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يادداشتى از ايرج فاضل
فروش كبد ، ادعايى واهى

 براى مشوش كردن افكار عمومى 
100هزار شكايت غير واقعى از پزشكان

مجازات حبس براى  پزشكان
  يعنى  ضرر براى  بيماران
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 پديده مظفرى

با  كه  هايى  دوره  اساسى ترين  از  يكى 
دچار  سالمت  تحول  طرح  اجرايى شدن 
ملزومات  و  تجهيزات  حوزه  شد،  تحول 
پزشكى و همچنين دارو بود. حوزه اى كه هم 
مراكز درمانى خصوصى و  بيمارستان ها و  با 
عمومى و هم به طور مستقيم با مردم در ارتباط 
بود. قبل از اجرايى شدن طرح تحول سالمت 
در بسيارى موارد بيماران خود اقدام به تهيه 
ملزومات پزشكى مى كردند و با روى كار آمدن 
اين طرح اين وظيفه برعهده مراكز درمانى و 
بيمارستان ها قرار گرفت و بار بزرگى از روى 
دوش مردم برداشته شد. حال اين بار بر دوش 
طرح،  اجراى  با  واقع  در  افتاد.  بيمارستان ها 
نظر  در  بيمارستان ها  براى  بودجه اى  رديف 
گرفته شد تا ديگر بيماران براى تهيه ملزومات 
بيمارستان ها  از  خارج  به  نياز  مورد  پزشكى 
نماند كه در زمان  ناگفته  داده نشوند.  ارجاع 
قبل از اجرايى شدن اين طرح و تهيه ملزومات 
كيفيت  مشكل  بيماران،  خود  توسط  پزشكى 
مسئله  امروز  اندازه  به  تا  پزشكى  تجهيزات 
ايجاد نكرده بود. اما حاال مشكل ديگرى رخ 
داده؛ خريد بيش از نياز بيمارستان ها، كيفيت 
و درجه بندى تجهيزات، برندهاى به كار گرفته 
شده، رايزنى هايى كه احيانا بين بيمارستان ها 
وجود  به  پزشكى  تجهيزات  شركت هاى  و 
است  تازه اى  مشكالت  همه  و  همه  مى آيد، 
كه در خدمت رسانى به بيماران به وجود آمده 
است. نظرات متفاوتى در اين بين وجود دارد. 

بهداشت  وزارت  درمان  معاون  مثال  به طور 
تجهيزات  و  ملزومات  تهيه  خصوص  در 
اكنون  كه  است  «درست  بود:  گفته  پزشكى، 
را  پزشكى  تجهيزات  خريد  هزينه  دولت 
برعهده گرفته است، اما اين بدان معنا نيست 
گران قيمت  تجهيزات  بايد  موارد  در همه  كه 
درجه بندى  لزوم  به  وى  شود.»  خريدارى 
تجهيزات پزشكى و تهيه سبدى از ملزومات 
و  كرده  اشاره  و3   2 و   1 درجه بندى هاى  با 
گفت: «بيمارستان ها بايد تركيبى از تجهيزات 
درجه يك گران و تجهيزات درجه 2 و 3 تاييد 

شده را در سبد خود قرار دهند.»
رئيس انجمن سالمت خانواده ايران نيز چندى 
پيش در اين خصوص با ابراز گاليه از رويه 
كنونى تهيه تجهيزات پزشكى به سودهاى كالنى 
در  پزشكى  لوازم  واردكنندگان  از  برخى  كه 
اجرايى شدن اين طرح به دست آورده اند اشاره 
كرد و گفت: «يكى از مهم ترين اهداف اجراى 
طرح تحول نظام سالمت كاهش پرداختى از 
تهيه  شيوه جديد  با  البته  كه  بود  مردم  جيب 
ملزومات پزشكى به نظر مى رسد، اين طرح از 
اهداف خود فاصله گرفته و تنها توليدكنندگان 
و واردكنندگان تجهيزات پزشكى به سودهاى 
پيدا كرده اند.» گروهى ديگر  ميلياردى دست 
نيز خواستار اين شدند كه نام شركت هايى كه 
در اين ميان منتفع شده اند را بايد علنى كرد. 
بيمارستان  رئيس  با  سپيد  خصوص  اين  در 
حضرت رسول اكرم(ص) به گفتگو نشست 
و  تجهيزات  تهيه  چگونگى  خصوص  در  و 
ملزومات پزشكى مورد نياز بيمارستان ها سوال 

كرد. به گفته رئيس بيمارستان حضرت رسول 
دسته  چند  به  پزشكى  ملزومات  (ص)  اكرم 
تقسيم مى شود كه يك دسته آن اقالم مصرفى 
است، مانند ابزارى كه در بدن بيماران استفاده 
مى شود، مثل پالتين ها و پيچ و مهره هايى كه 
طى جراحى هايى در بدن بيماران كار گذاشته 
داروخانه هاى  با  موارد  اين  تهيه  كه  مى شود 

بيمارستانى است.»
دسته  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  توكلى  نادر   
ديگر ملزومات پزشكى را تجهيزات سرمايه اى 
بحث  كه  تجهيزات  «اين  افزود:  و  دانست 
خاصى  اقالم  و  است  مطرح  آنها  سرمايه اى 
سى تى اسكن  و  ام آر  آى  دستگاه هاى  چون 
مى شوند،  ديده  متمركز  به طور  كه  غيره  و 
محصوالتى هستند كه داراى مجوزهاى وزارت 
بهداشت و مورد تاييد تمامى دستگاه هاى ذى 
ربط است و بايد استانداردهاى الزم را داشته 
مى طلبد.»  را  خاصى  دقت  آنها  تهيه  و  باشد 
از تجهيزات  داد: «يك دسته ديگر  ادامه  وى 
پزشكى نيز وجود دارد كه در اعمال جراحى 
از آنها استفاده مى شود كه عمده اين تجهيزات 
سهميه اى  و  منابع  از  شده  گفته  ملزومات  و 
است كه وزارت بهداشت براى هر بيمارستان 
درنظر مى گيرد و مقدارى را هم هر بيمارستان 
خود بايد تهيه كند.» توكلى تصريح كرد: «در 
هربخش  متخصصان  مشورت  با  راستا  اين 
بيمارستان  موجود  نيازمندى هاى  به  بنا  و 
و  تجهيزات  مى شود.  فراهم  تجهيزات 
ملزوماتى كه بحرانى و در اولويت است، بايد 
به هر نحوى تهيه شود و ساير موارد براساس 

رشته تخصصى و نيازمندى ها و با مشورت از 
متخصصان آن رشته ها به صورت اولويت بندى 
حضرت  بيمارستان  رئيس  مى شود.»  تهيه 
رسول(ص) خاطرنشان كرد: «در تهيه تمامى 
ملزومات و تجهيزات پزشكى روال قانونى به 
هيئت  همچنين  مى شود.  رعايت  كامل  طور 
كه  دارد  ميان وجود  اين  در  نيز  ارزى  امناى 
بسيار  و  است  بهداشت  وزارت  تاييد  مورد 
معتبر در اين حوزه فعاليت مى كند و ما اغلب 
نيز  را  موارد  ساير  و  تهيه  آنجا  از  را  لوازم 

داروخانه هاى دانشگاه ها برعهده دارند.»

هيچ فهرست محرمانه اى وجود ندارد
اما مديركل اداره نظارت و ارزيابى تجهيزات 
در  دارو  و  غذا  سازمان  پزشكى  ملزومات  و 
گفتگو با خبرنگار ما كه در واقع گفت وگوى 
صورت گرفته  صحبت هاى  جوابيه  قالب  در 
«تمامى  گفت:  بود،  مذكور  مبحث  پيرامون 
مى شوند  قيمت گذارى  پزشكى  تجهيزات 
در  لوازم  اين  از  محرمانه اى  فهرست  هيچ  و 
درباره  صفوى  حسين  ندارد.»  وجود  كشور 
صحبت هايى مبنى بر انتفاع برخى شركت هاى 
تجهيزات و ملزومات پزشكى خاص از طرح 
موضوع  اينكه  بر  تاكيد  با  سالمت،  تحول 
پزشكى  ملزومات  و  تجهيزات  قيمت گذارى 
و مشكالت مبتال به اين حوزه، همواره مورد 
توجه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
بوده است، گفت: «قيمت گذارى تجهيزات و 
ملزومات پزشكى تا سال 93 در اختيار سازمان 
غذا و دارو نبود، لذا ساماندهى اين حوزه هم 

به  توجه  «با  گفت:  صفوي  نداشت.»  امكان 
قيمت گذارى  بر  مبنى  دولت  هيات  مصوبه 
ملزومات  و  تجهيزات  حوزه  در  نظارت  و 
اسفند  از  بهداشت،  از سوى وزارت  پزشكى 
تجهيزات  اين  قيمت گذارى  گذشته  سال  ماه 

آغاز شده است.»
وى در ادامه افزود: «تاكنون قيمت گذارى بيش 
از 300 قلم كاال صورت گرفته و بخش هاى 
دولتى و خصوصى و ساير نهادهاى عمومى 
ملزم به رعايت قيمت هاى مصوبه هستند. اين 
قيمت گذارى به تدريج از نيمه خرداد ماه سال 
جارى در سايت imed.ir اعالم شده است.»

ارزيابى تجهيزات و  اداره نظارت و  مديركل 
علوم  «دانشگاه هاى  افزود:  پزشكى  ملزومات 
پزشكى و اداره نظارت و ارزيابى موظف به 
نظارت بر حسن اجراى اين قيمت ها هستند.»

وى خاطرنشان كرد: «با هماهنگى هاى صورت 
گرفته با سازمان نظام پزشكى و كليه بيمه ها، 
هرگونه تخلف در عدم رعايت قيمت مصوب 

برخورد قانونى به همراه خواهد داشت.»
صفوى در تشريح نوع كاالهاى قيمت گذارى 
شده، افزود: «بيشتر اين كاالها، كاالهاى درمانى 
و بيمارستانى نظير سمعك، ويلچر و ... هستند 
و  دارند  كار  سرو  آنان  با  مستقيما  مردم  كه 
مردم از اين طريق در جريان قيمت مصوب و 
قانونى اين نوع كاالها قرار مى گيرند.» مديركل 
اداره نظارت و ارزيابى تجهيزات و ملزومات 
پزشكى، ادامه داد:  «برنامه مهم ديگر وزارت 
تجهيزات  بازار  ساماندهى  براى  بهداشت 
 PMS پزشكى نظارت در بازار يا همان برنامه

پزشكى  تجهيزات  و  لوازم  آن  طى  كه  است 
از  را  آنها  و  مى كنيم  نمونه گيرى  بازار  در  را 
نظر داشتن اصالت و قاچاق نبودن و تطبيق با 
نمونه اى كه مجوز گرفته است، بررسى مى كنيم 
و در صورتى كه مغايرتى وجود داشته باشد، 
به شدت با شركت متخلف برخورد مى شود.»

