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عضو مرکز تحقیقات ایدز ایران:

آخرین آمارها درباره شیوع ایدز در ایران رقم ۳۶ هزار 
و ۵۷۱ مورد را اعالم می کند؛ آماری که الگوی انتقال آن 
امروز تغییر کرده و شکل دیگری به خود گرفته است. 
حاال بحث بر سر میزان رشد این بیماری ویروسی است؛ 

آیا شیوع ایدز در ایران افزایش داشته است؟
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، هفته گذشته از دو منطقه 
در جنوب کشور آمارهایی درباره ابتال به ایدز منتشر شد؛ 
یکی از مناطق هرمزگان بود. معاون امنیتی و سیاسی استاندار 
هرمزگان میزان شیوع ایدز در هرمزگان را دو برابر میانگین 
کشوری اعالم کرده و گفته بود که »وقت آن رسیده است 
مردم را نسبت به این موضوعات آگاه کنیم تا شاهد افزایش 
آمار ایدز در استان نباشیم.« به گفته بهروز اکرمی »انتقال 
ایدز از طریق موارد جنسی در هرمزگان نسبت به کشور دو 
برابر است و پیش بینی می شود تعداد موارد ناشناخته عدد 
قابل توجهی باشد.« همچنین حسن تاوانه - رئیس اداره 
بهزیستی چابهار اعالم کرد که در روستای درگز چابهار 
آمار ابتالی ۷۸ نفر به ایدز تایید شده  است؛ خبری که 
البته از سوی وزارت بهداشت تکذیب شد. محمدمهدی 
گویا - رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در باره این خبر توضیح داد و گفت: »براساس 
گزارشی که در این رابطه منتشر شده باید اعالم کرد که 
تعداد موارد ذکر شده در رابطه با موارد ابتال از صحت 
برخوردار نیست و آمار مبتالیان کمتر از تعداد منتشر شده 
است.« پرسشی که در این میان مطرح می شود این است 
که آیا می توان با استناد به آمارهای جزئی اعالم کرد که 

شیوع ایدز در ایران افزایش پیدا کرده است؟

بیماریابی بهتر شده است
سید احمدسیدعلی نقی- عضو مرکز تحقیقات ایدز 
ایران تاکید می کند که ما در حال حاضر با افزایش شیوع 
ایدز در کشور روبرو نیستیم و باید در این خصوص علمی 
و قابل اطمینان صحبت کرد. وی با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر با افزایش شیوع ایدز روبرو نیستیم، اظهار کرد: »طبق 
آخرین آمارها ابتال به این بیماری در معتادان تزریقی از ۲۵ 
تا ۳۰ درصد به ۱۳ درصد رسیده است. آمار ابتال به ایدز 
زمانی در زندانیان چهار درصد بود که االن به ۰.۸ درصد 
رسیده است. در زنان آسیب پذیر نیز این رقم ۲.۱ درصد 
و در مردان آسیب پذیر کمتر از پنج درصد گزارش شده 
است. در ترنس جندرها نیز آمار ابتال به ایدز  ۱.۹ درصد 
است. شیوع این بیماری افزایش پیدا نکرده است، گاهی 
شیوع به این معنی است که بیماریابی ما دقیق تر شده است 
و موارد را بهتر پیدا کرده ایم. با یک عدد نمی توان به این 

نتیجه رسید که وضعیت بدتر شده است.«
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت باید بیماریابی را بهتر 
و بیشتر انجام دهد، ادامه داد: »شناسایی بیشتر به این معنی 
است که  آمار ۳۸ هزار مورد بیمار ثبت شده به آمار تخمینی 
۶۰ هزار مورد نزدیک شود. بهبود پیدا کردن بیماریابی به 
نفع کشور است و شناسایی و برنامه های پیشگیری به این 
واسطه بیشتر می شود. همچنین موارد شناسایی شده نیز 
به سمت درمان هدایت می شوند و انتقال بیماری کاهش 
می یابد.« سیدعلی نقی همچنین اضافه کرد: »در حال حاضر 
اقدامات وزارت بهداشت در این حوزه باعث شده است 
که انجام تست اچ آی وی بیشتر و در مراکز گسترده تری 
انجام شود. افزون بر آن تعداد کیت های این تست نیز 
بیشتر شده و پوشش درمان باالتر رفته است. این اقدامات 
باعث شناسایی بیشتر بیماران می شود و آنها را به مراکز 
بهداشتی پیوند می دهد تا بتوانند خدمات رایگان دریافت 
کنند. اینکه بگوییم در منطقه ای تعدادی بیمار شناسایی 
شده و این موضوع نشان دهنده بدتر شدن اوضاع است، 
قابل تعمیم به کل کشور نیست.« وی در ادامه با بیان اینکه 
تخمین هایی که درباره تعداد احتمالی بیماران مبتال به ایدز 
وجود دارد، طبق فرمول سازمان بهداشت جهانی است، 
افزود: »بین موارد ثبت شده و موارد تخمینی کمی فاصله 
است. حوزه ایدز بین بخشی است و وزارت بهداشت با 
همکاری سازمان های دیگر گسترش تست اچ آی وی، 
پوشش درمانی و افزایش پایبندی به درمان را انجام می دهد. 

این وزارتخانه با انجام این برنامه ها سعی می کند موارد ثبت 
شده را به موارد تخمین زده شده نزدیک کند. وقتی این دو 
عدد به یکدیگر نزدیک شود، یعنی اوضاع بهتر می شود.«

تمرکز بر کنترل ایدز در پنج گروه کلیدی پرخطر
سیدعلی نقی تاکید کرد: »واضح است که استان های 
مرزی ما به دلیل تبادالت مرزی، بیشتر در معرض خطر 
قرار دارند، اما اینکه بگوییم در نقطه ای این تعداد بیمار 
دیده شده و در نتیجه همه به آن مبتال می شوند، صحیح 
نیست. این گفته ها باید علمی باشد.« وی با بیان اینکه 
امروز وضعیت ایدز در کشور جای نگرانی ندارد، افزود: 
»طبق برنامه ۹۰-۹۰-۹۰ ما باید تا سال ۲۰۲۰ بتوانیم ۹۰ 
درصد موارد مبتال را شناسایی کنیم، ۹۰ درصد این افراد 
را درمان کنیم و بار ویروس را در ۹۰ درصد این گروه 
به حد غیرقابل اندازه گیری برسانیم. وزارت بهداشت نیز 
در همین راستا حرکت و اهداف جهانی را دنبال می کند.«
به گفته این عضو مرکز تحقیقات ایدز، ایران در حال 
حاضر در مرحله بیماریابی متمرکز در پنج گروه کلیدی قرار 
دارد؛ این مرحله زمانی اجرا می شود که شیوع اچ آی وی 
در یکی از جمعیت های کلیدی بیش از پنج درصد باشد. 
در حال حاضر تنها گروه کلیدی که شیوع ایدز در آن بیش 
از پنج درصد معتادان تزریقی با ۱۳ درصد شیوع هستند.
وی ادامه داد: »اگر بیماری در جمعیت های کلیدی 
کنترل نشود، در جمعیت عمومی سرریز می شود. در حال 

حاضر میزان شیوع بیماری در جمعیت عمومی جای نگرانی 
ندارد. دولت تالش می کند جمعیت کلیدی را شناسایی 
کند تا آنها را به سمت درمان ببرد و انتقال آن در جامعه 
کاهش یابد.« سیدعلی نقی در ادامه با اشاره به تغییر الگوی 
انتقال این بیماری در کشور، بیان کرد: »در دهه ۷۰ تعداد 
معتاد تزریقی زیاد بود و فرد نیز از همان طریق به ایدز 
مبتال می شد، اما امروز در زندان ها میزان تزریق کاهش 
یافته است؛ به همین دلیل آمار ایدز در زندان ها از ۲۵ تا 
۳۰ درصد به ۱۳ درصد رسیده است؛ یعنی هم تزریق کم 
شده و هم کسانی که تزریق می کنند از سرنگ یک بار 
مصرف استفاده می کنند. برنامه های کاهش آسیب هم در 
این موضوع موثر است. امروز الگوی انتقال به سمت جنسی 
رفته است. اگر آمار سال ۹۶ را ببینید متوجه می شوید که 
انتقال آن تقریبا نزدیک به تزریقی شده است؛ این به معنی 
افزایش شیوع نیست و ممکن است فقط در جمعیت های 
کلیدی هم نباشد. برای مثال همسران معتادان تزریقی نیز 
جزو گروه هایی هستند که در معرض خطر قرار دارند. 
این موضوع نشان می دهد باید روی آموزش جوانان درباره 
راه های انتقال و پیشگیری از بیماری کار کنیم، به ویژه االن 

که روابط جنسی با اعتیاد نیز توام شده است.«
سیدعلی نقی با اشاره به فعالیت سامانه ثبت ایدز در 
سطوح استانی و شهرستانی، تاکید کرد: »چند سال است که 
سیستم منسجمی برای ثبت ایدز وجود دارد که اطالعات 

را به صورت کد در سطح ملی ثبت می کند.«

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی از پیگیری کمیسیون 
اصل ۹۰ به منظور تخصیص منابع بیمه سالمت خبر داد و گفت: »در سال 
جاری با رئیس سازمان برنامه و بودجه جلسه ای برگزار خواهیم کرد تا 
تکلیف تخصیص منابع بیمه سالمت را مشخص کند چرا که این مساله 

با جان مردم سروکار دارد.«
به گزارش سپید به نقل از آی هینا، محمدرضا امیرحسنخانی نایب رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: »مجلس تاکنون آنچه که در توانش بوده 
به سازمان بیمه سالمت در جهت حمایت از افراد محروم جامعه اقدامات 
موثری انجام داده است ولی باید توجه داشت که خارج از اختیارات خود 
نیز نمی تواند کمک کند و هر اقدامی باید به نحوی باشد که بار مالی به 
دولت تحمیل نشود.« وی اقدامات بیمه سالمت در پرداخت ۷۰ درصد 

از مطالبات دانشگاه ها  در سال ۹۷ بدون دریافت سند را مثبت و اثرگذار 
دانست و افزود: »مجلس برای تداوم این اقدام پشتیبانی الزم را خواهد 
کرد. تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی در جهت کمک به بیماران فعالیت 
می کنند که اگر منابع الزم برای خرید تجهیزات و دارو در اختیار انان 
قرار نگیرد، این چرخه غیر معقول و معیوب می شود به طوری که ارائه 
خدمت را با مشکل مواجه می کند به همین دلیل دولت باید منابع الزم 
را در اختیار بیمه ها قرار دهد تا آنها نیز مطالبات مراکز درمانی را به موقع 
پرداخت کنند.« امیرحسنخانی در ادامه از پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ به 
منظور تخصیص منابع بیمه سالمت خبر داد و گفت: »در سال جاری با 
دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه جلسه ای برگزار خواهیم کرد 
تا تکلیف تخصیص منابع بیمه سالمت را مشخص کند چرا که این مساله 

با جان مردم سروکار دارد و بسیار حائز اهمیت است.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »گران فروشی درحوزه 
دارو به عنوان یک کاالی استراتژیک چیزی جز عدول از قانون نیست.«
یعقوب شیویاری با انتقاد از عملکرد برخی شرکت های دارویی در فروش 
اقالم دارویی داخلی با چندین برابر قیمت، گفت: »با توجه به شرایط فعلی 
ارز و نابه سامانی که از ماه های گذشته به وجود آمد، برخی شرکت های 
دارویی از فضای به وجودآمده سوء استفاده کرده و اقدام به فروش اقالم 
دارویی با چندین برابر قیمت می کنند؛ به طور حتم این مسئله ناشی از نبود 
نظارت کافی از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان است.«
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه نظارت 
دستگاه ها با هدف جلوگیری از تحمیل فشار برمردم باید چندین برابر 
افزایش پیدا کند، افزود: »عدم کنترل سودجویان در حوزه دارو بیماران را 
در شرایط سختی قرار می دهد، البته تمامی بیماران برای تسریع در روند 
درمانی به ناچار داروی مورد نیاز را با هر قیمتی خریداری می کنند؛ اما 

