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رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  حكم  با    
به عنوان  كبير  محمدجواد  اجتماعى، 
سالمت  بيمه  سازمان  مديرعامل 
معاون  اين  پيش از  كبير  شد.  منصوب 
بيمه  سازمان  سالمت  خدمات  بيمه 
سالمت ايران بود و با حكم وزير رفاه 
است.  شده  برگزيده  سمت  اين  به 
انوشيروان  اين  قبل از  است  گفتنى 
محسنى بندپى كه درحال حاضر رئيس 
بعنوان  بهزيستى كشور است،  سازمان 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت مشغول 

به فعاليت بوده است.
و  ايدز  كنترل  اداره  رئيس   
بهداشت  وزارت  آميزشى  بيمارى هاى 
از  پيشگيرى  اجرايى  بسته  تهيه  از 
عباس  داد.  خبر  ايدز  به  آلودگى 
شامل  بسته  «اين  گفت:  صداقت 
افراد  آزمايش  و  مشاوره  آموزش، 
به  و  بوده  ويروس  اين  به  مشكوك 
مديترانه  در  گفت  مى توان  جرات 
شرقى اين طرح براى اولين بار انجام 
ميزان  درخصوص  صداقت  مى شود.» 
موفقيت اين طرح اظهار كرد: «با توجه 
طرف  از  كه  حمايت هايى  به 
دستگاه  هاى مختلف دراين مورد وجود 
دارد پيش بينى مى شود اين اقدام طرح 
ارزشمندى در برنامه كنترل در كشور 
باشد و قابليت خواهد داشت عالوه بر 
به  نگرش ها  تغيير  و  آگاهى بخشى 
موضوع ايدز، مانع گسترش ابتال به اين 

بيمارى نيز بشود.»
 معاون نظارت و برنامه ريزى سازمان 
برچسب  اينكه  بيان  با  دارو  و  غذا 
اصالت بر روى محصوالت به خودى 
خود بيانگر اصل بودن كاال نيست؛ به 
مردم توصيه كرد كاالهاى مورد نظر را 
يا   www.ttac.ir سامانه  از  حتما 
پيامك 20008822 استعالم كنند. اكبر 
تضمينى  «هيچ  افزود:  عبدالهى اصل 
اين فرآورده ها داراى  وجود ندارد كه 
تشكيل  مواد  يا  بوده  مطلوب  كيفيت 
شده آنها بر اثر شرايط نامناسب انتقال، 
دچار  عرضه  و  توزيع  نگهدارى، 
مواد  به  تبديل  و  تخريب  دگرگونى، 
عبدالهى اصل  باشد.»  نشده  سمى 
تنها محل عرضه دارو،  داروخانه ها را 
كه  دانست  طبيعى  داروهاى  و  مكمل 
داراى زنجيره توزيع كنترل شده بوده و 
قابل  احتمالى  تخلف  درصورت  حتى 

پيگيرى هستند.
مشاور وزير بهداشت در امور مامايى 
با بيان اينكه بحث سختى كار ماماها از 
مشكالتى است كه سال ها به دنبال رفع 
تمام  «خوشبختانه  گفت:  هستيم،  آن 
مراحل آن در سيستم وزارت بهداشت 
كه  است  مرحله اى  در  و  شده  انجام 
دولت و مجلس بايد آن را بررسى كنند 
عملياتى  بودجه  تامين  درصورت  و 
«مشكل  افزود:  تهرانيان  نجمه  شود.»  
سازمان هاى  با  ماماها  قرارداد  عقد 
بيمه گر سال ها است كه وجود دارد و 
اين  خدمات  تعرفه هاى  پياده كردن  با 
نسبى  ارزش گذارى  كتاب  در  گروه 
راستا  دراين  موثرى  قدم  خدمات، 
برداشته شده و اميدواريم بزودى شاهد 
عقد قرارداد با بيمه ها باشيم.» تهرانيان 
آمار  ساماندهى  «جهت  داشت:  اظهار 
ماماها و نحوه توزيع آنها دستور ايجاد 
بهداشت  وزير  توسط  مامايى  سامانه 
مامايى  سايت  همچنين  شده،  داده 
 www.mama.behdasht.gov.ir
نيز براى ارتباط منسجم در اين زمينه 

طراحى شده است.»

در منطقه فقط پاكستان، 
عراق و افغانستان از ما بدترند 

    شعيب شاه زمانى

در ابتداى ميزگرد مالى همايش نقد عملكرد 
دولت يازدهم در حوزه سالمت كه با حضور 
واعظ مهدوى به عنوان رييس جلسه و ايرج 
حريرچى، اميدوار رضايى، حميد پوراصغرى و 
داوود دانش جعفرى، از ساعت 11 روز سه شنبه 
15 ارديبهشت در تاالر خليج فارس پژوهشگاه 
نيرو برگزار شد، ايرج حريرچى قائم مقام وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به ارائه 
گزارشى از اقدامات دولت پرداخت.  آنچه در 
ادامه مى آيد، مشروح سخنان حريرچى است:  
همان طور كه مى دانيد قرار بود در خدمت دكتر 
پزشكيان باشيم به عنوان منتقد. ليكن على رغم 
اينكه از سه هفته پيش بنده با ايشان هماهنگ كرده 
بودم، متاسفانه تشريف نياوردند. من مى خواهم 
گزارشى از وضعيت سيستم بدهم و سعى 
مى كنم كه خودم هم گاهى در نقش منتقد ظاهر 
شوم. در ايران پرداخت مستقيم از جيب بيمار، 
در وضعيت نامناسبى است. جزو 37 كشورى 
هستيم كه پرداخت از جيب مردم 50 درصد باالتر 
است. يك مطلب مهم را مى خواهم عرض كنم. 
اينكه اگر دنيا مى خواهد از ما الگوبردارى كند در 
بحث بهداشت و درمان، اين نتيجه كار ما در سال 
2011 و 2012 است. صراحتاً مى گويم در بين 
20 كشور منطقه چشم انداز، از نظر شاخص اميد 
به زندگى كشور ما رتبه دوازدهم است. ازنظر 
ميزان مرگ نوزادان در بين اين بيست كشور در 
رتبه پانزدهم هستيم. مرگ زير 1 سال شانزدهم، 
مرگ زير 5 سال شانزدهم، و ميزان مرگ بالغ 
رتبه 13. بنابراين مى خواهم بگويم كه ضرورت 
داشته كه كارى اساسى بكنيم. خدا پدر دولت 
و آقاى دكتر روحانى را بيامرزد و به آقاى دكتر 
هاشمى هم دست مريزاد مى گويم. ولى يكى از 
عواملى كه توجه دولت به اين موضوع جلب 
شد ، بدى وضع بود. از نظر من وضع، به حالتى 
رسيد كه قابل  تحمل نبود. در زمينه شاخص 
تراكم پزشك، 8/9 پزشك به ازاى هر هزار 
نفر جمعيت داريم. در منطقه ما فقط پاكستان 
و عراق و افغانستان وضعشان از ما بدتر است، 
عراق هم وضعش بدتر است چون پزشكانش 
مهاجرت كرده اند. اگر خاطرتان باشد زمانى 
كه بحث پزشك خانواده مطرح شد، دوستان 
نظام پزشكى و انجمن ها مى گفتند ما هشتاد هزار 
پزشك عمومى داريم و نتيجه اينكه پنجاه هزار 
تا پزشك بيكار مى شوند. من بريده روزنامه هاى 
آن زمان را دارم. شما فكر مى كنيد كه در كشور 
از پزشك عمومى چه انتظارى وجود دارد؟ 
اينكه يا مطب بزند يا در درمانگاه دولتى كار كند 
و دفترچه هم ببيند. اقدامات بهداشتى هم اصال 
انتظار نداريم. همان كار درمانى بكنند. سوال من 
از همين جمع حاضر اين است كه در شرايطى كه 
شماره نظام پزشكى ما صد و چهل و چند هزار 
نفر است و سى و هشت هزار متخصص داريم. 
چند  پزشك عمومى در حال حاضر داريم كه با 
بيمه قرارداد دارد؟ باالى چهل هزار؟ زير چهل 
هزار؟ زير سى هزار؟ فاجعه اين است. ما فقط 
يازده هزار و دويست الى هشتصد نفر پزشك 
داريم كه محصول دو سال و نيم ما هستند و شش 

هزار تا پزشك خانواده. 
ادامه در صفحه 4 

عضو كميسيون بهداشت مجلس ضمن انتقاد از هجمه هاي وارد شده به 
جامعه پزشكي و فضاي به وجود آمده در جامعه كه اين قشر را بسيار مرفه 
قلمداد مي كنند، گفت: «براساس تعرفه ابالغي در هفته هاى گذشته هزينه 
ويزيت يك پزشك عمومي 19 هزار تومان است، درحالي كه يك آرايشگر 
مردانه در تهران 25 هزار تومان بابت اصالح دستمزد دريافت مي كند و اين 
تفاوت به هيچ وجه عادالنه نيست.» مراد  هاشم زهي  ادامه 
مي دهد: «اين نگاه جايگاه علم را خدشه دار مي كند. يك 
پزشك متخصص قريب به 30 سال درس مي خواند و 
فشارهاي زيادي را متحمل مي شود، اين درست نيست كه به 
دليل وجود عده اي سودجو در اين لباس كل جامعه 

پزشكي مورد هجمه واقع شود.»

عضوكميسيون بهداشت مجلس از ساماندهى توزيع تجهيزات پزشكى 
در كشور ازسوى وزارت بهداشت خبر داد و گفت: «بيمارستان ها موظف 
هستند كه كاالهاى مورد نيازشان را از شبكه مجاز توزيع دارو و تجهيزات 
وزارت  وظايف  از  يكى  قربانى  محمدحسين  كنند.»  تأمين  پزشكى 
تجهيزات پزشكى  درحوزه  قيمت گذارى ها  ساماندهى  را  بهداشت 
دانست . وى افزود: «وزارت بهداشت بايد به گونه اى 
عمل كند كه قيمت تجهيزات پزشكى افزايش چندانى 
نيابد، ازطرفى باتوجه به اينكه كاالهاى قاچاق، بى مجوز 
و خارج از شبكه در سال هاى گذشته به شبكه رسمى 
نفوذ كرده، مبارزه با قاچاق كاالهاى پزشكى بايد در 

دستوركار قرار گيرد.»

پسماندهاى  ورود  شائبه  مورد  در  مجلس  بهداشت  كميسيون  رئيس 
بيمارستانى به آب هاى زيرزمينى، گفت: «تاكنون گزارشى درباره نشت 
پسماندهاى بيمارستانى به آب هاى زيرزمينى به مجلس نيامده است. البته 
اگر چنين موضوعى صحت داشته باشد، مسئله خيلى مهم و بحث جديدى 

است كه حتمًا پيگيرى خواهد شد.» 
محيط  سازمان  نيرو،  «وزارت  افزود:  شهريارى  حسينعلى 
زيست، سازمان آب و فاضالب و آزمايشگاه هاى خود وزارت 

بهداشت بايد اين مسئله را بررسى و اعالم نظر كنند و ما 
حتمًا از اين سازمان ها در اين مورد گزارش مى خواهيم و 

موضوع را پيگيرى مى كنيم.»

براى  شده  ايجاد  مشكالت  درخصوص  دارو  و  غذا  سازمان  رئيس 
واردكنندگان تجهيزات پزشكى به دليل مصوبه دولت قبل مبنى بر تفكيك 
تجهيزات آزمايشگاهى از اداره كل ملزومات و تجهيزات پزشكى، گفت: 
«درهمه جاى دنيا دستگاه نظارتى حوزه دارو و تجهيزات پزشكى يكپارچه 

و معموال زيرنظر سازمان غذا و دارو آن كشورها اداره مى شوند،  
همچنين درست نيست كه براساس سليقه بخواهيم اينها را 
تفكيك و ازهم جدا كنيم.» رسول ديناروند افزود: «در دولت 
قبل دستور دادند كه تجهيزات آزمايشگاهى از اداره كل 
تجهيزات پزشكى جدا شود و امور آن در آزمايشگاه مرجع 

متمركز شود، اما هنوز دراين خصوص وزير بهداشت 
تصميمى ابالغ نكرده اند.»

چهـره ها 

ابراز نگرانى   مكرر وزير بهداشت

حداقل 10 تا 15 سال زمان تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم
بى
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   سميه متقى

جشن تولد يك سالگى طرح تحول نظام سالمت، 
متفاوت از ساير مراسم هايى كه شايد تاكنون در 
سالگرد چنين برنامه هايى برگزار مى شد، روز گذشته 
در سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو آغاز شد. 
همايشى كه از عنوان آن اين تفاوت به وضوح 
مشخص و به گفته برگزاركنندگانش اولين بار بود 
يك وزارتخانه به برگزارى چنين همايشى مى پردازد. 
«همايش ملى نقد عملكرد دولت يازدهم در حوزه 
سالمت» از سه شنبه به مدت دو روز به همت 
وزارت بهداشت برگزار مى شود. همايشى كه با 
ابراز نگرانى هاى مكرر وزير بهداشت آغاز شد و 
حداقل در روز آغازين آن از منتقدان جدى وزارت 
بهداشت و طرح تحول نظام سالمت خبرى نبود. 
هرچند در اين جلسه وزير بهداشت از همان ابتدا 

گله گذارى از منتقدان را ابراز و اعالم كرد.
روز گذشته افتتاحيه اين همايش با پخش كليپ 
سخنان مقام معظم رهبرى، رئيس جمهور و نمايى از 
برنامه هاى وزارت بهداشت در اين طرح برگزار شد 
و سخنران اول آن طبق انتظار سيد حسن هاشمى، 
وزير بهداشت بود. وى سخنان خود را با اشاره 
به كليپ پخش شده ، و با كنايه به مديركل روابط 
عمومى وزارت بهداشت آغاز كرد و گفت: «ديدن اين 
كليپ انسان را به ياد مراسم توديع مى اندازد تا جلسه 
نقد. همان طور كه رئيس جمهور مى گويد انشاهللا 
لحظه آخر ترك مسئوليت، هر كجا كه هستيم شادى 
معنوى داشته باشيم. اين جلسه براى نقد عملكرد ما 

در اجراى طرح تحول سالمت است.»

نقد و تخريب را با هم اشتباه نكنيد
وى در ادامه افزود: «نقد بسيار خوب است اما 
در عين حال تحمل آن سخت است به ويژه براى 
ما كه در كشورى زندگى كرده و مى كنيم كه پيش از 
پيروزى انقالب اسالمى، سده هاى متمادى استبداد 
وجود داشته است و ما داراى روحيه اى هستيم كه 
ريشه در چنين تاريخ و محيط هاى اجتماعى دارد.» 
هاشمى با بيان اينكه اميدواريم فرصت براى نقد 
پذيرى و نقد شدن بيشتر فراهم شود، تأكيد كرد: 
«استفاده و كاربرد نقد بسيار مهم است كه نياز به 
فرهنگسازى دارد، فاصله بين تخريب و نقد را بدانيم. 
برخى تخريب مى كنند و اسم آن را نقد مى دانند. 
اين رفتار نه تنها بهره اى براى مردم ندارد، آسيب 
هم به آن ها مى زند. وقتى اين شايعات افزايش 
پيدا مى كند، برخى را بدنام مى كند و عده اى را 
هم خوشحال مى كند و جرات را از آن هايى كه 
تاثيرگذارند مى گيرند.» وزير بهداشت با بيان اينكه 
در دو دهه گذشته به ويژه در 10 سال اخير آسيب 
زيادى از تخريب ها ديده ايم، افزود: «عالوه بر آن 
شاهد بى اخالقى، تهمت و بدگمانى بوده ايم كه 
اين ها به دور از اخالق انسانى است. متاسفانه با وجود 

خدمات بسيارى كه رسانه ها انجام مى دهند، اما يكى 
از ابزارها همين ها هستند.» وى در ادامه با تأكيد بر 
اينكه در رسانه ها ذائقه را به گونه اى تعريف كرديم 
كه هر كجا مخالفتى بود به هر قيمتى آن را بزرگ 
كنيم، تصريح كرد: «به عقيده من اين موارد بر مبناى 

منافع ملى و توسعه آن و آزادى نيست.»

اولين دستگاه اجرايى هستيم كه 
عملكرد خود را در بوته نقد گذاشته ايم

وزير بهداشت با بيان اينكه همه خطا دارند و 
كسى از آن در جهان كنونى برى نيست، گفت: 
«حتماً همه ما اشتباهاتى داريم و اين جلسه براى 
همين برگزار شده است، بنابر اطالعاتى كه داريم 
تاكنون وزارتخانه اى كه آن قدر اطمينان از رفتارش 
داشته باشد و عالقمند باشد خود را در ميزان نقد 
ديگران قرار دهد وجود نداشته تا كج روى هايى 
كه احياناً داشته است، مورد بررسى قرار دهد و 
اصالح كند. اصل اين كار ميمون و مبارك است و 
اميدواريم در ادامه مسير وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش گوش شنوا داشته باشد.» وى در ادامه افزود: 
«عليرغم اينكه كارهاى بزرگى انجام گرفته است و 
نياز به تالش بسيار دارد همانند برگى كه براى نماد 
اين طرح استفاده شده است و بخش زرد آن بيش 
از بخش سبزش است، بايد مراقبت ها و تالش ها 
شود كه ريشه آن حفظ و ساقه ها و برگ ها سبزتر 
و زيباترشود و اين طرح به بار بنشيند.» هاشمى 
در ادامه به شرايط كشور در ابتداى كار اشاره كرد 
و گفت: «اما يادمان باشد در گذشته نه چندان دور 
كه در برخى استان ها جلسات شوراى تأمين براى 

تأمين پول و غذا براى بخش درمان برگزار مى شد 
و براى آب و برق برخى بيمارستان ها نيز مشكالتى 
وجود داشت. دانشگاه علوم پزشكى اراك يكى از 
اين دانشگاه هاست كه همين مشكل را داشت.» 
وى افزود: «شرايط دارو به گونه اى بود كه برخى 
اگر زندگيشان را مى فروختند هم نمى توانستند 
آنچه موردنيازشان است را به دست آورند.» وزير 
بهداشت در ادامه به اضطراب ناشى از حوادث 
منطقه و تغييرات قيمت ارز در كشور اشاره كرد 
و گفت: «كار ما در چنين شرايطى آغاز شد و 
خوشبختانه وزارت بهداشت بنا را بر آن گذاشت 
كه كار تخصصى خود را انجام دهد و از همه 
نيروها استفاده كرد و بعضى از بهترين همكارهاى 
ما از دولت هاى گذشته هستندو قبًال داراى سابقه 
وزارت و يا مسئوليت هاى اجرايى مهمى بودند.» وى 
تأكيد كرد: «ماهيت كار وزارت بهداشت خدماتى 
است و عارى از رفتارهاى سياسى است بنابراين 

از تجربه همه افراد استفاده نموده ايم.»
هاشمى در ادامه به چگونگى اجراى طرح تحول 
سالمت پرداخت و ضمن اشاره به آنچه در كليپ 
مطرح شد، گفت: «اين طرح به همت آقاى روحانى 
شروع شد كه بخشى از آن را بارها مطرح كردند و 
بخش مهم تر آن در فرمايشات مقام معظم رهبرى 
بود و اثرگذارى آن دراقصى نقاط كشور به چشم 
مى خورد.» وى افزود: «حاالمردم احساس مى كنند 
ديده مى شوند. با اجراى طرح تحول سالمت تنها 
بخش كوچكى از مشكالت مردم حل شده است، 
ولى آن ها به دليل اين كه ديده شده اند و احساس 
مى كنند مورد احترام قرار گرفته اند راضى و خشنود 

هستند.»
وزير بهداشت در ادامه به تجهيز و نونوار شدن 
بيمارستان ها اشاره كرد وگفت: «قبل از اجراى طرح 
تحول سالمت بسيارى از بيمارستان هاى كشور 
از حداقل امكانات گرمايشى و سرمايشى محروم 
بودند كه با اجراى اين طرح وضعيت بيمارستان ها و 
تجهيزات بيمارستان ها بهتر شد، پرداخت هزينه هاى 
درمانى از جيب مردم كاهش يافت، برخى داروها 
و واكسن فلج اطفال كمبود داشتيم كه ابتدا وارد 
كرديم و در اختيار مراكز بهداشتى – درمانى قرار 
گرفت، بيش از هزار خانه بهداشت بازسازى و 
اقدام به همت تك  نوسازى شدند و اين همه 
تك همكاران دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 

صورت گرفت.» 

براى تأمين كامل تخت هاى بيمارستانى 40 
سال زمان نياز است

هاشمى در ادامه به تالش دولت و مجلس 
وزارت  براى  بيشتر  اعتبارات  تخصيص  براى 
آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: «ما از اين 
موضوع خوشحال هستيم. البته اين را بايد توجه 
كنيم كه ميزان بودجه اختصاص داده شده به اين 
وزارتخانه بيشتر از بودجه اختصاص داده شده 
به وزارت بهداشت است اما بودجه بهداشت و 
به قدرى بزرگ كرده اند، كه موجب  درمان را 
افزايش توقعات جامعه مى شود. نگرانى من اين 
است كه همه فكر كنند مشكل حل شده است، در 
حاليكه مشكالت بسيارى باقى مانده است و ما تا 
نظام مطلوب فاصله داريم و اگر مسير را صحيح 
برويم و مجلس ها و دولت ها همراه باشند 10 تا 
15 سال زمان نياز است.» وى خاطرنشان كرد: 
«براى رفع كمبود تخت بيمارستانى و رسيدن به 
استاندارد كشورهاى منطقه (2/6) حداقل به40 
سال زمان نياز داريم، چرا كه هرسال حدود 2 هزار 
تخت به تخت هاى بيمارستانى افزوده مى شود.» 
هاشمى در ادامه افزود: «اين عدد در تركيه 2/7 و 
در كشورهاى اروپايى 7/5 است و اگر ما يك رشد 
منطقى را در نظر بگيريم، 40 سال زمان نياز داريم.» 
وى همچنين با اشاره به كمبود نيروى انسانى در 
حوزه سالمت يادآور شد: «براى 76 بيمارستانى 
كه بزودى آماده راه اندازى خواهد شد و آقاى 
روحانى و آقاى نوبخت دستور آن را داده اند اما هنوز 
مجوز بكارگيرى نيروى انسانى صادر نشده است.» 
هاشمى در ادامه با انتقاد از اينكه برخى مى گويند 
ما مصرف كننده كمپانى هاى دارويى و تجهيزات 
خارجى شده ايم گفت: «هرنوع تبليغى كه اين نگاه 
را ايجاد كند كه با تخصيص اعتبار به بخش درمان 
چنين شده است، ظلمى بزرگ به مردم است.» 
وى افزود: «مشكالت اين حوزه در كوتاه مدت 
ايجاد نشده است و اين مشكالت را همين ما در 

لباس هاى پزشكى ايجاد كرده ايم.»

  سمانه جعفرى

اولويت پيشگيرى بر درمان مستلزم تقويت حوزه بهداشت است. حال با يك ساله شدن طرح 
تحول سالمت فعاليت هايى كه در اين حوزه حياتى به انجام رسيده، زير ذره بين رفته است. 
على اصغرسيارى، معاون بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، در همايش ملى نقد 
عملكرد دولت يازدهم در حوزه سالمت با تشريح برنامه هاى بهداشت كه در پى اجراى طرح تحول 
سالمت در سراسر كشور به اجرا درآمده است، گفت:« در ابتدا جا دارد تا از دكتر شادپوريادى كنيم 
كه براى تقويت شبكه بهداشتى در كشور زحمات زيادى كشيد.» وى افزود:« اولين بحث مربوط 
به تالش هاى وزيربهداشت و معاونت بهداشتى براى پوشش همگانى بهداشتى در سطح كشور 
است. اين اقدام مهم سه ضلع دارد: مردم، نظام ارائه خدمات و نظام تامين مالى. اين حق مردم است 
كه در هر موقعيتى كه هستند، امكان دسترسى و بهره مندى به امكانات بهداشتى را داشته باشند. 
دولت بايد اطمينان پيدا كند كه مردم به امكانات و خدمات دسترسى داشته و بهره مند مى شوند.»

سيارى با بيان اينكه هفت برنامه ترتيب داده و هشت پروژه دردست داريم، اولين جايى كه 
داراى مشكل بوده را شهرنشينان قلمداد كرد و گفت:« 70درصد مردم ايران در شهرها زندگى 
مى كردند. اما بدترين نقطه براى زندگى حاشيه شهرها بوده است. به عبارت ديگر 10 ميليون 
نفر داراى اولويت دسترسى و بهره مندى به خدمات بهداشتى بودند. در مشهد هفته قبل نيز از 
دسترسى آنها به خدمات بهداشتى بهره بردارى شد. در شهر تبريز نيز براى حاشيه نشينان، اين 
امكان فراهم شده كه با حضور رياست جمهورى به بهره بردارى خواهد رسيد. وى خاطرنشان 
كرد:« بحثى در وزارت بهداشت وجود داشت مبنى براينكه كه كارشناس مراقب سالمت پزشك 
باشد يا كارشناس؟ جمعى معتقد بودند كه بايد پزشك باشد و جمعى اعتقاد به كارشناس بودن 
آن داشتند. و درنهايت مجموع نظرات بركارشناس بودن آنها شد. بنابراين يك نفر كارشناس 
مراقب سالمت تعريف كرديم كه براى هرسه هزارنفر ايرانى، يك كارشناس سالمت تربيت شده 

و مسئول اين خدمت باشد.»
ادامه در صفحه 4

جاى روابط عمومى خوب در اطالع رسانى اقدامات مهم خالى است گزارش
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در جلسه وزير و معاونان وزارت بهداشت  با خبرنگاران مطرح شد
  سميه متقى

پرويز باقرزاده از مديران همايش «نقد عملكرد دولت 
يازدهم در حوزه سالمت» با ورود به بخش هاى تخصصى 
و پانل هاى آن با ايما و اشاره هايى از خبرنگاران مى خواست 
فضا را ترك كنند. البته اين روند با پوشش جلسه ديدار وزير 
بهداشت و معاونان او با خبرنگاران (و به تاكيد عباس زارع نژاد، 
مديركل روابط عمومى وزارت بهداشت) و نه نشست خبرى 
اين همايش اتفاق افتاد و البته شايان ذكر است كه ممنوعيت 
موكدى براى حضور به ميان نيامد. اين جلسه در حاشيه پنل اول 
كه به موضوع بهداشت اشاره مى كرد، برگزار شد و در ابتداى 
آن، موضوع عدم اطالع رسانى صحيح در حوزه بهداشت 
بارديگر بحثى را ميان على اكبر سيارى، معاون بهداشت و زارع 
نژاد ايجاد كرد. در اين ميان زارع نژاد خطاب به سيارى مى گويد 
ما رفاقتمان را به ايشان نشان مى دهيم و وزير بهداشت هم بر 
اين نكته تاكيد مى كند كه در كليپ ها به موضوع بهداشت 
اشاره نشده است و اين اصًال خوب نيست و ما بايد در سالى 
كه بهداشت چنين مورد نظر قرار گرفته، به آن بيشتر بپردازيم. 
در پايان اين بحث سيارى اين نوع اطالع رسانى را به ضرر 
وزارتخانه عنوان كرد. البته اين بحث ها با شوخى و مزاح به 
پايان رسيد و جلسه با پرسش خبرنگاران و پاسخ مسئوالن 
حاضر پيش رفت. وزير بهداشت برخى انتقادات را خام و 
برگرفته از توهمات افراد دانست و به آنچه در اين مدت مطرح 
شده است، پاسخ هايى داد كه شايد ابهامات موجود را رفع كند. 
سيد حسن هاشمى در بخشى از صحبت هايش در پاسخ به اين 
سئوال كه عليرغم رضايت مردم، مشاهده مى شود كه منتقدان 
طرح تحول نظام سالمت از خود جامعه پزشكان هستند، گفت: 
«جامعه پزشكى يك يا چند نفر نيستند. بلكه جامعه پزشكى 
جمعى كثير هستند كه اغلب آن ها هم صدايى ندارند. مشاهده 
مى كنيم كه دبير يك انجمن تنها با 30 رأى انتخاب شده بنابراين 
نمى توان گفت اظهارنظر يك نفر منعكس كننده كل آن جامعه 
است. اينكه انتظار داشته باشيم در يك خانواده همه همراه 
باشند، شدنى نيست. متاسفم كه مجبورم تأييد كنم بيشترين 
مشكالت ما از درون خودمان است تا از بيرون.» هاشمى در 
ابتداى جلسه به نقش رسانه ها در اطالع رسانى و فرهنگ سازى 
سالمت اشاره كرد و گفت: «اقدامات انجام شده در حوزه 
سالمت بسيار مؤثر است. اميدواريم كه رسانه ها كمك كنند 
تا طرح تحول سالمت كه دوران ابتدايى خود را مى گذراند در 
سال هاى آينده بارور شود و مشكالت مردم در اين حوزه به 

تدريج كاهش يابد.»

اين انتقادات گاه ناشى از توهم افراد است
وزير بهداشت در ابتداى پاسخ به سئواالت خبرنگاران 
گفت: «خوشحالم كه معاونان وزارت بهداشت اين جرات را 
يافتند تا فعاليت يك ساله شان را در بوته نقد بگذارند. اميدوارم 
اين اقدام سبب شود كه دستگاه هاى اجرايى به اين امر تشويق 
شوند. البته نحوه نقد و چگونگى استفاده از نقد نيز بسيار مهم 
است.» هاشمى در پاسخ به سؤال خبرنگارى درباره اينكه 
منتقدان جدى وزارت بهداشت در اين همايش چه گروه ها و يا 
چه كسانى هستند، گفت: «شش ماه براى حضور افراد مختلف 
در اين همايش فرصت داديم و روى اين همايش تبليغ كرديم. 
حتى از برخى منتقدان كه نقدهايشان در رسانه ها منعكس 
مى شد، با اينكه مى دانستيم نقدشان عقبه قابل توجهى ندارد، 

دعوت كرديم كه برخى در اين جلسه حاضر شوند و آن ها را در 
برابر اين نقدها قرار مى دهيم. ما گفتيم تا خودمان هستيم بيايند 
و نقد كنند و به بعد موكول نشود. به عبارتى اميدواريم در اين 
جلسه ها شركت كنند و جواب بشنوند. در مجموع وزارت 
بهداشت و طرح تحول نظام سالمت منتقد جدى ندارد چرا 
كه اقبال اجتماعى خوبى نسبت به اقدامات انجام شده وجود 
دارد، بنابراين گروه يا فرد خاصى از منتقدان مدنظر نيستند.»  
وى در ادامه افزود: «ما تالش كرديم آن نقدهاى خامى كه گاه 
از تريبون ها منعكس مى شود و گاه ناشى از توهم افراد است 
در محيطى علمى انجام گيرد كه خروجى آن بهتر شدن شرايط 

باشد.»

تكذيب انتقال اعتبارات 
بخش بهداشت به درمان

وى در ادامه صحبت هايش در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه 
پيش از آن عنوان شده بخشى از بودجه بهداشت به درمان انتقال 
يافته و همين موضوع حكايت از بى توجهى وزارتخانه به بخش 
بهداشت دارد، گفت: «اين موضوع را تأييد نمى كنم. هفته هاى 
اول كه كارمان را شروع كرديم تاكيد كردم كه حتى يك ريال از 
اعتبارات و يك نفر از پرسنل بخش بهداشت اگر در جاى ديگرى 
به كار گرفته شوند، شرعاً اشكال دارد. مجلس و دولت به ما اعتماد 
كرده و پول و نيرو تخصيص داده اند. بايد پاسخ اين اعتماد را با 
درستى بدهيم.» وزير بهداشت دراين باره ادامه داد: «اينكه در 
يكسال گذشته توجه به بهداشت كمتر از درمان بوده حرف 
درستى است، چراكه اعتبارات بخش بهداشت از ماه هشتم سال 
گذشته و به تدريج تخصيص يافت و از طرف ديگر مشكالت 
مردم در بخش درمان آنقدر سنگين بود كه پرداختن به دارو و 
درمان مردم نيز خود نوعى پيشگيرى قلمداد مى شد، اما امسال 
كارهاى بسيار خوبى براى بخش بهداشت در نظر گرفته شده كه 

به بار خواهد نشست.»

بى انصافى و بداخالقى 
نسبت به گام سوم طرح تحول سالمت

هاشمى در ادامه صحبت هايش در پاسخ به سؤال خبرنگارى 
درباره فاز سوم طرح تحول سالمت و اجراى كتاب ارزشگذارى 
نسبى خدمات سالمت، گفت: «گام سوم كه يكى از گام هاى مهم 
در اجراى اين طرح است، مراقبت از جامعه پزشكى و همچنين 
مردم عزيز را به دنبال دارد. روى اين بسته هيچ تبليغى نكرديم 
اما در عين حال بخش زيادى از وقت ما را گرفت و خواهد 
گرفت.» وزير بهداشت تاكيد كرد: «به دنبال اجراى اين بسته 
دريافت هاى خارج از مصوبات قانونى برچيده خواهد شد البته 
اين امر ميسر نمى شد مگر با واقعى شدن تعرفه ها. البته پيش از 
اين هم بارها گفته ام كه واقعى شدن تعرفه ها به سه تا پنج سال 
زمان نياز دارد.» وى دراين باره افزود: «الزم است جامعه پزشكى 
در اجراى گام سوم طرح تحول سالمت همراهى كنند و ملتزم 
به قانون باشند. در عين حال دولت نبايد تعرفه ها را سركوب 
كند، چراكه در غيراين صورت نمى توان دريافت هاى خارج از 
تعرفه را كنترل كرد.» هاشمى دراين باره ادامه داد: «البته در مورد 
پزشكان عمومى مناطق محروم اقدامات خوبى صورت گرفت 
به طورى كه اين پزشكان كه پيش از اين حدود يك ميليون و 
چهارصد هزار تومان دريافتى داشتند اكنون به دنبال اقدامات 
انجام شده متوسط دريافتى آنهاپنج ميليون تومان است. البته در 
يكسرى نقاط مرزى كه بسيار هم محدود هستند ممكن است 
دريافتى هاى آنان به 12 ميليون تومان هم برسد. از طرف ديگر 
با وجود اعداد و ارقامى كه درباره پزشكان عمومى بيكار مطرح 
مى شد، در اجراى اين طرح تنها توانستيم كمتر از 2000 پزشك 

را جذب كنيم.»
وى در ادامه صحبت هايش براى تأييد اظهارات خود و 
كشيدن خط بطالن بر اين ادعاها به كارانه يكى از جراحانى كه در 
مراجعه حضورى به وزير بهداشت از ميزان كارانه اش انتقاد داشته، 
اشاره كرد و گفت: «اين پزشك بابت انجام 46 عمل جراحى در 

طى ماه بهمن، كارانه اش 2 ميليون و 300 هزار تومان بوده كه رقم 
بسيار كمى است و بايد به آن رسيدگى شود.» وى در ادامه افزود: 
«حال چگونه در تريبون هاى مختلف عنوان مى كنند كه درآمدها و 

كارانه ها 300 برابر و ارقامى اين چنين شده است؟»
هاشمى با بيان اينكه در مجموع براى گام سوم طرح تحول 
نظام سالمت 1000 ميليارد تومان هزينه كرديم، گفت: «اين ميزان 
در اين فاز مورد استفاده قرار گرفت تا مردم 10 هزار ميليارد تومان 

هزينه نكنند.»

سياست گذارى بيمه پايه بايد 
با وزارت بهداشت باشد

وى در ادامه صحبت هايش در پاسخ به سؤال خبرنگارى درباره 
تجميع بيمه ها و اينكه آيا وزارت بهداشت خواستار بازگشت 
بيمه ها به اين وزارتخانه است يا خير، گفت: «مسلم آن است كه 
يك بيمه بايد به عنوان بيمه پايه وجود داشته باشد و اعتبارات در 
قالب آن بيمه تخصيص يابد. سياستگذارى اين بيمه پايه نيز بايد 
با وزارت بهداشت باشد، اما براى اداره و تصدى آن نيازى نيست 
وزارت بهداشت حضور داشته باشد. در غيراينصورت نمى توان 
انتظار ساماندهى حوزه سالمت را داشت، چراكه بيمه ها نقش 

بسيار مهمى در نظام سالمت دارند.»

صرفه جويى ارزى 30 درصدى 
در هزينه هاى دارو

در اين ميان يكى از خبرنگاران خطاب به رسول ديناروند، 
رئيس سازمان غذا و دارو كه در اين جلسه حضور داشت سئوالى 
درباره شرايط دارو و مجوز لوزم آرايشى بهداشتى در كشور 
پرسيد و ديناروند گفت: «جلوى هزينه هاى القايى را گرفته و 
قيمت هاى دارو را كاهش داده ايم به طورى كه در سال گذشته 
صرفه جويى ارزى 30 درصدى در دارو و 10 درصدى در 
تجهيزات پزشكى را داشته ايم.» ديناروند تصريح كرد: «شكى 

نيست كه هر جا حمايت هاى دولتى باشد خطر هزينه هاى القايى 
نيز وجود خواهد داشت به همين دليل براى كنترل اين هزينه ها 
طراحى هاى الزم را انجام داده ايم و يك سال از اجراى آن مى گذرد 
و در سطح كالن جلوى هزينه هاى القايى را گرفته ايم حتى كنترل 
مصرف را در تجهيزات پزشكى هم داشته ايم.» رئيس سازمان 
غذا و دارو با بيان اينكه اين صرفه جويى بخشى ناشى از كنترل 
مصرف بوده و بخشى به دليل كاهش قيمت ها انجام شده است، 
تاكيد كرد: «يكى از راههاى كاهش هزينه هاى القايى منطقى كردن 
سود شركت ها است تا امكان مانور غيراخالقى كمتر شود. عالوه 
بر آن كاهش قيمت هاى دارو را به صورت جدى داشته ايم به 
طورى كه در برخى داروها بين 10 تا 90 درصد قيمت ها كاهش 
يافته است.» ديناروند در مورد لوازم بهداشتى و آرايشى گفت: 
«متأسفانه بازار جدى قاچاق را داريم و يك راه مبارزه با آن اين 
است كه لوازم مورد تأييد امكان ورود به بازار را پيدا كند.» وى 
گفت: «  در يك ونيم سال گذشته بازار لوازم آرايشى ساماندهى 
شده و با منابع غير معتبر سخت گيرانه برخورد كرده ايم اما قاچاق 
هنوز باال است و گاهى امكان برخورد با آن نيست چون مرزها و 

بازار آن وسيع است.»

تأمين نيروى انسانى 
از طريق خريد خدمت شركتى

اما سئواالت بعدى بارديگر از به وزير بهداشت پرسيده شد. 
هاشمى در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگارى درباره كمبودهاى 
نيروى انسانى در بخش بهداشت و درمان گفت: «در اين زمينه 
كمبود نيروى انسانى اين حوزه، بايد بگويم اين كمبود بسيار 
محسوس است و دولت و مجلس تصميم گرفته اند كه حتى 
اجازه يك مورد استخدام را نيز ندهند.» وى با بيان اينكه با اجراى 
طرح تحول نظام سالمت ضريب اشغال تخت ها حتى به 100 
درصد افزايش يافته است، تصريح كرد: «برنامه امسال ما آن است 
كه با وجود آنكه منبعى در نظر گرفته نشده، بخشى از اعتبارات را 
براى تأمين نيروى انسانى از طريق خريد خدمت شركتى، هزينه 
كنيم. اميدواريم بتوانيم نيروى ثابت در اختيار داشته باشيم. در اين 
راستا شركتى را در قالب هيئت امناى ارزى وزارت بهداشت ثبت 
كرديم. همچنين تا پايان سال 10 هزار نيروى بهيار آموزش هاى 

الزم را دريافت مى كنند.»

