را معالجه می کردند. در 
تاریخ عالم آرای عباسی از حکیم ابونصر گیالنی و میرزا 
محمد شیرازی به عنوان طبیب یادشده است. قاضی احمد 
بن شرف الدین قمی در خالصه التواریخ، از بیماری و مرگ 
بهرام میرزا پسر شاه اسماعیل در کردستان یادکرده و گفته 
که حکیم عمادالدین طبیب در آن جا حضور داشت. این 
نکته می رساند که حکیم نام برده نیز مدتی طبیب بیمارستان 
اردوی شاه تهماسب بوده است. در تاریخ عالم آرای عباسی 
از حکیم سیف الدین مظفر کاشانی و پسرش به عنوان 
پزشکان اردوی شاه عباس اول، یادشده است. بی شک در 
همه دوران صفویه و هم چنین دوره های پیشین و بعدی 
ایران، همواره به نوعی بیمارستان نظامی وجود داشته است. 
در دوره صفویه در شهرهای ایران، بیمارستان هایی وجود 
داشته، اما از این بیمارستان ها تنها آن هایی که به مساجد و 
اماکن مقدسه وابسته بودند، فعالیت داشتند و از بقیه چنان که 

بایدوشاید استفاده ای به عمل نمی آمده است.
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 !قذین ّای تیوارستاى در هعزٍف عالهت

 

 قثل سال صذ اس تیص اصفْاى در تیوارستاى یک

تاریخچه نگاهی به وضعیت بیمارستان ها در دوران صفوی

بیمـاري طـاعـون در عصـر صفـوي
طاعون ازجمله بیماري هاي خطرناک و اضطراب آوري بود که در 
ایران عصر صفوي بروز یافته و تلفات زیادي به همراه داشت. با توجه 
به اولویت گزارش مسائل سیاسي در منابع تاریخي، پرداختن به مسائل 
اجتماعي همچون شیوع بیماري ها چندان مورد التفات نبوده است و 
اگر ذکري از بیماري ها به میان آمده اغلب به صورت بسیار اندک به 
شیوع و تلفات جمعیتي آن اشاره شده است که دراین بین دو بیماري 
طاعون و وبا به سبب تلفات زیاد، ازاهمیت بیشتري برخوردار بودند 

و دراغلب منابع توامان مورداشاره قرارگرفته اند.
اطالعاتي که منابع تاریخي از شیوع طاعون و تلفات آن درعصر 
صفوي به دست مي دهند در ارتباط مستقیم با تختگاه سیاسي است 
و جالب این که با تغییر مرکز سیاسي، گزارش هاي مربوط به شیوع 
طاعون نیز تغییریافته است. نخستین اطالعات درباره شیوع طاعون در 
اواخر حکومت آق قویونلوها و برآمدن حکومت صفوي را روزبهان 
خنجي به دست مي دهد، او در ذکر وقایع سال هاي 892،893 و 895 
به بروز طاعون و مرگ تعداد زیادي در تبریز، اشاره کرده است، گزارش 
منابع دیگر این موضوع را تائید مي کند. براي دوره شاه اسماعیل اول 
)905 -930( اطالعات چنداني در دست نیست، تنها به بروز طاعون 
درسال 908 اشاره شده است که درعراق و فارس تلفات جمعیتي 
زیادي به دنبال داشت نتیجه متعاقب بروز طاعون، پیدایش قحطي و 
ناامني راه ها در مناطق مذکور بود. براي دوره سلطنت شاه طهماسب 
تا برآمدن شاه عباس )930-996 ق( اطالعات بهتری وجود دارد. 
طاعون سال 943 گیالن به فوت والي آن سلطان حسن بن کارکیا 
خان احمد منجر شد؛ گزارش هاي مختلفي به بروز طاعون در سال 

946 در تبریز و فوت تعداد زیادي از اهالي شهر اشاره داشته اند.
عدم توجه حکومت در این دوره نسبت به بهداشت و سالمت افراد، 
عامل مهمي درافزایش تعداد قربانیان بود، تنها اقدام خاندان حکومتي 
به هنگام بروز طاعون، ترک شهر و یا عدم ورود بدان تا سپري شدن 
کامل بیماري بود. شاه طهماسب درسال 951 با شنیدن خبر شیوع 
طاعون در تبریز تا زمان رفع کامل بیماري به شهر برنگشت. بروز 
طاعون در سال هاي 952،955 و 956 در شهر تبریز، به سال 958 در 
اردوي شاه طهماسب، سال 964 در عراق عرب و اصفهان و درسال 
980 در برخي بالد گزارش شده است. طاعون وحشتناک سال 981 
در اردبیل و نواحي اطراف آن، جان حدود سي هزار نفر راگرفت، 
این کشتار چنان باالبود که اغلب منابع تاریخي عصر صفوي، بدان 
اشاره کرده اند. به مانند امور سیاسي، با تغییر تختگاه سیاسي از تبریز 
به قزوین در دوره شاه طهماسب، شیوع طاعون در آن شهر به سال 
985 گزارش شده است. طاعون و وباي سال 988 در بالد آذربایجان 
و شهر تبریز جان شش هزار نفر راگرفت و به سال 989 در قم درمدت 

سه ماه، قریب به پنج شش هزار نفر را درکام مرگ فرو برد، عدم 
شناسایي مرض، عامل این کشتار بود: »چون در والیت طاعون کمتر 
می شد، مردم در اوایل حال راه بدان نمی بردند آخر واقف گشته 

مردم شهر بالتمام متفرق شدند...«
براي فاصله زماني برآمدن شاه عباس تا سقوط صفویه )1135-996 
ق( به بروز طاعون و وبا دربرخي سال ها اشاره شده است. شیوع 
طاعون به سال 1001 در قزوین و به سال 1002 در اصفهان، ضمن 
آن که موجب فوت تعداد کثیري گردید، تلفات اقتصادي زیادي نیز 
به همراه داشت. دومین فاجعه سهمگین شیوع طاعون نیز در سال 
1034 در محال اردبیل، خلخال، سراب و ارس روي داد که قریب به 
صد هزار نفر فوتي به همراه داشت، در اردبیل تعداد فوتی ها به بیست 
هزار نفر می رسید که این آمار، باعث تعجب پیران منطقه گردید، آن ها 
چنین چیزي را در عمرشان و در آن منطقه ندیده بودند. شیوع طاعون 
در سال 1044 -1045 در قزوین، آذربایجان و عراق عرب، منجر 
به فوت تعداد زیادي از افراد گردید که این کشتار در بغداد شدیدتر 
بود. سال بعد یعني 1046 این بیماري دوباره در اردبیل شیوع یافت. 
گزارش های دیگري به بروز طاعون در دوره شاه سلیمان و نیز هنگام 

سقوط حکومت صفویه اشاره نموده اند.
بروز و شیوع بیماری های طاعون و وبا یکي از مهم ترین دالیل فوت 
زودرس افراد در عصر صفوي محسوب می شود. عدم توجه حکومت 
به سالمت و بهداشت مردم و کم توجهی عامه مردم به برخي مسائل 
بهداشتي در همه گیری بیماری های مسري بي تاثیرنبود. براي مثال 
حمل جسد براي دفن در اماکن متبرکه به هنگام بروز وبا و طاعون، 
یکي از علل شیوع این بیماري بود. گزارش هایی این موضوع را تائید 
می کند. در سال 985 با صدور فرماني این کار ممنوع اعالم شد: »حکم 
قضا نفاذ شرف صدور یافت که میت و مردم بیمار را از قزوین به قم 

