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اجراى طرح غربالگرى 
اوتيسم در كشور 

    ليال شاهى 
صبح ديروز نشست خبرى در سازمان بهزيستى 
برگزار شد. عملياتى كردن پوشش 3 هزار معلول 
ضايعه نخاعى در كشور، علت تاخير صدور 
كارت هاى جديد معلوالن، تحت پوشش قرار 
گرفتن تجهيزات توانبخشى و كمك توانبخشى 
در 5 استان كشور و اجراى طرح غربالگرى 
اوتيسم از مباحث داغ مطرح شده در اين نشست 
بود.  به گزارش سپيد، يحيى سخنگويى معاون 
توانبخشى سازمان بهزيستى كشور با اشاره به 
تحوالت مثبت در حوزه توانبخشى گفت: «زمانى 
ظرفيت افراد تحت پوشش كاشت حلزون 90 
نفر بود اما با اعتبار 5 ميليارد تومانى كه به 
اين موضوع اختصاص داده شد 1600 نفر در 
سراسر كشور تحت پوشش قرار گرفتند به 
طورى كه در حال حاضر هيچ پشت نوبتى 
نداريم و حتى اقدامات الزم جهت تعمير و 
تعويض قطعات نيز انجام مى شود.» وى ادامه 
داد: «اجراى طرح توانبخشى مبتنى بر جامعه 
كه از سال 73 در دستور كار سازمان بود، سال 
گذشته سرانجام نهايى شد و بيش از 360 هزار 
معلول شناسايى شدند كه امسال نيز قرار است 
اين طرح را در شهرهاى زير 50 هزار نفر اجرا 
كنيم.» سخنگويى گفت: «نسبت به كشورهاى 
پيشرفته دنيا در ارائه خدمات به معلوالن عقب 
هستيم. بيش از 100 هزار نفر در مراكز نگهدارى، 
حرفه آموزى و پزشكى سازمان بهزيستى قرار 
كه سال گذشته  موسسه زدايى  دارند. شعار 
مطرح كرده بوديم را امسال عملياتى خواهيم 
كرد. هدف ما بايد انقراض مراكز توانبخشى 
باشد نه گسترش آن ها، البته اين كار به معناى 
بى اعتنايى به جامعه هدف نيست.» وى با اشاره 
به خدمات توانبخشى خانواده محور اظهار كرد: 
«سال گذشته طرح نگهدارى در منزل را مطرح 
كرديم. در واقع توانبخشى خانواده محور بهتر از 
موسسه  محور است چراكه در خانواده احساس 
مسئوليت بيشتر است. عالوه بر آن بهزيستى 
پاسخگوى مشكالت مراكز نخواهد بود.» معاون 
توانبخشى سازمان بهزيستى كشور گفت: «سال 
گذشته وعده داديم كه 3 هزار معلول نخاعى 
تحت پوشش دريافت حق پرستارى قرار بگيرند 
كه متأسفانه عملياتى نشد ولى امسال بنا داريم 
اين طرح را اجرا كنيم.» وى در ادامه به افتتاح 
مركز ضايعه نخاعى اشاره كرد و افزود: «اين 
مركز كه به انجمن تخصصى واگذار شده است 
در ماه جارى راه اندازى خواهد شد. همچنين 
مركز توانبخشى ضايعه نخاعى كه در يكى از 
مراكز بهزيستى افتتاح شده بود كارايى الزم 
را نداشت كه در جهت پويايى آن قدم هايى 

برداشته ايم.»
ادامه در صفحه 

پرهيز از خودزني
  دكتر شاهين آخوندزاده

دانشگاه  پزشكي  دانشكده  استاد   
علوم پزشكي تهران

سالمت  و  آموزش  امنيت،  از  برخورداري 
مطالبات به حق هر ملتي از دولت است. با 
درايت مسئوالن نظام و صد البته كمك پروردگار 
متعال در برگرداندن مكر كشورهاي خبيث منطقه 
به خودشان خوشبختانه در بعد اول يعني امنيت، 
كشورمان به ويژه در منطقه وضعيت ستودني دارد. 
اما متاسفانه مدتهاست در حوزه هاي آموزش و 
سالمت، جامعه ما به مطالبات به حق خودش 
نرسيده است.  در حوزه سالمت همگان متفق القول 
هستند كه در 25 سال گذشته سهم بخش سالمت 
از توليد ناخالص ملي كاهش يافته است و به 
عبارتي در ساليان گذشته هر روز با بيمارستان هاي 
دولتي و آموزشي فقير و فقيرتر مواجه بوده ايم. در 
بسياري از موارد با مراجعه يك بيمار به بيمارستان 
دولتي حتي كوچك ترين وسايل عادي پزشكي 
مورد نياز مي بايست توسط بيمار تهيه مي شد. 
بسياري از بيمارستان ها كارانه تا 2 سال معوقه 
داشتند. معوقات بيمه ها به يك سال مي رسيد و 
در يك كالم بيمار صعب العالج در يك خانواده 
در اكثر موارد به معني فروپاشي ساختار اقتصادي 
آن خانواده بود. جالب توجه است كه اگر يكي از 
بستگان يا يك فرد از جامعه پزشكي هم مبتال به 
چنين بيماري مي شد كم و بيش اين داستان براي 
او نيز اتفاق مي افتاد. شخصا به ياد دارم كه در 
دوره هايي كه در بيمارستان آموزشي كه در آن 
مشغول به خدمت هستم در تهيه البسه و غذاي 
بيماران مشكالت جدي وجود داشت. متاسفانه 
اين مطالبه به حق يعني برخورداري از خدمات 
مطلوب بهداشتي – درماني ديگر فراموش شده 
بود و حتي جامعه پزشكي ما نيز به اين اوضاع 
عادت كرده بودند. فارغ از هر گونه ديدگاه سياسي 
يكي از بزرگ ترين وعده هاي دولت تدبير و اميد، 
سالمت بود و رئيس جمهور محترم بارها اين 
وعده را در سخنراني هاي مختلف قبل و بعد از 
انتخابات تكرار كردند و در يكي از نابسامان ترين 
سال هاي مالي كشور يعني سال 93 به ويژه بعد از 
به ارث رسيدن 8 سال مشكالت مالي و تحريم 
ناجوانمردانه، اعتبارات حوزه سالمت از توليد 
ناخالص ملي را افزايش دادند. البته حتي با اين 
افزايش كه قسمت عمده آن سهم بيمه ها بود 
هنوز با بسياري از كشورهاي منطقه و دنيا فاصله 
قابل توجه اي داريم. متاسفانه با شروع اين نگرش 
جديد به حوزه سالمت، آريتمي هايي از خود 
جامعه پزشكي شروع شد كه مناسب ترين واژه 
براي آن خودزني است. موارد مختلفي از جمله 
بحث دريافت وجه خارج از روال رايج توسط 
تعداد بسيار محدودي از اطباء، مقايسه درآمد 
اطباء ايران و آمريكا و حتي مصادف شدن با يك 
برنامه طنز تلويزيوني موجب افزايش كانون هاي 
اين آريتمي شده است. به ياد داشته باشيم كه اين 
نگرش جديد دولت، مجلس و در حقيقت نظام 
به بخش سالمت يك فرصت است و همه آحاد 
جامعه پزشكي موظف هستيم به بهترين نحو 
با همراهي با طرح تحول سالمت مشكالت و 
نواقص آن را به تدريج برطرف كنيم. ما دانشگاهيان 
كه اكثر موارد مثال هاي فرنگي مي زنيم در همان 
كشورها اصوال رابطه مالي مستقيم بين پزشك و 
بيمار وجود ندارد. در هرحال با تقويت اهميت 
بحث آموزش در نظام تحول سالمت، حفظ 
كرامت اعضاء غيرپزشك جامعه پزشكي به ويژه 
پرستاران (مالي – معنوي) افزايش پرداخت به 
انترن ها و دستياران بيمارستان هاي آموزشي و 
در نهايت تجميع بيمه هاي پايه دولتي و تقويت 
آن كمك شاياني به ارتقاء طرح مردمي تحول 

سالمت خواهد شد.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى گفت: «اين سازمان براساس مصوبه هيات 
امنا از ابتداى سال جارى بخشى از هزينه هاى بيمه تكميلى مستمرى بگيران 

معادل بيمه عمر آنان را پرداخت مى كند.» 
سيدتقى نوربخش افزود: «براى مستمرى بگيران درسال هاى گذشته نوعى 
نيز  بود و در سال 94  بيمه تكميلى درنظر گرفته شده 
قرار است فرانشيز آنان در بخش بسترى حذف شود.» 
نوربخش با اشاره به اينكه 75درصد نيروى مولد كشور 
تحت پوشش اين سازمان قرار دارند؛ تامين درمان براى 
بيمه شدگان به عنوان يك تكليف اصلى سازمان 

اشاره و تاكيد كرد.

عضو كميسيون بهداشت مجلس وقوع قصورات پزشكى را امرى طبيعى 
در عرصه پزشكى خواند و افزود: «هر فردى جايزالخطا بوده و ممكن 
است دچار اشتباهاتى شود و نبايد وقوع قصورات پزشكى را امرى غير 
طبيعى بدانيم، اما دريافت رضايت نامه به معنى اين نيست كه اگر براى 
بيمار هر اتفاقى بيفتد برعهده خانواده بوده و پزشك دراين 

خصوص مسئوليتى ندارد.» 
آريايى نژاد تصريح كرد: «يكى از دغدغه ها گرفتن حق و 
حقوق بيمار بوده و درصورتى كه مواردى از قصور پزشكى 
پيش آيد موضوع ازطريق مجموعه نظام پزشكى و 

مراجع ذى صالح پيگيرى مى شود.»

عضو كميسيون بهداشت مجلس با تخلف خواندن اقدام ستاد تنظيم بازار در 
واردات 68هزار تن روغن پالم خارج از سقف مجاز سازمان غذا ودارو، گفت: 
«متاسفانه  درحال حاضر براى صدور مجوز واردات بسيارى از محصوالت غذايى 
با سازمان غذا و دارو هماهنگ نمى شود.» سيامك مره صدق افزود: «متاسفانه 
نظارت سازمان غذا و دارو بر مساله محصوالت غذايى به صورت كامل و به عنوان 

تنها متولى اعمال نشده و براين اساس ارگان هاى متفاوتى دراين 
زمينه خارج از سياست گذارى سازمان غذا و دارو تصميم گيرى 
مى كنند.» مره صدق تصريح كرد: «در بسيارى از حوزه ها مانند 

استفاده از خميرمرغ و سوسيس و كالباس ها نيز چنين 
موازى كارى هايى را شاهد هستيم.»

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: «هرچند با اجراى طرح تحول سالمت و كاهش پرداختى هزينه ها 
از طرف بيماران، ارزش دفترچه ها بيشتر شده، اما بايد دفترچه هاى تامين 
اجتماعى ارزش بيشترى پيدا كنند و اميدواريم دستگاه هاى ديگر نيازى 
به بيمه مكمل نداشته باشند.» على اكبر واليتى افزود: «از آنجا كه نيمى از 

جمعيت كشور تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى هستند، اين 
سازمان به عنوان بزرگترين موسسه پس از دولت محسوب 
مى شود. بنابراين هر چقدر سازمان تامين اجتماعى قوى تر 
عمل كند و حمايت دولت و مجلس را داشته باشد، به 

نفع عامه مردم است.» 

چهـره ها 

        رئيس موسسه ملى تحقيقات سالمت درخصوص همايش نقد عملكرد دولت در حوزه سالمت عنوان كرد

سعى كرديم منتقدان از طيف هاى گوناگون باشند
 محسن طاهرميرزايى

شمارش معكوس براى آغاز حركتى جديد در 
نظام مديريتى كشور به اتمام رسيد و امروز و 
فردا نخستين اقدام يك سازمان در نقد خود از 
سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
و در قالب همايش نقد عملكرد دولت يازدهم 
برگزار  نيرو  پژوهشگاه  در  سالمت  حوزه  در 
مى شود. به منظور آشنايى بيشتر با سازوكار اين 
همايش، دقايقى را با سيدرضا مجد زاده رئيس 
موسسه ملى تحقيقات سالمت به گفتگو نشستيم 

كه در ادامه مى خوانيد: 

شاهد  كه  است  اولين بار  دكتر  آقاى   
برگزارى اين همايش هستيم و تا به حال پيش 
نيامده كه يك ارگان به صراحت خود را در 
اين  برگزارى  سازوكار  بگذارد.  نقد  بوته 

همايش به چه صورت است؟ 
واقعيت اين است كه از مدت ها پيش نظر وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اين بود كه 
اين همايش برگزار شود. اين همايش را از 3 
منظر مى توان مورد بررسى قرار داد. نخست اينكه 
امروز قريب به يك سال از اجرايى شدن طرح 
تحول نظام سالمت مى گذرد. طرحى كه شامل 
يك مقدمه 6 ماهه با انجام كارشناسى هاى مختلف 
در حوزه هاى گوناگون بوده و سوال اين است 
كه آيا بهترين اقداماتى كه مى توانسته صورت 
بگيرد، انجام شده است؟ آيا نمى شد كارى بهتر 
از اين انجام داد؟ آيا تمام مالحظاتى كه در اجرا 
بايد درنظر گرفته مى شد، به درستى درنظر گرفته 
شده است؟ اگر قرار است اتفاقى بيفتد و اصالحى 
صورت بگيرد، االن حدود 2 سال از برنامه اين 
براى  است  زمان  بهترين  و  مانده  باقى  دولت 
اينكه نتيجه اين همايش توشه راه مدت زمان 
باقى مانده از اين دولت و دولت هاى بعدى باشد. 
به خصوص اينكه االن در آستانه برنامه ششم نيز 
هستيم. لذا اين همايش مى تواند كمك كننده باشد 
كه از جوانب مختلف به موضوع نگاه و مشخص 
شود كه راه درست چيست؟ يك تصور ذهنى 
كه بنده به طور مكرر با آن برخورد مى كنم اين 
است كه همه فكر مى كنند اين همايش مربوط به 
نقد طرح تحول نظام سالمت است، درصورتيكه 
اين همايش كليه حوزه هاى عملكردى ما را مورد 
توجه قرار مى دهد. در فراخوان ما از 5 محور 
نام برده شده است كه بند سوم آن مربوط به 
همه عناصر عملكردى نظام سالمت است. ما 
متناسب با تعداد مباحث و مقاالت رسيده، پنل 

بندى ها را انجام داده ايم. 
در حوزه سياست گذارى مبتنى بر شواهد نه تنها در 
ايران، بلكه در تمام دنيا برخالف ساير حوزه هاى 
علمى نظير بالينى و علوم پايه كه براساس مقاله 
و نوشتار است، گنجينه مكتوب ما غنى نيست. 
درواقع ما 2 دسته دانش تجربى داريم. نخست 
دانش تصريحى يا نوشته شده مثل مقاله و كتاب 
و ديگرى دانش ضمنى كه در جايى ثبت نشده 
و افراد براساس تجربه، صاحب آن هستند. مثال 
كتاب مسلط  به يك  بايد  رانندگى  امتحان  در 
باشيد كه اين كتاب با فعل رانندگى تفاوت هاى 
زيادى دارد. در عالم سياست گذارى انسان هاى 
زيادى وجود دارند كه صاحب تجربه هستند 
بسيار مهم  لذا  نمى كنند.  مقاله چاپ  الزاما  اما 
است كه بتوانيم ازنظر اين دسته افراد، به صورت 
سيستماتيك استفاده كنيم. اين فلسفه كوتاهى از 

برگزارى اين همايش بود. 
 اين همايش متشكل از چند بخش است؟ 
همايش داراى 2 بخش است. بخش نخست پنل 
است كه افراد صاحب نظرى كه به طور متداول 
به نقد عملكرد دولت مشغول هستند، به بحث 

مى پردازند و بخش دوم شامل مقاله است. در 
اين همايش بحث جلسات موضوعى از اهميت 
ويژه اى برخوردار است. در كل 3 محور وجود 
دارد كه همايش قادر است آنها را هدفگذارى 
كند. اين 3 محور شامل تصحيح عملكرد در مدت 
زمان باقى مانده، ايجاد گفتمان سياستى و ايجاد 
ظرفيت بازانديشى در مسئوالن و منتقدان به منظور 
ايجاد تعامل سازنده و درجهت همدلى و همزبانى 
است. ما در اين همايش 3 كانال ارتباطى داريم. 
نخست 6 پنل بهداشت، منابع مالى، آموزش و 
پژوهش، درمان، بيمه، دارو و تجهيزات هستند 
كه در اين موارد بحث گفتمان سياستى مطرح 
است. چند مقاله خيلى مرتبط با موضوع پنل 
نيز انتخاب شده كه در   همان پنل ارائه مى شوند. 
قسمت بعد مجموعه مقاالت همايش است كه 
حدود 170 مقاله به دست ما رسيد كه از اين 
تعداد 70 مقاله انتخاب شد كه در 3 مجموعه 

مطرح خواهد شد. 
 روز بعد از اتمام همايش چه اتفاقى قرار 

است بيفتد؟ 
البته من نمى توانم پيش بينى كنم كه در طول امروز 
و فردا چه اتفاقاتى خواهد افتاد و درجه تعامل ما 
با يكديگر تا چه اندازه مى تواند سازنده باشد؟ 
شايد هم نتوانيم آنطور كه بايد به نقد سازنده 
و اصولى يكديگر بپردازيم. اما اگر شعار امسال 
بحث همدلى و همزبانى است، پس نياز است 
كه هم صحبت شويم تا همدلى و همزبانى اتفاق 
بيفتد. اين يك همايش متداول و كنگره روزمره در 
يك رشته تخصصى نيست. ماحصل اين همايش 
بايد منجربه اين شود كه راهكارهاى آتى حوزه 

سالمت، راهكارهاى بهترى باشند. 
عملكرد  نقد  قادربه  كسانى  چه  اساسا   
از  خاص  قشر  يك  با  فقط  ما  آيا  هستند؟ 
جامعه به عنوان منتقد سروكار داريم يا اينكه 

همه افراد اجازه نقد دارند؟ 
اين نخستين بار بود كه چنين همايشى برگزار 
مى شد. ما االن در شرايطى قرار داريم كه اشراف 
بيشترى روى موضوع پيدا كرده و راهكارهاى 
ياد  اين همايش  دوباره  برگزارى  براى  بهترى 
قطعا  كه  داريم  زيادى  ضعف هاى  گرفته ايم. 
مى توانيم در همايش هاى آينده آنها را تصحيح 
كنيم. من به هيچ عنوان معتقد نيستم كه ما بهترين 
كار ممكن را انجام داده ايم. اين نيز يك فرايند 
داديم در  انجام  اما كارى كه  يادگيرنده است. 

شكل پنل ها نمود پيدا مى كند. سازوكار به اين 
پنل يك رئيس جلسه  شكل است كه در هر 
وجود دارد كه اين روسا از ميان كسانى انتخاب 
شده اند كه سبقه طوالنى در اين زمينه داشته و 
در وزارت بهداشت مسئوليت اجرايى ندارند. 
اين افراد جلسه را مديريت مى كنند. درواقع اين 
هنر روساى جلسات است كه چطور جلسه را 
مديريت كنند؟ يك نفر وجود دارد كه عملكرد 
آن حوزه را توضيح مى دهد، مثال معاون درمان 
راجع به بخش درمان توضيح مى دهد. چند نفر 
هم داريم كه به طور مشخص از آنها خواسته ايم 
كه عملكرد را نقد كنند. اين افراد كسانى هستند 
كه به نقد كردن شهره هستند و در ميان آنها برخى 

اعضاى كميسيون هاى مجلس نيز قرار دارند. 
 يعنى منتقدين گزينش شده اند؟ 

به نظر شما در حوزه منابع مالى چه كسى مى تواند 
كند؟   همان  ارائه  را  نقد ها  بهترين  و  بيشترين 
شخصى كه همه ما او را به خوبى مى شناسيم، 
منتقد اين حوزه است كه حضور خواهد داشت. 
درواقع ما سعى كرديم كسانى را درنظر بگيريم 
كه در اين زمينه صاحب نظر هستند. البته ممكن 
است افرادى هم باشند كه از قلم افتاده باشند. 
ضمن اينكه درطول همايش حضار مى توانند به 
اظهارنظر بپردازند. تركيب پنل ها نيز در بعضى 
پنل ها موفق بوده است. البته ايراداتى نيز مى توان 
به آن گرفت اما سعى شده اين منتقدان از ميان 
طيف هاى مختلف فكرى انتخاب شوند كه البته 
در بعضى موارد نيز به نتيجه نرسيده ايم. دركل 
آن  از  نمى توان  كه  است  جلسه  يك  هم  اين 
انتظارات عجيب و غريب داشت. به اندازه 2 
تا  اميدوارم تجربه موفقى باشد  روز است كه 

بتوانيم آن را حفظ كنيم. 
شما  دست  به  مقاله   170 كه  فرموديد   
رسيده كه از ميان آنها 70 مقاله را انتخاب 
اين شائبه وجود دارد كه در  كرده ايد. االن 

زمينه انتقاد ها گزينشى عمل كرده ايد. 
مقاالت  از  خيلى  كه  بوده  اين  كار  اين  دليل 
بى ربط بوده اند. اگر مقاالت حتى به گوشه اى 
از عملكرد دولت مربوط مى شده، ما آن را انتخاب 

كرده ايم. 
 يعنى نزديك به 60 درصد مقاالت بى ربط 

بوده اند؟ 
بنده مى توانم تك تك آنها را به شما نشان دهم. 
سازوكار عملكرد ما در انتخاب مقاالت به اين 

شكل بود كه 2 نفر را به صورت مستقل انتخاب 
كرديم كه اين مقاالت را خوانده اند. اگر يكى 
از اين افراد گفته كه فالن مقاله مرتبط است، ما 
آن را انتخاب كرده ايم. اگر هر 2 نفر آنها اعتقاد 
به غيرمرتبط بودن مقاالت داشته اند، آنها را كنار 
گذاشته ايم. عالوه بر آن تمام مقاالت را به گروهى 
كه به داورى مشغول بوده اند، تحويل داده ايم. 
حتى اگر مقاالت كنار گذاشته شده، توسط يكى 
از داوران تاييد شده، ما آن را انتخاب كرده ايم. 
يعنى در اين زمينه خيلى حساس عمل كرده ايم. 
اما متاسفانه بودند افرادى كه مطالبى را كه براى 
يك كنگره خيلى معمولى مى فرستند، براى اين 

كنگره هم فرستاده اند. 
 قضيه حق عضويت 50 هزار تومانى براى 
شركت در همايش چيست؟ چه لزومى به آن 
نقد است كه هركس  براى  اگر جلسه  بود؟ 
بايد بتواند آزادانه در آن شركت و نقد خود 

را مطرح كند. 
اين سوال شما جاى بررسى دارد و بنده پاسخى 

براى آن ندارم. 
داشته  اهميت  هم  مقاالت  علمى  ساختار 
حوزه  جدى  منتقد  يك  من  مثال  است؟ 
بلد  را  مقاله  نگارش  كه  هستم  سالمت 

نيستم. 
واقعيت اين است كه به اين موضوع سخت گيرانه 
است.  دانش  محل  دانشگاه  است.  نشده  نگاه 
خصوصيت دانش اين است كه تجميع پذير است. 
اگر االن اين مقاالت را در يك محل جمع نكنيم، 
در آينده قادر به استفاده از آنها نخواهيم بود. 
دانش توليد شده يك ارزش افزوده دارد. من 
اگر اين مقاالت را به هرنحو ممكن حفظ كنم، 
بدهم.  دست  از  را  آنها  كه  است  اين  از  بهتر 
موسسه ملى تحقيقات سالمت طبق اساسنامه، 
ديده بان سالمت كشور و يكى از وظايف اصلى 
آن ارزيابى طرح تحول نظام سالمت است. ما 
مدت ها است كه به فعاليت مشغول هستيم و 
مى دانيم كه هر مقاله ممكن است 2 ايراد داشته 
باشد. اول اينكه مثال در يك جغرافياى كوجك 
نظير بيمارستان يا درمانگاه انجام شده كه اين 
مسئله تعميم پذيرى كشورى آن را كم مى كند. 
دوم اينكه اگرهم بخواهد در شكل وسيع انجام 
شود، نمى تواند از روش هاى پژوهشى استفاده 
كند. ما مجبور بوديم يك تعادلى را بپذيريم، يعنى 
اگر خيلى هم روش شناسى آن قوى نبوده، آن را 
حفظ كرديم چراكه ارزش افزوده دانش را داشته 
است. اگر هم در يك منطقه جغرافيايى كوچك 

انجام شده، آن را رد نكرده ايم. 
 آيا درطول برگزارى همايش نيز فرصتى 

براى ارائه نقد وجود دارد؟ 
بله. حضارى كه در جلسه حضور دارند به صورت 
مكتوب و اگر فرصت شود به صورت شفاهى 
نظرات خود را ارائه مى دهند. آنها مى توانند در 
جلسات به بحث بپردازند. ضمن اينكه در سايت 
همايش فضايى را ايجاد كرده ايم كه افراد چه در 
حال حاضر، داخل همايش يا بعد از همايش 
اگر چالش يا راهكارى به ذهنشان رسيد، بيان 
كه  شده  طراحى  به گونه اى  فيلد ها  البته  كنند. 
مبتنى بر چالش و راهكار است. يعنى اگر چالشى 
عنوان شد، بايد راهكار نيز ارائه شود. وظيفه 
موسسه تحقيقات سالمت اين است كه اينها را 
جمع بندى و منظم كند تا مراحل بعدى آن طى 
كه  است  اين  مجموعه  اين  هدف  تمام  شود. 
در آينده يك ارزش افزوده به عمليات وزارت 

بهداشت ايجاد شود. 
 يكى از شرايط پذيرش نقدهاى شما اين بوده 
يك  يا  فرد  يك  اختصاصى  مساله  نقد  كه 

مجموعه نباشد. چرا؟ 
ادامه در صفحه 3 
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 ادامه از صفحه 2
بله ما براى نقد ها 5 شرط را قائل شده ايم. اوال 
تعريف نقد اين است كه منتقد قصد بهبود اوضاع 
را دارد. ما كال 2 ساعت زمان داريم. اگر بخواهيم 
راجع به موارد پراكنده صحبت كنيم، جمع پذير 

نمى شود و خروجى خاصى نخواهد داشت. 
درخصوص  بهداشت  وزارت  نقد  مثال   
مساله  ماما ها يك  يا  پرستاران  به  رسيدگى 

جزئى است؟ 
خير. امورى كه انجام نداده ايم بايد نقد شود. زمانى 
است كه يك اتفاق كوچك براى من نوعى مى افتد، 
مثال براى بيمار من فالن اتفاق مى افتد، اين مساله 
تاثيرى در سرنوشت نظام سالمت كشور ندارد. 
يا مثال در حضور وزير بخواهم بگويم كه اضافه 
كار بنده تعلق نگرفته است. درواقع منظورمان اين 
بوده است. در كل در همايش اشاره به نقطه ضعف 

بدون ارائه راهكار فاقد ارزش است.
 يكى ديگر از شرايط شما اين بوده كه نقد 
بايد آزمون پذير باشد. اين به چه معنا است؟ 
يعنى اينكه بتوان فهميد كه حرف منتقد درست 
است يا اشتباه. نبايد توصيه هاى عجيب و غريب 
ارائه شود كه كسى نتواند بفهمد درست است 
يا غلط؟ البته اين شرط كه شما به آن اشاره 
كرديد قابليت حذف شدن را دارد. بنده اخيرا 3 
بحث شفافيت، پاسخ گويى و نقدهاى عمومى 
را بررسى كرده ام و اين موارد براساس   همان 

اصول تبيين شده اند. 
 آقاى دكتر فارغ از تمام مسائل ذكر شده، 
برگزارى اين همايش يك اتفاق مبارك در 
مى توان  است. چقدر  مديريتى كشور  نظام 
در  بتوانيم  را  الگو  اين  كه  بود  اميدوار 

حوزه هاى كالن توسعه به كار ببريم؟ 
از آنجاكه وزارت بهداشت اخيرا در اجراى بسيارى 
از مباحث اجتماعى پيش قدم بوده است، اگر نظام 
آمار و اطالعات در حوزه سالمت تصحيح شود، 
مى تواند در تمام حوزه آمار و اطالعات تاثيرگذار 
باشد و اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد. توفيق اين 
برنامه با تاثير آن در راهكارهاى و برنامه هاى 
وزارت بهداشت بايد سنجيده شود. ازنظر من 
هدف نهايى همدلى و همزبانى است كه بايد 
اتفاق بيفتد. بنده و همكاران بنده وظيفه اى در 

اين زمينه داشتيم كه آن را انجام داديم.

  سميه متقى

 15 شد.  يكساله  سالمت  نظام  تحول  طرح 
ارديبهشت ماه 93 بود كه رسانه ها از شروع طرح 
ملى اين بار در حوزه سالمت خبر مى دادند. طرحى 
كه وقتى اطالعات اوليه آن منتشر شد، برخى بى توجه 
از كنار آن گذشتند و بر اين باور بودند، كه اين طرح 
ابتر است و همچون مسكن مهر به بن بست مى رسد 
و برخى هم چنان ذوق اجراى آن را داشتند كه در 
برابر هر گمانه زنى كه طرح را زير سوال مى برد، قد 
علم مى كردند. با وجود همه خوبى ها و بدى ها، اين 
طرح در بسته هاى مختلف و حوزه هاى گوناگون 
يك سال است به اجرا درآمده و امروز نه زمان 
براى اظهار نظر و ارزيابى زود است و نه زمان 
براى پيشنهاد و اصالح امور، بر همين اساس به 
سراغ اعضاى كميسيون بهداشت مجلس رفتيم و 
نظر آن ها را درباره عملكرد وزارت بهداشت در 

اين طرح پرسيديم.

نمره مناسب به عملكرد 
وزارت بهداشت نمى دهم

بهداشت  كميسيون  عضو  پزشكيان،  مسعود 
مجلس و منتقد طرح تحول نظام سالمت در گفتگو 
با سپيد تصريح كرد: «آنچه در طرح تحول نظام 
سالمت انجام مى گيرد هم خالف قانون و هم از 
لحاظ علمى اشتباه است. پول به بخش درمان وارد 
شده است و به جاى آنكه اين اعتبارات همان طور 
كه قانون گفته است به مناطق محروم روانه شود به 
بيمارستان هاى پولدار و تجهيز آن در مناطق برخوردار 
داده شده است. اين روند در راستاى بى عدالتى است 

و عمق بى عدالتى را افزايش مى دهد.»
وى در ادامه افزود: «من قطعاً نمره مناسبى به 
عملكرد اين وزارتخانه نمى دهم و به نظرم بايد به 
سمت، بهداشت محورى، سيستم ارجاع، پزشك 
خانواده و اصالح عملكرد برويم. با اين روند تنها 

روزبه روز از قانونمدارى دور مى شويم.»
پزشكيان در ادامه تصريح كرد: «ما زمانى مى توانيم 

براى عملكرد وزارت بهداشت در طرح تحول نظام 
سالمت نمره مثبتى بدهيم كه در راستاى قانون 
عمل كند وگرنه در شرايط فعلى من چنين نظرى 

ندارم.»

نمره قبولى دولت 
در اجراى طرح تحول سالمت

البته نگاه ساير اعضاى كميسيون بهداشت مجلس 
با اظهارات پزشكيان متفاوت است، چنانچه حسينعلى 
شهريارى، رئيس اين كميسيون با مثبت ارزيابى كردن 
اقدام وزارت بهداشت در اجراى طرح تحول نظام 
سالمت و يادآورى يكساله شدن آن، گفت: «اين 
طرح از سوى دولت يازدهم اجرايى و عملياتى 
شد، به گونه اى كه در پى اجراى آن شاهد برداشته 
شدن گام هاى اثربخشى در حوزه سالمت بوديم و 
با توجه به منابع خوبى كه مجلس شوراى اسالمى 
تصويب كرد، با اهتمام دولت در اين حوزه اقدامات 

خوبى انجام شد.»
شهريارى با بيان اينكه طرح تحول سالمت اقدام 
بزرگى بود كه وزارت بهداشت در طول يكسال 
گذشته تمام توان خود را براى اجراى درست 
آن به كار گرفت، گفت: «اگر بخواهم به وزارت 
بهداشت در اين زمينه نمره اى بدهم، به نظر من 

نمره قبولى را مى آورد.»

نمره عملكرد وزارت بهداشت عالى است
اگر چه شهريارى به دادن نمره قبولى اكتفا كرد، 
اما در كميسيون بهداشت كسانى بودند كه نمرات 
عالى را به اين وزارتخانه دادند. حليمه عالى يكى 
از اين افراد است. وى در اين زمينه به سپيد گفت: 
«دكتر هاشمى و وزارت بهداشت با اين طرح كارى 
كردند كه پرداختى مردم در بخش درمان از 60 تا 

70 درصد به 7 تا 10 درصد برسد.»
وى در ادامه افزود: «اگرچه انتقادات زيادى درباره 
نحوه اجراى طرح و آغاز آن از بخش درمان به 
وزارت بهداشت شده است اما واقعيت اين است 
چنين روندى اجتناب ناپذير بود. بنابراين من اين 
طرح و نحوه اجراى آن را درست مى دانم و نمره من 
به اين طرح عالى است و در بخش هايى به ويژه در 

مناطق كم برخوردار نمره 20 به آن مى دهم.»

نمره من به طرح تحول سالمت 17 است
همچنين، عابد فتاحى در اين زمينه گفت: «بايد 
ابتدا از شجاعت دكتر هاشمى براى اجراى اين طرح 
قدردانى كنيم. اجراى اين طرح در راستاى ايجاد 
عدالت در سالمت توانست نقشى اساسى ايفا كند 

و اگر از مردم هم بپرسيد نگاه مثبت و رضايتمندى 
در اين زمينه دارند. پيگيرى ها به خوبى انجام گرفته 
است. متخصصين به بخش هاى مختلف كشور و 
مناطق محروم فرستاده شده اند و در راستاى جذب 
و ماندگارى پزشكان برنامه هاى قابل قبولى به اجرا 

درآمده است.»
فتاحى همچنين تأكيد كرد: «البته انتظار مى رود 
حال كه تنش ها و فشارها كم شده به سمت بهداشت 
محورى و سيستم ارجاع حركت كنيم. در حال حاضر 
نمره اى كه به عملكرد وزارت بهداشت مى توانم 

بدهم، 16 يا 17 است.»

نمره اش 16 است
عالوه بر آن، رسول خضرى، دبير كميسيون 
بهداشت با بيان اينكه در حوزه سالمت كارهاى 
بسيار خوبى انجام گرفته است، گفت:« البته ما در 
مناطق دوردست و محروم مشكالت بسيارى داريم 
كه همچنان باقى مانده است و بايد پيگيرى شود. بايد 
درباره پزشكانى كه به اين مناطق مى روند دقت بيشتر 

شود كه كيفيت و عملكرد آن ها مناسب باشد.»
خضرى همچنين تأكيد كرد: «در زمينه طرح تحول 
نظام سالمت اگرچه در يكسال گذشته هزينه ها به 
سمت بخش درمان رفته است و بايد به سمت 
بهداشت محورى حركت كنيم اما اين نقدى بر 
عملكرد وزارت بهداشت نيست، زيرا در شرايط آن 
زمان راه ديگرى پيش رو نبود.. وزارت بهداشت در 
سال 93 نسبت به سال هاى گذشته عملكرد بهترى 
داشته است. با توجه به اينكه در شروع هر طرحى 
نواقصى وجود دارد، طبيعتاً ابتدا انتظار مى رود كه 
هر چه زودتر برطرف شود و نمره من به وزارت 

بهداشت 16 است.»
شايد يكى از تنها سال هايى باشد كه اعضاى 
كميسيون بهداشت مجلس اين چنين از عملكرد 
يك وزارتخانه چنين رضايتى داشته است. اگر نمه 
پزشكيان را به اين طرح 9 و نمره شهريارى را 13 فرض 
كنيم، در مجموع مى شود گفت اين 5 نماينده نمره 

متوسط 15 را به طرح تحول سالمت داده اند.

در گفتگوى سپيد با اعضاى كميسيون بهداشت مجلس مطرح شد

نمره وزارت بهداشت در طرح تحول سالمت چند است؟
اجراى طرح غربالگرى اوتيسم در كشور 

 ادامه از صفحه 2
وى همچنين به احياى كميته هاى توانبخشى اشاره 
كرد و افزود: «معلوالن پس از ورود به سازمان 
بهزيستى بالتكليف بودند اما با تشكيل كميته 
توانبخشى، تكليف معلوالن روشن مى شود و آنان 
از سردرگمى نجات پيدا مى كنند. عالوه بر آن از 
صرف ميليارد ها تومان پول صرفه جويى مى شود.» 
معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور همچنين 
در خصوص تاسيس خانه هاى زندگى مستقل 
معلوالن گفت: «پيش از ورود معلوالن به خانه و 
جامعه، آنان مدتى را در خانه هاى مستقل معلوالن 
زندگى مى كنند تا آمادگى هاى الزم را براى ورود 
به زندگى خود و محيط جامعه پيدا كنند.» همچنين 
زهرا نوع پرست، مديركل مراكز توانبخشى روزانه 
سازمان بهزيستى كشور با اشاره به اينكه در كشور 24 
مركز اوتيسم فعاليت مى كنند گفت: «قصد داريم در 
سال جارى اين مراكز را در تمام استان ها گسترش 
دهيم. امسال مراكزى كه در حال حاضر فعاليت 
مى كنند مرحله غربالگرى اوتيسم را انجام خواهند 
داد.» وى بيان كرد: «294 مركز حرفه آموزى در 
كشور فعاليت مى كنند. امسال كارگاه هاى حمايتى 
توليدى تيپ 2 را راه اندازى خواهيم كرد كه به 
نوعى اشتغال نيمه رقابتى محسوب مى شود. در 
اين مراكز افراد دچار ناتوانى در كنار افرادى كه 
معلول نيستند، مشغول به كار مى شوند.» مديركل 
مراكز توانبخشى روزانه سازمان بهزيستى كشور 
گفت: «در حال حاضر سازمان بهزيستى كشور 60 
درصد از هزينه هاى نگهدارى معلوالن را به صورت 
يارانه به مراكز پرداخت مى كنند كه اين رقم حدود 
265 هزار تومان است و مابقى هزينه ها كه چيزى 
حدود 155 هزار تومان است توسط خانواده  ها 
پرداخت مى شود.» در ادامه اين نشست خبرى، 
رامين رضايى مديركل دفتر توانبخشى و مراقبتى 
سازمان بهزيستى كشور به آمار مجهول الهويه ها 
در مراكز نگهدارى اشاره كرد و گفت: «در حال 
حاضر 12 هزار مجهول الهويه در مراكز شبانه روزى 
سازمان نگهدارى مى شوند. در تهران نيز 600 
نفر از مجهول الهويه ها كه توسط سازمان رفاه 
شهردارى جمع آورى شده اند منتظر ورود به مراكز 

شبانه روزى بهزيستى هستند.»
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نتايج يك پژوهش انجام شده در كشورنشان مى دهد كه بيش از 20 درصد مراجعان براى اعمال 
جراحى زيبايى بينى، دچار اختالل بدريخت انگارى (داشتن تصور ذهنى منفى از خود) هستند.