خريد خدمت از بخش خصوصى
وى در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگارى درباره شلوغى 
بيمارستان هاى دولتى و برنامه هاى وزارت بهداشت براى 
فراهم كردن شرايط بهتر جهت استفاده مردم از بيمارستان هاى 
خصوصى گفت: «در اين راستا خريد خدمت از بخش خصوصى 
يكى از راهكارهاى ما در برنامه هاى ما است. اين موضوع را به 
روساى دانشگاه ها ابالغ كرده ايم تا در صورتى كه ضريب اشغال 
تخت هايشان بيش از 86 درصد باشد، به ويژه در مورد بخش هاى 
ويژه، مى توانند از بخش خصوصى خريد خدمت كنند. در اين 

راستا 5 برنامه داريم كه به زودى اعالم خواهيم كرد.»
وزير بهداشت با اشاره به كمبود تخت ها در بيمارستان هاى 
دولتى گفت: «با آهنگ فعلى و اعتبارات فعلى، تأمين تخت ها 
حدود 35 تا 40 سال زمان الزم دارد. مطمئنم كه بخش خصوصى 
كمك خواهد كرد كه اين مشكل با سرعت بيشترى كاهش 
يابد. دولت و مجلس بايد كمك كنند كه سرمايه گذارى بخش 
خصوصى در اين زمينه فعال شود.»شايان ذكر است، اين همايش 

تا ساعت 17 روز چهارشنبه 16 ارديبهشت ادامه دارد.

دريافت هاى غيرقانونى برچيده خواهد شد

  ادامه از صفحه 2
معاون بهداشتى وزارت بهداشت تصريح كرد:« براى ده ميليون وصد هزار نفردر حاشيه شهرها و بيش از 
چهارميليون نفر در شهرهاى كمتر از 50هزارنفرى داراى پرونده سالمت شدند كه به صورت فعال خدمات را 
دريافت خواهند كرد. شهرهاى مشهد، البرز، تبريز زودتر بهره بردارى شدند. در استان البرز تعداد يك ميليون و 
100 هزارنفر و در تبريز نيز 450هزار نفر بهره مند مى شوند. برخى خدمات از طريق بخش خصوصى خريدارى 
شده و برخى ديگر با همكارى بخش دولتى كه در مجموع تاكنون 774 پايگاه و مركز را راه اندازى كرده ايم كه 
در تمام كشور 874 عدد بوده و شامل پايگاه سالمت است كه براى هر 12500 نفر يك پايگاه و هر سه تا چهار 
پايگاه، يك مركز سالمت جمعيت و هر چند مركز سالمت جمعيت نيز يك مركز مديريت دارد كه به هماهنگى 

و مديريت يكپارچه آنها در كشور مشغول است. اين جريان براى تمام شهرها استمرار پيدا خواهد كرد.» 
سيارى افزود: «سال گذشته 1000 خانه بهداشت به بهر بردارى رسيده و 2000 خانه بهداشت ديگر طى 
ماه هاى آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.» وى گفت:« سرانه برنامه پزشك خانواده 21  هزار تومان بود. حال 
مى بينيم كه سرانه بهداشت درمان را توانستيم از 21 هزار تومان به 96 هزار تومان ارتقا دهيم و تأمين اين اعتبار 
نيز از يك درصد ارزش افزوده ماليات به همت دكتر دانش جعفرى كه نزد رئيس جمهور رفتند، مهيا شد. كه با 
اين اعتبار 1800 پزشك در مراكز بهداشت مستقر شدند، 348 ماما در اين رابطه به كار گرفته شد و دوهزار خانه 
بهداشت نوسازى و ساخته شد كه 1000عدد به بهره بردارى رسيد. دوهزار و 225 خانه بهداشت تعمير شده 
و سه هزار و 200 خانه بهداشت نيز تجهيز به امكانات بهتر شد و دوهزارو 575 مركز زيست پزشك را تعمير 
كرديم، چراكه برخى از آنها واقعا فرسوده بوده و زيستن براى پزشك را دشوار مى كرد، 1673 مركز بهداشتى 
با تجهيزات دندان پزشكى تاسيس شده و دوهزار دستگاه خودرو از بخش خصوصى درخواست كرده و عقد 
قرارداد بستيم. كه به منظور بازرسى و گشت در روستاها بين مراكز بهداشتى تأمين و توزيع شد. در اين راستا 
436 قلم دارو به همراه مكمل هاى ويتامين در مراكز بهداشتى توزيع و تأمين شد. در عرض 10 سال تنها با تغذيه 

5 قلم مكمل ويتامينى، 6 برابر از ميزان مرگ و ميرها كم شده است.»
سيارى در نهايت گفت: «برنامه هاى عملياتى ما مبتنى بر بودجه اى است كه دولت تصويب كرده است كه 
در حضور دكتر هاشمى ارائه كرده و امسال اجرا خواهيم كرد. براين اساس بسته خدمات سالمت تعريف شده 
است و تمام سيستم ها در اين مقوله فعال شدند، وزير بهداشت نيز دغدغه اين مسئله را دارد كه مطمئن شود كه 
دسترسى به خدمات بهداشت را دارند بنابراين 7 برنامه و 8 پروژه حوزه بهداشت را در سراسر كشور براساس 
ادغام نظام خدمات ادامه خواهيم داد. از همه اينها مهم تر اطالع رسانى است. اطالع رسانى مطالب مهم اصل اساسى 
هر اقدامى است. اميدوارم كه يك روابط عمومى قوى پيدا  كنيم تا تمام فعاليت هاى ما را به  خوبى اطالع رسانى 

كند تا ديگر نيازى به دكتر زارع نژاد نداشته باشيم!»

 ادامه از صفحه 2
يعنى شاخص ما آنقدر خراب است. شاخص تراكم پرستار و ماما هم 1/4 به ازاى هر هزار 
نفر جمعيت است و شاخص تخت بيمارستان كه 1/7 تخت به ازاى هر 100 نفر جمعيت داريم 
كه 53 درصد آنها هم فرسوده است. بيمارستان زنان استان هرمزگان كه تنها بيمارستان دانشگاهى 
زنان است و 55 درصداز زايمان هاى استان در آن انجام مى شود، منزل سابق كنسول انگليس در 90 
سال پيش بوده است. يعنى ما وضعيتى نداشتيم كه وقتى 1000 يا 2000 تا تخت بسازيم بگويند 
آقا اينها دارند اسراف مى كنند در حالى كه دنيا دارد تخت كم مى كند. من مى خواهم به برخى 
حرف هاى منتقدان هم اشاره كنم و به آنها جواب بدهم. گاهى در همين مجلس گفته مى شود كه 
آقا مثال در ژاپن يا در آلمان دارند تخت هاى بيمارستان ها را كاهش مى دهند. بايد گفت كه ژاپن 

به ازاى هر هزار نفر جمعيت، 7/5 تخت دارد. قابل مقايسه نيست. 
از لحاظ بيمه هم وضع ما اينچنين بوده كه مى گويم. ما 16/7 درصد غير بيمه شده داشتيم در 
پايتخت و اطراف، 24 درصد است. قم 27 درصد و البرز 26 درصد است. يعنى يك چهارم مردم 

غيربيمه  شده هستند. يك چهارم مردم اصال دفترچه نداشتند.
يك فاجعه اى هم  من به شما بگويم. ما بارها مى گوييم كه ضريب جينى در كشور براى كل 
هزينه ها 382 هزارم درصد است. بايد سرمان را به خاطر اين به ديوار بزنيم. مالحظه بفرماييد 
كه ضريب جينى از سال 1984 هميشه روى 75 درصد و 82 درصد بوده است كه اين خيلى 

معيار بدى است. 
بى عدالتى در بهداشت و درمان بسيار زياد و بد بود. به قول آقاى دكتر شهريارى رئيس محترم 
كميسيون بهداشت و درمان همه مسئوالن در زمان بيمارى يا به بيمارستان خصوصى مى رفتند 
يا بيمارستان دولتى را براى آنها خصوصى مى كردند. البته اين وضعيت مختص به برنامه اول يا 
چهارم يا شهر يا روستا نبودند. هميشه اين بى عدالتى در بهداشت و درمان وجود داشته است.  
بحث ديگرى را مطرح كنم: درصد سرانه كلى درمان ما هميشه با يك شيب ثابت در حال افزايش 
بوده است. منبع اين حرف سازمان جهانى بهداشت است. يعنى اين نبوده كه در سال هاى گذشته 
هزينه هاى بهداشت و درمان در كشور ما افزايش پيدا نكرده باشد. چون يكى از نكته هايى كه 
منتقدان خيلى به ما تذكر مى دهند اين است كه مى گويند اقدام هاى شما هزينه هاى بهداشت و 
درمان را خيلى باال مى برد. ولى واقعيت اين است كه اين مساله چند سال است كه وجود دارد. 
به  خصوص از سال 77-78 به اين طرف، رشد هزينه هاى سالمت به قيمت ثابت بسيار باال رفته 
است و البته آن هم تا سال90 ادامه داشته است. چرا؟ چون اوال در توليد ناخالص ملى ما باال 
رفته است. دوم درصدى كه به بهداشت و درمان اختصاص مى داديم باال رفته است. سوم اينكه 
مردممان پيرتر شده اند. چهارم اينكه تكنولوژى هاى گران را استفاده مى كرديم و داليل مختلف 

ديگر كه االن بيشتر وارد نمى شوم.  ولى اين واقعيت است كه آن روزى كه خيلى از ما خواب 
بوديم، پزشكان و مردم، براى هزينه هاى بهداشتى درمانى تصميم گرفتند و هزينه ها را باال بردند. 
مثال با اينكه ما جزو جوان ترين كشورهاى دنيا هستيم، باالترين درصد عمل جراحى كاتاراكت را 
داريم. ما باالترين درصد اعمال زيبايى را داريم و قس على هذا كه خيلى از آنها اصال الزم نيست. 
و اما ما چه چيزهايى را هدف گيرى كرده ايم؟ اجزاى پرداخت مستقيم از جيب را در سال 90 كه 

56 درصد بوده است، را مالحظه كنيد.
45 درصد اين پول را مردم در بيمارستان ها هزينه مى كردند، 31 درصد به فراهم كنندگان 
خدمات سرپايى مى دادند،22 درصد هم در داروخانه ها هزينه مى شود.مالحظه مى كنيد كه هم 
حجم هزينه ها خيلى باال بوده و هم درصد پرداخت هزينه هاى درمانى از جيب مردم و هزينه هاى 
خيلى باال در بيمارستان ها بوده. اين سهم هزينه اى انواع ارائه كنندگان خدمات سالمت بود. در 
يكى از كميسيون هاى مجلس گفتند كه شما چرا به بهداشت توجه نمى كنيد؟ به من گفتم به نظر 
شما چقدر ما بايد براى بهداشت پول بدهيم؟ جواب دادند حداقل 40 تا 50 درصد. و من آمار را 
نشان دادم كه نتيجه  اش اين بود كه فقط 5 درصد هزينه هاى ما در سال90 براى بهداشت عمومى 
و پيشگيرى مى رفت. تغيير اين الگوها مشكل و زمان بر است. 3 موضوع مهم هست كه بايد اشاره 
كنم: يكى اينكه درصدى كه ما از توليد ناخالص ملى براى بهداشت و درمان اختصاص مى دهيم، 
كماكان پايين است. دوم اينكه نحوه فراهم آورى اين منابع اشكال اصلى مااست. مهم ترين كارى 
كه در منابع بايد بكنيم اين است كه پرداختى از جيب مردم را كاهش بدهيم و اشكال سوم اين 
است كه ما بد هزينه مى كنيم. اين هزينه ها با چند برابر قيمت  مى رود در بخش خصوصى كه من 
با صراحت مى گويم كه بخش خصوصى از لحاظ كارايى بسيار بدتر از بخش دولتى مااست. 
اين مطالعه شده است. بنابراين بد هزينه مى كنيم. يك قسمتى در بخش داروهاى غير ضرورى 

مى رود. يك قسمت از آن به بخش خصوصى مى رود آن هم با 10 برابر قيمت.
پس اين 3 نكته مهم، هدف ما در بخش هاى مالى بوده است.  شايد خالصه كارى كه از لحاظ 
منابع مالى در كوتاه مدت ما انجام داده ايم، اين بوده است كه كارى كه دولت در انتهاى سال 92 و 
ابتداى 93 انجام داد اين بود كه پرداخت دولت را افزايش داد، پرداختى از جيب مردم را كاهش داد 
و البته كل هزينه هم مقدارى كاهش پيدا كرد. كه اين كاهش به خاطر كاهش پرداخت زيرميزى، 

كاهش قيمت دارو، كاهش قيمت تجهيزات و ارائه خدمات ارزان تر اتفاق افتاد.
فكر مى كنيم كه باالخره تا آنجايى كه توانستيم و خدا كمك كرده، به قسمت قابل توجهى 
از اهدافمان دسترسى پيدا كرده ايم هرچندكه آن چيزى كه ايده آل بوده به هيچ عنوان تحقق پيدا 
نكرده است. جبران عقب ماندگى هاى ما، همان طورى كه آقاى دكتر هاشمى وزير محترم بهداشت 
هم گفته اند، يك پروسه 10 ساله مى طلبد. اين قدم اول است و خواهش مى كنيم اشكاالتى كه 
در سيستم قبلى بوده و 10 سال، 15 سال، حتى 40 سال نهادينه شده، را به پاى اشكاالت طرح 

تحول نگذاريد.

جاى روابط عمومى خوب در اطالع رسانى اقدامات مهم خالى استدر منطقه فقط پاكستان، عراق و افغانستان از ما بدترند 
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سپيد: تا وقتى كه تعرفه ها واقعى و حقيقى نباشد، افراد به سمت تخلفات پزشكى كشيده مى شوند. 
اين گوشه اى از صحبت هاى عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى است. 

حوزه  تخلفات  درباره  اسالمى،  شوراى  مجلس  اجتماعى  كميسيون  عضو  صالحى،  عباس 
پزشكى اظهار كرد: «برخى مشاغل از قبيل مشاغل درمانى، مردم را به طور گسترده اى درگير 
خود مى كنند، شغل پزشكى نيز به لحاظ حساسيتى كه دارد با ساير مشاغل متفاوت است و 

بايد به طور جدى به مفاسد اين حوزه پرداخت.» 
وى با اشاره به سريال تلويزيونى «در حاشيه» با بيان اينكه مردم به خوبى با كسانى كه از 
حربه هاى مختلف در راستاى منافع خود استفاده مى كنند، آشنا هستند، افزود: «هرچند در اين 
سريال به روشنى مسائل و مشكالت در حوزه پزشكى به تصوير كشيده شده، اما اين گونه 
اقدامات چنين مشكالتى را حل نمى كند و بايد به طور جدى تر به آنها رسيدگى، تخلف ها 

بررسى و با افراد متخلف همانند صنوف ديگر برخورد قانونى شود.»

تخلفات  كه  دارند  وجود  نيز  ديگرى  «مشاغل  داد:  ادامه  مجلس  اجتماعى  كميسيون  عضو 
بسيارى در آنها صورت مى گيرد، همانند برخى كسبه كه قيمت هاى متفاوتى براى اجناس خود 

مى گذارند، ولى هيچ برخوردى با آنها صورت نمى گيرد.»
برخورد ها عادالنه و تعرفه ها واقعى باشند

صالحى تصريح كرد: «در حال حاضر مشكل اصلى در اجراى قانون نهفته است، يعنى قانون 
مدون و مصوب وجود دارد، ولى نحوه برخورد قوه قضائيه و تعزيرات با متخلفين سليقه اى 

است.»
افزود: «پزشكان  قانون درد اصلى ما است،  اينكه نحوه اجراى  بر  تأكيد  با  اين مقام مسئول 
بسيارى هستند كه آشكارا هزينه هاى گزافى از خانواده هاى بيمار مى گيرند و برخوردى با آنها 
نمى شود، اما با يك پزشك در يك شهر كوچك برخورد بسيار بدى مى شود. برخورد ها بايد 

عادالنه باشد و به صورت يكنواخت براى همه جامعه اجرا شود.»
وى ادامه داد: «اگر تعرفه ها متناسب با فعاليت پزشك و تخصصى كه دارد باشد و درآمد نيز 

مشخص باشد، اين گونه مفاسد كمتر اتفاق مى افتد.»

در مجلس تصريح  آشتيان  و  تفرش  مردم  نماينده 
كرد: «اگر درآمد ها و تعرفه ها متناسب نباشد، شاهد 
افزايش قيمت در صنوف مختلف هستيم. در پزشكى 

تعرفه ها متناسب با حقشان نيست.»
صالحى با اشاره به اينكه بيشتر مفاسد زيرميزى 
در بين جراحان از قبيل جراحان مغز و اعصاب و 
جراحان زنان اتفاق مى افتد، اظهار كرد: «متخصصين 

اطفال و داخلى و در كل كسانى كه با جراحى سر و كار ندارند، زيرميزى نمى گيرند.»
وى اجراى طرح تحول سالمت را در راستاى حل اين مشكل كمك كننده دانست و افزود: «موثر 
واقع شدن اين طرح بستگى به ميزان استقبال از آن دارد. اين طرح، به ويژه در شهرهاى كوچك 

باعث ايجاد انگيزه و خدمت رسانى مى شود تا پزشكان به سمت و سوى تخلف نروند.»
صالحى در پايان تصريح كرد: «در مجموع تعداد معدودى از جراحان زيرميزى مى گيرند و 

بايد با آنها برخورد جدى شود.»

طرح تحول سالمت و تخلفات پزشكىكميسيون بهداشت

اصـناف

  سيد محمدرضا متقى

زندگى  زاده  بيشتر  كه  بيماريى  آسم، 
مدرن و صنعتى شدن جوامع است و با 
آلودگى هوا هر روز نيز بر تعداد مبتاليان 
كه  به صورتى  افزوده مى شود.  آن  به 
رئيس اداره بيمارى هاى مزمن تنفسى 
وزارت بهداشت از انجام اولين مطالعه 
شيوع آسم در كشور خبر داد و گفت: 
«300 ميليون نفر به آسم مبتال هستند و 
حدود 10 ميليون نفر از اين رقم به ايران 

تعلق دارد.»
گفت:  آن  توضيح  در  نجمى  مهدى 
«بيمارى آسم وبيمارى انسدادى مزمن 
ريه دو نوع شايع از بيمارى هاى مزمن 
دنيا  در  كه  طورى  به  هستند،  تنفسى 
بيش از 1/5 ميليارد نفر به اين بيمارى 

دچارند.»
وى درباره هزينه هاى اين بيمارى نيز 
افزود: «هزينه  آسم در كشور براى يك 
فرد مبتال و كودك ساالنه حدود يك 
ميليون و 400 هزار تومان به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم است، اما براى يك 
فرد بزرگسال يك ميليون و 800 هزار 
تومان است و در صورتى كه كنترل نشود 
به 2 ميليون و صد هزار تومان افزايش 

خواهد يافت.»
آلرژى  و  آسم  تحقيقات  مركز  رئيس 
كشور نيز به اهميت رسيدگى به اين 
بيمارى پرداخته بود و گفت: «عوامل 
اجتماعى مثل فقر، تورم، عدالت، سواد و 
ميزان سطح بهداشت و تغذيه در پيدايش 
بيمارى آسم مؤثر است، اين در حالى 
است كه از هر 3 كودك در تهران، يك نفر 

به عالئم آسم دچار است.»
افزود:  زمينه  اين  در  معين  مصطفى 
آلرژى  «بررسى تحميل هزينه آسم و 
در سال 90 نشان مى دهد كه اين بيمارى 
در رتبه ششم بيمارى ها بوده و پيش بينى 
مى شود تا سال 2020 به رتبه دوم جهانى 
برسد. البته بعد از تشكيل كميته كشورى 
آسم و بيمارى هاى مزمن تنفسى اقدامات 
خوبى در زمينه آسم و آلرژى انجام شده 

كه به نظر كافى نمى رسد.»
عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى 
شهيد بهشتى نيز با اشاره به ناآگاهى هاى 
اجتماعى در اين حوزه پرداخت و گفت: 
«عدم  آگاهى از بيمارى آسم در بيماران، 
فاكتورهاى محيطى و سيستم درمانى 
باعث افزايش اين بيمارى شده، بنابراين 
به كارگيرى دستورالعمل هاى الزم براى 
پزشكان عمومى قدم اول در كنترل آن 

است.»
سيدعليرضا مهدويانى افزود: «در مورد 
آن  براى  مؤثرى  درمان  آسم  بيمارى 
وجود دارد كه با تشخيص صحيح و 
درمان دارويى مى توان به كنترل  آن رسيد 
و زندگى پويايى را براى بيماران رقم زد.» 
با اين شرايط، در آستانه رسيدن به روز 
جهانى آسم به نظر مى آيد كه مسئولين 
با  مى توانند  ذى ربط  انجمن هاى  و 
همكارى رسانه ها بيمارى هاى ريوى از 
جمله آسم را كنترل كرده و هم درد و رنج 
ناشى از آن و هزينه هاى پيرامونى اش را 

از جانبى ديگر كاهش دهند.

 اهواز: رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
بر  اينكه  بيان  با  اهواز  شاپور  جندى 
اساس برآوردهاى صورت گرفته، بيش 
از 80 درصد سى تى اسكن هاى انجام 
گفت:  هستند،  نرمال  كشور  در  شده 
در  سالمت  نظام  معضالت  از  «يكى 
كشور ما پديده تقاضاى القايى است كه 
براى كسب درآمد بيشتر، كار بيشترى 
براى بيمار تراشيده مى شود.» اسماعيل 
تقاضاهاى  اينكه  بر  تاكيد  با  ايدنى 
القايى اقتصاد درمان را فلج مى كند و 
منابع بخش سالمت جامعه را مى بلعد، 
گفت: «اگر در حال حاضر انحرافى از 
اين  دليل  به  دارد،  وجود  سياست ها 
است كه بستر تحقق آن هنوز فراهم 

نشده است.» 

  زاهدان: رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
نيروهاى  آموزش  به  اشاره  با  زاهدان 
آخرين  اساس  بر  درمان  بخش 
معيارهاى علمى دنيا گفت: «اما با اين 
به  توجه  عدم  دليل  به  وجود 
شاهد  گاهى  ارتباطى  مهارت هاى 
نارضايتى مردم از نحوه ارائه خدمات 
گفته  به  هستيم.»  بيمارستانى 
محمودرضا ميرى، آموزش مهارت هاى 
براى  ارباب رجوع  ارتباطى و تكريم 
كسانى كه مستقيماً با مردم ارتباط دارند 
در دستور كار قرار گرفته است. وى از 
شركت هاى تعاونى و بخش خصوصى 
نيروى  تامين  چرخه  به  ورود  جهت 
بيمارستانى  مراكز  نياز  مورد  انسانى 

دعوت كرد. 

  مشهد: مسئول دبيرخانه برنامه تحول 
نظام سالمت در دانشگاه علوم پزشكى 
زير  و  ساختار ها  اصالح  مشهد 
ساخت هاى طرح تحول سالمت را از 
اين  جارى  سال  برنامه هاى  مهم ترين 
به گفته سيد سعيد  دانشگاه برشمرد. 
سعيدى توسعه و ايجاد 8هزار متر مربع 
مربع  متر  هزار   21 اورژانس،  فضاى 
فضاى كلينيك هاى سرپايى بيمارستانى، 
و  درمانى  شيمى  تخت   120 ايجاد 
توسعه فضاى شيمى درمانى سرپايى و 
 ICU، CCU،) ايجاد 168 تخت ويژه
NICU) از جمله برنامه هايى است كه 
قرار  كار  دستور  در  جارى  سال  در 

گرفته است. 

  آذربايجان غربى: رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى آذربايجان غربى با بيان 
اينكه شهرستان خوى از نظر شاخص 
جمعيتى و همچنين ساير شاخص هاى 
دانشكده  وجود  جمله  از  توسعه 
پرستارى با قدمت بسيار زياد، وجود 
متخصصان مجرب و نيز اعضاى هيات 
علمى پتانسيل تاسيس دانشكده علوم 
«وجود  گفت:  داراست،  را  پزشكى 
دانشكده هاى علوم پزشكى مستقل و 
توسعه آموزش عالى در استان كه منابع 
خواهد  نيز  را  خود  خاص  اعتبارى 
كننده  استان كمك  توسعه  در  داشت 
و  ريزى  برنامه  با  بايد  اما  است، 
تمهيدات تمامى شرايط سنجيده شود. 
وى ايجاد دانشكده علوم پزشكى در 
شهرستان خوى را جزء برنامه هاى اين 

دانشگاه ذكر كرد. 

تجهيزات

رييس انجمن پزشكان متخصص داخلى با بيان اينكه بعضى از سازمان هاى بيمه از پرداخت 
هزينه هاى آندوسكوپى به متخصصان داخلى خوددارى كرده و پرداخت آن را به داشتن گواهى 
انجمن حواله مى كنند، گفت: «بايد اين مشكل كه باعث تشويش اذهان پزشكان شده حل شود.» 
ايرج خسرونيا با اشاره به اينكه هزينه هاى درمان مردم تا قبل از سال 1393 هميشه با نرخ 
بيشترى نسبت با تورم كشور باال مى رفت، تصريح كرد: «طرح تحول نظام سالمت توانست 
تا حدودى هزينه هاى مردم را كاهش دهد. يكى از مهمترين مشكالت نظام سالمت در ايران 
سهم باالى مردم از پرداخت هزينه هاى درمان بوده كه از ابتداى 1390 از 50 درصد به 70 تا 
90 درصد در سال 1391 رسيد كه طبق برنامه پنجم بايد سهم مردم به 30 درصد كاهش پيدا 
كند اما اين پيش بينى روند معكوس داشته.» وى افزود: «با اجراى طرح تحول و ارايه بودجه 

كامل به بيمارستان ها سهم پرداخت مردم به 10 درصد و زير آن رسيد.»

رئيس هيات مديره انجمن روان شناسان ايران گفت: «سالمت روان و جسم متاثر از سالمت اجتماعى 
است و در تمام بيمارى ها ردپايى از آن به چشم مى خورد.» مجيد صفارى نيا با بيان اينكه امروزه 
سالمت داراى چهار بعد سالمت روان، جسم، سالمت اجتماعى و سالمت معنوى در افراد است، 
گفت: «اين چهار بعد را نمى توان از هم تفكيك كرد، چرا كه هر يك از ديگرى تاثير مى پذيرد. 
سالمت روان و جسم متاثر از سالمت اجتماعى است و در تمام بيمارى ها ردپايى از آن به چشم 
مى خورد.»  وى توضيح داد: «بيمارى هايى نظير آسم، ديابت، برخى از سكته هاى قلبى در گروه 
بيما رى هايى قرار مى گيرند كه جنبه روان تنى دارند، اما برخى از بيمارى ها همچون سرماخوردگى،  
ام اس و بسيارى از سرطان ها در اين گروه جاى نمى گيرند.»وى خاطر نشان كرد: «در تمام بيمارى ها 
چه آنها كه جنبه روان تنى دارند و چه آنها كه غيرروان تنى هستند، جنبه هاى روانى و اجتماعى 
دخالت دارد. چنانكه بيمارى ها حتى در نوزادان و سالمندان نيز بعد جسمى و روانى دارد.» رئيس 

هيات مديره انجمن روان شناسان اجتماعى اظهار كرد: «غذاى سالم، هواى سالم، حمايت عاطفى 
خانواده ها و محبتى كه افراد از طرف اطرافيان خود دريافت مى كنند، سرمايه هاى اجتماعى و محيط 
زيست سالم همگى داراى ابعاد روانى و اجتماعى هستند كه مى توانند؛ بيمارى هاى جسمى را 
تحت تاثير خود قرار دهند.» وى افزود گفت: «مواردى همچون رفاه، اشتغال،  ارتباطات سازمانى، 
يا سرمايه هاى اجتماعى به بعد سالمت اجتماعى انسان بازمى گردد كه بر سالمت روان افراد تاثيرى 
مستقيم دارد. كشورهايى كه از سالمت اجتماعى مطلوبى برخوردارند، وضعيت سالمت روان آنها 
نيز مطلوب تر است.» صفارى با بيان اينكه نمى خواهيم بگوييم سالمت اجتماعى در كشور ما در 
شرايط نامطلوبى قرار دارد، ادامه داد: «خوشبختانه به اين موضوع توجه شده و اقدامات خوبى 
در حوزه اشتغال و رفاه در حال انجام است. همچنين به تنش زدايى در جامعه نيز توجه شده و 

درگيرى هاى بين المللى و سياسى نيز در حال كاهش است.»

عضو هيئت مديره انجمن تاالسمى ايران، اظهاركرد: «بيماران تاالسمى اميدوار بودند با روى 
كار آمدن مديران سازمان غذا و دارو در دولت يازدهم، مشكالت دارويى مبتاليان به تاالسمى 
پايان داده شود.» محمود هادى پور با انتقاد از اظهارات مدير كل دارو و مواد مخدر سازمان غذا 
و دارو گفت: «صحبت هاى دكتر پيرصالحى بيانگر سياست سازمان غذا و دارو در سوق دادن 
بيماران تاالسمى به سمت مصرف داروهايى است كه در كيفيت موثر آنها شبهه وجود دارد.» 
وى ادامه داد: «تاكنون پاسخ جدى در زمينه حل مشكالت مشاهده نشده است. با اين وجود به 
بهانه كاهش هزينه هاى دارويى اين وزارتخانه دسترسى بيماران به داروهاى با كيفيت را محدود 
و مستلزم هزينه اى گزاف كرده است.» هادى پور افزود: «در حالى كه وزارت بهداشت مبلغى 
معادل 20 تا 24 ميليارد تومان هزينه مصارف  فاكتور 7 مى كند حتى در كشورهاى صنعتى اين 

هزينه از محل بودجه عمومى سالمت پرداخت نمى شود.»

انجمن روانشناسان ايران 
افزايش خشونت، اضطراب و افسردگى به كاهش توليد مى انجامد

انجمن تاالسمى ايران
مشكالت دارويى بيماران تاالسمى پابرجاست

انجمن پزشكان متخصص داخلى 
بيمه ها  و پرداخت هزينه هاى آندوسكوپى

آسم، زاده زندگى 
مدرن

گفت گوى اختصاصى سپيد با مدير عامل شركت هپاسكو

  پديده مظفرى

هپاسكو،  مديرعامل شركت  باقرزاده،  پرويز 
توليدكننده تجهيزات پزشكى مراسم گردهمايى 
توليدكنندگان را يك حركت مثبت عنوان و تصريح 
كرد: «شروع كار بسيار خوب بوده، چراكه اعضا 
دعوت شده اند تا در قالب يك همفكرى كارهايى 
كه بايد انجام شود را برنامه ريزى كنند.» وى با 
ابراز اميدوارى نسبت  به  پرقدرت تر برگزار شدن 
نمايشگاه هاى  نسبت به سال گذشته خاطرنشان 
كرد: «تا به اينجاى كار، هماهنگى ها بسيار خوب 
بوده است، چراكه فعاليت را زود تر شروع و غرفه ها 

را توزيع كردند.» 
باقرزاده با اشاره به اينكه امسال ارتباطات ناسالم 
در فرايند توزيع غرفه ها كمتر به چشم مى خورد، 
گفت: «نرخ هاى تخصيص داده شده نيز منصفانه تر 

از سال هاى قبل بوده است.» 
وى با بيان اينكه فلسفه برگزارى نمايشگاه ها 
به منظور نمايش نوآورى هاى شركت هاى داخلى 
يا توليدكنندگان و مقايسه با ديگران است، اضافه 
كرد: «به اعتقاد بنده نمايشگاه ايران هلث از نظر 
حضور شركت هاى خارجى بسيار ضعيف است 
و شركت هاى داخلى نيز آن طور كه بايد متمركز 
نيستند. يكى از نقاط ضعف نمايشگاه اين است 
كه ايران هلث بايد هر غرفه را در سال هاى متمادى 
در يك محل به هر توليد كننده اختصاص دهد كه 

متاسفانه اين كار صورت نمى گيرد.» 
مديرعامل شركت هپاسكو با تاكيد بر اينكه 
تصريح  نيست،  خوبى  فرايند  اصال  جابه جايى 
«در كشورهاى خارجى يك غرفه ممكن  كرد: 
است به مدت 20 سال پى در پى در اختيار يك 
شركت باشد و در اين نمايشگاه نيز بايد همين امر 
اتفاق بيفتد. اگر چنين شود و حتى هر سالن مختص 
به يك توليد باشد، نتيجه بهترى حاصل مى شود 
تا اينكه براى ديدن يك محصول مجبور باشيم 

5 سالن را دور زده و بازديد كنيم و 5 توليد كننده 
در سالن هاى متفاوت حضور داشته باشند.» وى با 
انتقاد از اينكه در ايران حس همكارى وجود ندارد 
و همه رقبا سعى در جذب مشترى هاى يكديگر 
دارند، خاطرنشان كرد: «اين مشترى است كه بايد 
تصميم بگيرد، در صورتى كه متاسفانه به اين شكل 
عمل مى كنند كه وقتى توليد كننده اى در يك سالن 
قرار دارد، توليدكننده مشابه ديگر ترجيح مى دهد به 

سالن ديگرى برود.» 
از  نتيجه نگرفتن  اينكه علت  بيان  با  باقرزاده 
نمايشگاه، فرهنگ بد رايج در ايران است، اضافه 
كرد: «وقتى مشترى، سازنده را در اين نمايشگاه 
نمى بيند اين مشكالت به وجود مى آيد. به نظر بنده 
اگر هر سال ايران هلث بى فروغ تر مى شود، علت 
آن است كه نمايشگاه هاى استانى زياد شده است. 
معموال در آلمان يك نمايشگاه مديكا وجود دارد 
كه هر سال اجرا مى شود و همه توليدكنندگان آنجا 

هستند و ديگر اقدام به برگزارى نمايشگاه هاى 
پراكنده در شهرهاى مختلف نمى كنند.» 

وى افزود: «هر موقعيتى براى خود جايگاه دارد. 
ايران نيز اگر مى توانست نمايشگاه هاى استانى را 
حذف كند، ايران هلث نتيجه بسيار اثربخش ترى 

داشت. 
يعنى اگر انجمن ها بتوانند نمايشگاه هايى را 
كه در قم، اصفهان، مشهد، اهواز، تبريز و شيراز 
برگزار مى شود، حذف كنند بسيار خوب خواهد 
شركت كنندگان  همه  مى شود،  باعث  اين  شد. 
در يك نمايشگاه، از همه جاى ايران به صورت 
متمركز حاضر شوند، اما در حال حاضر با برگزارى 
نمايشگاه ها در استان هاى مختلف، شركت كنندگان 
به استان ها رفته و باعث مى شوند ايران هلث هربار 

بى فروغ تر شود.» 
مديرعامل شركت هپاسكو در بخش ديگرى 
از سخنان خود با بيان اينكه تحريم ها باعث شده 

كه محصوالت بى كيفيت در داخل توليدات ايرانى 
بيشتر شود، خاطرنشان كرد: «در زمان تحريم كه 
شما قادر نيستيد مواد اوليه را از آلمان وارد كنيد، 
مجبور مى شويد واردات را از كشور چين انجام 
دهيد. از آنجا كه محصوالت چينى شناخته شده 
نيستند، نمى توان محصوالت با كيفيت وارد كرد. 
در نتيجه مى توان گفت با لغو تحريم ها كيفيت بهتر 

و محصوالت مرغوب تر مى شوند.» 
تحريم ها  برداشته شدن  «با  كرد:  اضافه  وى 
دست توليدكننده براى خريد محصوالت آلمانى، 
فرانسوى و انگليسى باز و در نتيجه محصول با 
كيفيت مى شود. به عنوان مثال شركت ما نوعى فيلتر 
را از انگليس وارد مى كرد كه با وجود تحريم ها ديگر 
امكان واردات آن محصول ميسر نشد، و هم اكنون 
اين ماده اوليه را از چين وارد مى كنيم. پرواضح 
است كه كيفيت محصول با ماده چينى ممكن است 
به كيفيت محصول توليدى با ماده انگليسى نرسد. 
البته شايد اين دو محصول از لحاظ قيمتى يك اندازه 
باشند، اما از نظر كيفيت بسيار تفاوت دارند. در 
نتيجه تحريم در كار ما بسيار تاثير داشت و صدمات 

بسيارى برجا ماند.» 
صادرات  عرصه  در  اينكه  بيان  با  باقر زاده 
محصوالتشان  كه  شوند  وارد  مى توانند  كسانى 
باشد،  داشته  انطباق  خارجى  محصوالت  با 
خاطرنشان كرد: «متاسفانه در ايران اين مورد حتى 
براى شركت هايى كه ممكن است معتبر نباشند نيز 
خريدنى شده است. در نتيجه اروپا اين را نمى پذيرد. 
درضمن براى وارد شدن به يك بازار خارجى بايد 
كارتل هاى بزرگ در بازار را شناخت و بتوان در 
خصوص قيمت و كيفيت با آنها رقابت كرد. از آنجا 
كه فرايند مذكور قدرى مشكل است، اين كار انجام 
نمى شود.» وى ادامه داد: «به خصوص در رشته ما 
ديده مى شود كه وقتى قيمت را پايين مى آوريم، 
بالفاصله ديگران نيز اين كار را مى كنند. در نتيجه 

معضالت كار بسيار زياد است.»

شنمايشگاه هاى استانى  علت كم فروغ شدن ايران هلث ا ن
ايران     هلث
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پالسماى ايرانى 
پالسمايى سالم تر

 سيد رضا صفايى 
فوق تخصص خون و سرطان بالينى 

داروهاى مشتق از پالسما هرنقطه 
جهان كه توليد شود، بايد استانداردهاى 
جهانى در آن رعايت شود. در صورت 
خطرى  ايمنى،  نكات  اين  رعايت 
مصرف كنندگان را تهديد نمى كند. اگر 
اين استانداردها توسط كشورهاى توليد 
كننده از نظر ويروس ها رعايت شود، 
ديگر نبايد نگران بود تا بيماران به دنبال 
استفاده از پالسما و فراورده هاى خونى 
فردى به بيمارى مهلكى همچون ايدز 

و هپاتيت مبتال شوند. 
خوشبختانه اين استانداردها توسط 
رسميت  به  داروسازى  كمپانى هاى 
شناخته شده و تمام اين داروها بايد 
از نظر كيفى مورد تاييد قرار بگيرند 
تا قابليت عرضه در بازار داشته باشند. 
قبل از ورود اين داروها بايد حساسيت 
زيادى براى رعايت استانداردها اعمال 
شود در غير اينصورت هر لحظه امكان 
دارد كه فرد از طريق پالسماى بيگانه به 

يك بيمارى خاص مبتال شود. 
از  تبعيت  به  هم  ما  كشور 
استانداردهاى جهانى اين نكات ايمنى 
را رعايت مى كند به گونه اى كه مى توان 
اطمينان داشت كه پالسما و فراورده هاى 
خونى هيچ بيمارى را منتقل نمى كند. 
در مدت زمانى نه چندان دور، تزريق 
ابتالى  باعث  آلوده  خون  كيسه هاى 
بسيارى از بيماران به ايدز شد. اين فاجعه 
به اين دليل رخ داد كه استانداردهاى 
آن  در  بود.  نكرده  پيدا  ارتقا  جهانى 
كه  نمى كرد  تصور  فردى  هيچ  زمان 
ايدز توسط خون به فرد ديگرى منتقل 
شود. اين رويه بعد از گذشت مدت 
پرونده  مورد  در  شد.  اصالح  زمانى 
خون هاى آلوده كه عده زيادى را مبتال 
كرد، بايد گفت كه قصد و غرضى در 
كار نبوده است. هرچند اگر ابتال به اين 
بيمارى توسط شركت توليد كننده، به 
صورت ناخواسته صورت بگيرد بايد 
بعد  كنند.  دريافت  غرامت  افراد  اين 
از آن تجربه تلخ و ابتالى تعدادى از 
اعمال  بيشترى  بيماران، سخت گيرى 
به  ابتال  احتمال  دليل  همين  به  شد. 
بيمارى توسط تزريق داروهاى مشتق 
از پالسما نزديك به صفر است. مرور 
حوادث گذشته، سازمان هاى موجود 
كشور را بر آن داشت تا در زمينه توليد 
داروى مشتق از پالسما به خودكفايى 

برسند.
 به همين دليل جمع آورى پالسما در 
دستور كار قرار گرفت و تعداد زيادى 
مركز در اين زمينه فعاليت كردند، كما 
نياز  مورد  داروهاى  از  قسمتى  اينكه 
از پالسماى ايرانى تهيه مى شود. اگر 
كارخانه اى در داخل كشور احداث شود 
موجب مى شود تا ايران نياز نداشته باشد 
اروپايى  به يك كشور  را  كه پالسما 
بفرستند تا فرآورى شود تا از آن دارو 

تهيه شود. 
اهدا كنندگان ايرانى از خون سالم ترى 
برخوردارند و بهتر است تا داروى مشتق 
از پالسما از پالسماى ايرانى تهيه شود.