كاهش قيمت تجهيزات و ملزومات پزشكى
در اين خصوص معاون نظارت و برنامه ريزى 
سازمان غذا و دارو نيز از كاهش قيمت تجهيزات 
و ملزومات پزشكى با تمهيدات صحيح دولت 
تدبير و اميد خبر داد و گفت: «با تمهيداتى كه 
فهرست هاى  انديشيده شد،  دولت جديد  در 
تجهيزات و ملزومات مورد توجه و نياز بيشتر 
مراكز درمانى و پزشكان انتخاب و به فراخوان 
اين كاهش در  لذا براى  قيمتى گذارده شده، 
ابتدا مجبور بوديم، فهرست را از همان بازار 
لجام گسيخته انتخاب كنيم. پس طبيعى است 
كه برخى محصوالت از اين ليست حذف و يا 
در آن حضور نداشته باشند.» اكبر عبدالهى اصل 
معاون نظارت و برنامه ريزى سازمان غذا و دارو 
تصريح كرد: «البته محصوالت غايب در فهرست 
اداره كل تجهيزات پزشكى سازمان غذا و دارو 
از دو حالت خارج نيستند. يعنى يا آنهايى كه 
خود را با سياست ها و ضوابط وزارت بهداشت 
منطبق و همسو نكرده بودند يا اينكه از منابع 
نامطمئن تهيه شده بودند. به دليل رقابتى كه 
در پى اين ايده شكل گرفت، قيمت ها كاهش 
بسيار خوبى يافت و رضايت مردم و مسئولين 

نيز حاصل شد.»

بررسى اشكاالت مطرح شده در حوزه تجهيزات پزشكى پس از اجراى طرح تحول سالمت 

آيا حيطه تجهيزات پزشكى از فساد مالى دور مى ماند؟

به اطالع مى رساند مراسم يادبود مرحوم دكتر سيد مسعود كيميا گر از ساعت 18 تا 19:30چهارشنبه
(10 تيرماه) در مسجد جامع شهرك قدس واقع در ميدان صنعت برگزار مى شود .

  همچنين مراسم ياد بودى  در روز يكشنبه (14 تير ماه) از ساعت 10 الى 12 صبح  در انستيتو 
تحقيقات تغذيه اى و صنايع غذايى كشور واقع در شهرك غرب، بلوار فرحزادى، شهيد 

حافظى(ارغوان غربى)، پالك 7،سالن اجتماعات امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

تقدير از عباس شفيعى، پدر داروسازى نوين ايران

توانستيم جايگاه تحقيقات رابه دولتمردان نشان دهيم

رئيس انجمن مراقبت هاى ويژه ايران
هر تخت ICU در بخش دولتى  

چهار نفر ،پشت نوبتى دارد  
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رئيس اداره بيمارى هاى قلب و عروق وزارت بهداشت  ادعاى عضو ستاد احياى 
درياچه اروميه مبنى بر ابتالى برخى ساكنان اطراف اين درياچه به فشار خون باال 
براثر استنشاق ريزگردها و هواى آغشته به نمك را رد كرد. طاهره سماوات گفت: 
«ريزگردها و هواى آغشته به نمك در ابتال به بيمارى فشارخون دخالتى ندارند بلكه 
اين عوامل، روى تنفس تاثيرگذار هستند. بنابراين بهتر است براى اظهارنظر درزمينه 
مسائل پزشكى ابتدا با متخصصان گفت وگو شود و راجع به آن مطالعه اى صورت 

گيرد، آنگاه اظهارنظر شود.» سماوات با بيان اينكه بايد بررسى شود 
كه مصرف نمك به چه ميزان و طى چه مدت موجب فشارخون 

مى شود، تاكيد كرد: «اين مساله را با دانشگاه علوم پزشكى 
منطقه (تبريز) مطرح مى كنيم تا پيگيرى شود، اما ازنظر عقلى 

اين موضوع منطقى نيست.»

رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت از مخالفت وزارت بهداشت با ماده25 اليحه درآمدهاى 
پايدار شهردارىها كه طبق آن قرار است مطب پزشكان در سطح شهر صرفاً درقالب كاربرىهاى تجارى 
در طرحهاى تفضيلى مصوب شهرى مجاز باشد، خبر داد و گفت: «اين طرح براى بررسى كارشناسى 
بيشتر به كارگروه كميسيون خاص امور كالنشهر تهران و ساير كالنشهرها عودت داده شد.» خسرو صادق 
نيت افزود: «يكى از تبعات منفى تصويب اين ماده افزايش هزينه مطبها و بهتبع آن افزايش پرداختى 

وزارت بهداشت با تصويب اين ماده مخالفت كرده هزينههاى درمانى توسط بيماران خواهد بود و 
جزو مواد اليحه درآمدهاى پايدار شهردارىها است.» صادقنيت تصريح كرد: «اين طرح 
كمبود منابع درآمدى براى ارائه خدمات و ايجاد است كه وزرات كشور آن را براى جبران 

است ولى وزارت بهداشت تصويب اين ماده زيرساختهاى شهرى پيشنهاد داده 
ارزان  خدمالت  ارائه  منافى  به بيماران مىداند.»را 

رئيس سازمان غذا و دارو پيرامون همكارى دارويى ايران و آمريكا درزمينه دريافت استانداردهاى 
سازمان غذا و داروى امريكا (FDA)  چه قبل از مذاكرات و چه بعداز حصول توافق نهايى 
ميان ايران و گروه 1+5 عنوان كرد: «سازمان غذا و داروى ايران ارتباط مستقيمى با سازمان 
غذا و داروى اياالت متحده (FDA) ندارد. ولى در جلسات بين المللى بين كارشناسان ايرانى 
و آمريكايى مباحث علمى وجود دارد.» رسول ديناروندبا اشاره به اينكه سازمان غذا و داروى 
امريكا بزرگ ترين دستگاه نظارتى دارو در دنيا محسوب مى شود، تصريح كرد: « اتكاى 
سازمان بهداشت جهانى به كارشناسان كشورهاى جهان است و وقتى دارويى در 
كشورها ازجمله ايران توليد مى شود چون سازمان بهداشت جهانى هيچ دارويى 
را به طور مستقيم تاييد نمى كند بنابراين داروها توسط دستگاه هاى نظارتى بين 

المللى ازجمله سازمان غذا و داروى امريكا ارزيابى مى شود.»

چهـره ها 

                                    اختالف نظر بر سر امكان يا عدم امكان پذيرش نمونه هاى پاتولوژى توسط آزمايشگاه  هاى عمومى

  نمونه هاى پاتولوژى چگونه بايد  پذيرش شوند؟
     محسن طاهرميرزايى

و  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  ميان  اختالف 
متخصصين پاتولوژى مسبوق به سابقه است و 
يكى از علل بروز اين اختالف، به نامه اى برمى گردد 
كه مديركل آزمايشگاه مرجع سالمت ذيل آن را 
امضا كرده است. نامه اى كه به ادعاى پاتولوژيست ها، 
انحصار اين متخصصان را براى تاسيس آزمايشگاه 
پاتولوژى و پاتوبيولوژى نديد گرفته و كسانى 
هم تراز با ايشان در اعطاى اين مجوز انگاشته 
شده اند كه به كل پزشك نيستند و هيچ ارتباط 
مستقيمى با درمان ندارند. «در حالى كه قانون 
صراحت دارد مجوز تاسيس چنين آزمايشگاه هايى 
به پاتولوژيست ها داده شود، اما اين قانون هميشه 
ناديده گرفته مى شود.» اين را يكى از رزيدنت هاى 
معترض مى گويد و توضيح مى دهد: «در سال هاى 
دورتر، دكتراى علوم آزمايشگاهى نيز براى تاسيس 
آزمايشگاه هاى پاتولوژى مجاز شناخته شد تا كمبود 
پاتولوژيست مشكل ساز نشود. اما اكنون با وجودى 
كه دكتراى پاتولوژيست تربيت مى شوند و تخصص 
علوم آزمايشگاهى برچيده شده، هيچ توجيهى براى 

زير پا گذاشتن قانون وجود ندارد.»
از اين گذشته، آنچه امروز منجر به اعتراض 
متخصصين پاتولوژيست شده، روندى است كه 
رئيس انجمن علمى آسيب شناسى ايران آن را خالف 
علم و قانون مى داند. فريد كرمى در گفتگو با 
خبرنگار سپيد گفت: «متاسفانه آزمايشگاه هايى كه 
فاقد متخصص پاتولوژى هستند، اقدام به پذيرش 
نمونه پاتولوژى و سيتولوژى مى كنند كه اين مساله 
خالف قانون و علم است.» وى ادامه داد: «نمونه 
پاتولوژى و سيتولوژى مانند نمونه خون و ادرار 
نيست؛ بلكه نيازمند دريافت شرح حال از بيمار 
است و پاتولوژيست بايد بيمار را ويزيت كرده و 
اطالعات بالينى او را اخذ كند. درواقع بايد با بيمار 
مصاحبه كرده و او را مورد معاينه قرار دهد.» كرمى 
اضافه كرد: «مثال اگر پاتولوژيست قصد تشخيص 
سرطان پستان را دارد، بايد ماموگرافى و سونوگرافى 
او را ببيند. براى اينكه بخواهد سيتولوژى تيروئيد او 
را براى تشخيص وجود سرطان بررسى كند، بايد 
اطالعات كامل از بيمار بگيرد؛ با بيمار صحبت كند و 
آزمايش هاى او را ببيند.» وى اقدام اين آزمايشگاه ها 
را به نوعى داللى تشبيه و تصريح كرد: «وقتى 
آزمايشگاهى كه فاقد متخصص پاتولوژى است 
اقدام به پذيرش نمونه مى كند، درواقع اين نمونه ها 
را آزمايشگاه هاى تشخيص طبى دريافت و سپس 
به يك آزمايشگاه پاتولوژى ارجاع مى دهند، در اين 
فرايند ارتباط بين پزشك و بيمار قطع مى شود. چراكه 
آزمايشگاهى كه واسطه قرار مى گيرد، درصدى 
به نوعى  اين رويه عمال  برداشته و  را  مبلغ  از 
داللى تبديل شده است. بنده 2 سال پيش نيز اين 
مساله را مطرح كردم و خدمت وزير بهداشت 
رسيدم و دكتر هاشمى نيز كامال اين مساله را تاييد 
فرمودند.» كرمى به برگزارى جلسات كارشناسى 

انجمن آسيب شناسى ايران با آزمايشگاه مرجع 
سالمت اشاره و خاطرنشان كرد: «ماحصل اين 
جلسات، تدوين يك دستورالعمل براى پذيرش 
نمونه هاى سيتولوژى و پاتولوژى بود. اگرچه 3 ماه 
از نگارش اين دستورالعمل مى گذرد، اما به داليل 
نامشخصى هنوز ابالغ نشده است كه تسريع در ابالغ 
اين دستورالعمل، يكى از درخواست هاى اصلى اين 
انجمن است.» رئيس انجمن علمى آسيب شناسى 
ايران در پايان اظهار كرد: «به منظور اعمال نقش 
نظارتى بر فعاليت دالالن اين حوزه، زيرساخت هايى 
نياز است كه يكى از آنها ابالغ دستورالعمل مذكور 
است. آخرين آيين نامه تاسيس آزمايشگاه ها كه در 
پايان دولت قبل امضاى وزير بهداشت وقت به 
صورت اضطرارى برپاى آن نقش بست، بسيار 
مبهم است و اگر بخواهيم به استناد آن اقدام قانونى 
انجام دهيم، مستندات واقعى نخواهيم داشت. بر 
همين اساس بود كه ما از وزير بهداشت درخواست 
كرديم كه دستورالعملى قانونى ابالغ كنند كه به 
استناد آن با آزمايشگاهى كه موارد اين چنينى را 
پذيرش مى كند، برخورد قانونى صورت گيرد.» وى 
ادامه داد: «اگر اين دستورالعمل ابالغ شود، معاونين 
درمان در ادارات امور آزمايشگاه ها مى توانند نظارت 
خوبى بر اين مساله داشته باشند. اما متاسفانه هنوز 

ابالغ نشده است.»