رئيس انجمن تحقيقات راينولوژى ايران در حاشيه پنجمين كنگره خاورميانه اى راينولوژى و جراحى 
پالستيك صورت با بيان اين مطلب گفت: «از خصوصيات اين اختالل اين است كه اظهار ناراحتى 
بيمار تناسبى با نوع بدشكلى خفيف ندارد و فرد بيش از حد نگران ظاهر خود است به طورى كه 

ساعت هاى زيادى صرف اشتغال ذهنى به اين مقوله مى كند.»
محسن نراقى با بيان اينكه اين تحقيق، اخيرا از سوى انجمن تحقيقات راينولوژى ايران و با هدف 
بررسى ميزان اختالل بدريخت انگارى در متقاضيان اعمال جراحى پالستيك بينى در كشور انجام 
شده است، اظهار داشت: «افراد دچار اين اختالل بيشترين نمود اختالل را در صورت خود و در 
بين اعضاى صورت بيشترين عامل نازيبايى خود را مربوط به بينى شان مى دانند به همين دليل 

درمان هاى روانشناختى براى اين بيماران مى تواند، آنها را از جراحى هاى بى نتيجه نجات دهد.» 
وى ادامه دارد: «تجربه نشان داده است به دليل آنكه منشا بدريخت انگارى زمينه روانى دارد، حتى 
در صورت انجام اعمال جراحى زيبايى موفقيت آميز هم اين گروه از افراد از نتيجه عمل راضى 
نخواهند بود و تصوير نازيبايى از چهره خود تصور مى كنند.» به گفته نراقى، در پنجمين كنگره 
خاورميانه اى راينولوژى و جراحى پالستيك صورت، تازه ترين دستاوردها در زمينه جراحى هاى 
ترميمى و زيبايى بينى، جراحى هاى اندوسكوپيك بينى، سينوس و قاعده جمجمه، جراحى هاى 
پالستيك و ترميمى و صورت، روش هاى غيرجراحى و جراحى جوان سازى صورت، راينولوژى 
كودكان، جراحى ماگزيلوفاسيال، تومورهاى صورت و... از سوى استادان نام آور و مدرسان شهير 
آكادمى گوش و گلو و بينى آمريكا ارائه مى شود. رئيس انجمن تحقيقات راينولوژى ايران تاكيد كرد: 
«براى ترسيم وضع مطلوب علمى، اطالع از وضع موجود چه در حوزه بيماران اعم از طيف هاى 
آمارى تقاضا براى جراحى ها، مراجعات سرپايى، عوارض پس از عمل و ... و چه در سمت 
متخصصان مشتمل بر نيازهاى آموزشى و مهارتى، رويكردهاى خرد و كالن حرفه اى و ارتباط 
بين تخصصى، ضرورت برپايى نشست ها و هم انديشى هاى علمى احساس مى شد كه برپايى اين 

كنگره اقدامى همسو با اين اهداف به شمار مى رود.» نراقى با بيان اينكه درك حضور بزرگان علمى 
جهان در كشور عالوه بر تقويت شادابى علمى و حرفه اى در ميان پزشكان، به تثبيت جايگاه كشور 
به عنوان قطب آموزشى - پژوهشى راينولوژى و جراحى پالستيك صورت يارى خواهد رساند، 
تصريح كرد: «اينكه جراحان ايرانى عالوه بر مسلح بودن به جديدترين دستاوردهاى دانشى و 
مهارتى و دسترسى به ابزارها و فناورى هاى نوين، قادرند كيفيت بااليى از جراحى و درمان را در 
همكارى با ساير بخش هاى درمانى و بهداشتى به نمايش بگذارند، جزء افتخارات كشوراست.»  
وى كمترين دستاورد چنين فضايى را كاهش حداكثرى عوارض پس از عمل، افزايش رضايت 
بيمار و نيز هدايت افكار عمومى به سمت كاهش جراحى هاى غيرضرورى و جلوگيرى از تحميل 

هزينه هاى غيرضرورى به سيستم بهداشتى و درمانى ذكر كرد.
 در پنجمين كنگره خاورميانه اى راينولوژى و جراحى پالستيك صورت كه در مركز همايش هاى 
رازى تهران برگزار شد، تنديس يك عمر فعاليت علمى و حرفه اى ثمربخش كه مزين به نام پروفسور 
فضل اهللا رضا، انديشمند ايرانى معاصر است، به پيترو پالما، رئيس آكادمى جراحى پالستيك، صورت 

اروپا و رئيس فدراسيون جهانى انجمن هاى جراحى پالستيك صورت اعطا شد.

20درصد متقاضيان جراحى زيبايى بينى، انجمن
اختالل بدريخت انگارى دارند 

راديولوژى

رئيس انجمن راديولوژى ايران با اشاره 
مراكز  در  راديولوژيست  كمبود  به 
دولتى گفت:«با وجود كافى بودن تعداد 
خصوصى،  مراكز  در  راديولوژيست ها 
نبود جذابيت براى فعاليت در  به دليل 
دولتى  مراكز  غيرخصوصى،  بخش هاى 
با كمبود راديولوژيست روبرو هستند.» 
برپايى  مناسبت  به  جالل شكوهى 
سى ويكمين كنگره راديولوژى ايران كه 15 
تا 18 ارديبهشت ماه امسال در برج ميالد 
برگزار مى شود، اظهار داشت: «هم اكنون 
به دليل هزينه هاى باال و تعرفه هاى كم و 
غيرواقعى، بسيارى از مراكز راديولوژى كه 
در آن تنها راديولوژى و سونوگرافى انجام 
مى شود، تعطيل شده اند و پيش بينى مى شود 
با ادامه اين روند، در سال هاى آينده شاهد 
تعطيلى مراكز جامع راديولوژى (مراكزى 
كه در آن سى تى اسكن، MRI، آنژوگرافى، 
تراكم استخوان و ... انجام مى شود) نيز در 
كشور باشيم.» وى از دخالت ساير رشته ها 
در رشته راديولوژى به عنوان ديگر معضل 
اين رشته نام برد و تصريح كرد: «در حالى 
كه قانون به متخصصان ديگر رشته ها اجازه 
داده است كه از دستگاه هاى راديولوژى 
ابزار  يك  عنوان  به  سونوگرافى  مانند 
تشخيصى و نه كسب در آمد بهره ببرند، 
متاسفانه شاهديم دستگاه هاى مذكور به 
منابعى براى كسب سود از سوى ديگر 
متخصصان به ويژه متخصصان رشته زنان 
و زايمان تبديل شده است.» جالل شكوهى 
با اشاره به اينكه برخى از اين متخصصان 
در حوزه هاى خارج از تخصص خود نيز 
در زمينه راديولوژى به فعاليت مشغولند، 
خاطرنشان كرد: «راديولوژيست در زمينه 
تشخيص بيمارى ها به كل بدن اشراف 
دارد اما متخصصان ديگر رشته ها هر يك 
تنها در حوزه هاى تخصصى خود قادر 
به تشخيص هستند، اما شاهديم كه در 
مواردى متخصص زنان و زايمان نسبت به 

سونوگرافى كبد نيز اقدام كرده است.»
وى با اشاره به پيشرفت هاى تكنولوژى 
كه رشته راديولوژى را متحول كرده است، 
اين  تشخيصى  «ابزارهاى  داشت:  اظهار 
رشته هر روز دقيق تر و البته گران تر وارد 
بازار مى شود تا جايى كه قيمت برخى 
 700 تا   500 سونوگرافى  دستگاه هاى 
ميليون تومان است، اما متاسفانه شاهديم، 
خريد  با  رشته ها  ديگر  متخصصان 
مى خواهند،  ميليونى   80-70 دستگاهى 
همان كار راديولوژيست را انجام دهند 
با  اين دستگاه ها  كه طبيعى است دقت 
دستگاه هاى حرفه اى راديولوژى قابل قياس 
نيست.» به گفته رئيس انجمن راديولوژى 
ايران، متاسفانه در موقع تعرفه گذارى براى 
اين صنف به اين نكته توجه نمى شود كه 
هزينه هاى باالى دستگاه هاى راديولوژى 
به همراه مواد مصرفى سبب گرانى بهاى 
خدمات اين رشته شده است وگرنه دستمزد 
راديولوژيست ها كمتر از متخصصان ديگر 
رشته هاست. وى با بيان اينكه قيمت يك 
دستگاه MRI كه ده سال پيش 850 ميليون 
تومان بود، در حال حاضر 4/5 ميليارد تومان 
است،گفت: «با وضعيت فعلى بانك ها براى 
اعطاى وام، هيچ كس حاضر به تاسيس مراكز 

جديد جامع راديولوژى در كشور نيست.»

سپيد: شرايط اطالق عنوان «ساخت 
توليد  پزشكى  تجهيزات  به  ايران» 
و  نظارت  مديركل  شد.  اعالم  داخل 
ارزيابى تجهيزات و ملزومات پزشكى 
و  تسهيالت  درباره  بهداشت  وزارت 
حمايت ويژه از توليدكنندگان داخلى 
در سال جارى عنوان كرد: «ضمن آنكه 
استانداردهايى را براى ارتقاى كيفيت 
توليدات داخلى ابالغ و اعالم خواهيم 
كرد، عنوان «ساخت ايران» را اجرايى 
مى كنيم و كاالهايى كه درصد بااليى 
از آنها در كشور توليد مى شوند، عنوان 
«ساخت ايران» به آنها تعلق مى گيرد و 
حمايت دوچندانى از آنها به عمل خواهد 

آمد.»
 به گزارش ستاد برگزارى هجدهمين 
هلث،  ايران  بين المللى  نمايشگاه 
مهندس سيد حسين صفوى با اشاره 
نمايشگاه هايى،  برگزارى  تاثير  به 
رونق  و  معرفى  در  هلث  ايران  چون 
توليد تجهيزات پزشكى داخلى اظهار 
كرد: «هر ساله نمايشگاه ايران هلث به 
عنوان يكى از بزرگ ترين رويدادهاى 
تجهيزات پزشكى دركشور برپا مى شود 
و وسيع ترين نمايشگاه در اين حوزه در 

سطح كشور است.»
 وى افزود: «معموال نمايشگاه هاى 
برگزار  جانبى در كنگره هاى مختلف 
تخصصى  نمايشگاه  اما  مى شود، 
تجهيزات پزشكى ايران هلث بيشترين 
مخاطبان را در جامعه پزشكى، مراكز 
آخرين  و  دارد  درمانى  و  تحقيقاتى 
تكنولوژى هاى روز ايران و جهان را به 
نمايش مى گذارد و فرصت مناسبى را 
فراهم كرده تا فعاالن اين حوزه بتوانند 

دستاوردهاى خود را معرفى كنند.»
مديركل نظارت و ارزيابى تجهيزات 
و ملزومات پزشكى وزارت بهداشت 
درباره وضعيت توليد تجهيزات پزشكى 
در مقايسه با چند سال گذشته گفت: 
«طى چند سال گذشته به علت تحميل 
تحريم هاى ظالمانه به كشور تكيه ما بر 
توليدات داخل توسعه پيدا كرد و اين 
مسئله كامال مشهود بوده است و خود 
نيز نشان  ايران هلث  را در نمايشگاه 

مى دهد.»
«تكيه  داد:  ادامه  صفوى  مهندس   
اصلى طرح تحول نظام سالمت كه از 
سال گذشته به اجرا در آمده است نيز بر 
توانمندى هاى داخلى بود، زيرا مى توان 
به عنوان منبعى كه تداوم بيشترى دارد، 

روى آن حساب كرد.
 به همين خاطر رونق اقتصادى در 
بخش توليد بيشتر از سال هاى گذشته 
اتفاق افتاده است.» وى در پاسخ به اينكه 
آيا نسبت واردات به صادرات تجهيزات 
و ملزومات پزشكى تغيير كرده است، 
گفت: «در مقايسه يك سال اخير با مدت 
مشابه سال گذشته مى توان گفت باوجود 
واردات  تعداد  افزايش  اندكى  اينكه 
از حيث مصرف داشتيم، از نظرميزان 
ارزبرى، افزايشى نداشته ايم ارزش اين 

رقم ثابت مانده است.»

تجهيزات

سپيد:رئيس انجمن علمى مغز و اعصاب گفت: «از حدود 10 سال پيش تاكنون دنبال مراكز 
سكته هاى مغزى در كشور بوده ايم تا اگر كسى با مشكل مغزى مواجه شد بتواند به مراكزى كه 
ويژه اين اختالل است، مراجعه كند.» حسين پاكدامن افزود: «آمارها در ايران نشان مى دهد كه 
سن ابتال به سكته هاى مغزى در كشور 10 سال نسبت به ساير كشورها كاهش پيدا كرده است. 
 R-TPA اگر نتوانيم سن ابتال به سكته هاى مغزى را افزايش دهيم. در حال حاضر آمار مصرف
در كشورهاى پيشرفته 15 درصد بوده در حالى كه اين دارو كه براى حل شدن لخته خون ناشى 
از سكته هاى مغزى به كار مى رود، در كشور نيم درصد است.» وى افزود: «بعد از انقالب، تعداد 
نورولوژيست ها در كشور كمتر از 20 نفر بود زيرا، آن زمان اين رشته مستقل نبود و به مقدار قابل 
توجهى به روانپزشكى و بخشى از آن نيز به جراحى مغز و طب داخلى وابسته بود. اكنون تعداد 

متخصصان مغز و اعصاب به 1023 نفر رسيده و تعداد روانپزشكان 1800 نفر است.»

سپيد: رئيس انجمن متخصصان داخلى ايران گفت:  «تعرفه پايين متخصصان داخلى باعث شده تا 
بسيارى از آنها براى تأمين مايحتاج خود به تجويز آزمايش و خدمات پاراكلينيك روى بياورند 

و وقت كمترى را براى بيمار اختصاص دهند.»
ايرج خسرونيا افزود: «وزارت بهداشت سعى كرده مشكالت را حل كند و تعرفه ها را افزايش 
دهد، اما امسال با وجود تورم 22 تا 25 درصدى فقط نرخ تعرفه 15 درصد افزايش يافته يعنى ما 
زير خط تورم هستيم، درآمد ما كمتر مى شود و اين شامل بيمارستان هاى خصوصى هم مى شود 
كه اكثراً بدهكارند و به بسته شدن آنها ختم خواهد شد، بنابراين اميدواريم در تنظيم تعرفه هاى 

سال هاى بعدى ما نيز دخالت كنيم.»
وى ادامه داد: «شوراى عالى بيمه تعرفه متخصصان داخلى را 35 هزار تومان تأييد كرد، اما در 
هيأت دولت به 30 هزار تومان كاهش يافت كه اين مورد اعتراض متخصصان داخلى است، چون 

درآمد آنها فقط از طريق نسخه نويسى است و جراحى انجام نمى دهند.» رئيس انجمن متخصصان 
داخلى ايران گفت: «هدف ما از اعتراض به اين تعرفه اين است كه فاصله درآمدها را كم كنيم در 
نتيجه يا بايد تعداد ويزيت بيمار ها را افزايش دهيم يا تعرفه واقعى شود اين در حالى است كه 
هر پزشك توانى دارد و در يك ساعت نمى تواند بيش از 6 بيمار را معاينه كند.» خسرونيا گفت: 
«در حال حاضر وقتى پزشك فرصت معاينه كافى را ندارد و به جاى يك ربع،ساعت، 5 تا 10 
دقيقه براى بيمارش وقت مى گذارد و به سمت تجويز خدمات پاراكلينيك و تجويز سى تى اسكن 
و آزمايش مى رود براى اين است كه درآمد خود را افزايش دهد، در حالى كه در گذشته اين طور 
نبود و پزشكان با تشخيص خوب به درمان مى رسيدند.» وى افزود: «اگر تعرفه واقعى باشد و 
مسائل مالى پزشك را تأمين كند، متخصصان ديگر به سمت استفاده از خدمات پاراكلينيك كمتر 

مى روند و فضاى درمان كشور درست و منطقى اداره خواهد شد.»

سپيد: نايب رئيس انجمن پزشكان عمومى با اشاره به اينكه 30هزار پزشك عمومى، ديگر طبيب 
نيستند، گفت:  «الزم نيست دولت بيايد خدماتى را كه در سطح يك، قابل ارائه توسط پزشك 
عمومى است با قيمت گران تر از پزشكان تخصصى و فوق تخصصى خريدارى كند.» عزت اهللا 
گل عليزاده اظهار كرد: «در تمامى نظام هاى سالمت توجه ويژه اى به پزشكان عمومى صورت 
مى پذيرد، اما در كشور ما نه تنها به اين همكاران توجه نشده است، بلكه برنامه مشخصى هم 
براى آنها وجود ندارد.» وى عنوان كرد: «وزارت بهداشت برنامه هايى را براى تغيير نظام آموزش 
پزشكى عمومى در دست تدوين دارد، كه در صورت اجرا دانشجوى پزشكى بعد از 5 سال 
آموزش به سمت پزشكى خانواده يا ساير تخصص ها  گرايش پيدا مى كند.» وى با تأكيد براينكه 
برنامه پزشك خانواده يكى از ضرورت هاى نظام سالمت براى برون رفت از مشكالت است، 

تصريح كرد: «ناگزير به بازنگرى در كريكولوم آموزشى پزشكى عمومى هستيم.»

انجمن متخصصان داخلى ايران
هدف از اعتراض، كاهش فاصله درآمدى

انجمن پزشكان عمومى
30هزار پزشك عمومى، ديگر طبيب نيستند

انجمن علمى مغز و اعصاب ايران 
آخرين آمار متخصصان مغز و اعصاب و روانپزشكان كشور

تعرفه هاى كنونى 
باعث تعطيلى مراكز 
راديولوژى مى شود

مديرعامل شركت فنى ارتوپدى ايران در گفتگوى اختصاصى با سپيد

  پديده مظفرى

مديرعامل شركت فنى ارتوپدى ايران، هرگونه 
قضاوت در خصوص وضعيت نمايشگاه امسال 
در مقايسه با سال هاى گذشته را منوط به گذشت 
زمان دانست و گفت: «در واقع از آنجا كه هنوز 
وارد گود نشده ايم، نمى توان گفت هجدهمين 
نمايشگاه ايران هلث نسبت به قبل چه تغييراتى 
داشته است.» پرويز سليمانى ادامه داد: «اما آنچه 
قابل پيش بينى است، اين است كه برگزارى اين 
نمايشگاه هر سال با قوت بيشترى انجام مى شود. 
امسال نيز اميدواريم كه نمايشگاه خوبى را در پيش 
رو داشته باشيم و آن چنان كه از ظواهر امر پيداست، 

گواه بر همين است.» 
وى ضمن پرقدرت خواندن كادر فعال در 
صنعت سالمت ايران به حضور پررنگ مسئوالن 
اشاره كرد و گفت:  انجمن تجهيزات پزشكى 
«بنده از سال 68  در اولين نمايشگاه بين المللى 
تجهيزات پزشكى كه در آن زمان «ايران مد» نام 
داشت و هر سال برگزار مى شد حضور داشتم 
و طبيعى است كه هر سال برگزارى اين دست 
نمايشگاه ها، با افت و خيزهاى فراوان روبرو بود. 
از   همان سال تا كنون تنها يك بار برگزارى اين 
رويداد، از اختيار انجمن سلب شد و در مقابل 
انجمن نيز نمايشگاه را تحريم كرده بود. جداى اين 
اتفاق روند برگزارى نمايشگاه در گذشته حالت 
طبيعى داشته و همواره با نقاط ضعف و قوت روبرو 

بوده است.»
سليمانى با اشاره به فعاليت برخى شركت ها 
كه مواد اوليه آنها وابسته به خارج از كشور است، 
تصريح كرد:«اين شركت ها در زمان اعمال تحريم، 
دچار مشكل شدند. آن بخشى از فعاليت شركت 
ما نيز مانند قطعات دست و پاى مصنوعى كه مواد 
اوليه آن از كشور آلمان وارد مى شد، االن با مشكل 
مواجه است و شرايط به گونه اى شده كه ما را وادار 

كرده يا اين خدمت را انجام ندهيم يا به اجبار بيماران 
را به سمت استفاده از محصوالت چينى و ايرانى 
سوق دهيم كه متاسفانه از كيفيت بااليى برخوردار 
نيستند.» وى افزود: «اگرچه اين محصوالت كه در 
داخل تهيه مى شود به دليل تحريم ها دچار افزايش 
قيمت شده، اما در مجموع فرايند توليد آنها به آسانى 

صورت گرفته و در اختيار افراد قرار مى گيرد.»
سليمانى با بيان اينكه شركت فنى ارتوپدى 
ايران به نوعى توليدكننده محصوالت به حساب 
مى آيد، خاطرنشان كرد: «اگر قطعه اى از دست و 

پاى مصنوعى از كشور آلمان يا هر وسيله ديگرى 
را از ساير كشور ها نظير كره و تايلند وارد مى كنيم، 
آنها را در شركت مونتاژ مى كنيم و به اين شكل 
نيست كه قطعات را به صورت تكميل و ساخته 
شده وارد كنيم. لذا در صورتى كه مواد اوليه دست 
مصنوعى يا الكترونيكى با قطعات نامرغوب چينى 
تحويل مشترى شود، امكان دارد در حين استفاده 
آسيب ديده و به فرد مصرف كننده ضربه بزند. پس 
اگر اين محصوالت با   همان قيمت اما از كشورهاى 
معتبر وارد شوند، شرايط به نفع ما و بيماران تمام 

مى شود.» وى با اشاره به اينكه كشور آلمان بعد از 
جنگ جهانى دوم حرف اول را در زمينه ارتوپدى 
اين  از  محصول  «واردات  كرد:  اظهار  مى زند، 
كشور باعث مى شود، بيمار تا 12 سال بتواند از 
اين محصول با كيفيت استفاده كند بدون اينكه 
كوچك ترين مشكلى براى او به وجود آيد، اما با 
وجود تحريم ها و استفاده از اجناس بى كيفيت اين 

امكان و رضايت وجود ندارد.»
وى ادامه داد: «شركت فنى ارتوپدى ايران به 
مدت 31 سال است كه به فعاليت مشغول است و 
زمانى كه نگاهى به اين مدت مى كنيم به اين نتيجه 
مى رسيم كه روز به روز فعاليت ها را محدود كرده 
و تعديل نيرو انجام داده ايم. مثال بخشى از كارهاى 
پروتز دست را به مدت 2 سال است كه ديگر انجام 
نمى دهيم. چراكه يا بايد از قطعات مرغوب استفاده 
كنيم كه اين امر به صالح كشور نيست، يا بايد مانند 
سابق از قطعات نامرغوب و با كيفيت استفاده كنيم 
كه اين مواد در حال حاضر و با وجود تحريم ها 
در دسترس نيست. با قيمت هاى كنونى نيز توليد 
اين محصوالت صالح نيست و در واقع شرايط به 
گونه اى شده كه توليد اين مواد از عهده هر كسى 

بر نمى آيد.»
نمايشگاه  برگزارى  يادآورى  با  سليمانى 
بغداد در سال 91 گفت: «در آن سال از طرف 
انجمن توليدات تجهيزات و ملزومات پزشكى و 
نيز يارانه اى كه از سوى دفتر رياست جمهورى 
اختصاص يافته بود، ما به عنوان اولين نمايشگاه 
كرديم.  شركت  بغداد  در  پزشكى  تجهيزات 
بغداد در خواست  از مسئولين  آنجا خيلى  در 
داشتند كه اين قطعات در عراق نيز استفاده شود. 
اما متاسفانه شرايط و جو منطقه و كشور طورى 
است كه نمى توان اطمينان كرد و با خيال آسوده 
نسبت به بازگشت سرمايه اميدوار بود. در واقع 
مقدارى امنيت بايد برقرار شود تا دو طرف بتوانند 

به همكارى هاى مشترك ادامه دهند.»

تسهيالت ويژه مشكلى دسترسى به مواد اوليه با كيفيت
وزارت بهداشت 

براى توليدكنندگان 
داخلى 

ايران     هلث



ميگرن معمولي: اين نوع ميگرن كه 
شايع ترين نوع ميگرن است، معموال با 
عالئم چشمي همراه نيست، اما ممكن 
است درد آن در اطراف يا دور چشم ها 
احساس شود. در ميگرن معمولي سردرد 
لزوما يك طرفه نيست و ممكن است، درد 
در تمام سر احساس شود. حمله ميگرن 
معمولي اغلب ظرف چند ساعت تا چند 

روز بهبود مي يابد.
ميگرن چشمي: در اين نوع ميگرن كه 
اغلب در افراد مسن تر تظاهر مي كند، فرد 
مبتال عالئم چشمي ميگرن را دارد، اما به 
سردرد مبتال نمي شود. عالئم بصري ميگرن 
چشمي عبارتند از : 1) لكه سياهرنگ كه با 
خطوط زيگزاگ براق رنگي لرزان احاطه 
شده است، 2) تاريك شدن يك سمت 
ميدان بينايي، 3) تنگ شدن تدريجي ميدان 
بينايي از محيط به مركز، به طوري كه فرد 
احساس مي كند، بيرون را از داخل يك 
سوراخ كوچك تماشا مي كند، 4) دوبيني 
گذرا. معموال شروع و خاتمه اين عالئم 
حالت تدريجي دارد و حداكثر پس از 
60 دقيقه به طور كامل برطرف مي شود. 
در صورتي كه اين عالئم به طور كامل 
بهبود پيدا نكند، الزم است بررسي كاملي 
براي مشخص شدن علت آن انجام گيرد، 
چون گاهي اوقات بيماري هاي جدي مثل 
مي تواند  مغزي  عروق  ناهنجاري هاي 
عالئم بصري مشابه ميگرن چشمي ايجاد 
كند، اما در اين بيماري ها نقايص بينايي 
ايجاد شده به طور كامل برطرف نمي شود.

نوع  شبكيه  ميگرن  شبكيه:  ميگرن 
خاص نادري از بيماري ميگرن است كه 
در اثر انقباض موقت سرخرگ هاي شبكيه 
اتفاق مي افتد و يك اختالل بينايي گذرا و 
برگشت پذير ايجاد مي كند. اختالل بينايي 
ميدان  از  بخشي  شدن  سياه  به صورت 
بينايي در يك چشم يا حتي كوري كامل 
يك چشم تظاهر مي كند كه كمتر از يك 
ساعت طول مي كشد و به طور كامل بهبود 
مي يابد. اختالل بينايي در ميگرن شبكيه 
ممكن است با سردرد همراه باشد يا نباشد. 
البته از آنجا كه برخي از بيماري هاي جدي 
قلبي عروقي هم مي توانند، عالئم مشابهي 
در چشم ايجاد كنند. در صورت بروز 
اين عالئم، الزم است فرد مبتال كامال از 
لحاظ ساير بيماري ها بستري شود و تنها 
در صورتي كه هيچ بيماري ديگري يافت 
نشود، مي توان تشخيص ميگرن شبكيه را 

مطرح كرد.

انواع ميگرن    

بدانيــم
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 مهرداد منصوري 
متخصص ارتوپدي ـ جراح لگن و مفصل ران 

در عمل جراحي تعويض مفصل ران، پزشك 
جراح ارتوپد، مفصل ران بيمار را كه خراب 
شده، برداشته و به جاي آن يك مفصل مصنوعي 
مي گذارد. در شماره گذشته، مطالب ابتدايى در 
مورد اين جراحى از نظر گذشت. در ادامه، روند 
انجام بيهوشى و جراحى توضيح داده خواهند 

شد.

روند انجام بيهوشى
توسط  ابتدا  بيمار  جراحي،  شروع  براي 
بيهوش  همكارانش  و  بيهوشي  متخصص 
يا  بيهوشي  شروع  براي  مي شود.  بي حس  يا 
بي حسي، ابتدا بيمار به پشت روي تخت دراز 
كشيده و سوزن هاي مخصوصي به نام آنژيوكت 
به يك دست يا هر دو دست بيمار زده مي شود. 
اينها لوله هاي باريك پالستيكي هستند كه قبل و 
در حين و بعد از جراحي، دارو، سرم و خون از اين 
طريق به بدن بيمار رسانده مي شود. بسيار ديده 
شده كه بيماران تمايل دارند در حين جراحي نوعي 
خاصي از بي حسي يا بيهوشي براي آنها استفاده 
شود. بعضي ها تمايل دارند كه كامال بيهوش 
شوند و  در حين جراحي اصال چيزي نفهمند و 
بعد از عمل جراحي بيدار شوند. بعضي از افراد 
از بي حسي ناحيه اي كه با استفاده از تزريق ماده 
بي حسي در ناحيه كمر انجام مي شود، وحشت 
دارند و فكر مي كنند بعد از جراحي، كمر آنها 
ضعيف مي شود. بعضي ديگر كه بيماري داخلي 
خاصي مثل بيماري هاي قلبي يا ريوي دارند، فكر 
مي كنند كه اگر بيهوش نشوند و بي حس شوند، 

خطر كمتري آنها را تهديد مي كند. 
ذكر اين نكته مهم است كه صالحيت دارترين 
كسي كه مشخص مي كند، بيمار را بايد به چه 
آماده كرد، پزشك  براي عمل جراحي  روش 
متخصص بيهوشي است. وي با در نظر گرفتن 
بيماري هاي  بيمار،  سن  مثل  مختلفي  عوامل 
زمينه اي كه بيمار ممكن است داشته باشد، نوع 
عمل جراحي و بسياري عوامل ديگر بهترين 
و مناسب ترين انتخاب را براي بيمار در نظر 

مي گيرد. وي براي اين تصميم سال ها آموزش 
ديده و تجربه دارد. پس بهتر است تصميم گيري 
در مورد نوع بي حسي يا بيهوشي، به متخصص 
بيهوشي سپرده شود، مگر در مواقعي كه ايشان 
بيمار را در انتخاب بين دو يا چند روش آزاد 

مي گذارد. 
براي بي حسي كمري، بيمار را روي تخت 
مي نشانند و پزشك متخصص بيهوشي، داروي 
خاصي را با سوزن بسيار باريكي به پشت كمر وي 
وارد مي كند. سپس بيمار دراز مي كشد. بعد از 
2-1 دقيقه هر دو پاي بيمار از كمر به پايين بي حس 
مي شود. ممكن است تزريق ماده بي حسي به كمر 

بيمار در حالت خوابيده به شانه انجام شود. 
بيهوشي عمومي هم معموال با تزريق داروهاي 
خاص به درون رگ بيمار و يا تنفس داروهاي 

بيهوشي از راه ماسك تنفسي انجام مي شود. 
بعد از انجام بيهوشي يا بي حسي، بيمار را در 
وضعيت مناسب جراحي روي تخت جراحي 
توسط  جراحي  محل  سپس  و  مي دهند  قرار 
محلول هاي خاص كامال شسته و ضدعفوني 
مي شود. پس از آن محل جراحي مجددا توسط 
جراح با محلول هاي خاص ضدعفوني مي شود. 
جراح و همكاران وي پارچه هايي را روي بيمار و 
در اطراف محل جراحي به نحوي قرار مي دهند كه 
فقط پوست محل جراحي نمايان بوده و بقيه بدن 
بيمار در زير پارچه قرار گيرد. تمام اين تمهيدات 
براي اين است كه محل جراحي حتي االمكان 
ميكروب كمتري داشته باشد تا خطر عفونت بعد 

از جراحي كاهش يابد. 

ساختمان مفصل مصنوعي لگن 
مفصل مصنوعي لگن يا ران از يك گوي يا كره 
از جنس فلز و يك كاسه از جنس پالستيك ساخته 
شده است. به منظور اتصال جزء كروي به تنه 
استخوان ران، به كنار گوي، دسته اي متصل شده 
كه در حين عمل جراحي درون كانال مدولري 
استخوان ران قرار مي گيرد (استخوان ران به شكل 
يك لوله توخالي است و كانال داخلي آن را كانال 

مدولري مي نامند.) 
جنس دسته (كه به آن «استم» Stem هم 

اشكال  وبه  بوده  تيتانيوم  فلز  از  مي گويند) 
گوناگون طراحي و ساخته مي شود. قسمت گوي 
يا سر، معموال از آلياژ كروم ـ كبالت يا از مواد 
سراميكي (اكسيد آلومينيوم يا اكسيد زيركونيم) 
ساخته مي شود. سطح رويي اين گوي را بسيار 
صاف و صيقلي مي سازند تا به راحتي در درون 

كاسه حركت كند. 
كاسه را معموال از نوع پالستيك بسيار مقاوم 
و از نوع خاصي از پلي اتيلن مي سازند. البته گاهي 
از  كاسه هايي  از  پلي اتيلن،  از  استفاده  به جاي 
جنس سراميك يا فلز هم استفاده مي شود. پس در 
سطح مفصلي يك مفصل مصنوعي ران، در واقع 
فلز يا سراميك از يك طرف، فلز، يا سراميك يا 
پالستيك در طرف ديگر در تماس قرار مي گيرد. 
مورد استفاده ترين آنها مفصل شدن سر فلزي با 
كاسه پالستيكي است. در انواع جديد مفصل 
مصنوعي ران، كاسه پالستيكي درون كاسه فلزي 
ديگري قرار مي گيرد و اين كاسه فلزي است كه در 

تماس با استخوان لگن قرار خواهد گرفت. 
موادي كه در ساخت اين مفاصل مصنوعي 
به كار مي روند، با بدن سازگارند و از طرف بدن 
دفع نمي شوند. اين مواد تا حد زيادي در مقابل 
سايش و زنگ زدگي مقاومند. به اندازه كافي 
قوي هستند تا بتوانند وزن بدن را تحمل كرده و 
شكسته نشوند و به اندازه كافي قابليت ارتجاعي 
دارند تا ترد و شكننده نباشند. بنابراين اين مفاصل 
و  استاندارد  با  و  پيشرفته  موارد  از  مصنوعي 
تكنولوژي بااليي ساخته مي شوند و همين عامل 

موجب باال بودن نسبي قيمت آنها است. 

مراحل قرار دادن مفصل مصنوعي ران 
در ناحيه لگن 

مفصل  تعويض  انجام عمل جراحي  براي 
ران، ابتدا پوست روي مفصل ران و عضالت زير 
آن شكافته شده و به كنار زده مي شوند تا مفصل 
ران مشخص شود. با بازكردن كپسول مفصلي، 
استخوان سر ران و استابولوم نمايان مي شوند. 
سر استخوان ران كه ساييده شده و آسيب ديده 
و قسمتي از گردن استخوان ران از بقيه استخوان 
جدا شده و از بدن خارج مي شوند. سپس ران به 

كنار زده مي شود تا حفره استابولوم كامال نمايان 
شود. 

شده  تخريب  مفصلي  غضروف  باقيمانده 
كه سطح داخلي حفره استابولوم را پوشانده، با 
رنده هاي خاصي تراشيده و خارج شده و سپس 
استابولوم  حفره  داخل  در  پالستيكي،  كاسه 
باقيمانده استخوان  كارگذاري مي شود. سپس 
ران براي كارگذاري استم آماده مي شود. به اين 
صورت كه با وسايل خاصي كانال مدولر ران 
گشادتر شده تا شكل دسته يا استم را به خود 
بگيرد و سپس اين استم يا دسته درون اين كانال 
مدولوري آماده شده قرار مي گيرد. در آخر، سر 
مفصل مصنوعي در داخل كاسه پالستيكي قرار 

مي گيرد تا مفصل مصنوعي آماده كار شود. 
بر حسب اينكه اتصال سر و كاسه مصنوعي با 
استخوان بدن به چه طريقي انجام مي شود، مفصل 
مصنوعي را به دو دسته سيماني و غيرسيماني 

تقسيم مي كنند. 
در نوع سيماني براي اتصال دسته يا استم به 
داخل كانال مدولر و براي اتصال كاسه پالستيكي 
به استخوان لگن، از چسب مخصوصي به نام 
مفاصل  در  مي شود.  استفاده  ارتوپدي  سيمان 
مصنوعي بدون سيمان، سطح رويي دسته يا استم 
را با استفاده از روش هاي مخصوص فلزكاري 
به صورتي در مي آورند كه داراي برجستگي و 
فرورفتگي ها و خلل و فرج بسيار ريز (در حد زير 

مقياس ميلي متر) مي شود. 
جراح ارتوپد اين دسته را مستقيما و بدون 
مي  كند.  مدولري  كانال  داخل  وارد  واسطه اي 
درعرض چند ماه بعد از جراحي، استخوان ران 
كه در تماس با فلز است، به دورن اين خلل و فرج 
رشد كرده و به اين ترتيب به فلز متصل مي شود. 
در مورد كاسه هم همين اقدام صورت مي گيرد. به 
اين صورت كه كاسه پلي اتيلني درون كاسه فلزي 
ديگري قرار مي گيرد و سطح خارجي اين كاسه 
فلزي به همان ترتيب كه در مورد استم گفته شد، 

به استخوان لگن متصل مي شود. 
در شماره آينده، اقدامات پس از عمل جراحى 

از نظر خواهد گذشت. 
ادامه دارد...

اقدام تشخيصى

سرطان  غربالگري   :UpToDate
تخمدان روشي است كه در آن، پزشكان 
به دنبال عالئم زودرس سرطان تخمدان 
در زناني هستند كه هيچ نشانه اي از 
به منظور  نمي دهند.  نشان  را  بيماري 
يك  از  سرطان،  نوع  اين  غربالگري 
 ،CA 125 نام  به  خوني  تست  نوع 
سونوگرافي يا هر دو استفاده مي شود. 
البته اين تست ها خيلي هم دقيق نيستند، 
اما پزشكان گاهي آنها را براي زنان در 
معرض خطر بيشتر سرطان تخمدان 

درخواست مي كنند. 
سرطان  غربالگري  انجام  متخصصان 
تخمدان را براي زناني كه در معرض 

خطر قرار ندارند، توصيه نمي كنند.
يافتن  غربالگري،  اصلي  هدف 
از  پيش  است،  سرطان  زودهنگام 
آنكه شانس رشد، گسترش يا ايجاد 
مشكالت را داشته باشد. البته متاسفانه، 
هنوز ثابت نشده كه غربالگري سرطان 
تخمدان واقعا به زنان كمك مي كند كه 

بيشتر زندگي كنند. 
CA 125، نوعي پروتئين در خون 
است كه سطح آن در خون زنان مبتال به 
سرطان تخمدان باال مي رود. البته مشكل 
اصلي آن است كه اين پروتئين، در موارد 
ديگر نيز ممكن است، افزايش يابد كه 
الزاما سرطان هم نيست. به همين دليل، 

خيلي هم دقيق نيست. 
انجام  حين  در  لگن:  اولتراسوند 
اولتراسوند لگني، بيشتر از روش داخل 
واژينال استفاده مي شود تا تصاوير بهتري 
ايجاد شود. اولتراسوندها مي توانند رشد 
غيرطبيعي تخمدان ها را نشان دهند، اما 
مشخص نمي كنند كه آيا آنها واقعا در اثر 
سرطان رشد غيرطبيعي دارند يا خير. 
گاهي اوقات، مشكالت كمتر جدي يا 
حتي تغييرات طبيعي كه در طول دوره 
قاعدگي يك زن رخ مي دهد، مي تواند 

باعث اين رشدها باشد.
 چه كسي بايد غربالگري شود؟ 
هنوز دقيقا مشخص نيست كه چه فردي 
تحت غربالگري قرار گيرد. اما در حال 
حاضر، متخصصان معتقدند غربالگري 
براي زنان در معرض خطر كم، مناسب 

نيست.
 اين افراد، شامل زناني هستند كه 
سابقه خانوادگي سرطان تخمدان را 
نداشته يا ژن سرطاني را حمل نمي كنند.  
غربالگري اغلب براي زناني مناسب 
است كه هنوز تخمدان هاي خود را 
داشته و در معرض باالي خطر باشند، 
يعني افرادي با سابقه خانوادگي سرطان 
تخمدان يا حامل ژني باشند كه خطر 

ابتال به بيماري را افزايش مي دهد.
بيشترين  معرض  در  كه  زناني 
خطر قرار دارند، شامل افرادي هستند 
يا  باشند   BRCA كه حامل ژن هاي
هستند(نوعي  لينچ  نشانگان  به  مبتال 
نشانگان ژنتيكي كه سرطان روده بزرگ 

غيرپوليپوز هم ناميده مي شود).

غربالگري سرطان 
تخمدان

براى دريافت روزنامه    سپيد  
 در كليه كشور( به جز تهران و كرج)

10 هزار تومان  به شماره كارت 6274121140075680 بانك اقتصاد نوين در 
وجه نشريه سپيد واريز  و شماره فيش واريزى را  به همراه آدرس 
به تلفن9 - 22887357     اعالم نماييد.