بايد استانداردهاى  در مراحل توليد  
جهانى را در جمع آورى پالسما مدنظر 
قرار داد هرچند ايران وضعيت بسيار 
خوبى در رعايت استانداردهاى جهانى 

پيدا كرده است.
مى تواند  كارخانه  يك  راه اندازى   
شرايطى را فراهم كند تا ارز كمترى 
از كشور خارج شود و كشور در زمينه 
توليد اين داروها خودكفا شود. آلبومين 
كه  مى گيرد  قرار  داروهايى  دسته  در 
كشور  داخل  در  گسترده  به صورت 
استفاده مى شود. به همين دليل صنعت 
داروسازى بايد راه اندازى اين كارخانه 
را جز اولويت هاى مهم خود قرار دهد. 
در چنين شرايطى، نياز داخلى مرتفع 
اعمال  همچون  موضوعاتى  و  شده 
بيماران  ديگر  مشكالت  و  تحريم ها 
نيازمند دريافت داروى مشتق از پالسما 

را تحت فشار قرار نمى دهد.
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رويكرد سازمان انتقال خون همواره اهداى دواطلبانه بوده است، به همين 
دليل شنيدن اخبارى همچون دادن پول براى اهداى پالسما تعجب بسيارى را 
برانگيخت. همين موجب شد تا على اكبر پور فتح اهللا مدير عامل سازمان انتقال 
خون واكنش نشان داده و در مصاحبه خود با سپيد بر اين مسئله تاكيد كند كه 
بحث خريد و فروش كذب است، چون فقط به اين افراد پول رفت و آمد داده 
مى شود. البته پور فتح اهللا تاكيد دارد كه اين كار به اين دليل انجام مى شود تا تمام 
داروهاى مشتق از پالسما از پالسماى ايرانى ساخته شوند تا مصرف كننده ايرانى 

با اطمينان خاطر از اين داروها استفاده كند. مصاحبه پور فتح اهللا با سپيد به نكات 
ديگرى هم اشاره مى كند كه در ذيل مى خوانيد. 

مجازى  فضاى  در  پالسما  فروش  و  خريد  بر  مبنى  اخبارى  اخيرا   
منتشرشده است. اين موضوع را تاييد مى كنيد؟ به هرحال تا پيش از اين 
اهداى داوطلبانه خون و فراورده هاى خونى توسط افراد مالك قرار  گرفته 

بود؟ چه اتفاقى افتاد كه اين سياست در پيش گرفته شد؟
من نمى دانم كه منبع خبر شما كجا است؟ هيچ.وقت بحث خريد و فروش 
اين سازمان بحث اهداى  پالسماى خون از سوى من مطرح نشده است. در 
خون و پالسما كامال داوطلبانه بوده و نمى توان مبنا را خريد و فروش قرار داد، 
كما اينكه مقررات بين المللى برداوطلبانه بودن اهداى خون وفرآورده هاى خونى  

تاكيد مى كند. 
 اهداى پالسما كه سابقه زيادى ندارد؟

موضوع جمع آورى پالسما متعلق به اين دوره نبوده و سابقه 13 ساله در ايران 
دارد. پس از اينكه در سال 1380 شمسى بحث پريون ها مطرح شد. موضوع توليد 
پالسما به منظور تهيه داروهاى مشتق از آن در دستور كار قرار گرفت. پريون ها 

قطعات پروتئينى هستند كه بيمارى زا بوده و از فردى به فردى منتقل مى شود. 
همچنان كه پريون ها در انگلستان مشكالتى را ايجاد كرد و موجب نگرانى شد. 
بعد از پريون ها اين بحث مطرح شد كه جابه جايى داروهاى مشتق از پالسما از 
كشورى به كشور ديگر مى تواند، بيمارى هاى نوظهور و نوپديد را به همراه بياورد. 
به ويژه آنكه اطالعى از روش ويروس زدايى و از بين بردن پريون ها در دست 
نبود. مجموعه اين عوامل موجب شد تا استراتژى حاكم در همه دنيا به ويژه در 
كشورهاى صنعتى و پيشرفته اين باشد كه داروهاى مشتق از پالسما با پالسماى 
همان كشور توليد شود. به خاطر همين در كشورهاى اروپايى و آمريكايى اجازه 

نمى دهند كه داروى مشتق از پالسما واردكشورشان شود. 
 چه عواملى موجب شد تا ساخت داروى مشتق از پالسما از پالسماى 

ايرانى در دستور كار قرار بگيرد؟ 
سال 1380 بدنبال بحث پريون ها سازمان غذا و دارو مصوبه اى داشت كه بنا 
بر آن قرار شد، براى پيشگيرى از پريون ها و خطر بيمارى هاى نوظهور ساخت 
داروهاى مشتق از پالسما با پالسماى توليد داخل در اولويت قرار بگيرد. مقرر شد 
كه اين برنامه ظرف 4-3 سال عملياتى شود، بر همين اساس از سال 80 مجوزى 

گفت وگو

مدير عامل سازمان انتقال خون اخبار خريد و فروش پالسما 
را تكذيب كرد 

فقط پول رفت و آمد داده مى شود 

حركت لنگ لنگان توليد دارو از مشتقات پالسما  

بشكه هاى خام پالسما در انتظار فرآورى آلمانى 

 معصومه ستوده 

تاكيد بيش از حد بر روى توليد پالسما از آن 
جهت صورت مى گيرد كه خطر انتقال بيمارى 
از كشورهاى ديگر به صفر برسد. صديقه امينى 
انتقال  معاون تضمين و كنترل كيفيت سازمان 
خون در اين مورد نظرات خود را مطرح كرده 

كه مى خوانيد. 

 چرا سازمان انتقال خون بر روى ساخت 
پالسماى  طريق  از  پالسما  از  مشتق  داروى 

ايرانى تاكيد دارد؟
هر كشورى به دليل بيمارانى كه دارد نياز به 
را  داروها  اين  دارد.  پالسما  از  مشتق  داروهاى 
مى تواند از پالسماى مردم خود تهيه كند يا اينكه 
از پالسماى مردم ساير كشورها تهيه كند. اگر اين 
دارو از پالسماى مردم كشور خودمان تهيه شود، در 
واقع احتمال انتقال بيمارى ساير كشورها به داخل 
كشور كم شده و مى توان جلوى آن را گرفت. اين 
مهم ترين فلسفه توليد دارو از پالسماى داخلى است. 
زمانى كه دارو از پالسماى داخل تهيه مى شود، حتى 
اگر شرايطى ايجاد شود كه به ما پالسما ندهند و 
تحريم سخت گيرانه اعمال شود، بازهم مى توان از 
پالسماى داخل دارو تهيه كردو به اين ترتيب نياز 
داخلى را برطرف كرد. اگر دارويى درجهان كم شود. 
كشورهايى كه از وضعيت مالى بهترى برخوردارند آن 
دارو را براى خود برداشته و كشورهايى با وضعيت 
مالى بدتر، كمتر دارو بدست مى آورند. به هرحال 
يك سرى منابع محدود در جهان وجود داشته و 
متقاضيان بسيارزياد هستند به همين دليل اين كشور 
منابع محدود را در اختيار گرفته و دليلى وجود ندارد 
كه اين منابع محدود به ساير متقاضيان داده شود. نكته 
ديگر اين است كه ازنظراقتصادى بسيار مقرون به 
صرفه است كه هر كشورى داروى مورد نياز خود 
را از پالسماى داخلى تهيه كند. همه اين عوامل 
موجب شده كه توليد داروى مشتق از پالسما از 
پالسماى توليد داخل به عنوان منطقى ترين راهكار 
در پيش گرفته شود تا بيشتر داروها از پالسماى 
داخلى خوشبختانه اين روند بسيار مفيد و موثر 
بوده وكشور ما در اين زمينه موفقيت هاى بزرگى 

بدست آورده است. 
به  نسبت  داخل  توليد  پالسماى  هزينه   

پالسماى وارداتى مقرون به صرفه است؟ 
به طور قاطع مى توان گفت كه بين پالسماى توليد 
داخل با پالسماى توليد كشورهاى ديگر كه ما خريدارى 

مى كنيم، تفاوت چشمگيرى وجود دارد. 
 اين تفاوت هزينه چقدر است؟

تا مشخص شود كه وزارت  ماند  منتظر  بايد 
متولى  عنوان  به  دارو  و  غذا  وسازمان  بهداشت 
قيمت گذارى، مى خواهد چه قيمتى را براى پالسماى 
توليد داخل انتخاب كند. سازمان غذا و دارو همواره 
بر اين نكته تاكيد كرده است كه تفاوت چشم گيرى 
بين قيمت پالسماى توليد داخل و پالسماى توليد 

خارج وجود دارد. 
 حاال اين تفاوت چه تاثيرى مى تواند بر 

روى قيمت دارو داشته باشد؟  
داروهاى مشتق از پالسماى توليد داخل بدنبال 
و  پايين تر  قيمت  قيمت گذارى  و  تعرفه گذارى 
ارزان ترى پيدا مى كنند. در نتيجه فروشندگان خارجى 
ايران با كمبود  داروهاى كمياب يا داروهايى كه 
آن مواجه است،ناچار مى شوند تا قيمت خود را 
پايين بياورند. در اين شرايط امكان مقايسه به وجود 
مى آيد. خريدار ايرانى اين نكته را مورد توجه قرار 
مى دهد كه اين ويال دارو ازپالسماى توليد داخل 
200 هزار تومان مى شود، وقتى فروشنده خارجى 
از اين قيمت مطلع مى شود در نتيجه درمى يابد كه 
ايران مشترى محصولش نخواهد شد، به همين دليل 
هزينه را كاهش مى دهد. به عبارت ديگر اين هزينه ها 
كاهش يافته و به قولى تعديل مى شوند. اين روش 
راهكارى است تا قيمت دارو را بتوان كنترل و از 

افزايش قيمت ها جلوگيرى كرد. 
 حاال مردم از دادن پالسماى خون استقبال 

مى كنند؟
ما  پالسماى  عمده  خون  انتقال  سازمان  در 
پالسمايى است كه اهداكنندگان عزيز ما با مراجعه 
به مراكز خون كامل خود را اهدا مى كنند. اين خون 
كامل به صورت گلبول قرمز، پالكت، پالسما جدا 
شده ودر اختيار بيماران قرار مى گيرد. اگر بيماران 
بيمارستان پالسما نياز نداشته باشند، اين پالسما فرايند 
تبديل شدن به دارو را طى مى كند. اين پالسمايى 

كه فرستاده مى شود، پالسمايى است كه مورد نياز 
بيمار نيست، اما بيمار ما به داروى مشتق از آن نياز 
دارد. به همين دليل اين جمله بارها توسط سازمان 
انتقال خون اعالم شده است كه يك واحد خونى 
حداقل تبديل به سه محصول شده و جان سه بيمار 
را نجات مى دهد. به عبارت ديگر پالسماى حاصل 
شده از خون كاملى بدست مى آيد كه مردم اهدا 
كرده اند. بسيارى از مردم براى اهدا آموزه هاى دينى 
را مدنظر قرار مى دهند. نتيجه اين رويكرد اين است 
كه ما اهداكنندگان بسيار خوبى داريم كه هر زمانى 
كه سازمان به آنها نياز دارد، بالفاصله با مراجعه به 
مراكز، خون خود را بدون هيچ چشمداشتى اهدا 
مى كنند. اهدا كنندگان با اين كار به سازمان انتقال 

خون و بيماران منت مى گذارند. 
 تبليغاتى كه براى اهداى پالسما و پالكت 
صورت مى گيرد و اغلب مراكز اين كار را انجام 

مى كنند اين به چه صورت است؟
اين موضوع مربوط به سازمان انتقال خون نيست، 
بر اساس  بلكه مربوط به چند مركزى است كه 
مجوز دولت و آيين نامه هاى وزارت بهداشت تاسيس 
شده اند. اين مراكز ارتباط كار با سازمان انتقال خون 
ندارند. انتقال خون حكم نظارتى بر اين مراكز را بنا 
بر قانون بر عهده دارد. اما اين مراكز بخشى از سازمان 
انتقال خون محسوب نمى  شود. اين مراكز بخش 
خصوصى هستند كه در حال جمع آورى پالسما 
هستند. اين مراكز كمك مى كنند كه داروهاى مشتق 

از پالسما از پالسماى ايرانى تهيه شود. 
 شركت هاى داروسازى از خريد پالسماى 

ايرانى استقبال مى كنند؟
سازمان انتقال خون به عنوان فروش عمل نمى  كند. 
سازمان انتقال خون بخشى از هزينه فرآورى را از اين 
شركت ها گرفته و زمانى كه اين پالسما تبديل به دارو 
مى شود، به هيچ كشور ديگرى نمى تواندصادركند. 

همه داروها بايد در داخل فروخته شود. 
مشابه  محصوالت  به  نسبت  آن  قيمت   

داخلى چطور است؟
اين دارو چون از پالسماى توليد داخل ساخته 

مى  شود، قيمت آن بسيار ارزان تر است. 
يك بار من با دكتر پور فتح اهللا مدير عامل 
سازمان انتقال خون صحبت كردم، ايشان بر اين 

باور بودند كه بايد روند فراورى پالسما تغيير 
كند شما در اين مورد چه ارزيابى داريد؟

اين پالسماها زمانى كه توسط سازمان انتقال خون 
و مراكز خصوصى جمع آورى مى شود به هيچ عنوان 
نمى توان آن را در داخل كشور تبديل به دارو كرد. 
متاسفانه اين امكان در داخل كشور وجود ندارد. 
بايد به شركت هاى  پالسماهاى جمع آورى شده 

معتبر دنيا فرستاده شود. 
 پالسماى جمع شده را به كدام كشورها 

مى فرستيد؟
شده  جمع آورى  پالسماهاى  حاضر  حال  در 
عمدتا به كشور آلمان فرستاده مى شود. قسمتى از 

اين كارخانه، در سوئيس قرار دارد. 
 نظارت كافى بر روى اين شركت ها انجام 

مى شود؟
قرار  شديد  نظارت  تحت  اين شركت ها  بله. 
دارند، چون نگران حفظ اعتبار برندهاشون هستند، 
به همين دليل استانداردهاى موجود را به شدت رعايت 
مى كنند. اين پالسماها در داخل آن كشورها تبديل به 

دارو شده و به ايران بازگردانده مى شوند. 
 امكان انجام اين كار در داخل ايران وجود 

ندارد؟
سال ها است كه تالش مى شود كه كارخانه توليد 
كننده در داخل ايران احداث شود. اگر اين كار انجام 
شود خيلى بهتر است، چون داروى مشتق از پالسما 

در داخل ايران توليد مى شود. 
پالسماى  بتوان  كه  ندارد  امكان  يعنى   

توليدى را در داخل كشور فراورى كرد؟
در ايران امكان فراورى پالسما به محصوالت ديگر 
وجود دارد.البته نمى توان پالسما را به محصوالت 
ديگرى همچون ايمونوگلبولين وريدى و آلبومين 
و فاكتورهاى انعقادى در ايران تبديل كرد، چون 

كارخانه آن وجود ندارد. 
به  را  پالسما  كه  فرايند  اين  كردن  طى   
كشور ديگرى بفرستد، خيلى گرانتر براى ايران 

تمام مى شود؟ اينطور نيست؟
اگر كارخانه در ايران احداث شود، اين هزينه 
بسيار كمتر مى شود. نمى توان با قاطعيت گفت كه 
هزينه ها بسيار كمتر مى شود. به هرحال راه اندازى 
كارخانه هزينه هاى زيادى را تحميل مى كند. به 

همين دليل محصول در ابتداى كار خيلى ارزان 
نمى شود. امكان دارد كه فعاليت اين كارخانه در 
طوالنى مدت قيمت را منطقى تر كند. نكته بعدى 
اين است كه در صورت باال رفتن حجم توليد 
دارو در اين كارخانه ها قيمت پايين مى آيد. اگر 
حجم توليد زياد نباشد، نمى توان انتظار داشت كه 
قيمت كاهش يابد. در چنين شرايطى محصوالت 

به سوددهى مى رسند.
 اگر قرار باشد كه در دراز مدت راه اندازى 
كارخانه ها به سوددهى برسند، پس چرا اصوال 

بايد از راه اندازى اين كارخانه استقبال كرد؟
با راه اندازى اين كارخانه استقالل عمل ما حفظ 
مى شود. به هرحال بسيارى از نيروهاى جوان و 
تحصيل كرده به كار گرفته مى شوند. از طرف ديگر 
اختيار كار به دست خودمان است. كشور مرتب 
نبايد دل نگران اين باشد كه دارو در راه گير كرده 
است يا اينكه در نوبت خط توليد قرار دارد. اين 
نگرانى ها خيلى كمتر مى شود. اقداماتى از اين دست 
هم دستاورد بسيار بزرگى است. به هرحال ايران 
توانسته است پالسمايى را توليد كند كه صالحيت 
در خط توليد قرار گرفتن طبق قوانين بين المللى را 
داشته باشد. به هرحال آنقدر كيفيت ما ارتقا يافته 
كه محصوالت ايران تاييد شده است.  موافقت اين 
كارخانه ها براى قبول پالسماى جمع آورى شده 
ايران، نشان مى دهد كه ايران در اين زمينه بسيار 
موفق بوده است. مزيت اين كار اين است كه خيال 
ما راحت است كه ماده خام با باالترين استاندارد 
موجود توليد مى شود. اگر كارخانه اى در داخل ايران 

ساخته شود اين مشكالت حل مى شود. 
 براى راه اندازى كارخانه شرايطى فراهم 

شده است؟
بله به اين منظور با بخش خصوصى رايزنى 
شده است تا كارخانه احداث شود. اگر قرارشود كه 
داروى مشتق از پالسما ساخته شود و كشور در اين 
حوزه خودكفا شود. بهتر است كه اهداكنندگان عزيز 
بيشتر به ما سر بزنند. به هرحال انواع مدل هاى اهدا 
وجود دارد تا انشاهللا ايران به سرعت به خودكفايى 
برسد. خودكفايى زمان بيشترى مى طلبد و از سوى 
ديگر كارخانه هاى توليدى با كيفيت باال بايد فعاليت 

كنند.

گرفتن  همچون  اخبارى  انتشار 
بيمارى ايدز از خون تزريقى آنچنان 
بذر نگرانى را در دل مردم كاشت كه 
بسيارى از مردم از تزريق خون نگران 
مى شوند. همين موضوع  شرايطى را 
فراهم كرد تا اخبار خريد و فروش 
يافته  پالسماى خون زود گسترش 
و دهان به دهان بچرخد. موضوعى 
كه از همان ابتدا با تكذيب پور فتح 
اهللا مدير عامل سازمان انتقال خون 
مواجه شد. مدير عامل سازمان انتقال 
خون اين سخنان را نادرست دانست 
به  كه  كرد  اعالم  حال  عين  در  و 
متوالى  كه صورت  افراد  از  برخى 
خون مى دهند، هزينه رفت و آمد داده 
مى شود. انتشار اين شايعه موجب شد 
تا موجى از نگرانى در سطح جامعه 
به وجود بيايد. همين موجب شد تا 
پرونده اى به اين موضوع اختصاص 

پيدا كند كه در ذيل مى خوانيد.
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اهداى خون، اهداى زندگى، شايد درذهن بسيارى به يك كليشه تاثيرگذارتبديل شده 
باشد، اما بعيد به نظرمى رسد كه اين كليشه درذهن بسيارى از بيمارانى كه به خون احتياج 
دارند، به همين صورت باشد. اين كليشه درذهن بسيارى ازبيماران نيازمند به دريافت خون، 
شكل ديگرى گرفته است. شايد زمانى بتوان با اين بيماران همدلى كرد كه خداى ناكرده 
مانند اين بيماران دراثردريافت يك واحد خونى بيمارى ايدزگرفته باشيد. شايد بسيارى 
تصوركنند كه ابتال به يك بيمارى ازطريق دريافت يك واحد خون يا فاكتور هاى خونى 
ديگرمعنا ندارد. مرورى كوتاه برگذشته نه چندان دورنشان مى دهد كه ابتالى گسترده بيماران 
به دليل دريافت خون آلوده مختص به فيلم هاى سينمايى نيست. شايد نسل جديد به خاطر 
نداشته باشد كه درسال 64 چه اتفاقى براى بيماران هموفيلى رخ داد. درست درهياهوى 
سال هاى جنگ بودكه فراورده هاى خونى شركت فرانسوى مريو، بيماران هموفيلى را به 
ايدزمبتال كرد. جالب اينجا است كه وزارت بهداشت همان زمان به جاى عذرخواهى، 
آلودگى فرآورده هاى خونى وارداتى به ايران را تكذيب كرد، درحالى كه نماينده اين شركت 
پس از بازگشت به كشورش فرانسه، در نامه اى به وزير بهداشت آن زمان، آلوده بودن 

فرآورده هاى شركت مريو را تاييد كرد. 
در سال 1366بدنبال افشاى ابتالى به ايدزازطريق تزريق، پرونده اى دراين مورد تشكيل 
شد ودرخرداد 1383، دادگاه حكم به پرداخت خسارت از طرف سازمان انتقال خون ايران 
به 974 شاكى پرونده، درمان بيماران مبتال و عذرخواهى وزارت بهداشت داد. جالب اين 
است كه ديه صد ميليارى تعيين شده به دليل كسر بودجه، ديه كامل پرداخت نشد و وزارت 

بهداشت اين موضوع را به فراموشى سپرد كه بايد عذرخواهى كند.
تمام افرادى كه تزريق فاكتورخونى را انجام دادند، بعد از مدتى مبتال شدند. بدنبال 
اين اتفاق، بيماران نيازمند به فراورده هاى خونى مرتب نگران بودند كه مبادا اين اتفاق 
بارديگررخ بدهد. مجموعه اين اتفاقات ناگوار، موجب شد تا استراتژى خودكفايى درتامين 
فرآورده هاى خونى و پالسما دردستوركارقرار بگيرد. درست همان زمانى كه استراتژى 
قرار گرفت، مراكز جمع آورى پالسما هم  فراورده  هاى خونى دردستوركار  جمع آورى 
راه اندازى شد. البته اين مراكز با مراكزجمع آورى خون تفاوت بارزى داشتند. اين مراكز به 
ازاى دريافت پالسما از فرد به اوهزينه اى را پرداخت مى كردند تا الاقل به گونه اى ازآنها 
قدردانى كنند. پرداخت همين وجه موجب شد، نگرانى زيادى در سطح جامعه به وجود 
بيايد، كما اينكه بسيارى اين كاررا مقدمه اى براى پالسما فروشى ذكر كردند. توجيه مسئوالن 
سازمان انتقال خون كامال قابل قبول بود، چون سياست توليد داروى مشتق از پالسما با 
پالسماى ايرانى را اجرايى مى كرد. كما اينكه به هرحال توليد دارو از پالسماى بيگانه 
مشكالت زيادى را براى بيماران مصرف كننده به ارمغان مى آورد. به همين دليل مراكزى 

براى دريافت پالسما در سراسر كشور، فعاليت خود را آغاز كردند.  
بدنبال ايجاد اين مراكز بسيارى از افراد براى دادن پالسما اعالم آمادگى كردند. ميزان 
مراجعه مردم رشد بسيار خوبى را تجربه كرد به گونه اى كه بسيارى حيرت كردند. بهنام 
كاوياني وحيد رئيس مركزاهداى پالسماى يافت آباد ضمن ابرازشگفتى ازاستقبال مردم  
به ايسكانيوز،گفت: «آمار مراجعه  كنندگان به مركز دارو پالسما در سال 1389، حدودا 
23000 نفر بوده و اين آمار در سال 1390افزايش 40 درصدى و در سال1391 نسبت به 

سال1389، افزايش 60 درصدى داشته و تا پايان سال 92 به 65 درصد رسيد.»
مرور اين آمار نشان مى دهد كه راه اندازى اين مراكز هر روز بيشتر از روز قبل مورد 
استقبال مردم قرار مى گيرد، به هرحال در روند دريافت پالسما يك سرسوزن وارد رگ 
بازوى اهداكننده شده و خون ازطريق آن و لوله استريل يك بار مصرف وارد محفظه اى 
مى شود. در اين محفظه خون اهداكننده بسته به نوع دستگاه سانتريفيوژ يا فيلتر مى شود. 
در نتيجه اجزاى سلولى خون و پالسما از هم جدا شده و سلول هاى خونى از طريق همان 
سوزن به اهداكننده برگشت داده مى شود و پالسما درظرف مخصوص جمع آورى مى شود 
كه اين فرآيند، پالسما فرزيس نام دارد. به هرحال 57 درصد ازخون هر انسان را پالسما 

تشكيل داده و گلبول قرمز 42 درصد و گلبول سفيد يك درصد را تشكيل مى دهد. 
درصد باالى پالسما در خون و زود جايگزين شدن موجب مى شود تا فرد بدون نگرانى 
پالسماى خود را اهدا كند و تازه دچار ضعف هم نشود و در برابرهزينه اى هم دريافت 
مى كند كه در نوبت اول، براى بار اول 20هزار تومان و براى اهداى دوم 35 و براى بار سوم 
50 هزار تومان هزينه است. همين پرداخت هزينه موجب مى شود تا بسيارى صف ايستاده 
ومنتظر بمانند تا پالسماى خود را اهدا كنند، كما اينكه بسيارى ازفقرا براى هزينه زندگى به 
صف اهداكنندگان پالسما پيوسته اند و به اين ترتيب روزگار مى گذرانند. هرچند بسيارى 
از منتقدان نسبت به پرداخت پول گاليه دارند، اما بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه 

اين بند در شرايط اهداى پالسما مورد توجه سازمان انتقال خون قرار گرفته است.
به هرحال ضرورت تامين داروهاى مشتق از پالسما از پالسماى ايرانى موجب شد تا 
اين مراكز هر روز از رونق بيشترى برخوردار شوند تا به اين ترتيب احتمال انتقال عوامل 
بيمارى  زا ازكشورى به كشورديگر، به صفر برسد. هرچند هنوزپالسماى جمع آورى شده 
امكان فرآورى در ايران را نداشته و به خارج از كشور فرستاده مى شود، اما برداشتن چنين 
گام هايى اقدامى درخورتحسين محسوب مى شود. اميد مى رود كه به موازات جمع آورى 
پالسما اين شرايط فراهم شود تا اين پالسما درداخل كشورتبديل به دارو شود تا شايد 
جمله  اهداى پالسما اهداى فرصت دوباره زندگى اجرايى شود. به هرحال ساخت اين 
دارو با پالسماى توليد داخل اطمينان خاطرى را به وجود مى آورد و مصرف كننده بدون 
بها تمام شود كه  اين  به  نبايد  اين خودكفايى  نگرانى دارو را دريافت مى كند. هرچند 
صف هاى طوالنى براى اهداى پالسما همچون كشورهاى فقير تشكيل شود. ايجاد تعادل 
بين اين دو گزاره هنرمندى خاصى مى خواهد تا اين مراكز به مركزدرآمد خانواده هاى فقير 

وافراد بيكار تبديل نشود.

 شمشير دولبه پرداخت پول

 براى اهداى پالسما

براى جمع آورى پالسما در كشور صادر شد. مراكز جمع آورى پالسما آيين نامه اى دارند كه در حال 
حاضر در سايت سازمان غذا و دارو قابل دستيابى است. در اين مراكز بر اهداى داوطلبانه پالسما 
تاكيد شده است. در اين آيين نامه به هيچ وجه بحث خريد و فروش مطرح نيست. اهداكنندگان، 
داوطلبانه كار اهداى پالسما را انجام مى دهند. آيين نامه تدوين شده به تاييد سازمان غذا و دارو رسيده 
و در سايت غذا و دارو قابل دسترسى است. در اين آيين نامه اجازه داده مى شود، به فرد اهدا كننده اى 
كه به مركز مراجعه مى كند، بابت مراجعه مكرر پولى داده شود. اين رويه در كشورهاى اروپايى و 
آمريكايى حاكم بوده و در اين آيين نامه تاكيد شده كه مى توان به فرد اهدا كننده بابت اهداى پالسما 
و نه خون، پولى تعلق بگيرد. به هرحال اين افراد در سال حدود16-15 بار به مركز مراجعه مى كنند. 
فارغ از اين وقت زيادى از اين افراد بابت گرفتن پالسما گرفته مى شود. پروتكل هاى بين المللى 
اجازه مى دهند كه به اين افراد هزينه رفت و آمد داده شود. اين هزينه را نمى توان به معناى خريد و 
فروش دانست. اين كار در همه جاى جهان مرسوم است. شما اين نكته را مورد توجه قرار بدهيد 
كه سال گذشته ما 180 ميليون فاكتور هشت وارد كرديم كه مشتق از پالسما بوده است. اين پالسما 
در كشورهاى اروپايى وارد شده است. هر كجا كه اين پالسما تهيه شده، قطعا پرداختى در اين حد 
را داشته اند؟ مگر اينكه شما و ساير افراد اين اعتقاد را داشته باشند كه شهروندان اروپايى با عشق و 
ايثار اهداى دواطلبانه داشته اند! مگر ممكن است، اين افراد داوطلبانه خون و فراورده هاى خونى خود 

را تقديم كرده و پالسماهاى مورد نياز كشور خود را تامين كرده و در نهايت براى كشورهاى ديگر 
هم اهداى داوطلبانه پالسما داشته باشند؟ اين بحث به هيچ وجه اسمش خريد و فروش نيست بلكه 
جبران هزينه رفت و آمد اهداكننده است، تازه در بسيارى از موارد اهدا نمى شود. اين بحث تازه اى 

نيست كه من مطرح كرده باشم، حدود 13-12 سال از اجراى آن مى گذرد. 
 در اين راستا چه دستاوردهايى به شدت آمده است؟

در اين حوزه دستاوردهاى بسيار خوبى بدست آمده است. در حال حاضر ميزان جمع آورى 
پالسمادر كشور از طريق مراكز اهداى پالسما به 200هزار ليتر رسيد. اين پالسماها تحت نظارت 
سازمان غذا و دارو به شركتهاى اروپايى ارسال مى شود.فاكتور هشت و نه و آلبومين و داروهاى 
مشتق از پالسما ساخته شده و به كشور بازگردانده مى شود. يك ظرفيت 170 هزار ليترى را پالسماى 
بازيافتى انتقال خون فراهم كرد، يعنى 370 هزار ليتر از داروهاى مشتق از پالسما  با پالسماى ايرانى 
ساخته شد. اين دستاورد افتخار بزرگى محسوب مى شود. اگر شما ده كشور صنعتى را كنار بگذاريد، 
متوجه مى شويد كه هيچ كشور در حال توسعه اى توانمندى جمع آورى پالسما و تامين داروى مشتق 
از پالسما را با استفاده از پالسماى خود ندارد. خوشبختانه كشور به اين توانمندى رسيده است. 
بيش از نيمى از داروهاى مشتق از پالسماهمچون فاكتور نه و IVIG با پالسماى ايرانى ساخته 
مى شود. اين دستاورد بزرگ به عزيزان مصرف كننده، اطمينان خاطر مى دهد تا از داروى مشتق از 

پالسما  به راحتى استفاده كنند. ديگر همراه با پالسماى وارداتى بيمار ى هاى نوظهور و نوپديد وارد 
كشور نمى شود و تجربه تلخ ابتال به HIV و HCV تكرار نمى شود.

 با توجه به تاكيد شما بر داوطلبانه بودن اهداى پالسما، فكر مى كنيد كه چرا عده اى بر 
خريد و فروش پالسما تاكيد مى كنند؟

بحث اهداى پالسما كامال داوطلبانه است، به هيچ وجه بحث خريد و فروش مطرح نيست. 
بسيارى از افرادى كه در حوزه واردات دارو مشغول به فعاليت هستند، نمى خواهند كه اين بازار را 

از دست بدهند، به همين دليل به اين شايعات دامن مى زنند. 
 تاثير توليد داروى مشتق پالسما از پالسماى ايرانى چيست؟

يكى از كمك ها ارزان سازى داروهاى مشتق از پالسما است. سال گذشته حجم واردات فاكتور 
هشت ما افزايش يافت، اما مبلغ آن  تغييرى نكرد. اين دستاورد به خاطر ارزان سازى داروهاى مشتق 
از پالسما بود. وقتى پالسماى ايرانى استفاده مى شود. رقم محصوالت به شدت افت مى كند. آلبومين 
تهيه شده با پالسماى ايرانى 110 هزار تومان بوده و آلبومين تهيه شده با پالسماى بيگانه 180هزار 
تومان قيمت دارد. به هرحال تالش مى شود تا همه داروهاى مشتق از پالسما با پالسماى ايرانى ساخته 
شود. به همين دليل تهيه داروهاى مشتق از پالسما از پالسماى ايرانى بزرگترين دستاوردى است كه 

حوزه سالمت توانسته به آن دست پيدا كند.

 سمانه جعفرى

به هر مناسبتى پايگاه هاى انتقال خون در نقاط 
مختلف شهر فعال هستند و مردمى كه خيرخواهانه 
خون خود را در اختيار بيماران قرارمى دهند، اين 
پايگاه ها را تنها نمى گذارند. درواقع اهداى خون و 
ساير اعضاى بدن اقدام بسيار پسنديده اى است كه 
ارزشى فراتر از پول دارد، اما نكته اى كه اين روزها 
توجه را به خود جلب مى كند، پيشنهاداتى است 
كه در مورد دريافت پول در ازاى دادن پالسماى 
خون بيان مى شود. پول در ازاى دريافت فراورده 
خونى از ساير اعضاى بدن مستثنا است؟ احسان 
شمسى گوشكى، مديراخالق پزشكى سازمان نظام 
پزشكى كشور در اين خصوص با سپيد به گفتگو 

پرداخت كه در ذيل مى خوانيد؛
فروش  مورد  در  پزشكى  اخالق   

فرآورده هاى خونى چه مى گويد؟
يك مسئله مهمى در مقوله اخالق پزشكى وجود 
دارد و آن هم پرداخت پول در ازاى اعضا، بافت ها 
و نسوج و مواد مربوط به بدن انسان ها است. در 
واقع تجارى سازى اعضا، بافت ها يا موادى كه از 
بدن انسان به دست مى آيد، در حوزه اخالق داراى 
حساسيت زيادى است. خون و فراورده هاى خونى 
نيز در زمره اين موارد قرار مى گيرند. تاوقتى كه 
اهداى اين اعضا به صورت خيرخواهانه است، نه 
تنها از لحاظ اخالقى پذيرفتنى بوده، بلكه ارزشمند 
مطرح  كه  است  در حالى  اين  است.  و ستودنى 
شدن ما به ازاى مالى يا تجارى سازى اين اعضا و 
بافت ها جنبه هاى اخالقى حساسى پيدا مى كند. در 
جامعه ما تجربه اى مشابه اين مسئله در خصوص 
فروش كليه انسان وجود دارد. تجربه نشان داده از 
زمانى كه خريد و فروش كليه به نوعى مجاز شمرده 
شده است موضوع خريد و فروش يا بازار سياه در 
مورد آن مطرح شده و حتى اگر وجود بازارسياه 
هم  ناديده انگاشته شود، اين گونه رد و بدل كردن 
پول مشكالتى براى جامعه به وجود آورده است 

و چهره اى نازيبا از نظام سالمت ما ارائه مى دهد. 
همين موضوع منجر شده تا اهداى كليه به صورت 
خيرخواهانه و حتى از اعضاى خانواده به نزديكان 
بسيار محدود شود. بنابراين خريد و فروش كليه 
كه باب شده بود، درصد اهداى آن را كاهش داد. 
درنتيجه تجربه كليه به ما ثابت كرد كه چنانچه 
موضوعى جنبه خيرخواهانه خود را از دست بدهد، 
كمتر انسانى پيدا مى شود كه با نيت خير آن را اهدا 
كند. چنانچه اعضا و فرآورده هاى انسانى به فروش 
برسد، وجه خيرخواهانه آن ناديده گرفته مى شود. 
اينكه فروش خون و پالسماى خون چه آثارى دارد 
نيز قابل تامل است. از نظر بنده اينكه خود خريد و 
فروش اين محصوالت از نظر اخالقى چه جايگاهى 
دارد، جاى بحث وجود دارد و پيامدهاى اين مسئله 

بسيار جدى است. 
 پيامدهاى ناگوار اين جريان چيست؟

درحال حاضر مردم كشور ما با نيت خيرخواهى 
و ديگردوستى و با صرف وقت خون خود را اهدا 
مى كنند. اين موضوع  فرهنگى در كشور ما جا 
افتاده كه باعث افتخار است. بنده به شخصه نگران 
هستم تا مبادا فراورده هاى خونى جنبه تجارى پيدا 
كرده و اين مسئله را در يك شيب لغزنده بياندازد 
و با سرعت كم وبيش به سمت پولى شدن خون 
برويم و شاهد آن باشيم كه ديگر كمتر كسى خون 
خود را اهدا كرده و خداى نكرده  تمايل به فروش 
و دريافت پول در قبال آن داشته باشد. زمانى كه 
خريد و فروش خون رواج پيدا كند، افرادى كه با 
خيرخواهى قصد اهداى خون و فرآورده هاى آن را 
داشتند، انگيره  اى نخواهند داشت. چراكه با دريافت 
پول سيستم اهداى خون،  جنبه داد و ستد پيدا كرده و 
فضا ديگر چندان انسانى نخواهد بود. افرادى كه اين 
موضوع را مطرح مى كنند، بايد پيامد اقدامات خود 
را بدانند و مسئوليت آن را بپذيرند. البته اين نكته هم 
قالب توجه است كه فردى كه پالسماى خون اهدا 
مى كند، ساعت ها زير دستگاه است، بايد غذاهاى 
مقوى مصرف كرده و...كه دربعضى از كشورها هم 

پولى در ازاى آن پرداخت مى شود. براى فردى كه 
پالسماى خون اهدا مى كند، بايد امكانات الزم را 
فراهم كرده و به بهترين نحو پذيرايى كنيم، حتى 
ماشين به دنبال وى فرستاد. اما وى نبايد پولى در 
ازاى پالسماى خود دريافت كند. پرداخت وجه نقد 
به سرعت بر ساير جوانب موضوع تاثير مى گذارد. 
به  و  داده  دست  از  را  ديگرخواهى  انگيزه  مردم 
اين ترتيب از ميزان اهداى پالسماى خون كاسته 
شده و بيماران نيازمند با چشمانى نگران بى نصيب 
مى مانند. از اين رو مسئوالنى كه بحث تجارى كردن يا 
پرداخت وجه در ازاى دادن پالسماى خون را مطرح 
كرده اند،  بايد هشدارهاى مربوط به پيامدهاى ناگوار 
قيمت گذارى و پرداخت پول براى اين محصوالت 
در بلندمدت را جدى بگيرند و بدانند كه شروع 
اين موضوع مشكالت بسيار جدى براى مملكت 

ايجاد خواهد كرد. 
چنين  براى  فعلى  راهكار  شما  نظر  به   

اقدامى چيست؟
مردم سرزمين ما، مردمان مهربانى هستند. روابط 
خوبى داشته و هميشه پشت هم بوده اند. در طى دوران 
جنگ اين مردم بى چشم داشت، خون خود را براى 
رزمندگان اهدا مى كردند. با داشتن چنين مردمانى، 
صدور مجوز پرداخت پول در ازاى پالسما چندان 
موجه به نظر نمى رسد. اين پيش فرض كه پول 
مشوق خوبى براى جذب اهداكنندگان بيشتر است، 
اشتباه بوده و لذا براى اقناع افرادى كه قصد اهداى 
پالسماى خون خود را دارند، مى توان تبليغات بهترى 
دراين زمينه انجام داد. تبليغاتى كه سازنده باشد و 
حس اعتماد را در مردم فراهم كند. در محيط هايى كه 
جوانان زيادى حضور دارند، تبليغات نقش پررنگى 
دارد. چنانچه دانشگاه ها اهداى پالسماى خون را 
نيز فرهنگ سازى كنند، در اين زمينه هم خودكفا 
خواهيم شد. نمى توانيم كم كارى خود را با پولى 
كردن محصوالت و فراورده هاى خونى جبران كنيم، 

بنابراين تبليغات مهم است.
حتى اگر در كشورهاى ديگر نيز در ازاى پالسماى 

خون پولى دريافت مى  شود،تجربه تلخ ما را در حوزه 
فروش كليه ندارند. ما با سابقه زياده روى در اين 
زمينه چشم مان ترسيده است! تجربه عبرت آموز 
فروش كليه و عواقب بعداز آن كافى نيست؟ آيا 
نبايد از تجربه ها درس گرفت؟ در حوزه هايى كه 
پاى بافت هاى انسانى و اعضاى انسانى و خون، 
فراورده هاى خونى كه از نوع اعضاى تجديدپذيرند، 
درميان است، كرامت انسانى مطرح مى شود. بنابراين 
كرامت انسانى نبايد محمل ردو بدل هاى مالى قرار 
بگيرد. داد وستد مالى بد نيست، اما در مورد جوارح 
انسانى جاى تامل دارد. پيامدهاى آن وحشتناك است. 
بايد نگران اين موضوع بود كه آمار اهدا پايين بيايد، 
چراكه حساسيت مردم نسبت به اين مسائل زياد بوده 
و چنانچه دريابند كه فضا از خيرخواهى خارج شده 
و وارد فاز تجارى مى شود، زده خواهند شد و براى 

كمك هاى بى چشم داشت مراجعه نمى كنند.
 سخن آخر؟

معتقد هستم افرادى كه چنين تصميمى گرفته 
كه  ديد  خواهند  آينده  در  گرفت،  خواهند   يا 
صد درصد اشتباه بوده است. و اگر درحال حاضر 
هم احتماالً  برخى شركت ها مجوز گرفته و اقدام به 
دريافت پالسماى خون در ازاى وجه نقد كرده اند، 
به صراحت مى گويم كه چنين اقدامى خالف اخالق 
حسنه پزشكى بوده و خالف روال هايى است كه 
مى توان خدمات خوبى به مردم ارائه داد. هميشه 
نبايد ساده ترين راه را انتخاب كرد، بلكه مسير صحيح 
دستيابى به اهداف واال ساده نبوده و نياز به تالش 
بيشترى دارد.  دراين خصوص هم بايد راه درست 
را اتخاد كرد. البته سازمان انتقال خون در اين مدت 
پيگير بوده تا اين مسئله را بيشتر بررسى كند.  درحال 
حاضر افرادى كه درگير اين موضوع هستند، مى توانند 
و الزم است  با دقت بيشترى به موضوع بنگرند. 
پيشنهاد شده تا نظر جمعى از متخصصان اخالق 
استفاده شود. درخواست دارم مسئوالنى كه قصد 
اتخاذ چنينى تصميماتى را دارند، از نظر كارشناسى و 

مشاوره متخصصان اخالق پزشكى بهره بگيرند.