اين كار داللى نيست
سيامك سميعى، مديركل آزمايشگاه هاى مرجع 
سالمت معاونت درمان وزارت بهداشت، اما نظر 
ديگرى دارد. او ضمن اينكه برداشت انحصارى 
براى  پزشكى  آزمايشگاه  تاسيس  اجازه  بودن 
آسيب شناسان را ناشى از بى اطالعى از قوانين و 
مقررات  و تركيب نظام آزمايشگاهى كشور مى داند 

معتقد است: «اگر براى تدوين يك دستورالعمل 
كه بر روابط آزمايشگاه ها در سيستم ارجاع بين 
آزمايشگاهى نمونه هاى بالينى تاثير مى گذارد نياز به 
مشورت و نظرخواهى باشد، اين كار بايد انجام شود.» 
وى ادامه داد: «رسانه اى كردن اختالف نظرهاى 
صنفى و يا حتى فنى به خصوص در مورد موضوعى 
كه ابعاد وسيعى ندارد، فقط مى تواند موجب نگرانى 
بى دليل و بى اعتمادى مردم و افراد كم اطالع شود.» 
سميعى اطالق واژه دالل به آزمايشگاه را يك توهين 
بزرگ به جامعه آزمايشگاهى دانست، چرا كه معتقد 
بود ارجاع نمونه هاى بالينى و ايجاد دسترسى به 
خدمات آزمايشگاهى از طريق ارجاع كامال مستقل و 
دور از مفهوم داللى است.  وى تصريح كرد: «نگاه و 
اظهار نظر ما در مورد اين فرايند كامال از زاويه فنى 
و با درنظر گرفتن اركانى مثل ايمنى بيمار و شرايط 
كشوراست، بنابراين ما براى انتخاب مطمئن ترين 
روش تالش مى كنيم. موضوع ارجاع نمونه هاى 
بالينى كه نمونه هاى سيتولوژى و پاتولوژى را هم 
شامل مى شود، روش كامال شناخته شده و جا 
نظام شبكه اى  افتاده اى در ساير كشورها و در 
آزمايشگاه يك اصل است. اما در عين حال اين 
بدين معنى نيست كه هر استاندارد، رويه يا توصيه اى 
كه در ساير كشورها اجرا مى شود، پاسخ مناسبى به 
نيازهاى جامعه ما باشد. » وى ضمن تاكيدبر لزوم 
حفظ جايگاه و شان جامعه آزمايشگاهى نزد مردم، 
آن را يكى از وظايف خود و همه همكارانش در 
نظام آزمايشگاهى دانست و خاطرنشان كرد: «آيا 
بايد پاتولوژيستى كه همه يا قسمتى از كار فنى 
خود را به همكار پاتولوژيست ديگر خود ارجاع 
مى دهد را نيز دالل خواند؟» سميعى اضافه كرد: 
«دستورالعمل مذكور توسط تيمى كارآمد و مطلع 
كه رئيس محترم انجمن علمى آسيب شناسى ايران 

عضو فعال آن بوده به درخواست آزمايشگاه مرجع 
سالمت تدوين و آماده ابالغ شده است. نظر مسئولين 
و كارشناسان آزمايشگاه مرجع سالمت اين است كه 
اين دستورالعمل، بدون ترديد، تاثير مثبتى در كيفيت 

خدمات آسيب شناسى خواهد گذاشت.» 
وى ادامه داد: «درخواست منطقى ايجاد شرايطى 
براى مطالعه و اظهارنظر در دو جلسه اخير شوراى 
راهبردى آزمايشگاه هاى پزشكى از طرف جناب 
دكتر آقاجانى معاون درمان و ساير اعضاى شورا 
مطرح شد. اين نظرخواهى با اين هدف انجام شد 
كه دستورالعمل و مفاد آن به اطالع صاحب نظران 
مختلف برسد تا اشكاالت احتمالى آن مرتفع شده 
و در زمان ابالغ با مشكالت اجرايى و عملياتى در 
روند ايجاد دسترسى مردم به خدمات آزمايشگاهى 
مورد نيازشان مواجه نشود. على الخصوص بايد 
تاكيد شود كه در بيمارستان هاى دولتى كه فعال در 
آنها با كمبود يا فقدان پاتولوژيست مواجهيم اجراى 
اين دستورالعمل يك چالش خواهد بود. چراكه 
در اين بيمارستان ها، كه تعدادشان كم هم نيست، 
مجبوريم نمونه هاى آسيب شناسى را پذيرش و 
به مركز يا آزمايشگاه ديگرى در شبكه دانشگاهى 
كه داراى مسئول فنى پاتولوژيست است، ارجاع 
كنيم. سميعى اضافه كرد: «به همين دليل روند انجام 
اين كار بايد با مطالعه صورت گيرد. اين مشكل به 
اين شدت در بخش خصوصى وجود ندارد. بدون 
شك تعجيل در اين مورد، به نوعى مداخله در روند 

طبيعى و منطقى اصالح و بهبود  است.»
مديركل آزمايشگاه هاى مرجع سالمت با تاكيدبر 
اينكه ابالغ اين دستورالعمل به دليل ايجاد تغيير در 
يك روند جارى نيازمند صرف وقت و دقت نظر 
بهداشت  وزارت  «نگرانى  كرد:  تصريح  است، 
اين است كه اين بخش نامه مشكالت پيش بينى 
نشده اى را به وجود بياورد. بيمارستان هايى وجود 
دارند كه با بيمه قرارداد دارند اما فعًال فاقد مسئول 
فنى پاتولوژيست هستند و مجبورند نمونه را در 
بيمارستان پذيرش و سپس آن را به يك آزمايشگاه 
ديگر ارسال كنند.» سميعى با بيان اينكه بايد پيش بينى 
كنيم كه در جايى كه پاتولوژيست وجود ندارد، 
چگونه مى توانيم خدمات پاتولوژِى را براى مردم 
فراهم كنيم، گفت: «وقتى بيمارستان پاتولوژيست 
ندارد، جراحى و نمونه بردارى متوقف نمى شود. 
مديريت روند ارجاع و نحوه نظارت بر آن بايد 
از همان ابتدا  تعريف و بعد بخشنامه ابالغ شود. 
در غير اينصورت اولين كسى كه بخشنامه را زير 
پا مى گذارد خود ما در بخش دولتى خواهيم بود. 
طبيعى است كه همكاران آسيب شناس ما كه فاقد 
مسئوليت هاى دولتى هستند و فعاليت آنها محدود به 
بخش خصوصى مى شود با ماهيت مشكل به خوبى 
آشنا نباشند.» وى اظهار اميدوارى كرد اختالفات 
بين تخصص هاى مختلف آزمايشگاهى هر ماهيتى 
كه داشته باشد پيش از طرح در رسانه ها و ايجاد 
تاثيرات منفى غيرقابل جبران در جمع هاى تخصصى 

مطرح و چاره جويى شود.»

خبــر گزارش
 ايسنا: عضو كميسيون بهداشت مجلس 
گفت: «بيمارستان هايى كه به صورت رسمى 
سيستم هاى دفع بهداشتى زباله هاى عفونى 
براى  اعتبار  نبود  به علت  يا  عموماً  ندارند 
خريدارى و يا نبود فضاى كافى براى نصب 
آن اقدامى نمى كنند، كه اين امر براى سالمتى 
آريايى نژاد  افزود:  احمد  دارد.»  مردم خطر 
«نياز به وجود مراكز درمانى سبب شده است 
به علت  مراكز  اين  بزرگ و مهم  خطاهاى 
نبود آگاهى از خطرات اين خطاها ناديده 
گرفته شود. همچنين نبود انگيزه كافى براى 
زباله هاى  اصولى  و  درست  جمع آورى 
عفونى در برخى بيمارستان ها عاملى براى 
بى توجهى به سالمت است زيرا وقتى برخى 
و  ناظر  كه  كنند  احساس  مسئوالن 
و  نيست  آنها  اعمال  براى  رصدكننده اى 
فشارى براى اجراى درست قوانين وجود 
ندارد آنها نيز درمورد ضرورت اجراى قانون 

بى تفاوت مى شوند.»
 ايفدونا: رئيس سازمان غذا و دارو گفت: 
«تحت پوشش قرار دادن دستگاه هايى كه به 
تشخيص سريع و به موقع بيمارى كمك 
مى كنند به نفع سازمان هاى بيمه گر است و 
بايد بيمه شوند.» رسول ديناروند با اشاره به 
عدم حمايت  بيمه اى از تجهيزات جديد مثل 
كرد:  تصريح  قندخون،  تست  دستگاه هاى 
«اين واقعيت است كه سازمان هاى بيمه گر 
را  ديابتى ها  داروهاى  بيمه  كه  درحالى 
قند خون و  پذيرفته اند دستگاه هاى تست 
نوارهاى آن را مشمول حمايت خود قرار 
نداده اند. ضمنا براساس سنتى رايج، بيمه ها 
را  جديد  خدمات  از  حمايت  كمتر 
مى پذيرند.» ديناروند افزود: «اعتقاد راسخ ما 
سازمان هاى  منفعت  و  كه سود  است  اين 
بيمه گر، تسريع در تحت پوشش قرار دادن 
دستگاه هايى است كه به تشخيص زودتر و 
اين  با  زيرا  مى كند  كمك  بيمارى  به موقع 
كاهش  ديگرشان  هزينه هاى  آگاهانه  اقدام 

مى يابد.»
سازمان  خبرنگاران: سخنگوى  باشگاه   
انتقال خون با اشاره به شاخص اهداى خون 
در سال94 گفت: «در 3ماهه اول سال جارى 
انتقال خون  مراكز  به  657هزار و 805نفر 
جهت اهداى خون مراجعه كرده اند كه از اين 
تعداد 540هزار و 652نفر موفق به اهداى 
خون شدند. ضمنا اين شاخص نسبت به سه 
داشته  رشد  2/5درصد  سال93،  اول  ماهه 
استان هاى  مدت  اين  در  است. 
خراسان جنوبى  و  البرز  خراسان شمالى، 
را  كشور  در  خون  اهداى  رشد  بيشترين 
با بيان اينكه  داشته اند» بشير حاجى بيگى 
زيادى  رشد  مدت  اين  در  پالكت   توزيع 
نسبت به سال گذشته داشته است، اظهار 
اول  ماهه  سه  در  پالكت  «توزيع  كرد: 
به  نزديك   93 سال  به  نسبت  سال جارى 
12درصد رشد را نشان مى دهد. در سه ماهه 
اهداكنندگان  از  33درصد  سال جارى  اول 
خون در كشور  O مثبت و زير يك درصد 
از اهدا كنندگان خون در كشور گروه خونى 
AB منفى داشته اند همچنين 90درصد اهدا 
كنندگان خون در كشور  گروه خونى مثبت 
داشته اند و تنها نزديك به 10درصد از اهدا 
كنندگان خون در كشور داراى گروه خونى 

منفى بوده اند.» 
 عضو كميسيون بهداشت مجلس گفت: 
«به رغم اقدامات وزارت بهداشت در برخورد 
با پديده زيرميزى، اما همچنان دريافت هاى 
بيمارستان هاى  در  بيماران  از  غيرمتعارف 
خضرى  رسول  دارد.»  وجود  خصوصى 
اظهارداشت: «وضعيت دريافت هاى زيرميزى 
تا حدودى در بيمارستان هاى دولتى كنترل 
شده است اما در بيمارستان هاى خصوصى 
پول ها  قبيل  اين  دريافت  شاهد  همچنان 
هستيم. البته تحوالتى كه در يك سال گذشته 
مطلوب  است  داده  در حوزه سالمت رخ 
بوده و ادامه اين روند، نياز به نظارت جدى 
پديده  اينكه  با  ارتباط  در  خضرى  دارد.» 
بيمارستان هاى  در  چگونه  زيرميزى 
خصوصى بروز مى كند، افزود: «يكى از علل 
دريافت هاى زيرميزى در بخش خصوصى، 
بيمه هاى تكميلى هستند كه همكارى خوبى 
ندارند. همچنين، نحوه نظارت بر تعرفه هاى 
نسبى  ارزش  كتاب  براساس  كه  مصوب 
خدمات سالمت دريافت مى شود، مى تواند 
بيمارستان هاى  در  پديده  اين  بروز  از 

خصوصى جلوگيرى كند.»