این مسئله به طورحتم در دراز مدت به ضرر مردم خواهد بود، در زنجیره 
اقتصادی مسائل این چنینی سبب آزرده خاطر شدن مردم خواهد شد.« 
وی با بیان اینکه برخی از فعاالن در حوزه دارو به دنبال بازی کردن با 
جان مردم بوده و در این مسیر تنها به کسب سود و منافع بیشتر فکر می 
کنند، تصریح کرد: »وزارت بهداشت باید در این شرایط نظارت ها را به 
صورت دوره ای و درحد فاصل مشخصی انجام دهد، به طور قطع رصد 
فعالیت شرکت های دارویی درکنار اقدامات دولت یکی از ضروریات 
امروز جامعه است؛ نمی توان که این بخش را به حال خود رها کرد؛ 
مهم ترین مسئه درحال حاضر رصد شرکت های دارویی استفاده کننده 
از ارز دولتی است، متاسفانه جدیتی برای قطع دست سودجویان دراین 
بخش وجود ندارد، به طوری که برخی اقالم دارویی توسط عده ای در 

کارخانه ها احتکار شده است.«
شیویاری با تاکید بر اینکه میزان نظارت ها در سطح قابل قبولی نیست، 

گفت: »مافیایی پشت پرده احتکار و فروش دارو خارج از قیمت های 
مصوب وجود دارد که تنها با جان مردم بازی می کنند، لذا بدون نظارت 
قوی و بی هیچ تردیدی به افزایش فعالیت دالالن و سودجویان کمک 
می کند؛ گران فروشی در این مقطع زمانی آن هم برای دارو به عنوان یک 
کاالی استراتژیک چیزی جز عدول از قانون نیست، بنابراین از قوه قضاییه، 
تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت انتظار می رود که بدون کوچکترین 

اتالف وقتی با مسببان شرایط فعلی برخورد کنند.«
با فساد  اینکه  به  با اشاره  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
اداری و اقتصادی به سادگی نمی توان مقابله کرد، افزود: »درحال حاضر 
نظارت به معنای واقعی وجود ندارد، اگر روز به روز نظارت ها افزایش 
پیدا کرده و با متخلفان در محاکم قضایی برخورد شود، میزان تخلفات 
کاهش پیدا می کند؛ هرچند که اهتمامی میان مسئوالن برای جلوگیری از 

تخلفات وجود ندارد.«

داللی و خرید و فروش اعضای بدن 
در فضای مجازی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تدوین آیین نامه اهدای 
عضو تحت نظارت وزارت بهداشت را ضروری دانست و درباره 
چگونگی برخورد با داللی خرید و فروش اعضای بدن در فضای 
مجازی توضیح داد. همایون هاشمی در خصوص مجوز به پلیس 
برای برخورد با داللی و فروش اعضاء بدن در فضای مجازی، گفت: 
»دراین خصوص نباید مدام پلیس را مقصر دانست و از نیروی پلیس 
انتظار اقدامات قاطعانه درمقابل دالالن را داشت، پلیس فعالیت های 
متعددی داشته و نمی توان به بهانه های مختلف وظایف جدید برای آن 
تعریف کرد؛ لذا عمده مشکل درحال حاضر درحوزه آموزش، اطالع 
رسانی و IT قرار دارد.« وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در کنترل فضای مجازی، افزود: »وزارت ارتباطات 
باید گزارش ها درخصوص خرید و فروش اعضاء بدن درفضای 
مجازی را اطالع رسانی کرده و با پلیس فتا در برخورد با متخلفان 
همکاری کند، اما فضای مجازی درکشور ما به حال خود رها شده 
است؛ متاسفانه وزارت ارتباطات دراین حوزه به وظایف خود به 
درستی عمل نکرده و بیراهه می رود.« وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات 
باید به عنوان متولی به مراجع قضایی درخصوص فعالیت دالالن 
خرید و فروش اعضاء بدن درفضای مجازی اعالم شکایت کند، 
تصریح کرد: »ساماندهی ، نظارت، اطالع رسانی و آموزش رسانه ای 
برای کاهش متخلفان در این بخش از وظایف ذاتی وزارت ارتباطات 
است، ضمن اینکه برخوردهای سلبی همیشه جوابگوی مشکالت 
نیست؛ همچنین پلیس یک نهاد اجرایی بوده که باید از دستورات 
مقامات قضایی برای برخورد با دالالن استفاده کند، لذا دولت باید 
یک راهبرد دقیق نظارتی تعیین کرده و قوه قضاییه هم باید دراین 
مسیر این وزارتخانه را همراهی کند.« هاشمی با تاکید بر اینکه وزارت 
ارتباطات به دنبال کسب سود از فضای مجازی بوده و فعالیت دالالن 
در خرید و فروش اعضاء بدن برای مسئوالن این حوزه اهمیتی 
ندارد، گفت: »متاسفانه مانور دالالن در فضای مجازی افراد بسیاری 
را به کام مرگ می کشاند؛ به طوری که فرد با درج آگهی خرید و 
فروش اعضاء بدن از فرد متقاضی پول بسیاری را مطالبه کرده و از 
طرفی فرد اهداکننده عضو شرایط خطرناکی را به لحاظ اقدامات 
بهداشتی و درمانی طی می کند، بنابراین از وزارت ارتباط درخواست 
می شود که خارج از هر نوع نگاهی به این بحث ورود جدی داشته 
باشند.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  با اشاره به اینکه 
وزارت بهداشت ودرمان باید سازوکار مناسبی برای اهدا عضو به 
طریق قانونی تعریف کند، افزود: »یک فعالیت خیرخواهانه را نباید 
به دلیل سوء مدیریت و رفتارهای غلط عده ای سودجو تعطیل کرد، 
متاسفانه عده ای برای حوزه اهدا و پیوند بازار سیاه ایجاد کردند که 

رهایی از آن تنها با نظارت بیشتر امکان پذیراست.«

 گمرک داروها را ترخیص نمی کند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است برای واردات 
دارو توسط بخش خصوصی باید بسترهای الزم همچون تامین ارز 

مورد نیاز فراهم شود.
محمد حسین قربانی با اشاره به اینکه شرایط فعلی کشور در تمامی 
حوزه ها از جمله بهداشت ودرمان حساس است، گفت: »از چند 
ماه پیش آمریکا تمامی فشارها درحوزه اقتصادی علیه کشورمان را 
آغاز کرده است، بنابراین مسئوالن باید برای رهایی از فشارهای 
اقتصادی تدابیر ویژه  اتخاذ کنند؛ یعنی ستاد اقتصادی مقاومتی و 
بخش های ذی ربط در شرایط فعلی به فکر مشکالت مردم باشند، 
بنابراین باید باور داشت که تمامی دستگاه ها درکنار هم مشکالت را 
حل کنند.« نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس  با بیان اینکه باید 
طبق نیازها درحوزه غذا و دارو برای مردم چاره اندیشی کرد، افزود: 
»درحال حاضر بسیاری از داروها باید به صورت وارداتی نیازهای 
بازار داخلی را پاسخ دهند، لذا برای حوزه واردات ظرفیتی به نام 
بخش خصوصی وجود دارد؛ به طورحتم دولت از توانایی الزم  برای 
مشارکت در واردات دارو درقالب دولتی بودن برخوردار نیست؛ لذا 
باید از ظرفیت بخش خصوصی دراین حوزه استفاده کرد.« وی تصریح 
کرد: »بخش خصوصی همانطور که دغدغه خدمتگزاری برای مردم 
را دارد، به طورحتم تامین منافع را هم برای فعاالن بخش خصوصی 
در نظردارد؛ بنابراین نمی توان  به بخش خصوصی تاکید کرد که 
نیازهای کشور را تامین کند اما بسترهای الزم برای فعالیت بیشتر 
در این حوزه فراهم نشود، بنابراین ایجاد بستر الزم یعنی تامین ارز 
مورد نیاز برای واردات دارو که باید توسط بخش خصوصی انجام 
شود؛ لذا وقتی ارز مورد نیاز به بخش خصوصی تعلق نمی گیرد 
در واردات و تامین داروی مورد نیاز ممکن است مشکالتی  ایجاد 
شود.« قربانی با تاکید براینکه برای کاالی اساسی مانند دارو حتی با 
کسر منابع از محل های دیگر باید ارز مورد نیاز این بخش را تامین 
کرد، گفت: »درحال حاضر نیز برخی مشکالت در بانک مرکزی در 
اختصاص ارز مورد نیاز وجود دارد، متاسفانه هنوز هم در واردات 
دارو با لیست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو درگمرک به 
دلیل نپرداختن ارز مورد نیاز دارو به بازار مصرف وارد نمی شود؛ 
بنابراین طبق تاکیدات مقام معظم رهبری هم باید در شناخت مشکالت 
و همت واال در رفع مشکالت تالش کرد، بسیاری از مشکالت 
ریشه در داخل کشورداشته که باید با درایت و تدبیر صحیح رفع 
کرد.« وی با اشاره به هم افزایی دستگاه ها در رفع مشکالت حوزه 
بهداشت و درمان، افزود: »از دولت انتظار می رود همانطور که حوزه 
سالمت در همه مقاطع اولویت اول بوده است، درشرایط فعلی هم 

رفع دغدغه های مردم را دردستور کار داشته باشد.«

خانه ملت

 شیوع ایدز افزایش نداشته است
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نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد:

ورود کمیسیون اصل 90 برای تعیین تکلیف منابع بیمه سالمت

شیویاری مطرح کرد:

البی های پشت پرده در گران فروشی دارو
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بزرگ ترین رویداد دارویی ایران و خاورمیانه با حضور بیش از ۵۰۰ 
شرکت فعال در حوزه دارو و صنایع وابسته در تهران برگزار می شود.
دارو و صنایع  بین المللی  نمایشگاه  به گزارش سپید، چهارمین 
وابسته توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با 
همکاری وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و حضور بیش از ۵۰۰ 
شرکت فعال در حوزه تولید دارو و صنایع وابسته مرتبط همزمان 

با روز جهانی داروساز، دوم تا چهارم مهر 97 برگزار خواهد شد.
ارائه آخرین دستاوردها و نوآوری های در زمینه دارو و صنایع 
وابسته، معرفی ظرفیت و پتانسیل موجود شرکت های فعال در زمینه 
علمی  تحقیقاتی  مراکز  با  ارتباط  برقراری  وابسته،  صنایع  و  دارو 

داخلی و بین المللی، ایجاد بستر مناسب برای تجارت 
بین المللی در زمینه دارو و صنایع وابسته و به ویژه 
حمایت از تولیدات داخلی و توسعه صادرات دارویی 
در شرایط کنونی کشور از اهداف چهارمین دوره 

این نمایشگاه خواهد بود.
با توجه به چشم انداز برگزارکنندگان نمایشگاه در 
راستای تبدیل ایران به قطب دارویی منطقه خاورمیانه، 
برنامه های مختلفی جهت افزایش اثرگذاری ابعاد 
مختلف تجاری، علمی و فرهنگی نمایشگاه در نظر 

گرفته شده است.

برپایی سومین نمایشگاه کتاب های تخصصی 
دومین  دانشگاهی،  و  دارویی  پزشکی،  علوم 
هفتمین  سالمت محور،  رسانه های  نمایشگاه 
همایش طالی سبز با هدف معرفی توانمندی های 
کشور در وارد شدن به بازار داروهای طبیعی 
ویژه  کاوی  مورد  و  آموزشی  کارگاه های  و 
و  سرمایه  صاحبان  دارویی،  متخصصین 
در  فعال  مهندسین  و  داروسازان  دانشجویان 
جانبی  رویدادهای  ازجمله  دارو،  صنعت 

نمایشگاه ایران فارما خواهد بود.