متخصص اخالق پزشكى عنوان كرد
اجازه ندهيد، پالسما جنبه تجارى پيدا كند!

خالقپزشكىعنوانكرد



خبــر

متفورمين بقاي سرطان پانكراس را زياد نمي كند
 Cancer Network: محققان در آخرين يافته هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه برخالف 
تصورات پيشين، متفورمين، بقاي بيماران مبتال به پانكراتيك داكتال آدنوكارسينوما را 
افزايش نمي دهد. در مطالعه پژوهشگران آمريكايي مشخص شد، ميانه بقاي بيماراني كه 
قبل از تشخيص بيماري، متفورمين مصرف نكرده بودند، 308 روز و بيماران مصرف كننده 
متفورمين، 292 روز بوده است. اين دو عدد از نظر آماري تفاوت معني داري با هم ندارند. 
مطالعات اپيدميولوژيك پيشين پيشنهاد كرده بودند متفورمين ممكن است خطر مرگ ناشي 
از اين نوع سرطان را كاهش دهد. در حال حاضر، مطالعه اي در حال بررسي تركيب دو درمان 
كموتراپي FOLFOX و متفورمين در بيماران مبتال به سرطان پانكراتيك متاستاتيك است 
و مطالعه ديگري نيز به ارزيابي متفورمين و راپامايسين در اين دسته از بيماران مي پردازد كه 

بايد منتظر نتيجه آنها ماند.

پيوند اولين رگ مصنوعي بيولوژيكي 
 Health Daily : محققان دانشگاه علوم پزشكي وين موفق به ساخت يك رگ مصنوعي شده اند 
كه پس از ورود به بدن به رگ بيولوژيكي تبديل مي شود. درواقع، محققان يك رگ مصنوعي 
پليمري توليد كرده اند كه پس از ورود به بدن، براي بيشترين سازگاري، به رگ بيولوژيكي تبديل 
مي شود. اين رگ مصنوعي از يك پليمر ارتجاعي زيست تخريب پذير ساخته شده است كه 
حالت كشساني آن با دما تغيير مي كند. ديواره هاي رگ مصنوعي متخلخل هستند. اين خاصيت 
سبب مي شود ديواره رگ با سلول هاي طبيعي جايگزين شوند و بافت مصنوعي به بافت طبيعي 
تبديل شود. آزمايش هاي اوليه اين محصول روي موش هاي آزمايشگاهي با موفقيت انجام شده و 
پس از گذشت شش ماه، هيچ گونه انسداد، التهاب و عفونتي ديده نشده است. اين فناوري هنوز 
در مرحله توسعه قرار دارد، ولي محققان بر اين باورند كه ظرف چند سال آينده براي ورود به 
بدن انسان آماده مي شود. چندي پيش محققان دانشگاه شانگهاي چين با استفاده از تكنيك هاي 

electro-spinning و micro-imprinting توانستند 
رگ هاي مصنوعي سه اليه توليد كنند. اين رگ هاي 
سه اليه، امكان انتقال مواد مورد نياز را براي رشد به 
سلول ها را فراهم مي كنند و بدين ترتيب، محدوديت هاي 
موجود را در زمينه استفاده از رگ هاي مصنوعي دواليه 
از بين مي برند. تكنيك electro-spinning فرايندي 
است كه در آن از شارژ الكتريكي براي به جريان 
انداختن مايعات (در اين مورد تركيبي از كيتوزان و 
پي وي سي الكل) روي فيبرهاي كربن بسيار نازك 

استفاده مي شود. تكنيك electrospinning نيز فرايندي است 
كه امكان افزايش قطر فيبرها را نسبت به سطح آنها فراهم مي كند و در نتيجه فضاي كافي را 

براي رشد و پيوندخوردن سلول ها در اختيار مي گذارد.

كمك سامسونگ 
به آلزايمري ها  

تــازه ها

يك  آلزايمر  بيماري   :Medscape
بيماري عصبي مزمن است كه معموال 
در طول زمان پيشرفت كرده و بدتر 
مي شود. يكي از اولين نشانه هاي آلزايمر، 
از دست دادن حافظه كوتاه مدت است 
كه منجر به فراموشي اطرافيان و اعضاي 
خانواده شده و زندگي را بسيار سخت 
مي كند. گوشي هاي هوشمند مي توانند 
به ابزارهاي مهمي براي افراد مبتال به 
بيماري آلزايمر بدل شوند. اين افراد 
و  يادآوري  به  نياز  مداوم  طور  به 
ذهنشان  تا  دارند  خاطرات  مرور 
هنوز به فعاليت ادامه داده و به طور 
كامل پاك نشود. شركت سامسونگ 
الكترونيكس تونس با همكاري انجمن 
نام  به  اپليكيشني  آلزايمر اين كشور 
كرده  طراحي   Backup Memory
خانوادگي  عكس هاي  مي تواند  كه 
و تصاويري را از وقايع مهم زندگي 
به افراد آلزايمري نشان دهد تا سعي 
كنند اعضاي خانواده را به ياد بياورند. 
اين تصاوير از قبل روي گوشي آپلود 
توضيحاتي  عكس  هر  براي  و  شده 
نوشته مي شود. هنگامي كه  مختصر 
يكي از اين اعضاي خانواده در حال 
نزديك شدن به فرد آلزايمري است، 

گوشي هاي تلفن همراه اين دو از طريق 
بلوتوث با يكديگر ارتباط برقرار كرده 
و عكس هاي مرتبط با عضو خانواده 
به صورت يك تذكر روي گوشي فرد 
آلزايمري ظاهر مي شوند. ديدن و مرور 
اين آلبوم عكس به فرد كمك مي كند، 
ذهنش خاطرات گذشته را به ياد بياورد 
و عضو خانواده را بشناسد. حداكثر 
برد شناسايي دستگاه ها 33 فوت (10 

متر) است.
دكتر مريم لبيدي، متخصص طب 
آلزايمر  انجمن  عضو  و  سالمندى 
اپليكيشن  اين  «از  مي گويد:  تونس، 
براي يادآوري خاطرات و اطالعات 
ذهني چندين بيمار استفاده شده كه نتايج 
آن بسيار اميدواركننده و مثبت بودند. 
آنها از اين برنامه با آغوش باز استقبال 
كردند.» دكتر لبيدي مي گويد: «از طريق 
تحريك شناختي مي توانيم به اين افراد 
كمك كنيم اثرات مخرب آلزايمر كاهش 
يافته و حافظه كمي طوالني تر اطالعات 

را نگه داري كند.»
سامسونگ الكترونيكس تونس هنوز 
در حال كار و توسعه اين اپليكيشن است 
و اميدوار است بتواند قابليت GPS را 
نيز بدان اضافه كند تا شايد از اين طريق 
زندگي براي افراد آلزايمري كمي ساده تر 
شود. اين اپليكيشن به دو زبان انگليسي 
و فرانسه از طريق Google Play قابل 

دانلود و استفاده است.
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MedScape: چند ماه پيش هنگامي كه در بخش 
عمومي بيمارستان كشيك بودم، بيمار 60ساله اي 
را در موقعيت غم انگيزي مالقات كردم. اين زن 
پيش از بستري شدن با انجام كارهايي مثل آشپزي 
كردن و رسيدگي به نوه هايش، اداره كردن مسائل 
دختر  دو  اصالح  براي  تالش  و  خانواده  مالي 
بيست و چند ساله اش كه مهماني رفتن را به 
تربيت كردن فرزندانشان ترجيح مي دادند، سعي 
مي كرد خانواده اش را در كنار هم حفظ كند تا 
اينكه يك روز ناگهان از حال رفت. پس از انتقال 
دادن او به اورژانس، بيماري او سرطان متاستاتيك 
گسترده و بدون نقطه شروع مشخص، تشخيص 
درگير  ريه هايش  و  استخوان ها  كبد،  داده شد. 
براي  ماه   6 از  كمتر  او  و  بودند  شده  سرطان 

زندگي زمان داشت.

چه چيزي تغيير كرده بود؟
او درد داشت و پيش از تشخيص بيماري اش، 
براي درمان دردش دارويي مصرف نمي كرد. اين 
بيمار با دردش كنار آمده بود، زيرا خانواده اش 
را نسبت به خود در اولويت قرار مي داد. پس 
متوجه شد كه هرگز  او  از تشخيص سرطان، 
نخواهد توانست بزرگ شدن نوه هايش را ببيند 
و به بالغ شدن فرزندانش كمك كند. او در نقش 
پرستارِ نوه ها و فرزندانش احساس راحتي مي كرد، 
انتهايي  اما قرار بود كه اين نقش در چند ماه 
زندگي اش با وابستگي او به فرزندانش، معكوس 
شود. از اين رو اندوهش بسيار عميق بود. او 
بسيار رنج مي كشيد و اين رنج و اندوه را تحت 

دردهاي استخواني اش ابراز مي كرد.
در  پذيرش  از  پس  ساعت   24 مدت  در 
هيدرومورفين  پيوسته  طور  به  بيمارستان، 
بوديم  مجبور  ما  مي كرد.  دريافت  درون رگي 
دارويش  دوز  خانوادگي  مالقات هاي  از  پيش 
آنها  در  با هوشياري  بتواند  تا  دهيم  كاهش  را 

حضور داشته باشد. 
داشتم  عقيده  بيمارستان  پزشك  عنوان  به 
او تجويز كرده ام،  براي  كه دوز و دارويي كه 
مناسب است. اما پرسشي به ذهنم خطور كرد: 
«چه چيزي تغيير كرده؟ او 24 ساعت پيش از 
پذيرش در بيمارستان، با درد زندگي مي كرد، اما 
تنها 24 ساعت پس از پذيرش، به مسكن هاي 
قوي نياز پيدا كرده است. بيماري او در اين 24 
با  از  تنها پس  او  بود.  پيشرفتي نكرده  ساعت 
خبر شدن از بيماريش يا شايد عواقب آن درد 
را گزارش كرد. شايد رها كردن نقشش به عنوان 
سرپرست خانواده يا ترك كردن خانه، در حالي 
كه به شدت به سرپرستي او نياز بود، موجب 
شده اتفاقاتي را كه در بدنش در حال روي دادن 
است، به شكل واضح تري درك كند. حتي شايد 
ما اپيوئيد را بدون اينكه به آن نياز داشته باشد، 

به او تزريق كرده ايم.»

درد يك فاكتور واحد نيست
درمان و كنترل درد مملو از احتماالتي است 
همچون مواردي كه ذكر شد. هيچ بيوماركري 
براي درد وجود ندارد و ارزيابي كردن شدت 
درد به مهارت هاي ارتباطي پزشك و بيمار وابسته 
است. درد يك فاكتور واحد نيست، بلكه شماري 
اثر  از فاكتورها را شامل مي شود كه روي هم 

مي گذارند. اپيوئيدها درمان درد را آسان نمي سازند، 
بلكه آن را پيچيده مي كنند. اپيوئيدها قويا عالئم 
بيماري هاي رواني را فرو مي نشانند، اما براي همه  
شرايط مشابه اين بيماري ها مصرف نمي شوند. 
چگونه مي توانم تشخيص دهم كه آيا اپيوئيد، 
درد ناشي از سرطان اين بيمار را فرو مي نشاند 
يا اينكه سبب تسكين رنج خانوادگي او مي شد؟ 
نادرست  درد  نوع  دو  اين  بين  افتراق  احتماال 
باشد، زيرا هر يك از اين دو نوع درد در ارتباط 

با ديگري است.
اين مسئله در بيماراني كه با اعتياد، مشكالت 
سالمت رواني و درد درگيرند، بسيار بغرنج تر 
است. درد در اين بيماران همانند ديس پنه در 
بيماران مبتال به نارسايي قلبي و بيماري مزمن 
درد  براي  اپيوئيد  تجويز  است.  ريوي  انسداد 
همانند تجويز فوروزمايد براي ديس پنه است، 
يعني هميشه تجويز نمي شود و بايد با احتياط 

تجويز شود.
با اين حال معتادان بيش از هر گروه ديگري 
از درد رنج مي برند. بيماراني كه با درد، اعتياد و 
مشكالت رواني درگيرند، به عنوان چالشي براي 
سنجش توانايي پزشكان در تامين درمان بي خطر 
و دلسوزانه، به حساب مي آيند. از هنگامي كه 
شروع به درس دادن در زمينه  كنترل درد كرده ام، 
را  كه مخاطبان و شنوندگانم  بوده  اين  تالشم 
بيماران  اين  از  مراقبت  براي  كارا  ابزارهاي  به 

پيچيده مجهز كنم.
در  پزشكان  راهنمايي  براي  تالشم  اولين 
منجالب اپيوئيدها، اعتياد و بيماري  هاي رواني، 
سخنراني اي تحت عنوان «ده نسخه اي كه هرگز 
نبايد نوشت» بود. از آن زمان سخنراني هاي من 

مقداري كامل تر شده اند. اكنون مي دانم كه ممنوع 
كردن يك رفتار خاص و مقايسه با ارائه راه حل 
 Hospital در  سخنراني هايم  در  اميدوارم  كه 
medicine 2015 به آن نائل شوم، سودمندي 
كمتري دارد. عنوان اين نوشته را هم همانند اولين 
سخنرانيم انتخاب كردم تا يادآور اين باشد كه 
در اين راه ،كنترل درد، هرگز نبايد با نااميدي 

فلج شد.

10 نسخه اي كه نبايد براي كنترل درد 
نوشت

لورازپام  زيرا   ،(Xanax®) آلپرازوالم   1
(®Ativan) ايمن تر است.

2 متادون را براي درد تجويز نكنيد، مگر اينكه 
در اين زمينه بسيار باتجربه باشيد.

3 اپيوئيدها را بيش از معادل 100 ميلي گرم 
مورفين در روز تجويز نكنيد.

يا   Carisoprodol (Soma®)  4
Butalbital كه از دسته  باربيتورات هاي كوتاه اثر 

به شمار مي آيند.
5 ترامادول؛ بر خالف تصور، اين دارو براي 
دارند  قرار  باال  خطر  معرض  در  كه  بيماراني 

ايمن تر نيست.
(آمفتامين،  كوتاه اثر  رواني  محرك هاي   6

متيل فنيدات يا همان ريتالين).
.(Demerol®) 7 مپريدين

.(Zohydro®) 8 هيدروكدون طوالني اثر
9 تجويز هر اپيوئيد پيش از ارزيابي پيشينه  

وضعيت سالمت رواني و اعتياد بيماران.
10 هر تجويزي، مادامي كه بيمار رفتار خشن و 

تند از خود نشان مي دهد، ممنوع است.

مناسب  ابزاري  ژن درماني   :Nano
است،  مغز  سرطان  با  مبارزه  براي 
اما يافتن ژن مربوط به انواع سرطان 
كاري دشوار است. محققان دانشگاه 
جانز هاپكينز براي اولين بار نانوذرات 
كه  ساختند  زيست تخريب پذيري 
مي تواند سلول هاي سرطان مغز را در 
حيوانات از بين برده و طول عمر آنها 
را افزايش دهد. اين نانوذرات با استفاده 
از ژن هاي مولد نوعي آنزيِم از بين برنده 

سلول هاي سرطاني پر شده است.
على رغم پيشرفت هاي به دست آمده 
طي سال هاي اخير، هنوز روش درماني 
مناسبي براي از بين بردن سرطان مغز 
وجود ندارد. شناسايي ژن مولد سرطان 
مغز موجب شده تا ژن درماني به عنوان 
راهكاري براي مبارزه با اين سرطان 
باشد، اما يافتن ژن مولد سرطان مغز 
در بدن كاري چالش برانگيز بوده، به 
طوري كه مي تواند موجب آسيب هايي 

به بدن شود. 
در مقاله اي كه اخيرا محققان در نشريه 
ACS Nano منتشر كرده اند، نشان دادند 
از نانوذرات مي توان براي از بين بردن 

سلول هاي سرطاني استفاده كرد.

محققان  پيشين،  تحقيقات  در 
نانوذرات حامل ژن هايي را به بدن موش 
تزريق كردند كه اين ژن ها پس از فعال 
تاثير  شدن روي سلول هاي سرطاني 
گذارند. با اين حال اين اولين باري است 
زيست تخريب پذير  نانوذرات  از  كه 
سرطاني  سلول هاي  ازبين بردن  براي 

استفاده شده است.
در اين پژوهش محققان از نانوذراتي 
استفاده كردند كه از پليمرهاي مختلف 
ساخته شده است. درون اين نانوذرات، 
DNA ويژه اي قرار داده شد كه قادر 
به  موسوم  پروتئين  نوعي  به ساخت 
HSVtk است. اين پروتئين، نوعي آنزيم 
است كه مي تواند سلول هاي سرطاني 
را از بين ببرد. محققان دريافتند كه اگر 
اين آنزيم با تركيبي به نام گانسيكلووير 
(ganciclovir) ادغام شود، مي تواند 
تأثير زيادي در از بين بردن سلول هاي 

سرطاني در آزمايشگاه داشته باشد.
جوردن گرين از محققان اين پروژه 
مي گويد: «وقتي ما اين سيستم را در 
موش ها ارزيابي كرديم، دريافتيم كه با 
يك بار تزريق، اين نانوذرات مي توانند 
كامال وارد سلول هاي سرطاني شوند. 
در قدم بعدي ما گانسيكلووير را نيز به 
اين سيستم دارويي اضافه كرديم و در 
نهايت دريافتيم كه طول عمر موش هاي 
مبتال به سرطان مغز به طور چشمگيري 

بهبود يافته است.»

امـيـد  بـه 
درمان هاى جديد 

براى سرطان مغز

 نانوحامل سيليكا براى درمان سرطان پانكراس 
Nano: پژوهشگران مؤسسه نانوسيستم دانشگاه كاليفرنيا با همكاري محققان مركز جامع سرطان 
جانسون موفق به ابداع روشي شدند كه مي تواند اثرات منفي شيمي درماني را در سرطان پانكراس 

به حداقل برساند.
در اين پژوهش دو داروي مختلف درون نانوذرات 
متخلخل سيليكا قرار داده مي شود. با استفاده از اين 
روش درماني مي توان تنها با يك دوازدهم دوز دارو، 
سلول هاي تومور سرطان پانكراس را در موش از بين 
برد. با كاهش دوز دارو، هم هزينه درمان كاهش مي يابد 

و هم اثرات ناخواسته جانبي به حداقل مي رسد.
سرطان پانكراس، بيماري بسيار خطرناكي است كه 
نرخ بقاى 5 ساله آن تنها 5 درصد است. شناسايي اين 
بيماري در مراحل اوليه خود به سختي انجام شده و تا 
رسيدن به مرحله پيشرفته، عالئم باليني آن به ندرت 
ظاهر مي شود. بنابراين بسياري از بيماران، زماني متوجه 

بيماري خود مي شوند كه تومور بسيار بزرگ شده و نمي توان با جراحي آن را از بين برد. در 
چنين شرايطي تنها شيمي درماني مي توان به كار گرفته شود. اين روش نيز اثرات جانبي مهلكي 
دارد. در اين پژوهش محققان با تركيب دو داروي پاكليتاكسل و گمسيتابين موفق به بهبود 
موش ها شدند. منگ از محققان اين پروژه مي گويد: «زيبايي نانوذرات سيليكا در اين است 
كه مي توان هر دو اين داروها را با هم وارد آن كرد. 
در واقع با يك نانوحامل، امكان رهاسازي دو داروي 
است،  متفاوت  هم  با  رهاسازي شان  دوز  كه  مختلف 
فراهم مي شود. با اين كار تأثير منفي اثرات متقابل اين 

دو دارو به حداقل مي رسد.»
محققان اين نانوذرات سيليكاي حاوي دارو را به بدن 
موش هايي تزريق كردند كه مبتال به سرطان پانكراس 
انسان بودند. نتيجه كار نشان داد كه سرعت از بين رفتن 
سلول هاي سرطاني در اين موش ها نسبت به موش هاي 
شاهدي كه به روش هاي ديگر تحت درمان بوده اند، بيشتر 
 ACS Nano بوده است.  نتايج اين پژوهش در نشريه

به چاپ رسيده است.
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10 دارويي كه نبايد هرگز براي كنترل درد تجويز كرد 

درد، درد است



 ترجمه: مرجان يشايايى

براى نخستين بار در بيش از 50 سال گذشته، 
دولت فدرال آمريكا پيشنهاد داد، فلورايد اضافه 

شده در آب هاى آشاميدنى كاهش داده شود.
در سال 1962، اداره سالمت و خدمات انسانى 
پيشنهاد كرد كه به آب آشاميدنى شهرى 0/7- 1/2 
ميلى گرم فلورايد اضافه شود، اما هفته گذشته، 
همين اداره گفت كه اين ميزان نبايد از 0/7 ميلى گرم 
در ليتر بيشتر باشد. اين اعالم البته عجيب نبود، 
زمزمه هاى اين تعديل از سال 2011 توسط اداره 
سالمت و خدمات انسانى شروع شده بود و از 
همان زمان بسيارى از شهر هاى بزرگ پيشنهاد 

جديد را به كار بسته بودند.
اضافه كردن فلورايد به آب آشاميدنى دوسوم از 
آمريكايى ها بيش از 50 سال قبل با هدف كاهش 
پوسيدگى دندان آغاز شد، اما به مرور زمان معلوم 
شد كه مقادير باالى فلورايد سبب بروز نوعى 
عارضه رنگ دار شدن دندان ها به نام فلئورزيس 
دندانى مى گردد. در موارد متوسط دانه هاى سفيدى 
روى دندان ها به وجود مى آيد و در موارد حادتر 

اين دانه ها قهوه اى يا رنگى مى شوند. مطالعات 
اخير نشان مى دهند كه در حال حاضر 41درصد 
از آمريكايى هاى 12-15 ساله دچار شكلى از اين 
عارضه هستند و براساس اعالم مراكز كنترل و 
پيشگيرى از بيمارى ها (سى دى سى) تعداد اين 

افراد رو به افزايش است.
اداره سالمت در آخرين اظهار نظر خود در 
اين باره گفته است، همين ميزان تعديل شده 
تا حدود زيادى جلوى پوسيدگى را  مى تواند 
بگيرد و در آن زمان كه ميزان 0/7-1/2 ميلى گرم 
ليتر پيشنهاد شده بود، منابع ديگر فلورايد  در 

كمتر بودند.
رير  جراحى  بخش  معاون  لوشنياك،  دكتر 
آدميرال، مى گويد: «هر چند منابع فلورايد بسيار 
بيشتر از آنى است كه در سال 1962 وجود داشته 
آشاميدنى  آب  به  است،  الزم  هنوز  اما  است، 
فلورايد اضافه شود. ادامه طرح فلورايد افزودنى 
مى تواند كودكان و نيز بزرگساالن را در برابر 
كرم خوردگى دندان محافظت كند، هر چند كه 
اكنون خميردندان ها و محصوالت ديگر حاوى 

فلورايد بيش از گذشته استفاده مى شوند.»

انجمن دندان پزشكى آمريكا و محققان سالمت 
عمومى از اين سياست جديد استقبال كرده اند، 
اما برخى فكر مى كنند، اين تعديل هنوز كافى 

نيست. 
اضافه كردن فلورايد به آب مصرفى، نخستين 
بار در 1945 در گرند راپيدز ميشيگان آغاز شد 
و همان موقع با توجه به منابع اندك فلورايد در 
خميردندان ها و محصوالت ديگر، تاثير مثبت 
خود را در كاهش كرم خوردگى هاى دندان نشان 
داد، اما به گفته دكتر گرندجين، محقق سالمت 
و محيط زيست، در سال هاى اخير ديگر مطالعه 
جديدى صورت نگرفت كه نشان دهد كه به 
ميزان اوليه فلورايد هنوز نيازى هست. «ما اكنون 
بايد بدانيم كه گزارش هاى قديمى درباره فوايد 
اضافه كردن فلورايد به آب مصرفى با تغييراتى 
كه در اين چند سال اتفاق افتاده، هنوز به قوت 
كه  است  بهتر  وى،  نظر  به  است.»  باقى  خود 
فلورايد به صورت بيرونى مصرف شود (مثل 
مسواك زدن با خميردندان هاى حاوى فلورايد). 
از سال 1999 معلوم شد كه استفاده بيرونى از 
آن  اثربخشى  براى  و  است  موثر  هم  فلورايد 

الزم نيست كه اين ماده معدنى را حتما بلعيد. 
او درضمن مى گويد، ميزان كرم خوردگى دندان 
چه در كشورهايى كه فلورايد را به آب اضافه 
كرده اند و چه در آنهايى كه اين اقدام را انجام 

نداده اند، به يك ميزان پايين آمده است.
تحقيقات بيشتر نشان مى دهد، فلورايد اضافى 
ممكن است، اثرات پيش بينى نشده منفى بر سالمت 
داشته باشد. مطالعات اخير نشان مى دهند، بين 
اضافه كردن فلورايد به آب و اختالل بيش فعالى 
و نيز تيروئيد كم كار ممكن است، ارتباطى وجود 
بيشتر  به خصوص  كه  تحقيقاتى  باشد.  داشته 
كه  مى دهند  نشان  است،  شده  انجام  چين  در 
آب هايى كه فلورايد باال دارند به رشد مغزى 
آسيب مى رسانند و باعث كاهش بهره هوشى 

(آى كيو) مى شوند.
گرندجين عقيده دارد: «نگرانى هاى منطقى 
درباره اثرات منفى فلورايد بر رشد مغزى وجود 
دارد. كم كردن ميزان فلورايد به 0/7 ميلى گرم 
در ليتر خبر خوشى است و من پيشنهاد مى كنم، 

اين ميزان بار هم كمتر شود.»
منبع: نيوزويك 

تله هندل شاست، يك شركت دانماركى 
در بازار ارتباطات، عالوه بر استخدام نيروهاى 
تازه نفس، تعداد كاركنان خود را در 2 سال 
گذشته دوبرابر كرده است. كاركنان اين شركت 
افراد در كسب و كار  از جمله موفق ترين 
هستند. نكته اين است كه بسيارى از آنان 
نابينا هستند و اين گرايش جديد در بازار كار 
دانمارك است: به خدمت گرفتن افراد معلول 
براى رقابت بهتر. مدير اين شركت دانماركى 
در توضيح سياست هاى جديد استخدامى، 
ويژه اى  توانايى هاى  نابينا  «افراد  مى گويد: 
براى برقرارى ارتباط دارند و هر شركتى كه 
در حوزه ارتباطات كار مى كند مى خواهد، 
يك نفر از چنين افرادى از طرف شركت 
بتوانند اين تلفن ها را بفروشد. اما شركت هاى 
ديگر دانماركى هم از چنين سياستى پيروى 
كرده اند. برخى شركت ها افراد ناتون ذهنى 
را نيز به خدمت گرفته اند، از جمله شركت 
موسترى، توليدكننده انواع نوشيدنى ها و آبميوه 
كه توليداتش را به بسيارى رستوران هاى مشهور 
مى دهد، اعالم كرده كه نيمى از كاركنانش 
سابقه نوعى بيمارى ذهنى دارند و كارشان را 
هم خيلى خوب انجام مى دهند. شركت هاى 
اسپشياليسترن و بوآس، از شركت هاى فعال در 
زمينه شبكه هاى اينترنتى (آى تى)، براى بهره  
بردن از ذهن بسيار جزئى نگر افراد مبتال به 

اوتيسم، اين افراد را استخدام مى كند.
دانمارك تصميم دارد كه تعداد اين شركت ها 
را افزايش دهد و اداره كار دانمارك هم اعالم 
كرده است، تعداد افراد با نوعى ناتوانى كه در 
شركت هاى خصوصى اين كشور فعال هستند 
از 5 هزار نفر در سال 2009، به 10هزار نفر 

در سال 2014 رسيده است.
منبع: نيوزويك  

زنبورها از نيكوتين 
آفت كش ها «سرخوش» 

مى شوند
زنبورها گل هاى آغشته به آفت كش هاى 

نيكوتين دار را بيشتر دوست دارند.
اين  به  نيوكاسل  دانشگاه  دانشمندان 
نتيجه رسيده اند، اين نوع آفت كش ها باعث 
«سرخوشى» زنبورها مى شوند و زنبورها احتماال 
مثل افراد سيگارى به اين مواد ميل بيشترى 
پيدا مى كنند. اين محققان به اين نتيجه رسيدند 
كه محلول هاى قندى حاوى دو آفت كش  كه 
داراى مواد شبه نيكوتينى بودند زنبورها را به 
خود جلب مى كنند و مانند ماده مخدر بر مغز 
زنبورها تاثير مى گذارند. زنبورها نمى توانند 
مزه مواد شبه نيكوتينى را حس كنند بنابراين 
نمى توانند از آنها پرهيز كنند. به گفته پروفسور 
جرالدين رايت، محقق اصلى اين پژوهش، 
«اين زنبورها وقتى شهد آلوده مى خورند، در 
خطر مسموميت قرار مى گيرند.» او مى گويد: 
«به محض اينكه اين مواد وارد خون زنبور 
مى شود، آنها را دچار سرخوشى مى كند.» «اما 
هنوز نمى دانيم آيا اين مواد اعتياد آور هستند 
يا نه.» از اين رو مرحله بعدى تحقيق درباره 
اين است كه آيا اين مواد نيكوتينى مى توانند 
در زنبورها اعتياد ايجاد كنند يا نه. اتحاديه 
حفاظت از محصوالت كشاورزى نتايج اين 
تحقيق را كه در نشريه نيچر منتشر شده زير 
سوال برده است. شواهد علمى درباره تاثير مواد 
شبه نيكوتينى روى زنبورها جنجال برانگيز بوده 
و برخى اعتبار تحقيقات آزمايشگاهى را براى 
خطرناك دانستن اين مواد زير سوال برده اند. 
تحقيقات در محيط طبيعى چندان زياد نبوده 
و نتايج آنها نيز محل مناقشه بوده است. با 
اينكه در مجموع به نظر مى رسد، توجيه كافى 
براى اين نوع آفت كش وجود دارد، اما براى 
يافتن  كشاورزى  توليدكنندگان محصوالت 
جايگزين مناسب روشن نيست و اين ممكن 
افزايش قيمت  است به كاهش محصول و 
مواد غذايى منجر شود. در سال هاى اخير تعداد 
زنبورها در آمريكاى شمالى و اروپا به داليل 
مختلف از جمله تخريب زيستگاه ها، بيمارى 

و آفت كش ها رو به كاهش است.
اتحاديه اروپا در سال 2013 استفاده از سه 
نوع آفت كش حاوى نيكوتين را براى گياهان 
گلدار به دليل خطرى كه ممكن است، براى 

زنبورها داشته باشند، ممنوع كرد.