حاشيه هاى بعد از يك خبر

سپيد: به همان اندازه كه انتشار خبر 
و  سيگار  مرفين،  واكسن هاى  ساخت 
حاال  مى رسيد،  نظر  به  عجيب  هروئين 
حاشيه هاى بعد از انتشار آن خبر نيز عجيب 
است. ساخت واكسن مرفين چند روز پيش 
از سوى قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و در مراسم سال روز جهانى مبارزه 
با مواد مخدر اعالم شد. عليرضا جزينى 
در مراسم مذكور گفت: «در بازديدى كه 
از انستيتو پاستور داشتم، در جريان ساخت 
واكسن مرفين و هروئين قرار گرفتم كه 
مراحل ثبت اختراع آنها انجام شده است 
براى  را  اين واكسن ها  داريم  نظر  در  و 
افراد در معرض خطر اعتياد استفاده كنيم.» 
وى خواستار اقدام عاجل وزارت بهداشت 
اين  به  مربوط  مجوزهاى  صدور  براى 
واكسن ها شد و ادامه داد: «اين واكسن ها 
مراحل تست انسانى و حيوانى خود را 
پشت سر گذاشته اند و نتيجه بخش بوده اند. 
حاال وزارت بهداشت نسبت به پخش اين 

خبر، واكنش نشان داده است.»
اما در ادامه مديركل نظارت بر دارو 
و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بيان 
اينكه اين واكسن ها هيچ مجوز اوليه اى 
از سازمان غذا و دارو دريافت نكرده اند، 
گفت: «اين واكسن ها در وزارت بهداشت 
در هيچ مرحله اى قرار ندارند. نمى توان 
گفت كه اختراعى صورت گرفته و حال 
وزارت بهداشت در ارائه مجوزها اقدامات 
پيرصالحى  مهدى  دهد.»  انجام  را  الزم 
انسانى  مطالعات  انجام  اينكه  تاكيدبر  با 
قبل از دريافت مجوز از سازمان غذا و 
دارو تخلف است، تصريح كرد: «نمى توان 
دارويى كه مقررات اوليه را نداشته، روى 

انسان آزمايش كرد.»
حاال نوبت به اظهار نظر رئيس انستيتو 
در  قانعى  مصطفى  رسيد.  ايران  پاستور 
گفتگو با خبرنگار سپيد ضمن رد ادعاى 
گفت:  هروئين،  و  مرفين  واكسن  توليد 
«اقدامات تحقيقاتى اين واكسن حدود 14 
سال است كه در انستيتو آغاز شده و در 
حال انجام است، بنابراين زمانى مى توانيم 
ادعا كنيم كه به واكسن دست يافته ايم كه 
سازمان غذا و دارو تمام پرونده اين تحقيق 
را مورد بررسى و تاييد قرار دهد.» وى با 
بيان اينكه از سال 1380 اقدامات تحقيقاتى 
در اين خصوص در انستيتو پاستور آغاز 
اين  كه  است   14 حدود  اكنون  و  شده 
موضوع مراحل تحقيقاتى را طى مى كند، 
تاكيد كرد: «بنابراين ما فقط مى توانيم ادعا 
كنيم كار تحقيقاتى اين واكسن در انستيتو 
در حال انجام است.» قانعى با اشاره به 
زمانى مجوز  دارو  و  اينكه سازمان غذا 
مجتمع  يا  كارخانه  كه  مى دهد  را  توليد 
توليدى براى توليد محصول خود مجوز را 
دريافت كرده باشد، تصريح كرد: «بايد آن 
دارو يا واكسن در فهرست دارويى كشور 
وارد شود و اينكه تمام مراحل مبنى بر اثر 
بخشى و سالمت آن بر روى نمونه هاى 
حيوانى و انسانى انجام شده باشد.» وى 
در ادامه تصريح كرد: «محققان ما مستنداتى 
را درخصوص آزمون اين تحقيق بر روى 
نمونه هاى حيوانى و انسانى اعالم كرده اند 
اما نياز است اين مستندات به سازمان غذا 
و دارو ارسال شود و مورد بررسى قرار 
گيرد و در صورت تاييد اجازه ورود به 

بازار وجود دارد.»
به  پاسخ  در  پاستور  انستيتو  رئيس 
اين سوال كه آيا محققان انستيتو پاستور 
مستندات خود را براى تاييد به سازمان 
غذا و دارو ارسال كرده اند يا خير، گفت: 
«محققان ما شركت دانش بنيانى را تاسيس 
كردند كه مورد حمايت هم قرار گرفته 
است اما خود شركت بايد مستندات را 
اين  ظاهرا  كه  كند  دفاع  آن  از  و  ارائه 
شركت جلسه اى با سازمان غذا و دارو 
داشته است كه اگر اين تحقيق مورد تاييد 
در  توليد  يك  به  رسيدن  تا  بگيرد  قرار 
كشور به 2 تا 3 سال زمان نياز دارد اما 
نياز به  اگر مورد تاييد واقع نشد، يعنى 

تحقيق بيشترى است.»

news.sepid@gmail.com
اخبار، مقاالت، نقد ها و سوژه هاى پيشنهادى خود را براى ما ارسال كنيد

 سپيد: از همان ابتداى اجراى طرح تحول نظام سالمت، نبود سازوكارى روشن براى تامين 
منابع اين طرح بزرگ، يكى از گاليه هاى اصلى منتقدان بود. مساله اى كه شخص وزير نيز حدود 
6 ماه بعد به آن اعتراف كرد و گفت: «اگرچه در آغاز طرح نسبت به تامين منابع نگران بودم، اما 
االن با نگاه ويژه رئيس جمهور مطمئن هستم كه هزينه ها به بهترين نحو تامين مى شود.» نگرانى ها 
همچنان ادامه داشت تا اينكه تصويب طرح تخصيص 10 درصد درآمدهاى حاصل از هدفمندى 
يارانه ها و يك درصد ماليات برارزش افزوده به وزارت بهداشت، قدرى از اين نگرانى ها كاست. 
حاال قائم مقام و معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه بر اساس سند چشم انداز، بايد پرداختى از 
جيب مردم در هزينه هاى درمانى از متوسط پرداختى منطقه كمتر باشد، كاهش هر يك درصد از 
آن را مستلزم تخصيص اعتبار 800 ميليارد تومانى عنوان كرد و افزود: «وزارت بهداشت با اجراى 
برنامه تحول نظام سالمت، تالش كرده پرداختى از جيب مردم به حداقل برسد.» وى در گفتگو 
با وب دا با بيان اينكه سال گذشته مقرر شده بود، دولت اعتبارى را ازمحل 10 درصد درآمدهاى 
حاصل از هدفمندى يارانه ها و يك درصد ماليات برارزش افزوده به وزارت بهداشت تخصيص 
دهد، تصريح كرد: «متاسفانه تنها امكان تخصيص 85 درصد اعتبار پيش بينى شده براى اجراى 
برنامه فراهم شد.» حريرچى يادآور شد: «امكان تخصيص اعتبار پيش بينى شده به طور كامل فراهم 
نشد و در طول سال به جهت تحريم هاى ناجوانمردانه و كاهش قابل توجه قيمت نفت، تنها 85 
درصد از اعتبار پيش بينى شده محقق شد.» قائم مقام وزارت بهداشت درخصوص بودجه سال 
جارى نيز اظهار داشت: «امسال نيز با توجه به محدوديت هاى بودجه اى، سهم اعتبار 3 ماهه اول از 
محل هدفمندى يارانه ها و يك درصد ماليات برارزش افزوده به انضمام اعتبار دولت براى اجراى 
برنامه تحول، به طور كامل تخصيص پيدا نكرده است.» ايرج حريرچى با اشاره به تدابير وزارت 
بهداشت براى اجراى برنامه تحول نظام سالمت گفت: «اين وزارتخانه در بسته خدماتى الف با 
ارائه خدماتى همچون ارائه خدمات پايه بهداشت و درمان، رايگان شدن زايمان طبيعى، حضور 
پزشكان متخصص، ارائه خدمات بهداشتى درمانى در روستاها و حاشيه شهرها و شهرهاى زير 20 

هزار نفر با تمام توان مشغول ارائه خدمات است و كاهش اعتبارات خدشه اى به خدمت رسانى وارد 
نكرده است.» وى با تاكيدبر اينكه خط قرمز دولت هزينه كردن از جيب مردم است، گفت: «دولت، 
وزارت بهداشت و وزارت رفاه اجازه نخواهند داد به وضعيت نامطلوب گذشته كه طى آن بيش از 
60 درصد از هزينه ها از جيب مردم پرداخته مى شد، بازگرديم.» قائم مقام وزارت بهداشت با بيان 
اينكه هم اكنون در مسير درستى قرار گرفتيم و با كاهش هزينه هايى كه انجام مى دهيم اميدواريم 
هيچ خدشه اى به اهداف برنامه تحول سالمت وارد نيايد، گفت: «براساس سند چشم انداز بايد در 
حوزه بهداشت و درمان پرداختى از جيب مردم كمتر از متوسط پرداختى از جيب مردم منطقه باشد، 
در حال حاضر متوسط پرداخت از جيب مردم در منطقه 39 درصد و در جهان 18 درصد است.» 
حريرچى همچنين با مرور دستاوردهاى اجراى برنامه تحول نظام سالمت در خصوص كاهش 
پرداختى از جيب مردم گفت: «با اجراى برنامه تحول نظام سالمت روستاييان به طور متوسط 3 
درصد و ساكنان شهرها تنها 6 درصد صورتحساب هزينه هاى درمانى در مراكز بهداشتى درمانى 
را از جيب پرداخت مى كنند.» وى افزود: «براى كاهش هر يك درصد پرداختى از جيب مردم 
به 800 ميليارد تومان اعتبار نياز است.» وى در ادامه درخصوص ساير اقدامات وزارت بهداشت 
براى اجراى هرچه بهتر برنامه تحول نظام سالمت اظهار داشت: «بخش ديگرى از كارهايى كه 
بايد انجام بدهيم، جلوگيرى از هزينه هاى غيرضرورى است. وزير بهداشت نيز بارها تاكيد كرده اند 
كه اين اقدام در كوتاه مدت ممكن نيست و پروسه اى دراز مدت دارد كه اميد مى رود با اهتمام 
جدى دولت و وزارت بهداشت و همراهى جامعه پزشكى به اين نقطه برسيم.» وى عنوان كرد: «با 
توجه به تحريم هاى ناجوانمردانه شرايط دولت را درك مى كنيم و براى رسيدن به نقطه مطلوب با 
در نظر گرفتن اولويت ها در تالشيم در دستيابى به اهداف اصلى نظام از طريق گفتمان، روند رو 
به رشدى را داشته باشيم.» معاون وزارت بهداشت همچنين از مردم درخواست كرد اگر هنگام 
مراجعه به بيمارستان هاى دولتى و خصوصى شاهد درخواستى مبنى بر پرداخت غيرقانونى بودند، 

دانشگاه هاى علوم پزشكى و وزارت بهداشت را مطلع سازند.» 