حضور بیش از ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه دارو و صنایع وابسته

ایران میزبان بزرگ ترین رویداد دارویی خاورمیانه

سخنگوی سازمان غذا و دارو در تشریح سیاست های دارویی سازمان عنوان کرد:

باید ذخیره یک ساله ایجاد کنیم
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »طبق 
سیاست های این سازمان برای جلوگیری 
از بروز مشکل در تأمین دارو به دلیل 
از  عمده ای  بخش  آینده،  تحریم های 
واردات دارو تا پایان مهرماه انجام می شود.«
 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، 
کیانوش جهانپور درباره علت واردات 
برخی داروها با حجم باال در چهارماهه 
اول سال گفت: »مجوز واردات دارو یا 
مواد اولیه دارویی بر اساس روند مصرف 
سال های گذشته صادر می شود. بارها 
اعالم کرده ایم که ازنظر روند واردات دارو 
تقریباً مشکلی از ابتدای سال نداشته ایم. 
آنچه مورد تأکید سازمان است این است 
که شاید امسال نیاز داشته باشیم برخالف 
سال های گذشته به جای اینکه بار واردات 
دارو و مواد اولیه در تمام ماه های سال 
توزیع شود تا پایان مهرماه بتوانیم بخش 
طریق  از  را  واردات  این  از  عمده ای 
بخش خصوصی انجام دهیم و آنها را 

ذخیره کنیم.« وی با بیان اینکه تا به امروز در 
روند عادی واردات دارو و مواد اولیه مشکلی 
نداشتیم، ادامه داد: »اآلن به صورت فوری نیازمند 
تسریع و تسهیل در این موضوع هستیم تا طی 
هفته های آتی بتوانیم این کار را انجام دهیم. این 
برنامه نیازمند همکاری جدی و شبانه روزی 
تمامی دستگاه های مسئول با وزارت بهداشت 
است. البته اگر به جز این باشد قطعاً با تشدید 
تحریم ها، در برخی موارد ممکن است با مشکل 

روبه رو شویم.«

باید تسهیالت واردات دارو فراهم شود
سخنگوی سازمان غذا و دارو اضافه کرد: 
»بارها اعالم کرده ایم که مجموعه نظام دارویی 
کشور این آمادگی را دارند؛ به شرط اینکه این 
شرایط تسهیل شود و امکانات موجود در اختیار 
آنها قرار گیرد، نقدینگی ریالی تأمین شود و 
بخش زیادی از مطالبات حوزه دارو تسویه 
شود. همچنین تسهیالت فرآیند واردات با 
توجه به مصوبات کمیسیون ویژه اقتصادی 
دولت به شکل حداکثری عملیاتی شود تا 
بخش خصوصی و غیردولتی بتواند به صورت 
فوری واردات خود را تا پایان مهرماه در حوزه 

دارو و مواد اولیه انجام دهد.«
جهانپور در پاسخ به چرایی واردات 49 
آلبومین   ،IVIG داروهای  دالری  میلیون 
امسال،  اول  در چهارماهه  فاکتور هشت  و 
راستای  در  واردات  میزان  »این  کرد:  تأکید 
اینکه  است. ضمن  سازمان  سیاست گذاری 
مجوزها بر اساس روند مصرف گذشته و برآورد 

نیاز کشور صادر می شود. قباًل نیز اعالم کرده 
بودیم که تقریباً در بسیاری از اقالم دارویی 
کمبودی نداریم و با توجه به این میزان واردات 
نباید روند کمبود جاری داشته باشیم. اگرچه 
باید ظرف چند ماه پیش رو ذخیره ای یک تا 

یک ونیم ساله برای خود ایجاد کنیم.«

چرا برخی اقالم دارویی کمیاب 
می شوند؟

جهانپور دلیل کمیاب شدن برخی اقالم 
دارویی را جنگ روانی اعالم کرد و گفت: »این 
موضوع فعاالن اقتصادی و مردم را تحت تأثیر 
قرار می دهد. افزون بر آن گاهی سیاست های 
توزیع، »توزیع ناگهانی« انتخاب نمی شود. وقتی 
رفتار اقتصادی تحت تأثیر جنگ روانی قرار 
می گیرد. ما به عنوان تنظیم کننده نباید در این 
زمین بازی کنیم؛ به همین دلیل باید در توزیع 
و سیاست گذاری ها محدودیت های خاصی 
اعمال شود و آزادسازی و توزیع به صورت 
تدریجی اتفاق افتد تا بازار با شوک در آینده 

روبه رو نشود.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: »ممکن 
است موجودی بعضی از داروها به کمتر از 
سه ماه رسیده باشد؛ به همین دلیل توزیع آن 
قطره چکانی انجام می شود. بعضی از داروها 
نیز ممکن است کاربرد خاصی داشته باشند؛ 
با توجه به این موضوع باید توزیع آنها محدود 
شود و آن را با ارز دولتی و ترجیحی وارد کنیم. 
اگر این دارو به صورت ناگهانی در شبکه توزیع 
شود، این امکان وجود دارد که از آن طرف 

مرزها به عنوان دارویی ارزان سر درآورد و شیب 
قاچاق از ایران به سمت خارج از کشور برود؛ 

اتفاقی که قطعاً پذیرفته نیست.«

توزیع ناگهانی دارو احتمال قاچاق 
را افزایش می  دهد

از قاچاق  وی درباره راهکار جلوگیری 
شده اند،  وارد  دولتی  ارز  با  که  داروهایی 
توضیح داد و گفت: »همزمان که باید واردات 
و ذخیره سازی دارو را تسریع کنیم، همزمان 
 باید مراقب باشیم توزیع این دارو که با ارز 
دولتی وارد شده و به نوعی ارزان تر از کشورهای 
مجاور تمام می شود، دسترسی آسان را برای 
افراد سودجو ایجاد نکند؛ چون در این صورت 
این دارو را بعداً باید در مرزها و کشورهای 
مجاور پیدا کنید. همزمان با واردات مجبور 
هستیم در سیاست های توزیع تا جایی که امکان 
دارد اجازه ندهیم این دارو مجدداً از ایران به 

کشورهای دیگر قاچاق شود.«
جهانپور ادامه داد: »گاهی موجودی دارویی 
در کشور به کمتر از سه ماه می رسد؛ بنابراین دارو 
را به فاز کمبود می بریم و فقط داروخانه های 
منتخب را برای توزیع آن تعیین می کنیم. همچنین 
ممکن است موجودی یک نوع دارو به کمتر 
از دو ماه برسد؛ در این صورت داروخانه های 
ویژه ای را به آن اختصاص می دهیم و باز هم 
محدود می کنیم. گاهی واردات دارو انجام شده 
و دپوی مورد نیاز وجود دارد، اما دارو از جنس 
اقالم دارویی خاصی است یا کاربرد بیمارستانی 
دارد یا قیمت تمام شده آن پایین تر از کشورهای 

هم جوار است. اگر این دارو به سهولت توزیع 
شود و در دسترس هر فردی قرار گیرد، قطعًا 
با پدیده ای به نام قاچاق مجدد دارو از ایران 

به خارج از کشور روبرو می شویم.«

لیست کمبودهای دارویی مشخص است
دارو  مورد  هر  برای  اینکه  بیان  با  وی 
می شود،  سیاست گذاری  و  تصمیم گیری 
تصریح کرد: »لیست اقالم دارویی که با کمبود 
روبرو هستند، مشخص است و در حال حاضر 
کمتر از 4۸ قلم است. برای داروی آلبومین نیز 
فراخوان داده شده است که شرکت هایی که 
می توانند واردات انجام دهند، در این فراخوان 
شرکت تا نیاز یک ساله کشور تأمین شود. میزان 
واردات آلبومین در ابتدای سال کافی نبوده 
است. این دارو مصرف بیمارستانی خاص 
دارد و قطعاً در چنین شرایطی باید تجویز 
و مصرف آن را تحت سیاست های خاصی 
درآوریم؛ نباید قابلیت عرضه مستقیم و راحت 
برای چنین داروهایی، در چنین شرایطی و با 
این قیمت ها که ارزان تر از کشورهای اطراف 

است، ایجاد شود.«

مجوز شرکت های پخش متخلف 
باطل می شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به 
تعلل برخی سیستم های پخش دارو برای توزیع 
این کاال، اظهار کرد: »برخی از شرکت های 
پخش  کشوری یا استانی ممکن است به هر 
دلیلی مانند مطالبات و معوقه مالی از برخی 

داروخانه های دولتی و بیمارستان ها در 
توزیع تعلل کنند. این در حالی است که 
عدم ارائه دارو تخلف است. اگر شرکت ها 
به جز این عمل کنند به مراجع ذیصالح 
قضایی معرفی می شوند. در برخی موارد 
نیز اگر شرکت ها در توزیع دارو به ویژه 
داروی بیماران خاص تعلل کنند، مجوز 
پخش از آنها گرفته می شود. دو شرکت  

پخش به همین دلیل تذکر گرفته اند.«
جهانپور در ادامه در پاسخ به این پرسش 
که آیا تعلل در توزیع دارو می تواند با 
هدف باال بردن قیمت انجام شود، تأکید 
کرد: »امکان انجام چنین کاری در کشور 
وجود ندارد؛ چراکه قیمت دارو تعیین 
تا  رئیس جمهوری  دستور  با  و  شده 
اردیبهشت 9۸، آنچه در قیمت گذاری 
بر مبنای ارز 42۰۰ تومان در کمیسیون 
قیمت گذاری در ابتدای سال 97 انجام 
شده  است، پایدار خواهد ماند. اگر کسی 
چنین اقدامی انجام دهد قطعاً به دنبال 
این است که تاریخ مصرف داروهایش بگذرد 
و متضرر خواهد شد. ما تغییر قیمت داروی 
فاحشی نخواهیم داشت؛ چون تغییر قیمت 

ارز نیز نداریم.«
جهانپور در ادامه با اشاره به اخباری درباره 
احتکار دارو توسط دختر یکی از وزرای سابق، 
گفت: »در این گزارش آمده است که این انبار 
خارج از زنجیره مجاز دارویی بوده است. اگر 
نظارتی در نظام سالمت انجام می شود بر زنجیره 
مجاز دارو است؛ یعنی نظارت بر جایی انجام 
می شود که شناسنامه دارد. در غیر این واردات 
تخلف و به معنی قاچاق، توزیع یا نگهداری 
دارو خارج از زنجیره رسمی است. هر محلی 

که کشف شود نیز با آن برخورد می شود.«
دارویی  انبارهای  بر  »ما  تأکید کرد:  وی 
مجاز نظارت می کنیم؛ هم بر شیوه انبار آن و 
هم ورود و خروج و کمیت و کیفیت توزیع 
آن. ما نه دستگاه امنیتی هستیم و نه انتظامی. 
اگر انبار غیرمجازی کشف کنیم، اطالعات آن 
را در بازرسی ها به دست آوریم یا از طریق 
منابع مردمی اطالعاتی مبنی بر وجود چنین 
انبارهایی خارج از زنجیره رسمی توزیع به دست 
آوریم، از مسیر اداره کل حقوقی و بازرسی و 
رسیدگی شکایات سازمان و همچنین مجاری 
ذیصالح سازمان تعزیرات و مراجع قضایی 
پیگیری می کنیم. چنانچه قباًل این اتفاق افتاده 
و به صورت مستمر نیز انجام می شود. البته این 
به معنای 1۰۰ درصد بودن نظارت و اطالعات 
ما بر کل انبارهای بالقوه موجود در گوشه و 

کنار کشور نیست.«

رئیس سازمان غذا و دارو با اتمام حجت با شرکت های 
دارویی در زمینه تأمین نیاز بازار گفت: »شرکت هایی 

که شرطی فعالیت کنند، حذف می شوند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، غالمرضا اصغری در 
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل داروی سازمان غذا و 
دارو با اشاره به شرایط حساسی که به دنبال تحریم ها در 
کشور به وجود آمده، گفت: »حوزه دارو یکی از مسائلی 
است که هم دشمن برای ایجاد فشار مورد توجه قرار 

می دهد و هم مردم حساسیت زیادی برای تأمین داروی مصرفی دارند.« وی افزود: 
»مردم نسبت به تأمین اقالم دارویی حساس و نگران کمبود هستند که عکس العمل 
آن ها باعث باال رفتن میزان تقاضا شده و تأمین را به صورت کمبود نشان می دهد.« 

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در درگیری 
اقتصادی نوک پیکان به سمت دارو نشانه رفته است، 
ادامه داد: »با برنامه ریزی مناسب و به کارگیری افراد زبده 
و باتجربه می توان در شرایط حساس سریع تر و با مراقبت 
بیشتری عمل کرد.«  وی با بیان اینکه چگونگی پاسخ 
به بازار دارویی بسیار مهم است، تصریح کرد: »موضوع 
دارو در تمام جلسات ستاد تدابیر ویژه دنبال می شود که 
امیدواریم با مدیریتی که در این زمینه به صورت همه جانبه 
و بین بخشی اعمال می شود، با کمترین عارضه از این شرایط سخت عبور کنیم.«
 اصغری با تأکید بر اینکه با افراد خاطی در زمینه واردات، تولید و توزیع دارو 
به شدت برخورد می شود، گفت: »با شرکت های تولیدکننده اتمام حجت کرده ایم 

که با جدیت فعالیت کنند؛ چراکه در این شرایط مسئولیت اجتماعی بر عهده 
دارند و اگر شرطی اقدام کنند، حذف خواهند شد.« وی ادامه داد: »لیستی اعالم 
شده است که بر اساس آن، برخی از شرکت ها ارز دولتی دریافت کرده، اما کاالیی 
وارد نکرده اند، این موضوع اصاًل موجه نیست و باید با متخلفان برخورد شود.«  
رئیس سازمان غذا گفت: »تأمین دارو در وضعیت کنونی یکی از مسائل حساس 
به شمار می رود و قبول کردن این مسئولیت در اداره کل دارو، در درجه اول 
نشان ازخودگذشتگی و ایثار با هدف خدمت به مردم، کشور و بیماران است که 
امیدواریم با همکاری یکدیگر به بهترین نحو داروی مورد نیاز بیماران را تأمین 
کنیم.« گفتنی است محمد عبده زاده در این مراسم به عنوان مدیرکل امور دارو و 
مواد تحت کنترل و اکبر برندگی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 

غذا و دارو منصوب شدند.