 اين هزينه اشتراك يك ماه شماست.

با 50                   تخفيف
 مشترك روزنا مه «سپيد»

 شويـد
ف

ارديبهشت 94    تخفيف تا پايان سپيد»

عمل جراحي تعويض مفصل ران چگونه انجام مى شود؟

روند انجام بيهوشى و جراحى تعويض مفصل    
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نيم قرن حضور انجمن 
فيزيوتراپى در ايران

 خسرو خادمى كالنترى
دبير علمى بيست و ششمين 

كنگره فيزيوتراپى ايران

اكنون كه در آستانه پنجاهمين سال تاسيس 
انجمن فيزيوتراپى ايران قرار داريم به يارى 
يزدان پاك و به همت تمامى فرهيختگان 
جامعه فيزيوتراپى ايران بيست و ششمين 
كنگره فيزيوتراپى ايران برگزار شد، به اميد 
و  تمامى همكاران  واالى  و همت  تالش 
اساتيد دانشگاه در ارتقاء كيفى اين حرفه 
دور  اميد  به  نيز  و  رو  پيش  سالهاى  در 
انديشى سياستگزاران نظام سالمت كشور 
نقش  در  مناسب  شرايط  كردن  فراهم  در 
ارائه  در  فيزيوتراپيست  همكاران  آفرينى 
ايران  بلند  سر  جامعه  به  بالينى  خدمات 

عزيز، قرار داريم. 
اهميت نقش انسان سالم در توسعه پايدار 
نظر  از  و  است  بديهى  اصل  يك  كشور، 
انديشمندان توجه به آن امرى ضرورى است. 
انسان سالم، انسانى است كه از لحاظ جسم 
و روان سالم بوده و بتواند در جامعه بطور 
موثرى ايفاى نقش كند. بى شك وجود خلل 
درهريك از اين دو عنصر، فرايند توسعه را 

مختل خواهد كرد. 
توسعه روز افرون زندگى شهرى در قرن 
بيستم و در ادامه آن در هزاره 21 با تغيير 
شيوه زندگى موجبات فقر حركتى در آحاد 
جامعه را فراهم آورده است. افزايش جمعيت 
سالمند كه به واسطه بهبود سطح سالمت، 
موازى با توسعه جوامع صنعتى روى داده 
است، باعث شده است كه مشكالت جسمى 
و روانى بيش از پيش در صدر توجه دست 

اندركاران نظام سالمت قرار گيرد. 
در مواجه با اين مشكالت روز افزون، 
از  بيش  نظام سالمت  نقش سياستگذاران 
پيش اهميت مى يابد. بالطبع در خط مقدم 
مواجهه با اين مشكالت جسمى–حركتى 
تخصص هاى بالينى همچون فيزيوتراپى قرار 
مى گيرند كه با توسل به دانش و مهارت خود 
در راه پيشگيرى و درمان اين اختالالت قدم 
برمى دارند. متاسفانه در بسيارى موارد به 
داليلى همچون روشن نبودن شرح وظايف 
برخى تخصص هاى بالينى و توجه افراطى 
بيماران،  به جاى صالح  صنفى  مصالح  به 
تداخالت بين رشته اى جايگزين همكارى 
تيمى چند تخصصى گرديده است. در اين 
ميان زيان ديدگان اصلى همانا بيماران هستند 
كه ناخواسته و ندانسته درگير اين مناقشات 

گرديده اند. 
آنچه به نظر مى تواند سر منشاء اين تقابل 
حرفه اى باشد، قرار گرفتن گروه هاى علوم 
زيرگروه  در  فيزيوتراپى  همچون  پزشكى 
رشته هاى علوم پايه به جاى بالينى است. 
نتيجه اين تقسيم بندى نادرست، كمرنگ 
شدن حضور اساتيد دانشگاه در مراكز درمانى، 
بى توجهى به سرفصل هاى بالينى در طراحى 
مقاطع تحصيالت تكميلى و توجه بيش از حد 

به تحقيقات غير كاربردى بوده است. 
جامعه  رويه  تغيير  شرايطى  چنين  در 
دانشگاهى و حضور پر رنگ تر در مراكز بالينى 
و بازنگرى سرفصل هاى مقاطع تحصيالت 
توجه  بالينى،  دروس  بر  تاكيد  با  تكميلى 
بيشتر به پژوهش هاى بالينى با توجه به نياز 
جامعه و نيز تالش تمامى فيزيوتراپيست هاى 
درمانى  كيفى خدمات  ارتقاء  در  پرتالش 
ارائه شده به بيماران، مناسب ترين رويكردى 
است كه موجبات تغيير در ديدگاه حاكم بر 
نظام سالمت كشور در برخورد با جايگاه 

فيزيوتراپى را فراهم خواهد آورد. 
در اين راستا انجمن فيزيوتراپى ايران با 
با  دانشگاه هاى سراسر كشور و  همكارى 
پشتيبانى تمامى همكاران فيزوتراپيست، هر 
ساله با برگزارى كنگره علمى فيزيوتراپى در 
صدد است تا با ايجاد تعامل فكرى و تبادل 
نظر، ضمن ارائه و به بحث گذاشتن خط 
مشى هاى مناسب براى جامعه فيزيوتراپى، 
ماحصل تالش هاى محققان را در همايشى 
فاخر و ارزشمند به معرض تماشاى ذهن هاى 
مشتاق و جوياى دانستن و آموختن بگذارند و 
در جلسات گرم و صميمى اين نشست علمى 
به گفتگو و بحث و تبادل نظر بپردازند. براى 
برگزارى نشستى پربار و برپايى موفق، كنگره 
مشتاق مشاركت و نقش آفرينى همه اساتيد، 

دانشجويان و محققان بزرگوار مى باشيم.
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 كامران اطهارى
فيزيوتراپيست ورزشى

 
باتوجه به اينكه سن بيمارى هاى قلبى در كل دنيا و به خصوص ايران پايين 
آمده است و اين امر باعث شده كه نياز رسيدگى به اين امر بيشتر احساس شود. 
خوشبختانه علم پزشكى در ايران به روز است و با كشورهاى پيشرفته برابرى 
مى كند. درايران درمان بيمارى هاى قلبى در رشته هاى پزشكى و پيراپزشكى 

 بسيارموفق بوده، ولى متاسفانه در بخشى از درمان ها كه به بازتوانى فرد 
برمى گردد،   بيمار   رها مى شود. سن بيمارى هاى قلبى در ايران 35 تا 40 سال 
پايين آمده است. باتوجه به اينكه فرد درسنين پايين مى خواهد در جامعه فعال 
باشد. اگر بخشى از درمان كه به آن بازتوانى و فيزيوتراپى مى گوييم، وجود 
نداشته باشد، بيمار نمى تواند به زندگى روزمره خود بازگردد. بازتوانى قلبى آن 
بخش از درمان است كه بيمار مورد ارزيابى قرار مى گيرد تا مشخص شود در 
چه وضعيت جسمى قرار دارد تا براساس آن بيماران تحت نظارت ويژه قرار 
  گيرند. اين بازتوانى قلبى توسط فيزيوتراپيست هاى ويژه قلبى و با استفاده از 
تشخيص  و  مى شود  انجام  دوچرخه  و  تردميل  مانند  ورزش هايى خاص 
داده مى شود كه بيمار در چه سطحى از مشكالت جسمى قرار دارد. اين 
برنامه هاى ورزشى به فرد كمك مى كنند تا به وضعيت جسمانى باالترى 
برسند و در    نهايت به زندگى عادى خود برگردند. در كشورهاى اروپايى 
كه بيمه هاى دولتى دارند، اگر فردى تحت درمان قلبى به هرشكلى قرار 
بگيرد، تا 2 سال تحت بازتوانى قلبى قرار مى گيرد و اگر فرد بيمار از اين 
عمل سرباز بزند، بيمه درمانى اش را قطع مى كنند. چون براى جامعه مهم 

است كه فرد به زندگى عادى برگردد و بيمار نيز درآينده، هزينه بيشترى 
براى دولت به بار نمى آورد. 

يك بيمارقلبى اگرهدايت نشود و تحت بازتوانى قلبى قرار نگيرد، نمى داند 
تا چه حدى فعاليت كند و هميشه نگران وضعيت جسمانى خود است. 
دارند،  رانندگى  يا  و  ورزشى  فعاليت  اجازه  كه  نمى دانند  افراد حتى  اين 
مى شوند.  كنترل وحل  بيمار  براى  بازتوانى  در حين  مسائل  اين  تمام  اما 
در ايران، بيمه ها 24 جلسه بازتوانى قلبى را تحت پوشش قرار مى دهند، 
اما تعداد مراكز مربوطه آنقدر كم هستند كه بسيارى از بيماران نمى توانند 
از اين مراكز استفاده كنند. اگر سيستم وزارت بهداشت بتواند افرادى را 
كه در خطر بيمارى هاى قلبى هستند، شناسايى كند. مثل افرادى كه مبتال 
به ديابت يا فشارخون هستند، با آگاهى و آموزش اين افراد، مى توانيم از 
گسترش اين بيمارى ها و هزينه هاى مربوط به آن جلوگيرى كنيم. در اين 
ميان بازتوانى قلبى مى تواند نقش پيشگيرى و درمان كننده داشته باشد. در 
تهران، چند مركز مهم، از جمله مركز قلب تهران، بيمارستان شهيد رجايى، 
بيمارستان دكتر شريعتى وجود دارند كه آمار بيمارنى كه به مراكز بازتوانى 

يادداشت

از بازتوانى قلبى تا فيزيوتراپى ورزشى

بررسى مصائب يك مقطع تحصيلى در حاشيه بيست و ششمين كنگره فيزيوتراپى

جدايى «دكتراى حرفه اى» از «فيزيوتراپى» 

 هادى عيار

بيست و ششمين كنگره فيزيوتراپى ايران با 
حضور گسترده متخصصين فيزيوتراپى و ساير 
رشته هاى مرتبط، ارديبهشت ماه سال جارى در 
محل هتل المپيك تهران برگزار شد. مراسم افتتاحيه 
اين كنگره با گزارش خادمى، دبير علمى كنگره و با 
سخنرانى خرم خورشيد و زالى رئيس سازمان نظام 
پزشكى، ابراهيمى رئيس انجمن فيزيوتراپى،  برگزار 
شد. حميدرضا خرم خورشيد رئيس دانشگاه علوم 
بهزيستى و توانبخشى به عنوان سخنران افتتاحيه 
كنگره، ضمن تاكيد بر اهميت و جايگاه رشته 
فيزيوتراپى در نظام سالمت؛ آمادگى كامل اين 
حرفه اى  و  علمى  ارتقاء  جهت  در  را  دانشگاه 
با  در سخنان خود  كرد. وى  اعالم  فيزيوتراپى 
توجه به باال رفتن ميانگين سنى جامعه، ضرورت 
توجه بيشتر به رشته فيزيوتراپى را مورد تاكيد قرار 
داد و بر تخصصى شدن خدمات فيزيوتراپى و 
ارتقاء علمى و حرفه اى آن به صورت همه جانبه 

تاكيد كرد. 
 .

تجميع برخى خدمات فيزيوتراپى 
لطمه هايى را به نظام تعرفه گذارى 

وارد كرده است
پيش از همه در مراسم افتتاحيه بيست و ششمين 
كنگره فيزيوتراپى به سراغ عليرضا زالى، رئيس 
سازمان نظام پزشكى رفتيم تا از او درباره وضعيت 
رشته فيزيوتراپى و امكان تأسيس دكتراى حرفه اى 
اين رشته بپرسيم. وى در تشريح وضعيت فيزيوتراپى 
كشور، گفت: «در سالهاى اخير سالمند شدن و 
به  صنعتى تر شدن جامعه سبب شده است كه 
توسعه فيزيوتراپى نياز داشته باشيم، همچنين تغيير 
الگوى زندگى فقر حركتى، تغيير سيماى بيمارى به 
سمت بيمارى هاى غيرواگير، افزايش بيمارى هاى 
قلبى- عروقى، رشد فزاينده تروما و حوادث، به 
همراه تغييرهاى شگرف جامعه ايرانى، در كنار 
سالمند تر شدن جامعه در اين مسئله تاثير گذاشته 
است. مهارت هاى جديد كسب شده در زمينه قلب 
و عروق، توانمندى  سالمندان، خدمات كودكان و 
معلوليت هاى پيچيده جديد نشان مى دهد كه نياز 

ما به فيزيوتراپى تغيير پيدا كرده است، همچنين ما 
نيازمند بازتعريف هويتى اين رشته هستيم.» 

خصوص  در  پزشكى  نظام  سازمان  رئيس 
چالش هاى فيزيوتراپيست ها، عنوان كرد: «تداخالت 
بين رشته اى صدمه زيادى به رشته فيزيوتراپى زده 
است. عالوه بر آن در تقسيم بندى اين رشته نيز 
مشكالتى وجود دارد كه ماهيت نرم افزارى داشته 
كه در اين تقسيم بندى رشته فيزيوتراپى در رديف 
رشته هاى علوم پايه قرار گرفته است. بسيارى از 
افراد كه شايستگى علمى الزم را نداشتند، در كسوت 
فيزيوتراپ نما ظاهر شدند و افراد غيرمتخصص در 
زمينه فيزيوتراپى ورزشى و سالمندان اظهار نظر 
مى كنند. اين مسئله به استقالل اين رشته لطمه وارد 
مى كند و انجمن فيزيوتراپى بايد با آموزش همگانى 
اين رشته را باز تبيين كند. باشگاه هاى ورزشى، 
نيز در زمينه  آرايشگاه ها و كلوپ هاى ورزشى 
فيزيوتراپى خدمت ارائه مى كنند و هر فرد ديگر 
در اين زمينه نبايد كار كند، همچنين فيزيوتراپى 
بر روش هاى علمى محكم مبتنى نيست اين مسئله 
آسيب  فراوانى به ارزش گذارى نسبى اين رشته 

وارد كرده است» 

نيازمند بازتعريف مجدد رشته 
فيزيوتراپى در كشور هستيم

رئيس سازمان نظام پزشكى ايران در جواب 
 به اين سوال كه چه راه حل هايى براى خروج از 
فيزيوتراپى  حرفه اى  دكتراى  تأسيس  بست  بن 
وجود دارد، با بيان اينكه درسال هاى گذشته رشته 
فيزيوتراپى در زمره رشته هاى علوم پايه دسته بندى 
مى شد، درحالى كه اين رشته بايد در زمره علوم 
بالينى طبقه بندى مى شد، اظهار داشت: «نيازمند 
رشته هاى  ميان  در  رشته  اين  مجدد  بازتعريف 
دانشگاهى هستيم. آنچه كه در نظام سالمت بايد 
به صورت هماهنگ به مردم ارائه مى شد، در برخى 
موارد به چالش هاى بين صنفى تبديل شده است. 
تعرفه گذارى بر فعاليت فيزيوتراپيست ها بايد منطق 
بر روند علمى باشد. فيزيوتراپيست ها براى ارائه 
خدمات مجبور به دايركردن موسسه هستند و از 
طرفى مشكالت مالى بسيارى بر سر اداره اين 
موسسات وجود دارد و اين مشكالت باعث مى شود 

كه تعرفه واقعى خدمات به اين قشر پرداخت 
نشود. از ديگر مشكالت قشر فيزيوتراپيست ها نحوه 
تعامل در قراردادهاى خدماتى است. مؤسسات 
به صورت گزينشى و اغلب سليقه اى از برخى 
خدمات فيزيوتراپى استقبال مى كنند، در حالى كه 
خدمات در قالب مشخص و فراگير بايد ارائه شود. 
فيزيوتراپيست ها براى ارائه خدمات خود عالوه بر 
داشتن دانش كافى بايد از اعضاى بدن نيز استفاده 
كنند كه اين خود يك فعاليت فرسايشى محسوب 
مى شود؛ اين مولفه نيز بايد در تعرفه گذارى خدمات 
اين قشر در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن تمرين 
درمانى و ارزيابى و تجميع برخى خدمات بايد 
در نظام تعرفه گذارى خدمات فيزيوتراپيست ها 

در نظر گرفته شود.» 

ايجاد دكتراى فيزيوتراپى در گرو 
تفاهم با ارتوپدهاست

وزير بهداشت، سيد حسن قاضى زاده هاشمى، 
در حاشيه مراسم نمادين روز سالمت در دبستان 
نمونه دولتى راضيه شكرايى در جمع خبرنگاران، 
به نبود مقطع دكترى براى رشته فيزيوتراپى واكنش 
نشان داد و با بيان اينكه هم اكنون رشته هاى زيادى 
هستند كه مقطع دكتراى حرفه اى ندارند و به دنبال 
راه اندازى اين مقطع تحصيلى هستند، گفت: «در 
تعداد محدودى از كشورهاى دنيا مدرك دكترى 
فيزيوتراپى را قبول دارند و مابقى كشور ها آن را 
قبول ندارند. شوراى عالى برنامه ريزى پزشكى 
در ايران نيز كه نظرش مبتنى بر داده هاى علمى 
است، مقرر كرده فيزيوتراپى در همين حدى كه 
اكنون در كشور فعال است، فعاليت كند و تنها 
فعاليت هايش در همين حدى كه اكنون وجود 

دارد باقى بماند.» 
وى با بيان اينكه فيزيوتراپ ها مى توانند مطب 
داشته باشند، گفت: «مشكل جايى است كه بخشى 
از كار فيزيوتراپى با ارتوپدى تداخل پيدا كرده و 
همپوشانى دارد و دوستان ارتوپد نگرانند كه دخالت 
فيزيوتراپ ها در اين امور مشترك موجب به خطر 
افتادن سالمت مردم شود. در كشور ما اكنون مدرك 
دكترى فيزيوتراپى معنا ندارد، اما اميدواريم در 
آينده با رفع مشكالتى كه همپوشانى كار ها دارد، 

دو گروه ارتوپد و فيزيوتراپ به تفاهم رسيده و 
مدرك دكترى فيزيوتراپى نيز صادر شود.»

 
منتظر دستور وزير هستيم

كميسيون  عضو  خضرى،  رسول  سراغ  به 
بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى رفتيم 
تا از او درباره اقدامات قابل اجراى مجلس در 
زمينه تأسيس دكتراى حرفه اى فيزيوتراپى سؤال 
نظر  به  اينكه  به  توجه  با  پرسيديم  او  از  كنيم. 
مى رسد، وزير بهداشت فعًال قصد پيگيرى اين 
مطالبه فيزيوتراپيست ها را ندارد و از سويى ديگر 
اعضاى اين خانواده اصرار دارند هرچه زود تر اين 
رشته تأسيس شود، مجلس و كميسيون بهداشت 
چه اقدامى در اين زمينه مى تواند انجام دهد؟ وى 
با بيان اينكه از لحاظ قانونى همه سازوكارهاى 
الزم در مجلس فراهم شده است و تنها چيزى 
كه در اين زمينه الزم است، دستور وزير بهداشت 
است، گفت: «كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
با كليت تأسيس دكتراى حرفه اى فيزيوتراپى و نيز 
علوم آزمايشگاهى موافق است و به دنبال انجام 
اقدامات قانونى آن است. باعث تأسف است كه 
امروز مجبوريم متخصصان فيزيوتراپى خود را به 
دليل عدم وجود دكتراى حرفه اى فيزيوتراپى در 
كشور، به كشورهايى مثل پاكستان بفرستيم تا در 
آنجا ادامه تحصيل كنند. بستر علمى، پژوهشى، 
اساتيد الزم و درخواست دانشجويان فيزيوتراپى 
بنده  دارد.  وجود  زمينه  اين  در  كافى  اندازه   به 
به طور شخصى و دوستانه در مورد اين قضيه با 
جناب وزير صحبت كرده ام و نظر ايشان اين بود 
كه معاونت آموزشى بايد در اين زمينه تحقيقات 
و اقدامات الزم را انجام دهد و در   نهايت تصميم 
بگيرد. رياست شوراى گسترش بر عهده شخص 
وزير بهداشت است و اگر قرار است مجوزى در 
اين زمينه اعطا شود، شخص وزير با مشورت 

معاونان خود بايد اين كار را انجام دهد.» 

وزارت بهداشت تحت تأثير البى هاى 
متعدد مخالف فيزيوتراپى قرار نگيرد

اما نظر خود اهالى فيزيوتراپى در اين زمينه 
چيست؟ از محمد اكبرى، مسئول كميته دكتراى 

حرفه اى انجمن علمى فيزيوتراپى ايران درباره 
دكتراى  تأسيس  مانع  كه  اندازى هايى  سنگ 

حرفه اى فيزيوتراپى مى شود سؤال كردم. 
وى با اشاره به عزم اهالى فيزيوتراپى براى 
رسيدن به اين هدف مهم، گفت: «برداشت من اين 
است كه مسئوالن سالمت در وزارت بهداشت و 
درمان تالش الزم را در اين زمينه انجام نمى دهند، 
مشورت هاى الزم با افراد متخصص در اين زمينه 
صورت نگرفته است و همچنين برخى از رشته ها، 
اجرايى شدن دكتراى حرفه اى فيزيوتراپى را مغاير 
با اهداف صنفى خود را دارند و به اشتباه گمان 
مى كنند كه فيزيوتراپيست ها هنگامى كه در اين 
مقطع تحصيلى فارغ التحصيل شوند، ممكن است 
كه در زمينه كارى آن ها وارد شوند، در حالى كه 
به هيچ وجه چنين قصدى در فيزيوتراپيست هايى 
كه موضوع تأسيس دكتراى حرفه اى اين رشته را 
دنبال مى كنند، وجود ندارد. در حالى كه دنيا از 
25 سال پيش براى تأسيس اين مقطع اقدام كرده 
است، متاسفانه در كشور ما هنوز بر سر تأسيس يا 
عدم تأسيس آن با وجود اساتيد مجرب و تمايل 

دانشجويان اين رشته مجادله وجود دارد. 
وزارت بهداشت بايد جلسه اى مشورتى ترتيب 
بدهد تا داليل و استدالل هاى طرفداران اجراى 
دكتراى حرفه اى را بشنوند و بر اساس منطق 
متعدد  البى هاى  فشار  تحت  و  بگيرد  تصميم 

مخالف رشته فيزيوتراپى قرار نگيرد.» 
از اين عضو هيأت علمى رشته فيزيوتراپى 
دانشگاه علوم پزشكى ايران سؤال كرديم تا بيشتر 
درباره اين البى ها توضيح بدهد. وى در پاسخ 
اين البى ها  اين سؤال گفت: «به گمان من   به 
فارغ التحصيالن برخى از رشته هايى هستند كه 
فكر مى كنند حرفه آنها همسو با رشته فيزيوتراپى، 
خدمات بيمارستانى و سالمت ارائه مى كنند و 
با اين گمان خود در تالش هستند، تا مسئوالن 
تأثير  تحت  را  زمينه  اين  در  گيرنده  تصميم 
از  فيزيوتراپى  رشته  در  ما  اساتيد  دهند.  قرار 
حدود 10 سال پيش توانايى تربيت دانشجو در 
مقطع دكتراى حرفه اى را داشته اند و تا امروز 
 گرفتار سنگ اندازى ها در راه تأسيس اين مقطع 

بوده اند.»

برخى از متخصصان رشته فيزيوتراپى معتقدند تداخالت بين رشته اى، صدمه زيادى به رشته فيزيوتراپى زده است. 
عالوه بر آن در تقسيم بندى اين رشته نيز مشكالتى وجود دارد كه ماهيت نرم افزارى دارد كه در آن رشته فيزيوتراپى 
در رديف رشته هاى علوم پايه قرار گرفته است. قرار بود اين پرونده موضوعات مختلف حوزه فيزيوتراپى را پوشش 
دهد، اما صحبت هاى متخصصان اين رشته ما را بر آن داشت تا بر موضوع لزوم تأسيس دكتراى حرفه اى فيزيوتراپى 

تمركز كنيم. خواسته اى كه به صورت يك صدا از سوى متخصصان و دانشجويان اين رشته شنيده مى شود
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دكتراى  تأسيس  مشكالت  از  مى كنيم،  كه صحبت  فيزيوتراپى  رشته  متخصصان  با   
حرفه اى فيزيوتراپى مى گويند، به عنوان نماينده دانشجويان رشته فيزيوتراپى، به نظر شما به 

چه موانعى بر سر راه تأسيس اين مقطع وجود دارد؟ 
در سال هاى اخير اقدامات و تالش هاى بسيارى براى محقق شدن اين اهداف انجام شده است. 
با توجه به اينكه تأسيس مقطع دكتراى حرفه اى، دستور سه وزير را پشت خود دارد، در شوراى 
عالى گسترش و نيز در شوراى سياست گذارى وزارت بهداشت به تصويب رسيده است و همچنين 
دستور اجرايى شدن آن در دوره وزارت خانم دستجردى صادر شده است؛ با توجه به ظرفيت هاى 
علمى و دانشجويى و نيز پتانسيل هاى مناسبى كه در اين رشته، در دانشگاه هاى كشور وجود دارد، 
عمًال هيچ مشكلى براى عملى شدن اين خواسته وجود ندارد. صرفاً يكسرى كارشكنى هايى در 
اين زمينه وجود دارد كه با استدالل هايى شبه منطقى باعث زمان بر شدن اين مهم شده اند و ايجاد 
نگرانى مى كنند. رشته فيزيوتراپى امروزه فقط در دانشگاه هاى علوم پزشكى درجه اول كشور در 
حال تدريس است و مثًال در دانشگاه آزاد اين رشته تدريس نمى شود. در سال هايى كه من از 
نزديك با اين رشته آشنا هستم، شاهد بوده ام كه هر سال در هر ورودى رشته فيزيوتراپى در كشور 
دو يا سه دانشجوى خارجى حضور داشته اند، اما متأسفانه امروزه با توجه به اينكه اكثر كشورهاى 
خاورميانه به سمت دكتراى حرفه اى رشته فيزيوتراپى رفته اند، حتى كشورهاى ضعيفى در اين 
زمينه مثل پاكستان، بحرين و كويت امروزه داراى دكتراى حرفه اى اين رشته هستند، در حالى كه 
دوره اى كه ما عزم رفتن به سوى دكتراى حرفه اى اين رشته را داشتيم، اين كشور ها بر روى دوره 

ليسانس و فوق ليسانس اين رشته كار مى كردند، اما امروزه از ما جلو زده اند. 
 در ميان صحبت هايتان از جذب دانشجويان خارجى فيزيوتراپى گفتيد، هنوز هم مراكز 

آموزشى فيزيوتراپى كشور دانشجوى خارجى جذب مى كنند؟ 
امروزه متأسفانه به جاى اينكه واردات دانشجو در رشته فيزيوتراپى داشته باشيم، صادرات 
دانشجو داريم. نيروهايى كه در همين كشور تحصيل كرده اند، براى اينكه بتوانند در سطح جهان 
حرفى براى گفتن داشته باشند و براى گذراندن دوره دكتراى حرفه اى به كشورهاى ديگر سفر 
كنند و سختى راه و هزينه باالى آن را متقبل شوند. دليل اين ميزان مهاجرت نيروهاى تحصيل 
كرده پزشكى اين است كه امروز بيشترين نوع شيوع بيمارى ها از بيمارى هاى عفونى به سمت 
بيمارى هاى سيستم عضالنى- اسكلتى رفته است. در يك دوره اى بيمارى هاى رايج در خانواده ها 
امثال طاعون، وبا... بود اما امروزه بيمارى هاى رايج در هر خانواده امثال كمردرد، زانو درد، آرتروز 
و غيره است. اين موضوع سبب مى شود كه جايگاه مهم رشته فيزيوتراپى، با توجه به صنعتى شدن 
زندگى روزمره قابل مشاهده و لمس باشد. هر روزى كه براى تأسيس دكتراى حرفه اى در كشور 
تأخير به وجود بيايد، ظلمى است كه در آينده بر بيماران اين سرزمين روا داشته خواهد شد. اين 
امر باعث مى شود، نتوانيم به شمار باالى بيماران اين حوزه خدمت رسانى الزم را انجام دهيم. 
هرم سنى كشور به سمت سالمندى در حال حركت است، كشور ما آمار بااليى در تصادفات و 
مصدومان رانندگى دارد، بيمارى هاى مربوط به حوزه فيزيوتراپى بسيارى به دليل سبك نادرست 
زندگى در كشور وجود دارد. اين شرايط ما را مجبور مى كند كه به سمت ارتقاى رشته فيزيوتراپى 
برويم تا زندگى سالم و عارى از دردى را براى مردم كشور فراهم كنيم و از طرفى هزينه درمان 

اين بيمارى ها را نيز كاهش دهيم. 
 با توجه به ضرورت تأسيس اين رشته، انجمن دانشجويان فيزيوتراپى تا كنون چه 

اقداماتى براى اجرايى شدن اين هدف انجام داده است؟ 
دانشجويان رشته فيزيوتراپى با اين هدف وارد اين داستان شد كه متأسفانه مشاهده نمى شد كه 
فضا به سمت تأسيس اين مقطع گام بردارد و يك نوع ركود را بر روى ميزهاى مذاكره وزارت 
خانه مشاهده مى شد. انجمن دانشجويى براى اينكه بتواند فرهنگ سازى الزم را براى تأسيس اين 
رشته فراهم بكند و لزوم توجه به آن را گوشزد بكند، وارد اين ماجرا شد. مكاتبات مختلفى با كمك 

انجمن فيزيوتراپى براى حل اين داستان با نهادهاى گوناگون در اين حوزه انجام شده است. 
 كليد حل اين ماجرا به نظر مى رسد، در دست وزير بهداشت است و بس. انجمن شما 

تاكنون ديدارى با وزير داشته و خواسته ها ى خود را مطرح كرده است؟ 
تصور ما بر اين بود كه با روى كار آمدن دولت تدبير و اميد و وزارت آقاى هاشمى بتوانيم 
موانع پيش رو را سريع تر حذف كنيم. متأسفانه تا امروز جلسه اى با دانشجويان برگزار نشده است 
و اگر جلسه اى نيز وجود داشته، به صورت جسته و گريخته و در حاشيه جلسات ديگرى درباره 
اين ماجرا بحث شده است. اين خواسته بيش از 1000 دانشجوى رشته فيزيوتراپى است كه بتوانند 
به وسيله نمايندگان خود با وزير ديدار داشته و مشكالت خود در اين زمينه را مطرح كنند. مشكلى 
كه وجود دارد، اين است كه به نظر مى رسد، هنوز دكتراى حرفه اى براى مسئوالن وزارت خانه 
جا نيافتاده است و فكر مى كنند كه با موجودى بيگانه طرف هستند، اما بايد اين را بدانيم كه امروز 
همكاران ما در كشور نا امن پاكستان، كشورى كه به مراتب از لحاظ علم فيزيوتراپى از ما ضعيف تر 
است، براى ارتقاى تحصيل در حال درس خواندن هستند. خواهش كه از مسئوالن وزارت دارم، 
اين است كه يا دانش خود را به روز كنند و يا به متخصصان حوزه فيزيوتراپى اجازه بدهند تا اين 
اطالعات را به آنها ارائه كنند، تا امروز نزديك به 6000 صفحه اطالعات درباره ضرورت تأسيس 
اين رشته به وزارت خانه ارائه شده است، اقًال اين اطالعات را مطالعه كنند تا نگرانى آنها از بابت 
امكان مشكل ساز بودن دكتراى حرفه اى فيزيوتراپى برطرف شود. دغدغه امروز دانشجوى فيزيوتراپى 

نبايد اين باشد كه براى تكميل تحصيالت خود بايد به فكر مهاجرت باشد. 
حرفه اى  دكتراى  تأسيس  صورت  در  كه  است  اين  مخالفان  استدالل هاى  از  يكى   
فيزيوتراپى، ممكن است هم پوشانى ها و مداخالتى بين اين رشته و برخى از رشته هاى ديگر 

به وجود بيايد. در اين زمينه چه نظرى داريد؟ 
اين سؤال يك جواب بسيار ساده و منطقى اى دارد. در سيستم هاى مختلف جهانى تمامى اين 
رشته هايى كه ذكر مى كنيم وجود دارد و جايگاه هر كدام از اين رشته مشخص است. در همه جاى 
دنيا رشته فيزيوتراپى در كنار رشته هاى ديگر وجود دارد و هيچ تداخلى بين آنها مشاهده نشده است. 
اين استدالل از زياده خواهى يكسرى افراد نشأت مى گيرد كه قصد تعرض به حقوق فيزيوتراپى 
را دارند. جواب من به اين دوستان اين است كه نقش هر كدام از اين رشته ها در همه سيستم هاى 
جهان مشخص است و مى توانند صحت اين گفته را از كشورهاى ديگر استعالم بگيرند. به عنوان 
نماينده دانشجويان فيزيوتراپى مى گويم كه اين رشته قصد ندارد جايگاه كسى را در نظام سالمت 
اشغال كند و صرفا مى خواهد به جايگاه واقعى خود دست پيدا كند. برخى نيز هستند كه مى گويند 
هنوز بين خود فيزيوتراپيست ها اتفاق نظر وجود ندارد و برخى از آنها با تأسيس دكتراى حرفه اى 
اين رشته مخالف هستند. در جواب آنها نيز بايد گفت كه خود شما در كنگره سراسرى فيزيوتراپى 
حضور داشتيد و خانواده فيزيوتراپى را كه از سراسر كشور به اينجا آمدند را از نزديك ديديد. 
در اين زمينه اتفاق نظر كلى بين متخصصان اين حوزه وجود دارد و نامه هايى با چند هزار امضا 
براى وزارت خانه فرستاده شده است، هيأت علمى ها و تمامى دپارتمان هاى موجود درخواست 
دانشجو را به وزارت خانه داده اند. اين شواهد نشان مى دهد كه بحث عدم اتفاق نظر اعضاى اين 

رشته مستند نيست. 
 ممكن نيست بين دكتراى تخصصى فيزيوتراپى و دكتراى حرفه اى فيزيوتراپى تعارضى 

صورت بگيرد؟ 
دكتراى تخصصى فيزيوتراپى بر پايه تحقيقات استوار است و نيازهاى علمى و پژوهشى اين 
رشته را تأمين مى كند، اما در دكتراى حرفه اى فيزيوتراپى قصد داريم كه در بالين فيزيوتراپيست ها را 
قوى كنيم و نيروى هايى كه در بالين با بيمار در ارتباط هستند را تربيت كنيم. تجميع حوزه تحقيقى 

و كاربردى فيزيوتراپى توان تربيت نيروى متخصص و مجرب در اين زمينه را ندارد.

عبدالرحمان اهوازيان، سخنگوى كميته مستقل دانشجويان 
رشته فيزيوتراپى تهران

واردات دانشجو جايش را به صادرات داده است

ارجاع داده مى شوند، بسيار كم است كه بايد در كنگره ها و رسانه هاى مختلف اين مهم، 
اطالع رسانى شود. 

ايران در بخش فيزيوتراپى ورزشى نيز از استانداردهاى قابل مالحظه اى برخوردار است. 
به طورى كه وقتى كار خود را در قالب تيم هاى ملى با كشورهاى ديگرى مقايسه كرديم، 
استانداردهاى الزم را داشتيم. اما سطح دوره كار شناسى براى اين رشته بسيار پايين است، 
متنوعى است و يك دوره  با گرايش هاى  بسيار گسترده  فيزيوتراپى رشته اى  چون رشته 
كار شناسى براى همه اين دوره ها از فيزيوتراپى قلب گرفته تا فيزيوتراپى ورزشى بسيار كم 

است و هرفردى در اين زمينه احتياج به تحصيالت تكميلى دارد. 
فيزيوتراپى ورزشى رشته پيگيرى است، بدين معنا كه بازتوانى در آن بايد خيلى سريع 
اتفاق بيافتد. در وهله اول بايد جلوى آسيب به ورزشكار گرفته شود ودر مراحل بعد براى 
درمان ناحيه آسيب ديده برنامه  ريزى شود تا در اسرع وقت بازيكن به تيم برگردد. چراكه در 
تيم هاى حرفه اى حتى فقدان يك بازيكن باعث متضرر شدن كل تيم مى شود. در فيزيوتراپى 
ورزشى بين رشته هاى مختلف شباهت هاى كلى وجود دارد. اما طبيعى است، اگر كسى در 
حيطه فوتبال كار مى كند با كسى كه درحيطه ورزش هاى رزمى كار مى كند، تفاوت هاى وجود 
دارد. چرا كه اگر كسى فيزيوتراپيست تيم فوتبال باشد، بيشتر با مشكالت زانو و مچ درگير 

است و فيزيوتراپ رشته هاى رزمى بيشتر با جراحت هاى مختلف در ارتباط است. بزرگ ترين 
مشكل فيزيوتراپى ورزشى، مسئله آموزش در اين زمينه است كه فدراسيون پزشكى دوره هاى 
مختلفى در اين زمينه برگزار مى كند. اما اين آموزش ها بايد مداوم باشد و دوره هاى بازآموزى 
مختلفى براى فيزيوتراپيست هاى ورزشى گذاشته شود. در زمينه تعرفه هاى اين گروه نيز، وقتى 
فيزيوتراپى با فدراسيون قرارداد مى بندد، ديگر از تعرفه هاى نظام پزشكى تبعيت نمى كند. 
اين قرارداد، معموال بين باشگاه و فيزيوتراپيست بسته مى شود و متاسفانه وقتى باشگاهى به 

مشكالت مالى برخورد مى كند، حقوق اين افراد نيز پايمال مى شود.
طبق قانون، ارجاع به فيزيوتراپ بايستى توسط پزشك انجام شود، اما وجود مراجعان 
نياز  اگر  دارد؛هرچند  براى ورزشكاران  اين خدمات  از شناخت  ما حاكى  مراكز  در  آزاد 
باشد ما و همكارانمان آنها را نزد پزشك  مى فرستيم. قسمت اعظم آسيبهاى ورزشى به 
زانو باز گشته واز نظر اهميت مهمترين آسيبهاى ورزشى محسوب مى شود هر چند از 
نظر شيوع آسيب مچ پا بيشتر است اما از نظربرگشت مجدد بازيكن،ضربه زانو سخت تر 
است. ارتباط با تربيت بدنى،وزارت بهداشت و آموزش وپرورش،در كاهش آسيب ها نقش 
دارد.ما بايد به اين درجه برسيم كه اگر فيزيوتراپ استخدام نمى كنيم حداقل از مشاوره 

آنها سود ببريم. 

 مبين بهرام ميرزايى

بيست و ششمين كنگره فيزيوتراپى بهانه اى شد 
تا با فيزيوتراپيست محمد رسولى، رئيس انجمن 
فيزيوتراپى تهران درباره نقش اقتصاد درمان، دكتراى 
حرفه اى و مشكالت رشته فيزيوتراپى گپ و گفتى 

داشته باشيم، كه در ادامه مى خوانيد. 
 بحث اقتصاد درمان يكى از موضوعاتى 
توجه  آن  به  مختلفى  رشته هاى  در  كه  است 
حوزه  دراين  نقشى  چه  فيزيوتراپى  مى شود. 