نبرند و اگر کسی پنهانی بدان اقدام نماید سیاست نمایند.« 
هم چنین عامل اصلي بروز طاعون سال 989 در قم، حمل اجساد 
تعدادي از فوت شدگان طاعون در تبریز براي دفن در قم بود. بدین صورت 
مالحظه می شود که عدم رعایت بهداشت، موجب بروز طاعون در 
مناطق دیگر شده، تلفات جمعیتي، قحطي و نابسامانی های اقتصادي 

فراواني به دنبال داشت. 
ادامه دارد...
منبع: طاعون در ایران عصر صفوی/محمدعلی پرغو، جواد علی پور سیالب.
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خبر خوب این است که پسوریازیس نباید روی توانایی 
شما برای باردارشدن تأثیر بگذارد. حتی ممکن است در 
صورت بارداری دریابید که پسوریازیس شما بهتر شده است.

دکتر لورا رایلی، متخصص زنان و زایمان در بیمارستان 
دولتی بوستون می گوید: »داده ها نشان می دهند که اکثریت 
خانم ها-باالی 60 درصد- در طول دوران بارداری با 
بهبود عالئم پسوریازیس خود مواجه می شوند.« حدود 
باقی  قبلی  حالت  همان  در  خانم ها  این  از  درصد   20
می مانند و 20 درصد دیگر با بدتر شدن پسوریازیس خود 
مواجه می شوند. دکتر سیلویا هسو، استاد و مدیر بخش 
 Temple پوست شناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه
می گوید که متأسفانه یک پزشک قادر نیست که بگوید 
در صورت بارداری چه تغیری برای پسوریازیس شما رخ 
خواهد داد. و اتفاق هایی که برای عالئم پسوریازیس شما 
رخ می دهند ممکن است برای هر بار بارداری متفاوت باشند.

حتی اگر پسوریازیس شما در طول بارداری بهبود 
یابد، این امکان وجود دارد که پس از زایمان پسوریازیس 
برگردد. عالوه بر این، با توجه به برنامه درمانی فعلی 
شما ممکن است که نیاز به امتحان یک روش درمانی 
جدید در طول بارداری، پس از بارداری و حتی قبل از 

بارداری داشته باشید.

برنامه ریزی از قبل
اگر می خواهید که بچه دار شوید، در مورد درمان 
پسوریازیس خود با پزشک صحبت کنید. دکتر رایلی 
پزشک  طریق  از  را  آگاهی  این  باید  »شما  می گوید: 
خود کسب کنید که کدام یک از داروها و شیوه های 
و  پوست شناس ها  اکثر  دهید.«  تغیر  باید  را  درمانی 
متخصص های زایمان توصیه می کنند که در صورت 
داروهای  مصرف  شدن  بچه دار  برای  برنامه ریزی 
در  بخاطراینکه  صرفًا  کنید،  متوقف  را  پسوریازیس 

بارداری دچار مشکلی نشوید.
به  نیاز  و  اگر پسوریازیس شما مشکل آفرین است 
درمانی فراتر از مرطوب کننده ها و پمادهای مسکن دارد، 
باید خود را تحت درمان های موضعی و حتی استفاده از 

نوردرمانی قرار دهید.

تحقیقات نشان داده اند که استروئیدهای موضعی باعث 
نقص در تولد نمی شوند. باوجوداین، دکتر رایلی توصیه 
می کند که برای اطمینان از استروئیدهای با دوز کم و 
آن هم به مقدار کم و تنها برای بخش کوچکی از پوست 
استفاده کنید. توصیه می شود که از مصرف هر داروی 
سیستماتیک خودداری کنید، چون این داروها می توانند 
از طریق جریان خون وارد جنین شوند. عالوه بر این، 
در دوران شیردهی به کودک نیز از این داروها استفاده 
مادر  شیر  طریق  از  می توانند  داروها  این  نکنید، چون 

وارد کودک شوند.
سازمان غذا و داروی آمریکا می گوید که قطعاً از سوریاتان 
متوترگزات   ،)acitretin( اسیترتین  یا   )Soriatane(
 )Tazarotene( تازاروتن  و   )Methotrexate(
خودداری کنید، چون تحقیقات نشان داده اند که چنین 
داروهایی می توانند موجب نقص در تولد شوند. برای نمونه، 
در مورد اسیترتین باید گفت که یک فرد مصرف کننده از 
آن باید سه سال پیش از آنکه باردار شود از خوردن این 

دارو خودداری کند.

مدیریت پسوریازیس به هنگام بارداری
استفاده از مرطوب کننده ها: دکتر هسو می گوید که 
هر چه مرطوب کننده غلیظ تر باشد بهتر است. آن ها را 

روی پوست خود، مخصوصاً پس از استحمام بمالید.
که  درمی یابند  زن ها  از  بعضی  استرس:  کاهش 
اثر استرس بیشتر می شود. برای  پسوریازیس آن ها در 
کاهش استری تغذیه خوب داشته باشید، غذاهای متعادلی 
مصرف کنید، خواب کافی داشته باشید، فشار کاری خود 
را کاهش دهید، به طور منظم ورزش کنید و تکنیک های 

آرام سازی همچون یوگا و مدیتیشن را انجام دهید.
نور آفتاب اندکی جذب کنید. نور طبیعی خورشید 
می تواند در مهار التهاب تشدیدکننده عالئم پسوریازیس 
بهترین گزینه  نوردرمانی در مطب پزشک  باشد.  مؤثر 
است. اگر چنین چیزی ممکن نیست، جذب مقداری از 
نور خورشید می تواند مفید باشد. تماس خود را با نور 
خورشید به 5 تا 10 دقیقه در هر بار محدود کنید تا دچار 

آفتاب سوختگی نشوید.
خطرات موجود در میان زنان باردار مبتالبه پسوریازیس

 Journal of the ژورنال   2011 ژانویه  شماره  در 
American Academy of Dermatology تحقیقی به 
چاپ رسید که بر اساس آن زنانی که مبتالبه پسوریازیس 
شدید هستند در مقایسه با زنانی که پسوریازیس مالیم 
دارند یا مبتالبه این مشکل نیستند بیشتر در معرض خطر 
به دنیا آوردن یک کودک با وزن پایین هستند. اما دکتر 
رایلی می گوید که در این زمینه به تحقیق بیشتری نیاز 
است. دیگر تحقیق ها نشان می دهند که فوتوتراپی می تواند 
سطوح اسیدفولیک زن ها را کاهش دهد. سطوح پایین 
فوالت با افزایش خطر نقص های تولد مغزی و ستون 

فقرات در ارتباط است.
دکتر کریستینا چمبرز، استاد طب اطفال و خانواده 
و طب پیشگیری در دانشگاه کالیفرنیا می گوید که زنان 
باردار و زنان خواهان بارداری و زنانی که تحت فوتوتراپی 
هستند باید این اطمینان را حاصل کنند که اسید فولیک 
کافی یا مولتی ویتامین حاوی اسید فولیک دریافت می کنند.