شركت هاى دانماركى 
معلوالن را استخدام مى كنند

خبــر
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صحبت كردن در مورد مرگ آسان نيست، 
حتى براى كادرمتخصص درمان. صحبت درباره 
روزهاى  آخرين  در  الزم  درمانى  مراقبت هاى 
زندگى با تفاوت فرهنگى و قوميتى پزشك و 
بيمار دشوارتر مى شود.اين تفاوت ها موانع پيچيده 
گوناگونى را بوجود مى آورند كه صحبت كردن در 

مورد مرگ را از آنچه هست سخت تر مى كند.
دانشكده پزشكى استانفورد به تازگى نتايج 
تحقيقى را ارائه داده كه براساس آن تمامى هزار 
پزشكى كه درآن شركت داشته اند عمال در صحبت 
بيماران خود  با  كردن و بحث در مورد مرگ 
دچار مشكل بوده اند. چنانچه گفته شد، تفاوت 
فرهنگى و قوميتى هم اين مشكل را پررنگ تر 
مى سازد. پزشكان آسيايى با 91 درصد، آمريكايى 
تبار79درصد  والتين  درصد  تبار 85  آفريقايى 
باالترين آمار را دراين باره دارا هستند. عدم توانايى 
در برقرارى ارتباط مناسب داليل متعددى دارد. 
در پاره اى از موارد پزشك با عقايد مذهبى و 
آموزشى  ندارد و  آشنايى  بيمار خود  باورهاى 
هم براى درك  آن نديده است. براى مثال، در 
بعضى فرهنگ ها صحبت از مرگ بدشگون است 
واحتمال وقوع آنرا زياد مى كند. بعضى وقت ها 
مشكل از تفاوت زبان ناشى مى شود. در اين مورد، 
حتى بكارگيرى مترجم هم به علت دشوار بودن 
ترجمه اصطالحات پزشكى زياد راهگشا نيست. 
براى مثال درهيچ زبانى ترجمه كوتاه و روشـن 
وجود   «heroic measures» عـبارت  براى 

ندارد. در واژه شناسى پزشكى اين عبارت در مورد 
درمان هايى به كار مى رود كه ريسك انجام آن براى 
سالمتى بيمار باال است، ولى چاره ديگرى هم 
جز انجام آن وجود ندارد. ترجمه چنين مواردى 
مى تواند فاصله فكرى و عاطفى بين پزشك و بيمار 
را بيشتر وعميق تر نمايد. ديگر مانع ايجاد ارتباط 
ناشى از بى اعتمادى بعضى اقوام به حرفه پزشكى 
وكال فقر سواد وآگاهى در زمينه سالمت است. با 
پير شدن جامعه آمريكا برنامه ريزى مراقبت هاى 
مراحل پايانى عمر اهميت بيشترى يافته است. 
پديده پيرى را به سونامى قهوه اى- نقره اى تشبيه 
كرده اند، براى مثال درسال 2050 جمعيت باالى 
65 سال به 88/5 ميليون نفرمى رسد، يعنى دقيقا 
دوبرابرنسبت به سال 2010. در حاليكه دولت 

آمريكا تالش مى كند كه هزينه هاى درمانى را 
كاهش دهد، قسمت اعظم هزينه ها صرف سال هاى 
پايانى عمر مى شود. حدود78 درصد هزينه درمان 
بيماران در سال پايانى عمرصرف درمان بى اثر 
وكارهايى مى شود كه بسيارى از بيماران آن را 
تهاجمى ومانع مرگ آرام خود مى دانند. بيماران 
اقوام غيرآمريكايى در اين كشور بيشتر هزينه هاى 
درمان را خود متحمل مى شوند و كمتر از ديگران 
از خدمات آسايشگاهى بهره مى گيرند. هزينه هاى 
انسانى و عاطفى تحميل شده بر بيمار و خانواده اش 
نيز با طوالنى شدن زمان بيمارى منجر به فوت به 
هر حال چشمگير هستند. دكتر پرياكويل پزشك 
سرپرست گروه مجرى اين تحقيقات، مى گويد: 
«درطول ساليانى كه به پزشكى اشتغال داشته ام، 

بارها شاهد شرايط تلخى بوده ام كه بيمار در حال 
مرگ و اطرافيانش از صحبت بى پرده با پزشك 
معالج خوددارى كرده اند، وقتى بيمار و نزديكان 
درجه اولش از صحبت در باره انتخاب هاى پيش 
رو رويگردان باشند، فرايند درمان وارد مراحل 
طوالنى و بى حاصل مى شود كه مرگ را طوالنى تر 
و دشوارتر مى سازد.» دكتر پرياكويل سيستم درمانى 
را به رودخانه اى تشبيه مى كند كه اگر بيمارخود 
تصميم گيرنده نباشد، منتهى به رنج و درد فراوان 
مى شود. به عقيده وى، عدم تمايل بيماران در 
حال مرگ به صحبت با پزشك شان از ترس اينكه 
پزشك از ادامه درمان دست بشويد سرچشمه 
مى گيرد. او مى افزايد : «اين تصور نابجايى است. 
پزشكان هميشه بيش از آنچه نياز باشد، درمان 
را پيش مى برند.» اين آمارگيرى بين سال هاى 
2010 - 2012 توسط دانشكده پزشكى استانفورد 
و ادارى كهنه سربازان پائوآلتو انجام گرفته است. 
پرسشنامه هاى جامعى بين دست اندركاران درمان 
در 11 رشته تخصصى پزشكى ازجمله جراحى، 

روان درمانگر، ومتخصص كودكان توزيع شد.
پرياكويل ازنتيجه بخش بودن اين مطالعه كه 
براى نخستين بار انجام شده است، دفاع مى كند 
و مى گويد كه فرهنگ نگرش به مرگ مى تواند 
روزنامه  يابد. همچنين  تغيير  و  بازنگرى شده 
دانشگاه استانفورد طى فراخوانى از خوانندگانش 
خواسته است كه ديدگاه ها و آرزوهاى خود را در 
مورد چگونگى مرگ خود در قالب نامه اى كوتاه به 

پزشكشان بنويسند و براى روزنامه بفرستند.
منبع: واشنگتن پست

تفاوت فرهنگى پزشك و بيمار، مواجهه با مرگ را دشوار مى سازد
بازنگرى نگرش به مرگ در پزشكى

خبــر
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سازمان جهانى بهداشت پس از آنكه در 
پى شيوع و گسترش بيمارى ابوال به سبب 
واكنش كند و ناكارآمد خود مورد انتقادات 
گذشته  هفته  گرفت،  قرار  گسترده جهانى 
درتجديد  خود  عزم  از  بيانيه اى  انتشار  با 
نظر همه جانبه در روش هاى رويارويى اين 

سازمان با بيمارى هاى واگير خبر داد.
سازمان  مديركل  چان،  مارگارت  دكتر 
جهانى بهداشت در اين بيانيه اذعان داشته 
كه سازمان متبوعش همچون ديگر نهادهاى 
جهانى در مواجهه با شيوع گسترده امراض 

واگير فاقد آمادگى الزم بوده است.
در چند سال گذشته، درميان سياست هاى 
انقباضى بودجه سازمان، كاهش شديد بودجه 
بخش هاى واكنش سريع به اپيدمى ها بسيار 
متمايز است. در بيانيه ياد شده، دكتر چان 
و همكارانش اعالم كرده اند كه روند كاهش 

بودجه اين بخش ها ادامه نخواهد داشت.
«ما در صدد توسعه بخش هايى از بدنه 
با  مواجهه  مسئوليت  كه  هستيم  سازمان 
ناگهانى  شيوع  و  سالمت  اورژانس هاى 
ترتيب،  بدين  دارند،  برعهده  را  بيمارى ها 
در مواقع لزوم به كادر متخصص دسترسى 
خواهيم داشت.» همچنين در بيانيه ذكر شده 
كه نيروى ذخيره متشكل از اعضاى متخصص 
و كارآزموده اى هم براى شرايط اضطرارى 
تشكيل شده است. هزينه هاى اين گروه ذخيره 
از محل اعتبارات مالى مقابله با بيمارى هاى 
واگير و با استفاده از يك سيستم سازماندهى 
و مديريتى نوين در اين زمينه تامين مى شود. 
ديگر هدف سازمان بكارگيرى علوم اجتماعى 
و مردم شناسى در جهت تشويق عموم به 

مشاركت در امور سازمان است.
موج اخير شيوع ابوال در سييرالئون، گينه 
وليبريا جان بيش از 10هزار نفر را گرفت 
و از پاييز 2013 تا كنون 25 هزار نفر ديگر 
را هم آلوده كرده است. منتقدان مى گويند، 
سرعت عمل پايين سازمان در حل مسائل 
عمده وعملكرد ناهماهنگ آن دركشورهاى 
آسيب ديده باعث ايجاد بى اعتمادى در بين 

مردم شده است.
بنابر متن بيانيه، سازمان از وضع قوانين 
بين المللى وملزم كردن اعضا به آمادگى كامل 
به جد  واگيردار  بيمارى هاى  جهت شيوع 

حمايت مى كند.
 26 به  آن  تنظيم  تاريخ  كه  بيانيه  اين 
نشست  در يك  بازمى گردد،  فروردين  ماه 
عادى سياست گذاران سازمان تدوين شده 
است. صاحب نظران مى گويند كه با وجود 
آنكه ايجاد چنين تغييراتى در سطوح باالى 
سياست گذارى سازمان حياتى است، ولى تهيه 
پيش نويس طرح سخت تر از آن است كه به 

نظر مى رسد وتازه آغاز شده است.
هيئت اجرايى سازمان از نمايندگان 34 
كشور تشكيل شده است و در ابتداى سال 
جارى ميالدى به اتفاق قطعنامه اى را صادر 
كردند كه به موجب آن  سازمان جهانى بهداشت 
موظف است كه ظرفيت هاى اجرايى خود را 
در شناسايى وتشخيص و كنترل بيمارى هاى 
اورژانس  همينطورموقعيت هاى  و  واگير 
افزايش دهد. اسفندماه گذشته، دكتر چان 
كارگروهى از متخصصين خارج ازسازمان 
جهانى بهداشت را براى ارزيابى عملكرد اين 
سازمان در مواجهه با ابوال بكار گمارد كه 

هنوز مشغول كار هستند.
اجرايى  بودجه الزم جهت  است،  قرار 
كردن موارد ذكرشده در بيانيه فوق ماه آينده 
در مجمع عمومى ساالنه اعضا سازمان كه 
نمايندگان 194 كشور عضو در آن شركت 
براى تصويب مورد شور  خواهند داشت، 

قرارگيرد.
پس از آنكه شيوع سريع و ناگهانى ابوال 
ضعف اين نهاد بين المللى را آشكار ساخت، 
راهكارهاى متنوع و متعددى جهت تشكيل 
با موقعيت هاى  نهادى نوين براى مواجهه 
اضطرارى ارائه شده است. بيانيه منتشرشده 
نخستين پاسخ به اين پيشنهادهاى متعدد است. 
در اولين پيشنويس اين بيانيه جمله اى بود كه 
در نسخه هاى بعدى حذف شد: «ما تحقير 

شديم و از آن درس آموختيم.»
منبع: گاردين

سازمان جهانى بهداشت 
چابك تر مى شود

دولت آمريكا ميزان فلورايد آب آشاميدنى 
را كاهش مى دهد

ميزان فلورايد را 
پايين بياوريد!
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ساعت براى همه مردان تيك تاك مى كند و با هر 
تيك آن تغييراتى اتفاق مى افتد. براى افرادى كه 
توانسته اند از مشكالت پزشكى اساسى اجتناب 
كنند، اين تغييرات كند و تدريجى است، اما اين 
تغييرات به يكديگر اضافه مى شوند. در اين مطلب 
به تاثيراتى مى پردازيم كه پيرى بر روى بدن شما 
ايجاد مى كند - اگر تسليم شويد و اجازه دهيد تا 
روزگار آسيب هاى خودش خود را به شما وارد 
كند،  برخى تغييرات مرتبط با پيرى خيلى زود و 
در دهه سوم زندگى آغاز مى شوند. براى مثال بعد 
از سن 25 تا 30 سالگى ميانگين حداكثر ضربان 
قلب براى مردان حدود يك تپش در دقيقه، در هر 
سال و اوج ظرفيت پمپاژ قلب 5 تا 10 درصد در 
هر دهه زندگى، كاهش مى يابد. به همين دليل يك 
قلب سالم 25 ساله 2/5 ليتر اكسيژن در دقيقه پمپ 
كرده، اما براى يك قلب 65 ساله اين ميزان نمى تواند 
به بيشتر از 1/5 ليتر در دقيقه برسد و يك قلب 
80 ساله حتى اگر فاقد بيمارى باشد، تنها حدود 
يك ليتر در دقيقه مى تواند پمپاژ كند. به عبارت 
ساده تر اين كاهش ظرفيت هوازى مى تواند، باعث 
شود كه حتى با انجام فعاليت هاى روزانه با شدت 

متوسط خستگى و تنگى نفس بروز كند.
با شروع ميا نسالى رگ هاى خونى مردان شروع 
به سخت شدن مى كند و فشار خون نيز اغلب 
افزايش مى يابد. خون فرد دستخوش تغيير مى شود، 
به طورى كه چسبنده تر (غليظ تر و چسبنده تر) شده 
و گردش آن در بدن با وجود كاهش تعداد اكسيژن 
حمل شده به وسيله گلبول هاى قرمز خون سخت تر 
مى شود.  بسيارى از مردان در ميانسالى افزايش 
وزن پيدا مى كنند و هر سال در حدود 1/8 كيلوگرم 
وزن شان اضافه مى شود. اما از آنجايى كه عضالت 
مردان در حدود 40 سالگى شروع به تحليل رفتن 
مى كند، همه اين وزن اضافى به دست آمده چربى 
است. اين چربى اضافه موجب افزايش LDL يا 
كلسترول بد و كاهش ميزان HDL يا كلسترول 
خوب مى شود. اين موضوع همچنين به علت افزايش 
ميزان قند خون به ميزان 6 واحد در هر دهه از 
زندگى و بروز ديابت نوع 2 كه به طرز ناراحت 
كننده اى در شهروندان مسن تر رايج است، كمك 

مى كند. تحليل رفتن عضالت ادامه پيدا مى كند و 
سرانجام تا 50 درصد كاهش مى يابد كه با ضعف 
و ناتوانى همراه است. در   همان زمان عضالت و 
رباط ها خشك و سفت مى شوند. با اين وجود 
مردان، نسبت به زنان كه با افزايش سن كلسيم 
استخوانى خود را از دست مى دهند و بيشتر در 
معرض خطر شكستگى هستند، كمتر در معرض 

خطر پوكى استخوان قرار دارند. 
يك دليل كاهش توده عضالنى و تراكم استخوان 
كاهش هورمون مردانه تستوسترون است كه حدود 
يك درصد در هرسال بعد از 40 سالگى كاهش 
مى يابد. با وجودى كه بسيارى از مردان داراى سطح 
طبيعى تستوسترون و ظرفيت توليد مثلى در ادامه 
زندگى هستند، بسيارى از آنها كاهشى تدريجى در 

ميل و قدرت جنسى را تجربه مى كنند. 
سيستم عصبى نيز در طول زمان تغيير مى كند. 
رفلكس ها كند تر، هماهنگى حركات دچار اختالل 
مى شود و فراموشى و خطاى حافظه اغلب در 
زمان هاى آشفتگى به ناگهان خود را نشان مى دهد. 
فرد به طور متوسط كمتر از زمان جوانى مى خوابد، 
به طورى كه حتى نياز به تنظيم زنگ ساعت براى 
بيدار شدن ندارد. جاى تعجب ندارد كه با اين  

كندتر شدن بدن، روحيه هم نزول كند. 
بى رحمانه به نظر مى رسد، اين تغييرات براى 
مردان سالم نيز اتفاق مى افتد. مردان دچار مشكالت 
پزشكى زود تر شروع به پير شدن مى كنند و كاهش 

فعاليت  هاى بدنى در آنها حتى بيشتر است. 
هيچ انسانى نمى تواند زمان را متوقف كند، اما 
هر كسى مى تواند روند آن را كند تر كند. پژوهش ها 
نشان مى دهد كه بخش بزرگى از تغييرات مرتبط 
با افزايش سن به علت به كار نگرفتن و استفاده 

نامناسب از بدن ايجاد مى شود.
اينها اطالعات جديدى هستند، اماخردمندى 
دكتر ويليام بوچان، پزشك اسكاتلندى در قرن 
اظهار  كه  مى دهد  قرار  تاييد  مورد  را  هجدهم، 
داشته كه از بين همه عواملى كه دست به دست 
هم داده تا موجب شوند كه زندگى يك فرد كوتاه، 
سخت و فالكت بار باشد، هيچ كدام تاثيرگذار تر 
از نياز به فعاليت بدنى مناسب نيستند. در   همان 
زمان جان گى، شاعر بريتانيايى، هم بااين عقيده 
موافق بود و مى گفت: «ورزش آخرين وسيله دفاعى 

جوانان است.»  ورزش سرچشمه جوانى نيست، اما 
اكسيرى مناسب براى طوالنى شدن عمر و پايدارى 
بيشتر به خصوص به عنوان بخشى از يك برنامه 
جامع زندگى است. يك مطالعه منحصر به فرد در 
تگزاس نشان مى دهد كه ورزش چقدر مى تواند 

اهميت داشته باشد.

عاقبت افتادن در بستر 
پنج مرد سالم در سال 1966 براى يك مطالعه 
پژوهشى در دانشكده پزشكى دانشگاه تگزاس 
داوطلب شدند. همه آنها مجبور به گذراندن 3 
هفته از تعطيالت تابستانى شان در حالت استراحت 
در بستر بودند. اما هنگامى كه آنها در انتهاى اين 
كارآزمايى بستر را ترك كردند، خيلى خوب به 
نظر نمى رسيدند. پژوهشگران، با آزمايش مردان 
قبل و بعد از ورزش، تغييرات ويران كننده اى نظير 
ضربان قلب سريع تر در زمان استراحت، فشار 
خون سيستوليك باال تر، كاهش حداكثر ظرفيت 
پمپاژ خون، افزايش چربى بدن و كاهش قدرت 

عضالنى را مشاهده كردند. 
تنها در طى 3 هفته اين داوطلبان 20 ساله بسيارى 
از خصوصيات فيزيولوژيكى مردانى با سنى دو برابر 
خودشان را بروز دادند. خوشبختانه كار دانشمندان 
به اينجا ختم نشد. در عوض آنها افراد را در يك 
برنامه ورزشى 8 هفته اى قرار دادند. ورزش باعث 
جبران و معكوس كردن اثرات تخريبى استراحت 
در بستر شد، تا آنجايى كه برخى سنجش ها بعد از 

تمرين هاى ورزشى بهتر از هميشه بودند. 
عواقب  از  نمايشى چشمگير  داالس  مطالعه 
مضر استراحت در بستر بود. اين درسى است كه 
در عصر مسافرت هاى فضايى هم دوباره آموخته 
شده و به تغيير كارورى پزشكى با تشويق بيماران 
به بازگشت زود هنگام براى انجام فعاليت هاى 
بدنى بعد از اعمال جراحى يا بيمارى، كمك كرده 
است. پژوهشگران دانشگاه تگزاس30 سال بعد با 
پرداختن دوباره به اين سوال، نيز قادر به بررسى 

تعامل بين ورزش و پيرى شدند.

نگاه دوم
همگى افراد اصلى داوطلب در مطالعه موافقت 
كرده بودند كه دوباره در 50 سالگى تحت بررسى 

قرار بگيرند. هر پنج نفر سالم باقى مانده بودند و 
هيچ كدامشان نياز به دريافت دارو در بلند مدت 
نداشتند. با اين حال، اين فاصله زمانى 30 ساله 
كامال هم با آنها مهربان نبوده است. اين مردان در 
طى اين سال ها حدود 23 كيلوگرم يا به ميزان 20 
درصد وزن شان نسبت به 20 سالگى افزايش پيدا 
كرده بود. چربى متوسط بدن آنها به دو برابر يعنى 
از 14 درصد به 28 درصد وزن بدنشان رسيده 
آنها دچار آسيب  قلبى  به عالوه، عملكرد  بود. 
شده بود، به طورى كه افزايش در ميزان ضربان 
قلب در زمان استراحت و كاهشى در حداكثر 
ظرفيت پمپاژ قلب رخ داده بود. از لحاظ كاركرد 
قلبى، هر چند ميزان آسيب ناشى از گذر زمان 
اين  نبود،  بى تحركى  از  ناشى  آسيب  به شدت 
مردان در 50 سالگى در شرايطى بسيار پايين تر 
از بيست سالگى خود قرار داشتند، اما آنها حتى 
در اين سن و سال به ناتوانى زمانى كه در سال 
1966 كه سه هفته را در بستر گذراندند، نبودند. 
پژوهشگران از داوطلبان 50 ساله نخواستند كه 
3 هفته در در بستر بگذرانند، زيرا  اين موضوع 
مى توانست، بسيار خطرناك باشد. اما آنها از اين 
مردان خواستند تا يك برنامه ورزشى را شروع 
تدريجى 6  برنامه  به طور عاقالنه يك  و  كنند 
پياده روى، آرام دويدن و دوچرخه  ماهه شامل 
سوراى را به جاى آن دوره 8 هفته اى فشرده در 

20 سالگى براى آنها ترتيب داند.
اين تمرين استقامتى آهسته، اما پيوسته پيروز 
ميدان بود. اين مردان در پايان دوره شش ماهه 
به طور متوسط تنها حدود 5/4 كيلوگرم كاهش وزن 
داشتند اما ميزان ضربان قلب در زمان استراحت 
و فشار خون آنها و حداكثر ميزان پمپاژ قلبى آنها 
به ميزان پايه در زمان 20 سالگى بازگشته بود. 
در مجموع اين تمرين هاى ورزشى 100 درصد 
كاهش توان هوازى مربوط به 30 سال افزايش 
سن را جبران كرده بود. با اين همه ورزش در اين 
زمان موجب دستيابى به اوج عملكردى كه بعد از 
8 هفته فعاليت بدنى در سن 20 سالگى مشاهده 
شده بود، نشد، بنابراين ساعت تيك تاك مى كند 
و زمان در گذر است، اما ورزش سير تاثيرات 

گذر زمان بر بدن ما را كندتر مى كند.
ادامه دارد...

بهداشتتندرستى

12  نكته تغذيه و تناسب 
بدنى در باردارى (2)

زمانى كه اخبار شيوع بيمارى هاى ناشى 
از غذا منتشر مى شود، معموال شركت هاى 
بزرگ غذايى با رستوران هاى زنجيره اى 
مقصر هستند، اما به همين ميزان- شايد 
حتى بيشتر- احتمال دارد كه با آلودگى 
مواد غذايى در آشپزخانه تان مواجه شويد.  
دسترس  در  مواد غذايى  معموال  گرچه 
مى توانيد  اما شما هم  ايمن هستند،  ما 
كارهايى انجام دهيد تا از بروز مشكالت 
احتمالى جلوگيرى كنيد. عادات شما در 
آماده كردن مواد غذايى ممكن است، در 
داشته  نقش  مواد غذايى  آلودگى  ايجاد 
باشند. مهم ترين مقصرها در آشپزخانه  در 

آلودگى مواد غذايى اينها هستند:
دست هاى   1
شستن  شما: 
به طور  دست هايتان 
كامل و مكرر بهترين 
راه براى پيشگيرى از 
در  آلودگى  انتشار 

كافى  فقط  البته  است.  آشپزخانه تان 
به  آبى  اصطالح  به  كه  نيست 
بايد  بلكه  بزنيد.  دست هايتان 
بشوييد،  صابون  با  را  دست هايتان 
دست هايتان را به هم بماليد و آبكشى 
كنيد. حواستان به پاك كردن شير آب 
هم باشد. اگر مرغ را براى پختن آماده 
كرده ايد و عصاره آن روى دست  هايتان 
باقى مانده است، بار اول كه شير را باز 
را  آلوده تان  دست هاى   تا  مى كنيد 
مى شود.  آلوده  هم  آب  شير  بشوييد، 
را  دست هايتان  آنكه  از  پس  بنابراين 
با  هم  را  آب  شير  است  بهتر  شستيد، 

مواد ضدعفونى پاك كنيد.
حوله هاى   2
يك  پارچه اى: 
نشان  اخير  بررسى 
حوله هاى  كه  داده 
از  يكى  آشپزخانه 
كانو هاى اصلى آلودگى 

را  افرادى  پژوهشگران  متقاطع هستند. 
بدون  كه  دادند  قرار  مشاهده  مورد 
شستن دست هايشان از حوله براى پاك 
كردن آنها استفاده مى كردند و بعد همان 
دست هايشان  شستن  از  پس  را  حوله 
براى خشك كردن آنها به كار مى بردند 
و به اين ترتيب دوباره دست هايشان را 
آلوده مى كردند. استفاده از حوله يكسان 
براى خشك كردن ظرف ها، پاك كردن 
دست ها و تميز كردن سطوح  باكترى ها 

را به همه اين سطوح منتشر مى كند. 
اگر از حوله هاى پارچه اى استفاده مى كنيد، 
يكى را فقط براى خشك كردن دست ها 
كردن  خشك  براى  فقط  را  ديگرى  و 
را  حوله  ها  اين  ببريد،  كار  به  ظرف ها 

به طور روزانه بشوييد.
اسفنج ها:   3
اسفنج هاى ظرفشويى 
براى  مناسب  محلى 
است.  باكترى ها  رشد 
براى اينكه بتوانيد بدون 
از  آلودگى  ايجاد  خطر 

راه حل  كنيد،  استفاده  اسفنج ها  اين 
ضدعفونى كردن آنها در مايكروويو است. 
در  ثانيه   20 براى  و  كنيد  تر  را  اسفنج 
مايكروويو بگذاريد تا باكترى هاى زيانبار 

جاى گرفته درون آنها از بين بروند.
تلفن هاى   4
همراه و تبلت ها: 
الكترونيكى  وسايل 
هر  در  است،  ممكن 
جاى خانه - از جمله 
در آشپزخانه باشند، در 

به  مواد غذايى  كردن  آماده  هنگام   آنجا 
آسانى ممكن است با باكترى ها و ساير 
ميكروارگانيسم ها آلوده شوند. بنابراين 
متوقف  آشپزخانه  در  را  كارتان  اگر 
مى كنيد تا به سراغ تلفنتان برويد،  پيش 
از بازگشتن براى ادامه آماده كردن غذا 

دست هايتان را بشوييد.»
Yahoo Health :منبع

 ترجمه: مصطفى صداقت

اگر در نيمه هاى شب حالتان بد شود، احتماال 
همسر يا يكى از اعضاى خانواده خود را بيدار 
مى كنيد و حتى فرداى آن روز به محل كار خود 
اطالع خواهيد داد كه به علت بيمارى در محل 
كار حضور نخواهيد يافت، اما بعضى از افراد 
پس از آنكه كه احساس ناخوشى مى كنند، فورا 
ايميلى را براى پزشك خود مى فرستند تا او را از 
وضعيت خود آگاه سازند. در تحقيقى كه به تازگى 
انجام گرفته است، محققان دريافته اند كه چنين 
رابطه متقابل ميان پزشك و بيمار باعث بهبود 
سالمتى بهتر و زودتر بيمار شده است. در ادامه 
اين نوشته قصد داريم تا به 10 راهكار ساده براى 

بهبود رابطه بيمار با پزشك بپردازيم.
1. خود را براى ويزيت آماده كنيد. اين آمادگى 
فقط به معناى اين نيست كه سر وقت در محل 
بايد  مالقات  اين  براى  شويد.  حاضر  مالقات 
داروهاى مصرفى و همچنين يادداشتى درباره 
مشكالت و نگرانى هاى مربوط به سالمتى خود 

به همراه داشته باشيد.
2. مشكالت خود را الويت بندى كنيد.از آنجايى 
كه پزشكان وقت كمى دارند، بهتر است به ترتيب 
اولويت، ليستى از مشكالت سالمتى خود تهيه 

كنيد. اگر امكان رسيدگى به تمام اين مشكالت 
در يك جلسه وجود ندارد، از دكتر خود بخواهيد 

يك قرار مالقات ديگر به شما بدهد.
3. با پزشك خود نه تنها در مورد بيمارى خود 
بلكه در مورد نگرانى اصلى خود نيز صحبت 
كنيد. بيشتر بيمارها فقط در مورد بيمارى خود 
صحبت مى كنند (براى مثال در مورد درد زانوى 
خود با پزشك صحبت مى كنند) اما اين نكته را 
بايد گفت كه نگرانى هاى حاصل از بيمارى (براى 
مثال نگرانى در مورد نياز به عمل جراحى زانو) نيز 
داراى اهميت هستند و پزشكان طورى آموزش 
ديده اند كه مى توانند نسبت به اين نگرانى هاى 

بيمار نيز واكنش نشان دهند.
4. هنگام ترك مطب پزشك مطمئن شويد كه 
اطالعات الزم را به دست آورده ايد. بسيارى 
از بيماران نحوه مصرف دارو و ديگر روش هاى 
درمان را خوب متوجه نمى شوند و فكر مى كنند 
كه اگر دوباره در مورد اين موضوع ها سوال كنند، 
پزشك آنها ناراحت خواهد شد، اما تحقيقات 
نشان داده است كه اگر بيمارى يك سوال را 
دو بار بپرسد، پزشك او با قوت بيشترى به 

او پاسخ خواهد داد.  
5. صحبت هاى پزشك خود را ضبط كنيد 
يا از شخصى بخواهيد كه صحبت هايش 

را يادداشت كند. غالبا در مالقات با يك پزشك 
حرف هاى زيادى رد و بدل مى شود و از آنجايى 
كه ممكن است، بعد همه اين موارد را به ياد 
نياوريد، بهتر است صحبت هاى پزشك، ضبط 

يا يادداشت شوند.
6. از پزشك خود بخواهيد كه چگونه مى توانيد 
با او در تماس باشيد. از آنجايى كه ممكن است، 
پس از ويزيت بيمار دوباره دچار يك مشكل شود، 
بهتر است به گونه اى با پزشك خود در تماس 

باشد تا او را از وضعيت خود آگاه سازد.

سالمت  الكترونيك  پرونده  از  استفاده   .7
(EHR) را ياد بگيريد. اگر در مطب پزشك 
شما از پرونده الكترونيك سالمت استفاده مى شود، 
نحوه استفاده از آن را ياد بگيريد تا به راحتى به 

آن دسترسى پيدا كنيد.
8. اگر به پزشك ديگرى مراجعه كرده ايد به 
پزشك خود بگوييد. اگر بنا به داليلى به يك 
پزشك ديگر مراجعه كرده ايد، به پزشك خود 
بگوييد تا او نيز از آنچه كه آن دكتر گفته يا انجام 

داده آگاه باشد.
9. اگر پزشك شما نيازهاى شما را برطرف 
نمى كند، موضوع را يادآورى كنيد. اگرچه 
افراد  از  بسيارى  براى  نكته اى  چنين  گفتن 
سخت است، اما بسيارى از پزشكان به يادآورى 
نيازدارند تا براى درمان بيمار تالش بيشترى 

به خرج دهند.
10. پزشك ديگرى پيدا كنيد. اگر پس از مدتى 
متوجه شديد كه پزشك شما تاثيرى در سالمت 
شما به وجود نياورده است، اين حق را داريد كه 
پزشك خود را تغيير دهيد. به طور كلى، اگر به 
مهارت و توانايى بالينى پزشك خود شك پيدا 
كرديد و احساس كرديد كه رابطه خوبى با او 

نداريد، به دنبال پزشك ديگرى باشيد.
EverydayHealth :منبع

10 راه ساده براى بهبود رابطه خود با پزشك 
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سالم  غذاى   7

داشته  دسترس  در 
باشيد: در همه اوقات 
سالم  ميان وعده هاى 
داشته  دسترس  در 
اين  خوردن  باشيد. 

ميان وعده ها در هفته هاى اول باردراى 
راهى عالى براى تامين انرژى و كاستن 
جمله  از  است.  صبحگاهى  تهوع  از 
ميان وعده هاى خوب مى توان به گردوى 
برزيلى، تخمه كدو، هلوى ارگانيك، ماهى 
سالمون يا آزاد آب پز شده اشاره كرد. 
اين ميان وعده ها تمايل شما به خوردن 
دلتان  هنگامى  را  سالم  كمتر  غذاهاى 

ضعف مى رود، كاهش مى دهند. 
و  نكنيد  مقايسه   8

نااميد نشويد: خودتان 
را با ساير افراد مقايسه 
نكنيد؛ برخى از زنان 
ممكن است، باردارى 
را فقط با اندكى ورم 

قوزك پا بگذرانند و ديگران ممكن است، 
در سه ماه اول به شدت ورم كنند و 
وضعيت ناراحت كننده اى داشته باشند. 
اگر احساس آشفتگى و ناراحتى روحى 
مى كنيد، ممكن است طب سوزنى يا ساير 
درمانگران مكمل به شما كمك كنند تا 

احساس بهترى پيدا كنيد.
طبيعت:  مادر   9

خوردن غذاهاى طبيعى 
براى  راه  كارآمدترين 
دريافت  تضمين 
از  گسترده اى  طيف 
و  آنتى اكسيدان ها 

غذاهاى  مصرف  رساندن  حداقل  به 
فراورى شده و قندها است. پختن مقدار 
زيادى سوپ يا استفاده از آرام پز راهى 
عالى براى از پيش برنامه ريزى كردن و 
پرهيز از دشوارى پخت و پز پس از يك 

روز كارى طوالنى است.
10 مادر بهتر از همه 

راهنماى  مى داند: 
به  باشيد؛  خودتان 
ياد  ديگر  عبارت 
بگيريد كه شم خودتان 
را تقويت كنيد و مادر 

راهنماى درون تان را كه مى داند، چه چيزى 
براى شما و نوزادتان مناسب است، فعال 
كنيد. اگر به شم خودتان اطمينان نداريد، 
آنگاه به دنبال مشاوره با كارشناسان يا 
يك دوست معتمد برويد. سعى نكنيد از 
شمار بيش از حد از افراد سوال كنيد، در 
اين صورت فقط ممكن است، توصيه هاى 

متناقضى را دريافت كنيد.
را  ميوه هايتان   1 1

منجمد كنيد: قطعات 
كوچكى از ميوه هايى 
زغال  انگور،  مانند 
توت فرنگى  اخته، 
دونيم شده يا تكه هاى 

آناناس را بشوييد و آنها را در  فريزر 
بگذاريد. هنگامى دلتان چيزى شيرين 
ارضاى  براى  مى توانيد  مى خواهد، 
تمايل تان به شيرينى اين ميوه هاى منجمد 

را امتحان كنيد.
12 روده تان را تغذيه 

نيروگاه  روده  كنيد: 
و  براى شما  سالمتى 
نوزادتان است. تقريبا 
70 درصد از دستگاه 
ايمنى شما در روده تان 

قرار دارد و در اينجاست كه جذب  و 
مى گيرد.  صورت  موادمغذى  توليد 
مصرف يك ماده غذايى پروبيوتيك با 
كيفيت باال به خصوص در سه ماهه سوم 
زايمان  براى  شما  آمادگى  به  باردارى 
كمك مى كند. شواهد نشان مى دهد كه 
باكترى هاى مفيدى كه در حين زايمان به 
وسيله نوزاد دريافت مى شوند، خطر دچار 
شدن بعدى او به بيمارى هاى آتوپيك مانند 

آسم يا اگزما را كاهش مى دهند.
Yahoo Beauty :منبع

خطـراتـى كـه در 
آشپزخانه براى سالمت 
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مى گيرد؟
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5 دست باال گرفتن ميزان كالرى مصرفى كه 

تردميل نشان مى دهد. بايد مراقب باشيد تا شماره  
كالرى مصرفى روى صفحه ماشين هاى ورزشى 
براى فعاليت هوازى گمراه تان نكند. اين شماره 
تنها يك تخمين كلى است و متغيرهاى گوناگونى 
بر آن موثرند. ممكن است صفحه نمايش ماشين 
بگويد شما 500 كالرى سوزانده ايد، اما تنها 250 
كالرى سوزانده باشيد. اين امر به خصوص در 
موارد «فريب خوردن» ماشين، مانند تكيه دادن 
روى ميله هاى نگهدارنده آن، صدق مى كند. اگر 
صرفا كامپيوتر را مالك قرار دهيد كه براساس 
سرعت و شمار چرخش ها كالرى مصرفى را 
محاسبه مى كند، ممكن كمتر از حد الزم فعاليت 

جسمى انجام دهيد.

6 تمرين براى الغرى موضعى. ادعاها درباره 

تضمين كردن كاهش چربى موضعى يا الغرى 
موضعى در شكم يا باسن را به كلى فراموش 
كنيد. كارشناسان مى گويند ژنتيك عامل اصلى 
ابتدا  تعيين جايى است كه بدن چربى در  در 
برداشته  آن  از  يا چربى  مى يابد  تجمع  آن  در 
كالرى  سوزاندن  بر  بايد  صرفا  شما  مى شود. 
بيشتر با انجام يك برنامه تمرينى متعادل متمركز 
شويد. در نهايت با كاهش وزن كلى بدنتان، همه 

بخش هاى بدن الغر مى شوند.

7 زود شروع كردن برنامه ورزشى يا فشار 

بيش از حد به خود آوردن. شروع زودهنگام 
قبلى  مراحل  آنكه  از  قبل  برنامه ورزشى  يك 
آمادگى بدنى را گذرانده باشيد، عالوه احتمال 
دردناكى  باعث  است  ممكن  آسيب ديدگى ها، 
شديد بدن شود. احساس دردناكى به خودى 
خود بدن نيست؛ در واقع اين احساس دردناكى 
نشانه اى است كه بدنتان د رحال ساختن عضله 
است. اما فعاليت جسمى بيش از حد، به خصوص 
اگر زودهنگام باشد، ممكن است باعث شود شما 
انگيزه تان براى ادامه ورزش را از دست بدهيد. 
يك عالمت ديگر فشارآمدن بيش از حد بر بدن 
در حين تمرينات، احساس ضعف و خستگى 
باقيمانده  در  فعاليت هايتان  ميزان  بر  كه  است 
از  مجموع  در  و  گذاشت،  خواهد  تاثير  روز 
لحاظ سوزاندن كالرى ضرر خواهيد كرد. ميزان 
كالرى كه شما در طول يك ساعت تمرين در 
سالن ورزشى مى سوزانيد، بسيار كمتر از ميزان 
كالرى  هايى است كه در طول 23 ساعت ديگر 
يك  اين  در  بايد طورى  بنابراين  مى سوزانيد. 
ساعت تمرين كنيد تا ميزان كالرى مصرفى تان 
در بقيه روز هم افزايش يابد. راه حل اين است 

كه برنامه اى مختص خودتان براى تمرينات تان 
داشته باشيد. بسيارى از سالن هاى ورزشى داراى 
برنامه هاى كامپيوترى هستند كه دقيقا همين كار 
كاركنان  كامپيوتر،  وجود  عدم  در  مى كند.  را 
سالن ممكن است بتوانند به شما كمك كنند. 
ممكن است سالنى كه عضو آن هستيد، جلسات 
دوره اى تمرين دادن شخصى را با همان حق 
عضويت معمول، در اختيار بگذارد، بنابراين در 

اين باره سوال كنيد.

8 تكنيك نامناسب ورزش كردن. اگر ندانيد 

چگونه از يك ماشين ورزشى استفاده كنيد يا 
تمرينى را به درستى انجام دهيد، ممكن است به 
خاطر اين فقدان مهارت آنقدرها كه انتظار داريد 
كالرى نسوزانيد. همچنين درست انجام ندادن 
بينجامد  به آسيب ديدنتان  تمرين ممكن است 
و در نتيجه ديگر نتوانيد به تمرين  ادامه دهيد 
اين مشكل  و كالرى هاى اضافى را بسوزانيد. 
به خصوص هنگامى مطرح مى شود كه فرد بر 
گذشته  در  كه  تكنيك هايى  با  تمرينات  انجام 
كه  است  شده  معلوم  اكنون  و  است،  آموخته 
نادرست هستند، اصرار مى ورزد. علوم ورزشى 
از  را  بسيارى  تحوالت  گذشته  دهه  چند  در 
گذرانده اند، و ماشين هاى ورزشى نيز تغييرات 

زيادى كرده اند.
كاركنان  از  يكى  از  يا  مشكل  اين  حل  براى 
باتجربه سالن بخواهيد تا به همراه شما تمرين 
كند، يا براى يكى دو جلسه از يك تمرين دهنده 

شخصى استفاده كنيد.

9 كارنكردن با يك فرد حرفه اى كه مجوز يك 

سازمان ورزشى معتبر را دارد. يك تمرين دهنده 
حرفه اى به شما كمك خواهد كرد تا هيچكدام از 
اشتباهاتى را كه در باال ذكر كرديم، مرتكب نشويد. 
تمرين دهنده شخصى تضيمنى براى آن است كه 

شما حداكثر بهره را از تالش هايتان ببريد.
با  متناسب  تمرينى  برنامه  اينكه  براى  بنابراين 
نيازهايتان طراحى كنيد، بهتر است كمك گرفتن 
از يك تمرين دهنده شخصى مجوزدار يا يكى از 
كاركنان باتجربه سالن را در نظر داشته باشيد.

نجات  سردرگمى  را  شما  تمرين دهنده  اين 
با  متناسب  شخصى شده  برنامه  يك  مى دهد، 
نيازهاى خاص شما تدوين مى كند، و ترتيبى 
انجام  به درستى  را  تمرينات  مى دهد كه شما 
دهيد- و حتى ممكن است براى داشتن يك رژيم 
غذايى مناسب- كه عامل مهمترى در مشكل اضافه 

وزن شماست- به شما راهنمايى كند.
WebMD :منبع

روانشناسى

خودانگاره يعنى كه شما چگونه خودتان 
را به تصور در مى آوريد. اين تصوير در 
طول زمان از برداشت هاى شما از خودتان 
ساخته مى شود. نكته شگفت انگيز اين است 
كه خودانگاره يك فرد ممكن است كامال 
با تصويرى باشد كه ديگران از  متفاوت 
ممكن  كه  افراد  از  برخى  دارند.  فرد  آن 
است از نگاه ديگران هم مزايا هوش، قيافه 
داشته  را  مالى  و  فردى  موفقيت  خوب، 
باشند، اما تصوير ذهنى منفى از خودشان 
داشته باشند. بر عكس ممكن است افرادى 
زندگى بسيار مشكلى و سختى هاى بسيارى 
را از سر گذرانده باشند، اما خودانگار بسيار 
مثبتى داشته باشند. با رعايت اين توصيه ها 

خودانگاره سالمى از خود بسازيد:
 فهرستى از خصوصيات مثبتى كه در 
خودتان مى بينيد، تهيه كنيد. از نزديكان و 
عزيزان تان بخواهيد كه خصوصيات مثبتى 
ميان  در  شما  با  مى بينند،  شما  در  كه  را 

بگذارند.
كه  كنيد  تعيين  براى خود  را  اهدافى   
آسانى  به  بتوانيد  و  باشند  قابل دستيابى 
آنها  به  رسيدن  در  خود  موفقيت  ميزان 

تعيين كنيد.
 هر فكر تحريف  شده اى كه درباره خودتان 
داريد، را شناسايى و براى تغيير دادن آن 
تالش كنيد. توجه داشته باشيد كه چگونه 
هر برچسبى كه در دوران كودكى به شما 
زندگى  بر  است  ممكن  است،  زده شده 

فعلى شما تاثيرگذار باشد.
 خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد.