رئیس سازمان غذا و دارو:

شرکت های دارویی که شرطی فعالیت کنند حذف می شوند

اخبــار

رئیس پلیس فتا خبر داد:

ارائه ۱۲۰۰ گزارش قاچاق دارو و 
ارز به پلیس آگاهی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات کشور »فتا« با اشاره 
به اینکه به زودی عملیات همزمان 134 کشور جهت جلوگیری 
از فروش داروهای تقلبی و غیرمجاز در فضای مجازی انجام 
می گیرد، گفت:  »اخیراً 12۰۰ گزارش توسط پلیس فتا در مورد 

قاچاق دارو و ارز به پلیس آگاهی ارسال شده است.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، سردار کمال هادیان فر 
فروش  از  برای جلوگیری  فتا  پلیس  تمهیدات  با  ارتباط  در 
به  توجه  با  مجازی  فضای  در  غیرمجاز  و  قاچاق  داروهای 
موضوع تحریم ها و احتمال کمبود مواد اولیه دارویی، اظهار 
داشت: »پلیس فتا در حوزه قاچاق دارو و ارز اخیراً بیش از 
12۰۰ گزارش در زمینه سوءاستفاده ها و جرائم برای پلیس 

آگاهی کشور ارسال کرده است.«

وی افزود: »عملیات پانجیا نیز به زودی جهت مبارزه با داروی 
قاچاق و تقلبی به صورت جهانی و همزمان میان 134 کشور 
انجام می گیرد.« رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
کشور خاطرنشان کرد: »این عملیات که طرحی جهت مبارزه با 
داروی قاچاق و تقلبی به صورت جهانی و با هماهنگی سازمان 
اینترپل است، جهت جلوگیری از فروش داروهای تقلبی و 

غیرمجاز اجرایی می شود.«

دبیر سمپوزیوم علمی صرع مقاوم به درمان:

۷۰ درصد موارد ابتال به صرع 
با دارو کنترل می شوند

دبیر سمپوزیوم علمی صرع مقاوم به درمان و اتوایمون با اشاره 
هستند،  درمان  به  مقاوم  مصروع  بیماران  درصد   3۰ اینکه  به 
با  می توان  را  صعب العالج  مصروع  بیماران  درصد   ۵« گفت: 

جراحی درمان کرد.«

برگزاری  آستانه  در  قره گزلی  کوروش  سپید،  گزارش  به 
سمپوزیوم علمی صرع مقاوم به درمان و اتوایمون اظهار داشت: 
»بیماری 7۰ درصد مبتالیان به صرع با دارو کنترل می شود و 
می توانند زندگی عادی خود را ادامه دهند ولی حدود 3۰ درصد 
بیماران مصروع صرع مقاوم به درمان داشته یعنی با مصرف 2 تا 

3 مدل دارو حمالت صرع آنها ادامه دارد.«
این متخصص مغز و اعصاب با تأکید بر اینکه برای تشخیص 
بیماران صرع مقاوم به درمان باید بررسی دقیق صورت گیرد و 
مشخص شده که آیا دارو را به اندازه مصرف کرده اند یا خیر، 
گفت: »در این افراد تشخیص و ارزیابی مجدد، بررسی داروها، 
انجام MIR و... ضرورت دارد و درصورتی که تأیید شود فرد 
مبتالبه صرع مقاوم به درمان است جراحی بسته به محل درگیری 
در مغز برای آن پیشنهاد می شود.« قره گزلی ادامه داد: »اگر محل 
تشنج که از مغز ساطع می شود به طور مثال اندام راست بیمار 
باشد ممکن است با جراحی یک عمر فرد طرفی از بدنش فلج 
شود؛ بنابراین بیماران مصروع مبتالبه درمان برخی می توانند با 
جراحی مداوا شوند و درعین حال جراحی برای برخی از آنها 

خطرساز بوده و زندگی شان را با معلولیت همراه می سازد.«
دبیر سمپوزیوم علمی صرع مقاوم به درمان و اتوایمون گفت: 
»۵ درصد بیماران مصروع صعب العالج را می توان با جراحی 
درمان کرد و در این سمپوزیوم جدیدترین و آخرین دستاوردهای 
پزشکی، رادیولوژی، تشخیصی و درمانی ارائه، مورد بحث و 
گفت وگو توسط صاحب نظران و اساتید برجسته قرار می گیرد.«
وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود در کشور حدود ۸۰۰ تا 
9۰۰ هزار نفر مبتالبه صرع باشند، افزود: »تصادفات، معلولیت ها و 
وضعیت های سوق الجیشی در این زمینه تأثیرگذار است همچنین 
امروزه مشخص شده برخی از بیماران مصروع علت صرعشان 
ام اس و روماتولوژی  بیماری های  مشکل خودایمنی همچون 
است؛ بنابراین برای این افراد داروی درمان سیستم ایمنی نیز 
تجویز می شود که همه این مباحث در سمپوزیوم علمی صرع 

مقاوم به درمان و اتوایمون مطرح می شود.«



#پزشک_فراری_از_ کارتخوان، هشتگی که به تازگی فضای مجازی را درنوردیده است

همه ما حتما حداقل یک بار این تجربه را داشته ایم که 
به پزشکی مراجعه کرده و خواسته ایم پول ویزیت را 
بدهیم اما کارتخوانی در مطب نبوده و به دلیل نداشتن 
پول نقد، مجبور شده ایم به بیرون از مطب رفته و از عابر 

بانک پول بگیریم.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، این موضوع برای بسیاری 
از شهروندان جای سوال دارد که وقتی شمار قابل توجهی 
از دستفروشان، کارتخوان دارند چرا پزشکان با این همه 

علم و دانش در مطب از این وسیله استفاده نمی کنند.
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در نشست خبری هفتگی خود درباره 
نبود کارتخوان در برخی مطب ها اظهارداشت: »به عنوان 
یک پزشک خجالت می کشم وقتی امکان تهیه کارتخوان 
بسیار ساده است اما در برخی مطب ها این امکان فراهم 
نشده است.« وی افزود: »درخواست اخالقی و توصیه ای ما 
این است که پزشکان در مطب های خود کارتخوان داشته 
باشند، زیرا مورد  تقاضای مردم است. گالیه ما این است 
که حدود 10 تا 20 درصد پزشکان رفتارهایی می کنند 
که باعث واکنش های اجتماعی و سیاسی  و همچنین 
واکنش هایی از سوی قانون گذاران می شود که شرایط 
را برای خود این پزشکان و دیگران سخت تر می کند. 
خوشحال می شویم اگر کسی الزام قانونی این  موضوع 

را به وزارت بهداشت اعالم کند. «
هر چند این مقام مسوول در وزارت بهداشت، وضعیت 
مالیات پزشکان را مشابه مشاغل و صنوف دیگر بیان و آن 
را براساس دفاتر قانونی یا بر اساس توافق نامه های مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی عنوان می کند، 
اما به نظر می رسد این اظهارات ایرج حریرچی مبنی بر 
مالیات پزشکان برای کاربران فضای مجازی کافی نباشد؛ 
چرا که برخی افراد در شبکه های اجتماعی با راه اندازی 
هشتک #پزشک_فراری_از_ کارتخوان، فراخوانی برای 
بیان انتقادات مردم به برخی مطب ها داشته اند. کاربران 
متعددی با اشتراک گذاشتن تجارب شان، از پزشکانی 
که کارتخوان ندارند، گالیه می کنند. در این کمپین که 
به تازگی راه اندازی شده حتی نام پزشکان، کلینیک ها و 
بیمارستان های فاقد کارتخوان نیز اعالم شده است. بیشترین 
محتوای این هشتگ اشاره به فرار مالیاتی برخی از پزشکان 
دارد. اکثرا نبود کارتخوان در برخی از مطب ها را دلیلی 
می دانند که شماری از آنها نمی خواهند درآمدهایشان ثبت 

شود تا مالیات نپردازند.
پیرامون این بحث به مواردی دیگر نیز اشاره می شود که 
این مساله بخاطر این است که اغلب پزشکان نرخ ویزیت 
را باالتر از مبلغ مصوب شده می گیرند و نمی خواهند 
مدرکی از این بابت در درآمدهایشان درج شود. کاربری 
با نام مستعار حاج سروش این گونه نظر می دهد: »یه 
کارگری که حقوقش زیر 2 تومنه، همون اول مالیاتش از 
حقوش کسر میشه. ولی برخی از پزشکان که درآمد هر 
روزشون 2 تومنه میخوان مالیات ندن. این شرم آور نیست؟«
در این گزارش به شماری دیگر از کاربران پرداخته ایم 

که در ذیل، به کامنت های آنان اشاره شده است.
محمود: » آقای دولت! از من کارمند که ماهی 2 میلیون 
و پانصد حقوق می گیرم، اول مالیات برمیداری بعد حقوقم 
رو به حساب میریزی، اما پزشکی که روزانه 5 میلیون 

حق ویزیت میگیره، مالیات نمیده، چرااا؟؟«
آبی تر از دریاها: »البته پزشک فراری از کارتخوان یه 
دلیلش مالیات ندادنه، دلیل بعدیش اینه که مدرکی بابت اینکه 
دو برابر مبلغ مصوب ویزیت میگیرن دست کسی ندن.«
به  اجتماعی،  رسانه  بازخوردهای  از  تعدادی  در 
این واقعیت اشاره شده است که درآمد پزشکان در 
و  آنان  درآمدهای  بر  پایین  نظارت  واسطه  به  ایران 
سیستم های ناکارآمد مالیاتی، بسیار باالست در حالی 
مالیاتی  واسطه  به  پزشکان  دیگر  کشورهای  در  که 
سنگینی که به دولت می پردازند، جزو قشر پولدار و 

مرفه تلقی نمی شوند.
محسن ثانی: »می دانید چرا نرخ مهاجرت پزشک ها 
توی ایران کمه؟ چون درآمدشون تو ایران خیلی بیشتر از 
جاهای دیگه است، با این حال از مالیات هم فرار می کنن.«
رضایی: »دوست پزشکی هم داشتم که بعد از دو 
سال مهاجرت به یکی از کشورهای اسکاندیناوی به 
ایران برگشت، علت را که جویا شدم با کلی تعریف 
از کشور مقصد و جامعه شون گفت اونجا چهل درصد 
درآمد برای مالیات میره، احتماال درمانگاه هاشون پول نقد 

از بیمار نمی گرفتن.«
برخی نیز برای نقد این فرار مالیاتی، به پزشکانی 
پرداخته اند که گرچه کارتخوان دارند ولی کارتخوان شان به 
نام سایر بنگاه های تجاری و یا دیگر افراد است تا مبادا درآمد 
پزشک در حساب های بانکی قابل پیگیری باشد. از طرف 
دیگر کاربرانی به این اشاره داشتند که بسیاری از مشاغل 
حتی مشاغل کاذبی چون دست فروشی، کارتخوان های 
سیار استفاده می کنند ولی پزشکان با توجه به مبالغ باالی 

ویزیت، افراد را به پرداخت نقدی اجبار می کنند.