آیا کودک من مبتالبه پسوریازیس می شود؟
اعتقاد بر این است که پسوریازیس یک عامل ژنتیکی 
دارد. حدود یک سوم از افرادی که مبتالبه پسوریازیس 
هستند آشنایی دارد که پسوریازیس دارد یا داشته است. 
به عقیده بنیاد ملی پسوریازیس، اگر شما یا همسرتان 
مبتالبه پسوریازیس باشید، حدوداً 10 درصد احتمال وجود 
دارد که کودک شما نیز مبتالبه پسوریازیس شود. اگر هم 
شما و هم همسرتان مبتالبه پسوریازیس باشید، احتمال 
ابتالی کودک شما به پسوریازیس 50 درصد خواهد بود.

به طورکلی، پسوریازیس نباید در داشتن یک کودک 
سالم اختاللی به وجود آورد. تنها چیزی که باید انجام 
دهید این است که پیش از بارداری، در طول بارداری و 
در طول شیردهی به پزشک خود مراجعه کنید و از او 
بخواهید که درمان های مناسب و تغییرات الزم را برای 
شما تجویز کند. بنابراین، با مدیریت و درمان پسوریازیس 
خود می توانید به نوعی از ابتالی کودک خود به پسوریازیس 

جلوگیری کنید.
 مصطفی صداقت رستمی 
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تــازه ها

تسریع در انجام جراحی در بیماران مبتال به سرطان لوزالمعده می تواند 
97 درصد موفقیت درمان بیماری را افزایش دهد. تنها 8 درصد از 
بیماران در شرایط فعلی شانس جراحی را دارند زیرا این بیماری زمانی 
در بقیه بیماران تشخیص داده می شود که جراحی دیگر مفید نیست. 
حتی اگر بیماری سریع تشخیص داده شود در نظام بهداشتی انگلیس 
پیش از جراحی درمان هایی برای جلوگیری از عوارض عمل انجام 
می شود که عمل جراحی را دست کم 2 ماه عقب می اندازد. گروهی 
از محققان دانشگاه بیرمینگام انگلیس به سرپرستی دکتر کیت رابرتس 
جراح لوزالمعده مطالعه ای را با همکاری شماری از بیمارستان ها برای 
درمان بیماران مبتال به سرطان لوزالمعده انجام داده اند تا درمان های 
دیگر متوقف شده و این بیماران سریع تر و طی دو هفته بعد از زمان 

تشخیص جراحی شده و تومور از بدن آنها خارج شود.
تسریع در انجام عمل جراحی در 31 بیمار از 32 بیمار با موفقیت 97 
درصدی روبرو شد. غیر از این بستری کردن مجدد بیماران و عوارض 

ناشی از جراحی آنها از عمل نیز به شدت کاهش یافت. 
به سرطان  مبتال  بیماران  در  را  رابرتس می گوید: عمل جراحی 
ناخواسته و  پرهزینه و  داده و درمان های  انجام  لوزالمعده سریع تر 
ناخوشایند پیش از جراحی را حذف کردیم و با وجود این عوارض 
بعد از جراحی هم کاهش یافت. آلکس فورد که خود یک بیمار مبتال 
کرده  تقبل  را  مطالعه  این  هزینه های  و  است  لوزالمعده  به سرطان 
می گوید: این نتایج واقعاً عالی است زیرا جراحی تنها راه درمان این 
نوع از سرطان است. سرطان پانکراس یکی از کشنده ترین انواع سرطان 
است. تومورهای آن نسبت به نواع دارو بسیار مقاوم هستند.  بر اساس 
اطالعات موسسه ملی سرطان آمریکا، در سال 2015 حدود 50 هزار 
نفر به این بیماری مبتال شده اند که پیش بینی می شود متاسفانه کمتر 
از 5 درصد این افراد بیش از 5 سال عمر کنند. سیگار، اضافه وزن، 
دیابت، سن از مهمترین عوامل بروز این بیماری است و در مردان 

شایع تر از زنان است.
 WebMd

درمـان 97 درصـدی سرطـان 
پسوریازیسمانعازباردارینمیشودلوزالمعـده بـا تسریع در جراحی

پسوریازیس و بارداری: چیزهایی که باید بدانید

مطالعات محققان دانشگاه اوربرو در سوئد نشان می دهد 
عفونت خون یا سپسیس در بزرگساالن، احتمال ابتال به 
بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد. این مطالعه 

با بررسی 236 هزار و 739 مردی که بین سال های 
تا 1956 میالدی متولد شدند نشان می دهد   1952
احتمال ابتال به بیماری های قلبی عروقی در یکسال 
اول پس از ابتال به سپسیس شش برابر بیشتر است. 
این احتمال در دو تا پنج سال پس از ابتال به سپسیس 

دو برابر افزایش می یابد. 
محققان التهاب ناشی از سپسیس را عامل بروز بیماری های 

قلبی می دانند. بیماری سپسیس پس از درمان بهبود می یابد؛ ولی 
نشانگرهای التهابی در بدن باقی می مانند و احتمال بیماری های 
قلبی و سکته مغزی را افزایش می دهند. محققان معتقدند بر 
اساس این یافته عوامل پیشگیرانه بیماری های قلبی و سکته 

مغزی در بیماران مبتال به عفونت خون الزامیست.
عفونت خون یا 'سپسیس' که گاهی مسمومیت خون نیز 
نامیده می شود، یک واکنش ایمنی خطرناک و جدی است 
که بر اثر ترشح مواد شیمیایی ایمنی به داخل جریان خون 
برای مباررزه با عفونت بوجود می آید و می تواند منجر به 
مرگ شود. التهاب ناشی از عفونت خون منجر به سوراخ 
شدن عروق و تولید لخته می شود، در نتیجه جریان خون 
کافی به ارگان های بدن نمی رسد و ارگان ها بر اثر کمبود 
اکسیژن و مواد غذایی دچار اختالل می شوند. در موارد حاد، 
فشار خون به اندازه ای کاهش می یابد که قلب ضعیف شده 
و دچار شوک سپتیک می شود. در این حالت کبد، کلیه، ریه و 

اندام های حیاتی دیگر دچار نارسایی می شوند.
شایع ترین علت سپسیس، یک عفونت باکتریایی موجود 
در خون است. اگر سیستم ایمنی موفق به نابودی باکتری 
نشود، سبب عفونت می شود. باکتری سپسیس می تواند از هر 
نقطه ای، حتی یک خراش کوچک روی زانو، وارد بدن شود. 
محققان بر این باورند که سپسیس می تواند بر اثر عفونت های 
دیگری از قبیل آپاندیسیت، ذات الریه، عفونت دستگاه ادراری، 
مننژیت و عفونت کلیه نیز ناشی شود. گاهی علت سپسیس با 
استئومیلیت یا عفونت استخوان همراه است. گاهی این عفونت 
ناشی از نوعی قارچ است. همه افراد، به ویژه افرادی که سیستم 
ایمنی ضعیفی دارند، سالمندان، نوزادان و کودکان در معرض 
این عفونت قرار دارند. متاسفانه به دلیل مقاومت در برابر 