مى تواند داشته باشد؟ 
 متاسفانه در كشورما عليرغم تمامى شعار ها و 
صحبت هايى كه شده است، بحث اقتصاد درمان به 
خوبى ديده نشده است. فيزيوتراپى يكى از رشته هايى 
است كه در حوزه اقتصاد درمان بسيار مى تواند، 
كمك بزرگى به حوزه سالمت بكند. در فيزيوتراپى 
مى توانيم از بسيارى بيمارى ها به طور موثر پيشگيرى 
كنيم. همچنين به بيمار مى توانيم كمك كنيم تا به 
سمت جراحى نرود و يا حداقل با كمترين آسيب 
و عوارض جراحى را انتخاب كند. چون جراحى 
نيز براى بيمار هزينه هاى جانبى دارد كه فيزيوتراپى 
مى تواند اين هزينه ها را كاهش دهد. متاسفانه تا به 
حال در پازل درمان كشور به بحث اقتصاد و درمان 

فيزيوتراپى كمتر توجه شده است. 
كنگره  ششمين  و  بيست  به  توجه  با   
و  فيزيوتراپى  رشته  ازچالش هاى  فيزيوتراپى 

مشكالت پيش روى آن بگوييد. 
سطح  ارتقاى  فيزيوتراپى،  مشكالت  از  يكى 
سطح  در  فيزيوتراپى  زمانى  است.  آن  علمى 
كار شناسى بسنده مى كرد، اما درحال حاضر دكتراى 
حرفه اى فيزيوتراپى در دنيا تدريس مى شود. چرا 
كه فيزيوتراپى هم به لحاظ حجم مطالب و هم 
عملكرد آن گسترش پيدا كرده  و ارتقاى علمى اين 
رشته جزو ضروريات است. متاسفانه در اين رابطه 
مخالفت هايى زمينه اى وعملكردى ديده مى شود 
وعده اى نمى گذارند، جمعى از همكاران در داخل 

كشور به اين ارتقاى علمى دست پيدا كنند. دليل اين 
ارتقا نيزفقط ارائه خدمات نوين به بيمار است. 

با آمدن  معتقدند  از متخصصان  بسيارى   
تخصصى  حيطه  فيزيوتراپى  حرفه اى  دكتراى 
وارد  آنها  حيطه  در  و  مى شود  گسترده  شما 

مى شويد. 
به هيچ عنوان ما به دنبال دخالت درحيطه تخصصى 
مى خواهيم  ما  چراكه  نيستيم.  ديگرهمكارانمان 
بتوانيم  تا در عين حال  خودمان را بروز تر كنيم 
خدمات بهترى ارائه بدهيم. شك نكنيد كه جلوى 
پيشرفت علمى را نمى توان گرفت و به    همان نسبت 
كه تكنولوژى هايى مثل انرژى هسته اى در كشور راه 
افتاد، اين دى پى تى هم اتفاق مى افتد. از وزارت 
انتظار  بودن مى زنند،  به روز  از  بهداشتى كه دم 
متاسفانه وزارت  داشتيم، ولى  بيشترى  همكارى 
بهداشت مخالف رسيدن بچه هاى فيزيوتراپيست 

به دكتراى حرفه اى هستند. 
 وزارت بهداشت اعتقاد دارد كه بيشتر خود 
فيزيوتراپى  رشته  آمدن  با  فيزيوتراپيست ها 
بين  يكرنگى  زمينه  اين  در  و  هستند  مخالف 

فيزيوتراپيست ها وجود ندارد. 
اين بحث كه مخالفين فيزيوتراپيست ها از درون 
باشند، بحث خيلى جدى نيست. چراكه اوال اين 
تعداد افراد، خيلى كم اند. ثانيا احتمال دارد، اين كار با 
منافع عده اى در تضاد باشد، اما به وزارت بهداشت 
به عنوان متولى سالمت كشور مى گوييم، موظفيد 
برنامه  ارتقاى سطح علمى سالمت كشور  براى 
داشته باشيد ولو اينكه آن برنامه مخالفين معدودى 
نيز داشته باشد. سياست هاى حوزه سالمت ايجاب 
مى كند كه فيزيوتراپى دكتراى حرفه اى داشته باشد. 
توقع ماهم از وزارت بهداشت اين است كه عليرغم 
مخالفين رشته ما كه تاكيد مى كنم كم هستند، بايد 
به عنوان متولى اين كار را اجرايى بكند. غير از اين 
است كه اگر سياست هاى كلى ما در نظام، كارى را 
صالح بداند، اجرايى مى كند. ما از وزير بهداشت 
به عنوان كسى كه در حوزه سالمت كشور قدم بر 

مى دارد، توقع داريم با نگاه مثبت ترى به موضوع 
دكتراى حرفه اى فيزيوتراپى بنگرند. چراكه رشته 
فيزيوتراپى روز به روز در دنيا به جايگاه اصلى 

خود نزديك تر مى شود. 
 وزرات بهداشت چه استداللى براى رد 
دكتراى حرفه اى رشته فيزيوتراپى به شما ارائه 

كردند؟ 
وزير بهداشت در سفراستانى كه به شهرستان 
گيالن رفته بودند، به همكارمان آقاى اطهرى گفته اند 
كه مستندات اجراى دى پى تى در دنيا، به حدى 
نيست كه اجرايى  شود. در اين زمينه بايد بگويم، در 
امريكا و حتى كشورهاى هم جوار، اين دى پى تى 
درحال اجرا است. دومين بحثى كه وزير بهداشت 
مطرح كرده اند، اين است كه ما مى خواهيم بيمار را 
مستقيما معالجه كنيم كه ما همچنان بر روى اين 
مسئله تاكيد مى كنيم كه در كار ساير متخصصان 
دخالت نمى كنيم. ما به دنبال اين هدف هستيم كه 
بيمار به ما ارجاع شود و به بهبودى كاملى دست 
پيدا كند. سومين مسئله اين است كه ايشان گفته اند 
اگر رشته شما به دكتراى حرفه اى تبديل شود، پس 
فردا رشته هاى ديگرى مثل اپتومترى نيز ادعا مى كند 
كه ماهم مى خواهيم دكتراى بالينى رشته اپتومترى 
داشته باشيم. ما بايد بدانيم وقتى كل دنيا به سوى 
حرفه اى شدن حركت مى كنند، همه رشته ها در 
ايران نيز حق دارند كه پابه پاى كشورهاى ديگر 
پيشرفت كنند. پس اميدواريم وزارت بهداشت و 
جناب آقاى وزير با نگاه متفاوت و ديد مثبتى به 

اين مسئله نگاه كنند. 
به  نتوانيد  بهداشت  وزارت  راه  از  اگر   
آيا  برسيد.  فيزيوتراپى  رشته  حرفه اى  دكتراى 
به  دارد؟  وجود  كار  اين  براى  ديگرى  مسير 
بهداشت  كميسيون  طريق  از  مثال  عنوان 

مجلس. 
ما نمى گوييم كه شخص وزير بهداشت با اين 
طرح مخالف است، بلكه يك تفكر و دست هاى پشت 
پرده اى در اين قضيه دخيل هستند كه در كميسيون 

بهداشت مجلس هم رسوخ كرده اند. اين مشكل هم 
در بدنه اجرايى و هم در بدنه قانونگذارى وجود دارد. 
علتش اين است كه يك مقدار بحث هاى پزشك 
ساالرى در اين قضيه وجود دارد. ما از كميسيون 
بهداشت مجلس نيز تقاضا داريم كه اين قضيه را 

به ديد معقول ترى ببيند. 
چه  حرفه اى  دكتراى  مسئله  از  غير   
وجود  فيزيوتراپى  رشته  در  ديگرى  مشكالت 

دارد؟ 
يكى ديگر از مشكالتى كه ما هميشه با آن مواجه 
بوده ايم. بحث تعرفه هاى فيزيوتراپى است. چراكه 
تعرفه هاى ما آنطور كه بايد و شايد لحاظ نشده اند 
داريم. چراكه  مشكل  نيز  آن  اجراى  در  و حتى 
اين خدمات كه شوراى  مسئوالن تعرفه گذارى 
دارند  كه  بودجه اى  به  باتوجه  است،  بيمه  عالى 
اين تعرفه گذارى را انجام مى دهند. درصورتى كه 
ما اعتقاد داريم فيزيوتراپى يا هرخدمتى كه تعرفه 
كمترى داشته باشد، ممكن است، مشكالت درمانى 
براى بيمار پيش بياورد كه درمان نادرست، عالوه 
بر بيمار مى تواند به اقتصاد درمان نيز لطمه وارد 
است  تعهداتى  ما  مشكالت  از  ديگر  يكى  كند. 
كه بيمه ها نسبت به ما ندارند. شوراى عالى بيمه 
مصوب مى كند، وزارت بهداشت اعالم مى كند و 
آن طورى  بيمه ها  اما  مى كند،  ابالغ  دولت  هيئت 
كه خودشان دوست دارند، سليقه اى اجرا مى كنند. 
شرايط اقتصادى مردم نيز شرايط خاصى است كه 
بار مالى نبايد روى دوش بيمار باشد. بيمه ها بايد 
برنامه اى طراحى كنند كه مردم حداقل پرداختى را 
از جيب خود داشته باشند. در اين راستا نيز وزارت 
در  اما  است،  برداشته  بزرگى  قدم هاى  بهداشت 
مورد تعرفه هاى فيزيوتراپى اين تعامل با بيمار به 
درستى اتفاق نيافتاده است. يكى ديگراز مباحث 
ما، موضوع ماليات است. ماليات فيزيوتراپيست ها 
درزمان خدمات پرداختى، در حوزه هاى حداقل 
تعرفه است. اما در زمان اخذ ماليات ما را در گروه 

جراح ها قرارمى دهند.

رئيس انجمن فيزيوتراپى تهران
وزارت بهداشت مخالف رسيدن فيزيوتراپ ها به دكتراى حرفه اى است

ان ته اپ نجمنفيزيوت
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ايكسكيزوماب، موفق در درمان آرتريت پسورياتيك 
ايكسكيزوماب  داروي  كرد،  اعالم   Eli Lilly داروسازي  شركت   :Reuters
توانسته  و  آمده  بيرون  كارآزمايي  آخر  مراحل  از  موفقيت  با   (ixekizumab) 
عالئم و نشانه هاي آرتريت پسورياتيك فعال را در بيماران، در مقايسه با پالسبو، 

كاهش دهد.  
در اين مطالعه، دو دوز مختلف از داروي ايكسكيزوماب، در مقايسه با پالسبو، به مدت 
24 هفته مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت مشخص شد، به طور قابل توجهي نسبت به 
پالسبو ارجح است و بيماران تحت درمان با ايكسكيزوماب حداقل 20 درصد كاهش در 

عالئم و نشانه هاي بيماري خود داشتند. 
ايكسكيزوماب، نوعي آنتي بادي مونوكلونال است كه زير پوست تزريق شده و براي 

درمان پالك هاي پسوريازيسي نيز مورد آزمايش قرار مي گيرد.

نتايج موفقيت آميز نانوحامل ليپوزوم ضدسرطان 
روي موش ها

 Health Daily : محققان انگليسي موفق شدند نرخ زنده ماندن را در موش هاي آزمايشگاهي مبتال 
به سرطان افزايش دهند. آنها از نانوحامل ليپوزوم حاوي دارو شيمي درماني استفاده كردند. اين گروه 
تحقيقاتي براي افزايش اثربخشي دارو، اندكي گرما به ليپوزوم اعمال كردند. يكي از روش هاي رايج 
در رهاسازي دارو درون سلول هاي سرطاني، كپسوله كردن آنها در نانوحامل هايي موسوم به ليپوزوم 
است. با اين كار مي توان داروهاي شيمي درماني را به شكل مؤثرتري وارد بافت سرطاني كرد و اثرات 

جانبي آن را به حداقل رساند. 
پيش از اين محققان موفق شده بودند با افزودن برخي مولكول ها نظير آنتي بادي ها روي سطح 
ليپوزوم، آنها را به شكل مؤثرتري به سوي سلول هاي سرطاني هدايت كنند. همچنين آنها اين 
ليپوزوم ها را به گونه اي طراحي كرده اند كه در اثر اندكي گرم شدن، محتويات دارويي خود را 

رهاسازي كنند. اخيرا محققان دانشگاه منچستر دريافته اند كه تركيب دو راهبرد هدفگيري فعال و 
رهاسازي براساس گرما مي تواند، اثربخشي دارو را افزايش دهد. كوستاس كوستارلو، رهبر اين تيم 
تحقيقاتي، مي گويد: «ما از تركيب اين دو روش نتايج خوبي در محيط آزمايشگاهي گرفته بوديم، اما 

تاكنون هيچ تحقيقي روي بافت هاي زنده انجام نشده بود.» 
اين گروه تحقيقاتي اين ليپوزوم ها را در حالت عادي و حالتي كه روي سطح آن با استفاده 
از مولكول هاي آنتي بادي پوشش داده شده مورد آزمايش قرار دادند. نتايج يافته هاي آنها نشان 
داد در حالتي كه ليپوزوم ها فعال شده باشند و همچنين اندكي گرم شوند، اثربخشي داروي 
شيمي درماني روي موش ها افزايش چشمگيري پيدا مي كند. اين روش موجب افزايش نرخ زنده 

ماندن موش ها شد.
 كوستاس كوستارلو مي گويد: «ما با موفقيت ليپيوزوم هاي فعال شده را با آنتي بادي در حضور گرما 
روي سلول هاي سرطاني اعمال كرديم. اين راهبرد مي تواند روش جديدي براي رهاسازي دارو به 

درون سلول هاي سرطاني باشد و سلول هاي سالم را از گزند داروهاي شيمي درماني مصون دارد.»

تاييد نخستين ايمپلنت 
ديد فاصله نزديك 

تــازه ها

Medscape: اداره غذا و داروي آمريكا 
اعالم كرد، نخستين ايمپلنت ديد فاصله 
نزديك را براي بيماران خاص كه مبتال 
به پيرچشمي بوده و جراحي كاتاراكت 
داده  قرار  خود  تاييد  مورد  نداشته  اند، 

است.
 ،KAMRA Inlay اين وسيله، با نام
و  بوده   AcuFocus شركت  ساخت 
مناسب بيماران 45 تا 60 ساله اي است 
كه عالوه بر اين كه قبال جراحي كاتاراكت 
نداشته اند، نمي توانند روي اجسام كوچك 
يا نزديك با وضوح زياد تمركز كرده و 
به عينك هاي مطالعه با قدرت +1/00 تا 
+2,50 ديوپتر نياز دارند، اما براي ديد 
لنز  يا  عينك  به  احتياجي  دور واضح، 
نيست. KAMRA Inlay گزينه درماني 
جديدي براي تصحيح ديد نزديك در 

بيماران خاص است. 
اغلب بيماران از حدود 40 سالگي 
پيرچشمي را تجربه مي كنند. وسيله جديد 
به شكل دايره  و  مات است كه باعث بهبود 
ديد در چشم مبتال به پيرچشمي شده، اما 
تاثيري بر توانايي دو چشم براي كار كردن 

با هم در ديد دور نمي گذارد.
KAMRA Inlay به كمك ليزر درون 
چشم كارگذاري مي شود. ليزر درون قرنيه 
حفره پاكت شكلي را ايجاد مي كند كه 

وسيله درون آن قرار مي گيرد.
KAMRA Inlay ديد با فاصله كم را 
با بلوك كردن اشعه هاي نور محيطي و 
فوكوس نشده بهبود داده و به اشعه هاي 
نور مركزي اجازه مي دهد، از درون يك 
يا  ميلي متري)   1/6) كوچك  سوراخ 

ديافراگم در مركز وسيله عبور كنند.

نتايج اوليه كارآزمايي هاي باليني كه 
روي اين وسيله ا نجام شده، نشان مي دهد، 
83/5 درصد افراد واجد شرايط به دقت 
ديد نزديك حداقل 20/40 در 12 ماه 
رسيدند. اين حداقل سطح ديدي است 
كه براي خواندن اكثر مطالب روزنامه ها 

و نشريات مورد نياز است.
اين وسيله مناسب افراد زير نيست: 
شده،  كاتاراكت  جراحي  كه  بيماراني 
افراد مبتال به خشكي شديد چشم، يا 
چشم هايي كه در معرض عفونت يا التهاب 
قرار دارند، وجود ناهنجاري هاي قرنيه 
نامنظم  يا شكل  نازك  با سطح  مرتبط 
چشم، ضخامت ناكافي قرنيه كه مناسب 
انجام كارگذاشتن ايمپلنت نباشد، عفونت 
يا  هرپس چشم اخير يا تكرار شونده 
بروز عوارضي كه نتيجه عفونت قديمي 
باشد، گلوكوم غير قابل كنترل، ديابت 
كنترل نشده، يا بيماري اتوايميون فعال يا 
بيماري بافت همبند. همچنين اين وسيله 
حاوي هشدارهايي است در مورد ايمني 
و اثربخشي نامشخص آن در افرادي كه 
قبال LASIK يا ديگر روش هاي اصالح 

عيوب انكساري داشته اند.
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خالصه  از  مقاله  (اين   :MedScape
آخرين  در  شده  مطرح  سخنراني هاي 

گردهمايي پزشكان خانواده آمريكا 
برگرفته شده است.)

اگرچه هنوز در مورد بهترين 
خون  پرفشاري  درمان  شيوه 
نكات ناشناخته بسياري وجود 
دارد، پژوهش هاي جديد توانسته 
تا پاسخ برخي پرسش هاي مهم را 

در اين زمينه آشكار كند. 

1 آيا بايد بيماران مبتال به پرفشاري 
خفيف خون را درمان كنيم؟ يك مقاله 

منتشر  كاكران  موسسه  توسط  كه  مروري 
شده، به بررسي نتايج 4 كارآزمايي باليني پرداخته 

كه درمجموع، شامل 9هزار بيمار مبتال به بيماري 
فاقد هرگونه  كه  بوده  پرفشاري خفيف خون 
سابقه بيماري قلبي ـ عروقي بوده اند. گروهي 
از اين بيماران به مدت 4 تا 5 سال تحت درمان 
دارويي ضدفشار خون قرار گرفته و گروهي ديگر 
تنها دارونما دريافت كرده بودند. پژوهشگران با 
مقايسه بروز بيماري هاي عروق كرونر، سكته هاي 
مغزي و كال حوادث قلبي و عروقي و مرگ بين 
اين دو گروه، تفاوت معني داري نيافتند. از سوي 
ديگر حدود 9 درصد بيماران تحت درمان دارويي 
نيز درمان را به دليل بروز عوارض جانبي دارويي 
قطع كرده بودند. خالصه كالم اينكه، درمان فشار 
خون خفيف، تاثير ناچيزي در پيشگيري از بروز 
بيماري هاي قلبي- عروقي در كوتاه مدت دارد. 
در صورت تصميم به آغاز درمان دارويي، بايد 
كم عارضه ترين دارو را در ميان داروهاي خط اول 

درمان انتخاب كرد.

2 آيا محدود كردن سديم چاره ساز است؟ 
يك مطالعه متاآناليز كه به بررسي 34 كارآزمايي 
باليني مربوط به بررسي تاثير محدوديت نمك بر 
كاهش فشار خون پرداخته، مشخص كرده كه 
اين نوع محدوديت به طور ميانگين سبب كاهش 
فشار خون سيستوليك به اندازه 5/39 و كاهش 
فشار دياستوليك به اندازه 2/82 ميلي متر جيوه 
مي شود. از نقطه نظر جمعيتي، اين ميزان كاهش 
صرف نظر از جنسيت و قوميت، چه در افراد 
دچار پرفشاري خون و چه در افراد داراي فشار 
خون طبيعي مهم تلقي مي شود. پژوهشگران با 
مشاهده ارتباط محكم بين كاهش ميزان سديم 
موجود در ادرار 24 ساعته و افت فشار خون، 
چنين نتيجه گرفتند كه محدوديت بيشتر سديم 

بيشتر  كاهش  سبب  دريافتي 
ميزان فشار خون افراد خواهد شد. 

ميزان  در  ناچيزي  فيزيولوژيك  افزايش  البته 
فعاليت رنين و مقدار آلدوسترون و نورآدرنالين 
نيز مشاهده شد. رنين ميزان آنژيوتانسين را در 
خون باال مي برد كه به نوبه خود مي تواند سبب 
افزايش فشار خون شود. آلدوسترون نيز باعث 
افزايش احتباس سديم و دفع پتاسيم شده و فشار 

خون را باال مي برد.

3 دريافت سديم را تا چه حد بايد محدود 
براي   2010 سال  تغذيه  دستورالعمل  كرد؟ 
جمعيت آمريكايي، كاهش دريافت سديم را به 
كمتر از 2300 ميلي گرم براي افراد عادي و محدود 
كردن دريافت اين ماده به كمتر از 1500 ميلي گرم 
در افراد پرخطر مانند سياهپوستان، بزرگساالن 
باالي 51 سال و بيماران مبتال به فشار خون، 
ديابت يا بيماري هاي مزمن كليه توصيه مي كنند. 
اگرچه در گزارش سال 2013 انستيتوي طب ملى 
چنين آمده بود كه شواهد جديد اين مقدار كاهش 
سديم را براي برخي از جمعيت هاي خاص تاييد 
نمي كند. به هرحال، چنين به نظر مي رسد كه 
كاهش استفاده از نمكدان نمي تواند عواقب كوتاه 
يا درازمدت بيماران را بهبود بخشد، در عوض 
بهتر است بيماران را تشوق كنيم تا ميزان دريافت 
غذاهاي آماده خود را (مانند غذاهاي كنسرو شده 
يا غذاهاي آماده اي كه از مغازه ها يا رستوران ها 

خريداري مي شوند) 
كه حاوي مقادير بااليي از سديم نهفته است، 

محدود كنند. 

4 آيا پتاسيم جايگزين مناسبي خواهد بود؟ 
اخيرا يك مقاله مرور سيستميك و متاآناليزي 
كه 22 كارآزمايي باليني كنترل شده و 11 مطالعه 
كوهورت را در بر مي گرفت، به بررسي تاثير پتاسيم 
دريافتي بر فشار خون افراد، كاركرد كليوي، غلظت 
چربي هاي خون و كاتكوالمين ها، بيماري هاي 
قلبي عروقي، سكته مغزي، بيماري هاي عروق 
كرونر و ميزان مرگ و مير كلي پرداختند. افزايش 
كاهش  سبب  بزرگساالن  در  دريافتي  پتاسيم 
فشار خون شده و تاثير نامطلوبي بر ميزان غلظت 
چربي هاي خون و كاتكوالمين ها يا فعاليت كليوي 
آنان نمي گذاشت. بيشترين ميزان دريافت پتاسيم 
(بيشتر از 4700 ميلي گرم در روز) با بيشترين ميزان 
كاهش در فشار خون همراه بود، اگرچه يك فرد 
آمريكايي به طور متوسط تنها 2640 ميلي گرم در 
روز پتاسيم مصرف مي كند. انجير، خرما، ميگو، 
غالت،  سبوس  گندم،  جوانه  آووكادو،  گردو، 
مالس، جلبك دريايي و لوبيا از منابع ارزشمند 
پتاسيم به شمار مي آيند. ميزان پتاسيم موجود در 
تنها يك چهارم قاشق چايخوري از جايگزين هاي 
نمك حاوي اين ماده، بيشتر از مقاديري است كه در 
منابع غذايي مشهور مانند موز، پرتقال، سيب زميني 

يا اسفناج يافت مي شود.

5 اگر تصميم به شروع درمان دارويي گرفتيم، 
كلرتاليدون را تجويز كنيم يا هيدروكلروتيازيد؟ 
براي يافتن پاسخ صحيح اين پرسش، يك مطالعه 
كوهورت مشاهده اي كه حدود سي هزار شركت 
كننده 65 سال به باال را تحت نظر قرار مي داد، 
در كانادا به انجام رسيد. اين شركت كنندگان 
نبايد در يك سال گذشته به علت حوادث 
قلبيـ  عروقي مهم در بيمارستان بستري 
شده بودند و درمان پايين آورنده فشار 
خون بايد به تازگي با يكي از اين دو دارو 

برايشان شروع شده بود.
خطر  كه  كردند  مشاهده  پژوهشگران 
مرگ و مير و عوارض نامطلوب قلبي 
در شركت  دارو  دو  هر  عروقي  ـ 
كنندگان يكسان است و مصرف 
با  مقايسه  در  كلرتاليدون 
هيدروكلروتيازيد در سالمندان با 
خطر مرگ و مير و بروز حوادث 
قلبي عروقي كمتري همراه نيست. 
در  بستري شدن  احتمال  اگرچه 
بيمارستان به دليل افت پتاسيم (نسبت 
خطر 3,06) يا سديم خون (نسبت خطر 
1,68) در گروه دريافت كننده كلرتاليدون بيشتر 
از گروه هيدروكلروتيازيد بود. البته خوشبختانه 
تنها  تيازيدها  موجود،  دستورالعمل هاي  طبق 
داروهاي خط اول درمان نيستند. دستورالعمل 
هشتم كميته مشترك ملي آمريكا براي درمان 
فشار خون بزرگساالن باالخره در سال 2013 
ميالدي در ميان اختالف نظرها و سردرگمي هاي 
بسيار منتشر شد. برخي توصيه هاي جديد اين 

دستورالعمل شامل موارد زير بودند:
�در بيماران باالي 60 سال درمان را هنگامي 
شروع كنيد كه فشار خون سيستوليك بيشتر از 150 
ميلي متر جيوه و فشار خون دياستوليك بيشتر از 
90 ميلي متر جيوه باشد. در بيماران 18 تا 60 ساله 
مرز شروع درمان و نيز هدف از آن بايد فشار خون 
140/90 ميلي متر جيوه باشد. اين محدوده هدف 
در مورد بيماران ديابتي يا افراد مبتال به بيماري هاي 

مزمن كليوي نيز صدق مي كند.
�درمان اوليه مي تواند با يك ديورتيك تيازيدي، 
يك مسدود كننده كانال كلسيمي (CCB)، يك 
مهاركننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) يا 
 (ARB) يك مسدود كننده گيرنده آنژيوتانسين
آغاز شود. در بيماران 18 ساله و بزرگتر مبتال به 
بيماري هاي مزمن كليه، درمان اوليه يا درمان 
به  ابتال  وضعيت  از  صرف نظر  شونده  اضافه 
ديابت يا نژاد فرد، بايد شامل يك مهاركننده 
آنزيم مبدل آنژيوتانسين يا مسدود كننده گيرنده 

آن باشد.

با  كاليفرنيا  دانشگاه  محققان   :Nano
 (Vault Nano) همكاري شركت ولتنانو
اقدام به ارائه فناوري براي مبارزه با سرطان 
كرده اند. در اين روش از نانوذرات حامل 
دارو براي فعال كردن سيستم ايمني بدن 
اولين  مي شود.  استفاده  بيماري  عليه 
آزمون باليني اين دارو به زودي انجام 
خواهد شد. ولتنانو يكي از شركت هاي 
پيشرو در حوزه زيست فناوري است. 
عنوان با  پتنتي  اخيرا  شركت   اين 
«Vault Complexes for Cytokine Delivery» 

رسانده  ثبت  به   USPTO دفتر  در  را 
است. اين پتنت بخشي از يك خانواده 
پتنت است كه از نوعي راهبرد درماني 
مبتني بر سيتوكين محفاظت مي كند. در 
اين روش، از يك نوع نانوذرات پروتئيني 
موسوم به ولت (Vault) استفاده مي شود. 
با اين راهبرد مي توان سلول هاي سرطاني 

مختلف را از بين برد.
كاليفرنيا  دانشگاه  محققان  اولين بار 
در  شدند،  فناوري  اين  ارائه  به  موفق 
را  فناوري  اين  ولت نانو  شركت  ادامه 

توسعه داد. 
ولت نانو،  مديران  از  فولمر  اوليور 
مي گويد: «دانشگاه كاليفرنيا از همكاران 
براي  است.  ولت نانو  شركت  نزديك 
توسعه اين فناوري ما با چند آزمايشگاه 
مختلف در دانشگاه كاليفرنيا همكاري 

داشتيم.»
روش هاي  تغيير  روي  ولت نانو 
در  است.  شده  متمركز  سرطان  درمان 
منحصر  قابليت  از  جديد،  روش  اين 
نانوذرات ولت براي رهاسازي  به فرد 

بدن  ايمني  سيستم  به  تركيبات  برخي 
استفاده شده است. لئونارد روم از محققان 
اين روش  با  «ما  پروژه، مي گويد:  اين 
را  خود  نظر  مورد  تركيبات  مي توانيم 
براي فعال كردن سيستم ايمني بدن بر 
عليه سلول هاي سرطاني مورد استفاده 
نانوذرات مورد استفاده در  قرار دهيم. 
پروژه كامال از نقطه نظر زيستي پنهان 
هستند (bio-invisible)، در حالي كه 
پيغام مورد نظر را به سيستم ايمني بدن 
مي رسانند. در واقع در اين روش درماني 
از خود سيستم ايمني بدن براي درمان 

استفاده مي شود.»
اين فناوري كه به VNI-101 شهرت 
دارد، در حال حاضر براي انجام آزمون 
باليني عليه سرطان ريه انتخاب شده و 
قرار است، اين آزمون با كمك دانشگاه 
كاليفرنيا و مركز جامع سرطان جانسون تا 

پايان سال 2015 ميالدي انجام شود.
VNI-101 قرار است ابتدا در بيماراني 
كه بيماري آنها در مرحله چهارم سرطان 
ريه قرار دارد مورد آزمايش قرار گيرد و 
سپس براي انواع مختلف سرطان مورد 

بررسي قرار گيرد.

استفاده از نانوذرات 
براي فعال كردن 

سيستم ايمني

آنچه پزشكان بايد درمورد درمان فشار خون بدانند 

راهنماى كامل درمان فشارخون

 موفقيت يك ژل تركيبي دركاهش آكنه 
Medscape: نتايج دو مطالعه جديد حاكي از آن است كه ژل موضعي و تركيبي، حاوي آداپالن 
(adapalene) و بنزوئيل پروكسايد (benzoyl peroxide)، در مديريت و كنترل درازمدت 

عاليم بيماران مبتال به آكنه التهابي متوسط تا شديد ايمن و اثربخش 
است. در فاز 3 يك مطالعه كه دربرگيرنده بيماران مبتال به آكنه متوسط 
و شديد بود، نرخ موفقيت اين ژل با فرموالسيون تحقيقاتي آداپالن 0/3 
درصد و بنزوئيل پروكسايد 2/5 درصد، در مقايسه با حامل غيرفعال، 
بهتر بوده است. فرموالسيون ديگر آن، يعني آداپالن 0/1 درصد و 
بنزوئيل پروكسايد 2/5 درصد، كه بوسيله اداره غذا و داروي آمريكا 
مورد تاييد قرار گرفته بود، شدت آكنه را در يك مطالعه مشاهده اي 
كاهش داده بود. نتايج هر دو مطالعه، در هفتاد و سومين نشست ساالنه 

آكادمي آمريكايي درماتولوژي در سان فرانسيسكو معرفي شد.
در يك مطالعه بزرگ چندمركزي، آينده نگر و غيرمداخله اي با 
 Leeds استفاده از ژل 0/1 درصد، ميانگين شدت آكنه كه با مقياس

revised اندازه گيري شد، از 5/6 در ابتداي مطالعه به 3/3 در ماه 3 و 1/9 در ماه 9 رسيد كه كاهش 
قابل توجه و معني داري در كاهش شدت آكنه محسوب مي شود. عالوه براين، در ماه 9، آكنه در 

26 درصد بيماران برطرف شد.
در اين كوهورت، 84 درصد از بيماران پس از 9 ماه درمان با ژل 0/1 درصد، با يا بدون ديگر 
درمان هاي آكنه، طرفدار اين درمان شده بودند. البته شايد نرخ باالي 

استفاده، وجه مهم درمان باشد. 
با  تركيبي  «داروهاي  است:  معتقد  پوست  متخصص  يك 
مكانيسم هاي عملكرد مختلف، بهترين راه براي درمان آكنه است، زيرا 
عوامل پاتوژنيك بسياري را تا حد امكان هدف قرار مي دهد.» اگرچه 
اكثر كارآزمايي ها 12 هفته به طول مي انجامند، آكنه بيشتر طول كشيده 
و به درمان مزمن نياز دارد. موثرترين درمان، موردي است كه نه تنها 
اثربخشي خود را نشان دهد، بلكه بيمار نيز استفاده از آن را ادامه دهد و 

از آن رضايت داشته باشد.
نهايت كار آن است كه فرموالسيون 0/1 درصد پس از 9 ماه نيز براي 

بيمار مبتال به آكنه متوسط عمل مي كند.
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لنست  منتشرشده در ژورنال  گزارش جديد 
بيانگر آن است ميليون ها نفر در جهان به علت 
مانند  درمان پذير  آسانى  به  و  رايج  بيمارى هاى 
زايمانى  انسداد  يا  شكستگى ها  آپانديسيت، 
جراحى  مراقبت هاى  به  يا  كه  چرا  مى ميرند، 
پس  از  نمى توانند  يا  ندارند،  دسترسى  مناسب 

مخارج آن برآيند.
پژوهشگران  از  گروهى  كه  گزارش  اين  در 
دانشگاه هاروارد در ابتكار عملى به نام  «برنامه 
براى جراحى در جهان و تغيير اجتماعى» تهيه 
كرده اند، آمده است كه پنج ميليارد نفر از مردم 
جهان هنگام نياز به جراحى ايمن و ارزان به آن 
دسترسى ندارند و وضعيت دسترسى به جراحى 
همه  از  متوسط  و  كم  درآمد  با  كشورهاى  در 
بدتراست، به طورى كه تا 9 نفر از هر 10 نفر در 
اين كشورها نمى توانند مراقبت هاى پايه جراحى 

را به دست آورند.
اندكى كمتر از يك سوم همه مرگ ها در سال 
از عوارض و  ناشى  2010 (9/16ميليون مرگ) 
بيمارى هاى درمان پذير با جراحى بوده اند كه بسيار 
بيشتر از شمار مرگ هاى ناشى از HIV/ايدز و 
ماالريا روى هم است. با اين وجود على رغم بار 
عظيم مرگ و بيمارى ناشى از اين وضعيت كه 
عمدتا فقيرترين مردمان جهان آن را تحمل مى كنند، 
نياز  به عنوان يك  امكانات جراحى  فراهم آورى 

حياتى براى سالمت جهانى عمدتا ناديده گرفته 
شده است. در نتيجه عوارض جراحى درمان نشده 
اثرات منفى هنگفت، و عمدتا مورد توجه قرار 
نگرفته اى، بر سالمت و بهزيستى انسان و رشد 

اقتصادى دارند.
اندى ليتر، رئيس مركز بهداشت جهانى كينگز در 
كينگز كالج لندن و يكى از نويسندگان اصلى اين 
گزارش، مى گويد: «در غياب مراقبت هاى جراحى، 
بيمارى هاى به آسانى قابل معالجه مرگبار مى شوند. 
جامعه جهانى نمى  تواند به ناديده گرفتن اين معضل 
كه باعث مرگ بى جهت ميليون ها نفر مى شود، 
ادامه دهد، پيش بينى مى شود كه نياز به دسترسى 
به خدمات جراحى با هزينه درحد استطاعت افراد 
در دهه هاى آينده افزايش يابد، چرا كه بسيارى از 
كشورهاى با بدترين خدمات جراحى با افزايش 
و  عروقى  قلبى-  بيمارى  سرطان،  ميزان هاى 

تصادفات جاده اى روبرو خواهند شد.»
فقط يك بيستم از 313 ميليون عمل جراحى 
كه در سراسر جهان در هر سال انجام مى شود، 
بيش  كه  است  كشورهايى  فقيرترين  به  مربوط 
از يك سوم جمعيت جهان را تشكيل مى دهند. 
تخمين هاى اين كميسيون نشان مى دهد، كمبود 
جهانى دست كم 143 ميليون عمل جراحى در 
هر سال وجود دارد و در برخى از حوزه ها تا دو 

برابر بيشتر نياز به عمل جراحى دارند.
اين كميسيون همچنين مى گويد كه يك چهارم 
افرادى كه نياز به عمل جراحى دارند، در صورت 

انجام آن دچار مصيبت مالى خواهند شد كه ناشى 
از هزينه هاى باالى اعمال جراحى است كه در حد 
استطاعت مالى آنها نيست و در صورت انجام اين  
جراحى ها دچار فقر خواهند شد. بار هزينه هاى 
باالى مصيبت آفرين جراحى در كشورها با درآمد 
و  است  حد  باالترين  در  متوسط  درآمد  و  كم 
در همه كشورها بيشترين فشار را بر مردم فقير 

تحميل مى كند.
باوجود شدت اين مشكل، اين كميسيون تخمين 
به خدمات  كه دسترسى  كه كشورهايى  مى زند 
جراحى در آنها در بدترين وضعيت است، مى توانند 
با سرمايه گذارى در حد 420 ميليارد دالر تا سال 
2030ميزان هاى دسترسى به خدمات جراحى را  
به حد قابل قبول و قابل انجامى برسانند و اين هزينه 
بسيار كمتر از هزينه  اقتصادى ويرانگر براى اين 
كشورها در نتيجه كمبود فعلى جهانى در دسترسى 

به جراحى است.
به گفته نويسندگان، اين گزارش جراحى اين 
سرمايه گذارى بسيار مقرون به صرفه در جراحى 
نياز به سازوكارى پايدار تامين مالى در سراسر 
نظام مراقبت بهداشتى و تعهد استوار به پوشش 

بهداشتى جهانى دارد.
اين گزارش را گروهى از 25 كارشناس پيشگام 
از  تمام  حوزه هاى جراحى و بيهوشى از بيش از 
110 كشور جهان نوشته اند. اين گزارش  جراحى 
را به عنوان جزئى يكپارچه  شده در مراقبت هاى 
بهداشتى در نظر مى گيرد و بر كشورهاى كم درآمد 

و با درآمد متوسط تمركز دارد كه بيشترين نياز در 
اين زمينه را دارند.