 بر اين حقيقت متمركز شويد كه شما 
شخص منحصر به فرد براى خودتان هستيد 

و پيشرفت هايتان در نظر بياوريد.  
HealthDay :منبع 

چطور خودانگاره 
سالمى ايجاد كنيم؟

تندرستى

توجه  بدون   – چيزهاى جديد  يادگيرى 
به اينكه سن شما چقدر باشد-  مى تواند 
به شما كمك كند كه حدت ذهنى خود 

را بيشتر كنيد:
 يك مهارت يا سرگرمى جديد ياد بگيريد. 
به مطالعه بپردازيد، جدول كلمات متقاطع 
حل كنيد يا براى يادگيرى موضوعى جديد 

به مدرسه شبانه برويد.
 تمرين هايى براى به كار انداختن حافظه تان 
انجام دهيد. براى مثال شمار تلفن ده نفر از 
نزديك ترين دوستان تان را به خاطر بسپاريد. 
بعد شماره تلفن ده نفر بعدى و به همين 
تالش  دهيد.يا  ادامه  را  كار  اين  صورت 
كنيد فهرست  خريدهاى روزانه خود را كه 

يادداشت كرده ايد.به خاطر بسپاريد.
حافظه   تقويت  براى  تمرين هايى   
ده  مثال  براى  دهيد.  انجام  كوتاه مدتان 
شيئ متفاوت را روى ميز بگذاريد، مثال 
دكمه، ساعت، عكس، مداد، كليد و غيره. 
ده ثانيه به خود وقت دهيد تا اين اشيا را 
به خاطر بسپاريد، بعد آنها را به پارچه يا 
كالهى بپوشانيد. با صداى بلند هر تعدادى 
از آنها را كه به ياد مى آوريد، براى خود 

بين كنيد.
را در طول روز   همه حس  هاى خود 
به كار گيريد و بر مناظر، صداها، بوها و 

طعم ها  متمركز شويد.
 باور داشته باشيد كه مى توانيد كه حافظه تان 

را قوى و دقيق نگهداريد.
 از يك تقويم يا اپليكيشن يادآور براى 
تعهدات تان  ساير  و  قرارها  يادآوردن  به 

استفاده كنيد.
 چيزى را كه تازه يادگرفته ايد، با خود تكرار 

كنيد تا بهتر آن را به خاطر بسپاريد.
HealthDay :منبع

چگونه حافظه خود را 
تقويت كنيد؟

تان ا انت ك ا ندكه ش م الغ دن ناخشهاى كه

9 اشتباه رايج ورزش در سالن هاى تناسب اندام (2)

چرا ورزش مى كنيد اما وزن كم نمى كنيد؟
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 ترجمه: محمد كيوان

به گفته كريستيان فريس باخ، معاون دبير كل 
اجرايى كميسيون  دبير  و  متحد  ملل  سازمان 
اقتصادى ملل متحد براى اروپا، مواد شيميايى 
خطرناك بخش معمول بسيارى از كارخانجات 
صنعتى را تشكيل مى دهند، اما سهل انگارى ها 
و استاندارد هاى نامناسب، سالمت و زندگى  
كارگران در تماس با آنها را در سراسر جهان 

در معرض خطر قرار داده است.
تنها در اتحاديه اروپا، روزانه 15 درصد از 
كارگران مواد شيميايى خطرناك جا به جا مى كنند 
از  از يك چهارم  بيش  آنان  از  و 19 درصد 
شيميايى  مواد  معرض  در  را  خود  كار  زمان 
خطرناك سپرى مى كنند. اين مواد مى  توانند باعث 
سرطان، نابارورى، اختالالت ژنتيكى جهش زا 
و بيمارى هاى تنفسى، آسيب دائمى يا گذرا به 
ارگان هاى حياتى بدن و بيمارى هاى پوستى  
شوند. براساس تخمين سازمان بين المللى كار، 
ساالنه بيش از دو ميليون نفر جان خود را به 
علت بيمارى هاى شغلى  ناشى  از تماس با مواد 

و عوامل شيميايى از دست مى  دهند.
البته على  رغم خطرات ناشى  از اين گونه 
مشاغل، از منافع اين مواد شيميايى نيز نبايد 
غافل بود. اين مواد، در تركيبات مواد شوينده 
و محصوالت بهداشتى، البسه، دارو ها و حتى 
مواد غذايى ما يافت مى شوند و در بسيارى از 
محصوالت صنعتى كه زندگى  ما را ساده تر، 

امن تر و راحت تر مى كنند، كاربرد دارند.
در اوسط دهه 1990 ميالدى، جامعه جهانى  
به اين اتفاق همگانى رسيد كه حمل و نقل و 
استفاده از مواد شيميايى خطرناك به يك سيستم 

مديريت جهانى  مستدل و دقيق نياز دارد. 
به اين ترتيب، سيستم جهانى  طبقه بندى و 
مارك گذارى مواد شيميايى (به نام جى اچ اس)، 
همچنين موسوم به نام «كتاب بنفش»، در دبيرخانه 
كميسيون اقتصادى ملل متحد طراحى شد، در 
سال 2002 به تصويب رسيد و در حال حاضر 

در 68 كشور جهان از جمله آرژانتين، بوليوى، 
برزيل و اياالت متحده، تمام كشورهاى عضو 
كشورهاى اتحاديه اروپا، سوئيس، گامبيا، نيجريه، 
سنگال، زامبيا، استراليا، چين، اندونزى و فيليپين 

درحال اجرا است.
با استناد به سيستم جى اچ اس، اگركشورى 
يك ماده شيميايى به خصوص را سرطان زا، سمى 
يا قابل اشتعال معرفى  كند، در ساير كشورها 
بنابراين،  شد.  شناخته خواهد  چنين  اين  نيز 
توليدكنندگان مواد شيميايى مجبور به پيروى از 
معيار هاى طبقه بندى و برچسب گذارى متفاوت 
نيستند و اين نشان دهنده تاثيرات مثبت اقتصادى 
اين سيستم است، اما مهم تر از همه، كارگرانى 
هستند كه به لطف پيكتوگرام هاى جهانى  كه 
سطوح مختلف خطر (از يك محرك پوستى ساده  
تا يك ماده شيميايى كشنده) را آشكار مى كنند، 
از سطوح متفاوت حفاظتى بهره مند شده اند. در 
سال 2012 اداره كل ايمنى و بهداشت شغلى  
اياالت متحده آمريكا اعالم كرد كه اجراى اين 
سيستم در محيط كار، ايمنى 43 ميليون كارگر 
را افزايش مى  دهد. منافع اقتصادى آن نيز ساليانه 
266 ميليون دالر، همراه با 585 ميليون دالر 
جبران درآمدهاى ناشى  از زيان هاى آسيب و 
بيمارى كارمندان برآورد شد. سازمان جهانى غذا 
و كشاورزى و سازمان بهداشت جهانى نيز در 
حال حاضر در حال اجراى سيستم جى اچ اس 
در زمينه آفت كش ها هستند و تاكنون صدها 
ميليون كشاورز در سراسر جهان از آن بهره مند 

شده اند.
باخ ابراز داشت: «با توجه به اينكه تا كنون 
تنها 68 كشور از193 كشورعضو سازمان ملل 
متحد متعهد به اجراى اين سيستم شده اند، 125 
كشور باقيمانده نيز بايد هر چه زودتر به اين 
كمك  با  كه  دارم  يقين  بشوند.  ملحق  پيمان 
هم مى  توانيم با كاهش ريسك ناشى  از مواد 
شيميايى خطرناك، از جان ميليون ها مرد و زن 

محافظت كنيم.»
UN Policy :منبع

خبـــر

حفاظت شهروندان از مواد شيميايى خطرناك
به نفع همه است
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آمار هزينه كردن براى خريد داروهاى 
درمانى سرطان در جهان در سال 
دالر  ميليارد   100 مرز  از   2014
گذشت. براساس گزارش موسسه 
 ،IMS سرطان شناسى  بين المللى 
اين ميزان بيشتر از 10درصد رشد 
نسبت به سال قبل از آن را نشان 
مى دهد و البته اگر با آمار تنها پنج 
مقايسه شود، يك رشد  قبل  سال 
25 ميليارد دالرى را نشان خواهد 
داد. براساس اين گزارش در حال 
حاضر سهم ارزشى داروهاى درمان 
سرطان از كل داروهاى جهان معادل 
10/8درصد است، البته داروهايى كه 
براى تسكين عالئم همراه سرطان 
تجويز  آن  درمانى  عوارض  و 
جاى  گروه  اين  در  هم  مى شوند، 
گرفته اند (براى مثال داروهايى كه 
براى تهوع و استفراغ بيماران شيمى 
درمانى شده). البته به نظر مى رسد 
كه بخش عمده اى از اين افزايش 
قيمت كلى داروهاى سرطانى ناشى 
از داروهاى جديد و بسيار گرانقيمت 

راه يافته به بازار باشد.
كارشناسان اين موسسه پيش بينى 
داروهاى  مالى  ارزش  كه  كرده اند 
درمان سرطان در سال 2016 به 117 
ميليارد دالر و در سال 2018 به 147 
ميليارد دالر خواهد رسيد. پيش بينى 
كارشناسان اين موسسه حاكى از اين 
است كه در سال هاى بعد از اين تاريخ 
هر سال اين بازار رشد بين 6 تا 8 
درصدى را شاهد باشد. البته به نظر 
مى رسد كه رقابت شديد غول هاى 
دارويى مثل بريستول- ماير، مرك، 
شركت هاى  و  آسترازنكا  روش، 
مشابه در توليد داروهاى نسبتا مشابه، 
به خصوص داروهاى تقويت كننده 
سيستم ايمنى بدن براى مقابله بهتر 
مى تواند  سرطانى  سلول هاى  با 
را  داروها  از  گروه  اين  قيمت 

كاهش دهد.
اجرايى  مدير  اتكين،  مائورى 
بخش آمار سالمت IMS، در اين 
مورد مى گويد:« ما در مقطعى هستيم 
كه رقابتى بسيار سخت در جريان 
است. در گذشته زمانى كه داروى 
مدت ها  مى آمد،  بازار  به  جديدى 
مشابه  دارويى  تا  مى كشيد  طول 
حاال  اما  شود،  عرضه  بازار  به  آن 
ممكن است همزمان چند داروى 
با عملكرد يكسان به بازار عرضه 
شود و همين مى تواند باعث كاهش 

قيمت ها به خاطر رقابت شود.»
فروش  از كل  كه  است  جالب 
 42/2 سرطان،  درمانى  داروهاى 
 درصد مربوط به كشور آمريكا است، 
پس از اين كشور پنج كشور اروپايى 
آلمان، فرانسه، انگلستان، اسپانيا و 
ايتاليا قرار دارند. در اين پنج كشور 
سهم داروهاى درمان سرطان از كل 
داروها از  13/3درصد در سال 2010 
به 14/7 درصد در سال 2014 رسيده 
است. اين در حالى است كه در امريكا 
در همين مقطع زمانى اين آمار از 
 10/7درصد به 11/3 درصد رسيده 
ارائه شده در  است. براساس آمار 
فاصله سال هاى 2010 تا 2013 در 
كل جهان 54 داروى خاص مبارزه 
شده  عرضه  بازار  به  سرطان  با 
است  اين  جالب  نكته  اما  است، 
و  غيراروپايى  كشورهاى  اكثر  كه 
غيرآمريكايى دسترسى به اكثريت 
37 داروى عرضه شده در فاصله 

سال هاى 2009 تا 2013 ندارند.
نكته خوشحال كننده اين گزارش 
اين است كه متوسط اميد به زندگى 
پنج ساله در اكثر سرطان ها افزايش 
يافته و حتى به نظر مى رسد با داروهاى 
جديد اين آمار در آينده نزديك بيشتر 

هم شود.
 Reuters :منبع

فروش 100 ميليارد 
دالر داروى سرطان 

در سال 2014 

تصويرروزخبــر

ليديا ديويس، 23 ساله كه پيشتر به دليل ابتال به آنوركسى نوروزا به وزن 31كيلوگرم 
رسيده بود و در بخش مراقبت هاى ويژه بسترى شده بود، حاال انجمنى براى 
DailyMail  مبارزه با اين بيمارى تاسيس كرده است.           

دليل مصرف  به  انگليسى  ساله  پارى 21  الويز  از مرگ  اينترپل پس  پليس 
حالت  جهان  كشور   191 در  اينترنت،  در  شده  خريدارى  الغرى  داروهاى 
AP                  .هشدار اعالم كرد 

توماس ميگويل گوئررا به دليل آنكه مى دانسته مبتال به ايدز است، اما به شركاى 
جنسى خود اين موضوع را اطالع نداده، به 6 ماه زندان محكوم شد.

Fox News             

 ترجمه: سيما هاشمى

بهترين جاى جهان براى مادر شدن كجا 
خيريه  موسسه  گزارش  براساس  است؟ 
كشور  دهيد»  نجان  را  كودكان   » مستقل 
براى  جهان  جاى  بهترين  نروژ  اروپايى 

مادر شدن است.
براساس گزارش سال 2015 اين موسسه 
جهان  قاره  بهترين  را  اروپا  قاره  مى شود 
براى مادر شدن دانست، چرا كه در ميان 
ده كشور برتر جهان براى مادر شدن، نه 
از  استراليا  تنها  و  هستند  اروپايى  كشور 
ميان كشورهاى غيراروپايى توانسته به اين 
فهرست راه يابد. نكته جالب تر اين است كه 
هر پنج كشور اول اين فهرست كشورهاى 

حوزه اسكانديناوى هستند.
اما در نقطه مقابل چى؟ بدترين جاهاى 
جهان براى مادر شدن، حاشيه صحراى آفريقا 
است. در واقع هر ده كشور آخر اين فهرست 
كشورهاى آفريقايى هستند. سومالى بدترين 
كشور جهان از اين لحاظ ارزيابى شده است 
و جمهورى دموكراتيك كنگو و جمهورى 
و  دوم  رديف هاى  هم  مركزى  آفريقاى 

سوم را از ته جدول كسب كرده اند. نكته 
جالب اينكه نه كشور از ده كشور آخر اين 
فهرست كشورهاى درگير جنگ داخلى و 

آشوب زده هستند.
اين گزارش براساس آمارهاى سازمان 
بهداشت جهانى، بانك جهانى و آمارهاى ارائه 
شده توسط وزارتخانه هاى بهداشت كشورها 
و نيز برخى آمار سازمان ملل متحد تنظيم 
شده است. فاكتورهايى نظير آمار مرگ زنان 
به دليل باردارى، اميد به زندگى زنان، ميزان 
باسواد بودن زنان، سرانه توليد ناخالص ملى 
و ميزان مرگ و مير نوزادان و كودكان زير 5 

سال در اين گزارش لحاظ شده است. 
كارولين مايلز، مدير عامل اين موسسه، 
مى گويد:« ثروتمند بودن يا پيشرفته بودن 
يك كشور نمى تواند به تنهايى دليل داشتن 
درآمد  باشد.  خوشبخت  و  سالم  مادرانى 
ناخالص ملى و سرانه سالمت نروژ از خيلى 
كشورهاى ديگر اين فهرست پايين تر است، 
اما اين كشور سالمت مادر و نوزاد، داشتن 
مادران و رفع كليه  روحيه شاد و بشاش 
اولويت هاى  در  را  باردار  زنان  مشكالت 
سياستى خود قرار داده است و براى همين 

اين جايگاه رفيع را كسب كرده است.»
نكته نگران كننده اين گزارش افزايش 
فاصله فقير و غنى و تاثير اين موضوع بر 
سالمت مادر و كودك است. مايلز در اين مورد 
بنگالدش،  مثل  «در كشورهايى  مى گويد: 
كامبوج، هند، پرو، ويتنام و زيمبابوه خطر 
مرگ مادران و نوزادان طبقات فقير سه تا 
پنج برابر طبقات مرفه است.» اين تفاوت 
آمارى ميان سالمت مادر و نوزاد طبقات فقير 
و مرفه در كشورهاى فقير و در حال توسعه 

مشهودتر از كشورهاى پيشرفته است.
آمريكا در جدول امسال با سه پله سقوط 
نسبت به سال قبل در رده نازل سى  و سوم و 
پشت سر كشورهاى ژاپن، لهستان و كرواسى  
قرار گرفته است. آمار نشان مى دهد كه از هر 
1800 زن باردار در آمريكا يك نفر به دليل 
موارد مرتبط با باردارى فوت مى كند كه اين 
آمار باالترين آمار فوت زنان باردار در ميان 

كليه كشورهاى پيشرفته جهان است.
تفاوت ميان آمار مرگ و مير نوزادان و 
كودكان زير پنج سال در جهان هم بسيار 
معنادار است. در 10 كشور اول اين فهرست 
احتمال مرگ كودكان زير 5 سال يك مورد 

از هر 290 نوزاد زنده متولد شده است، اين 
در حالى است كه اين آمار در پنج كشور 
انتهايى فهرست يك مورد از هر 8 نوزاد 

زنده متولد زنده است.
در ميان 24 شهر ثروتمند جهان واشنگتن 
آمريكا باالترين آمار مرگ نوزادان را دارد، 
مرگ   8 زايمان  هزار  هر  از  اين شهر  در 
نوزاد رخ مى دهد، اين در حالى است كه 
در شهرهاى استكهلم و اوسلو اين آمار زير 

2 مورد در هر هزار زايمان است.
مديران موسسه «كودكان را نجان دهيد» در 
بيانيه خود از دولتمردان كليه كشورهاى جهان 
خواسته اند كه روى دسترسى زنان به امكانات 
سرمايه گذارى  اوليه  درمانى  و  بهداشتى 
تغذيه  وضعيت  بهبود  با  و  كنند  بيشترى 
زنان باردار و بهبود دسترسى به آب سالم 
و نيز امكانات بهداشتى باعث بهبود سالمت 

مادر و كودك در جهان شوند. 
در اين مطالعه اطالعات آمارى 174 كشور 
جهان مورد بررسى قرار گرفته بود و پس از 
تجزيه و تحليل ها جدول مربوط به سالمت 

و خوشبختى مادران رسم شده بود.
DW :منبع

در اجراى ماده 208 قانون ماليات هاى مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدينوسيله 
برگ هاى تشخيص مالياتى با مشخصات زير به موديان ذيربط ابالغ مى گردد تا ظرف 30 
روز از تاريخ درج اين آگهى به اداره امور مالياتى مربوطه مراجعه و نسبت به حل و فصل 
پرونده و تسويه حساب مالياتى اقدام نمايند در غير اين صورت طبق موازين قانونى اقدام 

خواهد شد.

رديف
شماره 
پرونده

نام و 
نام خانوادگى

شماره برگ 
تشخيص

تاريخ برگ 
تشخيص

عملكرد 
سال

درآمد و يا مأخذ منبع مالياتى
مشمول ماليات

واحد 
مالياتى

نشانى اداره 
امور مالياتى

دانش و بينش 11638
كامپيوتر ايران

خ پيروزى خ 1060318728321مشاغل11782289
شكوفه طبقه 

سوم

دانش و بينش 21638
كامپيوتر ايران

خ پيروزى خ 724667420321مشاغل11782088
شكوفه طبقه 

سوم

خ پيروزى خ 535646811321مشاغل10484188همپا تجارت3320
شكوفه طبقه 

سوم

خ پيروزى خ 34576544321مشاغل10484489همپا تجارت4320
شكوفه طبقه 

سوم

اداره روابط عمومى امور مالياتى شهر تهران
م الف/407

اسكانديناوى در نقطه مقابل 
صحراى آفريقا

بهترين جاى 
جهان براى 
مادران و 
كودكان

آگهى ابالغ اوراق مالياتى



يمن، غزه نيست
حسين اميرعبداللهيان، معاون وزير خارجه گفت: «ما از ملت مظلوم يمن و هم چنين گفت وگوى 
داخلى يمنى به شدت حمايت مى كنيم.» او افزود: «يمن، غزه نيست تا آن را محاصره كنند و 
ما به تالش هاى خود براى ارسال كمك هاى بشردوستانه به يمن ادامه خواهيم داد. عربستان 
سعودى به يك كشور اسالمى در منطقه تجاوز كرده است. شواهد حاكيست تروريست ها در 

سوريه، عراق و يمن با برخى از دستگاه هاى امنيتى در منطقه ارتباط دارند.»

ديپلماسى

روحانى: برخى از 
ناامنى منطقه خوشحال اند

 ايرنا: حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
ديروز  در آيين افتتاح بيست و هشتمين نمايشگاه 
كتاب تهران گفت: «نمى توان آن چنان درواز ه ها 
را باز كرد تا هر خرافه اى به نام كتاب در اختيار 
ديگران قرار گيرد و يا هر سخن افراطى به نام كتاب 
و يا دين و انقالب در اختيار نوجوانان و جوانان 
قرار بگيرد و البته نمى توان آن چنان سخت گيرانه 
عمل كرد و سوگيرانه بود كه براى مؤلف و ناشر 
هر روز زحمت ايجاد شد و آن ها بخواهند در 

كوچه هاى پر پيچ وخم وارد شوند.» 
وى با تاكيد بر اين كه اصول ما براى نشر بايد 
كامًال شفاف، روشن و كوتاه باشد اظهار كرد: «اگر 
اين طور نباشد و نظارت ما سليقه اى شود آن وقت 
چنان مى شود كه چاپ اول مجاز، چاپ دوم 
ممنوع، و چاپ سوم مستحب خواهد شد. چون 
هر كس سليقه اى عمل مى كند و خدا نكند روزى 
اين گونه مسائل جناحى شود و منافع شخص و 

گروه و جمع مدنظر قرار بگيرد.»
وى در ادامه با ابراز خوشحالى از اين كه نمايشگاه 
بين المللى كتاب هرساله در تهران پررونق تر از 
گذشته برگزار مى شود و همچنين با اشاره به 
نمايشگاه اظهار كرد:  تعداد عناوين كتب در 
«اين كه گفته مى شود نمايشگاه بين المللى كتاب 
تهران در سال گذشته 3 ميليون نفر بازديدكننده 
داشته جاى خوشبختى دارد اما به همين نسبت 
بايد كتاب فروشى هاى ما در سطح شهر تهران 
و استان ها و روستاها و بخش ها پررونق باشد. 
همين طور كتاب خانه هاى عمومى ما نيز بايد 
مراجعه كننده داشته باشند و اگر كتابخانه هاى 
عمومى ما خلوت باشند در واقع ما هنوز در 
اين جهت مشكل داريم و هنوز آشتى كامل با 

كتاب تحقق پيدا نكرده است.»
وى گفت: امروز منطقه ما با معضل كشتار، ترور، 
انفجار و نابودى آثار تمدنى قرن ها مواجه شده 
است. دنيا به معضل منطقه اى ما لبخند نزند. فالن 
كشور اروپايى و آمريكايى براى اين كه سالح بيشتر 
به اين وآن مى فروشد، افتخار نكند. منطقه را ناامن 
مى كنند و كشورهاى همديگر را آن هم ناروا، از 
هم هراسان و زمينه را براى بازار سالح فراهم 
مى كنند و افتخار مى كنند كه ميلياردها دالر يا يورو 

سالح  را به اين كشورها مى فروشند.»
وى گفت: «بعضى از ناامنى منطقه خوشحال اند. 
اين طور مى خواهيد صنعت را در دنيا رونق دهيد 
و اشتغال را در كشورهاى غربى ايجاد كنيد؟ 
اشتغال كارگران فالن كارخانه ى اسلحه سازى 
با كشتار مردم صنعا و دمشق؟ مردم بايد كشته 
و آثار تمدنى ويران شوند؟ به ظاهر ائتالف عليه 
تروريسم تشكيل مى شود اما واقعيت چيست؟ چرا 
از بمب باران بر سر مردم بى گناه و از اختالف بين 
مذاهب حمايت مى كنيد؟ ما شيعه و سنى، ترك و 
عرب و فارس و كرد و بلوچ قرن ها با هم زندگى 

كرده ايم و جنگ و اختالفى نداريم.»

حمله خمپاره اى 
به جنوب عربستان 

بر اساس اخبار واصله 12 گلوله خمپاره به 
نقاط مختلف شهر نجران در جنوب عربستان 
سعودى اصابت كرده است. بر اساس تصاوير 
و اطالعات منتشر شده، يك گلوله خمپاره به 
يكى از پمپ بنزين هاى اين شهر اصابت كرده 
و باعث آتش گرفتن آن شده است، همچنين 
يك گلوله خمپاره نيز به دفتر روزنامه الوطن 
اصابت كرده است. در پى اين حمالت خمپاره اى 
به خاك عربستان، مقامات محلى پروازهاى 
فرودگاه نجران را  تا اطالع ثانوى متوقف كرده 
و آن را به طور كامل تخليه كرده اند. همچنين 
منابع خبرى گزارش داده اند كه بالگردهاى ارتش 
عربستان برخى مناطق از خاك يمن را كه گمان 
مى رود گلوله هاى خمپاره از آنها شليك شده 
روزنامه  كرده اند.  گلوله باران  به شدت  باشند 
سعودى الرياض نيز از قطع برق مناطق نجران 
عربستان به دليل اصابت خمپاره و همچنين لغو 
پروازهاى هوايى در اين شهر خبر داد. همچنين 
اداره آموزش نجران از تعطيلى همه مدارس 
در پى اين حادثه خبر داد. آنچه كه در تصاوير 
آمده خسارت هايى نيز به خودروهاى مستقر 

در محل وارد شده است.
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با بر هم زنندگان آرامش مردم برخورد شود
محمود علوى، وزير اطالعات اظهار كرد: «برگزارى انتخابات همراه با التهابات خواهد بود به 
همين منظور بايد با مديريت صحيح التهابات را به حداقل برسانيم و فضا را براى رقابتى سالم مهيا 
كنيم. به همه مديران كل استان ها ابالغ شده است كه با افراد و كسانى كه قصد بر هم زدن آرامش 
مردم را دارند تذكر داده و برخورد شود. برخى از دولت هاى پيشين سعى بر به حاشيه بردن 

گروه هاى خاص داشتند ولى در دولت تدبير و اميد از اين گونه اتفاقات رخ نخواهد داد.»

سياسـت

سياسـت
عراقچى:

امتياز خاصى  نمى دهيم
آنا: مذاكره كننده ارشد هسته اى كشورمان 
كه در نيويورك به سر مى برد، كار نگارش 
پيش نويس متن توافق جامع را آهسته و 
پيوسته خواند و گفت: «در حال پيشرفت 
هستيم و اميدواريم بتوانيم اين كار را در 

موعد مقرر به پايان رسانيم.»
در  «هنوز  افزود:  عراقچى  عباس  سيد 
ادبيات  مثل  موارد  از  بعضى   خصوص 
اختالف نظر  مسائل  از  برخى   و  نگارش 
وجود دارد و هنوز مواردى كه در كروشه 
يا پرانتز قرار دارند، تعدادشان زياد است.» 
وزير  بين الملل  و  حقوقى  امور  معاون 
خارجه در واكنش به اظهارات اخير وزير 
بازرسى هاى  از  كه  آمريكا  خارجه  امور 
ابدى در ايران خبر داده بود، گفت: «فكر 
نمى كنم خيلى چيز عجيب وغريبى باشد، 
اين يكى از اصول اوليه ان.پى .تى  است. 
كشورهايى كه به ان.پى .تى  ملحق مى شوند 
بر اساس آن، از انرژى صلح آميز هسته اى 
برخوردار مى شوند، فعاليت هاى هسته اى 
در  و  مى كنند  دنبال  را  خود  صلح آميز 
مقابل بازرسى هاى آژانس و اعتمادسازى 
به آژانس را مى پذيرند.» وى تاكيد كرد: 
«اينكه نظارت هايى وجود داشته باشد كه 
اطمينان  برنامه ها  اين  بودن  از صلح آميز 
حاصل شود، يكى  از اصول اوليه ان. پى. تى  
است و ما سال هاست كه به ان . پى . تى  
پيوسته ايم و بر اساس آن، يك موافقت نامه 
پادمان ميان ايران و آژانس امضا شده كه 
عجيب وغريبى  چيز  اين  و  است  دائمى 

نيست.»
نيز بحث  «در مذاكرات  افزود:  عراقچى 
نظارت ها يكى از بخش هاى جدى براى 
ما است و آنچه جمهورى اسالمى ايران 
در اين مذاكرات به طرف مقابلش عرضه 
تاكيد  وى  است.»  اعتمادسازى  مى كند، 
كرد: «ما هيچ امتياز خاصى  نمى دهيم و 
در مقابل، آن ها غنى سازى، آب سنگين و 
ادامه برنامه هاى ما را در خيلى  از حوزه ها 
مى پذيرند، همكارى ها و رفع تحريم ها را 
مى پذيرند و ما در مقابل، اعتمادسازى را 

مقدارى بيشتر مى كنيم.»
معاون وزير امور خارجه كه با خبرنگار 
صداوسيما در نيويورك گفت وگو مى كرد 
به لزوم تصويب پروتكل الحاقى از سوى 
قوه مقننه نيز اشاره كرد و گفت: «يكى از 
مواردى كه موضوع مذاكره است، پروتكل 
الحاقى است كه اگر مجلس شوراى اسالمى 
بپذيرد، پروتكل الحاقى هم اجرايى خواهد 
عجيب وغريبى  هيچ چيز  آن هم  و  شد 
نيست، چون بيش از يك صد كشور دنيا، 
پروتكل الحاقى را اجرا مى كنند و يكى از 
اصول اوليه ان.پى . تى  اين است كه كشورها 
برنامه هسته اى صلح آميز خود را خواهند 
داشت و در مقابل، با يكسرى نظارت ها و 
بازرسى ها توسط آژانس موافقت مى كنند 

كه اعتماد وجود داشته باشد.»
در  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  عراقچى 
لغو  درباره  چقدر  نيويورك،  مذاكرات 
گفت:  است،  شده  صحبت  تحريم ها 
از  يكى  گفته ايم،  بارها  كه  «همان طور 
همه  فورى  لغو  ما،  اصلى  خواسته هاى 
در  است  مالى  و  اقتصادى  تحريم هاى 

مرحله اى كه توافق اجرايى مى شود.»
توافق  اين  نگارش  «وقتى كه  افزود:  وى 
پايان يابد و آن روزى كه به توافق برسيم، 
تاريخى  را مقرر مى كنيم كه اين توافق از 
چه زمان اجرايى شود.» مذاكره كننده ارشد 
هسته اى كشورمان به نياز طرف ها به دوره 
اشاره  توافق  شدن  اجرائى  براى  زمانى 
كرد و گفت: «آن روزى كه اعالم مى كنيم 
توافق اجرايى خواهد شد، در آن روز همه 
تحريم هاى اقتصادى و مالى بايد حتمًا لغو 
شود و بر همين اساس، مذاكرات كنونى 
جريان دارد و توافقات كلى  در اين زمينه به 
وجود آمده است و مسائل و جزئيات آن نيز 

اكنون در حال نگارش است.»

ايسنا: صبح ديروز محمدباقر نوبخت در نشست 
خبرى سخنگوى دولت در جمع خبرنگاران در 
رابطه با مسئله پول هاى كثيف و صحبت هاى اخير 
وزير كشور، گفت: «توضيحات آقاى رحمانى 
فضلى از اين جهت بسيار قابل تأمل بوده است و 
ايشان هشدار داده اند در كشور در كنار جريان رسمى 
و شفاف يك جريان غيررسمى از واردات و مبادالت 
كاال صورت مى گيرد كه قاچاق است و اين پول در 
داخل كشور مى چرخد.» وى افزود: «اين كه وزير 
كشور در زمينه واردات و مبادالت كاال به صورت 
غيررسمى و غيرقانونى نگرانى داشته باشند و هشدار 
دهند كه حتى در انتخابات قانونى داشته باشيم كه 
منابع مالى كانديداها به صورت شفاف مشخص شود 
نگرانى بى ثمر و بى پايه اى نيست. پس در اين زمينه 
دولت و مجلس و شوراى نگهبانى بايد خالهاى 
قانونى را بررسى كرده و اقدامات الزم را انجام دهند.» 
سخنگوى دولت همچنين در رابطه با اظهارات اخير 
رئيس جمهور مبنى بر اين كه پليس بايد قانون را اجرا 
كند و مجرى قانون است نه اسالم،  گفت: «جمله 
آقاى رئيس جمهور بسيار گويا است. البته اين كه 
توضيحات بيشترى داده شود قابل قبول است.» 
نوبخت با بيان اين كه قانون كشور ما ملهم از اسالم 
است،  تصريح كرد: «البته تفاسير مختلفى از اسالم 
وجود دارد و آنچه ما امروز از اسالم مدنظرمان است 
چارچوب قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران 
است كه مورد تأييد بنيان گذار انقالب و رهبر انقالب 
قرار گرفته است و آن را مردم در بيعتى كه داشته اند، 
تأييد كرده اند. پس بايد از پليس انتظار داشته باشيم 
چه چيز را رعايت كند؟ يعنى در چارچوب قانون 
باشد يا بگويد ما مى خواهيم اسالمى را كه خودمان 
برداشت مى كنيم اجرا كنيم؟» وى تأكيد كرد: «بيان 
رئيس جمهور روشن و شفاف بود چون قانون ما 

خالف اسالم نيست و قانون ملهم از اسالم است.»
سخنگوى دولت در رابطه با روند پيگيرى برنامه 
ششم توسعه گفت: «پيش بينى سياست هاى كلى 
نظام در مجمع تشخيص در دست بررسى است و تا 
هفته گذشته 60 بند از سياست ها به تصويب رسيده 
بود، البته نوع نگاه دولت به سياست هاى برنامه 
ششم متفاوت است با نگاهى كه به برنامه دارد يعنى 
در سياست هاى كلى اگر به ريز اهداف به صورت 
رويكرد  سياست ها  شود،  پرداخته  مشخص 
برنامه اى پيدا مى كنند و برنامه از اختيارات دولت 
است.» نوبخت با اشاره به اينكه از فروردين سال 
93 ستاد برنامه ششم را فعال كرده ايم، خاطرنشان 
كرد: «با ابالغ سياست هايى برنامه ششم تهيه خواهد 
شد و ما تحول اساسى را در شكل برنامه خواهيم 
داشت؛ چرا كه برنامه پنجم با بيش از 235 ماده و 
بيش از 1014 حكم به علت تعدد موارد كمتر اجرايى 
شده بود.» وى در رابطه با بودجه در نظر گرفته شده 
و پيگيرى طرح هاى عمرانى ناتمام، گفت: «در آغاز 
كار دولت 2 هزار و 906 طرح عمرانى ناتمام در 
كشور بود كه در سال 93 با تمركز به طرح هاى باال 
80 درصد شروع به كار كرديم و بيش از 246 طرح 

بزرگ را در 93 به اتمام رسانديم. همچنين بيش از 
98 طرح كه در سفرهاى استانى رييس جمهور مورد 
توجه قرار گرفت در سال 93 به اتمام رسيد و براى 
سال 94 مهيا هستيم تا آنجا كه ظرفيت قانونى بودجه 
اجازه مى دهد نسبت به واگذارى طرح ها اقدام كنيم.» 
سخنگوى دولت با تاكيد بر اينكه كار ساماندهى 
به طرح هاى عمرانى ناتمام در سازمان مديريت 
و برنامه ريزى آغاز شده است، افزود: «در سال 93 
بالغ بر 32 هزار ميليارد تومان براى طرح هاى ناتمام 
سرمايه گذارى شد و اين مبلغ در سال 92، 21 هزار 
ميليارد تومان بود. امسال هم مصمم هستيم براى اين 
كار بيش از سال گذشته در نظر بگيريم و پيش بينى ما 

تا حدود 40 هزار ميليارد تومان است.»
نوبخت تصريح كرد: «دو هفته قبل موفق شديم 1850 
ميليارد تومان براى طرح هاى عمرانى در سال 94 به 
پيمانكاران پرداخت كنيم كه اقدام مثبتى بود.» وى 
همچنين در رابطه با اشتياق شركت هاى اروپايى و 
آمريكايى براى سرمايه گذارى در ايران، گفت: «بعد 
از هر اجالس كه رييس جمهور و تيم اقتصادى ايران 
در آن شركت مى كند تعداد زيادى از شركت هاى 
خارجى براى سرمايه گذارى در ايران اعالم آمادگى 
مى كنند و در سال 92 و 93 بعد از توافقات اوليه تعداد 
زيادى از اين شركت ها به ايران مراجعه كردند و منتظر 
هستند تا درنهايت با انجام توافق سرمايه گذارى 
در ايران را شروع كنند و ايران هم از هرگونه 
سرمايه گذارى در راستاى توسعه رابطه اقتصادى با 
جهان استقبال مى كند.» سخنگوى دولت همچنين در 
رابطه با برگزارى الكترونيكى انتخابات، گفت: «در 
سنوات گذشته مقدماتى براى انجام اين كار انجام شده 
است و در حال حاضر نيز از سوى سازمان مديريت و 
برنامه ريزى براى اختصاص اعتبار الزم براى اين كار 
مشكلى نداريم و اميدواريم كه وزارت كشور بتواند به 

نحو شايسته در اين زمينه اقدام كند.»
نوبخت همچنين در پاسخ به پرسشى در رابطه با 
كاهش نرخ سود بانكى و تأثير آن روى بخش هاى 
مختلف، گفت: «نرخ تسهيالت مشاركتى را تا 24 
درصد تقليل داديم و نرخ سپرده سرمايه گذارى نيز 
تا 20 درصد پايين آمده است كه فاصله اين دو چهار 
درصد است و منطقى به نظر مى رسد. البته اين گام 
نخست است و هر سه ماه يك بار بايد بازبينى شود و 
جمع بندى شوراى پول و اعتبار اين بود كه ناگهان به 
جامعه شوك ندهيم و به نظر نمى رسد كه اين تقليل 
روى اجاره ها تاثيرى داشته باشد البته بايد رصد كنيم 
كه اگر آثار سوء غيرمنطقى داشت كاستى ها را جبران 

كنيم.»
وى در رابطه با سخنرانى مسئولين دولت قبلى در 
شهرستان هاى مختلف نيز گفت: «اين اقدام در 
نفس عمل كار غيرقانونى نيست، البته مهم است 
چه محتوايى در آن جلسات مطرح مى شود و اينكه 
مقامات محلى بخواهند چه موضعى در اين رابطه 
داشته باشند دولت هيچ دستورى را به فرمانداران 
و استانداران ابالغ نكرده است چون دولت معتقد 
است در چارچوب قانون هر كس بخواهد نظراتش 

را مطرح كند بايد به آن احترام گذاشته شود و زمينه 
كار آن فراهم شود و اعتبار دولت هم به قانون مدارى 
و ظرفيت دولت براى شنيدن صداى مخالفان است.» 
سخنگوى دولت تاكيد كرد: «دولت در رابطه با 
سخنرانى مسئولين دولت هاى قبلى و بيان نظرات 
مختلف در سطح كشور موضعى ندارد و اينكه 
مقامات محلى تشخيص دهند در اين مراسم شركت 

كنند يا نه، مسائل داخلى است.»
نوبخت همچنين در رابطه با امكان برگزارى جلسات 
اصالح طلبان در شهرها، تاكيد كرد: «اصالح طلبان هم 
مى توانند در چارچوب قانون از اين فرصت استفاده 
كنند و به طور كل همه احزاب رسمى و قانونى در 
چارچوب قانون بايد از آزادى بيان برخوردار باشند.» 
سخنگوى دولت در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه اگر 
فعاليت هسته اى ايران محدود شود آيا تأثير منفى در 
روحيه دانشمندان هسته اى ما نخواهد داشت، گفت: 
«قرار نيست چنين اتفاقى بيفتد و فعاليت هسته اى 
ما تعطيل شود؛ چرا كه نطنز فعال است و اراك با 
سازوكار مشخص شده به فعاليت خود ادامه مى دهد 
و فردو نيز فعال است و فعاليت تحقيقاتى با توسعه 
بيش از هزار سانتريفيوژ در فردو انجام خواهد شد و 
دانشمندان هسته اى ما همچنان مى توانند مثل گذشته 
به فعاليت هاى باانگيزه هسته اى خود ادامه دهند.» 
نوبخت در رابطه با اظهارات اخير رييس جمهور در 
حوزه آموزش وپرورش و فعاليت مدارس غيردولتى، 
گفت: «آنچه گفته مى شود كه آموزش وپرورش 
با خريد خدمت  غيردولتى  به صورت  مى تواند 
فعاليت كند با خصوصى كردن و تحميل هزينه هاى 

آموزشى به خانوارها متفاوت است.»
وى با اشاره به اينكه حدود 12 ميليون دانش آموز در 
كشور داريم كه هزينه تحصيل آن ها با دولت است، 
افزود: «آموزش وپرورش مى تواند با سرانه اى كه 
دولت به ازاى هر دانش آموز پرداخت مى كند و با 
ظرفيتى كه در بخش غيردولتى وجود دارد با سرانه 
كمترى و كيفيت بهتر كار خود را انجام دهد كه سال 
گذشته اين اتفاق افتاد و تاكيد مى كنم قرار نيست 
بلكه  بدهند،  پول  دانش آموزان  براى  خانوارها 
تاكيد رييس جمهور اين بود كه از بخش غيردولتى 
هم استفاده كنيم و هزينه آموزش وپرورش براى 
دانش آموزان در اين مدارس غيردولتى هم از سوى 
دولت پرداخت مى شود و فقط از همكارى بخش 

دولتى بهره خواهيم گرفت.»
وى در رابطه با وضعيت قيمت خودرو با تاكيد بر اينكه 
دولت قيمت خودرو را تعيين نمى كند، تصريح كرد: 
«نگاه دولت اين است كه هيچ افزايش قيمتى براى 
خودرو نداشته باشيم، اميدواريم شوراى رقابت 
به دقت عمل كند و سازمان حمايت از توليدكننده 
و مصرف كننده نيز نظارت الزم را داشته باشد تا 

مصرف كنندگان در برابر قيمت ها بى پناه نمانند.»
سخنگوى دولت در جواب سوالى در مورد تأمين 
هزينه هاى دفتر رييس دولت قبلى گفت: «در اين 
مورد هم بى اطالع هستم و هم بى تقصير و البته هر كس 
مى تواند دفتر داشته باشد اما فكر نمى كنم بودجه آن ها 

را ما بايد تأمين كنيم.» وى در رابطه با سخنرانى برخى 
مقامات در شهرستان ها بخصوص با توجه به حادثه 
شيراز و اتفاقى كه براى على مطهرى افتاد، گفت: «در 
ماه هاى آينده بسيارى از مقامات سياسى سفرهايى به 
استان هاى مختلف كشور خواهند داشت و در مراسم 
سخنرانى شركت مى كنند و وظيفه دولت است كه 
بستر مناسب را براى فعاليت آن ها در چارچوب قانون 
و آزادى بيان فراهم كند پس اگر افرادى خودسر مانع 
اين كار شوند از قانون فراتر رفته اند و كارشان تقبيح 
مى شود و در صورتى كه الزم باشد پيگيرى مى شود.»