امین گل: »تا حاال شده توی مطلب کارت بکشین و 
رسید بوتیک رضا از دستگاه بیاد بیرون؟«

می نا: »دست فروش مترو برای جنس 5 هزار تومنی 
کارتخوان داره، دکتر مملکت برای ویزیت 70 هزار تومنی 

میگه پول نقد بدین.«
گاهی انتقادات از فرار مالیاتی پزشکان فراتر می رود و 
برخوردهای غیر اخالقی برخی از پزشکان برجسته می شود 
که هر کدام از این موارد را می توان با هشتگ های دیگر به 
مباحث داغ این روزها اضافه کرد. یکی از موارد پرتکرار 
در این خصوص، اشاره به ویزیت های همزمان در اتاق 
مطب است. بحثی که پزشکان به حریم خصوصی مراجعه 

کنندگان و بیماران احترام نمی گذارند.«
مستر یونس: »با مالیات و پول همین مردم درس 
خوندی دکتر شدی حاال 8 نفر رو با هم ویزیت میکنی؟ 

حیف لباس سفیدی که میپوشی.«
برخی از کاربران سطح انتقادات را به نهاد باالدستی 
جامعه پزشکان یعنی وزارت بهداشت و قوانین موجود 

نظارتی آنان نشانه رفته اند.
مصطفی: »یعنی وزارت بهداشت هیچ نظارتی به پزشکان 
نداره؟! هرکی هرکی شده... اکثر پزشکای معروف به 
بهانه های مختلف کارتخوان ندارن و باید پول نقد بدی.«

هرمس: »وقتی وزرای بهداشت و کمسیون بهداشت 
مجلس همگی پزشک باشند کنترل و نظارت اخالقی، 
فنی و اقتصادی بر پزشکان به دلیل تعارض منفعت به 
حداقل خواهد رسید. تولیت ستاد وزارت بهداشت باید 
به دست سیاستگذاران سالمت باشد تا با کنترل پزشک 
فراری از کارتخوان تعهدات اقتصادی و اجتماعی اش 

را یادآوری کنند.«

عطااهلل حافظی: »باید سازو کاری قانونی ایجاد شود 
تا پزشک فراری از کارتخوان به جهت شفافیت مالیاتی 
و جلوگیری از فساد، ملزم به استفاده از کارتخوان شود. 
پزشکی که اصرار بر عدم استفاده از کارتخوان دارد یا 

آلوده به مقوله زیرمیزی است یا بدنبال فرار مالیاتی.«
البی گری سیاسی و اقتصادی برخی از پزشکان برای 
افزایش منفعت شان با داروخانه دارها، تالش برای عدم تغییر 
قوانین به نفع خودشان، حمایت ها و پشتیبانی سازمان های 
مالیاتی از پزشکان نیز از دیگر مباحث داغ این روزها در 

شبکه های اجتماعی است.«
سعید الحسینی: » با احترام به پزشکان حرفه ای اکثر 
پزشکان ایرانی نه تنها زمان کافی برای بیمار نمی گذارند که 
اخالق هم ندارند، با البی سیاسی خود را گران می کنند و 
با نظام پزشکی امکان حساب کشی را از بیمار می گیرند.«
علی نوایی: »مورد دیگه فساد که شاید از پزشک فراری 
از کارتخوان خطرناکتر باشد، تجویز دارو براساس میزان 

منفعت پزشک از اون داروی خاص هست.« 
با این تفاسیر می توان چنین اذعان داشت که عده ای 
با روحیه کاسب کارانه خود می خواهند پول بیشتری به 
جیب بزنند و هر قانون و عدالتی را زیرپا بگذارند. هیچ 
فرقی ندارد که آنان پزشک باشند یا رانندگان خطی، اما 
می توان امید داشت که چنین هشتگ هایی در شبکه های 
اجتماعی بتواند صدای بخش اعظمی از مردم دردمند را 
به گوش مسئوالن برساند و مردم با همین امکانات موجود 

برای تحقق عدالت تالش کنند.«
پاسخگویی مسئوالن و یا حتی تغییر رویه های کوچک، 
مردم را بیش از پیش از تغییر شرایط کنونی و بهبود اوضاع 

امیدوار می کند.

از طریق سامانه های  پزشکان  »اطالعات درآمدی 
اطالعاتی نظام مالیاتی از جمله حساب های بانکی 
آنان در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.«
به گزارش سپید، محمدرضا نوری در گفت وگو با 
ایسنا، در خصوص میزان مالیات پزشکان در تهران، 
گفت: »از میان حدود 20 هزار پرونده پزشکان در 
تهران، تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1۳۹۶ 
اظهارنامه ارائه کردند که میانگین مالیات اعالمی از 
سوی پزشکان برای هر نفر 5 میلیون و 700 هزار 
تومان بود. با توجه به رسیدگی های انجام شده برای 
عملکرد سال 1۳۹5 که تقریبا به همین میزان مالیات 
ابراز شده بود، بر اساس آمار و اطالعات سامانه های 
طرح جامع مالیاتی، این میانگین برای هر نفر حدود 
1۴ میلیون تومان توسط سازمان تعیین و تشخیص 

داده شده است.«
وی با بیان اینکه 500 پرونده پزشکان که با درآمد 
باال مورد حسابرسی خاص و مبتنی بر اطالعات 

سامانه های طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی واقع شدند، افزود: 
»میانگین مالیات اعالم شده توسط پزشکان با درآمد باال حدود 17 میلیون 
تومان برای هر نفر بود در حالی که مالیات واقعی آنها بالغ بر 7۶ میلیون 

تومان تعیین و تشخیص داده شده است.«
نوری در خصوص پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکرده اند، 

اظهار کرد: »اطالعات این افراد برای رسیدگی به وضعیت پرونده مالیاتیشان 
از سامانه های طرح جامع مالیاتی اخذ شده و به ادارات خاص رسیدگی 
پزشکان داده شده است که به طور ویژه و با اولویت مورد حسابرسی 
قرار گیرند. این افراد همچنین باتوجه به عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، طبق 

قانون مشمول جریمه می شوند.«

وی تصریح کرد: »کلیه بیمارستان ها مکلفند هر 
سه ماه یک بار درآمدهای کسب شده پزشکان در 
بیمارستان ها را به روش مکانیزه به سازمان امور مالیاتی 
ارسال کنند؛ هر چند بعضی از بیمارستان ها به این 
وظیفه قانونی خود به درستی عمل نکرده اند که بر 
اساس مقررات مربوطه، جرائم مالیاتی برای آن ها 

لحاظ و مورد مطالبه قرار گرفته است.«
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران بابیان اینکه 
در خصوص پزشکان برنامه منسجمی را از سال گذشته 
در دستور کار قرار داده ایم و نسبت به تشخیص 
مالیات آن ها اقدام خواهیم کرد، گفت: »پرونده های 
پزشکانی که از دستگاه کارت خوان استفاده نمی کنند 
نیز به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می گیرند و 
نسبت به پذیرش هزینه ها و تعیین درآمد مشمول 

مالیات آن ها سخت گیرانه برخورد می شود.«
وی در پایان ضمن تشکر از مردم که نسبت به 
معضل فرار مالیاتی بی تفاوت نبودند، از آن ها خواست 
در صورت مشاهده مواردی که مصداق فرار مالیاتی است، آن را از طریق 
www.  شماره تلفن 152۶ و یا سامانه رسیدگی به شکایات به آدرس
intamedia.ir  به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش دهند و اطمینان 
داشته باشند که این اطالعات موجب برخورد جدی تر با فراریان مالیاتی 

و گسترش عدالت مالیاتی است.

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعالم کرد

موسسات اعزام دانشجو مورد تائید 
وزارت بهداشت نیستند

و  »اخبار  کرد:  اعالم  بهداشت  وزارت  آموزشی  مرکز خدمات 
اطالعاتی که از طریق موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور 
منتشر می شود، به هیچ عنوان مورد تایید وزارت بهداشت نیست.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مرکز خدمات آموزشی وزارت 
بهداشت با اشاره به اطالعیه قبلی درخصوص شرط گذراندن 
حداقل ۳۶ واحد با معدل باالی 15 در دانشگاه های خارجی مورد 
انتقال به داخل ایران و همچنین با توجه به برخی  تایید برای 
اطالعیه  ها که از طریق موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور 
منتشر می شود، طی اطالعیه ای به شرح زیر از افراد درخواست 
کرد تا پیش از اعزام به خارج از کشور به این نکات توجه کنند:
 درخصوص موضوع انتقال از دانشگاه های خارج به داخل 
واحد   ۳۶ گذراندن  شرط  پزشکی،  علوم  رشته های  در  کشور 
درسی صرفا برای افرادی است که قبل از تیرماه امسال تحصیل 

خود را شروع کرده اند.
انتقال، صرفا از دانشگاه هایی صورت می گیرد که مورد تایید 
وزارت بهداشت بوده و فهرست این دانشگاه ها سالیانه در سایت 

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت منتشر می شود. 
به  دانشجو  اعزام  از طریق موسسات  که  اطالعاتی  اخبار و 
خارج از کشور منتشر می شود به هیچ عنوان مورد تایید وزارت 

بهداشت نیست. 

برای انتقال، داشتن شرایط حداقل معدل، شامل معدل کتبی 
الزامی   ،17 حداقل  پیش دانشگاهی  معدل  و   1۶ حداقل  دیپلم 
است و افرادی که معدل دیپلم و پیش دانشگاهی الزم را ندارند 
واجد شرایط نبوده و از اقدام به آغاز تحصیل در دانشگاه های 

خارجی به امید انتقال به دانشگاه های داخلی خودداری کنند.

نخستین مرکز بستری طب ایرانی 
در یزد راه اندازی شد

اولین مرکز بستری طب ایرانی کشور در یزد آغاز به کار کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا،  مجید امتیازی رئیس دانشکده 
طب ایرانی یزد با اعالم این خبر گفت: »طب ایرانی و طب رایج 
مکمل هستند و یکدیگر را نفی نمی کنند.« وی افزود: »با بیان 
اینکه در حال حاضر دو سالمتکده طب سنتی دولتی در یزد فعال 
اردکان  استان در  اظهار کرد: یک دانشکده طب سنتی  هستند، 
و دیگری در بیمارستان شهید صدوقی یزد در مرحله تجهیز و 
راه اندازی است.« امتیازی اضافه کرد: »مرکز بستری طب ایرانی 
بیمارستان شهید رهنمون با ۹ تخت مورد بهره برداری آزمایشی 
قرار گرفت و در آینده ای نزدیک به طور رسمی افتتاح می شود.« 
این که در حال حاضر  بیان  با  یزد  ایرانی  دانشکده طب  رئیس 
»هدف  گفت:   می کنند،  فعال  یزد  در  خصوصی  سالمتکده  دو 
از راه اندازی این مراکز ارائه کلیه خدمات طب سنتی بر اساس 

قواعد علمی به مراجعین و بیماران است.«

این متخصص طب ایرانی خاطرنشان کرد: »در کلینیک اصلی 
بیمارستان های شهید صدوقی، رهنمون، شهدای محراب و کلینیک 
خاتم االنبیا خدمات طب ایرانی به مراجعین ارائه می شود.« امتیازی 
همچنین بر ضرورت آگاهی بخشی مردم در خصوص استفاده از 
درمان های طب ایرانی و مراجعه به مراکز مجاز تأکید کرد و گفت: 
»طب ایرانی و طب رایج مکمل هستند و یکدیگر را نفی نمی کنند.« 
محمد خدادوست، مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت هم در 
این خصوص گفت: »در حال حاضر در 17 دانشگاه علوم پزشکی 
کشور متخصص طب ایرانی تربیت می شود و در مجموع تعداد 50 
سالمتکده، درمانگاه و دانشکده در کشور دایر است. هم اکنون در 
هشت دانشگاه رشته داروسازی سنتی و هشت دانشگاه، رشته تاریخ 
پزشکی راه اندازی و تاکنون تعداد 120 فارغ التحصیل شده اند و 500 

دانشجو در این دانشکده ها مشغول به تحصیل هستند.«

اخبــار

 چرا برخی پزشکان کارتخوان ندارند
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اعمال  آماج  اخیر  سال های  در  ما  کشور 
محدودیت های مختلف بوده که برآمده از 
فشار قدرت های جهانی در قالب تحریم های 
مساله  این  هستند.  چندجانبه  و  یک جانبه 
تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
و روان شناختی دارد و روابط بین فردی را 
تحت تاثیر قرار می دهد. هدف تحریم! تغییر 
رفتار طرف مقابل از طریق اعمال قدرت 
است. در حقیقت زور ابزاری می شود که 
با توسل به سیاست چماق و هویج رفتار 
در قالب مدل قابل انتظار شکل داده شود. 
تبعات روان شناختی چنین سیاستی بر جامعه 
شاید  باشد.  گسترده  و  قابل اعتنا  می تواند 
مهم ترین تبعات تحریم ها بر جامعه را بتوان 

در قالب مقوله های زیر خالصه کرد:

حسناامنیوبیثباتی
تحریم اقتصادی جامعه را از مسیری که تا پیش 
از آن طی می کرده ، منحرف می کند، به شکلی 
که افراد اهدافی را که تا آن زمان قابل حصول 
فرض می  شد ، اکنون در چشم اندازی دور و 
گاهی دست نیافتنی می بینند. این مساله امکان 
برنامه ریزی را از فرد سلب می کند و حس ناامنی 
و بی ثباتی بر او مستولی می شود. اضطراب و 
طرح مکرر این پرسش که باالخره چه می شود، 

از تبعات چنین حسی است. 