اين گزارش عالوه بر ارائه ارقام درباره بازده 
اقتصادى كه مى توان از گسترش خدمات جراحى 
در جهان انتظار داشت، همچنين مجموعه اى از 
شاخص ها و پيشنهادات را  براى بهبود دسترسى 
به جراحى   و بيهوشى ايمن و با هزينه در حد 
استطاعت بيماران، و يك چارچوب خط مشى براى 

طرح هاى ملى توسعه جراحى فراهم مى آورد.
يجان ميرا، استاد جراحى در دانشكده پزشكى 
هاروارد و استاديار جراحى در بيمارستان كودكان 
بوستون در آمريكا، به عنوان نويسنده اصلى اين 
گزارش مى گويد: «گرچه هزينه ها براى افزايش 
دسترسى به خدمات جراحى در جهان باالست، 
هزينه هاى جراحى نكردن در اين مورد باالتر است 
و در صورت تاخير در اين باره به طور پيشرونده اى 

افزايش خواهد يافت.»
او افزود: «سوءبرداشتى فراگير در اين باره وجود 
و  ايمن  جراحى هاى  هزينه هاى  تامين  كه  دارد 
سهل الوصول را فقط براى ثروتمندترين كشورها 
قابل انجام است، اما كار ما به روشنى نشان مى دهد 
كه نه تنها هزينه هاى خدمات پايه جراحى كمتر از 
ميزان تصور شده است، بلكه ارتقاى مراقبت هاى 
جراحى و بيهوشى بايد به عنوان يك سرمايه گذارى 
نه  شود،  گرفته  نظر  در  به صرفه  مقرون  بسيار 

اقدامى هزينه بر.»
medicalexpress «منبع
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بر اساس مطالعات يك مركز تحقيقات 
اقتصادى آلمان، اين كشور به خاطر كمبود 
نيروى كار ماهر در ده سال، ساالنه نياز به 
جذب صدها هزار نيروى ماهر كار دارد. 
جمعيت مسن و كمبود نيروى كار در 
بخش هايى مانند حرفه هايى چون پزشكى 
با  معناست كه كشور  اين  به  مهندسى  و 
بحران پرداخت دستمزد و توسعه بهداشت 
روبرو است. اين موضوع بر اساس تحقيقات 
جوليو ساوردا يكى از بزرگ ترين موسسات 
آمده  دست  به  آلمان  اقتصادى  تحقيقات 

است. 
حال  در  آلمانى ها  پنجم  يك  از  بيش 
اين  يا مسن تر هستند و  حاضر 65 سال 
بعد  دنيا  مسن  كشور  دومين  را  آن  آمار، 
از ژاپن ساخته است. از سوى ديگر اين 
كشور يكى از جاهايى است كه پايين ترين 
نرخ تولد با ميانگين ساالنه 8/24 تولد در 

هر هزار سكنه را دارد. 
در سال 2011 پژوهشى از سوى موسسه 
مطالعه استخدام نيروى كار در نورنبرگ آلمان 
پيش بينى كرده است كه تا سال 2025 شاهد 

كاهش هفت ميليونى خواهيم بود. 
در آلمان مشكل آمارگيرى نفوس داريم 
و اين كشور حدود سال 1965 با ازدياد 
زاد و ولد مواجه بوده و آنها تا حدود ده 
آلمان  شد.  خواهند  بازنشسته  ديگر  سال 
با اين وضع با كمبود نيروى كار عظيمى 
مواجه خواهد شد و نياز به ورود ساالنه 
صدها هزار نفر براى نگه داشتن سيستم 

بازنشستگى دارد. 
در سال هاى اخير، دولت اصالحاتى را 
براى آسان تر كردن مهاجرت و اقامت و 

همچنين كار در آلمان انجام داده است. 
در سال 2012 برلين كارت طرح آبى 
را معرفى كرد كه روش هاى ساده اى براى 
پيشنهاد  ماهر  بسيار  مهاجران  استخدام 
مى كند. اين كارت به مهاجران داراى يك 
مدرك دانشگاهى مجوز و حقوق ساالنه 
بيش از 35 هزار يورو و درخواست براى 

اقامت دائمى مى دهد. 
مركز رسمى آمار دستيتيس گزارش كرده 
است كه آلمان باالترين ميزان مهاجرت در 
بيست سال را در 2013 گزارش كرده است 
كه رقمى معادل يك ميليون 266 هزار نفر به 
كشور آمده اندو 789 هزار نفر كشور را ترك 
كرده اند. با اين وجود همچنان كمبود حاد  در 

بخش هاى خاصى مشاهده مى شود. 
براساس اين گزارش آلمان همچنان به 
نيروى كار احتياج دارد، مثال به مشاغلى 
چون لوله كش، پرستار سالمند، پرستار حتى 

به پزشك نياز احساس مى شود. 
اين مركز اعالم كرده است كه آلمان براى 
به دست آوردن اين نيروى كار در هر جا 
جستجو مى كند و از افرادى كه مهارت الزم 
را دارند، بدون توجه به اينكه اهل كجا هستند 

دعوت، به همكارى مى كند. 
به گفته ساوردا جمعيت سالمند كشور 
كارشان را ترك مى كنند، بدون اينكه كسى 
گذشته  سال  دولت  شود.  آنها  جايگزين 
سن بازنشستگى را به 63 سال كاهش داد، 
انتقاد گروه هاى كسب  باعث  كه  حركتى 

و كار شد. 
دولت همچنين براى حل اين مشكل به 
دنبال ارتقاى ميزان زاد و ولد در كشور است. 
آلمان براى اين كار مزاياى قابل توجهى را 
به كسانى كه بچه  دار مى شوند، اهدا مى كند 
و به والدين براى گسترده كردن خانواده شان 
تا سقف 215 يورو ماهانه پرداخت خواهد 
كرد. با وجود اين سياست ها، ساوردرا اين 
بحث را مطرح مى كند كه برنامه هاى طوالنى 
مدت مهاجرت تنها راهى براى رويارويى با 

اين مشكل است. 
بيشترى  افراد  اگر  اساس حتى  اين  بر 
به دانشگاه ها بروند و مشاغل را به دست 
و  كنند  كار  بيشتر  زنان  اگر  حتى  آورند، 
افراد مدت طوالنى ترى به كار اشتغال داشته  
باشند، حتى اگر همه اين كارها انجام شود، 
همچنان اقتصاد آلمان را در ده سال حفظ 

نخواهد كرد.
منبع: نيوزويك

آلمان به مهاجر فعال در 
گروه پزشكى احتياج دارد
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انتخاب تركيب مناسبى از غذا، مثال گوشت 
قرمز كه به طور خاص با افزايش وزن مرتبط 
است و سبزيجات كه با كاهش وزن ارتباط دارد، 
مى تواند در رژيم غذايى افراد تعادلى ايجاد كرده 

و در كم كردن وزن به آنان كمك كند.

در انتخاب پروتئين و كربوهيدرات
همين نكات كوچك مى تواند بعدا تفاوت هاى 
بزرگى را در كاهش يا افزايش وزن افراد بازى 

كند. مطالعه جديدى كه در دانشگاه «تافت» 
انجام شد، نشان داد كه ايجاد تغييرات حتى 
كوچك در نوع گوشت يا نانى كه مصرفى 

ممكن است در درازمدت تاثير فاحشى روى 
بدن بگذارد، چيزى كه موجب اين اختالف 
مى شود، تركيب غذاها است نه مقدار چربى 

آنها.
در حالى كه خوردن مقدار متعادل كالرى در 
حفظ وزن مهم است، ديگرمسئله تغذيه نبايد 
فقط مربوط به شمردن كالرى ها باشد. محققان 
در  مرد  و  زن  120هزار  روى  تحقيق  از  پس 
يك مطالعه طوالنى مدت 16 ساله دريافتند كه 
افزودن گوشت قرمز و گوشت قرمز فراورى 
در  دارد.  مستقيم  ارتباط  وزن  افزايش  با  شده 
حالى كه، مصرف مقادير باالى ماست، غذاهاى 
دريايى، مرغ بدون پوست و آجيل با كاهش وزن 
در ارتباط مستقيم بود. در واقع هر چه كه افراد 
به مقدار بيشترى از اين نوع غذاها مى خوردند 
به مقدار بيشترى وزن از دست مى دادند، اين 
موضوع ثابت مى كند كه نوع كالرى كه مصرفى 

مهم تر از مقدار آن است.
همچنين محققان دريافتند، افرادى كه لبنيات 
كم چرب مصرف مى كنند، اغلب براى جبران 
كالرى پايين غذاهاى كم چرب، كربوهيدرات 
بيشترى مصرف مى كنند. افزودن مقدارپنير پر 
چرب و شير پر چرب تفاوت چندانى در افزايش 
يا كاهش وزن ايجاد نكرد، اين بدان معناست 
اين محصوالت برچسب  به  نبايد هميشه،  كه 

«بد» زد.
نظر  «به  مى گويد:  هاروارد  دانشگاه  محقق 
نمى رسد كه پرچرب  يا كم چرب بودن محصوالت 
لبنى در افزايش وزن اهميتى داشته باشد. در واقع 
وقتى مردم از محصوالت كم چرب لبنى استفاده 
بيشترى  كربوهيدرات  ديگر  سوى  از  مى كنند 
مصرف مى كنند كه ممكن است موجب اضافه 

در  مردم  كه  مى دهد  نشان  اين  گردد.  وزن 
درازمدت براى جبران كالرى پايين محصوالت 
را  خود  كربوهيدرات  مصرف  كم چرب،  لبنى 

افزايش مى دهند.»

مجموعه كاملى از غذاها
كه  عاملى  مقاله همچنين روى  نويسندگان 
 (GL يا glycemic load) «به نام «بار قندى
شناخته مى شود، تاكيد دارند كه عبارت است از 
عددى كه برآورد مى كند، يك نوع مشخص غذا 
چه مقدار قند خون فرد را افزايش مى دهد. به 
طور خاص، ميزان GL  باالتر با افزايش وزن و 
همچنين بيمارى هاى مزمن مانند ديابت نوع 2 
ارتباط مستقيم داشت. وقتى افراد ميزان مصرف 
گوشت قرمز خود و همچنين سطح GL خود 

را افزايش مى دهند ( با خوردن هيدروكربن خالى 
مانند نان سفيد)، احتمال اينكه وزن آنها افزايش 
يابد بيشتر است. هر چند افرادى كه عالوه بر 
پايين   قندى»  «بار  با  غذاهاى  از  قرمز  گوشت 
مانند سبزيجات استفاده مى كنند، مانع افزايش 

وزن خود مى شوند.
مانند  پرچرب  غذاهاى  خوردن  همچنين 
تخم مرغ و پنير همراه با غذاهايى با بار قندى 
پايين  به كاهش وزن افراد كمك كرد. بنابراين 
روشن است كه اين ميزان كالرى ها يا خوردن 
غذاهاى كم چرب نيست كه مهم است، بلكه آنچه 
كه در افزايش  يا كاهش وزن موثر است، انتخاب 

مجموعه مناسبى از غذاهاست.
مدير گروه تحقيق مى گويد: «مطالعه اخير ما مهر 
تاييدى است بر تحقيقات متعدد كه تنها شمردن 
كالرى ها در درازمدت موثرترين استراتژى براى 
مديريت وزن و جلوگيرى از اضافه وزن نيست. 
بعضى از غذاها كمك مى كند كه از افزايش وزن 
جلوگيرى كنيم و بعضى ديگر مشكل را بزرگ تر 
مى كنند. جالب تر از همه اين است كه به نظر 
مى رسد، مجموعه اى از غذاها تفاوت فاحشى به 
وجود مى آورد. يافته هاى ما نشان مى دهد كه ما 
نبايد روى غذاهاى پر پروتئين خاص مانند ماهى، 
آجيل و ماست براى جلوگيرى از افزايش وزن تاكيد 
داشته باشيم، بلكه بايد براى به حداكثر رساندن 
بهره ورى اين غذاهاى پرپروتئين سالم، از مصرف 
غالت اصالح شده، نشاسته و قند احتراز كنيم، در 
پى يافتن فوايد ديگر غذاهايى مانند تخم مرغ و 
پنير باشيم و با كم كردن مصرف گوشت قرمز از 

افزايش وزن ناشى ازآن جلوگيرى كنيم.
Medical Daily :منبع

خوردن هيدروكربن ها و پروتئين هاى خاص موثرتر از شمردن كالرى ها  است
نوع كالرى  مهمتر از اندازه آن است

خبــر

سرپرستى  به  دانشمندان  از  گروهى 
دكتر شينا كرويكشانك از دانشگاه علوم 
زيستى انگلستان و پروفسور اندى براس 
دانشگاه  كامپيوترى  علوم  دانشكده  از 
منتشرشده  پژوهشى  مقاله   58 منچستر 
در  كه  را  روده  التهابى  بيمارى  درباره 
را   2014 تا   2000 سال هاى  فواصل 

تجزيه و تحليل كردند.
آنها تفاوت هاى فراوان در چگونگى 
گزارش دهى روش هاى تحقيق و نيز فقدان 
اطالعات ضرورى درباره اين تجربيات را 
يافتند كه مانع تكرار دقيق آنها در مدل هاى 

حيوانى و انسانى مى شود.
در موارد متعددى جنسيت حيوان مورد 
استفاده ثبت نشده بود، در حالى كه جنسيت 
حيوان با توجه به پاسخ هاى ايمنى قوى تر 
در موش هاى ماده نسبت به موش هاى نر 
بر نتايج آزمايش اثر مى گذارد. چگونگى 
نگهدارى موش ها هم بر نتايج تجربيات 

درباره روده تاثير خواهد گذاشت.
دكتر كريوكشانك مى گويد، از نقصان 
اطالعات ارائه شده در اين مقاله شگفت زده 
شد بود: «آنچه پژوهش ما آشكار كرده، 
اين است كه نقصان داده ها كار ارزيابى 
اين تجربيات و نتايج آن را مشكل مى كند. 
نكته مهم اين است كه اين وضعيت برتكرار 
مدل هاى  در  چه  تجربيات  اين  پذيرى 
به  آنها  انتقال  هنگام  در  و چه  حيوانى 

كارآزمايى هاى بالينى تاثير مى گذارد.»
اين مشكل براى نخستين بار هنگامى 
آشكار شد كه اين پژوهشگران به دنبال 
كمك  براى  علمى  پايگاه  يك  ساختن 
به كنار هم قرار دادن پژوهش ها درباره 
بيمارى التهابى روده بودند. بررسى اين 
زيست شناسان به همراه دانشمندان علوم 
را  داده ها  اين  كه  كرد  آشكار  كامپيوتر 
همكارانى از رشته هاى متفاوت نمى توانند 

درك كنند.

اين  بررسى  براى  پژوهشگران  اين 
از  ضرورى  چك ليست  يك  موضوع 
گنجانده  مقاله  در  بايد  كه  اطالعاتى 
اين چك ليست 9  ايجاد كردند.  شوند، 
حوزه شامل اطالعات درباره حيوانات، 
شرايط  نگهدارى شان، ژنتيك، چگونگى 
طراحى  كوليت،  يا  روده  التهاب  القاى 
مى شد.  شامل  را  آن  پايش  و  آزمايش 
اين چك ليست در مقاله منتشرشده اين 
بيمارى هاى  ژورنال  در  پژوهشگران 

التهابى روده گنجانده شده است. 
توضيح  كريوكشانك  پروفسور 
مى دهد: «چك ليست ما شامل اطالعات 
بايد  مقاالت  همه  كه  بود  پايه اى  نسبتا 
داشته باشند، اما ژورنال ها در طول چند 
سال گذشته خواستار خالصه كردن هر 
چه بيشتر متدها بوده آند، به طورى كه 
گنجاندن اين اطالعات در مقاالت متوقف 
شده است. در عوض مقاالت بر بخش هاى 
نتايج و بحث متمركز شده اند و گاهى 
مجبوريد براى يافتن آخرين بارى كه اين 
متد معين به طور  دقيق ثبت شده است، به 

ژورنال هاى دهه شصت بازگرديد.» 
پژوهشگران دانشگاه منچستر توصيه 
عنوان  به  آنها  چك ليست  كه  مى كنند 
يك شرط ضرورى براى بهبود كيفيت، 
مقايسه پذيرى و استانداردكردن بررسى ها 
درباره بيمارى التهابى روده به كار گرفته 
شود. آنها معتقدند كه اين كار تفسير و 
ترجمه اين داده ها را به بيمارى انسانى 
انجام  به  نهايتا  و  مى كند  قابل اعتمادتر 
كارآزمايى هاى بالينى موفق ترى خواهد 

انجاميد.
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ايرادات باور نكردنى 
كارآزماى بالينى
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سفر بى بازگشت به مريخ، خبرى بود كه سر و 
صداى زيادى به پا كرد. مسافرت به كره اى ديگر 
كه هيچ اثرى از زندگى در آن وجود ندارد، 
روحيه خاصى مى خواهد كه افراد محدودى 
آن را دارا هستند. شايد بتوان گفت كه روحيه 
پيشروى اين افراد، به روحيه كسانى شبيه باشد 
كه براى اولين بار به آمريكاى شمالى مهاجرت 
به  را  روحيه  اين  و  بسازند  را  آن  تا  كردند 
نسل هاى بعدى خود منتقل كردند. اين استقالل 
سبب مى شود، افراد از بيان ايده هاى جديد و 
ساختن آنها هراس نداشته باشند و در صنعت 
و تكنولوژى پيشگام باشند، اما ما ايرانى ها تا 
چه اندازه از اين روحيه پيشگامى و استقالل 
بهره برده ايم؟ براى پاسخ دادن به اين سوال 
با دكتر بهروز بى رشك، روانشناس بالينى و 
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران 

گفتگو كرديم:

�چه چيزى باعث مى شود يك انسان پيشرو 
داشته  پيشروى  روحيه  اصطالح  به  يا  باشد 

باشد؟ 
به  حدودى  تا  مى توان  را  پيشروى  روحيه 
ويژگى هاى شخصيتى كه محيط هم در آن نقش 
دارد، منسوب كرد. افرادى كه پيشرو هستند، ممكن 
است، الگوهايى داشته باشند كه روى آنها تاثير 
بگذارد. اين افراد قدرى بيشتر خواهان جستجو 
و يافتن تازه ها هستند و مى توانيم اين روحيه را 
به عنوان ماجراجويى آنها تلقى كنيم. آنان داراى 
روحيه جستجوگرى هستند و از لحاظ شخصيتى 
جنب و جوش زيادى دارند؛ كنجكاوى در آنها 
به شدت زياد است و دوست دارند، تجربه هاى 
متفاوتى كسب كنند. شايد براى آنان محيطى كه در 
آن هستند خيلى كوچك و محدود باشد؛ بنابراين 
مى خواهند از اين فضا بيرون بيايند و ناشناخته ها 
را بيشتر كشف كنند. از نظر خصوصيات شخصيتى 
مى توان گفت اينها افرادى هستند كه خصوصيات 
خطرپذيرى در آنها زياد است و خيلى دوست 
را  ماجراجويانه  سفرهاى  و  كردن  دارند خطر 
و  انسان  تفاوت هاى  از  يكى  اين  كنند.  تجربه 

ديگر موجودات يا حيوانات است. اگر در زندگى 
حيوانات مطالعه كنيم، مى بينيم كه تقريبا در هرگونه 
حيوانى تجربه ها ثابت است و تنها ممكن است، 
تعدادى از واكنش هاى حيوانات متفاوت باشد، 
جانورى  نظر خصوصيات  از  كه  قالبى  در  اما 
برنامه ريزى شده و براى آنها تنظيم شده عمل 
مى كنند. ولى تفاوت انسان با حيوان اين است 
كه او دوست دارد خيلى چيزها را تجربه كند 
و از آن قالب پيش ساخته بيرون بيايد. بسيارى 
از افراد هستند كه از خطر استقبال مى كنند و 
هيجان خواهى در آنها خيلى زياد است. بسيارى 
به دليل روحيه ماجراجويانه اى كه دارند، دوست 
دارند خيلى چيزها را تجربه كنند. البته در سنين 
مختلف اين عالقه فرق مى كند، ولى بيشتر در 
بين جوان ترها مى بينيم كه جنبه محتاطانه رفتار 
كردن كمتر است و شايد به اين دليل است كه 

بيشتر تابع هيجان خودشان هستند. 
�منشاء اين روحيه پيشگامى چيست؟

حتى  پيشگامى  و  پيشروى  روحيه  درمورد 
بحث هاى ژنتيكى مطرح مى شوند و گفته مى شود 
كه اين روحيه ژنتيكى است. البته موضوع فرهنگ 
افراد نقش بسزايى دارد.  اين  و تربيت هم در 
فردگرايى و جمع گرايى موضوع مهمى است كه 
در اين حيطه مى توان در مورد آن بحث كرد. اگر 
بخواهيم كشورها را از نظر اين روحيه دسته بندى 
كنيم، جوامعى مانند آمريكا به خصوص آمريكاى 
شمالى و تعدادى از كشورهاى اروپايى به خصوص 
اروپاى غربى فردگرا هستند. در اين جوامع افراد 
بدون اينكه بخواهند تحت تاثير جمع يا محيط 
يا خانواده شان باشند، به دنبال تجربه هاى جديد 
مى روند. بنابراين ما شاهد هستيم در اينگونه جوامع، 
شخصى كه به حدود سن 18 سالگى مى رسد، 
به طور طبيعى از خانواده جدا مى شود و براى 
خودش زندگى مستقلى را شروع مى كند. حاال 
زمانى است كه او بايد روى پاى خودش بايستد 
به همين  كند. شايد  را تجربه  و خيلى چيزها 
دليل است كه تحت تاثير فرهنگى كه اين افراد 
داشته اند و اين امكان را براى ايشان پديد آورده 
است، سعى مى كنند خيلى چيزها را تجربه كنند 
ما  اين در حالى است كه در جامعه  ببينند.  و 
فرزندان به شدت به والدين خود وابسته هستند 

ما  اين وابستگى روى تمام اليه هاى جامعه  و 
تاثير مى گذارد. تفكرات ما بسته وقالبى است، 
گمان مى كنيم كه بايد عين همان چيزى كه به 
ما ديكته شده عمل كنيم و راهى را كه ديگران 
رفته اند برويم. خيلى كم پيش مى آيد كه بخواهيم 

تفكر جديدى ايجاد كنيم. 
�چگونه مى توان روحيه پيشروى را در فرزند 

خود به وجود آورد؟
اگر ضمن اينكه به فرزند خودمان توجه و عالقه 
داريم، بتوانيم تا حدودى زمينه را به وجود آوريم 
كه خودش را بهتر قبول كند، بشناسد و بتواند 
در  بزرگترها،  همفكرى  از  بهره بردن  كنار  در 
تصميم گيرى هايش مستقل عمل كند، خيلى به 
پيدا كردن روحيه پيشروى در او كمك كرده ايم. 
اين در حالى است كه در جامعه ما، به دليل فرهنگ 
بسته، خيلى وقت ها ما والدين داريم براى بچه ها 
تصميم مى گيريم و اين رويه تا سنين بزرگسالى هم 
ادامه پيدا مى كند. پدر و مادر براى فرزندان لباس، 
رنگ و غذا را انتخاب مى كنند و در نتيجه آنها 
هرگز ياد نمى گيرند كه بايد در مقابل تصميمات 
خود احساس مسئوليت كنند و به خود بگويند 
كه من اين تصميم را گرفته ام و اگر اشتباهى هم 

كردم آن را رفع مى كنم. 
البته اگر دقت كنيم، مى بينيم كه اين وابستگى 
بين  از  در حال  كند  با سرعتى  و  آهستگى  به 
رفتن است. براى مثال زمانى يك دختر دانشجو 
حتما بايد در شهر خودش درس مى خواند، اما 
در حال حاضر اين فرهنگ پذيرفته شده است 
كه اين دختران مى توانند زندگى مستقلى داشته 
باشند. در حال حاضر زندگى مستقل تاحدودى 
جا افتاده است و جوانان ما قدرى استقالل خود 
را به دست آورده اند، اما نقش خانواده اينجا هم 
خيلى مهم است. محدوديت هايى كه خانواده ها 
براى دخترها قائل مى شوند، خيلى بيشتر از پسرها 
است. اگر ما در جنبه هاى تربيتى خودمان زمينه 
را به وجود بياوريم كه بچه ها قدرى فكر كنند، 
بتوانند تصميم بگيرند و فكرى كه دارند را مطرح 
كنند، خيلى در به دست آوردن استقالل آنها كمك 
كرده ايم. درست است كه سبك زندگى ما قدرى 
با سبك زندگى قبلى مان متفاوت شده است، اما 
هنوز نياز داريم كه فقط با افكار سنتى و خشك 

با موضوعات برخورد نكنيم و قدرى بازتر فكر 
كنيم. بايد اين را بدانيم كه شايد تجربيات جديد 
هم كمك كننده باشند. تجربه كردن موضوعات 
جديد و به وجود آوردند، زمينه هاى فكر كردن 
در سيستم آموزشى هم از همان دوران ابتدايى 
به بعد مى تواند شروع شود، مى توانيم به كودكان 
آموزش دهيم كه فقط حفظ نكنند، بلكه بايد شيوه 
آموزشى جديدترى را به كار بگيريم كه افراد فكر 
كنند، ياد بگيرند استدالل كنند، بتوانند درك كنند 
و دو چيز را با هم مقايسه كنند و براساس آن 

نتيجه گيرى كنند.
�آيا توصيه مى كنيد كه افراد در ابتداى جوانى 

از خانواده شان مستقل شوند؟
ما نمى خواهيم بگوييم كه بايد از الگوى تربيتى 
غرب پيروى كنيم و يا بچه ها بايد در استقالل 
زندگى كنند. زيرا در جامعه ما همه زمينه ها با 
جوامع غربى فرق مى كند و زمينه هاى تربيتى ما 
بنابراين نمى توان براى  با آنها متفاوت است؛ 
جامعه چنين نسخه اى پيچيد و گفت كه افراد 
بايد از يك سن مشخص از خانواده جدا شوند؛ 
زيرا گذشته از اينكه آيا اين امكان وجود دارد 
يا خير، هنوز اين تفكر در بسيارى از خانواده ها 
وجود ندارد، بنابراين بايد به اين انديشيد كه آيا 
جامعه يا فرهنگ ما پذيراى چنين تحول بزرگى 

هست يا خير.
ولى اگر ما بتوانيم بچه ها را در سيستم آموزشى به 
گونه اى سوق بدهيم كه بتوانند فكر كنند و استقالل و 
تصميم گيرى را تجربه كنند، بسيار كمك كننده است 
و به اين طريق مى توانيم اين بچه ها را آماده كنيم كه 
يك زندگى مستقل داشته باشد. البته ماجراجويى 
صرف در خيلى موارد منفى است و بايد دانش 
و اطالعات را افزايش داد. براى مثال خبرى را 
در جرايد ديدم كه بعضى از جوانان كشورهاى 
ديگر به گروه داعش گرايش پيدا مى كنند. در اين 
خبر گفته شده جوانان ژاپنى اين گرايش را پيدا 
كرده اند، ولى پژوهش ها نشان داد كه هيچ يك از 
اين جوانان اعتقاد و باور ايدئولوژيكى به افكار 
داعشى ندارند؛ بلكه فقط به نوعى كنجكاو هستند 
و از زندگى روزمره خسته شده اند و در نتيجه 
يك نوع كسالت و براى مقابله با بى حوصلگى، 

تمايل به ماجراجويى پيدا كرده اند. 

بهداشتتندرستى

12  نكته تغذيه و تناسب 
بدنى در باردارى (1)

روح  به  پنجره اى  شما  چشم هاى  بله، 
شماست. اما آنها به طور شگفت انگيزى 
مى تواند پنجره اى به سوى سالمت كلى 
شما هم باشند. برخى از بيمارى ها هستند 
تاثير  بينايى  بر  اوليه شان  مراحل  در  كه 
و  زودرس  اثرات  اين  اما  نمى گذارند. 
معاينه  در  مى توان  هنوز  را  غيرمستقيم 
البته، پزشك شما  چشم شناسايى كرد. 
(غير از  متخصص چشم) به دنبال چنين 
نشانه هايى هست، اما اگر كنجكاو هستيد، 
هنگامى كه معاينه بعدى چشم تان براى 
گرفتن عينك جديد انجام مى دهيد، چند 

كارى است كه مى توان انجام داد.
1. ديابت: اگر چشم پزشك شما نشت 
كردن خون از رگ هاى درون چشم را 
ببيند، ممكن است نتيجه بگيرد كه اين 
است. ديابت  از  ناشى  آسيب ديدگى 

ديابت باعث آسيب ديدگى قابل توجهى 
به بينايى در طول زمان مى شود، بنابراين 
اگر نشانه هاى اين عارضه در معاينه چشم 
به طور  را  درمان  مى تواند  شود،  كشف 
زودرس شروع كرد و بينايى فرد را در 
سال هاى بعدى زندگى اش حفظ كرد. اگر 
درمان انجام نشود، ديابت ممكن است به 
رگ هاى خونى كوچك در مغز و كليه آسيب 
برساند و اين هم دليل ديگرى براى اقدام 

به شناسايى زودرس آنهاست.
چشم پزشك  مغزى:  تومورهاى   .2
يك معاينه افتالموسكوپى مستقيم انجام 
مى دهد، به اين معنا كه به طور مستقيم به 
رگ هاى خونى و عصب بينايى كه به مغز 
مى رود، در ته چشم تان نگاه مى كند. اگر 
در معاينه تورم يا سايه  هايى ديده شود، 
ممكن است، نشانه اى از وجود عارضه اى 
بسيار وخيم باشد، مانند تومورى در مغز 
يا لخته خطرناكى كه مى تواند به سكته 
مغزى منجر شود. در اين صورت ممكن 

است، الزم باشد بيمار را به طور مستقيم به 
نزد يك متخصص يا حتى بخش اورژانس 
فرستاد. در اين موارد، اغلب آزمايش هاى 
بيشترى مورد نياز است، اما يك معاينه 
چشمى پايه مى توانند تعيين كند كه آيا نياز 

به بررسى هاى بيشتر وجود دارد يا نه.
3. فشارخون باال: يكى از ساده ترين 
شيوه ها براى شناسايى پرفشارى خون از 
انجام يك معاينه چشمى روتين  طريق 
است. اثرات فشارخون باال به خصوص 
بر رگ هاى ظريف و كوچك در چشم 
با  چشم پزشك  شد.  خواهد  مشهود 
پيشرفت بيمارى فشارخون، باريك شدگى 
ديد.  خواهد  را  چشم  درون  شريان ها 
پيشرفت بيشتر اين بيمارى ممكن است، 
باعث شود شريان هاى درون چشم نقره اى 

يا مسى  رنگ شوند.
4. كلسترول باال: كلسترول باال مى تواند 
باعث تجمع پالك در طول ديواره هاى 
رگ هاى خونى شود و شريان هاى را در 
بدن مسدود كند. اين عوارض در چشم هم 
رخ مى دهد و چشم پزشك در معاينه اش 
به سادگى مى تواند رسوبات چربى در 
ديواره رگ هاى چشم را شناسايى كند. 
رسوبات  است،  ممكن  چشم پزشك 
كلسترول را در رگ هاى ته چشم و نيز در 
جلوى چشم كه به صورت يك حلقه باريك 

خاكسترى به دور قرنيه است، ببيند.
 اين رسوبات همچنين عامل خطرساز 
بيمارى ديگر هم هستند، انسداد عروق 
انسدادها  اين  آن  در  كه  شبكيه،  خونى 
خونرسانى به چشم را محدود مى كنند، 
بينايى  هميشگى  يا  گذرا  نقصان  باعث 

مى شوند.
Yahoo Health :منبع

ق ط ا ا اشد ال ت ا

بسيارى از شما در زندگى خود مجبور به خون 
دادن شده ايد. اگر گروه خونى شما O باشد، 
ممكن است از شما خواسته باشند كه حتى بيشتر 
خون بدهيد، زيرا گروه خونى شما بيشتر از ساير 
گروه هاى خونى مورد استفاده قرار مى گيرد و در 
ضمن كمياب تر است. اختالفاتى كه بين ساختار 

گروه هاى خونى وجود دارد، جزيى است. 
افرادى كه گروه خونى A  و B  دارند يك 
مولكول قند اضافه روى سطح گلبول هاى 

قرمز خون خود دارند، اما با جود همين اختالفات 
جزيى، انتقال گروه هاى خونى اشتباه به يكديگر 
مى تواند كشنده باشد. براى مثال، سيستم ايمنى 
اشخاصى كه گروه خونىO  دارند، تنها به اين 
دليل كه آن مولكول قند را تشخيص مى دهند به 
شدت به سلول هاى تقسيم  شونده افراد گروه 

خونى A حمله مى كنند. 
درحال حاضر پژوهشگران دانشگاه كلمبياى 
بريتانيا روشى را كشف كرده اند كه به وسيله 
آن مى توان گروه خونى را كه اشخاص اهدا 
كرده اند، تغيير دهند. در اين روش از آنزيمى 

استفاده مى شود كه مولكول قند روى گلبول 
قرمز را كه به آن آنتى ژن گفته مى شود، از آن 
جدا مى كند. نتيجه چه مى شود؟ خون حاصل 

شبيه گروه خونى O مى شود كه مى تواند به همه 
گروه هاى خونى ديگر انتقال پيدا كند. 

اين اولين بار نيست كه محققين در آزمايشگاه 

خونى با آنتى ژن  هاى كمتر توليد كرده اند، اما اين 
روش از هر روش ديگرى بهتر جواب داده است. 
براى اين كار، محققين از شيوه اى به نام كشت 
مستقيم استفاده كرده اند كه در آن از باكترى براى 
توليد آنزيم و ايجاد جهش در DNA باكترى 
براى قدرتمندتر شدن آنزيم استفاده مى شود. 
آنان حين كشت باكترى متوجه شدند كه بعد 
از اينكه باكترى را بيش از 5 نسل كشت دادند، 

آنزيم 170 بار تاثيرگذارتر شد.
اما باوجود اينكه اين آنزيم به اندازه كافى خوب 
كار مى كرد تا آنتى ژن هاى زيادى را از گلبول قرمز 
خون بزدايد، هنوز كارايى كافى نداشت، يعنى 
خون حاصل هنوز گروه خونى O كامل نبود. 
به همين دليل ضرورى است كه آنزيم براى 
فراورى خونى كه اهدا شده مورد استفاده قرار 
بگيرد. درحال حاضر محققين در تالش هستند 
تا كارايى اين آنزيم را بيشتر كنند و معتقدند كه 
به زودى آنقدر قوى خواهد بود تا در مقياس 

آزمايشگاهى مورد استفاده قرار گيرد.
MSN :منبع 

تغيير گروه هاى خونى در مقياس آزمايشگاهى

روحيه پيشگامى، استقالل طلبى و جسارت از كجا مى آيد؟

عادت كنيم به اول بودن!
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هنگامى كه موضوع ورزش كردن و 
مطرح  باردار  زنان  تغذيه  چگونگى 
منابعى  ميان  در  جستجو  مى شود، 
بى شمار كه امر و نهى هاى فراوانى را 
به شما مى كنند، ممكن است توانفرسا 

باشد.
اينجا  در  شما  كار  راحتى  براى 
كارشناسان  از  گروهى  توصيه هاى 
و  تغذيه  بدنى،  آمادگى  درباره 
 12 صورت  به  را  شما  خوشحالى 
سردرگمى  اين  از  تا  مى آوريم  نكته 
نجات پيدا كنيد. البته بايد به ياد داشته 
باشيد كه پيش از هر تغيير عمده اى در 
برنامه ورزشى يا  غذايى تان با دكترتان 
مشورت كنيد تا از هنگام شروع تا پايان 

اين برنامه سالم بمانيد.
زدن:  چمباتمبه   1

تمرين  كه  زنانى 
چمباتمبه زدن را انجام 
مى دهند، ممكن است 
در هنگام درد زايمان 
راحت تر باشند، زيرا 

كه شباهت هاى زيادى ميان چماتمبه 
زدن و زايمان كردن وجود دارد.

را  بدنتان  آب   2

كنيد:  حفظ  كامال 
يكى  بدن  كم آبى 
علل  شايع ترين  از 
و  صبحگاهى  تهوع 
نيز يبوست در زنان 

باردار است. ميزان مصرف آب خود 
را در روز به حدود 2 ليتر يا 8 ليوان 

آب تصفيه شده برسانيد.
مناسب  داورى   3

داشته باشيد: زنان در 
همه دنيا در همه اوقات 
و  مى شوند  بچه دار 
اغلب اين باردارى ها 
به خوبى پيش مى رود 

و به تولد نوزادانى خوشحال و سالم 
مى انجامد. آزمايش ها مى توانند براى 
شما اطمينان بخش باشند، اما مداخالت 
بيش از حد مى تواند، نوع ديگرى از 
استرس را ايجاد كند. يكى از بزرگترين 
مشكالتى كه زنان باردار ممكن است 
دچار آن شوند، وسواس و اطالعات 
بيش از حد است، بنابراين  قضيه را 
ساده نگهداريد و خودتان را با اطالعات 

بيش از حد آزار ندهيد.
4 هر روز پياده ر  وى 

كنيد: پياده روى راهى 
حفظ  براى  عالى 
و  بدنى  آمادگى 
تقويت ميزان انرژى 
شماست.  عالوه بر 

اين در حين راه رفتن نيروى جاذبه كمك 
خواهد كرد كه جنين تان در وضعيت 

مناسب براى زايمان قرار گيرد.
و  پروتئين   5

را  سالم  چربى هاى 
پروتئين  بخوريد: 
سالم  چربى هاى  و 
دام هاى  گوشت  از 
علف،  با  تغذيه شده 

روغن نارگيل، تخم مرغ هاى ارگانيك، 
لبنيات و ماهى غيرپرورشى منابعى عالى 
براى تامين موادمغذى حياتى باردارى 
هستند.   K و   ،D، E ويتامين  مانند 
ماهى هاى روغنى، مغزها و تخمه هاى 
خوراكى نيز منبع غنى اسيدهاى چرب 
DHA  و EPA هستند كه براى رشد و 
نمو مغز و دستگاه عصبى سالم نوزادتان 
در سه ماه اول و سه ماهه سوم ضرورى 

هستند.
كمك زنجبيلى:   6

فنجان  يك  نوشيدن 
زنجبيلى  چاى 
گرد  استفاده  يا 
غذاى تان  در  آن 
تهوع  است  ممكن 

صبحگاهى تان را برطرف كند.
ادامه دارد...

چهار چيزكه چشم ها 
درباره سالمت مى گويند
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ممكن است جزو افرادى باشيد كه هر هفته يا 
– چند بار در هفته- به سالن ورزشى مى روند؛ 
به كالس هاى گوناگون مى رويد، وزنه مى زنيد، 
و خالصه حسابى عرق خودتان را در مى آوريد. 
اما هر بار كه به روى ترازو مى رويد، مى بينيد كه 

وزنتان همان مقدارى است كه بود. 
مشكل در كجاست؟ آيا ورزش كردن شيوه  اى 

مطمئن براى كاهش وزن اضافى نيست؟
در واقع مشكل اين است كه شما در ورزش 
كردنتان همان اشتباهاتى را مرتكب مى شويد كه 

بسيارى ديگر نيز مرتكب مى شوند.
براى اينكه وزن تان را كم كنيد بايد با ورزش 
كردن كالرى بيشترى نسبت به كالرى كه با خوردن 
غذاها دريافت مى كنيد، بسوزانيد. بسيارى از افراد 
فكر مى كنند، اگر به سالن ورزشى بروند و صرفا با 
ماشين هاى وزنه زنى كار كنند، وزن شان كم خواهد 
شد، در حالى كه اينگونه نيست؛ يا اگر هنگام 
ورزش كردن حسابى عرق كرده باشند، تصور 
مى كنند كه ميزان زيادى كالرى سوزانده اند. در 
حالى كه وزنى كه با عرق كردن از دست مى دهيد، 
صرفا مربوط به آب مى شود و همه آن با خوردن 

مايعات جايگزين مى شود. 
يك مشكل ديگر اين است كه افراد نمى دانند 
چگونه از ماشين هاى ورزشى استفاده كنند و برنامه 

ورزشى شان را درست طراحى و اجرا نمى كنند؛ 
بنابراين با وجود تقالى جسمى زيادى كه انجام 

مى دهند، چندان نتيجه نمى گيرند. 
در زير به 9 اشتباه رايج در ورزش كردن در 

سالن هاى ورزشى مى پردازيم:

1 معاشرت كردن بيش از حد به جاى ورزش 

كردن به قدر كافى: بسيارى از افراد هنگامى 
كه به سالن ورزشى مى روند، آنقدر به صحبت 
كردن با دوستان  شان مشغول مى شوند كه يادشان 
و  آمده اند  آنجا  به  كردن  ورزش  براى  مى رود 
مدت زمان زيادى را تلف مى كنند، بنابراين در 
سالن ورزشى بر انجام دادن تمرين هايتان متمركز 
شويد و گپ زدن را به زمان استراحت پس از 

ورزش واگذاريد.

از  بسيارى  ورزش:  شدت  نبودن  كافى   2

افرادى كه به سالن ورزشى مى روند، تمرينات 
را با شدت كافى انجام نمى دهند. آنان فكر مى كنند، 
صرف حركت كردن باعث كاهش وزن مى شود، 
در حالى كه اگر شدت حركات تان به حد الزم 
نرسد، در واقع وقت تان را تلف كرده ايد. عالوه 
انجام  انجام حركات،  ميزان شدت  افزايش  بر 
تمرين ها براى مدت طوالنى تر، افزايش وزنه ها 

يا دامنه حركات، «انجام تمرينات گوناگون به طور 
متوالى» (cross-training)، انجام تمرينات روى 
سطح شيبدار، يا افزايش دادن فشار ناشى از وزن 
بدن با پوشيدن جليقه هاى وزنه دار يا آويزان كردن 

وزنه از قوزك پا نيز مى تواند مفيد باشد.