گزارش كاهش هر يك درصد پرداختى از جيب مردم نيازمند 800 ميليارد تومان اعتبار است
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آمــار

5000
وزير بهداشت از كمبود 5هزار تخت بيمارستانى در حومه شهر تهران خبر داد و خواهان اهتمام بيشتر 
سازمان تامين اجتماعى در تامين بخشى از نيازهاى درمانى بيمه شدگان اين سازمان به ويژه قشرهاى 
كارگرى ساكن در شهرستان هاى تهران شد. سيدحسن هاشمى گفت: «به دليل اينكه اكثر شهرهاى 
اطراف تهران، قشرهاى كارگرى را در خود جاى داده است، ضرورى است كه سازمان تامين اجتماعى 
اعتبارات الزم را در جهت احداث مراكز بهداشتى و ساخت بيمارستان در اين شهرها اختصاص دهد.» 
هاشمى با اعالم اينكه دولت فقط در كنار خيرين و بخش خصوصى مى تواند مشكالت بخش سالمت 
را حل كند، تاكيد كرد: «بايد زمينه اى را فراهم كنيم تا سرمايه گذاران بتوانند مشاركت موثرى در بخش 
بهداشت و درمان داشته باشند. ضمن اينكه تسهيالت الزم مانند در اختيار گذاشتن زمين و تضمين 

خريد خدمت با سود منطقى را به آنها ارائه دهيم تا رغبتى براى سرما يه گذارى داشته باشند.»

50/000/000
مديرعامل سازمان تداركات پزشكى جمعيت هالل احمر، از ظرفيت توليد 50 ميليون ماسك 
نانو در كارخانه داروسازى سها هالل خبر داد. حسام الدين مدنى در تشريح كاربرد ماسك 
نانو گفت: «ماسك نانو از ورود انواع باكترى ها، ويروس ها و قارچ ها به مجارى تنفسى و داخل 
بدن جلوگيرى مى كند و همين مسئله تاثير بسزايى در پيشگيرى از ابتال به انواع بيمارى هاى 
ويروسى دارد.» مدنى از ارسال يك ميليون ماسك نانو به استان خوزستان خبر داد و افزود: 
«باتوجه به بحران ريزگردها در جنوب كشور، استفاده از اين نوع ماسك براى هموطنان ساكن 
در آن مناطق ضرورى است.» مدنى به قيمت پايين اين ماسك هاى نانو اشاره كرد و افزود: 
«قيمت اروپايى اين محصول 2/5يورو است، درحالى كه ماسك نانو ساخت ايران به قيمت 

650 ومان عرضه مى شود.»

400
مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از برپايى جلسات و نشست هاى 
توجيهى براى مديران و معاونت هاى بهداشتى در سراسر كشور با هدف رشد جمعيت و در راستاى 
سياست هاى ابالغى خبر داد. محمداسماعيل مطلق، اظهار داشت: «از مهم ترين اقدامات انجام شده، 
برگزارى 6 نشست توجيهى براى كليه مديران مرتبط با معاونت هاى بهداشتى در دانشگاه هاى 
علوم پزشكى سراسر كشور و آموزش بالغ بر 400 نفر از مديران بهداشتى كشور است.»وى گفت: 
«برنامه هايى مثل فرزندآورى مبتنى بر سالمت مادر و كودك، رضايتمندى از زندگى زناشويى، 
نابارورى، سالمت مادران، بارورى سالم، سالمت نوزادان، مراقبت هاى دوران كودكى، مراقبت هاى 
دوران نوجوانى و جوانى، تالش درراستاى متناسب سازى سن ازدواج و سالمت ميانساالن و 

سالمندان از ديگر برنامه هاى در دست اقدام است.»

نقدهايى  به طرح پرداخت  مبتنى بر عملكرد در گفتگو با اعضاى كميسيون بهداشت

انتقادات را بشنويم، راهكار مناسب پيدا كنيم
    سميه متقى

پرداخت  طرح  اجراى  ابتداى  از  اگرچه 
مبتنى بر عملكرد در بيمارستان ها، اشاره  هايى به 
مشكل آفرينى و ابراز نگرانى از آينده آن مطرح 
شده بود، اما كمتر كسى انتظار آن را داشت شاهد  
اعتراض و تهديد به اعتصاب بيمارستان ها باشيم. 
در روزهاى گذشته از اقصا نقاط كشور و به ويژه 
مراكز استان هايى از جمله اصفهان، كرمان، تبريز، 
صداى اين اعتراضات بلند شدو كار به جايى 
رسيد كه وزير و روساى دانشگاه هاى علوم پزشكى 
براى آرام سازى فضا پا به ميدان بگذارند و براى 
گفتگوى رو در رو و شنيدن مستقيم اين اعتراضات 

به بيمارستان ها سر بزنند.
با وجود  كه  از سئواالتى  يكى  بين  اين  در 
آرام شدن فضا، همچنان باقى است بى توجهى به 
تذكرات و بيم هايى است كه طى ماه هاى گذشته 
از سوى صاحبنظران و نهادهاى مرتبط به مسئوالن 
داده مى شد و انگار در كشور ما تا زمانى كه صبرو 
تحمل از بين نرود و فريادى بلند نشود، كسى به 
داد نمى رسد و مشكالت در گوشه اى رها مى شود. 
كوچك ترين شاهد اين مدعا هم، همين روزنامه 
گزارش ها  بارها  و  بارها  شايد  كه  است  سپيد 
وگفتگوهايى در بيان مشكالت اين طرح و سيستم 
قاصدك منتشر كرده است. البته نوك تيز پيكان اين 
نوع انتقادها تنها وزارت بهداشت و مسئوالن آن 
را نشانه نرفته است، اينجا نقش مجلس و اعضاى 
كميسيون بهداشت هم به ميان مى آيد، از ابتداى 
اين  اجراى  مشكالت  بروز  به  توجه  با  امسال 
طرح در نقاط مختلف كشور جلسات هم انديشى 
ميان كميسيون بهداشت مجلس، وزارت بهداشت 
و گروه هاى منتقد برگزار شد، اما ماحصل اين 
جلسات چيزى به جز مجموعه اى از گفت و 

شنودها نبود.

كميسيون بهداشت و درمان 
پاسخ قانع كننده اى بدهد

 اين در حالى است كه در پى بروز اين انتقادات 
ميرهادى قره سيدى، نماينده مردم تبريز، اسكو 
گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  در  آذرشهر  و 
«نمايندگان در مجلس شوراى اسالمى از كميسيون 
بهداشت و درمان خواسته اند كه هرچه سريع تر 
تصميم صحيحى اتخاذ كرده و به ناعدالتى ظاهرى 
در اين خصوص پاسخ قانع كننده اى دهد.» وى 
همچنين افزود: «اعتراضات جامعه پرستارى به 
طرح پرداخت مبتنى بر عملكرد در كميسيون 
بهداشت و درمان در دست بررسى است و بعد 
اين  نيز  علنى  جلسه  اولين  در  رمضان،  ماه  از 

موضوع مورد بررسى قرار مى گيرد.»
قره سيدى رفتار تبعيض آميز در پرداخت حقوق 
و دستمزد را مهم ترين عامل ايجاد اعتراضات 
صنفى جامعه پرستارى در روزهاى اخير دانست 
و افزود «: در كشور ما بيش از 49 روش پرداخت 
در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد در حالى 
كه در كشورهاى ديگر دنيا نهايتاً چهار سيستم 

و روش پرداختى وجود دارد.»

قرار نيست كميسيون بهداشت 
به اين مسائل ورود پيدا كند

قره سيدى،  صحبت  اين  به  پاسخ  در  البته 

حسينعلى شهريارى، رئيس كميسيون بهداشت 
مجلس با بيان اينكه اين مسئله را بايد از خود 
دولت پيگيرى كنيد، به سپيد گفت: «من انتقادى 
بهداشت در  اين مسئله نمى بينم و وزارت  در 
حال انجام وظايف خودش است.» وى درباره 
برنامه كميسيون بهداشت مجلس در اين زمينه 
اين  به  بهداشت  نيست كميسيون  «قرار  گفت: 
مسائل چالشى ورود پيدا كند و ما برنامه اى در 

اين زمينه نخواهيم داشت.»

بايد به سمت تعرفه هاى گلوبال برويم
 اگرچه شايد همانطور كه شهريارى گفت، 
كميسيون بهداشت برنامه اى براى ورود به اين 
مسائل وجود نداشته باشد، اما با توجه به آنچه 
پيش تر اشاره شد، پيش از اين جلسات هم انديشى 
در اين زمينه وجود داشته است. وقتى به تاريخ 
وزارت  مسئوالن  پيشين  جلسات  برگزارى 
مى كنيم،  نگاه  كميسيون  اعضاى  و  بهداشت 
قطعًا از آنچه پيش از شروع اين چالش انجام 
نگرفته است سئواالتى به ذهنمان خطور مى كند، 
اين روزها، اين اعتراضات در حالى اتفاق مى افتد 
كه بسيارى از اعضاى كميسيون بهداشت مجلس 
هم منتقد اين طرح بودند، در اين ميان عبدالرحمن 
رستميان، نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس با 
اشاره به اينكه پيش از اين جلسه اى براى تشريح 
و نقد مشكالت اين طرح در كميسيون بهداشت 
مجلس با حضور مسئوالن وزارت بهداشت و 
اعضاى شوراى عالى نظام پرستارى برگزار شده 
است، به سپيد گفت: «رويكرد اين طرح تعرفه هاى 
متعدد است، اين در حالى است كه دنيا به سمت 
به  بسته  عبارتى  به  مى رود.  گلوبال  تعرفه هاى 
نوع بيمارى، بيمار با ورود به بيمارستان با يك 
تعرفه مشخص روبرو شده و اين تعرفه تقسيم 

عادالنه مى شود.»
وى در ادامه با اشاره به اعتراضات موجود 
افزود: «در تقسيم كارانه به پرسنل مشكالتى به 
ميان آمده است. متأسفانه ما از تجربيات ساير 

كشورها بهره نمى بريم. ما در جهان تنها نيستيم و 
مى توانيم با مطالعه فعاليت هاى آن ها تقسيم بندى 
درستى را استخراج و عملياتى كنيم. تقسيم كارانه 
بايد به صورت عادالنه و برگرفته از اين تجربيات 
و مطالعات باشد تا بتوانيم بر اين مشكالت پيروز 
شويم.» نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس 
با بيان اينكه اختالفات فراوانى ميان پرداخت ها 
در جامعه پزشكى داريم، تصريح كرد: «به عبارتى 
و گروه هايى  عفونى  و  داخلى  ميان گروه هاى 
كه اقدام جراحى دارند، تفاوت وجود دارد و 
پرداخت ها با محوريت اين اقدامات است اين 
در حالى است كه در برخى كشورها تشخيص 
محور است. بر همين اساس ما هم در گروه هاى 
پزشكى و هم گروه هاى ديگر حوزه سالمت با 

مشكل روبرو هستيم.»
وى در ادامه افزود: «در اين ميان ابتدا نياز 
است جلساتى برگزار شود، انتقادات رسيدگى و 
مطالعات بر مبناى تجربيات جهانى صورت گيرد 
و پس از آن به جاى تعرفه بندى متعدد به سمت 
تعرفه گلوبال رفته و تقسيم بندى را عادالنه و به 
جا كنند. در اين صورت مى توانيم آرامش را به 
جامعه پزشكى بازگردانيم. عالوه بر آن تقسيم بندى 
درست و تعادل بخشى در درمان داشته باشد.» 
رستميان با بيان اينكه اين اعتراضات فقط به حوزه 
پرستارى مربوط نمى شود، گفت: «در ميان پزشكان 
وجود  فراوانى  انتقادات  و  اختالفات  اين  هم 
داشته است و فاصله هاى درآمدى زياد است.» 
وى در پايان گفت: «در جلسه مذكور همكاران 
گروه پرستارى و وزارت بهداشت نظرات خود را 
اعالم كردند، ديدگاه ها مختلف بود و قرار است 

تصميمات الزم در آينده انجام گيرد.»