حسرتنسبتبهگذشته
به  گذشته  با  فعلی  وضعیت  مقایسه 
خیال پردازی هایی دامن می زند که در آن گذشته 
ایده ال شده و فرد وضعیت قبل از تحریم را 
طلب می کند. هرچند در عمل می دانیم دوران 
گذشته نیز چندان مطلوب نبوده است. گاهی 
این شکل تفکر، فانتزی های خاص در مورد 
تجدید شکوه و عظمت گذشته دور )که وجود 
خارجی ندارد( به خود می گیرد که می تواند 

مورد سوءاستفاده جناح هایی قرار گیرد که مایل 
به سوار شدن بر این موج نارضایتی هستند. 

بدبینینسبتبهآینده
 در صورت تداوم این وضع عالمتی در افراد 
ایجاد می شود که در آن به شکلی وسواس گونه 
منتظر اتفاقی بد در آینده هستند و به قول عوام 
»نفوس بد« می زنند )Omen sign(. افراد 
باور خود به اینکه آینده می تواند خبر خوبی 

نیز دربرداشته باشد از دست می دهند. 

افزایششکافهایاجتماعی
تحریم همه گروه های اجتماعی را یکسان تحت 

تاثیر قرار نمی دهد و حتی گروه هایی هستند که 
از این فضا منتفع می شوند. در حالتی که بسیاری 
از افراد دچار تنزل موقعیت اقتصادی- اجتماعی 
خود شده اند، مشاهده کسانی که با بهره گرفتن 
از شرایط نابسامان در فکر پر کردن جیب خود 
هستند ، حسی از اجحاف، خشم و سرخوردگی را 
بر جامعه مستولی می کند که این خشم می تواند 
گروه هایی از جامعه را هدف قرار دهد و باعث 

تعمیق شکاف های اجتماعی شود. 

ایجادحسناتوانی
از آنجا که تحریم از خارج و از سوی عواملی 
که تحت کنترل فرد نیستند اعمال می شود ، حس 

کنترل فرد بر محیط خود را به چالش می کشد. 
افراد حس می کنند مانند برگی اسیر دست تندباد 
حوادث هستند و به این سو و آن سو می روند. 
این مساله کانون کنترل فرد را از درون به بیرون 
منتقل می کند و باعث تنزل اعتمادبه نفس و القای 

حس ناتوانی در افراد می شود. 

واپسروی
اصطالحی   )regression( واپس روی 
روان شناختی است که به واکنش فرد تحت 
فشار روانی گفته می شود که در آن رفتارهایی 
با  مقابله  برای  زندگی وی  در  زمانی  که  را 
آنها سپری  اکنون زمان  و  بودند  مفید  فشار 

شده، به شکل مجدد تکرار می کند چون راه 
بهتری برای مقابله با رویارویی خود نمی بیند یا 
اینکه فشار روانی ظرفیت های ذهنی او را برای 
مقابله بالغانه به گونه ای تحلیل برده و تضعیف 
کرده که نمی تواند به راهی سازگارانه برای 
مقابله بیندیشد. مثال افزایش حس وابستگی 
در یک فرد بالغ و پناه  آوردن به دیگری که 
به جای فرد تصمیم بگیرد، می تواند نمونه ای 
از واپس روی باشد. مصرف مواد مخدر نوعی 
دیگر از واپس روی است که در آن فرد ماده 
مخدر را به عنوان وسیله ای برای آرام کردن 
ذهن پرتشویش خود به کار می گیرد چراکه 
قادر به رودررویی مستقیم با فشار خارجی 

نیست. مواد مخدر جای آغوشی را می گیرد 
که در زمان کودکی برای او باز می شد و فرد 

در پناه آن آرام می گرفت. 
در شرایط تحریم مجموعه عواملی که در باال 
به آنها اشاره شد، شرایط را برای واپس روی 
جامعه فراهم می کند. در این حالت افراد دنبال 
امنیت از دست رفته هستند. این شرایط زمینه 
مساعدی برای برخی نیروها در جامعه فراهم 
می کند که به افراد نوید آرامش و ثبات بدهند. 
گاهی نقش این نیروهای اجتماعی همان نقش 
آرامشی  کاذب  شکل  به  که  است  مخدری 
موقت به فرد می بخشد. افراد آماده هستند تا 
نیروها تفویض کنند  این  به  قدرت خود را 
که می تواند برای آینده جامعه خطرساز باشد. 
سخن کوتاه، می توان چنین گفت که تحریم در 
مجموع و به تدریج آثار روانی را بر آحاد جامعه 
اعمال می کند و در صورت تداوم سالمت روانی 
افراد را تهدید خواهدکرد و این مساله خود به 
عاملی منفی در جهت تشدید تاثیر تحریم ها 
منجر می شود. به طور مثال در شرایط باال رفتن 
روزافزون قیمت ارز و هجوم افراد برای حفظ 
نقدینگی خود، حس ناامنی و بی اعتمادی به 
آینده تقاضا را برای سکه و ارز به حدی باال 
می برد که از عرضه فزونی می گیرد و خود 

عامل باال رفتن قیمت ها خواهدشد.
در چنین شرایطی ارتباط نزدیک سیاستمداران 
گفته ها  و سخنان  بیان  از  اجتناب  مردم،  با 
متناقض به جامعه و اعمال سیاستی یکدست 
و باثبات نسبت به تحریم ها، سهم بسزایی در 

کاهش تنش ها و التهاب روانی جامعه دارد.

گفت وگو با دکتر احسان شمسی گوشکی، عضو شورای عالی اخالق پزشکی وزارت بهداشت 

تحریم دارو و سالمت، اقدام علیه بشریت است

بررسی عوارض تحریم و مشکالت اقتصادی در رفتار و تعامل افراد 

اثر روانی تحریم بر روان
هدف تحریم! تغییر رفتار طرف 

مقابل از طریق اعمال قدرت است. 
در حقیقت زور ابزاری می شود که 
با توسل به سیاست چماق و هویج 

رفتار در قالب مدل قابل انتظار شکل 
داده شود. تبعات روان شناختی 

چنین سیاستی بر جامعه می تواند 
قابل اعتنا و گسترده باشد

 دکتر علیرضا فیروزآبادی 
روان پزشک، عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

همواره این ذهنیت وجود 
دارد که بیماران خاص و 
دارو و درمان آنها بر اساس 
قوانین بین المللی از هرگونه 
تعرض مصون است اما بارها دیده ایم این 
اصل مسلم انسانی زیر پا گذاشته می شود و 
برخی کشورها در اقداماتی مغرضانه راه را 
برای رسیدن دارو که از نیازهای حیاتی این 

بیماران هستند می بندند.
ازاین رو باید همواره این اصل مسلم حقوق 
تحریم و جنگ حوزه  بشری که در زمان 
سالمت باید از تعرض مصون بماند مورد توجه 
جدی قرار گیرد و به باور بسیاری ضمانت 
اجرایی مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.
 برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و نگاه 
اخالق پزشکی به این بخش به گفت وگو با دکتر 
احسان شمسی گوشکی، اولین فارغ التحصیل 
اخالق پزشکی و عضو شورای عالی اخالق 

پزشکی وزارت بهداشت نشسته ایم.
تحریم  به  پزشکی  اخالق  نگاه   :

دارویی چگونه است؟
در حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی بحثی 
در خصوص تحریم ها وجود دارد که مبانی 
حقوق بشری جدی دارد و بعد از جنگ جهانی 
دوم در قالب کنوانسیون جهانی ژنو تصویب 
شده و الحاقیه های بعدی نیز به این کنوانسیون 

اضافه شده است.
حقوق بشردوستانه بین المللی چند اصل دارد 
که یک اصل خیلی مهم آن این است که حتی 
اگر جنگ مسلحانه هم بشود، کشورها حق 
ندارند از سالحی استفاده کنند که نتوان بین 
نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شد بنابراین 
حمله های کور به محل هایی که غیرنظامیان در 
آن کشته شوند حتی در جنگ هم ممنوع است.
ازاین رو به نظر می رسد جنس تحریم هایی که 
دولت آمریکا در طول مدت ها علیه ما وضع 
کرده  از نوع سالح هایی است که به هیچ عنوان 
کنند.  اعمال  کشوری  هیچ  علیه  نمی توانند 
ازاین رو می توان به جد گفت تحریم هیچ پایه 

افراد  آسیب پذیرترین  زیرا  ندارد  اخالقی ای 
تاثیر قرار  بیماران هستند را تحت  که همانا 
می دهد. به هیچ عنوان تحریم های یکجانبه در 
قاعده حقوق بین الملل جایی ندارند و مورد 

تایید نهادهای بین المللی نیستند و از سوی 
که  تاثیری  محکوم اند.  نهادها  این 

دارد  مردم  روی  تحریم ها  این 
کشورها  این  ادعاهای  با  حتی 
بنابراین  ندارد  همخوانی  هم 

به هیچ عنوان این تحریم ها از لحاظ 
اخالقی نمی تواند موجه باشد و همه 

دنیا این را می دانند. از سوی دیگر 
این قبیل اقدامات را می توان اقدام علیه 

بشریت هم قلمداد کرد.
: چرا پایبندی به قوانین بین المللی 

در خصوص غیرقانونی بودن اعمال تحریم ها 
برای حوزه دارو و سالمت دیده نمی شود؟

در مورد مثال دولت آمریکا که بیشترین تحریم ها 
از سوی این کشور علیه کشورهای مختلف 
به ویژه علیه ایران اعمال می شود باید گفت این 
کشور هیچ پایبندی به قوانین بین المللی ندارد. 
حتی در مثال توافق هسته ای که بین ایران و 
چند کشور منعقد شده بود دیدیم که دولت این 

کشور به رغم وجود قانون در این خصوص 
به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد 
و حتی ما شاهد بودیم  مردم این کشور و 
سیاستمداران این کشور هم از این اقدام 
دولت آمریکا حمایت نکردند؛ بنابراین به 
جد می توان گفت  هیچ منطق اخالقی ای 

پشت این قبیل اقدامات وجود ندارد.
مانند  بین المللی  مجامع   :
سازمان جهانی بهداشت باید چه 
انجام  این خصوص  در  اقداماتی 

دهند؟
سازمان جهانی بهداشت و یونسکو باید 

واکنش نشان بدهند و من به عنوان عضو 
ستاد اخالقی یونسکو که باالترین مرجع 

حوزه اخالق زیستی است و ما به عنوان نماینده 
ایران در نشست ماه سپتامبر کمیته بین المللی 