3 تمرين كردن در حدى كه هميشه در نمودار 

ضربان قلب در منطقه «سوزاندن چربى» قرار 
نمودارهايى  ورزشى  ماشين هاى  روى  گيريد: 
مربوط به ميزان فعاليت قلبى - عروقى در حين 
ورزش وجود دارد كه به چند «منطقه» تقسيم شده 
است. در منطقه اى كه اصطالحا «منطقه سوزاندن 
چربى» خوانده مى شود، شدت فعاليت تان خيلى 
زياد نيست-  معموال در حد 65 تا 70 درصد «حداكثر 
سرعت ضربان قلب براى سن»، اما پژوهش ها 
نشان داده است كه هر چه شدت فعاليت جسمى 
بيشتر باشد، كالرى بيشترى مصرف مى شود- و 
اين امر نه تنها در هنگام ورزش كردن در سالن، 
بلكه پس از ترك سالن ورزشى در زندگى روزانه 
نيز صدق مى كند. صرفا باال رفتن ضربان قلب 
تا حد رسيدن به اين «منطقه» كافى نيست؛ اين 
حالت مانند آن است كه موتور ماشين تان خاموش 

باشد، اما كاپوتش هنوز گرم باشد. 
الزم است كه شدت تمرين كردن تان به باالتر از 

اين حد معين شده روى اين نمودار برسد. اگر 
فعاليت جسمى تان  باره شدت  نمى توانيد يك 
را باال ببريد، سعى كنيد به تدريج از اين حد 

عبور كنيد.

4 تغييرندادن برنامه ورزشى و پيشرفت نكردن 

به سطوح باالتر: اگر فعاليت جسمى مشابهى براى 
بارها و بارها انجام دهيد، بدنتان تغيير نخواهند 
كرد. در ابتدا ممكن است، وزنتان كاهش يابد، 
اما نهايتا اين به نقطه  مى رسيد كه دوباره وزنتان 
به حد اوليه باز مى گردد. يكى از مشكالتى كه در 
پيشرفت برنامه ورزشى تان با آن روبرو مى شويد، 
نياز به عوض كردن ماشين و تمرين هايى معمولى 

است كه با آنها احساس راحتى مى كرديد. 
انجام ورزش هاى  از  است،  مثال ممكن  براى 
اضافه  بنابراين  كنيد،  راحتى  احساس  هوازى 
افزايش حجم  براى  قدرتى  تمرين هاى  كردن 
عضالت – بافتى در بدن كه كالرى را مى سوزاند- 
برايتان مشكل باشد. يا برعكس ممكن است، 
توده  كه  دهيد  انجام  قدرتى  تمرين هاى  فقط 
عضالنى تان را حفظ مى كند، اما وزنتان را كاهش 
نمى دهد. بايد آميزه اى از تمرين هاى هوازى و 

قدرتى را انجام دهيد.
ادامه دارد...

تندرستى

يك بررسى جديد نشان مى دهد كه 2 دقيقه 
برخاستن از جاى خود و راه رفتن در هر 
ساعت مى تواند به برطرف كردن اثرات منفى 
نشستن طوالنى مدت كمك كند.يافته هاى 
جديد، اگر ثابت شوند، بيانگر آن هستند 
كه حتى دوره هاى كوتاه  مدت فعاليت سبك 
براى سالمت فرد سودمند است. پژوهشگران 
دانشكده پزشكى دانشگاه يوتا در اين بررسى 
داده هاى «نظرخواهى ملى بررسى تغذيه و 
سالمت آمريكا» مربوط به بيش از 3200 
را آناليز كردند. داوطلبان شركت كننده در 
اين بررسى با به تن كردن وسائلى شدت 
فعاليت هاى روزانه شان را اندازه مى گرفتند. 
137 نفر از اين افراد در طول مدت بررسى 
اين پژوهشگران سودمندى  فوت كردند. 
بهداشتى دوره هاى طوالنى فعاليت هاى با 
شدت پايين مانند ايستادن را با دور ه هاى 
كوتاه تر فعاليت هاى سبكى مانند راه رفتن 
مقايسه كردند. شركت كنندگان در اين بررسى 

براى سه سال پيگيرى شدند.. 
نتايج آناليز اين دانشمندان نشان داد كه 
ايستادن بيشتر به تنهايى ممكن است براى 
برطرف كردن خطرات نشستن طوالنى مدت 
كافى نباشد، اما دوره هاى كوتاه فعاليت سبك 
مانند راه رفتن، تميزكارى و باغبانى مى توانند 
طول عمر افرادى را كه بيش از نيمى از 
طول روزشان را درحالت نشسته مى گذرانند، 
افزايش دهد. اين بررسى نشان داد كه اگر به 
جاى 2 دقيقه نشستن در هر ساعت، اين 2 
دقيقه صرف فعاليتى سبك مانند راه رافتن 
درصد  تا 33  زودرس  مرگ  شود، خطر 

كاهش مى يابد.  
HealthDay :منبع 

2 دقيقه راه رفتن در 
ساعت مضرات نشستن 
زياد را بر طرف مى كند

آمـوزش

گرچه سكته مغزى يكى از علل رايج مرگ 
و مير و ناتوانى جسمى در سنين باال است،  
ممكن است در هر فردى و در هر سنى 

رخ دهد.
مانند  زندگى  سبك  عوامل  از  برخى 
سيگار كشيدن، نوشيدن مشروبات الكلى، 
فشار خون باال، كلسترول باال، ديابت، چاقى 
و نيز برخى از بيمار هاى قلبى و حمالت 
گذراى اختالل خونرسانى به مغز (يا سكته 
مغزى ناقص) مى توانند خطر سكته مغزى 

را افزايش دهند.
هنگامى كه سكته مغزى رخ مى دهد، 
سلول هاى مغزى شروع به مردن مى كنند. 
بنابراين شناسايى نشانه هاى سكته مغزى و 

تماس فورى با اورژانس ضرورى است.
بافت  نجات  در  مهمى  نقش  زمان 
مغزى دارد. درمان فورى مى تواند، به طور 
قابل توجهى از آسيب ناشى از سكته مغزى 
كم كند. براى اينكه بتوانيد عالئم سكته مغزى 
را تشخيص دهيد، اين چهار عالمت را در 

نظر داشته باشيد:
كه  بخواهيد  شخص  از  صورت:   
آيا يك طرف صورتش كج  بزند.  لبخند 

مى شود؟
دو  هر  بخواهيد  شخص  از  بازوها:   
بازوها  از  يكى  آيا  ببرد.  باال  را  بازويش 

پايين مى افتد؟
 گفتار: از شخص بخواهيد كه عبارت 
ساده اى را تكرار كند. آيا صداى صحبت 
كردن فرد عجيب و غريب شده است و  

لكنت دارد؟
را شاهد  نشانه ها  اين  بروز  اگر  زمان:   
بوديد، زمان زنگ زدن فورى به اورژانس 

فرا رسيده است.
HealthDay :منبع

چطور سكته مغزى را 
زود تشخيص دهيد؟

ط ن اگگ ا ن ا ش ا كنند؛ا ن ا اج و اح ط ت د ا شان زش دامنهو ا

9 اشتباه رايج ورزش در سالن هاى تناسب اندام (1)

ورزش مى كنيد اما وزن كم نمى كنيد
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متخصصان رشته هاى مختلف پزشكى استراليا از 
دولت و اداره دارويى اين كشور خواستند تا تجويز 
داروهاى مسكن داراى كدئين را در اين كشور 
متوقف كنند. انجمن متخصصان بيهوشى استراليا و 
نيوزلند، متخصصان طب تسكينى استراليا و انجمن 
داروسازى بالينى اين كشور در بيانيه مشتركى اين 
خواسته را مطرح كرده اند. در اين بيانيه آمده: «اين 
مسكن هاى حاوى مخدرهاى ضعيف بسيار كم اثر، 
به شدت اعتيادآور و آسيب رسان هستند.» براساس 
گزارش هاى منتشر شده در استراليا ساليانه 16 ميليون 
بسته قرص مسكن داراى كدئين به قيمت حدودى 
110 ميليون دالر به فروش مى رسد. مقاومت به اين 
داروها خيلى سريع ايجاد مى شود و فرد معموال به 
استفاده از تعداد بيشتر اين مسكن ها روى مى  آورد. 

معموال هم اين افراد به طرق مختلف سعى مى كنند 
تا پزشكان را به تجويز اين داروها براى خودشان 
تشويق كنند. اين گروه از پزشكان معتقدند كه فروش 
بدون نسخه اين داروها بايد كال محدود شود و 
تنها گروهى از تخصص هاى پزشكى حق نسخه 
كردن آنها را داشته باشند. اولين مشكالت ناشى 
از سوءمصرف اين گروه از داروها، بيمارى هاى 
گوارشى، خونريزى گوارشى و نارسايى كبدى 
و كليوى است. پروفسور استفان شوگ، يكى از 
امضاكننده هاى اين بيانيه، مى گويد: «من بيمارى 
داشتم كه دچار نارسايى كليه شده بود و پس از 
بررسى ها متوجه شديم، او روزانه بين 10 تا 20 

قرص حاوى كدئين مصرف مى كرده است.»
EGE :منبع

خبـــر

درخواست پزشكان استراليا  براى ممنوعيت فروش كدئين

توسط  باستان  پزشكى  متون  ترجمه  نهضت 
مسلمانان كه از دوران خلفاى عباسى آغاز شده 
بود، در دوران مأمون با شروع به كار «بيت الحكمه» 
به اوج خود رسيده بود و يكى از اعصار مهم 
تاريخ پزشكى مسلمانان همين دوران است. اشتياق 
فراوانى بين مترجمين كه اكثر آنها اطباى دربار 
بودند، براى ترجمه آثار طبى يونانى وجود داشت 
و حمايت خلفا از اين حركت علمى و دقت 
آثار همه از جمله  اين  مترجمان براى ترجمه 
عواملى بود كه اين دوران را به دوره اى طاليى 
در شكوفايى علمى به خصوص علم طبابت تبديل 
كرد. اهميت اين حركت علمى، از نظر ترجمه آثار 
پيشينيان و مقايسه دستاوردهاى افراد مختلف و 
نيز پيشرفت هاى علوم در حدى است كه برخى 
معادل دوره تجديد  را  اين دوران  نويسندگان 
حيات علمى و رنسانس در غرب مى دانند و 
معتقدند كه مترجمان اروپايى از نظر سبك ترجمه 
و دقت الزم به مراتب از همكاران عرب خود 
اطباى  مترجمان  اين  اكثر  البته  بودند.  عقب تر 
مسيحى بوده و در دربار خلفا زندگى مى كردند. در 
كتاب «طبقات الطباء» اسم تعدادى از اين پزشكان 

آمده است كه از بارزترين آنها مى توان به اسرائيل 
بن ذكريا، ثابت بن قره، يوسف الساهر، سنان 
بن ثابت، هالل بن ابراهيم و... اشاره كرد. چشم 
پزشكى يكى از شاخه هاى پزشكى بود كه در 
اين دوران به شكوفايى خود رسيد. البته مسلمانان 
در داروسازى هم پيشرفت هايى بسيار داشتند، 
ولى ايجاد روش هاى نوين در چشم پزشكى از 

افتخارات پزشكان اسالمى بود. 
گفته شده است كه مسلمانان دانسته هاى روميان 
و يونانيان را از طريق ترجمه به دست آورده و سپس 
بر آنها افزودند. با پيشرفت اين علم مسلمانان 
توانستند بسيارى از انواع بيمارى هاى چشم را 
تشخيص داده و شيوه درمان آنها را بيان كنند. در 
زمينه جراحى چشم نيزمسلمانان به پيشرفت هاى 
پيدا كرده بودند. در دوران  چشمگيرى دست 
خالفت متوكل به دليل سخت گيرى ها و تعصبات 
او در مسائل مذهبى و غيرمسلمانان به خصوص 
پزشكان حرفه پزشكى سخت تحت فشار قرار 
گرفت. در زمان متوكل با كاهش حمايت خليفه 
شكوفايى علوم كاهش يافت و سياست وى باعث 

ايجاد ركود در طبابت شد.

تاريخ پزشكى

حضور پزشكان ايرانى در دربار خلفا
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 ترجمه: محمد كيوان

حيوانات خانگى جزو محبوب و 
دوست داشتنى ميليون ها خانوار به 
شمارمى روند. خيلى از آنها باعث 
تشويق صاحبان خود به ورزش و 
پياده روى بيشتر مى شوند، به كودكان 
اهميت دادن به ديگر موجودات را 
صاحبان  گاه  و  مى دهند  آموزش 
خود را شاد و خوشحال مى كنند. 
از  نيمى  به  نزديك  حال،  اين  با 
خانواده ها غافل از اين هستند كه 
براى  عاملى هستند  اين حيوانات 
باكتريايى و  گسترش عفونت هاى 
انگلى. هرچند افرادى كه از لحاظ 
جسمانى سالم هستند، در مقابل اين 
باكترى ها و پاتوژن ها مقاوم هستند، 
اما كودكان، زنان باردار، سالمندان 
وافراد مبتال به ضعف سيستم ايمنى 
معموال  سرطانى،  بيماران  مانند 

بسيارآسيب پذيرترهستند.
انجمن  مجله  در  كه  مقاله اى 
پزشكى  كانادا به چاپ رسيده، نشان 
داده كه 77 درصد ازخانواده هايى 
كه داراى بيمار سرطانى بودند در 
معرض تماس با حيوانات خانگى 
قرارداشتند. هدف از اين گزارش 
با  مقابله  براى  آگاهى   افزايش 
خطرات بهداشتى ناشى  ازنگهدارى 
حيوانات خانگى ازجمله سگ، گربه، 
جوندگانى مانند همستر و خزندگان 
يا دوزيستان مانند مارمولك، الك 
اين  همه  است.  قورباغه  و  پشت 
مى توانند  بالقوه  به طور  حيوانات 
باعث انتقال سالمونال، باكترى هاى 
مانند  آنتى بيوتيك  به  مقاوم 
كلستريديوم ديفيسيل، كامپيلوباكتر 
ژژونى و انواعى از انگل ها از جمله 
گرد  كرم هاى  قالب دار،  كرم هاى 

(نماتودها) و تكسوپالسما شوند.
توكسوپالسما، انگلى است كه 
از طريق تماس با مدفوع گربه به 
انسان منتقل مى شود و به ويژه براى 
آنها مى تواند  باردار و جنين  زنان 
گزش  همچنين  باشد.  خطرناك 
حيوانات، خراش واستشمام يا بلع 
از  آنها  ريزمدفوع  ذرات  تصادفى 
راه هاى ديگرانتقال بيمارى است. 

محقق  استال،  جيسون  دكتر 
اوهايو  دانشگاه  دامپزشكى  كالج 
مى گويد كه دهان حيوانات خانگى 
مثل سگ وگربه مملو از باكترى ها 
و ارگانيسم هاى مختلفى  است كه 
انسان  صورت  به  ليسيدن  باعمل 

منتقل مى شوند. 
سگى  اخيرآنفلوانزاى  اپيدمى 
در امريكا صد ها حيوان خانگى را 
مبتال كرد و باعث نگرانى صاحبان 
اين حيوانات شد، اما مركزكنترل و 
بيمارى ها اعالم كرد  از  پيشگيرى 
براى  تهديدى  ويروس  اين  كه 
انسان محسوب نمى شود، چرا كه 
اين بيمارى فقط مى تواند ازسگى  
به سگ ديگر منتقل شود و تاكنون 
ازانتقال آن به انسان  هيچ موردى 

گزارش نشده است.
اما در كل با رعايت اين چند نكته 
بهداشتى مى توانيد ازانتقال بيمارى ها 

پيشگيرى كنيد:
بستر  و  قفس ها  آكواريوم ها،   
حيوانات خانگى را مرتبا تميزكنيد 
الزامى  دستكش   از  (استفاده 

است).
 بعد از تماس با حيوان دست هاى 

خود را كامال شستشو دهيد.
 از تماس با حيوانات غريب و 

غيربومى اجتناب كنيد.
 جعبه هاى مدفوع را دور از ظرف 

غذاى حيوانات نگاه داريد.
 به طورمنظم حيوانات خود را براى 

چك آپ نزد دامپزشك ببريد.
 CBS :منبع

خطر جدى انتقال 
بيمارى هاى عفونى 

از حيوانات

تصويرروزخبــر

كارل تامپسون، سنگين  وزن ترين فرد بريتانيا كه 410 كيلوگرم وزن دارد، روزانه 
DialyTelegraph               .حدود 10 هزار كالرى غذا مى خورد

تيمى از دانشمندان به سرپرستى دكتر اميد گودرزى، دانشمند ايرانى مركز پزشكى 
سدارز-سيناى در لس آنجلس، جهش ژنتيكى جديدى را شناسايى كرده اند كه از 
افراد در مقابل ابتال به ديابت نوع 2 محافظت مى كند. اين يافته ها مى تواند به ارائه 
 درمان هاى دارويى جديد براى مبتاليان به ديابت نوع 2 كمك كند.            ايسنا

 ترجمه: سيما هاشمى

سه نوزاد كه دچار مشكل راه هاى تنفسى 
  "D-4" بودند، حاال به مدد استفاده از پرينت
زندگى دوباره اى يافته اند و سالم و سرحال 
از  استفاده  اينكه  از  هستند. سه سال پس 
چاپگرهاى اعضاى بدن به صورت عملى 
ممكن شد، حاال دانشمندان از موفقيت استفاده 
از اين شيوه در ساختن ناى مصنوعى براى 
مى گويند،  و  مى دهند  گزارش  سه كودك 
هر سه كودك حاال مى توانند خودشان و 
بدون نياز به دستگاه تنفس مصنوعى نفس 
بكشند. اين گروه از پژوهشگران مى گويند 
كودك  هر  مورد  در  شده  ساخته  ناى  كه 
كامال براساس جثه و شكل دستگاه هوايى او 
طراحى و ساخته شده و تازه اين راه هاى هوايى 
همراه با رشد كودك بزرگ تر مى شود تا در 
هر سنى مناسب او باشد. دانشمندان اين 
ويژگى اعضاى به اصطالح «پرينت شده» 
را بعد چهارم اين اعضا دانستند و مى گويند، 
ناى ساخته شده توسط پرينتر نه سه بعدى 
بلكه چهار بعدى است و اين مزيت آن به 

تراشه هاى مصنوعى است.
حاال اين گروه از دانشمندان مى گويند 

كه قصد دارند، شيوه ابداعى خود را براى 
كودكانى كه در وضعيت بحرانى نيستند هم 
به كار بگيرند. دكتر گلن گرين از دانشگاه 
ميشيگان كه عضو ارشد اين تيم تحقيقاتى 
بوده است، مى گويد: «ما با اين شيوه توانستيم 
درمانى براى حالتى پيدا كنيم كه قرن ها است 
باعث مرگ كودكان مى شود. به نظر مى رسد 
اين شيوه درمانى كامال مناسب براى اين 

بيمارى هاى آزاردهنده و بحرانى است.»
سه كودكى كه براى اولين بار اين ناى ها 
را دريافت كردند، از تراكئوبرونكوماالسيا 
آنقدر  آنها  هوايى  راه هاى  و  مى برند  رنج 
ضيعف بود كه باعث روى هم خوابيدن آنها 
مى شد. «اين كودكان واقعا ضعيف بودند و 
به سختى اذيت مى شدند... آنها تقريبا تمام 
زندگى خود را در بخش مراقبت هاى ويژه 
سپرى كرده بودند و هر سه تراكئوستومى شده 
بودند و اميد چندانى به حيات طوالنى مدت 
آنها نبود. براى اينكه آنها كمتر آزار ببينند، 
پزشكان اكثر مواقع آنها را با دارو بى حس 
مى كردند و گاه حتى مجبور مى شدند كه به 
آنها داروهاى فلج كننده بدهند...» دكتر گرين 
ادامه مى دهد: «هيچ درمانى براى اين كودكان 
در دسترس نبود، اما حاال و با اين درمان 

جديد حاال اين كودكان از بيمارستان مرخص 
شده اند، ياد گرفته اند بنشينند يا بلند شوند، 
راه بروند و در همه اين حالت ها مشكلى 
ندارند و ديگر هم نيازى به دارويى براى 

سداسيون ندارند.»
كودكان مبتال به تراكئوبرونكوماالسيا اگر 
به حدود سه سالگى برسند مشكلشان حل 
مى شود، اما در سنين پايين اين بيمارى بسيار 
خطرناك است و جان بسيارى از مبتاليان را 
مى گيرد. دكتر مانوئل سرزين، يكى ديگر از 
پزشكان اين تيم، مى گويد: «ما از شيوه اى 
استفاده كرديم كه در آن ناى ساخته شده با 
رشد بچه ها بزرگ تر مى شود، اين اتفاق تا سه 
سالگى آنها ادامه مى يابد و پس از آن اميدواريم 

كه مشكل اين بچه ها حل شود.»
كايبا جيانفريدو، گارت پاترسون و يان 
اوبريچ، سه كودكى هستند كه از اين شيوه 
براى آنها استفاده شده است، از ميان آنها 
كايبا، اولين كودكى بود كه در اواخر سال 
2013 اين شيوه براى او مورد استفاده قرار 
گرفت، حاال او سه ساله است و قرار است 
به مهدكودك برود. آپريل جيانفريدو مادر 
كايبا مى گويد: «اولين بار كه پسرم بسترى 
شد، پزشكان به ما كفتند كه او زنده نمى ماند. 

بعد از آن تيم تحقيقات به ما گفتند كه اين 
شيوه را مى خواهند امتحان كنند، ترسناك بود 
كه اولين كسى باشى كه اين شيوه را روى 
كودكت امتحان مى شود، اما حاال خوشحالم 
كه اين اتفاق افتاده و جان كودكم نجات 
يافته است.» دكتر گرين مى گويد: «چيزى 
كه ساختيم حتى از تصور خودمان هم بهتر 
كار كرده است. خوشبختانه مى توانيم بگوييم 
كه اين شيوه مى تواند يك درمان خوب براى 
همه كودكانى باشد كه از اين بيمارى مرگبار 

رنج مى برند.»
گارت پترسون هم حاال 2 ساله است و از 
دستگاه ونتيالتور جدا شده است. يان اوبريچ 
17 ماهه هم براى اولين بار با برادرش بازى 
كرده و دچار مشكل تنفسى نشده است. مگان 
اوبريچ، مادر او، مى گويد: «هر روز از خداوند 
تشكر مى كنم كه اين فرصت را به ما داد 
تا كودكمان را نجات دهيم.» تيم درمان اين 
پروژه حاال مشغول مذاكره براى انجام اين 
شيوه روى 30  كودك به صورت همزمان 
و بررسى نتايج و عوارض احتمالى است. 
جالب است كه قيمت وسيله ساخته شده 

توسط پرينتر تنها 10 دالر است.
today.com :منبع

ناى مصنوعى كه با افزايش سن رشد مى كند

درمان چاپى معجزه گر 
بـراى كودكـان 

مبتـال بـه 
كنفرانس بين المللى كاهش خطرپذيرى و مديريت بحران در مناطق شهرى ديروز تراكئوبرونكوماالسى

با حضور محمدباقر قاليباف، شهردار تهران و سيداميرمحسن ضيايى، رئيس 
 جمعيت هالل احمر، در هتل استقالل تهران برگزار شد.               تسنيم



مصمم به پايان بحران ساختگى هستيم
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان، در پيامى در صفحه توييتر خود با 
اشاره به مذاكرات هسته اى ايران و گروه 1+5 كه هم اكنون در نيويورك در جريان است،  
نوشت: «نگارش متن توافق هسته اى پيش مى رود اما كار دشوار و پرانتزهاى زيادى 
باقى مانده است.» ظريف در ادامه پيام خود نوشت: «ما مصمم هستيم كه اين بحران 

ساختگى را پايان دهيم و افق هاى جديدى را باز كنيم.»

ديپلماسى
عربستان 

در خدمت استكبار است 
ايرنا: آيت اهللا هاشمى رفسنجانى صبح ديروز 
در مراسم گراميداشت روز معلم در دانشگاه 
اميركبير با اشاره به اينكه استكبار آن طور كه 
مى خواست نتوانست دنيا را بسازد، بنابراين 
اكنون اقدامات جديدى را آغاز كرده است، 
گفت: «وجود كشورهاى قدرتمند و بزرگ 
نيست  استكبار  نفع  به  منطقه خاورميانه  در 
به ويژه كه آن كشور آزادمنش بوده و به آن ها 

وابستگى نداشته باشد.» 
وى در ادامه با اشاره به حوادث سوريه، عراق 
استكبار  خدمت  در  گفت: عربستان  يمن  و 
برابر  در  دژ  روزگارى  كه  هم  مصر  است. 
اسرائيل بود در شرايط فعلى قرار گرفته است، 
پاكستان نيز درگير مسائل داخلى خود است. 
از اقدامات كنگره اين گونه برمى آيد كه آن ها 
دنبال تجزيه عراق،  سوريه و يمن هستند. در 
گذشته اين صحبت ها در مورد ايران هم مطرح 
بود، اما ايران كشورى بسيار مستحكم است 
و شرايطى مثل سوريه و عراق ندارد. ايران 
تنها لنگرگاه مطمئن منطقه است كه مى تواند 

امنيت منطقه را حفظ كند.» 
«وظيفه  افزود:  ادامه  در  رفسنجانى  هاشمى 
ما اين است كه به شعار سال يعنى همدلى 
جامعه  نگذاريم  و  كرده  توجه  هم زبانى  و 
دچار تشتت شود. در هر جامعه اى تفكرات، 
خواسته ها و مذاهب و قوميت هاى مختلفى 
و همچنين نارضايتى هايى وجود دارد اما ما 
بايد هوشيار باشيم و وحدت و همدلى را به 

عنوان يك نياز واقعى حفظ كنيم.»
در  نظام  رئيس مجمع تشخيص مصلحت   
بخش ديگرى از سخنان خود گفت: «اكنون 
يمن هر روز بمباران مى شود و حتى شايع 
شده كه نيروهاى زمينى براى شناسايى وارد 
مخالفان  نيز  در سوريه  شده اند.  كشور  اين 
نظام سوريه به دنبال محاصره بيشتر دمشق 
هستند. داعش نيز در استان قندوز افغانستان 
به قدرت رسيده است، در عراق نيز مسئله 
البته سران  تجزيه اين كشور مطرح شده كه 
طرح  اين  با  كشور  اين  مسئوالن  و  عشاير 

مخالفت كردند.» 
به عنوان  ما  شرايط  اين  «در  داد:  ادامه  وى 
يك مسئوليت اسالمى و منطقه اى بايد آماده 
ايران  البته  داريم.  نگه  را  ايران  كه  باشيم 
حضور  بدون  منطقه  امنيت  پايگاه  به عنوان 
جدى مردم و استحكام رابطه دولت و مردم 
پيروزى  به خوبى عمل كند. دليل  نمى تواند 
انقالب حضور اكثريت مردم در صحنه و وجود 
امامى به عنوان يك مدير حاذق در منطقه بود 
ما توانستيم با وحدت و حضور مردم از جنگ 
تحميلى نيز عبور كنيم. سازمان ملل نيز در 
پايان جنگ ايران را طلبكار و مظلوم معرفى 
اين  البته  كه  نظر گرفت  در  غرامتى  و  كرد 

غرامت هنوز پرداخت نشده است.» 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين 
با بيان اينكه دولت مبارزه ديپلماتيك خوبى در 
دنيا شروع كرده است افزود: «اكنون اكثريت 
كشورهاى دنيا متوجه شدند كه منطق ما صلح 
است و ما دنبال استفاده صلح آميز از انرژى 
هسته اى هستيم البته كنگره و البى اسرائيل عليه 
ما فعال شده اند، بنابراين ما در داخل كشور نبايد 
براى كسانى كه در جهت گرفتن حق مردم ما 

تالش مى كنند مشكل درست كنيم.» 
هاشمى در بخش ديگر از سخنان خود با تاكيد 
بر اينكه بايد منطق در اختالف نظرها حاكم 
شود افزود: «اگر اختالفات مناسب بيان شود 
مشكالت حل مى شود. در انتخابات نمى توانيم 
بگوييم همه به يكجا رأى دهند. بايد با آزادى، 
ادب، منطق و با پذيرش نظر اكثريت وحدت 
خود را حفظ كنيم. در اين فضا اگر تحريم ها 
هم رفع نشد ما مسير خود را ادامه مى دهيم 
ولى اگر تحريم ها رفع شد خواهيم ديد چه 
فضايى براى توسعه كشور فراهم مى شود.» 
وى همچنين خاطرنشان كرد: «در كشور ما 
مشكل تورم و بيكارى وجود دارد كه از دل 
اين مشكالت فساد بيرون مى آيد. ما وظيفه 
داريم موقعيت منطقه، جهان و كشور خود را 
براى مردم توضيح دهيم و البته نشاط سياسى 
مردم را نگيريم و آن ها را نگران نكنيم تا از 
اين  از  كردن  عبور  كنيم.  عبور  گردنه  اين 
گردنه سخت نيست و به آمادگى خدمت به 

مردم بستگى دارد.»
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عضويت در احزاب منحله براى رد صالحيت كافى نيست
نجات اهللا ابراهيميان، سخنگوى شوراى نگهبان، گفت: «قانون انتخابات فرض هاى مختلفى را در 
بررسى صالحيت ها و شرايط و موانع مطرح كرده است. اگر كسى وابستگى خود را به حزب منحله 
اعالم نكرده و از دستورات قانونى پيروى كرده و با رعايت قانون در قالب حزب جديدى كه مجوز 
دارد، فعاليت كرده است، صرف تشكيل حزب جديد براى عدم احراز صالحيت كافى نيست. اگر 

حزبى منحل و شخص رفتار ساختارشكنانه نداشت، اين عضويت نمى تواند مانع تلقى شود.»

سياسـت
چرخش اعراب از 
واشنگتن به پاريس

در  فرانسه  سرسختى  دهقان:  مصطفى 
مذاكرات هسته اى ايران و همراهى آن با 
كشورهاى عرب حوزه خليج فارس در مورد 
بحران هاى منطقه اى موجب به وجود آمدن 
راه هاى استراتژيك جديدى در خاورميانه 
«فرانسوا  سفر  با  كه  راه هايى  است؛  شده 
منطقه  به  فرانسه،  اوالند» رئيس جمهورى 
در هفته جارى قدرتمند تر مى شود و فضايى 

مناسبى را براى پاريس ايجاد مى كند.
گفته  مى شود بى اعتمادى اعراب به واشنگتن 
به خصوص پس از انقالب ها در كشورهاى 
عربى و همچنين موضع سرسختانه پاريس 
در مذاكرات هسته اى با ايران دليل چرخش 
آن ها به سمت پاريس است. در همين راستا، 
روز سه شنبه فرانسوا اوالند رئيس جمهورى 
كه  بود  غربى خواهد  رهبر  اولين  فرانسه 
شوراى  نشست  در  افتخارى  صورت  به 

همكارى خليج فارس شركت مى كند. 
اوالند پس از كسب قدرت در سال 2012 
تالش كرد رويكرد خاورميانه اى فرانسه را 
تقويت و فضاى مناسب ترى در اين منطقه 
براى پاريس ايجاد كند. فروش جنگنده هاى 
رافائل به ارزش هفت ميليارد دالر به قطر، 
جهت اين رويكرد را بيشتر نشان مى دهد. 
اوالند اولين رهبر غربى است كه در نشست 
شركت  فارس  خليج  همكارى  شوراى 
مى كند. تالش فرانسه براى افزايش روابط 
خود با كشورهاى عرب خليج فارس در 
وارد  عربستان  كه  مى شود  انجام  حالى 
نوعى تنش پنهان با آمريكا در پاره اى از 
شده  منطقه اى  مهم  موضوعات  و  مسائل 
است. عالوه بر اين آمريكا از سال 2010 
استراتژى نظامى خود را بر پايه تمركز بر 
آسياى شرقى برنامه ريزى كرده است. تصور 
مى رود تمركز آمريكا بر خاورميانه طى يك 
دهه آينده كاسته خواهد شد و از همين رو 
فرانسه تالش دارد تا جاى خالى آمريكا را در 

اين منطقه پر كند.
مذاكرات  مهم  محورهاى  از  يكى 
عرب  شيوخ  با  فرانسه  رئيس جمهورى 
و  اقتصادى  موضوعات  بر  عالوه  منطقه 
افزارهاى  جنگ  فروش  به ويژه  تجارى 
نظامى، بحران هاى مهم منطقه اى از جمله 
جنگ يمن، سوريه و مبارزه با داعش در عراق 
خواهد بود. به همين دليل لوران فابيوس و 
ژان ايو لودريان وزيران امور خارجه و دفاع، 

اوالند را در اين سفر همراهى خواهند كرد.
سفر رسمى رئيس جمهورى فرانسه به دو 
كشور قطر و عربستان كه رقباى شناخته شده 
در مسائل منطقه اى و حوزه شوراى همكارى 
خليج فارس به شمار مى روند، نشان مى هد 
فرانسه تمايل دارد با هر دو كشور رقيب 
بازى موازى و همسانى را شروع كند. از 
سوى ديگر با توجه به نقش اين دو كشور 
گروه هاى  لجستيكى  و  مالى  تامين  در 
تروريستى از جمله داعش و جبهه النصره 
و موضع يكسويه پاريس در قبال تحوالت 
خاورميانه، كمكى به تقويت صلح و ثبات و 
امنيت منطقه نخواهد كرد و به معناى چشم 

پوشى از واقعيت هاى منطقه است.
عينه  به  خاورميانه  منطقه  در  اكنون  آنچه 
ديده مى شود تالش بازيگران منطقه اى با 
از تروريست ها براى تغيير در  بهره گيرى 
موازنه منطقه اى به نفع خود و تحقق پاره اى 
آمال و آرزوهاى دست نيافتنى است. سكوت 
همراه با رضايت فرانسه وحمايت هاى  گاه 
و بيگاه ضمنى و صريح آن در برابر اين 
سياست ها، آينده منطقه را با هاله اى از ابهام 

رو به رو ساخته است.
كشورهاى  روابط  عادى سازى  با  مقابله 
منطقه، سياست ديرينه است كه از سوى 
فرانسه و برخى ديگر از بازيگران بين المللى 
پيگيرى مى شود تا بتوانند جاى پاى خود را 
كنند.  منطقه اى محكم  ادامه حضور  براى 
سنگ اندازى فرانسه به نيابت از عربستان 
مذاكرات  جريان  در  اسرائيل  و  سعودى 

هسته اى برآمده از اين سياست است.

ايسنا: حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
با  معلم  مقام  نكوداشت  آيين  روز دوشنبه در 
اشاره به رسالت سنگين آموزش وپرورش اظهار 
كرد: «محدود كردن هنر نيست، مصون كردن 
هنر است و بايد همه تالش ها براى آموزش و 
تربيت جوان هايى توانمند، قدرتمند و مصون 
متمركز شود و اين بار سنگين بر عهده معلمان و 

آموزش وپرورش است.»
رييس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود 
با اشاره به اينكه دولت در سال هاى 92 و 93، به 
ترتيب 112 و 107 درصد بودجه آموزش وپرورش 
را اختصاص داده است، گفت: «دولت درحالى كه 
با كسرى بودجه، تحريم ها و كاهش بهاى نفت 
مواجه بوده، اما كوشيد تا حد امكان نه تنها بودجه 
مصوب را پرداخت كند، بلكه آن رقم را افزايش 

بدهد.»
روحانى افزود: «اعتبار مصوب آموزش وپرورش 
در سال 90، 12 هزار ميليارد تومان بود كه اين 
رقم امسال به 24 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
همچنين سال 92 بودجه آموزش وپرورش 15 
هزار ميليارد تومان بود كه ما عمًال 17 هزار ميليارد 
تومان پرداخت كرديم، يعنى 112 درصد و سال 93 
نيز بودجه مصوب 19 هزار ميليارد تومان بوده كه 

ما عمًال 21 هزار ميليارد تومان پرداخت كرديم.»
روحانى در مراسم سى ويكمين دوره بزرگداشت 
مقام معلم افزود: «غرب ايرادش اين است كه هر 
علم و دانشى را كه دراختيار دارد اول به دنبال 
انحصار است و  به خاطر منافع مادى در اختيار 
ديگران قرار نمى دهد.» وى ادامه داد: «يك وقتى 
در سال هاى پيش من با كسى صحبت مى كردم كه 
در كار نساجى بود پرسيدم كه چرا نساجى شما 
مثل فالن كشور نمى شود؟ پاسخ داد ما همه چى 
بلديم اما يك مرحله فينيشينگ است كه اين را 
به ما ياد نمى دهند. گروگان مى گيرند براى سلطه 
علمى، اقتصادى، و حتى باالتر سلطه سياسى و 
آن را نزد خود نگه مى دارند.» وى ادامه داد: « اما 
اخالق ما مسلمان ها اين گونه نبوده و علم و دانش 
را رايگان و بى منت بدون اينكه بخواهيم آن را به 
يك اهرم فشار و قدرت تبديل كنيم در اختيار همه 

گذاشتيم.»
وى گفت: «همه معلمان در آموزش وپرورش، 
دانشگاه ها و  در حوزه ها كه جاى خود دارد، 
رسالتشان فهم و تبيين بهتر دين است اما نمى شود به 
هر كسى گفت تو مجتهدى و مى توانى اجتهاد كنى؛ 
در اين شرايط سنگ روى سنگ بند نمى شود.» وى 
افزود : «به يك قوه قهريه كه براى اين كار ساخته 
شده است و بايد آن را اجرا كند و قوه قهريه نظام 
است و دستبند و كلت همراهش دارد، بگوييم تو 
هم بيا اجتهاد كن، تو هم حوزه علميه هستى خب 
در اين شرايط بايد هر كسى وظايف خودش را 

انجام بدهد.»
روحانى گفت: «اصالح و تقويت نظام به اين است 

كه هر كسى كار خودش را درست انجام بدهد ما 
كار خود را انجام نمى دهيم و مى خواهيم كار ما را 
ديگرى انجام دهد و كار ديگران را مى خواهيم انجام 
دهيم و اين نمى شود و در اين شرايط هيچ وقت به 
جايى نمى رسيم.» وى گفت: «يكى از جاهايى كه 
بايد توقع داشته باشيم و درخواست كنيم و بايد آن 
را وظيفه معلمان بدانيم مسئله پرورش، اخالق، 
تعليم و بيان مسائل دينى است.» وى گفت: «اين كه 
فكر مى كنند آزادى تحفه اى است كه از غرب آمده 
اصًال اين طور نيست.» روحانى افزود: «علم و دانش 
از زمانى كه اسالم آمده تا قرن ها در قبضه مسلمانان 
بوده و تا قرن ها كشورهاى اسالمى مركز علم و 
دانش دنيا بودند كه از آن جمله مى توان به مراكز 
علمى بزرگى مانند دانشگاه بغداد، جندى شاپور 
و اندلس اشاره كرد. انديشمندان، دانشمندان و 
بزرگان ما در قرون متمادى علم را بدون هيچ منتى 

به غرب صادر كردند.»
را  برخى چيزها  ما  زمينه هنر  «در  وى گفت: 
مى گوييم نبايد باشد، شايد هم مدرسه وقت اين 
كارها نباشد ولى جوان ما هنر را دوست دارد و 
مى رود فالن كالس؛ اين نيست كه شما بتوانيد 
دستش را ببنديد. اگر در آن كالس را هم دو قفله 
كنيد در خانه خودش يا در خانه دوستش سه 
چهار نفره كالس مى گذارند. راه براى يادگيرى 
منحصربه فرد نيست، خانواده، رسانه ها، فضاى 
مجازى و كالس هاى ديگر وجود دارند، جامعه هم 
كه سر جاى خودش كالس عملى براى نوجوان 
است. بايد بررسى كنيم كه چگونه مى توانيم ارتباط 
برقرار كنيم و چگونه آموزش وپرورش مى تواند 
نقش رهبرى را بازى كند. هميشه دنبال اين هستيم 
كه جوانان را محدود كنيم، البته گاهى اوقات 
محدوديت الزم است اما باالتر از محدوديت، 
مصون كردن است. اين كه شما بتوانيد جوان را 
آن چنان باقدرت و توانمند بار بياوريد كه مصون 

باشد مهم است.»
وى افزود: «همه كسانى كه خارج از كشور بودند 
عرض بنده را تصديق مى كنند در محيط خارج در 
اروپا و آمريكا، قبل از انقالب و شرايط آن زمان، 
بچه هاى مسلمان هم جلسه مى گذاشتند و هم 
تبليغ دين مى كردند و دعاى كميل مى خواندند 
اتاق  در عاشورا هم سينه زنى مى كردند نه در 
دربسته بلكه در خيابان صدبار مى رفتند و مجوز 
پليس مى گرفتند. آنان مصون بودند و محيط در 