آنتی بیوتیک، این عفونت رو به روز در حال افزایش است. 
احتمال ابتال به این بیماری با افزایش سن، بیشتر می شود. 
سرطان، چاقی، دیابت و ایدز، احتمال ابتال به بیماری را 
افزایش می دهند. استفاده از داروهای استروئیدی و 
داروهایی که پس از پیوند عضو استفاده می شوند 
نیز از عوامل ابتال به سپسیس است. سپسیس با 
مشکالت دیگر سالمندان از جمله سوء تغذیه، زوال 

عقل و کم کاری تیروئید مرتبط است.
تا 50  که حدود 28  می زنند  تخمین  محققان 
درصد بیماران مبتال به سپسیس جان خود را از دست 
می دهند؛ بنابراین مراجعه به پزشک پس از مشاهده عالیم 
اولیه ضروری است. مطالعات نشان می دهد از هر پنج بیمار 

مبتال به سپسیس، یک نفر جان خود را از دست می دهد.
سپسیس از هرنقطه ای از بدن می تواند آغاز شود، بنابراین 
عالیم متفاوتی دارد. معموالً تشخیص بیماری تا زمان بروز 
عالیم دشوار است. معموالً بیماری در سه مرحله سپسیس، 
سپسیس حاد و شوک سپسیس بروز می کند. تب اولین نشانه 
بیماری است. ضربان قلب افزایش می یابد و بیش از 90 ضربان 
در دقیقه می شود. اختالل در تنفس، عملکرد غیر طبیعی قلب، 
شکم درد، کاهش تعداد پالکت، کاهش ادرار، خارش پوست، 
بروز لکه های تیره روی پوست، لرز، ضعف شدید، بیهوشی و 
سردرگمی و هذیان از مهمترین عالیم بیماری هستند. حالت 
پیشرفته بیماری که شوک سپسیس نام دارد، سبب کاهش 
فشار شدید خون، نارسایی اندام داخلی و مرگ می شود. 

 MedicalXpress

عفونت خون خطر بیماری های قلبی عروقی را  افزایش می دهد
رکـورد مبتـالیـان بـه 

صـرع در آمریکـا

خبــر

مقامات بهداشتی دولت آمریکا در گزارشی 
اعالم کردند که تعداد آمریکایی های مبتال به 
صرع بیش از هر زمان دیگری در این کشور 
افزایش یافته است. در حقیقت 1.2 درصد 
جمعیت آمریکا - حدود سه میلیون بزرگسال 
و ۴70 هزار کودک - در سال 2015 به دلیل 
ابتال به صرع تحت درمان قرار گرفته یا دچار 
تشنج شده اند. همچنین میزان موارد ابتال به 
صرع در میان کودکان در فاصله سال های 
2007 تا 2015 میالدی 20 هزار نفر افزایش 
یافته است. کارشناسان احتمال می دهند که 
این افزایش می تواند در نتیجه رشد جمعیت 
باشد. در حال حاضر تشخیص بیماری صرع 
بهتر انجام می شود. بسیاری از افراد وقتی دچار 
احساس گیجی و مشکالت گفتاری می شوند، 
به پزشک مراجعه کرده که با انجام تست های 
الزم ابتالی آنان به بیماری صرع تشخیص 
داده می شود. در بیش از نیمی از موارد ابتال به 
صرع، علت دقیق آن مشخص نیست و مابقی 
آنها بر اثر سکته مغزی، تومور مغزی، صدمه 
به سر، خطرات ژنتیکی و بیماری های مغزی 

از قبیل زوال عقلی پدید می آید.
 healthday

تــازه ها

سازمان جهانی بهداشت )WHO( اعالم کرد: بیش از 500 هزار 
نفر از مردم یمن طی چهار ماه گذشته به بیماری وبا مبتال شده اند. 
هر روز بیش از 5000 مورد جدید ابتال به این بیماری در این کشور 
رخ می دهد که آب آلوده ناقل آن است و به از دست رفتن شدید 
آب بدن و اسهال منجر می شود. همچنین از زمان شیوع بیماری وبا 
در یمن نزدیک به 2000 نفر جان خود را از دست داده اند. برخی از 
مناطق یمن شیوع بیماری وبا به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده؛ 
اما همچنان در مناطقی که به تازگی گرفتار این بیماری شده اند به 
سرعت در حال گسترش است. این بیماری از طریق مصرف آب 
یا غذای آلوده به مدفوع انسان گسترش می یابد و در صورتی که 
درمان نشود در مدت چند ساعت به مرگ بیمار منجر می شود. این 
بیماری در کشورهایی که سیستم سالمت آنها مطلوب است و آسیب 
ندیده نسبتا ریشه کن شده است. طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت 
بیش از 99 درصد مبتالیان به این بیماری که به مراکز درمانی منتقل 
شده اند ،جان سالم به در برده اند؛ اما کودکان و افراد مسن بیشترین 

آسیب پذیری را در برابر بیماری وبا دارند. 
 Reuters

ابتـالی ۵۰۰ هـزار یمنـی بـه وبـا
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 محمد اربابی
روان پزشک و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دنبال  به  بود  مدت ها 
سابقه  و  شخصی  عالقه 
مشتاق  بودم  داده  انجام  که  پژوهش هایی 
عصب  یا  نوروسایکیاتری  در  دوره ای  بودم 
یا  روان پزشکی  اعصاب  روان پزشکی، 
معادل  پیداکردن  البته  اعصاب،  روان پزشکی 
فارسی مناسب برای این رشته هم خود نیاز به 
بحث فراوان دارد، بگذارنم و بعد از جست وجو 
در کشورهای مختلف دیدم نزدیک تر از همه به 
آنچه می خواهم، می توانم در انگلیس این دوره را 
پیدا کنم، بعد از مشورت با دوستم دکتر رامین 
بیمارستان  در  را  موقعیتی  توانستم  نیلفروشان 
سنت جرجز لندن پیدا کنم و برای دوره فلوشیپ 
اقدام کنم. فکر می کنم اگر تجربه ام را در این 
سفر ننویسم ماحصل این دوره خاطره ای بیش 
نخواهد بود و برای اینکه بتوانم دقیق تر آنچه را 
می بینم بفهمم و به کار گیرم، فکر کردم گزارش 
سفرم را بنویسم و شاید که برای همکاران خودم 
نیز خواندنی باشد و بتوانم تجربه ام را در این 

سفر به اشتراک بگذارم.
بد نیست چندنکته ای را در ابتدای سفرم ذکر 
کنم. نخست، تجربه من در این سفر تصویری 
نمی کند  فراهم  انگلیس  روان پزشکی  از  کامل 
بالطبع آنچه را که می بینم می نویسم و بی شک 
بسیار مواردی است که وجود دارد و من مطلع 
نیستم پس ذکر نخواهد شد. دوم بیشتر مایلم 
از روان پزشکی اینجا بگویم ولی در این مدت 
در شهر و کوچه و خیابان هم تجربیاتی دارم و 
دوست دارم به فراخور حال به آنها اشاره ای کنم 
پس به واقع تمامی آنچه می گویم روان پزشکی 
نیست و سوم سعی می کنم تا آنجا که ممکن 
است بی طرفانه تنها گزارش کنم و نظر و داوری 
برعهده مخاطب باشد، اما ذهن است و عاری از 
سوگیری نخواهد بود. در پایان، مایه خرسندی 
است همسفرانی داشته باشم و از حرف هایشان 

بشنوم.