اخالق زیستی این سازمان موضوع را مطرح 
خواهیم کرد و از جامعه جهانی می خواهیم 
انجام دهند.  این کشور  برابر  اقداماتی را در 
افراد موثر نهادهای بین المللی باید این اقدامات 
خالف قانون را در مجامع مطرح کنند ولی 
نهادها  این  از  بسیاری  بودجه  اینکه  دلیل  به 
اظهارنظری  می شود  تامین  آمریکا  سوی  از 
در این خصوص نمی کنند. برای مثال شاهد 
بودیم که دولت آمریکا به دلیل محکومیت رژیم 
صهیونیستی و حمایت از فلسطین در سازمان 
یونسکو بودجه آن را قطع کرد و این نهادها 
به دلیل داشتن مالحظات خاص از اقدام علیه 

این کشور خودداری می کنند.
 به نظر می رسد  سازمان جهانی بهداشت باید 
اقدامی عملی و اساسی در این خصوص انجام 
می شوند  تحریم  دولت ها  اگر  حتی  و  دهد 
بتوانند از طریق نهادهای اجتماعی و NGOها 
داروهایی را که در داخل ندارند، تامین کنند. 
البته خوشبختانه در سال های اخیر پیشرفت های 
خوبی در تولید داروها در داخل داشتیم ولی 
همچنان مواد اولیه بسیاری از دارو و داروهای 
خاص از خارج وارد می شود و اگر تحریمی 
این  به  تاثیر قرار دهد  بخش دارو را تحت 
مفهوم است که اقدام علیه بشریت به وقوع 
پیوسته زیرا از منظر اخالق زمانی که اقدامی 
می شود که آسیب پذیرترین افراد تحت تاثیر 
قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند نمی توان 
نامی غیر از اقدام و جنایت علیه بشریت بر 

آن گذاشت.
باید در این مورد به بخش پژوه ها بیشتر 
توجه شود تا بتوانیم در زمینه داروهایی 
که تولید داخل نداریم هم اقداماتی انجام 
دهیم. ضمن اینکه باید کنار این موضوعات 
زمینه های تعامل با دنیا هم  فراهم شود و ما 
قائل به این نباشیم که هر کشوری نیازهای 
شرایط  در  اما  کند  تامین  داخل  در  را  خود 
فعلی باید سرمایه گذاری های جدی در حوزه 
مسائل پژوهشی و دانشمندان بیشتر باشد تا 

این کمبودها برطرف شود.

قانون  جهانی  بهداشت  سازمان   :
مشخصی در خصوص تحریم ها دارد؟

در حال حاضر در عرصه بین الملل قوانین و 
از  دستورالعمل مشخصی در حوزه حمایت 
بخش های مختلف مانند مهاجران وجود دارد 
ولی متاسفانه این ضعف در قوانین بین الملل 
درمورد تحریم ها وجود دارد که دستورالعمل 
یا گایدالین اخالقی  ندارند اما تمامی کشورها 
مدعی هستند به کنوانسیون حقوق بشر پیوسته اند 
و در این کنوانسیون حق برخورداری از سالمت 
به عنوان یکی از حقوق اساسی و پایه شناخته 
شده است و تحریم ها حقوق بشر شناخته شده 
را تهدید می کند و تحت تاثیر قرار می دهد. 
پس به جد می توان گفت تحریم ها به طور قطع 
برخالف حقوق بشر است و با هر نگاه و دیدی 

نمی توان وجاهتی برای آن قائل شد.
: آیا اولویت دادن بیماران خاص 
نسبت به سایر بیماران از لحاظ اخالق پزشکی 

کار درستی است؟
اولویت دادن به افراد هنگام بیماری موضوع 
بسیار پیچیده ای است و به همین راحتی نمی توان 
در خصوص آن صحبت کرد. برای مثال حتی 
زمانی اگر همه بودجه سالمت کشور را هم 
صرف بیماران خاص و داروهای آنها کنیم نتوانیم 
پاسخگوی نیازهای آنها باشیم و بر همین اساس 
اقدامات اساسی دیگر مانند واکسیناسیون های 
سراسری اجرایی نشوند و این مساله خود تعداد 
بیشتری از افراد را در معرض خطر قرار دهد. 
خالصه اینکه اولویت بندی خدمات سالمت با 
رویکرد اخالقی یک اقدام بسیار پیچیده و فنی 
است و باید با دقت خاص و شرایط خاص 

انجام شود.
اگرچه بیماران خاص اولویت دارند و در موارد 
اورژانسی باید مورد توجه جدی قرار گیرند 
ولی به آسانی نمی توان به گزاره مطلق گفت که 
ابتدا باید این بیماران در اولویت قرار گیرند و 
در مرحله بعد به دیگر بیماران پرداخته شود. 
این یک مساله کلیدی است و نمی توان به این 

سوال پاسخ مشخص داد.

 صدرا بنکدار

جنس تحریم هایی 
که دولت آمریکا 

علیه ما وضع 
کرده از نوع 

سالح هایی است 
که به هیچ عنوان 

نمی توان علیه هیچ 
کشوری اعمال 

کرد. سازمان جهانی 
بهداشت و یونسکو 

باید در خصوص 
تحریم های یکجانبه 
واکنش نشان دهند
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جمالت زیر را بخوانید. اگر جمله ای شما را 
به درستی توصیف می کند، در کنار آن عدد 
5، اگر تا حدی توصیف می کند عدد 4، اگر 
بعضی اوقات در مورد شما صدق می کند 
عدد 3، اگر به ندرت در مورد شما صدق 
می کند عدد 2، و اگر اساساً در مورد شما 
مصداق ندارد، عدد 1 را در کنار آن بنویسید.

1( به نظر من برای غلبه بر مشکالت باید 
گام به گام پیش رفت.

۲( لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.
۳( شغلی را ترجیح می دهم که حتی االمکان 

من تصمیم گیرنده باشم.
مشکالت  با  زیاد،  تنش  بدون  می توانم   )۴

مقابله کنم.
زندگی،  به  دادن  معنی  برای  می توانم   )۵

حتی االمکان تالش کنم.
۶( نسبت به هیجاناتم آگاهم.

۷( سعی می کنم بدون خیال پردازی، واقعیت 
امور را در نظر بگیرم.

۸( به راحتی با دیگران دوست می شوم.
۹( معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.

1۰( بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.
11( کنترل خشم برایم مشکل است.

1۲( شروع دوباره، برایم سخت است.
1۳( کمک کردن به دیگران را دوست دارم.

1۴( به خوبی می توانم احساسات دیگران را 
درک کنم.

1۵( هنگامی که از دیگران خشمگین می شوم، 
نمی توانم با آنها در این مورد صحبت کنم.

1۶( هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، 
دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطالعات 

جمع آوری کنم.
1۷( خندیدن برایم سخت است.

1۸( هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو 
افکار آنها هستم تا فکر خودم.

1۹( می توانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.
۲۰( در چند سال گذشته کمتر کاری را به 

نتیجه رسانده ام.
۲1( به سختی می توانم احساسات عمیقم را 

با دیگران در میان بگذارم.
۲۲( دیگران نمی فهمند من چه فکری دارم.

۲۳( به خوبی با دیگران همراهی می کنم.
می دهم  انجام  که  کارهایی  اغلب  به   )۲۴

خوش بین هستم.
۲۵( برای خودم احترام قائل هستم.

۲۶( عصبی بودنم مشکل ایجاد می کند.
۲۷( به سختی می توانم فکرم را در مورد مسائل 

تغییر دهم.
نمی کند،  کسل  مرا  دیگران،  به  کمک   )۲۸
به خصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.

خصوصی  مسائل  می توانند  دوستانم   )۲۹
خودشان را با من در میان بگذارند.

۳۰( می توانم مخالفتم را با دیگران ابراز کنم.
۳1( هنگام مواجهه با یک مشکل، اولین کاری 
که انجام می دهم دست نگه داشتن و فکر 

کردن است.
۳۲( فرد بانشاطی هستم.

تصمیم  برایم  دیگران  می دهم  ترجیح   )۳۳
بگیرند.

۳۴( احساس می کنم کنترل اضطراب برایم 
مشکل است.

۳۵( از کارهایی که انجام می دهم راضی نیستم.
۳۶( به سختی می فهمم چه احساسی دارم.

۳۷( تمایل دارم با آنچه در اطرافم می گذرد 
روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره می روم.

۳۸( روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو 
طرفمان اهمیت دارد.

۳۹( حتی در موقعیت های دشوار، معموال برای 
ادامه کار انگیزه دارم.

۴۰( نمی توانم خودم را آن طور که هستم بپذیرم.
۴1( دیگران به من می گویند هنگام بحث، 

آرام تر صحبت کنم.
۴۲( به آسانی با شرایط جدید سازگار می شوم.
۴۳( به کودک گمشده کمک می کنم، حتی 
اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم.
۴۴( به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم.

۴۵( نه گفتن برایم مشکل است.
مشکل،  یک  حل  برای  تالش  هنگام   )۴۶
راه حل های ممکن را در نظر می آورم، سپس 

بهترین را انتخاب می کنم.
۴۷( از زندگی ام راضی هستم.

۴۸( تصمیم  گیری برایم مشکل است.
۴۹( می دانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم 

را حفظ کنم.
۵۰( هیچ چیز در من عالقه ایجاد نمی کند.

۵1( از احساسی که دارم آگاهم.
۵۲( در تصورات و خیال پردازی هایم غرق 

می شوم.
۵۳( با دیگران رابطه خوبی دارم.

۵۴( معموال انتظار دارم مشکالت به خوبی ختم 
شوند، هرچند گاهی چنین نمی شود.

۵۵( از اندام و ظاهر خود راضی هستم.
۵۶( کم صبر هستم.

۵۷( می توانم عادات قبلی ام را تغییر دهم.
۵۸( اگر الزم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از 

موقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می دهم.
۵۹( نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.

۶۰( می توانم به راحتی افکارم را به دیگران 
بگویم.

۶1( هنگام حل کردن مشکالت، به سختی 
راه حل  بهترین  انتخاب  مورد  در  می توانم 

تصمیم گیری کنم.
۶۲( اهل شوخی هستم.

۶۳( در انجام کارها و امور مختلف به دیگران 
وابسته ام.

برایم  ناخوشایند  مسائل  با  رویارویی   )۶۴
مشکل است.

۶۵( حتی االمکان کارهایی را برعهده می گیرم 
که برایم لذت بخش اند.

۶۶( حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق 
می افتد آگاهم.

۶۷( تمایل به مبالغه گویی دارم.
۶۸( به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم.
۶۹( به توانایی ام برای مقابله با دشوارترین 

مسائل اطمینان دارم.
۷۰( از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم.

۷1( بدجوری خشمگین می شوم.

۷۲( معموال تغییر ایجاد کردن در زندگی روزانه 
برایم سخت است.

۷۳( قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.
۷۴( دیدن رنج دیگران برایم سخت است.

۷۵( به نظر دیگران من نمی توانم احساسات 
و افکارم را بروز دهم.

۷۶( هنگام روبرو شدن با شرایط دشوار، سعی 
می کنم در مورد راه حل های ممکن فکر کنم.

۷۷( افسرده هستم.
۷۸( فکر می کنم من به دیگران بیشتر نیاز دارم، 

تا دیگران به من.
۷۹( مضطرب هستم.

۸۰( در مورد آنچه می خواهم در زندگی انجام 
دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.

۸1( به سختی می توانم برداشت درستی از 
امور داشته  باشم.

۸۲( به سختی می توانم احساساتم را بیان کنم.

۸۳( با دوستانم رابطه صمیمی برقرار می کنم.
معموال  کارهای جدید،  از شروع  قبل   )۸۴

احساس می کنم شکست خواهم خورد.
۸۵( هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم 

احساس خوبی در مورد خودم دارم.
۸۶( هنگام عصبانیت زود از کوره درمی روم.
۸۷( اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری 

برایم دشوار خواهد بود.
۸۸( به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون 

مهم است.
۸۹( از جریحه دار کردن احساسات دیگران 

خودداری می کنم.
۹۰( مشکل می توانم از حق خودم دفاع کنم.

لطفا به تمام سوال ها پاسخ دهید و وقت خود 
را روي سوال خاصی تلف نکنید. در این 
پرسشنامه پاسخ درست و نادرست وجود 
ندارد، بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده 

اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد.