وجودشان تأثير نمى گذاشت.»
رئيس جمهور با تأكيد بر اين كه «به دنبال تحصيل 
نوجوانان و جوانان با هزينه كمتر اما كيفيت باالتر 
هستيم» گفت: «اگر بتوانيم جوانان را توانمند و 
مصون تربيت كنيم، هنر كرده ايم. در قبل از انقالب 
هم مدارس غيردولتى داشتيم كه خيلى از مسئوالن 
كشور در اين مدارس تربيت شدند.  شهيد بهشتى 
هم مدرسه دين و دانش را در قم راه اندازى كرد و 
مدارسى مانند مدرسه علوى از اين دسته مدارس 

بودند كه انسان ها را پرورش دادند و خيلى از 
مسئوالن ما پرورش يافته اين مدارس هستند. بايد 
شرايط را احساس كنيم و بدانيم بار سنگينى بر 
دوش ما قرار دارد.» وى با تأكيد بر اين كه «بايد 
مدارس آموزش وپرورش به تدريج و قدم به قدم 
از حالت دولتى بودن خارج شوند» گفت: «اكنون 
سهم مدارس غيردولتى 10 درصد است اما بايد به 
12، 15 و 20 درصد برسد و در كنار آن آموزش را 
خريد خدمت كنيم. مى خواهيم جوانان را تربيت و 
عالم كنيم و به آن ها مهارت زندگى را هم بياموزيم 
و اين كار را مى توان با خريد خدمت هم انجام داد. 
مى توان مدرسه را به جمعى مانند تعاونى معلمان 
واگذار كرد و تربيت 200 تا 300 دانش آموز را به 
آن ها داد و آموزش وپرورش هدايت، نظارت و 
برنامه كلى را عهده دار باشد. اگر سرانه دانش آموز 
يك ميليون تومان باشد، با خريد خدمت اين امكان 
وجود دارد كه هزينه مثًال تا 700 هزار تومان كاهش 

يابد اما باكيفيت باالتر تربيت انجام شود.»
وى افزود: «دولت به عنوان خادمان شما (معلمان) 
است و ما جدا از شما نيستيم و ما هم به هر حال 
شاگردان همين معلمان جامعه هستيم و همه 
تالش دولت اين بوده است كه در حد توان كمك 
كند. البته اين دولت حق اعتراض را نيز هميشه 
براى تمام قشرها و اصناف محفوظ دانسته است 
و به رسميت مى شناسد. شما ديديد كه امسال 
نخستين بار كارگرها به خيابان آمدند و تظاهرات و 
راهپيمايى كردند كه در ده، پانزده سال اخير سابقه 
نداشته است البته در سال هاى اول انقالب چند 
سالى آمدند و ديگر بسته شد با من نيز مشورت 
كردند گفتند مى آيند در خيابان حرف خود را 
مى زنند و موردى نيز مطالبه و اعتراضى دارند، ما 
بايد تحمل و فضا را باز كنيم. من در مورد معلمان 
نيز حق اعتراض را به رسميت مى شناسم چون 
معلمان، آموزگار، استادان و بزرگان ما و مورد 
احترام همه ما هستند و ما هم مى دانيم مشكالتى 
داريم و آن ها نيز مى دانند ما مشكل داريم اما در عين 
حال اين دولت در حد توانش به نظرم كار زيادى 

انجام داده است كه شايد در حد مطلوب نباشد.»
وى ادامه داد: «يعنى از سال 90 تا 94 ما اعتبارات 
آموزش وپرورش را به بيش از دو برابر افزايش 
داديم ممكن است بگوييد كه تعداد معلمان نيز دو 
برابر شده است درحالى كه اين گونه نيست تعداد 
معلم و كاركنان و تعداد دانش آموزان نيز خيلى 
تغيير نكرده است. تعداد دانش آموز در سال 1390، 
يازده ميليون و 349 هزار نفر در سال 93 يعنى سال 
گذشته،  11 ميليون و 387 هزار نفر بوده است كه 
يك مقدار بيشتر شده است اما به هرحال همان 
11 ميليون و خرده اى است؛ پس تعداد دانش 
آموزان تغيير چندانى نكرده است. تعداد معلمان 
نيز خيلى تغيير نكرده است يعنى 949 هزار نفر بود 
اكنون يك ميليون و خرده اى شده است و نزديك 
هم هستند اما در عين حال ما بودجه را دو برابر 

افزايش داديم.»
رئيس جمهور گفت: «اواسط سال 92 كه اين 
بودجه  گرفت  برعهده  را  مسئوليت  دولت 
تومان  ميليارد  هزار   15 آموزش وپرورش 
بود اما اكنون بيش از 17 هزار ميليارد تومان 
پرداخت  درصد   112 يعنى  كرديم  پرداخت 
اينكه بودجه بعضى از دستگاه ها را  با  كرديم 
80 و خرده اى يا 90 درصد پرداخت كرده ايم اما 
بودجه آموزش وپرورش 112 درصد پرداخت 
شده است. در سال 93 بودجه مصوب 19 هزار 
ميليارد بود اما عمًال ما بيش از 21 هزار پرداخت 
كرديم يعنى آنچه ما پرداخت كرديم با مصوب، 
107 درصد پرداخت كرده ايم يعنى ما بيش از 
مصوب پرداخت كرده ايم. بودجه ما در سال 
93 آنچه حاصل شده 174 هزار ميليارد تومان 
بود اين در حالى است كه مصوب ما 211 هزار 
ميليارد تومان بود ما نتوانستيم اعتبارات را تأمين 
و نتوانستيم منابع موردنياز را استحصال كنيم و 
از 211 هزار 174 هزار توانستيم درآمد داشته 
باشيم. در عين حالى كه اين كسرى را داشتيم 
نه تنها 100 درصد بودجه آموزش وپرورش را 
پرداخت كرديم بلكه بيشتر يعنى 107 درصد 
پرداخت كرديم و اعتبارى كه ما امسال در بودجه 
گذاشتيم دو برابر سال 90 است. عالوه بر اين 
در دولت تصويب كرديم 690 ميليارد تومان 
پول براى مواردى كه مطالبات فرهنگيان است 
در اختيار آموزش وپرورش گذاشتيم البته ممكن 

است بازهم كسر باشد.»
وى افزود: «در شرايطى كه ما كسرى داريم و از 
سال گذشته قيمت نفت به نصف تقليل پيدا كرد، 
در شرايطى كه ما در تحريم هستيم، اما همه توان 
خود را به كار برديم تا بتوانيم به آموزش وپرورش 
اداى دين كنيم. ما همه مديون آموزش وپرورش و 
معلمان هستيم و همه ما مى دانيم دغدغه زندگى در 
كالس درس تأثيرگذار است و ما اين را مى فهميم 
و درك مى كنيم و هر چه معلمان آسوده خاطرتر از 
لحاظ معيشتى باشند به طور طبيعى كالس ها بهتر 
برگزار و با نشاط و توان بيشتر كارها پيش برده 
مى شود. ما در اين شرايط همه بايد دست به دست 
بدهيم اين راه را ادامه بدهيم و به مقصد برسيم 
شرايط ما شرايط مطلوب نيست اما شرايطى است 
كه مردم ما الحمداهللا هم بااميدند هم بانشاط اند و 
دولت نيز در بسيارى از موارد بر مشكالت فائق 

آمده و يا در حال فائق آمدن است.»
وى افزود: «البته هنوز تحريم وجود دارد و هنوز 
مذاكرات هسته اى ما به پايان نرسيده است و ما 
وسط راه هستيم ما هنوز در شرايطى هستيم كه 
قيمت نفت براى ما غيرقابل قبول است و به نصف 
قيمت، نفت را مى فروشيم،  در شرايطى هستيم كه 
منطقه و اطراف ما ناآرام است اما درعين حال مردم 
ما اين قدر خوب و باصفا و با شرايط و ويژگى هاى 

كشور و منطقه آشنا هستند.»

رييس جمهور در مراسم نكوداشت مقام معلم

حق اعتراض را به رسميت مى شناسم
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كوتاه از اقتصاد

 اميرعباس سلطانى، عضو كميته پيگيرى 
پرونده بابك زنجانى، از افشاگرى مجلس 
درباره اين پرونده در خرداد خبر داد. وى از 3 
بانك بزرگ كشور به دليل عدم همكارى در 
اين پرونده گله كرد و گفت: «وقتى بانك ها را 
به كميته دعوت كرديم آقايان اعالم كردند، به 
ويژه بانك هاى دولتى، كه زنجانى بدهى خود 
را به حساب ريخته است، اما در عمل ثابت 
شد كه بده بستان ها تنها كاغذى است و پول در 
كار نبوده است. برخى بانك ها گواهى واريز 
پول را هم صادر كردند، در حالى كه اين اتفاق 
نيافتاده بود. در جلسات همه بانك  ها بسيار 
متضاد صحبت كردند. هيچ كدام صراحت 
نداشتند. بانك ها در پرونده زنجانى اولين متهم 

هستند، چرا كه شفاف عمل نكرده اند.»
اتاق  نشست  در  مسكو  در  ايران  سفير   
مشترك ايران و روسيه از توافقات مهم بانكى 
سطح  افزايش  براى  مسكو  و  تهران  ميان 
مبادالت تجارى خبر داد و گفت: «با موافقت 
رئيس بانك مركزى براى چند بانك روسى در 
ايران حساب ريالى افتتاح مى شود.» همچنين 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از ارائه 
پيشنهاد براى حاكم شدن روبل و ريال در 
مبادالت تجارى ايران و روسيه خبر داد و 
گفت: «از طريق ستاد تدابير ويژه اقتصادى به 
بانك مركزى پيشنهاد شده كه پايه پولى با 
روس ها، روبل و ريال حاكم شود و در اين 
رابطه با بانك مركزى ايران و روسيه مذاكراتى 
صورت گرفته، اما هنوز جايگزينى روبل و 
ريال در مبادالت تجارى به جاى دالر نهايى 

نشده است.»
 مشاور عالى وزير جهاد كشاورزى گفت: 
وابستگى  ايران  اقتصاد  نقطه  «تاريك ترين 
شديد به واردات دانه هاى روغنى است و سال 
گذشته با چهار ميليارد دالر واردات روغن و 
دانه هاى روغنى، بيشترين رقم واردات اين 

محصول به كشور را داشتيم.»
 رئيس سازمان بورس و اوراق بهادر ايران 
تعداد شركت هاى  «در حال حاضر  گفت: 
خارجى كه تمايل به سرمايه گذارى در ايران 
دارند، افزايش پيدا كرده است، زيرا اقتصاد 
ايران يكى از اقتصاد هاى در حال رشد بوده و 
و  همكارى  براى  مناسب  زمينه هاى 

سرمايه گذارى در آن وجود دارد.»
 وزير ارتباطات درباره اجراى مرحله دوم 
فيلترينگ هوشمند، گفت: «هنوز معلوم نيست 
كه مرحله دوم اين طرح روى كدام شبكه ها 
اجرا خواهد شد، اما فاز دوم آن تا دو ماه ديگر 

اجرايى مى شود.»
 رئيس اتاق بازرگانى ايران و چين گفت: 
«در مجموع هشت سال رياست جمهورى 
آقاى احمدى نژاد مجموع واردات ما از چين 
70 ميليارد دالر به شكل رسمى و 10 ميليارد 

دالر هم قاچاق بوده است.»
 دبير انجمن صنايع لبنى از احتمال افزايش 5 
درصدى قيمت لبنيات در ماه هاى آينده خبر 
داد. رضا باكرى در مورد مباحث مطرح شده 
مبنى بر افزايش قيمت لبنيات پس از ماه مبارك 
رمضان، اظهار داشت: «اين موضوع به شرايط 
توليد  هزينه هاى  و  تورم  كشور،  اقتصادى 
بستگى دارد. اگر رونق اقتصادى اتفاق بيافتد 
و تورم به 10 الى 12 درصد كاهش يابد، 

افزايش قيمت منتفى است.»
 دولت عربستان در فاصله دو ماه 5 درصد از 
كل ذخاير ارزى خود را خرج كرد. دولت 
تنها در ماه فوريه و مارس سال  عربستان 
از ذخاير  ميليارد دالر  ميالدى، 36  جارى 
ارزى خود را خرج كرد كه برابر با 5 درصد از 
كل موجوى ارزى اين كشور است. بيش از 90 
درصد از درآمد عربستان از طريق صادرات 
نفت است، ضمن اينكه قيمت نفت از سال 
گذشته ميالدى تاكنون 48 درصد كاهش يافته 

است.

گــزارش
هيات نفتى آمريكا

 اين هفته به تهران مى آيد

يك هيات نفتى آمريكايى هفته جارى به منظور 
آشنايى با فرصت هاى جديد سرمايه گذارى و 
حتى مشاركت با شركت هاى نفتى، پيمانكاران 
و سازندگان صنعت نفت ايران به تهران مى آيد. 
قرار است اين هيات نفتى با برخى از مسئوالن، 
ايران  سازندگان و پيمانكاران صنعت نفت 
ديدار و گفت وگو كند. عباس شعرى مقدم، 
معاون وزير نفت، هم با تاييد سفر اين هيات نفتى 
آمريكايى به تهران، گفت: «پيش بينى مى شود 
با سفر اين هيات نفتى آمريكايى به تهران و در 
صورت لغو تحريم هاى صنعت نفت در آينده 
شاهد حضور شركت هاى بزرگ بين المللى نفت 
و گاز آمريكا در ايران باشيم.» در همين حال شعرى 
مقدم، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى 
صنايع پتروشيمى، اخيراً از اعالم آمادگى چند 
شركت اروپايى-آمريكايى براى سرمايه گذارى 
در طرح هاى جديد پتروشيمى خبر داده و گفته 
است: «مذاكرات با شركت هايى از آلمان، هلند و 
ايتاليا براى مشاركت در صنايع پتروشيمى آغاز 
شده است.» اين مقام مسئول همچنين در پاسخ به 
پرسش مهر كه آيا از نظر قوانين كشور، محدوديتى 
براى سرمايه گذارى هاى آمريكايى ها در صنايع 
پتروشيمى وجود ندارد؟ تاكيد كرده است: «خير، 
هيچ محدوديتى براى سرمايه گذارى خارجى 
در كشور وجود ندارد، زيرا وقتى اين شركت ها 
براى سرمايه گذارى اقدام مى كنند، يك شركت 
ايرانى ثبت مى كنند و آن شركت مى تواند بدون 

محدوديت در ايران فعاليت كند.»

ناسازگارى عرب ها دليل 
برگشت  هندوانه هاى 

صادراتى!
معاون وزير جهاد كشاورزى برگشت خوردن 
را  صادراتى  هندوانه   محموله هاى  از  برخى 
تأييد و اعالم كرد: «محموله هاى برگشت خورده 
و  نداشته اند  بهداشتى  و  آفت زدگى  مشكل 
برخى كشورهاى عربى با ايران سر ناسازگارى 
و نامهربانى دارند كه ممكن است در تجارت 
محصوالت كشاورزى تاثيرگذار باشد.» عباس 
كشاورز با بيان اينكه برخى جريان هاى سياسى 
مى كنند،  ايجاد  مشكل  زمينه  اين  در  حاكم 
تصريح كرد: «برخى كشورهاى عربى با ايران 
سر ناسازگارى و نامهربانى دارند و ممكن است 
در تجارت محصوالت كشاورزى نيز تأثيرگذار 
باشد؛ به عنوان مثال يكى از محموله هاى هندوانه 
صادراتى ايران به دليل اينكه چند روز در مرز معطل 
شده و به اصطالح ترش شده بود، كيفيت خود را از 
دست داد و به همين دليل برگشت خورد؛ بنابراين 
اين موضوع هيچ ربطى به آفت زدگى و سالمت 
محصول ندارد، چرا كه هندوانه در فضاى باز و 
در معرض نور خورشيد كه قرار گيرد ممكن است 

دچار اين مشكل شود.»
وى اظهار كرد: «برگشت خوردن هندوانه  صادراتى 
ايران با ادعاى سالم  نبودن و آفت زده بودن اين 
محصول كامًال متفاوت است، چراكه ممكن است 
به داليلى برخى از محموله هاى صادراتى هندوانه 
برگشت خورده باشد اما اين موضوع ارتباطى به 
سالمت محصوالت ندارد، چرا كه همه آنها با 
گواهى هاى بهداشتى تأييد شده از سوى سازمان 
حفظ نباتات صادر شده اند.» كشاورز افزود: «به 
عنوان مثال در برخى محموله هاى صادراتى به 
دليل بى دقتى صادركنندگان، كرم سرخرطومى 
هندوانه كه البته عمر آن تمام شده و از بين رفته 
است روى پوست محصول اثراتى را به جا گذاشته 
بود، اما همان محموله در بررسى هاى مجدد از 
سوى سازمان حفظ نباتات هيچ مشكلى ازنظر 

سالمت و آفت زدگى نداشت.»

ايلنا: توطئه نفتى عربستان و سقوط آزاد قيمت 
نفت دامن غول هاى بزرگ نفت و گاز جهان 
را گرفته به طورى كه درآمد و سود 12 شركت 
بزرگ نفتى جهان بين 10 تا 80 درصد كاهش 
يافته است. سقوط آزاد قيمت طالى سياه در 
طول يك سال گذشته، پس از آنكه درآمد نفتى 
داد و  را كاهش  اوپك  اكثر كشورهاى عضو 
حتى برخى از كشورهاى عضو اين سازمان با 
كسرى بودجه مواجه شدند، حاال نفت ارزان بر 
درآمدهاى غول هاى بزرگ نفتى جهان هم سايه 
انداخته است. گزارش هاى منتشر شده توسط 
12 شركت بزرگ و بين المللى نفت جهان شامل 
شركت هاى شل و بريتيش پتروليوم انگليس، 
توتال و انرژى جى دى اف سوئز فرانسه، انى 
ايتاليا، شورون، كونوكوفيليپس و اكسون موبيل 
،سينوك  پتروچاينا  روسيه،  گازپروم  آمريكا، 
چين و امپريال اويل كانادا حاكى از آن است كه 
درآمدهاى اين شركت ها بين 10 تا 80 درصد 

كاهش يافته است.
عالوه بر اين، پيش بينى مى شود در كنار سقوط 
آزاد درآمدهاى اين 12 شركت بزرگ نفتى جهان، 
درآمد ساير شركت هاى بزرگ نفت و گاز جهان 
همچون لوك اويل و روس نفت روسيه، پتروناس 
مالزى، رپسول اسپانيا، پتروبراس برزيل، او. ام. 
وى اتريش، آرامكوى عربستان سعودى، استات 
اويل هيدرو نروژ و شلمبرژ انگليس هم با كاهش 
 2015 سال  نخست  سه ماهه  در  قابل توجهى 

ميالدى روبرو شود.

بر اين اساس، در طول حدود يك 
سال گذشته قيمت جهانى نفت 

خام از بشكه اى 110 دالر به سطوح 
50 دالر و در روزهاى اخير با افزايشى 

نسبى به سطوح بشكه اى 60 دالر رسيده است 
كه هنوز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
كاهشى نزديك به 50 درصدى را تجربه مى كند.

در اين بين، شركت هاى بزرگ نفتى جهان براى 
فرار از خطر ورشكستى با فروش اموال و دارايى ها، 
تعطيل كردن پروژه هاى با توجيه اقتصادى پايين 
نفت و گاز، افزايش توليد ظرفيت پااليش نفت 
به جاى توليد نفت خام و تعديل گسترده نيروى 
انسانى به نوعى دوران بحران كاهش درآمد و 

سودهاى نفتى را مديريت مى كنند.
از اين رو شركت هايى همچون شل، بريتيش 
موبيل  اكسون  و  شورون  انگليس،  پتروليوم 
توليد  و  نفت  پااليش  فعاليت هاى  افزايش  با 
فراورده هاى نفتى به نوعى دوران سياه كاهش 

درآمدهاى نفتى را مديريت كرده اند.

جزئيات كاهش درآمد 12 غول نفتى 
جهان

شركت دولتى نفتانى ايتاليا از كاهش 46 درصدى 
سود خالص اين شركت در سه ماه نخست سال 
2015 ميالدى خبر داده و اعالم كرده است: «براى 
جبران كاهش درآمدها قصد افزايش توليد نفت 
و گاز طبيعى بيشترى در سال جارى ميالدى دارد. 
ميزان كاهش درآمدهاى نفتيانى ايتاليا حدود 711 

ميليون 
در  دالر 
سه ماهه 

سال  نخست 
جارى بوده است.

كاهش 22  به  اشاره  با  فرانسه  توتال  شركت 
درصدى سود خالص اين شركت در سه ماه 
نخست سال جارى ميالدى، تاكيد كرده است: 
«درآمد اين شركت نفتى حدود دو ميليارد دالر 
كاهش يافته است. سود بزرگ ترين توليدكننده 
نفت و گاز چين يعنى شركت پتروچاينا هم با 
توجه به سقوط آزاد قيمت نفت از گزند كاهش در 
امان نمانده است، به طورى كه سود اين شركت 
چينى در سه ماهه نخست سال جارى حدود 82 
درصد كاهش يافته و به حدود 991 ميليون دالر 
رسيده است. در كنار كاهش سود، ارزش سهام 
اين شركت نفتى چين هم در بازارهاى سرمايه 
با افت قيمت روبرو شده است. شركت انرژى 
جى دى اف سوئز هم همچون توتال با كاهش 
سود و درآمدهاى نفتى مواجه شده و سود اين 
شركت فرانسوى حدود 10 درصد كاهش يافته 
كه ارزش اين كاهش معادل 3/9 ميليارد دالر 

است.
يكى از مهم ترين داليل كاهش سود و درآمدهاى 

انرژى 
سوئز  جى دى اف 
شديد  كاهش  فرانسه 
در  طبيعى  گاز  قيمت 
اروپا و تعطيل شده نيروگاه هاى 
در  مى شود  پيش بينى  كه  است  هسته اى 
صورت تداوم اين كاهش قيمت، ميزان سود و 
درآمد اين شركت فرانسوى با كاهش بيشترى 
روبرو شود. درآمدهاى شركت سينوك به عنوان 
بزرگ ترين شركت فالت قاره چين در سه ماه 
نخست سال 2015 ميالدى به دليل افت قيمت 
نفت حدود 40 درصد كاهش يافت به طورى 
كه ميزان كاهش درآمدهاى اين شركت چينى 
حدود يك ميليارد و 183 ميليون دالر برآورد 
مى شود. شركت چندمليتى انرژى شورون هم از 
كاهش 43 درصدى سود اين شركت آمريكايى 
در سه ماه نخست سال 2015 ميالدى خبر داد و 
اعالم كرد: «ميزان كاهش سود و درآمد نفتى اين 
شركت آمريكايى معادل دو ميليارد و 570 ميليون 

دالر برآورد شده است.
از كاهش 56  انگليسى- هلندى شل  شركت 
درصدى سود خود در سه ماه نخست سال 2015 
ميالدى خبر مى دهد و ارزش كاهش درآمدهاى 
اين شركت بين المللى در اين مدت حدود 3/2 

ميليارد دالر تعيين شده است.

هفته نامه سالمت
شنبه ها از روزنامه فروشى ها بخواهيد

 هزينه اشــتراك هفته نامه سالمت (48 شماره در ســال)80,000 تومان است.براى دريافت 
هفتگى سالمت (بعد از كسر 10 درصد تخفيف)،مبلغ72 هزارتومان در وجه نشريه سالمت  به 

شماره كارت 6274121140075714  بانك اقتصاد نوين واريز نماييد.
كدپســتى  و   شــماره فيــش بانكــى يــا كــد پيگيــري آن را بــه همــراه نــام و نشــانى 
ده رقمى به تلفن  9-22887357 اعالم نماييد. اصل فيش بانكى يا كد پيگيري را تا پايان دوره 

اشتراك نزد خود نگه داريد.
 اعتبار قيمت در داخل كشور و فقط تا پايان فروردين94 است.

 اشتراك شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.
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7 قانون غذايى آسمبخورنخورهاى يك بيمارى تنفسى

ميالدامامعلى(ع)
ااك باد اامباككر

دكيادداشتى ازدكتر حافظ باجغلى
«عشقى كه «نه»
« در دل و آآ«آرى»
 بر زبان است

كشورهاى جهانبهترين و بدترين از سوييس تا سودان
از منظر سالمت

مهر: كاهش نرخ سود بانكى كه هفته گذشته از سوى شوراى پول و اعتبار به تصويب رسيد، موضوعى 
است كه متقاضيان بازار اجاره را نگران كرده است، زيرا سياست هاى پولى و بانكى تأثير زيادى را بر بخش 
مسكن و به خصوص اجاره بها مى گذارد. براساس مصوبه شوراى پول و اعتبار، نرخ سود سپرده يك ساله 
از 22 به 20 درصد رسيده كه همين موضوع مى تواند در ماه هاى آينده بر برخى از بازارهاى سرمايه اى 

ديگر از جمله مسكن تأثيرگذار باشد.
هرچند كه خريدوفروش مسكن در حال ركود است، اما هرساله بازار اجاره متأثر از نرخ تورم و شرايط 
اقتصادى كشور تغيير مى كند كه امسال هم با توجه به تغيير نرخ سود بانكى، احتمال تغيير در بخش اجاره 
وجود دارد. درواقع اجاره بها در سال هاى اخير با رشد زيادى همراه بوده و هميشه گام به گام با تورم پيش 
رفته و گاهى از آن جلو زده است و همين موجب ايجاد مشكالتى براى مستاجران شده به طورى كه 
هرساله مستاجران به محله هاى ارزان تر كوچ مى كنند. امسال هم با توجه به سياستى كه شوراى پول و 
اعتبار در تعيين نرخ سود بانكى داشته است، به نظر مى رسد تمايل مالكان را به دريافت اجاره بيشتر به جاى 
دريافت رهن افزايش دهد. براساس اين گزارش، در سال هاى اخير موجران تمايل زيادى به دريافت 
اجاره بها پيداكرده اند، به طورى كه مبالغ رهن را پايين آورده و به جاى آن، اجاره ماهانه دريافت مى كنند 
تا به اين وسيله درآمد ماهانه خود را افزايش دهند.بنابراين با اجراى سياست جديد كاهش نرخ سود 
بانكى، اين ميل در ميان موجران بيشتر مى شود، زيرا كاهش نرخ سود سپرده، انگيزه كافى را به مالكان براى 

دريافت رهن نمى دهد و همين موضوع منجر به دريافت اجاره بهاى بيشتر مى شود.
افزايش درآمد ماهانه به جاى دريافت رهن

هرچند كه فصل اجاره بها از خردادماه شروع مى شود و تأثير دقيق كاهش نرخ سود سپرده را مى توان در 
آن زمان ديد، اما به نظر مى رسد از هم اكنون مالكان به دنبال دريافت اجاره بها به جاى رهن هستند، زيرا در 
مراجعه به بنگاه ها از اين موضوع سؤال مى كنند. يكى از بنگاه هاى امالك در اين باره گفت: «تعداد زيادى 
از مالكان به اجاره بها به عنوان درآمد نگاه مى كنند، بنابراين هرگونه تغييرى در بازارهاى پولى مى تواند 

بر تصميم آنها اثرگذار باشد.»
به گفته اين فعال بازار مسكن، زمانى كه موجران، سود سپرده كمترى را دريافت كنند، طبيعى است كه 
به سراغ اجاره بهاى بيشتر مى روند تا اين كسرى را جبران كند. وى معتقد است كه ممكن است برخى 
موجران كه به دنبال سرمايه گذارى در كسب وكار خود هستند، بازهم تمايل به دريافت رهن داشته باشند 
اما معموالً افرادى كه مى خواهند درآمد ماهيانه بيشترى داشته باشند، اجاره بها را ترجيح مى دهند. هرچند 
كه دولت با اجراى سياست هاى پولى و بانكى سعى در كنترل نرخ تورم داشته است، اما امسال هم به نظر 

مى رسد كه مالكان به دنبال افزايش اجاره بها و دريافت سهم بيشترى از رهن براى اجاره باشند.

پس از توافق هسته اى ايران و 1+5، خودروسازان چينى در بازار ايران باقى مانده يا مى روند؟ كارشناسان 
معتقدند،  پاسخ اين پرسش بستگى به عملكرد اين شركت ها در شرايط پسا تحريم دارد. تا چند سال پيش 
اقبال چندانى نسبت به خودروهاى چينى در بازار ايران وجود نداشت با اين حال در سال هاى 1391 و 
1392 تشديد تحريم ها و خروج برخى خودروسازان خارجى از ايران باعث شد تا خودروسازان چينى 

از خأل ايجاد شده براى افزايش حضور خود استفاده كنند.
البته گذشته از شرايط تحريم، به  روز بودن ظاهر خودروهاى چينى آن هم در شرايطى كه دو خودروساز 
بزرگ داخلى همچنان به توليد خودروهاى قديمى و بعضاً از رده خارج شده ادامه مى دهند، نقش 
قابل توجهى در جذب مصرف كنندگان ايرانى به خودروهاى چينى داشته است. اقبال ايجاد شده به 
خودروهاى چينى در دو - سه سال اخير باعث شده واردكنندگان خودرو نيز دست به كار شوند؛ 

به گونه اى در اين مدت واردات چند برند خودرويى چينى نيز آغاز شده و گسترش يافته است.
در اين شرايط كارشناسان معتقدند كه اگرچه خودروهاى چينى مونتاژى در ايران از نظر ظاهرى به روز 
هستند، اما از نظر كيفى در وضعيت مناسبى قرار ندارند. بنابراين در صورت دستيابى به توافق نهايى 
هسته اى و سرمايه گذارى خودروسازان بزرگ خارجى در ايران، فضا براى فعاليت خودروسازان چينى 
محدود خواهد شد. به گفته كارشناسان، در شرايط رقابتى پسا تحريم خودروسازانى موفق به جلب نظر 
مصرف كنندگان ايرانى خواهند شد كه دو اولويت توليد خودروهاى جديد باكيفيت و قيمت مناسب 

را مدنظر قرار دهند.
در اين زمينه عضو هيات علمى دانشگاه عالمه طباطبايى مى گويد، در صورت حضور خودروسازان 
بزرگ جهانى در ايران خودروسازان چينى بايد در راستاى كاهش قيمت و همچنين ارتقاى كيفيت 
محصوالت خود حركت كنند. امراهللا امينى با بيان اينكه خودروهاى چينى در حال توليد در كشور 
از دو جنبه به روز بودن ظاهر خودرو و قيمت، تا حدى نيازهاى مصرف كنندگان را برآورده مى كنند، 
خاطرنشان مى كند با اين حال با ورود خودروسازان جهانى، توليد خودروهاى جديد با قيمت مناسب در 

كشور آغاز شده و چينى ها اين مزيت رقابتى را تا حد زيادى از دست خواهند داد.
به گفته وى، خودروسازان چينى در صنعت خودروى ايران سرمايه گذارى كرده اند و ادامه حضور آنها 
در صورت توليد خودروهاى با كيفيت، براى رقابتى تر شدن بازار از جمله در رقابت با خودروسازان 
اروپايى، مفيد خواهد بود. عضو هيات علمى دانشگاه عالمه طباطبايى معتقد است كه با حضور 
خودروسازان جهانى در ايران صنعت خودرو به سمت رقابتى شدن حركت خواهد كرد و در يك 
بازار رقابتى خودروسازى برنده خواهد بود كه محصوالتش را در راستاى نياز و انتخاب مشتريان، 

توليد كند.

بازار خودروى ايران پس از تحريماجاره جاى رهن را مى گيرد
چينى ها مى مانند يا مى روند؟

ميته پيگيرى 
گرى مجلس 
3ر داد. وى از 3

همكارى در 
تى بانكها را 
الم كردند، به 
ى بدهى خود 
ر عمل ثابت 
ست و پول در 
گواهى واريز 

سقوط درآمد 12 غول نفتى

 توطئه نفتى عربستان
 دامن غرب را گرفت
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خبرخـوان
 ديمه ور، معاون آموزش ابتدايى وزارت 
آموزش و پرورش برنامه سنجش نوآموزن 
سال جارى  برنامه هاى  از  را  دبستان  پيش 
و خواستار  كرد  اعالم  پرروش  و  آموزش 
سنجش نوآموزان قبل از ورود به دوره پيش 
دبستان شد. وى با بيان اينكه برنامه محورى 
عنوان  است،  ابتدايى  دوره  فعاليت  اساس 
نياز  انسانى  نيروى  توانمندسازى  كه  كرد 
از همين رو  است.  ابتدايى  دوره  ضرورى 
خواستار طراحى برنامه عمل استانى براى 
ابتدايى  آموزش  معاونت  سند  تدوين 

هستم.
بر  كشور  بحران  مديريت  رئيس  نجار،   
لزوم گذر از مديريت سنتى بحران تاكيد كرد 
و گفت: «دولت و مجلس در حوزه افزايش 
اهتمام  بحران  مديريت  سازمان  بودجه 
ورزيده و شاهد افزايش 5 درصدى بودجه 
در اين حوزه هستيم، اما نظارت بر ساخت 
و سازهاى انجام شده تهران حلقه مفقوده 
وضعيت مديريت بحران در اين كالن شهر 
كه  است  سوال  جاى  رو  همين  از  است، 
على رغم شناسايى گسل ها چرا براى ساخت 
صادر  پروانه  گسل ها  روى  بر  ساختمان 
مى شود.» وى با اشاره به ساخت و سازهاى 
انجام شده در تهران يادآور شد: «دقت داشته 
باشيد كه يك بارندگى چه ترافيكى در تهران 
اگر  كه  است  حالى  در  اين  مى كند؛  ايجاد 
حادثه اى همچون زلزله در تهران رخ دهد، 

مشكالت بيشترى را شاهد خواهيم بود.»
 قنبرنژاد، مدير واحد صدور آرم سازمان 
سازى  فعال  از  تهران  شهردارى  ترافيك 
آى.دى كارت هاى طرح ترافيك در شبكه 
بانك  طريق  از  خردادماه  ابتداى  از  شتاب 
شهر خبرداد و گفت: «آى.دى كارت هاى 
به  استفاده  قابليت   94 سال  ترافيك  طرح 
ونقل  حمل  شبكه  در  بليت  كارت  عنوان 
عمومى و نيز پاركومترها را دارند. در عين 
حال اين آى.دى كارت ها با فعال سازى از 
طريق بانك شهر در سيستم شتاب نيز قابل 
وي،  گفته  به  بود.»  خواهند  استفاده 
با  خردادماه  اول  از  توانند  مى  شهروندان 
مراجعه به شعب مختلف بانك شهر و ارايه 
مدارك  و  ترافيك  طرح  كارت  آى.دى 
شناسايى شان شماره حسابى از بانك شهر 
آى. بر روى  اين شماره  كه  كنند  دريافت 

دى كارت هايشان درج خواهد شد.
  موسوي چلك، رئيس انجمن مددكارى 
ريز  سر  اكنون  هم  اينكه  بيان  با  ايران 
مشكالت در ديگر حوزه ها به سمت حوزه 
اجتماعى آمده و اين حوزه در كشور دچار 
بيمارى مزمن است، گفت: « به رغم وجود 
شوراهاى حل اختالف، آمار ورودى زندان ها 
بوده است و  قابل توجه اى  در كشور رقم 
خشونت خانگى روند كاهشى نداشته و در 
اخالقى  مسائل  و  مجازى  فضاى  حوزه 
مربوط به آن به شدت دچار مشكل شده ايم. 
اما معضل اصلي آن است كه در كشور در هر 

يك ساعت 19 طالق به ثبت مى رسد.»

اولويت شوراي شهر در سال 94، رفع مشكالت كنوني جاي پارك تهران است

مشكل تاريخى جاى پارك و گرفتارى  پايتخت نشينان

 چكاوك ابراهيمى

درست است كه رفتن و رسيدن به مقصد با ماشين 
شخصى خيلى راحت تر از استفاده از وسايل حمل 
و نقل عمومى است، اما يك معضل حتى پيش از 
شروع رانندگى، دغدغه ذهن هر راننده اى است. 
قديمى  مشكالت  از  يكى  پارك.  جاى  يافتن 
پايتخت نشينان كه روز به روز با رشد صدور شمار 
پالك هاى جديد، شدت مى يابد. حتى ساماندهى 
پارك هاى حاشيه اى و ايجاد پاركينگ هاى عمومى 
نيز سبب كاهش مشكالت تهرانى ها در اين رابطه 
نشده است. معضلى كه از نگاه كار شناسان حوزه 
شهرسازى، به نوع طراحى خيابان هاى تهران باز 
مى گردد و در مناطقى كه با انبوه ساختمان هاى 
تجارى مواجه است، دوچندان مى شود. چراكه 
در هيچ يك از بانك ها، بيمارستان ها و مجتمع هاى 
دولتى، حتى براى كارمندان اين ساختمان ها نيز 
فضاهايى براى پارك خودروهاى شخصى پيش 
بينى نشده است. چه برسد به مراجعه كنندگان اين 
ادارات كه نه با پارك در رديف جايگاه هاى حاشيه 
خيابان ها، بلكه با پارك دوبله خودرو هايشان يا 
توقف مقابل پاركينگ همسايگان، سبب آزار و 
اذيت اهالى محل مى شوند و روزانه آرامشى را 

سلب مى كنند كه حق هر شهروندى است.
  

كمبود بودجه، مانع رفع معضل 
جاي پارك

 «مشكل كمبود پاركينك يكى از مشكالت مشترك 
مناطق تهران است و به همين دليل نامه اى در 
خصوص حل اين مشكل به معاون شهرسازى 
شهردارى تهران ارسال شده است تا در طى اين نامه، 
تمامى عوامل مشكل ساز تهران در بعد جاى پارك 
مورد نقد و بررسى و دستورات الزمه مورد پيگيرى 
قرار گيرد.» اين مهم را محمد مهدى تندگويان، نايب 
رئيس كميسيون شهرسازى شوراى شهر تهران در 

حالى به سپيد مى گويد كه معتقد است: «براى اجرايى 
كردن هرگونه راه حلى بايد هماهنگى هاى الزم ميان 
معاون شهرسازى و معمارى شهردار تهران و معاون 
مالى شهردارى تهران ايجاد شود. زيرا امروز همه 
ما مى دانيم كه توانمندى در تامين پاركينگ، يك 
واقعيت شهر بزرگى همچون تهران است كه روز 
به روز بر مشكالت شهرنشينى مى افزايد و رفع آن 
نيازمند تامين بودجه اى كالن است.» وى با بيان اينكه 
در راه حل كنونى شهردارى براى رفع معضل جاى 
پارك مالكان ساختمان ها اين است كه به مالك اجازه 
مى دهد تا شعاع 250 تا 500 مترى پاركينگ مورد نياز 
را تامين كند، مى گويد: «اين موضوع سبب شده است 
كه بازار و رانت بدى ايجاد شود. زيرا بررسى ها نشان 
مى دهد كه معضل پاركينگ با روش كنونى قابل حل 
نيست و نياز به تامين بودجه كالن دارد. در نتيجه اين 

تامين بودجه، مشكل ساز شده است.» 
 اين عضو شوراى چهارم پايتخت يكى از راه حل هاى 
كنونى رفع معضل جاى پارك در كالنشهر تهران 
را ايجاد حساب ويژه اى براى ساخت پاركينگ 
مى داند و در اين باره پيشنهاد مى دهد: «اگر بتوانيم 
حسابى ويژه براى پاركينگ در شهردارى ايجاد كنيم 
به نحوى كه شهروندان با چنين مشكلى بتوانند با 
استفاده از اين حساب مجوز دائمى براى پاركينگ 
بگيرند و در همين حين شهردارى بتواند با استفاده از 
اين حساب اقدام به ايجاد پاركينگ هاى عمومى در 
مناطق مورد توافق كند، به طور همزمان هم معضل 
پاركينگ براى شهروندان برطرف مى شود و هم 

شهردارى تهران.»
 وى با بيان اينكه نيت نهايى شهر و مديريت شهرى، 
تامين پاركينگ براى تمامى دارندگان خودرو است، 
مى افزايد: «معضل اصلى در زمينه تامين پاركينگ، 
نبود پول نيست. چرا كه هر چه هم جريمه دريافت 
باره رفع  اين  مناطق مختلف در  شود، معضل 
نمى شود. پس بايد در حل اين مشكل برنامه ريزى 
مدونى صورت گيرد تا هم از يك سو براى تمامى 

مالكان ساختمانى تامين پاركينگ صورت گيرد و هم 
درآمد پايدار شهرى در اين بعد تامين شود تا مشكل 

هر دو بعد، توامان بر طرف شود.»
 