هفته اول
شیرینی شما و مدارک من

 بعد از دشواری های فراوانی که در تهیه ویزا 
تحمل کردم در نهایت قرار شد که سی و یک 
خرداد ماه، بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
دوره دوازدهم در ایران به انگلیس سفر کنیم بعد 
از مشورت با دوستان از میان پروازهای میان تهران 
و لندن، اغلب هواپیمایی ایران را پیشنهاد کردند 
و ما هم بعد از تهیه بلیت عازم فرودگاه شدیم.
مسوول بررسی کارت پرواز در هنگام ورود 
به هواپیما با حساسیت زیادی گذرنامه را چک 
کرد و با ذره بین ویزا را بررسی کرد، کمی نگران 
ایشان  ولی  باشد  ویزا  در  موردی  نکند  شدم 
گفتند چرا در ویزای بچه ها، همراه ذکر نشده 
و در لندن به مشکل برمی خورید، نگران شدم 
و گفتم عجب کاری، با این همه داستان ویزا 
صادر شده حاال آنجا اگر مساله ای پیش آمد چه 
کنیم؟ خالصه با هر دلهره ای بود سوار شدیم و 
دنبال صندلی، خوشبختانه صندلی ها در جای 
مناسبی قرار داشت اما چون دیرتر رسیده بودیم 
تمام کابین های باالی سرمان تقریبًا پر بود و با 
کمی فاصله جایی را پیدا کردم تا ساک دستی ام 
را بگذارم. در حقیقت این ساک خیلی برام مهم 
بود همه مدارک و پول و اسناد همراهم داخل 
این ساک بود و می خواستم یک جایی بگذارم 
که در دیدم باشه. تا ساک را داخل فضای کابین 

گذاشتم ناگهان خانم مسنی از دو صندلی آن 
طرف تر فریاد زد: »آقاجان ساکت رو آنجا نذار!« 
پرسیدم چطور خانم، گفت؛ »عزیزم  باتعجب 
اونجا شیرینی های من هست، سوغاته! این ساک 
شما بهمش می ریزد.« من ماندم چی بگویم هم 
نگران مدارک خودم و اهمیتش برای سفرم بودم، 
هم ماندم نگرانی آن خانم برای شیرینی هایش را 
چطور درک کنم، البته بعدها متوجه شدم آوردن 
سوغاتی سالم میان ایرانی های اینجا چقدر مهم 
است. خالصه گشتم و با عذرخواهی از دیگران 
ساک هارو جابه جا کردم تا درنهایت جایی پیدا 
شد. پروازخوبی بود می شد گفت همه مسافران 
ایرانی بودند و حدود 6 ساعت طول کشید تا 

به فرودگاه هیترو برسیم.

نوسان راحتی، دشواری و حمایت
وقتی لندن رسیدیم فرودگاه خلوت بود و 
هیترو خیلی معمولی تر از آنچه که شنیدم به نظر 
می آمد اما انگار بخش های مختلفی دارد که ما 
پروازها  زیاد  یا حجم  شلوغی  متوجه  چندان 
نمی شدیم. نگران پلیس مهاجرت فرودگاه بودم 
که هر لحظه ممکن است به ویزای من حساس 
است  جالب  ولی  بیاید  پیش  مشکلی  و  شود 
خیلی آرام و معمولی و با روی خوش برخورد 
کرد و یک مهر ساده روی ویزا زد و از ذره بین 

هم استفاده نکرد.
از ایران با پسرخاله ام بهنام صحبت کرده بودم 
و تصمیم گرفته بودیم برای چند روز اول یک 
آپارتمان موقت بگیریم و بعد از گشتن در خود 
لندن بتوانیم محل مناسب را انتخاب و اجاره کنیم. 
سایت airbnb، سایت مناسبی برای اقامت های 
کوتاه مدت است و افراد خانه هایشان را به اجاره 
می گذارند من از ایران نمی توانستم این سایت 
را ببینم چراکه به خاطر تحریم، این سایت به 
کشورهای ایران، سوریه و کره شمالی سرویس 
نمی داد، بهنام زحمت کشید از این سایت یک 

سوییت در محله ویمبلدون نزدیک مدرسه پسرم 
رزروکرد تا ما آنجا موقت ساکن بشویم. قیمتش 
نسبت یه هتل خوب بود و شبی حدود صدوده 
پوند می پرداختیم ولی همه امکانات یک خانه 
تمیز و مرتب را داشت و از این جهت نسبت 
به هتل بهتر و دلبازتر بود. به خاطر وسایل زیاد 
همراهمون از فرودگاه تا محل خانه رزرو شده با 
دو ماشین رفتیم، ماشین پسرخاله و یک تاکسی 
گرفتیم. اوبر یک نمونه تاکسی است که در ایران 
مشابه اش را در شرکت های اسنپ وتپسی داریم 
و از طریق اپلیکشن موبایل درخواست تاکسی 
انجام می شود. اوبر اینجا پول نقد دریافت نمی کند 
واز کارت بانکی بهنام هزینه را کسر کرد. لندن 
روز رسیدن ما هوای خوبی داشت شبیه هوای 
بهاری ایران بود و شهر هم ترافیک زیادی نداشت. 
درنمای اول جذاب، آرام و راحت به نظر می آمد 

و من هم خوشبین که چه جای خوبی آمدیم.
آژانس های  گشتم،  خانه  دنبال  به  فردا  از 
که  هستند  بزرگی  شرکت های  معموالً  امالک 
این  از  دارند، خیلی  منطقه شهر شعبه  در هر 
شعب، عکس منازل فروشی یا اجاره ای را با 
قیمت پشت ویترین نصب می کنند. من به هشت 
آژانس مختلف مراجعه کردم و طی یک هفته 
نزدیک بیست و پنج خانه یا آپارتمان را دیدم، 
به وضوح آن تصورخوشایند دو روز اول ادامه 
پیدا نکرد، برخی از خانه ها بدتر از عکس هایشان 
بودند، برخی از موارد در آن تاریخ خالی نبودند، 
برخی از منازل اجاره طوالنی مدت می خواستند، 
همه اینها کار را خیلی دشوارتر از تصور اولیه 
من کرد. به ناچار فهمیدم مهم انتخاب یکی از 
موارد برای انجام سریع تر روند قرارداد است، 
تازه متوجه شدم خود قرارداد چه  از آن  بعد 
داستانی دارد. قرارداد اجاره ملک در اینجا شبیه 
خرید ملک در ایران است یعنی برای اجاره ملک 
باید استعالم های مختلف مثل حقوق و تأییدیه 
از محل کار داشته باشید یا اینکه ضامن بیاورید 