اولین عکس العمل شما در برابر این سوال ها چیست؟
پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

چه عاملی می تواند تضمین کند در آینده انسان 
موفقی باشید؟ موفقیت یعنی داشتن زندگی 
آیا  و شغلی خوب.  اجتماعی  خانوادگی، 
تاکنون با افرادی مواجه شده اید که در جوانی 
افرادی بسیار باهوش به نظر می رسیدند اما 
درنهایت شغلی مناسب هوش خود نیافته اند 

و آنچنان که باید و شاید موفق نیستند؟
آمار و تحقیقات نشان می دهد آنچه که باعث 
برعکس  می شود،  آینده  در  افراد  موفقیت 
یا  ذهنی  می کنند، هوش  گمان  همه  آنچه 
IQ نیست، بلکه 80 درصد از موفقیت ما 

در گرو هوش هیجانی است.

هوش چیست؟
پرورش  و  آموزش  میالدی   1۹۰۰ دهه  در 
فرانسه تعداد زیادی از کودکان همسن را در 
یک کالس درس می گنجاند اما این موضوع 
باعث می شد کودکان با هوش باالتر از کالس 
با  باشد  مجبور  معلم  و  شوند  درس خسته 
کودکان ضعیف تر همپا شود. رئیس سازمان 
آموزش و پرورش وقت فرانسه از روان شناسان 
خواست برای حل این مساله راه حلی پیشنهاد 
دهند و این طور بود که تست هوش ابداع شد. 
از  باهوش تر  تنها جدا کردن کودکان  هدف 

کم هوش تر بود.
تست هوش یک اشتباه در دنیا روان شناسی 
یعنی هوش  نوع هوش  یک  تنها  بود چون 
دیگر  انواع  و  می کرد  بررسی  را  مدرسه ای 
هوش را نادیده می گرفت. امروزه انواع دیگر 
هوش از جمله هوش فضایی، تصویری و... 

هم مورد توجه قرار گرفته است.

هوش هیجانی چیست؟
یکی از انواع هوش که حدود ۴۰ سال است وارد 
حوزه روان شناسی شده و یکی از مهم ترین انواع 
محسوب می شود، هوش هیجانی است. هوش 
هیجانی به معنی سازگاری فعاالنه با محیط 
است. ما به عنوان یک انسان باید احساسات 
خود را بشناسیم و در خود و دیگران تشخیص 
دهیم و بتوانیم آن را مدیریت کنیم و در عین 
حال بر احساسات دیگران تاثیر بگذاریم. این 
چند جمله ساده می تواند تعریف مناسبی برای 
هوش هیجانی باشد. به عبارت دیگر، هوش 
هیجانی یعنی بتوانید خود را با شرایط جدید 

انطباق دهید.

چطور می توانیم آن را پرورش دهیم؟
 EQ ،که تحت تاثیر ژنتیک است IQ برخالف
یا هوش هیجانی قابل پرورش است و از محیط 
تاثیر می گیرد. خانواده بیش از هر چیز و هر محیط 
دیگری می تواند سبب پرورش یا تخریب هوش 

هیجانی در افراد شود.
۴ شیوه در فرزندپروری داریم:

1- والدین بی توجه
۲- والدین سرکوب گر و ناراضی

۳- والدین آسان گیر و همدل
۴- والدین مربی هیجان

والدین بی توجه به آن گروه از والدین گفته می شود 
که به احساسات کودکشان بی اعتنا هستند و معتقدند 
احساسات زودگذر است اما این والدین با رفتار 
خود به کودک نشان می دهند احساسات الزمه 
زندگی نیست. کودکان این والدین به دلیل نوع 
فرزندپروری در آینده نمی توانند احساسات خود 
را مدیریت کنند. والدین سرکوب گر و ناراضی با 
مشاهده احساساتی مانند غم یا خشم فرزندشان 
به هم می ریزند و ناراحت و عصبانی می شوند. 
این گروه از والدین با گفتن جمالتی مثل »مرد 

باش و قوی باش یا مرد که گریه نمی کند« سعی 
می کنند احساسات فرزندشان را سرکوب کنند. 
این کودکان می آموزند در آینده به جای مدیریت 
احساساتشان آنها را سرکوب کنند. والدین آسان گیر 
که بخش عظیمی از والدین امروزی را شامل 
می شوند، بهتر از دو گروه قبلی عمل می کنند 
اما نتیجه آن پرورش کودکانی به اصطالح لوس 
است. آغوش این والدین برای فرزندشان باز 
است اما درنهایت کاری انجام نمی دهند و تنها 
به کودک می فهمانند که راه برای بروز هر نوع 
احساسی باز است. درنتیجه کودک به جای اینکه 
یاد بگیرد عصبانیت خود را مدیریت کند، برعکس 
پرخاشگر تر می شود. گروه چهارم بهترین شیوه 
فرزندپروری را دارند. این افراد مجموعه ای از ۳ 
گروه قبلی هستند. به موقع می دانند چطور باید 
با کودک رفتار کرد و درنهایت سبب پرورش 

هوش هیجانی در کودکشان می شوند.

والدین مربی هیجان چطور رفتار 
می کنند؟

وقتی کودکتان دمق از مدرسه به خانه می آید 
شما چه واکنشی نشان می دهید؟

از او می پرسید چه اتفاقی افتاده یا اینکه بی توجه 
او  هستید یا کودک را به خاطر خلق وخوی 

سرزنش می کنید؟
فرزندشان  از  هرگز  هیجان  مربی  والدین 
این  گرچه  هستی!  عصبانی  چرا  نمی پرسند 
سوال  بدترین  اما  است  سوال  منطقی ترین 
کودکشان  از  غیرمستقیم  آنها  باشد.  می تواند 
اطالعات می کشند، مثال با جمالتی مثل »به 

نظر عصبانی می رسی!«
به  از والدین نسبت  این گروه  اولین گام  در 
مراقب  و  حساس اند  فرزندشان  احساسات 
نشانه های مستقیم و غیرمستقیم بروز احساسات 
در او هستند. مثال گاهی کودکان احساساتشان 
را در بازی نشان می دهند و گاهی در نقاشی یا 

حتی بیماری های عصبی مثل دل درد.
با خود  در مرحله دوم والدین مربی هیجان 
می گویند احساساتی شدن فرزندم بهترین فرصت 

برای آموختن درس زندگی به او است.
در مرحله سوم آغوششان را بازمی کنند تا با 
کنند.  همدردی  گاهی  و  همدلی  فرزندشان 
در این مرحله والدین به کودکشان می آموزند 
احساسات دیگران برای ما مهم است و می توانیم 

با گذاشتن خودمان به جای آنها احساساتشان را 
درک کنیم. نکته مهم در این مرحله داشتن نگاه 
و ارتباط چشمی و جسمی است. در ضمن باید 
مراقب بود مشکل کودک را کوچک یا بزرگ تر 

از حد نکنیم.
نامگذاری  را  در مرحله چهارم حس کودک 
می کنند. برای هیجانات کودک باید نام دقیق 
پیدا کرد. ناراحت بودن حس مبهمی است و 
باید کامال مشخص شود کودک غمگین است 

یا عصبانی و...
در آخرین مرحله والدین باید برای احساسات 
کودک حد و مرزی قائل شوند، مثال به کودک 
نشان دهند که می تواند عصبانی باشد اما اجازه 
بدرفتاری ندارد. می تواند از دوست خود ناراحت 
باشد اما اجازه قهر ندارد. در این مرحله می توان 
ارزش های خانوادگی را هم به کودک آموزش داد 
اما آخرین و مهم ترین کار ارائه راه حل است. البته 
والدین نباید راه حل ارائه بدهند، بلکه از کودک 
بخواهند خود راه حل را بیابد و با ارزیابی آنها 
بهترین راه را پیدا کند. اگر والدین راه حل ارائه 
بدهند، کودک والدین را قهرمان خود می داند 

و خود را کارنابلد خواهد پنداشت.

چطور می توان هوش هیجانی را در کودکان پرورش داد؟

پرورش هوش با والدین
سعیدبینیاز

کارشناسی ارشد روان شناسی 
بالینی

برخالف IQ که 
تحت تاثیر ژنتیک 

است، EQ یا 
هوش هیجانی 

قابل پرورش 
است و از محیط 

تاثیر می گیرد. 
خانواده بیش 

از هر چیز و هر 
محیط دیگری 

می تواند سبب 
پرورش یا تخریب 
هوش هیجانی در 

افراد شود

بسیاری از ما تصور می کنیم هوش 
از هر دو والد به ارث می رسد اما 

حقیقت این نیست!
فقط یکی از والدین باعث به ارث 
رسیدن هوش به فرزند می شود و آن 
هم مادر است. تحقیقات گسترده ای 
که روی این موضوع انجام شده نشان 
می دهد هوش از طریق ژن خاصی 
که روی کروموزوم X وجود دارد 
به کودک منتقل می شود. دو عدد 
کروموزوم X در زنان وجود دارد 
اما می خواهیم بدانیم این ژن خاص 
چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد؟

است،  هوش  به  مربوط  که  ژنی 
مادر  طرف  از  اینکه  به  توجه  با 
به ارث رسیده باشد یا پدر رفتار 
متفاوتی دارد. اگر این ژن از پدر 
به ارث برسد، به سیستم لیمبیک 
مخ  قشر  به  باشد  مادر  از  اگر  و 
می رود. هر دوی این مکان ها در 
مغز هستند اما تفاوت بسیاری در 
نحوه عملکرد دارند. سیستم لیمبیک 
محل پردازش احساسات، غریزه و 
خلق وخو است، در حالی که قشر 

مخ هوش را کنترل می کند.
از  ژن  این  اگر  دیگر،  عبارت  به 
طرف مادر باشد، دقیقا به همان 
جایی می رود که مورد نیاز است 
ولی اگر از طرف پدر باشد، این طور 
نیست. )مردان فقط یک کروموزوم 
X دارند( بنابراین می توان گفت 
بهترین پیش بینی برای اینکه بدانیم 
کودک تا چه اندازه باهوش خواهد 

بود، میزان IQ مادر است!
این یافته ها نشان می دهد تا به حال 
چقدر اشتباه کرده ایم! تا امروز همیشه 
هوش را به پدران و احساسات را به 
زنان نسبت می داده ایم، در صورتی که 
دقیقا برعکس آن در واقعیت وجود 
دارد. اما مادران گرامی زیاد هم به 
خود نبالید! به گفته دانشمندان، فقط 
۴۰ تا ۶۰ درصد از هوش از مادر به 
کودک می رسد و بقیه آن به محیط 
و نحوه تربیت کودک بستگی دارد 
که هر دو والد در آن نقش دارند. 
جالب تر اینکه بعد از تولد کودک، 
پراهمیت تری  بسیار  نقش  پدران 
در افزایش هوش کودک نسبت به 
مادر دارند و IQ کودکانی که وقت 
بیشتری را با پدر خود می گذرانند 

باالتر است.
sott.net :منبع

ما هوش را از مادرمان به 
ارث مي بریم یا پدرمان؟!

آنالیز آماری خرده مقیاس های در تحلیل پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

خرده مقیاس های
پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

انحراف معیارمیانگین
۳۱۳/۶۳۷/۱

PS۲۲/۳۳/۷ = حل مساله
HA۲۲/۵۴/۴= شادمانی
IN۱۹/۱۳/۱= استقالل

ST۱۷/۸۳۴/۰۶= تحمل فشار روانی
SA۱۶/۷۴/۹=خویشتن داری یا کنترل تکانه

ES۲۰/۶۳/۸=خودآگاهی هیجانی
RT۲۱/۷۴/۰۴ = خودشکوفایی

IR۱۹/۲۴/۲ = واقع گرایی
OP۲۳/۹۳/۸ = روابط بین فردی

SR۲۰/۹۳/۱ = خوش بینی
IC۲۱/۰۵۴/۰۳ = احترام به خود
FL۱۸/۶۳/۴ = انعطاف پذیری

RE۲۵/۳۲/۷ = مسوولیت پذیری )اجتماعی(
EM۲۵/۲۲/۷ = همدلی

AS۱۸/۷۴/۱ = خودابرازی
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