دشوارى كار، رسيدگى ها را كند مى كند
البته محمدحسين قربانى، سخنگوى كميسيون 
بهداشت مجلس در گفتگو با سپيد، به بيان علل 
احتمالى عدم رسيدگى به انتقادات اشاره كرد و با 
نگاهى خوشبينانه به اين موضوع گفت: «مشكالتى 

در حوزه سالمت و در طرح تحول نظام سالمت 
وجود دارد، كه يكى از آن ها نحوه اجراى اين 
طرح بوده است. اين مسئله از ابتداى كار بحث ها 
و نقدهايى را به همراه داشت كه تالش شده بود 
آن ها را رفع كنند. البته حجم برنامه ها و دشوارى 
كارى كه وزارت بهداشت در آن گام گذاشته است، 
موجب مى شود رسيدگى به اين نوع مشكالت 
به كندى انجام گيرد.» وى در ادامه افزود: «البته 
اين طرح تازه در مراحل ابتدايى است و به هر 
حال هر طرحى در مسير اجرا اشكاالت خود 
را نشان مى دهد و مطمئناً وزارت بهداشت در 

پى رفع نواقص هست.»
سخنگوى كميسيون بهداشت مجلس با بيان 
انتظار داشته باشيم كه مشكالت  نبايد ما  اينكه 
طرح در همان ابتداى كار و فى البداهه حل شود، 
ممكن نخواهد بود، تاكيد كرد: «اين نوع مشكالت 
در اجراى سند تحول آموزش و پرورش، تحول 
در حوزه قضائيه و تحول در سازمان مديريت 
و برنامه ريزى هم وجود داشت. به هر حال هر 
كار نويى چالش هايى دارد و ما اگر دقيق ترين 
باز  باشيم  داشته  كاغذ  روى  هم  را  محاسبات 
هم ضمانتى نيست كه در مسير اجرا با مشكل 

روبرو نشويم.»
قربانى با بيان اينكه اين موضوع و اعتراضات 
موجود مد نظر ما هست، تاكيد كرد: «پس از پايان 
تعطيالت مجلس به اين موضوع در كميسيون 
مشكالت  و  اعتراضات  اين  مى شود.  پرداخته 
با نگاه منطقى و  اميدواريم  منطقى است و ما 
كارشناسى اين مشكالت رفع شود. به عبارتى 
مجلس و كميسيون آمادگى آن را دارد، براى تحقق 
سند تحول نظام سالمت هر جا كه نياز به رفع 

موانع قانونى است ورود پيدا كند.»
وى همچنين تاكيد كرد: «در اين زمينه، بين 
هماهنگى خوبى  و  همراهى  مجلس  و  دولت 
وجود  همگرايانه  نگاهى  و  است  شده  برقرار 
دارد كه حوزه سالمت و درمان سر و سامان پيدا 
كند. به عبارتى بايد اين همراهى به گونه اى باشد 
كه فردا روزى نگويند اين طرح هم با شكست 
روبرو شده است، چنين اتفاقى آسيب بسيارى 
به كشور ما مى زند. در صورت عدم موفقيت، 
رفع مشكالت حاصل از آن بسيار دشوار است 

و نظام هزينه مى دهد.»
سخنگوى كميسيون بهداشت در پايان گفت: 
كارشناسانه  نقدهاى  و  بنشينند  مسئوالن  «بايد 
را گوش دهند و براى آرام سازى فضا و رفع 
مشكالت تصميم جدى بگيرند، تا مردم شاهد 
تحول جدى باشند. تمام تالش كميسيون بهداشت 
مجلس هم اين است كه هم پاى وزارت بهداشت 
با بررسى انتقادات راهى براى خروج از اين نوع 

مشكالت بيابد.»
با توجه به اينكه تاكنون حوزه درمان ما كمتر 
با چنين تنش هايى روبرو مى شويم و اگر انتقادى 
بود بيشتر در قالب اعتراض ظهور پيدا مى كرد 
لبريز  اين موضوع مفهومى جز  نه اعتصاب و 
شدن صبر و تحمل اين قشر ندارد، نياز است 
هر چه سريع تر پيگيرى ها انجام گيرد. اميدواريم 
هم كادر درمانى آستانه تحمل خود را باال ببرند 
شاهد  اينكه  از  پيش  بهداشت  وزارت  هم  و 
باشيم، به دنبال رفع اختالفات  اتفاقاتى  چنين 

و مشكالت باشد.

خبــر يادداشت

اصالحيه

 پانا: مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران از 
تدوين برنامه عملياتى سازمان بيمه سالمت 
ايران خبر داد. محمدجواد كبير گفت: «به همين 
منظور سيستم هاى بيمه اى بيش از 100 كشور 
دنيا در رابطه با پيشرفت نظام سالمت مورد 
بررسى قرار گرفت و اين نتيجه حاصل شد كه 
در اكثريت قريب به اتفاق آنها نظام هايى در 
ارائه خدمات سالمت در جامعه موفق بودند كه 
ساز و كار بيمه اى داشتند.» كبير تاكيد كرد: «با 
اجراى اين برنامه بايد تالش كنيم تا ادبيات 
روشنى بين ستاد و ادارات كل استانى برقرار 
كنيم چراكه اين امر موجب تعالى، پويايى و 

سرزندگى سازمان خواهد شد.»
 مهر: دبير ستادمركزى اطالع رسانى دارو و 
سموم سازمان غذا و دارو با اشاره خطرات سم 
بوتوليسم، درمورد عوارض اين سم كشنده 
هشدار داد. طلعت قانع گفت: «اين بيمارى يكى 
از انواع بوتوليسم غذايى است كه با خوردن 
غذاهاى حاوى سم ايجاد مى شود. و مهم ترين 
اقدام درمانى در مواقع رخداد تجويز سريع 
مراكز  در   (Anti toxin) سم  ضد  داروى 
درمان  عدم  درصورت  زيرا  است.  درماني 
به موقع ممكن است فرد مسموم در اثر فلج 
تنفسي فوت نمايد.» قانع با شاره به عاليم 
بوتوليسم مانند تارى ديد، دوبيني، افتادگى پلك 
فوقانى، عدم توانايى حركتي، اختالل تكلم، 
لكنت زبان، سختي بلع، و خشكي و درد گلو، 
12تا  تاخير  با  عاليم  «اين  داشت:  اظهار 
24ساعته از مصرف ماده غذايى آلوده ظاهر مى 
مركز  يك  به  بايد  سريعاً  مبتال  فرد  و  شود 
درمانى مجهز، جهت تزريق داروى ضد سم 

منتقل شود.»
 ايلنا: رئيس بنياد بيمارى هاى نادر ايران با ابراز 
تاسف از اينكه هنوز يك مركز تشخيصى براى 
بيمارى هاى نادر در كشور وجود ندارد، گفت: 
«مشكل اصلى داروهاى اين بيماران گرانى اين 
اين  دارو هاى  90درصد  زيرا  است.  دارو ها 
على  نيستند.»  بيمه  پوشش  تحت  بيماران 
داوديان افزود: «بسيارى از اين بيماران دارويى 
را به صورت روزانه مصرف مى كند كه حداقل 
در ماه 1ميليون تومان هزينه  دارد. البته ما با 
شركت هاى بيمه صحبت هايى  كرده ايم، اما به 
كه  است  الزم  بنابراين  نرسيده ايم.  نتيجه اى 
وزارت بهداشت و مجلس وارد عمل شوند تا 
اين موضوع ساماندهى شود.» داوديان با اشاره 
به افزايش آمار اين نوع بيمارى ها در كشور، 
اظهار داشت  «به طور مثال ما در ايران بيمارى 
EB را نداشتيم، اما  هم اكنون 5هزار نفر به اين 
بيمارى مبتال شده اند. بيمارى هاى نقص ايمنى 
نيز به همين صورت است و بايد درباره آنها 

تحقيق و مطالعه انجام شود.»
  ايفدونا: مديركل آزمايشگاه هاى كنترل مرجع 
سازمان غذا و دارو گفت: «در سال گذشته 4 
هزار 300 نمونه تست از محصوالت غذايى و 
دارويى شده است. همچنين 52آزمايشگاهى كه 
در سراسر كشور وجود دارد 160هزار نمونه را 
تست كرده اند و در آزمايشگاه هاى خصوصى 
روى  بر  تست  نمونه  هزار   200 حدود 
محصوالت سالمت محور صورت گرفته است 
اين آمار نشان مى دهد كه اگر روى هر  كه 
محصول حدود 10 تست داشته باشيم حدود 
2 الى 4 ميليون تست در سال 93 صورت 
گرفته است.» حسين رستگار از را ه اندازى محل 
و  تجهيزات  براى  آزمايشگاهى  جديد 
محصوالت پزشكى و بررسى تقلبات آن خبر 
و  آرايشى  «تمامى محصوالت  افزود:  و  داد 
بهداشتى از لحاظ سالمت در اين آزمايشگاه 

كنترل و آناليز خواهند شد.»
دارو و مواد  بر  نظارت  ايفدونا: مديركل   
به  اذعان  دارو ضمن  و  غذا  سازمان  مخدر 
كاهش فروش برخى داروخانه هاى خصوصى، 
از پيشنهاد مساعدت  اقتصادى دولت نسبت به 
در شوراى سياست گذارى  اين مشكل  حل 
دارو خبر داد. مهدى پيرصالحى با اشاره به 
مشكلى كه بويژه در شهرهاى كوچك به دليل 
تجمع پزشكان در كلينيك هاى ويژه  ايجاد شده 
است، اظهار كرد: «اين موضوع موجب شده كه 
عمال  شهر  ديگر  قسمت هاى  داروخانه هاى 
فروش خود را از دست دهند. بنابراين براى 
جلوگيرى از اتفاقات اين مسائل در شوراى 
و  گرديده  مطرح  دارو  سياست گذارى 
راه حل هايى از قبيل جبران اين كاهش فروش 
از طريق كمك هاى مالى پيشنهاد شده است و 
منتج شود  به راهكارى  پيشنهادات  اين  اگر 
آسيب هاى  دچار  خصوصى  داروخانه هاى 

جدى نخواهند شد.»