و آماده کردن مدارک و ثبت قرارداد حداقل یک 
هفته کاری طول می کشد. بعد از اینکه سه مورد 
را انتخاب کردیم امکان انجام قرارداد به هر دلیلی 
مهیا نشد، درنهایت با چهارمین خانه مورد انتخاب، 
قرارداد را بستیم. در تمام مدت تنظیم وقت برای 
بازدید خانه ها و انجام امور ثبت قرارداد کارها از 
طریق اینترنت و ایمیل انجام می شد و مباشرهای 
امالک در آژانس ها مدام پشت کامپیوتر در حال 
تنظیم برنامه و پیگیری امور قراردادها بودند. 
آنطور که من فهمیدیم در اینجا افراد با دو چیز 
هویت کارکردی پیدا می کنند یکی کدپستی که 
داری،  اجاره ای  یا  ملکی  خانه  می دهد  نشان 
دوم حساب بانکی که بتوانید امورمالی را انجام 
دهید و به عبارتی هر دو هم به هم وابسته اند. 
معموالً شما بدون کدپستی نمی توانید حساب 
بانکی باز کنید و بدون حساب بانکی و کارت 
بانکی انجام معامله و خرید بسیار دشوار است، 
چراکه اغلب تبادل های مالی از طریق کارت و 
اینترنت انجام می شود و شما اسکناس بیش از 
بیست پوند کمتر در خریدهای روزمره می بینید. 
باوجود همه سختی های پیدا کردن و ثبت قرارداد 
خانه، آنچه که دشواری لندن را خیلی راحت 
کرد وجود دوستان و عزیزانی است که در همه 
مراحل همراه من بودند. بستگان عزیز و دوستان 
گرانقدری همانند دکترحمیدرضا رحمانیان، دکتر 
عباس محمدی نسب، دکتر رامین نیلفروشان و 
سایر دوستان که در هر مشکلی به خوبی کنار من 
هستند و از هیچ حمایتی دریغ نمی کنند. به خوبی 
حمایت دوستانه و همراهی بدون چشمداشت 
را این روزها احساس می کنم و این همراهی ها 

از بهترین جنبه های این سفر است.
 

هفته دوم
سنت جرج انگلیسی و گرشاسب ایرانی

وقتی در همان روزهای اول در محله ویمبلدون 
به دنبال خانه می گشتم، مکرر با نام سنت جرجز 

مواجه می شدم، خیابان سنت جرجز، ساختمان 
سنت جرجز، پرچم سنت جرجز )بخش صلیب 
قرمزدرپس زمینه سفید پرچم پادشاهی متحد 
پریتانیای کبیر و ایرلند( و در نهایت بیمارستان 
سنت جرجز، باخودم فکر می کردم چرا سنت 
جرج اینقدر مهم است و مکان های زیادی به 
نام اوست. در منابع کنجکاوی کردم متوجه شدم 
سنت جرج به عنوان قدیس پاسدار انگلیس و 
البته گرجستان و مسکو اس، وی فرزند یک 
خانواده مسیحی بوده و در قرن سوم میالدی 
در کاپادوکیای ترکیه فعلی متولد شده است و 
به عنوان محافظ دیاکلتیانوس، امپراطور روم در 
دربار خدمت می کرده است. در آن دوره امپراطور 
دستور به اذیت و آزار مسیحیان می دهد و جرج 
از این دستور تبعیت نمی کند و به دلیل سرپیچی 
در فلسطین شکنجه و اعدام می شود و او از اولین 
شهدای مسیحیت می شود. در دوره قرون وسطی 
افسانه رایج درمورد سنت جرج جدال وی با 
اژدها و نجات دختر بیگناه از مرگ است که در 
آثار نقاشی آن دوره همانند اثر رافائل می توان 
دید. روز ۲۳ آوریل، روز شهادت سنت جرج 

به نام وی در انگلیس جشن اعالم می شود.
در تاریخ اشاره شده است سنت جرج نشانه 
نیکی وخوبی است و غلبه او بر اژدها به عنوان 
سمبل زشتی و بدی، نشانگر پیروزی خیر بر شر 
است. البته اژدها را نماد تیرگی و سردی زمستان هم 
می دانند که هر ساله در ۲۳ آوریل، روز سنت جرج 
به نوعی نشانه غلبه بر سردی و تاریکی زمستان، 
جشن و سرور به پا می شود. در همین حین نبرد 
گرشاسب با »وقتی مسیر همیشگی خودم از میدان 
حر به سمت بیمارستان روزبه را مرور می کردم 
یاد مجسمه اثر رحیم زاده ارژنگ در میدان باغشاه 
قدیم و میدان حر فعلی می افتم، با کمی دقت در 
این دو اسطوره«، اژدها گرشاسب و سنت جرج، 
می توان وجه تشابهی دید، هر دو نماد نیکی و 
انسان متعالی و اژدها نماد بدی و نفس است و 

در افسانه، هر دو قهرمان به عنوان نمادنیکی بر 
بدی پیروز می شوند. سنت جرج به عنوان قدیسی 
است که محافظ انگلیس است و به خاطر تقدس 
و کراماتی که در تاریخ از وی ذکر می کنند، وی 

اثرات شفابخش و محافظت کننده دارد.
و البته بنا بر افسانه ای در متون ایرانیان پیشین، 
گرشاسب هم بعد از برخاستن اژدها از زیر دماوند 
در آخر زمان، مجدد زنده می شد و ایران زمین 

را از شر اژدها نجات خواهد داد.
برگردیم به بیمارستان، بیمارستان سنت جرجز 
درسال ۱۷۳۳ میالدی در حاشیه هایدپارک توسط 
ویلیام وگان، نویسنده و هنری هواره بانکدار 
به علت کمبود  آن  از  ساخته شده است پس 
ویلیام  توسط  نوزدهم  قرن  در  مناسب  فضای 
کالج  طراح  انگلیسی،  مشهور  معمار  ویلکینز 
لندن و گالری ملی انگلیس در همانجا ساختمان 
جدید گرونور با سیصد تختخواب بنا می شود و 
بعد از رونق بیمارستان و افزایش تعداد بیماران، 
به علت نیاز فراوان در منطقه توتینگ ساختمان 
جدید بیمارستان در ۱۹۸۰ ساخته شده و به طور 
کامل منتقل می شود و ساختمان قبلی بیمارستان 
در هاید پارک تبدیل به هتل گرانور می شود. 
وقتی ازبال گرانور وارد بیمارستان می شوید در 
ورودی ساختمان مجسمه سنت جرج در حال 
چیرگی براژدها را می بینید که خود یادآور نام 
سنت جرج در بیمارستان است، این بیمارستان 
هم اکنون بیش از هزار تختخواب دارد و شرح 
کامل تر آن رادر هفته آینده برایتان خواهم گفت.