نوبخت افزود: «مسئله رخداد شيراز در مورد دكتر 
مطهرى براى دولت موضوعى حساس است و 
وزارت كشور و اطالعات موظف به پيگيرى شدند 
و در اين حد بگويم كه عكس ها و شناسنامه هايشان 
شناسايى شده و ان شاءاهللا قوه قضاييه نيز با عدالت 
با آن ها برخورد خواهد كرد.» سخنگوى دولت 
همچنين در رابطه با تبصره 20 قانون هدفمندى 
يارانه ها توضيح داد: «پيش نويس آيين نامه اجرايى آن 
تهيه شده است و در جلسه آتى هيات وزيران بررسى 
مى شود و به طوركلى دو سال است كه در ارتباط با 
قانون هدفمندى يارانه ها احكامى صادر مى شود و 
آنچه در سال 93 اجرا كرديم حذف افراد پردرآمد بود 
كه بر اساس مقدار منابع اطالعاتى مان انجام داديم و 
تعدادى از افراد حذف شدند البته دولت تاكيد دارد 
در اين زمينه تا مطمئن نشده است اقدام نكند چون 
باعث تشويش اذهان عمومى مى شود.» نوبخت 
افزود: «آنچه براى سال 94 در تبصره 20 براى حذف 
اقشار پردرآمد بيان شده است هنوز برايش اقدامى 
نكرده ايم؛ چرا كه در قانون 54 هزار و 300 ميليارد 
تومان از محل منابع هدفمندى يارانه ها بايد مصرف 
كنيم اما منابع ما براى سال 93 در حد 32 هزار ميليارد 
تومان بود كه با توجه به كاهش قيمت نفت پيش بينى 
مى شود در سال 94 به 30 هزار ميليارد تومان برسد 
پس در اين رابطه كسرى قابل توجهى وجود دارد كه از 
دو راه افزايش قيمت ها يا كاهش هزينه ها بايد با تدبير 

براى حل آن اقدام كنيم.»
نوبخت همچنين در رابطه با ورود كاالهاى خارجى 
و تأثير آن بر توليد داخلى، گفت: «هرقدر بتوانيم زمينه 
واردات را محدودتر كنيم و كاالها در داخل توليد 
شوند اشتغال افزايش خواهد يافت و دولت از آن 
استقبال مى كند. همچنين در اقتصاد مقاومتى هم بر 

اين موضوع تاكيد و توصيه شده است.»
سخنگوى دولت در رابطه با فعاليت مؤسسات پولى 
بدون مجوز گفت: «موسساتى كه در كار خود دچار 
خطا شده اند بايد براى دريافت مجوز از بانك مركزى 
اقدام كنند و بانك مركزى در اين زمينه متمركز شده 
است و رييس بانك مركزى گزارش هاى خوبى 
در اين رابطه در دولت، شوراى عالى امنيت ملى و 
شوراى مبارزه با مفاسد اقتصادى ارائه كرده است. بايد 
بر اساس قانون برخوردهاى الزم صورت گيرد تا اين 
مؤسسات وادار شوند مجوز بگيرند و زير نظر بانك 
مركزى به فعاليتشان ادامه دهند و در صورتى كه تعلل 

كنند بايد با آن ها برخورد شود.»

سخنگوى دولت

نگرانى وزير كشور در مورد پول هاى كثيف بى پايه نيست
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كوتاه از اقتصاد

 معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى 
صنعتى از تعطيلى بيش از 6200 واحد صنعتى 
در شهرك هاى صنعتى در سال هاى 1370 تا 
1393 با اشتغال حدود 118 هزار نفر خبر داد. 
غالمرضا سليمانى با بيان اينكه براساس آخرين 
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 81 
هزار واحد صنعتى كوچك در سطح كشور با 
يك ميليون شغل وجود دارد، گفت، اين تعداد 
صنايع كوچك 92 درصد از واحدهاى صنعتى 
كشور را با 45 درصد سهم اشتغال صنعتى شامل 

مى شود.»
 درحالى كه پيش تر رئيس كل بانك مركزى از 
الزم االجرا بودن مصوبات اخير شوراى پول و 
اعتبار در 15 ارديبهشت ماه خبر داده بود، با تأخير 
در ابالغ بخشنامه مربوطه به بانك ها، سودهاى 
جديد از چهارشنبه (16 ارديبهشت) در شعب 

بانكى اجرايى خواهد شد.
 دبير كل انجمن خرما گفت: درحالى كه حدود 
دست  روى  پارسال  خرماى  درصد   50
توليدكنندگان باقى مانده و خريدارى ندارد، 
سودجويان در كمين بازار ماه رمضان نشسته اند 
تا محصولى را كه به كمترين قيمت از نخل داران 

خريدارى كرده اند با بيشترين سود بفروشند.»
  مشاور بانكى اتاق بازرگانى ايران گفت: 
تومان  ميليارد  هزار   91 آمار  آخرين  «طبق 
مطالبات معوق سيستم بانكى است كه حدود 50 
هزار ميليارد تومان آن متوجه 600 شخص 
حقيقى يا حقوقى است. درحالى كه 20 هزار 
ميليارد تومان اين رقم به صنايع كوچك و 

متوسط مربوط مى شود.»
 معاون دفتر ساماندهى و توسعه نوسازى و 
بافت هاى فرسوده شركت عمران و بهسازى 
براى  يافته  تخصيص  بودجه  ايران  شهرى 
اندك  بسيار  را  فرسوده  بافت هاى  بهسازى 
دانست و گفت: «در نوسازى هايى كه تاكنون 
صورت گرفته، صرف نظر از كيفيت معمارى 
فقط نوسازى مسكن انجام شده و خدمات و 

زيرساخت ها ارتقاء پيدا نكرده است.»
 در ادامه روند كاهشى نرخ تورم براساس 
گزارش مركز ملى آمار نرخ تورم روستايى در 
فروردين ماه سال جارى به 13/4 درصد رسيد 
كه نسبت به ماه گذشته سه درصد كاهش داشته 

است.
 رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزى 
تهران گفت: با وجود ممنوعيت واردات پرتقال، 
اين ميوه به صورت غيرقانونى از تركيه و مصر با 

تريلى وارد مى شود.»
تعداد  درباره  اول  همراه  مديرعامل   
سيم كارت هاى قطع شده همراه اول پس از 
اجراى احراز هويت مطرح شده بود، توضيح 
داد: «بر اساس آخرين آمار حدود 20 هزار 
مشترك ما فاقد كد ملى بودند و ساير مشتركان بر 
اساس پيامك هاى ارسالى كد ملى خود را اعالم 

كرده و اطالعات خود را تكميل كرده بودند.»
 مديرعامل اتحاديه سراسرى توليدكنندگان 
فراورده هاى گوشتى كشور گفت: «طى سه سال 
اخير قيمت فراورده هاى گوشتى 40 درصد 

افزايش يافته است.»
 قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با 
تاكيد بر اينكه قراردادهاى حاكم بر خودروسازها 
از  شود،  تنظيم  منصفانه  بايد  قطعه سازان  و 
آمادگى اين وزارتخانه براى رسيدگى به اين 

مشكل خبر داد.
 معاون بيمه مركزى با تاكيد بر اينكه حق 
انتخاب بيمه گر در موقع خريد خودرو بايد به 
خريداران بدهيم نه خودروسازان گفت: «براى 
از بين بردن اين رانت رايزنى هايى با بيمه ها، 

وزارت صنعت و سازمان حمايت انجام شد.»
 براساس آمار گمرك، روغن پالم هفتمين 
كاالى عمده وارداتى به كشور در فروردين ماه 
امسال به وزن 41/2 هزار تن و ارزش 31/2 

ميليون دالر محسوب مى شود.

گــزارش
فروش قطعات يدكى 

بوئينگ به ايران 
با مجوز آمريكا

ايرنا: يك مقام مسئول در شركت هواپيمايى 
بوئينگ گفت: «مجوز آمريكا به اين شركت 
به  هواپيما  يدكى  قطعات  فروش  براى 
ايران تا پايان ماه جارى ميالدى تمديد 
معاون  بنتروت»،  «مارتين  است.»  شده 
در  «بوئينگ»،  هواپيمايى  فروش  بخش 
منطقه خاورميانه، روسيه و آسياى ميانه 
در مصاحبه اى با روزنامه اماراتى گفت: 
«ارزيابى هاى خود را نسبت به بازار ايران 
انجام داده ايم و بر اين باور هستيم كه تقاضا 
در ايران باال است.» مارتين بنتروت تصريح 
كرد كه همچنان مسئله تحريم در پيش رو 
ما است و اميدواريم كه در فرآيند انجام 
مذاكرات و رسيدن به توافق نهايى در ماه 
ژوئن، بسيارى از مسائل تغيير كند. اين در 
حالى است كه از دهه 1970 تحريم هاى 
غربى در راستاى فروش هواپيما به ايران 

اعمال شده است.
در همين حال، وى گفت: «اگر چه فروش 
تحريم  قوانين  شامل  ايران  به  هواپيما 
مى شود، اما مجوزى از سوى دولت آمريكا 
براى  پرواز  ايمنى  قطعات  تأمين  براى 
ايران در اختيار داريم. اين مجوز توسط 
اداره خزانه دارى آمريكا در آوريل سال 
2014 ميالدى در راستاى انجام مذاكرات 
هسته اى ايران و 1+5 به شركت «بوئينگ» 
براى فروش قطعات يدكى به هواپيماهاى 
غيرنظامى داده شده بود كه بار ديگر تمديد 
شده و تا پايان ماه جارى ميالدى معتبر 
است.» «مارتين بنتروت» به اين نكته اشاره 
درآمد  ايران  به  قطعات  فروش  كه  كرد 
ناچيزى را براى شركت بوئينگ دربر دارد. 
چندى پيش «عليرضا جهانگيريان»، رئيس 
سازمان هواپيمايى ايران، اعالم كرده بود: 
«براى نوسازى ناوگان هوايى خود اقدام به 
خريد 500 فروند هواپيما مسافربرى تا 10 

سال آينده خواهيم كرد.»

كاهش شديد واردات 
خودرو در فروردين

«در  كرد:  اعالم  ايران  گمرك  مهر: 
فروردين ماه سال جارى در مجموع 648 
دستگاه خودرو به ارزش بيش از 1/8 ميليون 
دالر به كشور وارد شد كه از لحاظ تعداد 
حدود 73 درصد كاهش نشان مى دهد. 
گمرك ايران اعالم كرد: «در فروردين ماه 
سال جارى 648 دستگاه خودرو سوارى به 
ارزش بيش از يك ميليون و 803 هزار دالر 
وارد كشور شده، اين در حالى است كه اين 
تعداد در مدت مشابه در سال گذشته، 2382 
دستگاه خودرو به ارزش بيش از 53 ميليون 

و 821 هزار دالر بوده است.»
فروردين  در  خودرو  واردات  درواقع، 
امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
از لحاظ تعداد به شدت كاهش (حدود 73 
درصد) يافته است. بررسى آمار تجارت 
خارجى كشور در بخش واردات خودرو 
و لوازم يدكى خودرو در فروردين ماه سال 
1394 نشان مى دهد، 3837810 كيلوگرم 
واردات خودرو به ارزش بيش از 1666 
ميليارد ريال وارد كشور شده است. واردات 
خودرو و لوازم يدكى در فروردين ماه سال 
جارى از كشورهاى چين، امارات متحده 
عربى، كويت، آلمان، تركيه، فرانسه، ايتاليا، 
جمهورى كره، مالزى، لهستان، استراليا، 
اسپانيا، تايوان، هند، هلند و سوئيس بوده 

است.

سپيد: نمايندگان مجلس هفته گذشته استفساريه اى  
را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، تمام مؤسسات 
اعتبارى غيربانكى با يك استثناء تحت مقررات 
نظارتى بانك مركزى قرار گرفتند. اين خأل قانونى 
نظارتى همواره در نظام بانكى كشور وجود داشت 
و بانك مركزى مجبور بود براى التزام اين مؤسسات 
غيرمجوزدار از دستگاه قضائى يا نيروى انتظامى 

كمك بگيرد.
مجلس در حالى جزئيات طرح دوفوريتى استفساريه 
قانون پولى و بانكى كشور و ماده 39 اين قانون را 
بررسى و تصويب كرد كه هدف آن ساماندهى بيش 
از 7 هزار موسسه مالى و اعتبارى بانكى و غير بانكى در 
سطح كشور اعالم شده است. در متن اين استفساريه 
آمده است: «آيا قوانين و مقرراتى كه ناظر بر فعاليت 
بانك ها هستند از جمله ماده 39 قانون پولى و بانكى 
كشور، مؤسسات اعتبارى غير بانكى و ساير نهادهايى 
را كه به تشخيص بانك مركزى به عمليات بانكى 

مبادرت مى ورزند، در بر مى گيرد يا خير؟»
در پاسخ اين استفساريه كه به تصويب نمايندگان 
رسيد، آمده است: ««بله، قوانين و مقررات ناظر بر 
تأسيس، فعاليت، انحالل و تسويه و از جمله ماده 
39 قانون پولى و بانكى كشور شامل تمام مؤسسات 
اعتبارى غير بانكى كه به تشخيص بانك مركزى 
به استثناى  مبادرت مى ورزند،  بانكى  به عمليات 
مانند  دولتى  حمايتى  و  توسعه اى  صندوق هاى 
صندوق حمايت از توسعه كشاورزى در محدوده 

اساسنامه خود نيز مى شود.»

چه كسانى در بازار پول اختالل ايجاد 
مى كنند؟

مجلس در حالى اين استفساريه را تصويب كرد كه 
نرخ سود بانكى از فردا در سيستم بانكى كشور اجرايى 
مى شود و در پى آن كارشناسان اقتصادى نسبت به 
عدم رعايت نرخ هاى مصوب شوراى پول و اعتبار 
توسط اين نهادهاى بدون مجوز هشدار مى دهند و 
عنوان مى كنند كه ممكن است اين نهادهاى پولى و 
فعاالن بازار غيرمتشكل پولى با عدم التزام خود بازار 

نرخ سود بانكى را بر هم بريزند.
كما اينكه بانكداران و مسئوالن بانك مركزى اولين 
متخلفان و زمينه سازان عدم اجراى نرخ هاى قبلى 
سودهاى بانكى را همين مؤسسات اعالم كرده و 
مطرح مى كنند كه اين مؤسسات بدون مجوز هستند 
كه با افزايش نرخ سود سپرده ها و جذب سپرده هاى 

بيشتر مردم بانك ها را به افزايش نرخ هاى سود تشويق 
مى كنند و باعث بر هم ريختن بازار پولى كشور 
مى شوند و حتى باعث ايجاد رقابتى غيررسمى بين 
بانك ها با اين مؤسسات بر سر جذب سپرده هاى 
مردمى شكل گرفت. بانكداران مى گويند كه يكى 
از داليل اجراى ناقص بخشنامه هاى نرخ سود قبلى، 

نرخ هاى غيرمتعارف اين مؤسسات بود.
اين طرح در حالى توسط مجلس به تصويب رسيد 
كه مؤسسات مالى بدون مجوز معضل بزرگى براى 
اقتصاد كشورمان تلقى مى شوند. نمايندگان در اين 
طرح مطرح كرده اند كه فعاليت هاى مؤسسات پولى 
بدون مجوز اقدامى مجرمانه است و سپرده گيرى 
آنها مصداق تصرف در مال غير و اخالل اقتصادى 

محسوب مى شود.

20 درصد نقدينگى در اختيار 6 موسسه 
بدون مجوز

اين در حالى است كه هم اكنون بر اساس آخرين 
آمارها حدود 20 درصد كل نقدينگى كشور در اختيار 
6 موسسه مالى و اعتبارى غيرمجاز قرار گرفته است كه 
بدون توجه به مقررات و بخشنامه هاى بانك مركزى 
حركت هاى خود را ترسيم مى كنند و بازار پولى و مالى 
كشور را بر هم مى ريزند. بر اساس آمارهاى صندوق 
بين المللى پول حدود 7 هزار موسسه اعتبارى و پولى 
بدون مجوز و صندوق غيرمجاز در اقتصاد كشورمان 
به فعاليت هاى پولى مشغول اند. از اين تعداد 6 موسسه 
گردش مالى بااليى را دارند، اما بانك مركزى با استناد 
به مصوبه مجلس دست خود را براى نظارت بيشتر 
بر عملكرد و فعاليت اين نهادهاى مالى و پولى باز 
مى بيند و مى تواند آنها را با روش هاى مختلف تنبيهى 

و تشويقى نسبت به رعايت نرخ ها و همراهى آنها با 
نظام بانكى كشور ترغيب كند، در غير اين صورت 
فعاليت آنها غيرممكن خواهد بود. موضوعى كه اين 
روزها به شدت موردتوجه بانك مركزى قرار گرفته و 
شوراى پول و اعتبار را براى تصويب يك مصوبه در 
آخرين جلسه اين شورا در هفته گذشته ملزم كرده 
است. به طورى كه يكى از موضوعات مهم جلسه 

مذكور برخورد جدى با متخلفان بانكى بود.

سرويس هاى ضربدرى ممنوع مى شود
كما اينكه اخيراً هم بانك ها نسبت به اينكه نبايد به 
اين مؤسسات مالى غيرمجاز سرويس ارائه كنند، منع 
شده اند و بر اين اساس بانك ها ديگر حق ندارند به اين 
مؤسسات غيرمجاز تسهيالت بدهند و ارائه خدمات 
و سرويس هاى ضربدرى به آنها توسط بانك ها 

غيرقانونى اعالم شده است.
اين نكته را دبيركل بانك مركزى هم تأييد كرده و گفته 
است: «كل بازار فاقد مجوز پولى ما در بستر شبكه هاى 
بانكى در حال حركت اند، يعنى شبكه هاى بانكى 
با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهايى را مى بندند و 

خدمات داده مى شود.»
بانك مركزى از طريق سامانه شاپرك متوجه اين 
موضوع شده است و بحث ارائه خدمات از سوى 
شبكه هاى مجاز بانكى به مؤسسات فاقد مجوز در 
دستور كار بانك مركزى قرار گرفته است. بر اين 
اساس بانك مركزى قصد دارد همه اين خدمات را 
قطع و آنها را وادار كند تا فعاليت پولى و بانكى خود را 

از طريق بستر مجاز انجام دهند.
ولى اهللا سيف، رئيس كل بانك مركزى، هم مؤسسات 
غيرمجاز را مانع حركت توأم بانظم و انضباط نظام 

بانكى خواند و تصريح كرد: «بانك مركزى مصمم 
است با اين مؤسسات برخورد كند و خوشبختانه قوه 
قضائيه و نيروى انتظامى نيز در اين راستا همكارى 
خوبى داشته اند و براى موفقيت در اين زمينه، بانك ها 
ارائه خدمات به مؤسسات غيرمجاز  از  بايد  نيز 
خوددارى كنند.» به گفته وى، البته سپرده گذاران هم 
بايستى توجه داشته باشند كه نبايد تحت تأثير نرخ 
سود باالتر اين گونه مؤسسات منابع و سرمايه هاى 
خود را در معرض خطر قرار دهند. بانك مركزى 
وظيفه دارد، به منظور صيانت از سپرده هاى آنها با 

اين گونه مؤسسات برخورد كند.
على طيب نيا، وزير امور اقتصادى و دارايى، اخيراً در 
ارتباط با فعاليت مؤسسات مالى بدون مجوز گفت: 
«مشكلى كه داريم اين است كه يكسرى مؤسسات 
به راحتى طى سال هاى گذشته با چند ده يا چند 
صد شعبه راه افتاده اند درحالى كه يك سوپرماركت 
مراحل  بايد  راه اندازى  براى  فروشى  يا جوراب 

پيچيده اى را طى كند تا مجوز بگيرد.»

هشدارهايى كه كارساز نشد
اما نگاهى به پيشينه عملكرد بانك مركزى نشان 
مى دهد، پيش از اين هم بارها اعالم شده است كه 
موسساتى كه در برابر نظارت هاى و قوانين بانك 
مركزى مقاومت كنند، منحل مى شوند، اما اين موضوع 
فقط در حد هشدار بوده است. گرچه نمى توان بانك 
مركزى را هم در اين زمينه چندان مقصر دانست، 
زيرا به راحتى نمى توان چنين مؤسسات بزرگى را 
كه پول ها و سرمايه هاى زيادى از مردم در اختيار 
دارند؛ منحل كرد. در آذرماه سال گذشته بود كه بانك 
مركزى با درج اسامى مؤسسات مالى مجوزدار را در 
سايت خود اعالم كرد كه موسساتى كه اسامى آنها در 
اين ليست قرار ندارند، تحت نظارت بانك مركزى 
نيستند و هشدارهاى الزم را به سپرده گذاران داد، اما 
اين بخشنامه ها هم تاكنون نتوانسته است خللى در 

فعاليت اين مؤسسات ايجاد كند.
حال طرح اصلى مجلس كه اين استفساريه در قالب 
آن گنجانده شده است، بايد به تاييد شوراى نگهبان 
راه هاى  شدن  مسدود  شاهد  درنهايت  تا  برسد 
فعاليت مؤسسات بدون مجوز از طريق حمايت هاى 
الزم باشيم. درواقع بانك مركزى مى تواند از طريق 
اختياراتى كه قانون در اختيار قرار مى دهد گلوگاه هاى 
ارتباطات مالى مؤسسات با بانك ها و فعاليت هاى 

بدون مجوز آنها را ببندد.

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

ايسنا: وارد نيمه دوم سال آبى شده ايم و به ماه هاى پايانى بارش ها رسيده ايم؛ در نيمه دوم سال آبى جارى 
سد لتيان از كم آب ترين سد تهران كه رو به خشكى مى رفت، عقب ماند و هم اكنون داراى كمترين ذخيره 
است. پس از گذران ماه هاى پر بارش در زمستان و 44 روز نخست سال 1394، حجم ذخيره سد لتيان 
به 70/725 ميليون مترمكعب و حجم مفيد آن به 66/258 ميليون مترمكعب رسيده است. همچنين از 
ابتداى سال آبى تاكنون 172/64 ميليون مترمكعب ورودى سد و 140/71 ميليون مترمكعب خروجى 
سد بوده و 31/92 ميليون مترمكعب در مخزن سد آب ذخيره شده است. الر پس از گذر از حجم مفيد 
صفر اكنون در آستانه 100 ميلون مترمكعب حجم مفيد قرار دارد و ميزان ذخيره آن نيز به 122/7 ميليون 
مترمكعب رسيده است. بر اين اساس از ابتداى سال آبى جارى (از اول مهرماه 1393) 231/69 ميليون 
مترمكعب آب وارد سد و 140/87 ميليون مترمكعب آب از سد خارج شده است، بنابراين در اين مدت 
مخزن الر توانسته 90/81 ميليون مترمكعب ذخيره داشته باشد. از پنج سدى كه آب موردنياز پايتخت را 
تأمين مى كنند، كرج در ميانه قرار دارد و با 160/695 ميليون مترمكعب ذخيره به حجم مفيد 154/995 
ميليون مترمكعب رسيده است. از ابتداى سال آبى جارى تاكنون، ميزان ورودى و خروجى سد كرج به 
ترتيب 203/55 ميليون متر مكعب و 152/26 ميليون متر مكعب بوده و اين سد توانسته به ميزان 51/32 
ميليون متر مكعب آب ذخيره كند. سد ماملو نيز در ميان سدهاى پنج گانه تشنه در تالش براى ذخيره 
آب است و پس از الر توانسته بيشترين آب را از ابتداى سال آبى جارى در مخزن خود حفظ كند. بر اين 
اساس هم اكنون 161/325 ميليون متر مكعب آب در مخزن سد ماملو وجود دارد و اين سد به حجم 
مفيد 133/325 ميليون متر مكعب رسيده است. همچنين ميزان ورودى آب به سد هفت ماه و نيم گذشته 
98/74 ميليون متر مكعب، ميزان خروجى 34/34 ميليون متر مكعب و ميزان ذخيره آب در سد 64/42 
ميليون متر مكعب بوده است. سد طالقان نيز كه غنى ترين سد تغذيه كننده تهران است، در حال حاضر 
236/383 ميليون متر مكعب آب ذخيره دارد و به حجم مفيد 136/383 ميليون متر مكعب رسيده است. 
همچنين از ابتداى سال آبى جارى تاكنون ميزان ورودى آب به اين سد 195/93 ميليون متر مكعب، ميزان 

خروجى  120/8ميليون متر مكعب و ميزان ذخيره آب  75/15ميليون متر مكعب بوده است.

رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان اتومبيل با بيان اينكه بازار خريدوفروش خودرو راكد 
است، گفت: «مردم منتظر نتايج توافقات لوزان هستند و در مقايسه با سال گذشته ميزان خريدوفروش 
نزديك به صفر است.» غالمحسين قاسميان اظهار كرد: «در بخش خودروهاى خارجى اصًال فروش 
نداريم، ولى در برخى خودروهاى ارزان تر مثل پرايد خريدوفروش كمى صورت مى گيرد.» قاسميان 
افزود: «در حال حاضر خودروهايى با قيمت پايين مثل پرايد و پس از آن سمند، پژو 405 و 206 در 
مقايسه با ديگر خودروها تقاضا دارند.» وى مشكل ماليات بر درآمد را از مواردى عنوان كرد كه براى 
واحدهاى صنفى مشكل ساز شده است، چون تعيين ماليات معيار مشخصى ندارد و مميزى كه براى 
تعيين ماليات به سوپرماركت يا واحد فروش پوشاك مى رود، همان كارشناس براى تعيين ماليات 
واحدهاى اين صنف هم اقدام مى كند كه تخصص الزم را در اين زمينه ندارد، همين موضوع باعث شده 
ماليات هاى ناعادالنه اى براى صنف ما تعيين شود. رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان 
اتومبيل با اشاره به ماليات بر ارزش افزوده گفت: «واحدهاى اين صنف ماليات بر ارزش افزوده را از 
مشترى دريافت نمى كنند و مجبورند اين ماليات را از كميسيون خود به دولت پرداخت كنند، اين 
هم موضوعى است كه آنها را با مشكل مواجه كرده است.» وى در پاسخ به اين سؤال كه على رغم 

در حاشيه خيابان ها و كوچه ها غيرقانونى بودن پارك خودروهاى نمايشگاه ها 
هنوز شاهد پارك خودروها در اين محل ها هستيم، 
يادآور شد: «چندين بار به مالكان اين صنوف 
نسبت به برطرف كردن سد معبر هشدار داده ايم 
و بنرهاى اطالع رسانى نصب و بروشورهايى 
نيز ميان صنوف توزيع شده است تا نسبت به 
برطرف كردن سد معبر در خيابان ها و پياده روها 
اقدام كنند و اگر موردى در اين زمينه ديده شود، 

برخورد قانونى خواهيم كرد.»

فقط خودروهاى ارزان خريدار دارندلتيان جام بى آبى را از الر ربود

در حاشيه خيابانها و كوچهها شگاهها 
ستيم، 
صنوف 
دهايم 
هايى 
ت به 
وها 
ود، 

خط و نشان مجلس براى بدون مجوزها

موسسات مالى غيرمجاز به آخر خط رسيدند
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خبرخـوان
 معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده 
با بيان اينكه حدود 200 كودك همراه مادرانشان 
در زندان هاى كشور هستند كه از ميان آن ها 20 
مى كنند،  زندگى  شهررى  ندامتگاه  در  كودك 
گفت: « وضعيت زنان زندانى مطلوب نيست و 
با توجه به نقش مادرى و همسرى و جايگاه آنان 
در جامعه بايد به وضعيت زنان زندانى توجه 
كرد. البته تعداد زنان زندانى در مقايسه با مردان 
چشمگير نيست، اما همين تعداد هم براى جامعه 
راه اندازى  به  بايد  و  است  زياد  ما  اسالمى 

مهدكودك در زندان ها توجه كنيم.»
  ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
با اعالم اينكه معضل ريزگردها در كوتاه مدت 
قابل حل نيست و بايد با اين مسئله سازگارى 
بررسى هاى  به  نياز  آن  حل  و  باشيم  داشته 
كارشناسى در دوره بلندمدت دارد، گفت: «10 
سال است بحث گرد و غبار را در كشور به طور 
جدى پيگيرى مى كنيم و اين آلودگى ها براى 
هموطنان ما ايجاد مشكالت تنفسى كرده است. 
كاهش  مانند  عواملى  ترديدي  هيچ  بي  اما 
تابستان  و  برف  كاهش  منطقه،  در  بارندگى 
منطقه كه  ناامنى در  و  طوالنى و گرم، جنگ 
باعث رها شدن اراضى كشاورزى در منطقه شده، 

از عوامل تشديد اين معضل شده است.»
وزارت  متوسطه   معاون  زرافشان،    
آموزش وپرورش از افزايش 12 درصدى گرايش 
دانش آموزان متوسطه به رشته هاى كار و دانش 
خبر داد و اعالم كرد: « در بحث ايجاد تعادل بين 
گرايش به انتخاب رشته ها، تب رشته تجربى باال 
است، اما دائمى نيست و بايد توجه داشته باشيم 
در سال هاى آينده با حجم زياد فارغ التحصيالن 

رشته تجربى مواجه خواهيم شد.»
جوانان  امور  ساماندهى  معاون  گلزاري،    
وزارت جوانان با انتقاد از اينكه با وجود رشد 
جمعيت كشور در سال گذشته نسبت به سال 
قبل از آن، هنوز رشد جمعيت كشور به ويژه 
جمعيت فعال و جوان متوازن نيست، عنوان كرد: 
«طبق آمار رشد جمعيت جوان زير 35 سال كم 
و بر سالمندان اضافه مى شود. به عنوان نمونه هم 
اكنون جمعيت باالى 65 سال كشور 5.7 درصد 
است كه 5 سال پيش، 5.1 درصد بود كه اين 

نشان از كاهش جمعيت جوان دارد.» 
  پسنديده، مدير دفتر آب و خاك سازمان 
كه 70  اين  بيان  با  زيست  محيط  از  حفاظت 
درصد از پسماندهاى شهرى و خانگى شامل 
بخش آلى مى شود، گفت: «با اجراى صحيح و 
اصلى  بخش  مى توان  تفكيك  طرح  كامل 
پسماندها را بازيافت و تبديل به كود مناسب و 
كمپوست كرد.» وي با بيان اينكه در حال حاضر 
در  عادى  پسماند  تن  هزار  روزانه حدود 48 
شهرها و روستاهاى كشور توليد مى شود كه 38 
هزار تن آن شهرى و 11 هزار تن سهم روستاها 
است، تاكيد كرد كه 600 مركز دفن زباله كشور 
به روش هاى سنتى فعاليت مى كنند،از همين رو 
موضوع ساماندهى و اصالح روش دفن مهندسى 
و بهداشتى زيست محيطى به صورت ويژه، از 
طريق سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت 

كشور دنبال مى شود.

حكم قطعي مرگ اروميه با تصميمات غلط دولت  هاى قبل امضا شد

مشاركت هاى مردمى، تنها راه نجات اروميه
 چكاوك ابراهيمى

 سطح تراز درياچه اروميه به كمترين ميزان در 
اساس  بر  طوري كه  به  رسيد،  اخير  سال هاي 
آخرين رصد معاونت امور عمراني استانداري 
آذربايجان غربي، سطح تراز ممتازترين درياچه 
نمكي دنيا، به هزار و 270 متر رسيده است. عددي 
كه در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته، 
حكايت از كاهش 5سانتيمتري سطح تراز اين 
درياچه دارد. روندي كه بنا بر هشدار مسئوالن 
آغاز  به  با توجه  آذربايجان غربي،  استانداري 
فصل گرما و كاهش بارش هاي نزوالت آسماني، 
وضعيت بزرگ ترين درياچه نمكي خاورميانه را 
بيش از پيش در معرض خطر خشكسالي قرار 

مي دهد. 
هرچند تاكنون كارگروه نجات درياچه اروميه 
بيش از ده پروژه را با حمايت سازمان حفاظت 
محيط زيست براي احياي اين درياچه به اجرا 
نيز  نجات  پروژه  آخرين  و  است  درآورده 
پشت  آب  مكعب  متر  ميليون  رهاسازى 137 
سدهاى استان آذربايجان غربي به درياچه اروميه 
بوده كه در اسفندماه سال گذشته به اجرا در آمده 
است. طرحي كه به موجب آن اميد آن مي رفت تا 
بخش اندكي آب از دست رفته اين درياچه را به 
سطح تراز اين منطقه باز گرداند و حيات اين منطقه 
را رونقي دوباره بخشد. اما شواهد حاكي از آن 
است كه شدت خشكسالي اين منطقه به قدري زياد 
است كه اجراي طرح هاي احيا كه شامل رهاسازي 
بخشى از آب پشت سدهاى استان آذربايجان 
غربي به درياچه اروميه نيز مي شود، توان آن را 
ندارد تا شوك احيا را به اين درياچه وارد  كند و سايه 

مرگ همچنان بر سر اروميه سنگيني مي كند.
 

 وسعت كنوني اروميه، 2700 كيلومتر
«دولت ها و ملت در سال هاى گذشته دست به 
دست هم دادند و درياچه اروميه را خشكاندند. 
االن اين دولت يازدهم است كه بايد اين درياچه رو 
به احتضار احياء كند. مطالعات نيز نشان مى دهد 
كه اين كار شدنى است، اما عزم ملى و جدى را 
طلب مى كند.» اين مهم را عيسي كالنتري، نماينده 
درياچه  احياى  ستاد  در  جمهور  رئيس  ويژه 
اروميه مطرح و تاكيد مي كند كه دولت يازدهم 
روى قول هاى خود درباره احياى درياچه اروميه 
ايستاده، چرا كه كوچك ترين كم كاري به قيمت 
حيات منطقه تمام مي شود. از همين رو در نظر 
داريم با اجرايى كردن راهكارهاى 26 گانه ملى 
در سال آبى 1403، سطح از دست رفته درياچه 
اروميه را به سطح اكولوژيك استاندارد برسانيم 
و با تزريق 15 ميليارد مترمكعب آب به درياچه 
نيز وسعت آن را به 4300 كيلومتر مربع برسانيم. 
افزايش حجم و ترازي كه دستاورد مهمش، حذف 

توفان هاى نمكى در اين منطقه است.
به گفته كالنترى، ساالنه 33 ميليارد متر مكعب 
آب به منابع زيرزمينى اين منطقه افزوده مى شود، 

اما در عين حال 55 ميليارد متر مكعب برداشت نيز 
صورت مى گيرد. همين برداشت بيش از حد تامين 
منابع آبي است كه حيات درياچه را به خطر انداخته 
و عالوه بر اجراي طرح هاي مدون و استاندارد، بر 

ضرورت مشاركت هاي مردمي تاكيد مي كند.
دبير ستاد احياى درياچه اروميه در اين باره متذكر 
مي شود: «درياچه اروميه هم اكنون 2700 كيلومتر 
مربع وسعت دارد و حداقل بايد 9 ماه از سال را 
پرآب باشد تا شكل اوليه خود را به دست آورد. 
اما در  سال هاى گذشته شاهد آن بوديم كه به دليل 
ضعف برنامه ريزي هاي حافظ محيط زيست اين 
منطقه، يك ميليارد و 300 ميليون متر مكعب از آب 
درياچه اروميه در روند توسعه ناپايدار كشاورزى، 
بلعيده شده است. ميزان آبي كه اگر امروز وجود 
داشت، بي شك درياچه نه گرفتار بالي كم آبي بود 

و نه در معرض خطر مرگ حتمي.»
 

مرگ اروميه به موازات برداشت  
70درصدي آب ذخيره

كالنترى همچنين با اشاره به اينكه 40 درصد 
حق برداشت آب هاى ذخيره شده مجاز و مازاد 
آن غيرمجاز است، ابراز نارضايتي كرد از اينكه 
به طور متوسط مردم ساكن آذربايجان غربي 
ساالنه 70 درصد آب ذخيره شده را برداشت 
مى رسانند.  مختلف  مصارف  به  و  مى كنند 

روندي كه به گفته وي اگر تا هشت سال ديگر 
ادامه يابد، چندان دور از ذهن نيست كه شهرستان 
عجبشير و ساير شهرستان هاى همجوار به طور 
كلى خشكيده شوند. ضمن آنكه درياچه اروميه 
عالوه بر برداشت هاي آب از سوي ساكنان منطقه 
آذربايجان غربي، گرفتار حاشيه نشيناني نيز هست 
كه منابع زيرزمينى را بى رويه هدر مي دهند. آنهم 
در شرايطي كه بر همگان مشخص و معلوم است 

كه آب يكى از منابع تجديد پذير در دنيا نيست.
وى اجراى برخى سياست هاى اقتصادى به بهانه 
افزايش توليد را نيز به ضرر درياچه اروميه و مردم 
اين منطقه مي داند و بر اين مهم تاكيد مي كند كه نبايد 
به هر قيمتى براى باال بردن ميزان توليد محصوالت 
مختلف، جان مردم را به خطر بيندازيم و بى حد 
و حساب از منابع زير زمينى برداشت كنيم. آن هم 
در شرايطي كه هم آذربايجان غربي و هم ساير 
شهرهاي كشور دچار بحران كم آبى هستند و 
متوسط بارش هاى پارسال حدود 202 ميليون متر 

مكعب بوده است.
 

 حيات مجدد اروميه
در گرو مشاركت هاي مردمى

پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه تابستان امسال 
شاهد هواى بسيار گرمي در منطقه آذربايجان 
غربي خواهيم بود. اين به اين معناست كه حتي 

با وجود اجراي طرح هاي احيا نيز نبايد چندان 
دلخوش باشيم كه درياچه اروميه وضعيتي بهتر 
از شرايط كنوني پيدا خواهد كرد.» اين اظهارات 
نگران كننده را هادي بهادري، معاون عمراني 
عنوان  حالي  در  غربي  آذربايجان  استانداري 
مي كند كه معتقد است هيچ كدام از طرح هايي 
كه تاكنون براي احياي درياچه اروميه به اجرا در 
آمده آند، كارساز نبوده و ادامه حيات و به نوعي 
نجات اين درياچه نمكي، در مشاركت مردم 

منطقه ريشه دارد.
وي در اين باره به سپيد مي گويد: «يكي از داليل 
مرگ درياچه اروميه در سال هاي گذشته، كمرنگ 
بودن مشاركت مردم در اجراي طرح هاي احياي 
اين منطقه بوده است. اما امروز مسئوالن احياي 
درياچه به اين نتيجه رسيده اند كه بدون مشاركت 
همگانى و مردمى، احياى درياچه اروميه مشكل و 
حتي غير ممكن خواهد بود.» به اعتقاد وي بخش 
حائز اهميتي از اين مشاركت ها، به كشاورزان 
اين منطقه بستگي دارد زيرا حجم قابل توجهي 
از آب مورد نياز براي احياي درياچه، مي تواند از 
طريق صرفه جويى و اصالح الگوى مصرف آب 

كشاورزان و مردم اين منطقه تامين شود.
 