پارك خودرو در تهران
بر خالف استانداردهاي بين المللي

برخى  سوى  از  شده  ارائه  آمارهاى  براساس   
كار شناسان مركز مطالعات شهر تهران، در تهران 
روزانه بيش از يك ميليون خودرو براى پيدا كردن 
جاى پارك مناسب به طور ميانگين 15 تا 35 دقيقه 
وقت صرف مى كنند. معضلى كه به امروز و ديروز باز 
نمى گردد و ساليان سال است كه همچون دغدغه اى، 
آسايش خيال را از شهروندان گرفته است. از همين رو 
بود كه ده سال پيش شهردارى با اجراى طرح پاركبان، 
اقدام به ساماندهى روند پارك خودرو ها در حاشيه 
خيابان ها كرد. اما امروز اين طرح نيز پاسخگوى نياز 
شهروندان نيست. به طوريكه اشغال و تصرف جاى 
پارك آنهم به صورت روزانه، دغدغه صد ها هزار 
راننده اى است كه در خيابان هاى تهران در رفت و 
آمدند. اين در شرايطى است كه در يك وضع مطلوب 
و براساس استانداردهاى بين المللى شهرسازى و 
ترافيكى، ظرفيت پارك حاشيه اى در سطح سواره 
رو تنها بايد 30درصد ازكل تقاضاى پارك را به خود 
اختصاص دهد و 70درصد تقاضاى پارك خارج از 
سطح سواره رو تأمين شود. گرچه اين امر در بسيارى 
از خيابان هاى تهران به صورت وارونه جلوه گر 
مى شود، حتى در مواردى 100درصد تقاضاى پارك 
به حاشيه خيابان هاى اشباع شده از ترافيك، هدايت 
شده است كه اطراف و اكناف مراكز تفريحى و مراكز 

تجارى شهر تهران دچار چنين معضلى است.
ابوالفضل قناعتى، عضو كميسيون عمران و حمل 
و نقل شوراى شهر، درباره چگونگى امكان حل 
معضل پاركينگ در پايتخت به سپيد مى گويد: 
«براساس برنامه پنج  ساله دوم شهردارى تهران، 
پايتخت به 60 هزار پاركينگ مسقف نياز دارد. 

زيرا يكى از جدى ترين چالش هاى شهر تهران در 
سال هاى اخير، نبود فضاى پارك خودرو است.» 
وى با تاكيد بر اينكه رويكرد شوراى شهر در برنامه 
پنج ساله دوم شهردارى تهران، ايجاد پاركينگ هاى 
مسقف در معابر پر تردد است، ابراز اميدوارى كرد 
حذف پارك حاشيه اى خيابان ها كه در آينده نه 
چندان دور منجر به كاهش بار ترافيكى در بسيارى از 

مناطق تهران مى شود.
 

حذف توقف حاشيه اي
راه حل معضل جاي پارك

 عضو هيئت رئيسه شوراى شهر تهران با اشاره به 
كمبود فضاى پارك در پايتخت همچنين مى گويد: 
«به دليل كمبود پاركينگ در پايتخت، در حال 
حاضر بيشتر از فضاى پارك حاشيه اى استفاده 
و  مشكالت  پاركينگ  نبود  همچنين  مى شود. 
معضالت بسيارى را براى مردم پايتخت به وجود 
آورده است به طورى كه مى بينيم بسيارى از 
نزاع هايى كه ميان مردم در خيابان انجام مى شود، 
به دليل دعوا بر سر جاى پارك خودرو است. از 
همين رو حل مشكل پاركينگ يكى از دغدغه هاى 
اعضاى شورا در سال جديد است كه قرار است 
با ارائه طرحى جديد، در مسير حذف اين معضل 
گام برداريم.» قناعتي با يادآورى اينكه معضل 
جاى پارك بيشتر مربوط به خيابان هاى شلوغ با 
تراكم باالى ساختمانى است، يادآور مى شود: «در 
كميسيون عمران موضوع پاركينگ ها و پارك در 
معابر در دستور كار قرار گرفته است زيرا معتقديم 
مديريت شهرى بايد زيرساختى كار كند. البته تمام 
ساخت و سازهايى كه در حوزه مسكونى و تجارى 
انجام مى شود نيز بايد طبق پهنه اى باشد كه در طرح 
تفصيلى ديده شده است. زيرا اگر ساخت و ساز ها 
از استانداردهاى از پيش تعيين شده پيروى كنند، 
بى شك شاهد بروز مشكالت كمترى خواهيم 

بود.»

اجراى آمايش 
طرح سرزمينى سربازان

از  ناجا  انسانى  نيروى  معاون  سپيد: 
اجراى آمايش طرح سرزمينى سربازان 
در نيروى انتظامى خبر داد و گفت: «اين 
طرح هم اكنون به مرحله اجرا در آمده و 
براساس آن تمامى سربازان شاغل در 
تا شعاع 300  انتظامى حداكثر  نيروى 
كيلومترى محل سكونت خودشان به كار 
گرفته خواهند شد.» سردار محمدتقى 
عصار با تاكيد بر اينكه ديگر قرار نيست 
سربازى از شرق كشور به غرب كشور 
اين طرح  اعالم كرد: «در  اعزام شود، 
كارگيرى سربازان  به  نخست  اولويت 
در استان محل سكونت شان است و اگر 
در آن استان ظرفيتى وجود نداشته باشد، 
در نهايت سرباز به استان مجاور اعزام 
خواهد شد.» وي با بيان اينكه در زمينه 
بهداشت، اوقات فراغت و ديگر نيازهاي 
سربازان نيز اقدامات خوبى انجام شده 
اكثر  «امروزه  كرد:  خاطرنشان  است، 
كالنترى ها و مقرهاى انتظامى ما داراى 
تجهيزات ورزشى هستند زيرا سربازان 
بخش عظيم و مهمى از پيكره ناجا به 

حساب مي آيند.»
به گفته وي، حدود 50 سال پيش در 
اهميتى  مسلح  نيروهاى  مجموعه 
امروزه  اما  نمى شد،  داده  سربازان  به 
سربازان از مهم ترين نيروهاى ما هستند. 
به طوريكه در مجموعه نيروى انتظامى 
از سربازانى كه مسلط به فنون مهندسى 
و مهارت هاى خاص هستند، به عنوان 

سرپرست كارگاه استفاده مي شود.
معاون نيروى انسانى ناجا با بيان اينكه 
در مجموعه نيروى انتظامى سربازان با 
مدرك كارشناسى ارشد و باالتر مانند 
نيروى كادر هستند، گفت: «با اين دسته 
از سربازان مانند پرسنل رسمى نيروى 
انتظامى برخورد شده و آنها وظايفى مانند 
نيروى كادر را انجام مى دهند. البته حقوق 
اين دسته از سربازان از حقوق نيروهاى 

كادر كمتر است.»
وي درباره چگونگى تكريم سربازان نيز 
اظهار كرد: «در نيروى انتظامى ساالنه 
از بيش از 3000 سرباز به عنوان سرباز 
ساعى تقدير مى شود و به بخشى از اين 
سربازان كسرى خدمت يك ماهه اعطا 

مى شود.»
 معاون نيروى انسانى ناجا درخصوص 
طول مدت سربازى نيز عنوان كرد كه در 
حال حاضر با تدبير ستاد كل نيروهاى 
مسلح و با توجه به استقبالى كه صورت 
ماه   21 سربازى  مدت  طول  گرفت، 
است كه اين مدت در مناطق عملياتى 
غيردرگير 19 ماه، مناطق عملياتى درگير 

18 ماه است.

نظم وقانون

 سپيد: شهرداران تهران و بوداپست روز گذشته در مراسمى پيمان و تفاهم نامه 
خواهرخواندگى اين دو شهر را امضا كردند. محمدباقر قاليباف در ابتداي اين 
مراسم با بيان اينكه اين تفاهم نامه آغازى براى همكارى هاى مشترك در زمينه 
گردشگرى، اقتصاد، انرژى و فرهنگ خواهد بود، اعالم كرد: «تفاهم نامه هاى 
خواهرخواندگى در روابط بين دو كشور تاثيرگذار خواهد بود، زيرا امروزه  
خواهرخواندگى فى مابين شهرها و پايتخت ها متداول است و همكارى هاى 
بين شهرها را افزايش مى دهد.» وي با يادآوري اينكه همه دولت ها مى دانند كه 
شهردارى ها ساختارى قوى بين مردم و دولت ها هستند، گفت: «بخش عمده 
رفاه و نيازمندى هاى مردم در عرصه هاى مختلف توسط شهردارى ها سرويس 
داده مى شود.»  قاليباف با اشاره به مسئله محيط زيست نيز عنوان كرد كه امروزه 
مشكالت محيط زيست يكى از دغدغه هاى مهم دولت ها است و شهرداران 
كالنشهرها نيز به عنوان يكى از تاثيرگذاران اصلى بر حفظ محيط زيست در 

پايتخت ها نقش كليدى ايفا  مى كنند.

قاليباف با بيان اينكه بوداپست يكى از شهرهاى مهم اتحاديه اروپاست كه مى تواند 
در حوزه فنى و سرمايه گذارى به تهران كمك كند، يادآور شد: «اميدواريم بتوانيم با 
مابقى شهرهاى اروپا پيمان خواهرخواندگى منعقد كرده، هرچند كه زمينه برخى 
از آنها فراهم شده است.» اشتوان تارلوش، شهردار بوداپست مجارستان نيز در 
اين مراسم با بيان اينكه ايران يك كشور بزرگ و حائز اهميت است، گفت: «من 
مطالعات زيادى درخصوص تهران داشتم و هميشه طرفدار ايران در زمينه هاى 

مديريت بوده ام.»
 وى با بيان اينكه تهران از نظر كيفيت ساخت و ساز و سيستم حمل و نقل از 
پايتخت هاى مطرح است، عنوان كرد كه در زمينه هاى مديريت شهرى، فرهنگ، 

تكنولوژى و انرژى با تهران همكارى نزديكى خواهيم داشت.
شهردار بوداپست با بيان اينكه شهرداران مجارستان در عرصه سياست نيز فعاليت 
دارند، خاطر نشان كرد: «همان طور كه شهردار تهران از مردان بزرگ ايران است، 

ما نيز در حوزه سياست تاثيرگذار هستيم.»

رئيس شوراى عالى استان ها از تهيه و تدوين 12 اولويت براى تقويت 
شوراها خبر داد و اعالم كرد: « در 9 اصل از قانون اساسى به شوارها اشاره 
شده كه چگونه هستند و چه نقشى دارند و در اصل هفتم آمده است كه 
مجلس شوراى اسالمى و شوراها از اركان تصميم گيرى اداره امور كشور 
هستند و بر اين اساس جايگاه شوراها بسيار مهم و حساس است و تنها 
مرجعى كه مى تواند طرح به مجلس ارائه دهد شوراى عالى استان هاست.»

غالمرضا بصيرى پور با تاكيد بر اينكه در اصل 102 قانون اساسى آمده است 
كه «شوراى عالى استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايى تهيه 
و مستقيمًا يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسالمى پيشنهاد كند و اين 
طرح ها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد»، افزود: «متأسفانه هنوز ركن 

شوراى عالى استان ها خودش را نشان نداده است.»
وي با يادآوري اينكه «شوراباورى و شوراياورى» دو موضوع بسيار مهم 
در تقويت شوراها است، اضافه كرد: «مالك ارزيابى و ارزش گذارى ما 

شوراباورى است، بزرگترين شوراباور امام راحل بود و امروز هم مقام 
معظم رهبرى بزرگ ترين شوراباور هستند.»

رئيس شوراى عالى استان ها با تأكيد بر اينكه شوراها ظرفيتى مناسبى هستند 
و بايد از اين ظرفيت استفاده شود، خاطرنشان كرد كه 117 هزار عضو شورا 

در 38 هزار شوراى شهر و روستا فعاليت دارند.
به گفته وي، تعامل مجلس شوراى اسالمى و دولت با شوراى عالى استان ها 

بسيار مفيد است. 
 بعضى از كالن شهرها مثل مشهد 10 هزار ميليارد تومان اعتبار يك ساله 
دارند كه اين مقدار در توسعه شهر، استان و كشور خيلى حائز اهميت است. 
اعتبار ساالنه شهردارى تهران 17 هزار ميليارد تومان است و با چنين مبالغى 

مى توان شهرها را متحول كرد.
 رئيس شوراى عالى استان ها خطاب به شوراهاى اسالمى يادآور شد: «ما 
بايد نقش خودمان را به خوبى ايفا كنيم و نشان دهيم كه شوراها در بخش هاى 

مختلف تأثيرگذار هستند و بايد از اين فرصت ها استفاده شود.»

شوراهاشهرداري تهيه 12 اولويت براى تقويت شوراهاتهران و بوداپست خواهرخوانده شدند

رئيس كميسيون شهرسازى شوراى

روزنامه سپيد به منظور تكميل كادر سيستم توزيع خود در تهران و كرج
 نيروى جوان و فعال موتور سوار بصورت تمام وقت و پاره وقت استخدام مى كند.

جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت     18-10  روزهاى شنبه تا چارشنبه با 
شماره ذيل تماس حاصل نمائيد.
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آگهى ننيروى
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كه  است  معتقد  استقالل  مديرعامل   
سود  به  باشگاهش  اجاره  يا  واگذارى 
آبى پوشان نيست و بهتر بود دولت همچنان از 
سرخابى ها حمايت مى كرد. بهرام افشارزاده 
بحث  در  استقالل  وضعيت  آخرين  درباره 
مى دانم  كه  جايى  «تا  كرد:  عنوان  واگذارى 
احتمال دارد كه وضعيت استقالل تا حدى 
پورى  آقاى  ظاهرا  و  شود  روشن  امروز 
حسينى در مزايده پرسپوليس مطالبى درباره 
استقالل مى گويد، واقعا نمى دانم كه ماجراى 

واگذارى باالخره به كجا مى رسد.»
عده اى  اينكه  درباره  سپاهان  سرمربى   
معتقدند اين تيم كار آسان ترى براى كسب 
عنوان قهرمانى در پيش دارد، بيان كرد: «اين 
كه  شده  عنوان  دليل  اين  به  موضوع 
تراكتورسازى با استقالل و نفت تهران بازى 
دارد و اين شايد معادالت را به سود ما رقم 
بزند. در هر حال ما به موفقيت تيم خودمان 
به  فكر مى كنيم و نفت مسجد سليمان هم 
موفقيت خودش. هر چند ما در بازى قبلى هم 
با شرايط جوى  در اهواز به ميدان رفتيم و 
بازى در خوزستان آشنا هستيم و اين موضوع 

به ما كمك مى كند.»
افشين  انتخاب   مهدى مهدوى كيا، درباره 
پيروانى و جواد نكونام به عنوان مدير اجرايى 
و دستيار كا ر لوس كى روش اظها ر كرد: «من 
در جايگاه تصميم گيرى نيستم، اما فكر مى كنم 
انتخاب هاى خوبى انجام شده است. افشين 
و  است  برخوردار  بااليى  تجربه  از  پيروانى 
اميدوارم بتواند به تيم  ملى كمك كند. جواد 
ارتباط  كادرفنى  و  بازيكنان  با  هم  نكونام 
خوبى دارد و همين موضوع مى تواند به او و 
زيادى  زمان  تيم  ملى  كند.  كمك  ملى  تيم 
پيش رو ندارد. به اعتقاد من بايد برنامه هاى 
آماده سازى را دنبال كنيم تا بتوانيم در نهايت 

مقتدرانه به جا م جها نى برويم.»
براى  يوفا  سوى  از  اتكينسون»  «مارتين   
رئال  و  يوونتوس  تيم هاى  ديدار  قضاوت 
داور  كمك  دو  است.  شده  انتخاب  مادريد 
و  موالركى»  «مايكل  نام هاى  به  انگليسى 
«استفن چايلد» وى را در امر قضاوت يارى 

خواهند كرد.
در  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  كل  دبير   
تازه ترين اظهار نظر خود گفت: «با توجه به 
ميزبان  مى تواند  كشور  اين  چين،  امكانات 
بعدى آسيا در جام جهانى باشد.» وى ادامه 
داد: «فيفا بايد بداند فوتبال آسيا پيشرفت كرده 
ايران و آرژانتين در  بارز آن ديدار  و نمونه 
جام جهانى 2014 بود كه ايرانى ها مى توانستند 
داستان شكست يك بر صفر را با پيروزى يا 

نتيجه ديگر، عوض كنند.»
 امير عابدينى در مورد رد اهليت شركت 
استيل آذين به دليل بدهى بانكى در مزايده 
سرخابى ها تاكيد كرد:«بايد اين مسئله به ما 
ثابت شود. شايد بدهى معوقه مربوط به يكى 
از شركت هاى تابعه استيل آذين بوده است و 
البته در اين باره بايد تحقيق و بررسى انجام 
شود، اما خود شركت استيل آذين بدهى ندارد 

و شرايط شركت در مزايده را داشت.»

ورزش سينما سپيد

موسيقى سپيد

كتاب سپيد

سينماى ايران ضعف 
فيلمنامه نويسى دارد

در  ايران،  سينماى  بازيگر  غزالى،  عباس 
فيلم هاى  فيلمنامه  ضعف  به  اظهارنظرى 
ايرانى اشاره كرده و گفته است: «همان طور كه 
مى دانيد سينماى ما به شدت از ضعف فيلمنامه 
رنج مى برد؛ تا آنجا كه به خاطر فيلمنامه هاى 
در  حضور  بازيگران  از  بسيارى  ضعيف، 
فيلم ها را نمى پذيرند.» غزالى ادامه داد: «با 
احترام به تمام فيلمنامه نويسان كه بسيارى 
از آنها از دوستان صميمى بنده هستند، بايد 
بگويم كه متاسفانه در سينماى ما ضعف 
فيلمنامه نويسى، به شدت به چشم مى خورد، 
البته اين معضل در تمام دنيا هم وجود دارد. 
فيلمنامه بى ايراد كم داريم و كشور ما هم از 
اين موضوع مستثنى نيست. فيلمنامه هاى پر 
ايراد زياد داريم كه يكى از راه هاى درمان اين 
ضعف همين كارى است كه جشنواره فيلم 
شهر انجام داده است كه موجب مى شود تا 
بسيارى ترغيب شوند تا در اين جشنواره به 
رقابت بپردازند و به دنبال سوژه هاى جديد 
بروند كه اگر اتفاق افتد بخش عمده اى از كار 
را پيش برديم و با يك فيلم خوب هم روبرو 
خواهيم شد.» وى در پايان خاطرنشان كرد: 
نظر  از  مى خوانم  كه  فيلمنامه هايى  «اكثر 
كارگردانى و فيلمبردارى عالى هستند، اما 
قصه ندارند و اين درحالى است كه براى من 

فيلمنامه بسيار مهم است.»

نعمت اللهى 
به روى صحنه مى رود

كنسرت روزبه نعمت اللهى 28 ارديبهشت ماه 
سال جارى در سالن ميالد نمايشگاه بين المللى 
تهران، در دو سانس برگزار مى شود. اين كنسرت  
با همراهى اركستر است و در اين اجراها از 
سازهاى بادى، زهى و سازهاى ايرانى استفاده 
خواهد شد. در كنسرت  نعمت اللهى منتخبى از 
قطعات چهار آلبوم «سرزمين مادرى»، «هفته 
عاشقى»، «عمو زنجيرباف» و «داروگ» اجرا 
مى شود. قطعه پرطرفدار «ايران خاك دليران» از 

مشهورترين آثار او به شمار مى رود.

كتاب دل نوشته هاى 
صابر ابر منتشر مى شود

ايران،  سينماى  و  تئاتر  بازيگر  ابر،  صابر 
به زودى كتابى را با عنوان «هر رازى را كه 
فاش مى كنى يك ماهى قرمز مى ميرد»، منتشر 
مى كند. اين بازيگر از جمله چهره هايى است 
كه خيلى زود به شبكه اينستاگرام پيوست و 
از همان ابتدا، با انتشار عكس هايى هنرى و 
دل نوشته هايى كه به همراه آنها با مخاطبانش 
در ميان مى گذاشت، با مردم ارتباط برقرار 
كرد. او مدتى پيش صد مورد از اين عكس ها 
را به همراه متون دل نوشته مربوط به آنها، در 
اختيار نشر ثالث قرار داد و حاال كتابش با 
عنوان «هر رازى را كه فاش مى كنى، يك ماهى 

قرمز مى ميرد»، به زودى به بازار مى آيد.

اولين چاپ 
«صد سال تنهايى» 

به سرقت رفت
اولين چاپ رمان «صد سال  از  نسخه اى 
تنهايى»، شاهكار ادبى گابريل گارسيا ماركز، 
در نمايشگاه كتاب بوگوتا كلمبيا دزديده 
شد. اين نمايشگاه كتاب كه از 22 آوريل تا 
روز گذشته در حال برگزارى بود، ياد و آثار 
«گابو»، نويسنده كلمبيايى برنده نوبل ادبيات 
را كه آوريل سال گذشته، از دنيا رفت، گرامى 
داشته است. «آلوارو كاستيلو گرانادا» مالك 
اين كتاب مسروقه است. در صفحه اول اين اثر 
نوشته شده: «به آلوارو كاستيلو، كتاب فروش 
پير، دوست تو از ديروز تا ابد، گابو.» طرح 
جلد اين نسخه از «صد سال تنهايى» با ديگر 
نسخه ها فرق داشت. روى جلد اين اثر قايقى 
احاطه شده توسط گياهان وحشى تصوير 

شده است.

سپيد: شامگاه يكشنبه آيين يكصدوچهارمين 
سالروز تولد «غالمحسين بنان» باحضور «فرهاد 
فخرالدينى»، خالق مجموعه «ياد يار مهربان» 
و «فريدون شهبازيان» با همت مركز موسيقى 
شد.  برگزار  تنديس  كتاب  شهر  در  بتهوون 
فرهاد فخرالدينى كه معموال كمتر در محافل 
هنرى سخن مى گويد، در ابتداى صحبت هاى 
خود گفت: «بخش مهمى از موسيقى ملى ما 
را چهره هايى چون «روح اهللا خالقى»، «على 
تجويدى» و «غالمحسين بنان» تشكيل مى دادند. 
اينها فعاليت خود را در اركستر گل ها آغاز كردند 
و در آن دوره قطعاتى در اركستر اجرا شد كه 
زيبا ترين قطعات ملى ما محسوب مى شوند.»او 
ادامه داد: «قطعاتى كه در آن دوره در اركستر 
فارابى به رهبرى «مرتضى حنانه» اجرا مى شد نيز 
بخشى از موسيقى ملى ما محسوب مى شود. به 
نظر من همه اينها به اين دليل بخشى از موسيقى 
ايران و  از فرهنگ  ملى است، چون برگرفته 

نغمات ايرانى است.»

موسيقى ملى فراموش شده است
 اين آهنگساز درباره تغيير در موسيقى ملى با 
موسيقى  «روند  كرد:  عنوان  زمان،  گذشت 
گل هاى آن دوره تا به امروز بايد تغيير كند. 
متاسفانه در حال حاضر ما فضاى آن دوره را 
نداريم. روحيه اى را كه شاعران و آهنگسازان آن 
دوره داشتند االن نداريم. ياران عشق را فراموش 
كرده اند و به جاى آن، خشونت جايگزين شده، 

االن فقط قحط سالى محبت است.» 
فخرالدينى خاطرنشان كرد: «در آن دوره عشق 
حرف اول را مى زد. آهنگسازان و شاعران عاشق، 
آثارشان را عاشقانه و با مهر مى ساختند و از اينكه 
زمانه  مى بردند.  لذت  مى كردند،  كار  اين طور 
عوض شده و از يك جايى دوباره بايد شروع 
شود.» او تصريح كرد: «اميدوارم امكاناتى فراهم 
شود تا دوباره اين قطعات را اجرا كنيم. دلم به 
درد مى آيد مى بينم كه تالش مى كنند اين آثار 
اجرا نشود. اين آثار فرهنگ ما است. چرا بايد 
موسيقى غربى 200 سال پيش در ايران اجرا شود، 
ولى قطعات موسيقى ملى به فراموشى سپرده 
شود؟ نقش موسيقى ملى براى مردم مثل ديوان 
حافظ خانه هايشان است. مردم موسيقى ملى را 

فراموش كرده اند.»

اظهارات فخرالدينى درباره ادغام 
سمفونيك تهران با اركستر ملى

آهنگساز سريال «امام على (ع)» به خاطره اى از 
بنان اشاره كرد و گفت: «تمامى قطعاتى كه بنان 
خوانده، خاطره و شنيدن آنها لذت بخش است. 
او را دائم در هنرستان و راديو مى ديدم. زمانى 
كه قرار بود يك رهبر به عنوان رهبر اركستر 
ملى راديو انتخاب شود، از هشت موسيقى دان، 
خواسته شد كه به سه نفر راى بدهند. در آن 
موقع من در اين عوالم نبودم و آنقدر جوان بودم 
كه چند كار را با هم انجام مى دادم، نوازندگى، 
آهنگسازى، تنظيم و رهبرى اركستر. در   همان 
گيرودار بنان من را ديد و گفت كه من به شما 
راى دادم و چند روز بعد هم مدير كل راديو من 
را خواستند و تبريك گفتند كه با اكثريت آرا راى 
آورده ام و براى اولين اين خبر را با مهر فراوان 

استاد بنان داد.» 
اركستر  ادغام  وضعيت  درباره  فخرالدينى 
سمفونيك و اركستر ملى به اظهار نظر پرداخت و 
تاكيد كرد: «موسيقى ملى بايد يك واحد مستقل 

و جدا با اركستر سمفونيك باشد. براى اينكه آنها، 
دو واحد تخصصى هستند. نوازندگان اركستر 
موسيقى ملى بايد با پرده هاى موسيقى آشنا باشند. 
در غير اين صورت نمى توان به نوازنده هاى آن 
اركستر ملى گفت.» او ادامه داد: من به چند دليل 
اين كار را نپذيرفتم، يكى اينكه استقبال مخاطب و 
دستمزد مناسب را طلب مى كردند و اينكه معتقد 
بودم نوازنده هاى اركستر ملى بايد با اركستر 
سمفونيك متفاوت باشد و االن هم روى حرفم 

هستم.»

مى خواهم اركستر خصوصى خودم را 
روى صحنه ببرم

رهبر اركستر ملى توضيح داد: «موسيقى ملى بيان 
خود را داشته و هركس كه موسيقى كالسيك كار 
كرده، نمى تواند موسيقى ملى بزند. اين راهى كه 
پيش گرفته شده راه غلطى است و ثمر نخواهد 
داد، جز اينكه موسيقى ملى به انحراف كشيده 
مى شود، هيچ اتفاقى براى اركستر ملى نخواهد 
افتاد.» فخرالدينى اظهار كرد: «جاى خالقى، صبا، 

بنان و محجوبى خالى است. اينها با موسيقى 
ايران زندگى مى كردند. براى همين است كه 
نغمه هايشان به دل مخاطب مى نشيند و نمى توان 

گفت كه قطعات آنها ساختگى است.» 
موسيقى  در  نوازنده ها  «بعضى  كرد:  بيان  او 
و  داشتند  خارق العاده اى  توانايى هاى  ايران 
مى توانستند كارهاى بسيارى را بزنند. به طور 
مثال قبال هنرمندانى نظير «رحمت اهللا بديعى» 
«ارسالن  امروز  و  بودند  صبا»  «ابوالحسن  و 
كامكار» چنين توانايى هايى دارد و   همان طور 
كه موسيقى ايرانى مى زنند، سمفونى 9 بتهوون 
را هم مى نوازند، ولى آيا همه داراى اين توانايى 
هستند؟» آهنگساز محموعه «كيف انگليسى» در 
ادامه افزود: «اركستر موسيقى ملى، نوازنده هاى 
خودش را مى خواهد. اما من خيلى دلم مى خواهد 
كه اركستر خصوصى خودم را به روى صحنه 

ببرم.»
 فخرالدينى در ادامه اظهاراتش درباره موسيقى 
ملى و نوازندگان ايرانى، تصريح كرد: «ريشه هاى 
اصلى ما گذشته خودمان است. ما بدون گذشته 
آينده اى نخواهيم داشت. حسن موسيقى ملى اين 
است كه تكرار نمى شود و كسانى كه مى گويند 

تكرار مى شود، تعصب بى جايى دارند.»

شهبازيان: بنان چيز ديگرى بود
در انتهاى اين برنامه فريدون شهبازيان درباره 
غالمحسين بنان، گفت: «با بنان سال ها در استوديو 
و اركستر ها كار كردم. او هميشه تمركز روى ضبط 
قطعات توليدى داشت.» اين آهنگساز عنوان 
كرد: «بنان اخالق هاى ويژه اى داشت و زياد با 
 كسى صميمى نمى شد، ولى انسان بزرگى بود و   
همان طور كه مى دانيد با اركستر گل ها زنده 
خواندن كار هركسى نبود.» او ادامه داد: «آثارى 
كه با «روح اهللا خالقى» و اركستر گل ها ضبط 
كرديم، از بهترين هاى موسيقى بود و بهترين 
نوازندگان ايران در آن دوره عضو اركستر بودند. 
ضبط «مالتى ترك» سال 58 آمد، در آن دوره اين 
امكانات در راديو وجود نداشت و خواننده در 
كنار اركستر مى ايستاد و مى خواند كه كار خيلى 

سختى بود.»
«در چه  كرد:  انتها خاطرنشان  در   شهبازيان 
دوره اى خواننده اى با اين قدرت، تفكر، انديشه 
و صاحب موسيقى پيدا مى شود، خدا مى داند، 

مسلما بنان چيز ديگرى بود.»

حاشيــه ورزش

در شرايطى كه قرار بود، نام برنده مزايده باشگاه 
پرسپوليس ديروز اعالم شود، رئيس سازمان 
خصوصى سازى اعالم كرد كه مزايده خريد 
سهام باشگاه پرسپوليس هم برنده نداشت تا 
در مزايده چهارم سهام سرخابى ها دوباره براى 
فروش به مزايده گذاشته شوند. ميرعلى اشرف 
پورى حسينى با اعالم اين خبر كه مزايده خريد 
سهام باشگاه پرسپوليس برنده نداشت، گفت: «با 
بررسى مدارك و مستندات موجود، به اين نتيجه 
رسيديم كه شركت هاى خريدار سهام باشگاه 
پرسپوليس، شرايط الزم براى شركت در مزايده 
را نداشتند.»  وى در ادامه افزود: «شركت بهنام 
پيشرو مبلغ اوليه را با تاخير به حساب سازمان 
خصوصى سازى واريز كرد و شركت استيل آذين 
ايرانيان يكى از سه شرط الزم يعنى اهليت براى 
خريد سهام باشگاه پرسپوليس را نداشت.» رئيس 
سازمان خصوصى سازى همچنين از برگزارى 
مزايده چهارم فروش سهام دو باشگاه استقالل و 

پرسپوليس در روز 29 ارديبهشت ماه خبر داد.

نتيجه مزايده پرسپوليس 
اعالم شد

اظهارات فخرالدينى در سالروز تولد «بنان»

عشق فراموش شده و قحط سالى محبت است

نبرد پرسپوليس و نفت در آسيا براى صعود
و  ششم  هفته  پايانى از مرحله گروهى ايرنا: 

آسيا  قهرمانان  درحالى طى امروز و ليگ 
و فردا برگزار مى شود  پرسپوليس  كه 
مى توانند  در نفت  حضور  جواز 

هشتم  يك  نهايى را كسب كنند. مرحله 
ليگ  جارى  چندان فصل  آسيا  قهرمانان 
ايران  فوتبال  خوش يمن نبود، چراكه براى 

و  تبريز  فوالدخوزستان با كسب تراكتورسازى 
و  انتظار  از  دور  ضعيف، پيش از برگزارى نتايج 

شانسى هفته پايانى مرحله گروهى،  و  شدند  حذف 
آينده، براى صعود ندارند. اين مسئله  فصل هاى  در  مى تواند 

ليگ قهرمانان آسيا را كاهش دهد.سهميه فوتبال ايران براى حضور در 
فوالد كه با سه امتياز در قعرجدول گروه C قرار دارد، امشب ميزبان لوكوموتيو تاشكند است 
و با پيروزى در اين ديدار مى تواند وداع آبرومندى با آسيا داشته باشد. تراكتورسازى تبريز 
،ديگر نماينده حذف شده ايران، نيز امشب و از گروه D ميهمان االهلى امارات است. هرچند 
تراكتورسازى در اين سال ها يكى از تيم هاى مدعى فوتبال ايران بوده است، اما با نتايج خود در 
آسيا نشان داد كه هنوز مسير زيادى براى بزرگ شدن در مسابقات بين المللى دارد. تراكتورسازى 
در سه فصل متوالى نتوانست از گروه خود در ليگ قهرمانان آسيا صعود كند كه اين مسئله براى 

هواداران متعصب تبريزى نااميد كننده است.
اما چهارشنبه شب و از گروه A، پرسپوليس تهران در ورزشگاه آزادى ميزبان بنيادكار ازبكستان 
خواهد بود. برترى در مقابل بنيادكار كه حذف شده است، صعود سرخپوشان را قطعى خواهد 
كرد. حتى نماينده 9 امتيازى ايران با كسب تساوى نيز شانس زيادى براى صعود دارد. رايگان 
بودن اين ديدار براى تماشاگران مى تواند دوباره ورزشگاه آزادى را براى جشن صعود يك دست 

قرمزپوش كند و نخستين نماينده ايران را به مرحله يك هشتم نهايى برساند.
هرچند پرسپوليس در اين فصل نتايج قابل قبولى در ليگ برتر و جام حذفى كسب نكرده است، 
اما عملكرد نسبتا خوب در آسيا سبب شده تا هواداران اميد زيادى به صعود تيم خود داشته باشند. 
نگرانى برانكو ايوانكوويچ در اين ديدار غيبت محسن بنگر در خط دفاعى است، چراكه ديگر 

مدافعان تيمش در اين فصل متزلزل نشان داده اند.
و  سخت  ديدارى  در  تهران  نفت  ايران،  فوتبال  شايسته  نماينده  ديگر  شب   چهارشنبه 
سرنوشت ساز ميهمان العين امارات است. اين ديدار درحالى از گروه B برگزار خواهد شد 
كه العين 9 و نفت 8 امتيازى هستند، البته نماينده ايران مى تواند با كسب يك تساوى نيز راهى 
مرحله بعدى شود. نگرانى عليرضا منصوريان، سرمربى نفت در فصل جارى خستگى مفرط 
 نفرات تيمش از ديدارهاى متوالى در ليگ برتر، جام حذفى و آسيا است كه شايد براى آنان 

مشكل ساز شود. 
صعود پرسپوليس و نفت به مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا مى تواند تاحدود زيادى 

ناكامى فوالد و تراكتورسازى را كمرنگ كند و مانع از كاهش سهميه فوتبال ايران شود.

مهر: تيم رئال مادريد اسپانيا، مدافع عنوان قهرمانى رقابت هاى ليگ قهرمانان اروپا، امشب در خانه 
قهرمان سرى آ، به ميدان مى رود. نكته جالب اين ديدار رويارويى دروازه بانان اسطوره اى اين دو باشگاه 
با يكديگر است. كهكشانى هاى اسپانيا، مى خواهند نخستين تيمى باشند كه از عنوان قهرمانى خود، 
در رقابت هاى ليگ قهرمانان اروپا دفاع مى كنند، اما اين تيم در ديدار با يوونتوس كار دشوارى پيش رو 
دارد. مردان «كارلو آنچلوتى» سه ساعت منتظر ماندند تا از سد اتلتيكو مادريد در مجموع دو بازى رفت 

و برگشت بگذرند و اكنون به تيم تدافعى ديگرى برخورده اند.
رئال سه شنبه شب با يووه اى روبه رو مى شود كه در فاصله چهار بازى به پايان رقابت هاى ليگ ايتاليا، 
به عنوان قهرمانى رسيده و در 34 بازى تنها 19 گل دريافت كرده است. خط دفاعى يووه در رقابت هاى 
ليگ قهرمانان اروپا هم عالى بوده و در 10 بازى فقط پنج گل دريافت كرده و شش بازى هم دروازه 
اين تيم بسته نگاه داشته شده است. سه مدافع مركزى يووه به نام هاى «جورجيو كيه لينى»، «آندره آ 
بارزاگلى» و «لئوناردو بونوچى»، چهار فصل است كه با يكديگر بازى مى كنند، هم در تيم يوونتوس 
و هم در تيم ملى ايتاليا. اين سه بازيكن چهار فصل پياپى است كه قهرمان سرى آ مى شوند. بونوچى در 
خصوص ديدار با رئال مادريد اظهار كرده است: «فكر مى كنيم ما بهترين خط دفاعى را در اختيار داريم. 

ما همديگر را به خوبى درك مى كنيم، چرا كه مدت زمان زيادى است با يكديگر بازى مى كنيم.»
اكنون پرسش اينجاست كه آيا اين خط دفاعى آنقدر خوب هست كه بتواند مقابل كريستيانو رونالدو 
كه در پيروزى سه بر دو مقابل سويا  بيست وپنجمين هت تريك خود را به انجام رساند، مقاومت 
كند؟ البته يوونتوس هم بايد نگران خط دفاعى رئال مادريد باشد. اين تيم از پيروزى 2 بر يك مقابل 
لودوگورتس در تاريخ اول اكتبر، هنوز در  هيچ بازى خارج از خانه گلى دريافت نكرده است. در واقع 

رئال مادريد 444 دقيقه است كه در بازى هاى خارج از خانه گل نخورده است.
اين دو تيم آخرين بار 12 سال پيش در مرحله نيمه نهايى با يكديگر رو به رو شدند. جايى كه يووه در 
مجموع دو ديدار رفت و برگشت با نتيجه چهار بر سه به برترى رسيد. از آن بازى فقط ايكر كاسياس 

مانده اند. يوونتوس و رئال مادريد در مجموع و لوئيجى بوفون در تركيب دو تيم باقى 
چارچوب 16 بار با يكديگر بازى كرده اند كه  در  ديدارها،  اين  همه 

بوده  اروپايى  است. اولين رويارويى اين دو رقابت هاى 
نهايى  چهارم  يك  در  فصل 62-1961 برگزار شد. تيم 
ديدار پايانى رقابت هاى ليگ اين دو تيم يك بار هم در 
با هم بازى كردند كه رئال موفق قهرمانان اروپا در سال 1998 

هفتمين قهرمانى خود در شد، حريف خود را ببرد و 
بگيرد. رئال مادريد و اين رقابت ها را جشن 
آخرين  بار فصل گذشته در يوونتوس 
با  گروهى  هم بازى كردند كه مرحله 
نتيجه رئال در بازى رفت  با  برنابئو  در 
برنده  يك  بر  شد و در تورين دو دو 
جدال امشب هيجان بر دو مساوى كرد. 

كهكشانى ها در جهنم بااليى دارد و بايد ديد 
رقم خواهند زد.تورين، چه نتيجه اى را 

پذيرايى بانوى پير از كهكشانى ها در جهنم تورين
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