هفته دوم
سریال حساب بانکی

در کنار پیگیری برای شروع دوره، نیاز بود 
از  بعد  شرایط زندگی روزمره را هم مهیا کنم 
قرارداد منزل و جابه جایی، بخشی از نگرانی من 
برطرف شد اما اینجا برای انجام امور مالی نیاز 
مستمر به حساب و کارت بانکی است و الزم بود 
حساب بانکی باز کنم، افتتاح حساب آداب و رسوم 
خاص خودش را دارد ابتدا باید یک وقت مالقات 
تنظیم کنید که معموالً سه روز تا یک هفته زمان 
می برد سپس با کارشناس بانک جلسه می گذارید تا 
حساب بازشود اما بانک های مختلف بعد از جلسه 
افتتاح حساب برخوردهای متفاوتی داشتند، بانک 
مترو محترمانه من را پذیرفت و در جلسه افتتاح 
حساب بعد از مشاهده پاسپورت و ویزا گفت؛ 
متاسفم فقط به ویزاهای طوالنی مدت می توانیم 
خدمات ارائه کنیم، بانک های دیگر هم پاسخ های 
دیگری می دادند، اینکه قرارداد الکترونیک منزل 
مورد قبول نیست، الزم است امضاء دستنویس 
فرد باشدیا اینکه قرارداد تنها کافی نیست، قبض 
متقاضی  فرد  اسم  به  باید  تلفن  و  برق  و  آب 
باشد و یا مشتریان ایرانی به عنوان مشتری پرخطر 
محسوب می شوند و نیاز به مصاحبه مفصل تلفنی 
دارند، حتی به بانک های ایرانی هم مراجعه کردم 
و پرسنل آنها گفتند هنوز فعال نشدند و بعد از 
برجام به دنبال شروع فعالیت هستند تا به حالت 
فعالیت معمول را  معمولی برگردند ولی هنوز 
از  شروع نکرده اند، بگذریم به هرحال در یکی 
بانک ها که خوشبختانه کارمندش دورگه ایرانی 
انگلیسی بود توانستم حساب باز کنم، وقتی به 
دوستان اینجا گفتم به من تبریک گفتند و متوجه 
شدم اتفاق مهمی برایم رخ داده است و انگار خودم 
خبر ندارم اما بعد از یک هفته فهمیدم در خرید 
الکترونیک، احتماالً به خاطر تحریم و نوع کارت 
بانکی، محدودیت هایی دارم و نمی توانم خریدهایم 
را انجام دهم و به نظر دنبال کردن قسمت های بعدی 

سریال حساب بانکی الزم می آید.
ادامه دارد...

پزشکی در انگلیـس تجـربـه روان 
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سپید: نشست رسانه ای دومین جشنواره 
فیلم »سالمت« دیروز شنبه 28 مرداد در 
با  ایران  موزه ملی تاریخ علوم پزشکی 

حضور محمدهادی ایازی برگزار شد.
رئیس جشنواره فیلم »سالمت« بابیان 
اینکه از 10 فیلم در حوزه سالمت حمایت 
خواهد شد، گفت:» تا سقف 200 میلیون 
تومان به کارگردانان در حوزه سالمت 
کمک خواهد شد تا بتوانیم از این طریق 

به فرهنگ سازی کمکی کرده باشیم.«
اشاره  با  نشست  این  در  ایازی 
گذشته  سال  در  که  جشنواره ای  به 
که  دادیم  قول  ما  افزود:»  شد،  برگزار 
و  شود  برگزار  هرسال  جشنواره  این 
خوشحالیم که امسال نیز موفق به انجام 

امر شدیم.« این 
او در ادامه با اشاره به اینکه 553 اثر 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، 
توضیح داد: »231 اثر دانشجویی، 63 اثر 
برنامه   95 و  مستند  اثر   164 سینمایی، 
شرکت  جشنواره  این  در  تلویزیونی 
تعداد  بودن  کم  علت  به  و  کرده اند 
سریال ها این بخش هر دو سال یک بار 

برگزار خواهد شد.«
او بابیان اینکه آثار ارسالی موضوعات 
افزود:   برمی گیرد،  در  را  مختلفی 
ارتقای  و  در جهت حفظ  »موضوعاتی 
و  اجتماعی  روحی،  جسمانی،  سالمت 
معنوی نظیر پیشگیری و درمان بیماری های 
بیماری های  واگیردار و غیر واگیردار و 
خاص، دوری از دخانیات و مواد مخدر 
از خشونت و آسیب ها،  وزندگی عاری 
دارویی،  فرهنگ صحیح مصرف  ترویج 
خدمات  ارائه دهندگان  و  مردم  نقش 
بهداشتی در تأمین حفظ و ارتقای سالمت 
و ایمنی غذا، اهدای خون، ایدز و طرح 
تحول سالمت در آثار ارسالی موردتوجه 

بوده است.«
گفت:   آثار  داوری  درباره  ایازی 
از  جشنواره  از  دوره  این  »هیئت داوران 
پزشکان  و  باسابقه  هنرمندان  گروه  دو 
تشکیل شده است که درنهایت در بخش 
مستند 44 اثر، در بخش دانشجویی 38 
اثر، در بخش تلویزیونی 26 برنامه و در 
بخش سینمایی 22 فیلم به مرحله نهایی 

رسیده اند.«
اهداف  به  بهداشت  وزیر  قائم مقام 
و  کرد  اشاره  سالمت  فیلم  جشنواره ی 
افزود: »هدف ما نمایش آثار برای عموم 
درمجموع  دلیل  همین  به  است،  مردم 
پوشش  به  تلویزیونی  برنامه  ساعت   75

جشنواره فیلم سالمت خواهند پرداخت و 
همچنین دو برنامه رادیویی از شبکه های 
این جشنواره را  رادیو سالمت و جوان 

پوشش می دهند.«
ایازی به همگردی های سالمت و سینما 
و  کرد  اشاره  جشنواره  از  دوره  این  در 
گفت: »همگردی هایی با حضور پزشکان 
و فیلم سازان برگزار می شود که طی آن 
هنرمندان با فعالیت های پزشکی و مردمی 

در حوزه سالمت آشنا خواهند شد.«
او در ادامه به برگزاری دو یادبود در 
این جشنواره اشاره کرد و گفت:» برای 
زنده یاد علی معلم که داور دوره گذشته 
بودند و همچنین وحید نصیریان، کارگردان 
انیمیشن که اعضای بدن خود را بعد از 
یادبودی خواهیم  اهدا کرده است  مرگ 

داشت.«
وزرای  انتخاب  به  جشنواره  رئیس 
افزود:  و  کرد  اشاره  کابینه  برای  جدید 
»این انتساب های دولتی خللی در جشنواره 
ایجاد نمی کند و امیدواریم این جشنواره 
باقوت در سال های آینده نیز برگزار شود.«

ایازی با اشاره به اهمیت جشنواره های 

که  است  این  »مهم  کرد:  بیان  موضوعی 
فیلم سازان  و  تهیه کنندگان  به  بتوانیم  ما 
کمک کنیم تا فیلم هایی با مضمون سالمت 
درست کنند. به همین دلیل ما از 10 فیلم 
میلیون  تا سقف 200  در حوزه سالمت 
تومان حمایت خواهیم کرد اما متأسفانه 
طی چند ماه گذشته به دلیل محدودیت های 
موجود موفق به انجام این کار نشدیم اما 
مصمم هستیم تا در شش ماهه دوم سال 

این امر تحقق پیدا کند.«
فیلم سالمت  جشنواره  دومین  رئیس 
افزود: »هنوز میزان هزینه ها به طور دقیق 
سال  به  نسبت  اما  است  نشده  مشخص 
است.  داشته  کاهش  هزینه ها  گذشته 
جلسات  دوره  اولین  برگزاری  از  مابعد 
آسیب شناسی برگزار کردیم و تعداد آثار 
ارسالی تأیید کرد که این جشنواره با استقبال 

مواجه بوده است.«
نمایش ها  از  باید  اینکه  بابیان  ایازی 
آسیب  مردم  به سالمت  که  چیزهایی  آن 
می رساند حذف شود،  گفت: »امیدواریم 
بعد از پنج سال میزان استفاده از دخانیات 
در سینما مانند صداوسیما کاهش پیدا کند.«