 واقعيتي از جنس مرگ و بحراني از 
جنس محيط زيست

 نزديك دو دهه است، درياچه اروميه آهنگ 
خشك شدن را به صدا در آورده كه يك دهه 
از آن، با توجهى مسئوالن وقت گذشت تا اينكه 
در سال هاى اخير همايش هاى بين المللى، ملى 
منطقه اى  شوراى  حتى  شد  برگزار  استانى  و 
نيز  اروميه  درياچه  آبخيز  حوضه  مديريت 
تشكيل و طرح هاى مختلفى در مسير احياي 
اين درياچه نمكي تدوين شد. اما با گذشت تمام 
سال هاي طاليي نجات اروميه، هنوز مسئوالن و 
كارشناسان اندر خم يك كوچه اند و اروميه در دام 
مرگ تدريجي دست و پا مي زند. چرا كه آمارها 
از ميزان پيشرفت پروژه هاي احياي اين درياچه 
با  فاحشى  تفاوت هاى  كارشناسى،  نظرات  و 
كارشناسان  برخى  جائيكه  تا  دارند.  يكديگر 
حوزه محيط زيست، پايين بودن راندمان آب در 
بخش كشاورزى و مصرف باالى اين بخش در 
مصرف آب را علت مرگ اروميه مي دانند. برخي 
ديگر نيز اجراي طرح هاي سدسازي بي رويه 
و بستن مسير برون رفت آب از درون زمين در 
حاشيه اين درياچه را علت مرگ بزرگ ترين 
درياچه نمكي خاورميان عنوان مي كنند.از همين 
رو است كه به نظر هنوز با گذشت دو دهه از آغاز 
بحران تا امروز كه بحران به نهايت خود رسيده 
است، هنوز مسئوالن به نظر واحد و راهكارهاى 
عملى  مشخص و مدوني براى حل هرچه سريع تر 
بحران اروميه نرسيده اند. بحراني كه نويدبخش 
اتفاقات ناگواري در آينده نه چندان دور است و 
اكولوژي اين محيط را با خطراتي جبران ناپذير 

مواجه خواهد كرد.

بار ديگر حادثه
 در پااليشگاه شازند

 مدير روابط عمومى علوم پزشكى اراك از 
تكرار حادثه ديگرى در پااليشگاه شازند خبر 
داد كه در پي نشت گاز، 4 كارگر را مسموم و 
راهى بيمارستان كرد. مهدى ميرزابابائى در 
تشريح وقوع اين حادثه اعالم كرد: «ظهر روز 
گذشته حادثه گازگرفتگى ديگرى در پااليشگاه 
شازند گزارش شد كه مسمومان به بيمارستان 
اميرالمومنين(ع) اراك منتقل شدند.» به گفته 
وى، بر اساس آخرين گزارش ها حال 2 نفر از 
مسمومان اين حادثه وخيم اعالم شده كه در 
بخش مراقبت هاى ويژه، آى سى يو، بيمارستان 
اميرالمومنين اراك بسترى شدند. مدير روابط 
عمومى علوم پزشكى اراك همچنين تصريح 
كرد كه 2 نفر ديگر از مسمومان اين حادثه نيز در 
بخش اورژانس خدمات درمانى مورد نياز را 
دريافت و وضعيت آنها در حال بررسى است و 
به احتمال زياد در بخش داخلى منتقل و بستري 
شوند. ميرزابابائى با اشاره به تكرار سناريوي 
مسموميت با گاز در پااليشگاه شازند، اعالم 
كرد: «گازى كه سبب مسموميت 4 كارگر 
پااليشگاه شده، ازت است كه مسمومان اين 
حادثه در حال تخليه كاتاليت از راكتور در واحد 
آر سى دى بودند كه دچار مسموميت با گاز 
ازت شدند.» اين حادثه درحال رخ داده است 
كه هفته گذشته نيز بر اثر مسموميت با گاز، 
5 كارگر پااليشگاه شازند دچار مسموميت 
و راهي بيمارستان شدند. پيش تر نيز در پى 
انفجار در يكى از بخش هاى اين پااليشگاه دو 
كارگر كشته وچند كارگر نيز به شدت مصدوم 

شدند.

تهران در صدر 
تلفات با سالح سرد

سازمان پزشكى قانونى كشور اعالم كرد كه 
استان تهران با 127 كشته، در صدر تلفات بر اثر 
اصابت سالح سرد در ميان استان هاى كشور 
قرار گرفت. بر اساس اين گزارش، 763 نفر 
در كشور در سال گذشته بر اثر اصابت سالح 
سرد جان باخته اند كه از اين تعداد، 625 نفر 
مرد و 138 نفر زن بودند. اين رقم در مقايسه با 
سال 92، كه آمار تلفات سالح سرد 760 نفر 
بود، چهار دهم درصد افزايش يافته است. در 
اين مدت استان هاى تهران با 127، خراسان 
رضوى با 65 و فارس با 50 فوتى بيشترين و 
استان هاى خراسان جنوبى با دو، كهگيلويه و 
بويراحمد با چهار و بوشهر با پنج نفر كمترين 
آمار تلفات را داشته اند. همچنين در سال 
گذشته بيشترين آمار تلفات سالح سرد با 80 
مورد در دى ماه و كمترين آن با 49 مورد در آذر 
ماه به ثبت رسيده و در اسفند سال گذشته نيز 
آمار مرگ ناشى از سالح سرد با 16.4 درصد 
افزايش در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از 

آن به 64 نفر رسيده است.

حـوادث

مديرعامل سازمان نوسازى شهر تهران از بخشودگى عوارض تخريب و نوسازى در ساخت و سازهاى انفرادى 
مسكونى با مساحت از 100 تا 300 متر مربع و ساخت و سازهاى تجميعى مسكونى با مساحت بيش از 75 متر 
مربع خبر داد. عباداله فتح اللهى با بيان اينكه پرداخت عوارض تخريب و نوسازى به منزله يكى از تكاليف 
شهروندان در قبال توسعه و تعالى شهرى است، افزود: «برخى معتقدند هر شهروند چه به عنوان ساكن شهر و چه 
در جايگاه فعال اقتصادى در بخش مسكن، مى بايست در تأمين و تقويت زيرساخت هاى شهرى با مديريت 
شهرى همكارى و همراهى داشته باشد.» وى با تاكيد بر اينكه از زمان شكل گيرى جريان نوسازى مردمى و با تكيه 
بر الگوى تجميع پالك هاى ريزدانه، يكى از اهرم هاى مهم و اثرگذار در ترغيب مالكان و سرمايه گذاران به ساخت 
و ساز در بافت فرسوده، برخوردارى از معافيت هاى كامل و حذف تخفيفات در پرداخت عوارض بوده است، 
تصريح كرد: «در ساخت و سازهاى انفرادى كمتر از 100 متر مربع، ساخت و سازهاى انفرادى بيشتر از 300 متر 
مربع و ساخت و سازهاى تجميعى با مساحت كمتر از 75 متر مربع،  50 درصد عوارض تخريب و نوسازى 
بخشوده خواهد شد.» به گفته مديرعامل سازمان نوسازى شهر تهران، ساخت و سازهاى انفرادى مسكونى با 
مساحت از 100 تا 300 متر مربع و ساخت و سازهاى تجميعى مسكونى با مساحت بيش از 75 متر نيز از 

بخشودگى 100 درصدى عوارض تخريب و نوسازى بهره مند مى شوند.

مديركل امور بانوان استاندار تهران، ارائه طرح هاى مشاركتى روستاييان در قالب تشكيل تعاونى هاى زنان 
در روستاها را از برنامه هاى استاندارى خواند و گفت: «معاونت توسعه مناطق روستايى و محروم كشور 
نيز امكانات خوبى را براى اجراى اين طرح فراهم كرده است تا بتوانيم طرح مشاركت زنان روستايى را 
اجرا كنيم.»  زهرا ساعى با بيان اينكه زنان روستايى كه توانمند هستند و تمايل دارند در قالب طرح هاى 
كارآفرينى عملياتى فعاليت كنند، مى توانند در قالب اين طرح به مشاركت بپردازند و تمهيدات الزم نيز 
براى آنان انديشيده شده است، افزود: «با مسووالن شهرستان هاى مالرد و ورامين جلساتى داشته ايم تا 
زنان توانمند روستايى را شناسايى و حلقه اوليه را تشكيل دهيم.» وي ادامه داد: «عالوه بر اين طرح، 
بخش ها طرح هايى را كه مى توانند در روستاى خود انجام دهند را به شوراى برنامه ريزى و توسعه استان 
تهران ارجاع دهند تا در اين شورا مصوب شود و بتوانند از تسهيالت بانكى استفاده كنند.» به گفته وي، در 
اين زمينه صندوق مهر امام رضا (ع) وام هاى خوبى را پرداخت مى كند، به گونه اى كه اين وام ها با درصد 
سود پايين ارائه مي شوند. ساعى اظهار كرد: «درصورت اجراى درست و دقيق آن اميدواريم در چند روستا 
اين طرح اجرا شود، البته موفقيت انجام اين كار منوط به توانايى استاندارى در جلب مشاركت روستاييان و 

تمايل آنان براى تشكيل تعاونى است.»

عضو كميسيون عمران شوراى شهر تهران ضمن اشاره به اتمام خطوط 7 گانه مترو تا پايان سال 95 گفت: 
«تا 45 روز آينده 200 دستگاه اتوبوس با كيفيت وارد ناوگان عمومى خواهد شد.»  اسماعيل دوستى با اشاره 
به مشكالت شهر تهران در حوزه حمل و نقل عمومى اظهار كرد كه با توجه به برنامه ريزى شورا و شهردارى 
تا پايان سال 95، خطوط 7 گانه مترو به پايان خواهد رسيد. وى ابراز اميدوارى كرد با اتمام خطوط 7 گانه 
مترو و همچنين توسعه حمل و نقل عمومى در بخش هاى مختلف شاهد كاهش مشكالت شهروندان در 
اين حوزه باشيم. دوستى همچنين با اشاره به ورود 200 دستگاه اتوبوس جديد و با كيفيت به ناوگان عمومى 
شهر تهران، گفت: «مقدمات تخصيص اين اتوبوس ها در حال حاضر انجام شده است و پيش بينى مى شود 

تا 45 روز آينده 200 دستگاه اتوبوس جديد و با كيفيت وارد ناوگان عمومى تهران شوند.»
عضو كميسيون عمران شوراى شهر تهران با اشاره به بى برنامگى مسئوالن و دستگاه هاى مختلف در 
سال هاى گذشته و افزايش تعداد جمعيت در تهران تصريح كرد: «متأسفانه به دليل بى برنامگى جمعيت 
كثيرى در تهران استقرار پيدا كرده است و جمعيت كثيرى نيز روزانه وارد تهران مى شوند كه همين امر 
مشكالت عديده اى را به وجود آورده است. از همين رو بايد راهكارهاى الزم براى برطرف كردن اين 

مشكالت اتخاذ شود.»

حمل ونقلاستاندارىنوسازى ورود 200 دستگاه اتوبوس جديد تا دو ماه ديگرتالش براى تشكيل تعاونى هاى زنان روستاهابخشودگي عوارض نوسازى بافت  فرسوده

ننين منطقه افز آب به منابع زيرزمينىا

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.
22887354  داخلى 307،352

آگهى ننيروى
 استخدام

كرج
كند.

به با 
ئيد.
307



شماره 577 16 ارديبهشت 1394
4

 حسين توكلى، سرمربى تيم ملى و ز نه بر د ار ى، 
مى گويد، اگر قرار باشد بين رده هاى مختلف 
انتخاب كند، اولويتش قطعا  تيم  ملى يكى را 

بز ر گساالن خواهد بود.
ليگ  گروهى  دور  پايانى  و  ششم  هفته   
دو  حساس  جدال  با  امروز  آسيا،  قهرمانان 
نماينده كشورمان به پايان مى رسد. بر اين اساس 
فوتبال  تيم  رقابت ها،  اين   A گروه  در  و 
پرسپوليس ساعت 20/35 در ورزشگاه آزادى، 
پذيراى بنيادكار ازبكستان است. پرسپوليس در 
مسابقه، صعو  اين  در  برد  و  تساوى  صورت 
دخواهد كرد. در طرف ديگر و در گروه B، تيم 
نفت تهران در امارات ميهمان العين اين كشور 
است. اين ديدار راس ساعت 20 برگزار مى شود 
و در صورت تساوى يا برد از گروه خود صعود 

مى كند.
باشگاه  دو  مسئوالن  هماهنگى  جلسه   
ظهر  ازبكستان،  بنيادكار  با  ايران  پرسپوليس 
شد  مقرر  و  برگزار  ليگ  سازمان  در  ديروز 
پرسپوليس در بازى فردا با لباس هاى يك دست 
ميدان  به  بنيادكار  پوش  سفيد  تيم  برابر  قرمز 
برود. همچنين دروازه بان پرسپوليس لباس زرد 
اينكه  عجيب  نكته  ولى  كرد،  خواهد  تن  به 
دروازه بانشان  كردند،  اعالم  بنيادكار  مسئوالن 
براى بازى با پرسپوليس لباس ندارد. به گفته 
هنگام  تيم  اين  گلر  لباس  بنيادكار،  مسئوالن 
ورود به ايران و در فرودگاه گم شده بود. در 
نهايت مقرر شد، تيم بنيادكار با تهيه يك لباس 
طوسى براى دروازه بان خود، آن را به بازى فردا 

برساند.
 سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس قبل از ديدار 
با بنيادكار ازبكستان در هفته ششم ليگ قهرمانان 
آسيا گفت: «اگر نتوانيم در اين ديدار با پيروزى 
برسيم همه نتايجى كه تاكنون گرفته ايم، بى اثر 

خواهد بود.»
 سرمربى تيم فوتبال بنيادكار ازبكستان قبل از 
ديدار تيمش با پرسپوليس عنوان كرد: «به خاطر 
مصدومان پرتعدادى كه داريم، با نفراتى به ميدان 

مى رويم كه محصول آكادمى بنيادكار هستند.»
هماهنگى  جلسه  در  ليانگ»  يونگ  «چن   
ديروز، توجه ويژه اى به موضوع امنيت انضباطى 
نماينده  داشت.  آزادى  ورزشگاه  در  روانى  و 
AFC اعالم كرد، چنانچه در بازى پرسپوليس و 
بنيادكار شاهد انفجار مواد محترقه باشند، باشگاه 
پرسپوليس از ميزبانى در بازى هاى آينده محروم 

خواهد شد.
 باشگاه فوالد خوزستان با توجه به عملكرد 
موفق دراگان اسكوچيچ در مسابقات ليگ برتر، 
اين مربى كروات،  تقاضاى هواداران و توافق 
ديگر  فصل   2 مدت  به  را  مربى  اين  قرارداد 

تمديد كرد.
يا  ماندن  كه  كرد  اعالم  قطر  االهلى  باشگاه   
جدايى سيدجالل حسينى به نظر كرانچار بستگى 
دارد، اما مجتبى جبارى دو سال ديگر در االهلى 
باقى خواهد ماند. بنابراين احتمال بازگشت مجدد 
سيد جالل به جمع سرخپوشان، قوت گرفته و اين 

بازيكن شايد فصل بعد را در اين تيم بازى كند.
 مجيد جاللى، سرمربى مستعفى تيم فوتبال 
سايپا، با بيان اينكه در دو بازى باقيمانده ليگ 
داشت،  خواهد  عهده  بر  را  تيم  اين  هدايت 
خاطرنشان كرد: «افرادى عليه بازيكنان و كادر 
فنى چيزهايى مى گفتند و مديرعامل را نسبت به 

ما بدبين كردند.»
 تيم ملي بانوان زير 23 سال ايران از صبح 
دوم  مرحله  در  خود  بازي  دومين  در  ديروز 
مقابل ژاپن قرار گرفت و با نتيجه سه بر صفر 

نتيجه را به حريف واگذار كرد.
 عباس انصارى فرد، مديرعامل پيشين باشگاه 
پرسپوليس، مى گويد: «با اين شرايط استقالل و 
پرسپوليس واگذار نمى شوند، مگر اينكه شرايط 
مورد نظر خودشان باشد. من تمام اين مسائل را 
پيش بينى كرده بودم و به همين دليل شركت 

نكردم، چون مى دانستم چه اتفاقى مى افتد.»
 نماينده شركت استيل آذين پس از مالقات با 
رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: «پورى 
ابهامات را در مورد رد صالحيت ما  حسينى 
داد:  ادامه  عابدينى  امير  كرد.»  مشخص  برايم 
«ابهامات به وجود آمده از سوى مسئوالن رفع 
شد و مى توانيم با برطرف كردن اين ابهامات به 
برنده شدن در مزايده اميدوار شويم. اگر بتوانيم 
رفع ابهام كنيم، در مزايده برنده اعالم مى شويم، 
مزايده  در  نگرفت،  صورت  امر  اين  اگر  اما 

چهارم شركت خواهيم كرد.»

ورزش سيماى سپيد

موسيقى سپيد

تئاتر سپيد

جيرانى با «تعبير وارونه
 يك رويا» مى آيد

فريدون جيرانى، كارگردان سينما و تلويزيون، 
«تعبير  آخرين وضعيت سريال  درخصوص 
حاضر  حال  «در  گفت:  رويا»  يك  وارونه 
تصويربردارى دو سوم اين سريال به پايان رسيده 
و طبق پيش بينى هاى انجام شده، تصويربردارى 
كل كار تا پايان خرداد ماه به اتمام مى رسد.» او 
در ادامه افزود: «قرار است در روزهاى آينده يك 
بازيگر زن ميانسال به ما اضافه شود. اين زن نقش 
كوتاه، اما مهمى دارد كه الزم است در سريال 
حضور داشته باشد، اما بازيگر آن هنوز انتخاب 
نشده است.» جيرانى عنوان كرد: «سريال «تعبير 
وارونه يك رويا» سريال بسيار سختى بود و قطعا 
به صورت سياه سفيد به روى آنتن خواهد رفت.» 
گفتنى است اين سريال، به تهيه كنندگى سيد 
كمال طباطبايى و كارگردانى فريدون جيرانى از 

شبكه يك سيما به روى آنتن خواهد رفت.»

نواى موسيقى آذرى 
در تهران مى پيچد

رحيم شهريارى، خواننده و سرپرست گروه 
«آراز»، درباره برنامه آينده اين گروه عنوان كرد: 
«گروه «آراز» چهارشنبه سى ام ارديبهشت ماه، 
در سالن ميالد نمايشگاه بين المللى تهران در 
دو سانس 18/30 و 21/30 به اجراى برنامه 
مى پردازد.» اين خواننده در ادامه بيان كرد: «در 
اين كنسرت قطعاتى از آلبوم هاى «ياواش يرى»، 
«كيم بيلير» و چند قطعه ديگر، براى مخاطبان اجرا 
مى شود. همچنين بخشى از اين كنسرت به اجراى 
قطعات فولكلور و مقامى آذرى اختصاص دارد.» 
سرپرست گروه آراز افزود: «در اين كنسرت 
قطعات پياله، سنه گوره، دالغاالر، سن سن، ياخ و 

شيرين سن، توسط اعضاى گروه اجرا مى شود.»

شجريان حضورش در 
اركستر ملى را تاييد كرد

سنتى  موسيقى  خواننده  شجريان،  محمدرضا 
ايرانى كه اين روزها به علت اعالم حضورش در 
اركستر سمفونيك ملى از سوى رسانه ها، دوباره 
به صدر اخبار بازگشته است، صبح ديروز به 
مراسم بزرگداشت حافظ كه در دانشگاه آزاد 
اسالمى برگزار  شد رفت و در حاشيه اين برنامه، 
در خصوص گمانه  زنى ها راجع به حضورش 
در اركستر ملى گفت: «حضور من در اركستر 
سمفونيك در صورتى كه فعاليتم ممنوعيتى نداشته 
باشد، از نظر خودم قطعى است.» شجريان با تاييد 
موافقتش براى حضور در اركستر ملى ايران عنوان 
كرد: «على رهبرى فردى بسيار توانمند و با استعداد 
در زمينه موسيقي است و تشكيل اركستر سمفونيك 
اتفاق بسيار خوبي است.» با اين توضيحات گويى 
گمانه زنى رسانه ها براى حضور شجريان در 
اركستر ملى دارد به واقعيت نزديكتر مى شود و 
البته بايد ديد مسئوالن فرهنگي اركستر ملى در 
روزهايى آينده چه تصميمى را در اين خصوص 

خواهند گرفت.

«پاييز» و «زمستان»
 در پرديس كوروش

تئاتر  گروه  سرپرست  مرند،  برهانى  نادر 
«معاصر»، با تاييد اجراى نمايش هاى «پاييز» 
و «زمستان»، درباره كار جديد گروه گفت: 
«در ادامه جستجوها براى پيدا كردن سالن 
مناسب اجرا، از سالن هاى نمايش تازه تاسيس 
پرديس سينمايى كوروش بازديد كردم و فعال 
پيشنهادهاى اوليه اى براى اجرا در اين مجموعه 
با امير شهاب رضويان، مسئول پرديس سينمايى 
كوروش، مطرح شد و منتظر هستيم ببينيم برنامه 
به چه صورت پيش مى رود.» وى عنوان كرد: 
«پرديس تئاتر كوروش سالن هاى مجهزى دارد 
كه اگر شرايط فراهم باشد، نمايش هاى «پاييز» 
و «زمستان» را در اين مجموعه به صحنه مى برم. 
مدت زيادى است تصميم دارم اين دو نمايش را 
بدون توقف در يك سالن اجرا كنم كه متاسفانه 
شرايط فراهم نشد.» گفتنى است نادر برهانى 
مرند به تازگى اجراى بازتوليد نمايش «پاييز» را 

در موسسه فارسى  زبانان اكو به پايان رساند.

 شانلى عباديان

 گروهى هستند كه هميشه در سايه اند. به آنها هيچ گاه 
فرصت ظهور داده نمى شود. گويى محكومند به 
درحاشيه بودن. سرماى استخوان سوز زمستان و 
گرماى داغ تابستان را به جان مى خرند، بى آنكه 
اجازه درخواست يك ليوان چاى يا آب را داشته 
باشند. تمام سهم آنها از سينما، دستمزد روزانه 
10 هزار تومان و كم محلى  البته به تعبير خودشان 
تحقير است. اين هزار نفرى كه خواسته يا ناخواسته 
در دايره بزرگ خانواده  سينما جاى مى گيرند، غالبا 
از ضعيف ترين طبقه اجتماعى اند، اما عاشق سينما. 
مى گويند، اگر جانشان را هم در طول فيلمبردارى 
از دست دهند، دست اندركاران فيلم هر ترفندى را 
براى نپرداختن ديه به كار مى گيرند. معتقدند، حتى 
سرپرست ها هم دلسوز و مدافعشان نيستند.   نهايت 
خواسته هنرور ها از مسئوالن و تصميم گيران، به 

داشتن يك صنف ختم مى شود.

كسى برات دعوت نامه نفرستاده
 سكانس مجلس عروسى در پاسداران. پارادوكس 
از ثانيه اول توى ذوق مى زند. عروسى اعيانى در 
منطقه اى براى «از ما بهترون». بى حرمتى ها هنوز 
شروع نشده. نهار  مى خورم، نه غذايى كه كارگردان 
و بازيگران خوردند و نه در يك جايگاه مناسب. 
وياليى  خانه  حياط  يخ زده  سنگ فرش  روى 
پاسداران. پس از 17 ساعت كار ده هزار تومان 
كف دستم گذاشتند. سوار سرويس شدم. تنم به 
شدت خارش گرفته. ياد لباس كثيفى افتادم كه روز 
گذشته براى فيلمى مسئول لباس، به زور تنم كرد. 
به دليل حساسيت پوستى ام خواستم لباس را روى 
مانتو بپوشم، اما او كه جاى دخترم بود، لباس را از 
دستم گرفت و گوشه اى پرت كرد. هنوز صدايش 
در گوشم هست: «همينه؛ كسى برات دعوت نامه 
بودنت  به  اصرارى  برو.  نمى خواهى  نفرستاده. 

نيست.»

هنرور براى خود شخصيت دارد
اينها را مهرى اشرفى مى گويد كه روزى كارمند 
وزارت صنايع سنگين بود و به داليل نا امن بودن 
محيط كارى اش، فرار را بر قرار ترجيح داد. هرچند 
از اين موضوع كه چرا به حرف رئيسش گوش نكرد 
و سر شغلش نماند، خيلى پشيمان است. از   همان 
روزهاى ترك محل كار يعنى سال 78، وارد عالم 
سينما شد. از آن زمان پانزده سال گذشته و با دستمزد 
ماهيانه 150 هزار تومانى كار هنرورى، دركنار 
حقوق بازنشستگى همسر فوت شده اش، روزگار 
مى گذارند. اشرفى از برخوردهايى كه با هنروران 
مى شود به شدت گله مند و دلشكسته است: «هنرور 
براى خود شخصيت دارد. برده  زرخريد نيست. 
ميل باطنى ما اين است كه به ما توجه شود، اما 

شبيه كارتن خواب ها با ما برخورد مى شود. حتى 
تداركات فيلم از دادن يك ليوان آب يا چاى به ما 

امتناع مى كند.»
او به جلسه اى اشاره مى كند كه هنروران با يكى 
از روساى وزارت ارشاد داشتند: «آنها قول دادند 
مشكالت ما را پيگيرى كنند. اما تا امروز كه نزديك 
به دو سال گذشته، هيچ رسيدگى نشده است. 
حقوقمان را بايد سرپرست هايى كه ما را براى فيلم 
آفيش مى كنند، مطالبه كنند؛ اما آنها هم طرف وزارت 

ارشاد هستند.»
دورنماى سينما، پول و شهرتش دل هركس در 
هر سن و طبقه اى را غنج مى دهد. جذابيت هايى 
كه دل سپردگانش را در خود غرق مى كند، اما تنها 
براى عده اى معدود اعتبار، شهرت و پول همراه دارد. 
آن هم گاه براى صباحى محدود! شايد انتظار توجه به 
معيشت و آينده  كارى از مسئوالن براى «نامبر وان هاى 
سينما» هم اندكى دور از ذهن باشد، اما بايد قبول كرد 
سينما به هنرورى  كه قيافه ندارد، تيپ ندارد، رابطه و 
پول ندارد، بدهكار است، اما فيلم براى فيلم شدنش 
به وجودش نياز دارد. هنروران مى پرسند: «آقاى 
كارگردان و تهيه كننده اى كه پول چند ميلياردى 
براى ساخت يك فيلم تاريخى مى گيرى، آيا تا به 
حال اين فكر به ذهنت خطور كرده كه اگر هنرورانت 
نباشند، چگونه بايد فيلمت را بسازى؟ آيا با خود فكر 
كرده اى كه كارى براى اين عده انجام دهى؟ يا تنها 
به وقت نياز به دستيار رده چندمت گفته اى، چند ده 
سياهى لشكر براى فيلمبردارى يك سكانس جمع 
كند تا كارت راه بيفتد. بعد از اتمام كار هم ديگر در 

هيچ كجاى ذهنت، اثرى از آنها باقى نمى ماند.»

چه قانونى از هنرور حمايت مى كند؟
جاللى،  است.  پهن  بساطش  بنزينى  پمپ  در 

جوانمردى هاى فردين را هنوز از ياد نبرده. با همه 
نامردى هاى روزگار پاى ناموس كه به ميان مى آيد، 
از جان هم مى گذرد. دستش در يك دعواى خيابانى 
دچار آسيب شده. در تعريف آن روز مى گويد: 
«براى يك كار تاريخى آفيش بودم. زمان برگشت 
از كار ديدم براى يك خانم مزاحمت ايجاد شده، 
تاب نياوردم و وارد معركه شدم كه با قمه دستم 
آسيب ديد. دكتر ها حكم به قطع دستم داده بودند كه 
شكرخدا اين اتفاق نيفتاد، اما هنوز بابت20 ميليون 
تومانى كه براى مداواى دستم قرض كردم، زير بار 

نزولم.»
دلش خيلى پر است. به همكارى اشاره مى كند كه 
در فيلمى، جان خود را از دست داد و سازندگان 
فيلم سعى در «ماست مالى كردن» قضيه داشتند. 
پيگيرى ها اجازه قِِسر در رفتن را به عوامل فيلم نداد. 
ناچار به خانواده درگذشته، 65 ميليون تومان ديه 
پرداخت كردند. مى گويد: «همه  فيلم ها بيمه هستند، 
اما عوامل تا آنجا كه بتوانند حوادث را تقصير هنرور 
مى اندازند و چيزى را گردن نمى گيرند تا از پرداخت 

ديه شانه خالى كنند.»

هنروران نيازى به صنف ندارند!
كبرى بختيارى، سرپرست حدود 800 تا 900 هنرور 
است. مجموعه او تقريبا بيشتر هنرورهاى سينما را 
در خود جاى مى دهد. دل پُرى از راهروهاى وزارت 
ارشاد و خانه سينما دارد و ادعا مى كند پنج سال به 
دنبال تشكيل صنف براى هنرور ها دويده، اما موفق 
نشده كارى از پيش ببرد. جوابى كه به او مى دهند در 
همين يك جمله خالصه مى شود: «هنرور ها نيازى 

به صنف ندارند.»
او از درد و دلش با رئيس سابق سازمان صداوسيما 
فيلمبردارى  زمان  قبل  سال  «چند  مى كند:  ياد 

«نردبانى بر آسمان» جلوى او را گرفتم و از بدبختى 
هنرور ها برايش گفتم، اما در جواب من گفت: 
«هنرور ها آدم هاى غربتى و جنگ زده اى هستند.» 
من او را توجيه كردم كه چنين نيست، بر فرض هم 
كه اين طور باشد، آدم جنگ زده كه بيشتر به كمك 
نياز دارد. درنهايت شماره تلفن هاى دستيار هايش 
را داد كه با آنها تماس بگيرم و پيگيرى كنم، اما با 
وجود قول هايى براى مساعدت، كارى انجام نشد.» 
طبق گفته هايش قبل از عيد با محمدرضا موئينى، 
فرهاد توحيدى و كامران ملكى براى تشكيل صنف 
هنرور ها گفتگويى داشته و قول هاى مساعدى را به 
او داده اند. قرار بر اين است كه در آينده اين مطالبه 
را از طريق خانه سينما پيگيرى كند، زيرا اعتقاد دارد، 
تشكيل صنف براى هنرور ها، بهترين كمك به 
آنهاست. او در مورد دستمزد هنرور ها مى گويد: 
«درحالى  كه حداقل دستمزد براى كارگران 50 هزار 
تومان است، اما هنرور يك پنجم اين مبلغ را مى گيرد. 
قيمت همه چيزى باال رفته جز هنرور. من براى 
هر هنرور 20 تا 25 هزار تومان از تهيه كننده فيلم 
مى گيرم و حدود 13 تا 14 هزار تومان به او پرداخت 
مى كنم. مواردى هم هست كه تهيه كننده ها پول 
سرپرست ها را نمى دهند. به عنوان مثال 4 سال قبل 
من كارى انجام دادم. با وجود اينكه موسسه سه ماه 
بعد از اتمام كار با تهيه كننده تسويه حساب كرده 
بود، اما من تا امروز موفق به گرفتن پولم نشدم. حتى 

تهديد و شكايت هم افاقه نكرد.»  
سياهى لشكر ها در طرح ايوبى چه جايى 

دارند؟
سازمان  رئيس  ايوبى،  حجت اهللا  تازگى  به 
على  توحيدى،  فرهاد  حكمى  طى  سينمايى، 
دهكردى، محمدرضا موئينى، مجيد مسچى و 
رمضانعلى حيدرى خليلى را به سمت اعضاى 
هيئت اجرايى طرحى به نام «حمايت از ارتقاى 
منزلت اجتماعى سينماگران» منصوب كرد، اما 
اقشارى كه از كمترين منزلت اجتماعى در سينما 
برخوردارند، چه سهمى از اين طرح خواهند 
داشت. آيا مى توان اين طرح را سرآغازى براى 
بهبودِ وضعيت هنرور ها و تشكيل يك صنف براى 
آنها تلقى كرد؟ زمانى كه روى صندلى مى نشينى 
و غذايت را زير سايه بان و در سايه ميل مى كنى، او 
كه تو به اسم سياه لشكر مى  شناسى اش، بايد روى 
زمين بنشيند و غذا را درحالى كه داغى آفتاب روى 
فرق سرش است، بخورد. اگر خيلى بامرام باشى، 
اين اجازه را مى دهى كه بعد از اتمام غذاى همه 
عوامل، جاى آنها بنشيند و نهار يا شامى به بدن 
بزند. هنرورها انتظار دستمزدهاى چند ده ميليونى 
ندارند و نبايد هم داشته باشند، اما شانيت دادن، 
به رسميت شناختن، بيمه و يك دستمزد قابل 
قبول كمترين خواسته اى است كه مى توانند از 
كارگردان، تهيه كننده، بازيگر، مسئول سينمايى، 

وزير و نماينده مجلس مطالبه كنند.

نگاهى به وضعيت هنروران سينماى ايران

سينما به هنرورى كه قيافه و تيپ ندارد، بدهكار است

ايسنا: مزايده باشگاه استقالل و پرسپوليس براى 
سومين بار در هيجان رسانه اى بى نتيجه به پايان رسيد تا 
ابهامات در واگذارى اين باشگاه ها بيشتر شود. ساليان 
سال است كه بحث خصوصى كردن باشگاه هاى 
پرطرفدار پايتخت در ميان تصميم گيرندگان ورزش 
كشور مطرح شده است، اما با شروع كار دولت يازدهم 
پيگيرى اين موضوع جدى تر شد تا اينكه در نهايت سه 

مزايده براى فروش اين باشگاه ها برگزار شد.
در مزايده اول و دوم هيچ كس براى خريد سرخابى ها 
اعالم آمادگى نكرد تا اينكه اين دو مزايده قبل از تاريخ 
برگزارى لغو شد، در مزايده سوم كه روز چهارشنبه 
نهم ارديبهشت ماه برگزار شد، چهار خريدار در مزايده 
شركت كردند. در حالى كه خريدار باشگاه استقالل 
و يكى از خريداران باشگاه پرسپوليس به دليل واريز 
نكردن وجه سپرده در مزايده، از رقابت با رقيبان خود 
حذف شدند، در نهايت پاكت هاى شركت بهنام پيشرو 
كيش و شركت استيل آذين ايرانيان براى بررسى نهايى 
به كميته واگذارى رفت. تا اينكه روز دوشنبه اعالم شد 
اهليت هيچ كدام از اين دو شركت تاييد نشده و مزايده 

باشگاه پرسپوليس هم برنده اى ندارد.
طبق قانون باشگاه هاى استقالل و پرسپوليس بايد 
از طريق مزايده به فروش برسند، اما نكته قابل تامل 
اين است كه على رغم غيرقانونى نبودن تكرار مزايده 
واقعا قرار است چند بار براى فروش اين باشگاه ها 
مزايده برگزار شود؟ وقتى در مزايده اول و دوم 
خريدارى اعالم آمادگى نكرد و اين مزايده ها قبل از 
برگزارى لغو شد، كسى نمى توانست به كار سازمان 
خصوصى سازى ايراد بگيرد، اما وقتى چهار خريدار 

در مزايده سوم شركت مى كنند و هر كدام از آنها بنا به 
داليلى از دور رقابت كنار مى روند، ابهامات زيادى 
در اذهان عمومى ايجاد مى شود. به راستى چرا مزايده 
سوم برنده اى نداشت؟ شركتى كه براى خريد باشگاه 
استقالل پاكت خود را ارائه كرده بود، وجه سپرده در 
مزايده را به حساب سازمان خصوصى سازى واريز 
نكرد و مدارك ناقص را درون پاكت قرار داد و به 
سازمان خصوصى سازى ارائه كرد. حال سوال اين 
است، شركتى كه ادعا مى كند يك شركت بزرگ 
رسمى است و قرار است چيزى حدود 300 ميليارد 
تومان بابت خريد يك باشگاه بپردازد، چطور از قوانين 
مزايده اطالعى نداشته است؟ اين در حالى است كه 
طبق اطالعيه سازمان خصوصى سازى كه قبل از مزايده 
منتشر شد، مقرر شد 

كسانى كه در مزايده شركت مى كنند بايد مبلغى را 
به عنوان سپرده به حساب سازمان خصوصى سازى 
واريز كنند، اما شركت مذكور بدون اينكه پولى به 
حساب سازمان واريز كند، پاكت خود را ارائه كرد و 
در روز مزايده نام اين شركت به عنوان خريدار باشگاه 
استقالل مطرح شد. سوال اين است، چرا مسئوالن 
سازمان خصوصى سازى اجازه دادند خريدارى كه 
پول سپرده را واريز نكرده است، نامش در روز مزايده 

مطرح شود و به نوعى براى خود تبليغ كند.
نكته ابهام آميز ديگرى كه مطرح است، اينكه وقتى از 
بين سه خريدار پرسپوليس دو شركت استيل آذين 
ايرانيان و بهنام پيشرو كيش براى بررسى هاى نهايى 
انتخاب مى شوند، هيچ كدام از آنها صالحيتشان 
تاييد نمى شود. شركت استيل آذين ايرانيان كه متولى 

آن حسين هدايتى است، بر اساس آنچه مسئوالن 
سازمان خصوصى سازى اعالم كردند، بدهى بانكى 
دارد. شركت بهنام پيشرو كيش نيز به دليل دير واريز 
شدن مبلغ سپرده، نتوانست به عنوان برنده انتخاب 
شود. آيا بهتر نبود مسئوالن سازمان خصوصى سازى 
قبل از اينكه نام افراد و مبلغ پيشنهادى آنها را مطرح 
كنند، از صالحيت آنها مطمئن مى شدند تا اينكه اگر 
اين شركت ها صالحيتشان تاييد نمى شد، در مزايده 

شركت نمى كردند.
كسى نمى داند چند بار قرار است مزايده برگزار شود. 
شايد برگزارى اين مزايده هاى بى نتيجه براى بعضى ها 
به سرگرمى تبديل شده باشد، اما آنچه مسلم است اين 
است كه مى شود با اتخاذ تصميم هاى درست، كارى 
كرد كه اين مزايده ها بدون برنده به پايان نرسد تا به 
نوعى افكار عمومى درگير بازى بى پايان نشود. وقتى 
برگزارى سه مزايده بى نتيجه به پايان مى رسد، خواه 
ناخواه ذهن ها را به سمتى مى برد كه گويى مسئوالن 
عزم جدى براى واگذارى باشگاه هاى استقالل و 
پرسپوليس به بخش خصوصى  ندارند. به همين 
دليل شايد بتوان گفت، مزايده هايى كه برگزار شد به 
نوعى بازى با افكار عمومى بود. حال كه رئيس سازمان 
خصوصى سازى از برگزارى مزايده چهارم خبر داده 
است، اميدواريم اين مزايده طورى برگزار شود كه در 
نهايت يك برنده به عنوان خريدار باشگاه انتخاب 
شود تا در فصل نقل و انتقاالت، اين باشگاه ها همچنان 
بالتكليف نمانند و هواداران اين تيم ها بدانند براى 
فصل آينده چه شخصى براى تيمشان تصميم گيرى 

خواهد كرد.

نتيجه مزايده چهارم سرخابى ها چه مى شود؟
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