ابراهیم  چرا  که  این خصوص  در  او 
این  در  جشنواره  این  دبیر  داروغه زاده، 
نشست حضور ندارند؟ گفت: »به این دلیل 
که داروغه زاده به سمت معاون ارزشیابی 
و نظارت فرهنگ و ارشاد منصوب شده 
قرار  داوری  نمی خواستند در معرض  و 
بگیرند از من خواستند تا پاسخگوی شما 

باشند.«
او در پایان به تجلیل از یک فیلم ساز 
و یک پزشک در این دوره از جشنواره 
اشاره کرد و گفت:» یکی از پزشکان فوق 
تخصص و یک کارگردان باسابقه در حوزه 
سالمت در این دوره از جشنواره تقدیر 

می شوند.«
ایازی از روند عملکرد صداوسیما در 
کاالهای  تبلیغ  که  گفت  سالمت  حوزه 
وزارت  پیگیری های  با  آسیب رسان 

بهداشت کم شده است.
اجرایی  مدیر  قربان پور  مهدی 
این  در  نیز  سالمت  فیلم  جشنواره ی 

نشست حاضر بود.
 5 تا  اول  سالمت  فیلم  جشنواره ی 

شهریورماه در چارسو برگزار می شود.

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

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

محدود شدن نمايش 
مصرف مواد در »گمشدگان«

مهر: تهیه کننده سریال »گمشدگان« 
تولید  از  پس  مراحل  به  اشاره  با 
تدوین  که  کرد  عنوان  سریال  این 
و صداگذاری همچنان ادامه دارد.

علی حجازی مهر درباره سریال 
به  شب ها  این  که  »گمشدگان« 
کارگردانی رضا کریمی از شبکه دو 
پخش می شود، گفت:» اگرچه حدود 
یک هفته پیش ضبط و تصویربرداری 
ما تمام شد اما مراحل پس از تولید 

سریال همچنان ادامه دارد. «
او ادامه داد: »سریال هنوز مراحل 
تدوین و صداگذاری را طی می کند 
و تقریبًا در مراحل پس از تولید به 

نیمه های مجموعه رسیده ایم.«
»گمشدگان«  سریال  تهیه کننده 
عنوان کرد: »این سریال 30 قسمت 
دارد و از شب گذشته 28 مردادماه 
قسمت 11 سریال پخش شد و در 
قسمت هایی که این شب ها قصه در 
مثل  بازیگرانی  می رود  پیش  آن ها 
پژمان بازغی، افسانه بایگان، فریبا 

نادری و... وارد داستان شده اند. «
به  نسبت  واکنش ها  درباره  او 
نمایش اعتیاد و چگونگی مصرف 
مواد در سریال اظهار کرد: »به هرحال 
ما مجبور بودیم نشان دهیم یک نفر 
چطور با مصرف مواد زندگی خود را 
به نابودی می کشاند و تنها در چند 
قسمت مسائلی را نمایش دادیم که 
البته همان را هم محدودتر کردیم ولی 
این ها با نوعی نگاه آسیب شناسانه 
نمایش داده شد تا معضالت اجتماعی 

را به تصویر بکشیم. «
حجازی مهر اضافه کرد: »خود ما 
هم سعی کردیم خیلی مستقیم قضایا 
را نشان ندهیم و مراعات کنیم اما 
از طرفی هم چون سریال مضمونی 
اجتماعی دارد ضرورت داشت که 
مشکالتی را که شخصیت ها و قهرمان 
داستان با آن مواجه می شوند نمایش 

دهیم.«
با  پایان  در  تهیه کننده  این 
تاکنون  که  بازخوردهایی  به  اشاره 
دریافت کرده است، بیان کرد: »جز 
در مواردی که گالیه ها و انتقادات 
کوچکی مطرح شد ما بازخوردهای 
بسیار مثبتی دریافت کردیم که نشان 
می داد مردم سریال را دوست دارند 

و دنبال می کنند. «
مجموعه تلویزیونی »گمشدگان« 
به کارگردانی رضا کریمی محصول 
گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما 
است و داستان آن با نگاهی آسیب 
شناسانه و اجتماعی به معضل اعتیاد 
خانواده  بر  آن  مخرب  تأثیرات  و 

می پردازد.

خبر

@salamatweekly@salamatweekly www.salamat.ir
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چارسو

قوزک پای تام کروز شکست
»مأموريت غیرممکن« به تعويق افتاد

هالیوود ریپورتر: درحالی که چند روز پیش فیلمی از اجرای صحنه اکشن فیلم 
توسط تام کروز به خبر رسانه ها بدل شد اکنون اعالم شده در اثر این سانحه 
قوزک پای تام کروز شکسته و تولید فیلم جدید او به تعویق افتاده است.

تام  برای   »6 غیرممکن  »مأموریت  فیلم برداری  سانحه ای که سر صحنه 
کروز پیش آمد منجر به شکسته شدن قوزک پای او شد. کمپانی پارامونت 
با انتشار اعالمیه ای دراین باره نوشت: »در جریان تولید جدیدترین قسمت 

بدل کاری  و  اکشن  اجرای صحنه های  در  کروز  تام  غیرممکن«  »مأموریت 
قوزک پایش را شکست. تولید فیلم تا زمانی که تام کاماًل بهبود پیدا کند 
به تعویق می افتد.« این در حالی است که قرار است این فیلم 27 جوالی 

2018 راهی سینماها شود و تاریخ اکران تغییر نکرده است.
در ادامه اعالمیه آمده است: »تام می خواهد از همه شما برای حمایت از 
او تشکر کند و به شدت مشتاق است فیلم را برای تابستان آینده آماده کند.«

این بازیگر 55 ساله در تعطیالت آخر هفته و شنبه پیش در حال اجرای 
صحنه ای از فیلم »مأموریت غیرممکن 6« در لندن دچار سانحه شد. او در 
طناب های  با  درحالی که  روبه رو  پشت بام  به  پشت بام  یک  از  پریدن  حال 
محافظ حمایت می شد، کمی کوتاه تر از میزان الزم پرید و با شدت به دیوار 
ساختمانی که باید روی آن فرود می آمد کوبیده شد. کریستوفر مک کوآری 

کارگردان فیلم نیز نوشت: تام در حال مداوا و بهبودی است.

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

سانی الندهام بازیگر فیلم های »غارتگر« و »۴۸ ساعت« بر اثر عرضه قبلی در 
۷۶ سالگی درگذشت.

                ورایتی 

ایستگاه پزشکی زندگی خوب برای حاشیه نشینان البرز.
     

       تسنیم

با خانواده شهیدان اصغری ترکانی و جانباز مرتضی رضیعی  حسن روحانی 
دیدار و گفتگو کرد.

                مهر

گروه »آوای موج« که قرار بود با حضور محمود جهان ۱۹ مردادماه در تاالر وحدت 
کنسرت داشته باشد، به دلیل درگذشت این هنرمند، ۱۲ شهریورماه با پخش فیلم و 
صدای این هنرمند پیشکسوت جنوبی به صحنه می رود. محمود خرین کنسرتش 

بر اثر سکته قلبی درگذشت.
               ایسنا

برنامه های دومین جشنواره فیلم سالمت تشریح شد 

ایازی: حمایت 200 میلیونی در حوزه فیلم سازی سالمت
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