فروش كبد، ادعايى واهى 
براى مشوش كردن و 
آشفتگى افكار عمومى 

  ايرج فاضل 
رييس جامعه جراحان ايران

از خبرنگاران  قبل يكى  چند روز 
صدا و سيما با اينجانب تماس گرفت 
تا مصاحبه اى درمورد «فروش كبد» با 
اينجانب داشته باشد . ايشان مدعى بود 
كه درنقاط مختلف اطالعيه هايى مبنى بر 
فروش كبد نصب شده و كسانى داوطلب 

فروش كبد خود شده اند.
اين مسئله براى من حيرت انگيز و 
اساسا «واهى بود  زيرا پيوند هاى كبد 
درايران از قربانيان مرگ مغزى و آنهم 
دريك روند كامال» كنترل شده انجام  
مى شود و  فقط در مورد كودكان نيازمند 
پيوند قسمتى از كبد پدر و مادر برداشته  
و به فرزند پيوند مى شود كه تنها موارد  
دهنده زنده است  و دليل اينكار هم 
نبودن كبد مناسب براى كودكان و رابطه 
نيرومند عاطفى پدر و مادر و فرزند است  
و بالعكس اهداءكليه، درمورد پيوند كبد 
بجز آنچه گفته شد دهنده داوطلب و 
زنده وجود خارجى ندارد و درصورتى 
كه به فرض محال چنين كارى با اهداف 
انجام  بدل كردن وجه  مادى و رد و 
شود بايستى درحد يك جرم فاحش 

و عمومى با آن برخورد شود.
بنا براين طرح عنوان «فروش كبد» 
به نظر مى رسد مسئله اى انحرافى ، واهى 
و غير واقعى است و شايد همانند بسيارى 
از خبر سازى هاى متداول اين روزها 
درزمينه پزشكى براى مشوش كردن و 
آشفتگى افكار عمومى ساخته و پرداخته 

شده است.
اما  درمورد فروش كليه كه متاسفانه 
يكى از نقاط تاريك و واقعيتى غير قابل 
دفاع است توجه به تاريخچه پيوند پس 
ارائه  اوايل  در  است.  الزم  انقالب  از 
برنامه پيوند  و با نيت كمك به بيماران 
كليوى كه اكثرا دچار مشكالت مالى هم 
هستند قرار شد مبلغ يك ميليون تومان از 
طرف دولت به اهدا كنندگان كليه تقديم 
شود. درآن زمان اين كار مورد توجه دنيا 
قرار گرفت  و حتى به نام «مدل ايران» 
درادبيات پزشكى دنيا لقب گرفت  زيرا  
ايران اولين كشورى بود كه چنين گامى 
درجهت حمايت از بيماران كليوى  خود 
برداشته بود. ولى با گذشت زمان و وجود 
تورم اين مبلغ بتدريج ارزش خود را از 
دست داد ومبالغى چندين برابر آن براى 
كليه هاى اهدايى رد و بدل و باز ايران 
جزو كشورهايى قلم داد شد كه در آن 
عضو بدن انسان بفروش مى رسد يعنى 
مسئله اى كه در جوامع علمى منسوخ 

و مردود شمرده مى شود.
   به نظر مى رسد بهترين راه براى 
پاك كردن اين لكه، تمركز  بيشتر بر 
روى اهداء عضو از طرف قربانيان مرگ 
توجه  با  كه خوشبختانه  است  مغزى 
به روحيه مردم ايران و توجهى كه به 
و  دارد   وجود  انسان ها  جان  نجات 
اقدامات پى گير براى سامان دهى اين 
كار در معاونت درمان وزارت بهداشت  
به تدريج سير صعودى داشته وانشاا... 
درآينده نه چندان دور سبب بر چيده 
شدن بساط خريد و فروش عضو در 

مملكت بشود.

براى  تيتر  انتخاب  در  گذشته  روز 
مصاحبه رئيس انجمن مراقبت هاى ويژه 
ايران به اشتباه واژه «كشته» در تيتر جا 
گرفته بود كه بدين وسيله پوزش طلبيده 
و به اطالع مى رسانيم كه تيتر صحيح آن 
مطلب «هر تخت ICU در بخش دولتى 

4 نفر پشت نوبتى دارد.

  رسول خضرى
عضو كميسيون بهداشت مجلس

از سال 91 تاكنون بارها مطرح شده كه بيشتر مرغ هاى داخل كشور داراى مواد هورمونى بوده 
ومردم در اين باره نگران هستند، اما مشكل نگران كننده تر بحث وجود فلزات سنگين ازجمله سرب در 
مرغ هاى خوراكى است زيرا وجود فلزات سنگين در مواد غذايى براى سالمت انسان بسيار خطرناك 
است. متاسفانه با وجود آن كه طى ساليان گذشته نسبت به وجود فلزات سنگين در مرغ خوراكى به 
مسئوالن تذكر داده شده اما هيچ توجهى نسبت به رفع اين مشكل نشده است، زيرا به طور حتم يكى 
از مسائلى كه سالمت انسان را تهديد مى كند وجود سرب و فلزات سنگين در عضالت مرغ است، 
البته بسيارى از مرغدارى ها نزديك به كارخانه هاى صنعتى و اتوبان ها هستند كه برخى اقدامات آن ها 
و آلودگى ناشى از اگزوز ماشين ها تأثير منفى بر سالمت مرغ ها دارد.  در اين ميان علل گوناگونى عامل 
افزايش ميزان فلزات سنگين در گوشت مرغ ها است و سازمان هاى بسيارى متولى توجه به سالمت 
موادغذايى از جمله مواد گوشتى و پروتئنى هستند كه سياست گذارى در اين بخش از اهميت بسزايى 
برخوردار است. طبق ماده 32 برنامه پنجساله پنجم رئيس شوراى عالى سالمت و امنيت غذايى رئيس 
جمهوراست و سازمان هاى متولى بايد به طور قطع به تصميمات و سياست گذارى وزارت بهداشت 

پايبند باشند، اما متاسفانه تعدد سازمان هاى متولى در تاييد سالمت مواد غذايى مشكل آفرين است. 
چنانچه چندين سازمان بزرگ در زنجيره سالمت مواد غذايى از مزرعه تا سفره دخالت دارند. در 
اين ميان نقش وزارت جهاد كشاورزى در اين خصوص بسيار مهم است زيرا مواد خوراكى مورد 
مصرف مرغ ها و محل نگهدارى آن ها تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزى است. چنانچه سازمان 
دامپزشكى به عنوان يك سازمان زيرمجموعه جهاد كشاورزى نيز وظايف مهمى دراين خصوص دارد، 
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در بحث سالمت بسته بندى مواد غذايى وظايفى را برعهده 
دارد كه همه اين نهادها بايد به افزايش سالمت مواد غذايى بسيار توجه كنند. البته وزارت بهداشت 
سياستگذار و تصميم گير بوده و كميته امنيت مواد غذايى ذيل شوراى سالمت در اين وزارتخانه 
است، اما بايد تاكيد كرد كه مشكالت اين چنينى نظير وجود فلزات سنگين در موادغذايى به دليل 
بى توجهى به قانون است، زيرا در شوراى عالى سالمت ميزان مجازى براى وجود سموم در موادغذايى 
در نظرگرفته شده كه مسئوالن به آن توجه نمى كنند. بنابراين بررسى سالمت موادغذايى يك موضوع 
كيفى بوده و وزارت كشاورزى كه كمى است شايد نتواند دراين خصوص پاسخگو باشد، ازاين رو 
همان طور كه بارها نيزگفته شده سازمان دامپزشكى بايد زير مجموعه وزارت بهداشت شود تا بتواند 
ازلحاظ ايمنى مواد غذايى نقش پررنگ ترى ايفا كند، هرچند كه در حال حاضر همه نهادهاى متولى 

طبق مقررات و ضوابط خود سالمت مواد غذايى را تائيد مى كنند.

تعدد متولى عامل نابسامانى در كيفيت مواد غذايى يادداشت



عضو شورايعالى سازمان نظام پزشكى با اشاره به اينكه اگر سازمان نظام پزشكى و وزارت بهداشت 
تمام قد در نظارت با يكديگر اقدام و همكارى كنند،  به طور قطع موفق خواهند بود، گفت: «اما متاسفانه 
معموال از طرف وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشكى انگ زده مى شود و با متهم كردن سازمان، به كار 

نظارت خدشه وارد مى كند.»
عباسعلى جوادى در خصوص امضاى تفاهم نامه نظام پزشكى با مجمع انجمن هاى علمى گفت: «از 
آن جايى كه انجمن ها تحت نظر نظام پزشكى هستند، تفاوتى نمى كند و باز انجام وظايف آنها به خصوص 

در بحث نظارت بر عهده سازمان نظام پزشكى خواهد بود.»
وى اظهار داشت: «در آغاز طرح تحول نظام سالمت و اجرايى شدن كتاب تعرفه ها، طرحى در اين 
خصوص توسط دكتر جهانگيرى ارائه و در شورايعالى سازمان نظام پزشكى مصوب و قرار بر اين شد تا 

سازمان نظام پزشكى در نظارت بر تعرفه ها به وزارت بهداشت كمك كند.»

وى با تاكيد بر اينكه نظارت كارى گروهى و نه فردى است، ابراز داشت: «خوشبختانه اين مهم در 
شهرستان ها به خوبى پيش رفته است، اما در تهران به علت بزرگى و ازدياد پزشكان سخت و نياز به كار 
و نظارت بيشتر دارد.» رئيس نظام پزشكى استان اصفهان خاطرنشان كرد: «اگر قرار به انجام كارى به اين 
وسعت است، هر فردى بايد مسئوليت كار خود را بپذيرد و نمى توان در چنين مواردى ديگرى را متهم يا 

بار خود را بر دوش ديگرى افكند.»
رئيس شوراى هماهنگى استان اصفهان در پايان گفت: «هدف ما خدمت به مردم است و اميدواريم 
پزشكان بتوانند در كنار اين خدمت گذارى تامين معاش مناسبى را نيز داشته باشند تا به اين ترتيب هم 

مردم و هم صنف پزشكان به حق و حقوق خود دست يابند.»
هيچكس نمى تواند وظايف نظام پزشكى را به جاى ديگر تفويض كند

عباس آقازاده رئيس مجمع عمومى سازمان نظام پزشكى نيز با اشاره به تفاهم نامه بين نظام پزشكى و 
انجمن ها، گفت: «در اين تفاهم نامه سعى شده كه براى رسيدن به سطح اخالق كيفى تر بين انجمن هاى 
علمى-تخصصى و سازمان نظام پزشكى همكارى كامل و نزديك صورت گيرد. به طور مثال كميته 
اخالق پزشكى در جامعه جراحان به مرجعى اخالقى بدل مى شود كه سازمان نظام پزشكى مى تواند به 

آن اتكا كرده و در بسيارى از موارد از كمك هاى كارشناسانه و حتى نظارتى اين كميته ها برخوردار باشد. 
مفهوم و معناى تفاهم نامه اخير چيزى جز اين نيست؛ زيرا هيچ مرجع، ركن و شخصى در سازمان نظام 

پزشكى نمى تواند قانون نظام پزشكى را قطعه قطعه كرده و قطعات آن را به جاى ديگر واگذار كند.»
وى مجددا تاكيد كرد: «قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى مورد تصويب مجلس و يكپارچه است 
و اگر نيازمند اصالحات و تكامل باشد، ساز و كار قانونى خود را در مجلس شوراى اسالمى و ساير 
مراجع قانونگذارى كالن كشور طى مى كند و ما نمى توانيم اين قانون را قطعه كرده و قطعات مربوط به 
دادسراهاى انتظامى و نقش نظارتى خود و اختيارات قانونى خود را به جايى ديگر تفويض كنيم. بنابراين 
ما در اين تفاهم نامه تشكيل كميته هاى صيانت از اخالق پزشكى را در انجمن هاى علمى و تخصصى 

تشويق كرديم.»
به گفته وى، بحث در خصوص اين تفاهم نامه اين است كه مطابق آن انجمن هاى علمى و تخصصى 
مثل جامعه جراحان ايران، انجمن پزشكان عمومى و... در درون خود كميته هاى اخالق پزشكى و صيانت 
از اخالق پزشكى را راه اندازى و هدايت كنند كه اين اقدام در راستاى رسيدن به مبناى اخالق پزشكى، 

اشاعه اين اخالق در كشور و قدرتمند كردن انجمن ها براى خودپايشى و خودپااليشى است.

وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشكى نـظام پزشـكى
انـگ مـى زنـد

گزارش

چندى پيش رئيس دادگاه بدوى سازمان 
نظام پزشكى از كاهش شكايات تعرفه اى 
بود  اين در حالى  و زيرميزى خبر داد. 
كه ايرج خسرونيا اذعان كرد كه در حال 
حاضر بيشتر شكايت ها مربوط به حوزه 
بيمارستان هاست. خسرونيا با بيان اينكه 
در تهران نيز 17 الى 18 پرونده در خصوص 
شكايات تعرفه اى ثبت شده است، تصريح 
كرد: «درحال حاضر تخلفات بيشتر در 
حوزه خود بيمارستان هاست. به اين معنى 
كه بيمارستان ها بنابر اشتباهات محاسباتى 
بيشترين  بنابراين  زيادى مى گيرند.  پول 
ميزان شكايات در حوزه بيمارستان ها و 
افزايش دريافت وجه از سوى آنهاست، در 
حالى كه تعداد شكايات مربوط به تعرفه ها 

و زيرميزى كاهش يافته است.»
اشتباهات  از  منظور  وى،  گفته  به 
است  اين  بيمارستان ها  در  محاسبه اى 
كه مثال زمانى كه بيمار همراه دارد،  در 
بيمارستان از او پول بيشترى اخذ كرده يا در 
زمان تشكيل پرونده پول بيشترى مى گيرند 
و در برخى موارد نيز پول تخت را افزايش 
مى دهند؛ سپس با محاسبه اين اقدامات 
دريافت  بيمار  از  بيشترى  پول  كوچك 

مى كنند.
وى اعالم كرد: «اين تخلفات بيشتر در 
بيمارستان هاى خصوصى اتفاق افتاده و 
تاكنون 30 مورد شكايت در اين خصوص 
داشته ايم كه اخطاريه به آنها داده شده، 
براى آنها تشكيل پرونده داده و محاكمه 

شده اند.»
در همين زمينه، معاون اجرايى دفتر 
نظارت و اعتبار بخشى امور درمان وزارت 
تخلفات،  اين  خصوص  در  بهداشت 
گفت: «بعد از اجراى طرح تحول نظام 
بسيار  دستورالعمل هاى  سالمت، 
مفصل با بيان جزئيات براى امور مالى و 
ادارى بيمارستان ها نوشته و ابالغ شد و 
تا نحوه  انجام مى شود  نظارت هايى هم 
دريافت هزينه ها از بيماران مشخص شود، 
اما به خاطر آشنا  نبودن به امور حسابدارى 
و مالى، برخى بيمارستان ها در محاسبه 
هم  اين  كه  دارند  مشكل  دريافتى  مبلغ 
چندان زياد نيست. يعنى ممكن است با 
وجود نظارت در صورت حساب بيماران 

اشتباهى شود.»
 نادر عسگرى در خصوص محاسبه 
دريافتى بيماران، گفت: «يك سامانه هاى 
و  بيماران  پرونده  براى  محاسباتى 
اعمال دستورالعمل هاى طرح تحول در 
در  كه  داريم  بيمارستان ها  و  دانشگاه ها 
آن رعايت حقوق بيماران و كاهش هزينه 
از جيب بيماران پيش بينى شده است و 
زيرساخت آن را در بيمارستان ها فراهم 
كرده ايم.  در اين سامانه برنامه نويسى براى 
سهم پرداختى بيمار، بيمه و بيمارستان ها 
گذشته  در  چون  است.  شده  مشخص 
بيمارستان ها  الكترونيكى در  سامانه هاى 
متنوع بود، اما االن اين سامانه ها را ارتقا 

داده ايم تا همه به يك صورت باشند.»
تخلفات  خصوص  در  وى 
«طرح  گفت:  خصوصى  بيمارستان هاى 
بيمارستان هاى  در  سالمت  نظام  تحول 
خصوصى در بخش تعرفه است. ما يك 
ابالغ  بيمارستان ها  اين  به  تعرفه  كتابچه 
كرديم و تعرفه ها واقعى شدند تا مطابق 
با هزينه ها بيمارستان هاى خصوصى هم 

دريافتى داشته باشند. 
در گذشته ممكن بود، خارج از تعرفه ها، 
دريافتى يا به اصطالح زيرميزى بگيرند، 
تعرفه ها  االن نظارت داريم كه طبق  اما 
هزينه دريافت شود و اين نظارت مستمر 
است. بررسى ما هم نشان مى دهد كه اين 
زيرميزى ها كم شده است، اما به هرحال اين 
يك كار فرهنگى است و مردم ما خودشان 

نبايد به اين پرداخت ها رضايت بدهند.»

 بوشهر:رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
بوشهراز اجراى طرح بزرگ بيمارستان 
قلب و عروق دراين استان خبرداد. وى 
افراد  اين طرح  در  اينكه  به  اشاره  با 
قرار  معاينه  مورد  سال   30 باالى 
مى گيرند، افزود:«در استان بوشهر ازبين 
هرسه نفر از افراد باالى 50 سال، يك 
نفر به فشار خون مبتال است. با توجه 
به اينكه اين بيمارى و بيمارى ديابت 
زمينه ساز بيمارى هاى قلبى،عروقى و 
نارسايى كليه هستند، حوزه سالمت در 
فشار  كنترل  بزرگ  طرح  زمينه  اين 
خون و ديابت را در سراسر استان اجرا 

خواهد كرد.»
وى بابيان اينكه اقتصاد مقاومتى كه مد 
يعنى  است  انقالب  معظم  رهبر  نظر 
انجام دادن درست و باكيفيت وظايف 
و خدمات دهى به نحو مطلوب به گونه اى 
كه هيچ هزينه اى به مردم تحميل نشود، 
افزود: « در اين طرح كه از ادارات دولتى 
شروع خواهد شد، آزمايش هاى مرتبط با 
بيمارى هاى قلبى، عروقى بر روى افراد 
صورت مى گيرد.» اما آزمون ارتقاء و 
گواهينامه دستياران پزشكى به دليل تالقى 
با ماه مبارك رمضان و عيد فطر از اول 
مرداد به پنجشنبه 8 مرداد موكول شد. به 
گزارش خبرنگار مهر، آزمون هاى ارتقاء 
و گواهينامه دستياران پزشكى با نظارت 
وزارت بهداشت و توسط دانشگاه هاى 
علوم پزشكى برگزار مى شود و كه در سى 
و چهارمين دوره با توجه به درخواست 
دانشگاههاى مجرى، زمان آزمون از اول 

مرداد به هشتم مرداد تغيير كرد.

دوره  چهارمين  و  سى  تهران:   
آزمون هاى ارتقاء دستيارى و گواهينامه 
 20 در  همزمان  طور  به  تخصصى 
تربيت  به  كه  پزشكى  علوم  دانشگاه 
دستيار اشتغال دارند، برگزار مى شود. بر 
در  نمرات  محاسبه  مقررات  اساس 
آزمون هاى ارتقاء دستيارى و گواهينامه 
تخصصى بر اساس دو بخش ارزيابى 
انجام  كتبى  آزمون  و  بخشى  درون 
از  امتياز  حداقل  بايد  افراد  مى گيرد. 
ارزيابى درون بخشى را كسب كرده 
كتبى  آزمون  به  آن  از  پس  و  باشند 
معرفى مى شوند. همچنين مجموع اين 
را  دستياران  ارتقاء  نمره  نمره،  دوره 
تشكيل مى دهد كه در صورت كسب 
حداقل مى توانند به سال باالتر ارتقاء 
پيدا كنند.حداقل نمره براى هر دوره 
در  و  است  متفاوت  دستيارى 
دستورالعمل اجرايى آزمون درج شده 
است.دستياران پزشكى براى ارتقاء از 
هر سال به سال باالتر نيازمند گذراندن 
آزمون هستند و دستيارانى كه در سال 
آخر تحصيل خود هستند در آزمون 
فارغ  آزمون  واقع  در  كه  گواهينامه 
التحصيلى محسوب مى شود، شركت 

مى كنند.

مجموعه  تدوين  جلسات  تهران:   
برنامه هاى مدون پروتزهاى دندانى و 
ارتودنسى برگزار شد.  جلسات تدوين 
مجموعه برنامه هاى مدون پروتزهاى 
دندانى و ارتودنسى ويژه دندانپزشكان 
مداوم  آموزش  كل  اداره  در  عمومى 
برنامه  جامعه پزشكى برگزار شد. 4 
از  برنامه   2 و  ارتودنسى  مدون 
برنامه هاى مدون ارائه شده پروتزهاى 
عمومى  دندانپزشكان  ويژه  دندانى 
بررسى و مورد تائيد اوليه قرار گرفت. 
بنا به همين گزارش در اين جلسات 
نمايندگان هيئت ارزشيابى رشته هاى 
پروتزهاى دندانى و ارتودنسى، انجمن 
انجمن  ايران،   عمومى  دندان پزشكان 
ايران،  پروستودنتيست هاى  علمى 
انجمن علمى ارتودنتيست هاى ايران، 
دبيرخانه شوراى آموزش دندانپزشكى 
و تخصصى و اداره كل آموزش مداوم 

جامعه پزشكى حضور داشتند. 

دانشگـاه

  پديده مظفرى

 در جريان ديدار  وزير بهداشت با رئيس قوه 
قضائيه، قرار بر اين شد كه روى اجراى حكم 
حبس براى موارد قصور پزشكى تجديدنظرى 
صورت گيرد. قصور پزشكى و نظارت بر آن 
يكى از مواردى است كه اين روزها سازمان نظام 
پزشكى، وزارت بهداشت، دادگسترى، قوه قضائيه 
و پزشكى قانونى و البته مردم را به خود مشغول 
كرده است. در اين راستا سپيد به بررسى موارد 

قصور پزشكى و احكام قضايى آن پرداخت.

100هزار شكايت غيرواقعى از پزشكان
شايد باال رفتن سطح آگاهى مردم باعث شده 
اين روزها پرونده هاى شكايت از پزشكان نسبت 
به قبل بيشتر شود. البته در بررسى بسيارى از اين 
پرونده ها مشخص مى شود كه شكايت وارده به 
حق نبوده و پزشك تبرئه مى شود. رئيس انجمن 
متخصصين بيهوشى و مراقبت هاى ويژه كشور در 
گفتگو با شفاآنالين در اين خصوص اظهاركرد: 
«اكثر نظارت هاى مثبت دست وزرات بهداشت و 
نظارت هاى منفى مانند محكوم كردن پزشكان و... 
دست نظام پزشكى است. حال سوال اينجاست 
اين چه نظارت هايى است كه تقسيم كرده اند؟ 
قسمت هاى خوب را خودشان و قسمت هاى بد 

را به اين سازمان داده اند!»
نظام  عملكرد  درباره  قيامت  محمدمهدى 
خاطرنشان  زيرميزى  با  برخورد  براى  پزشكى 
كرد: «پزشكان همكارى خوبى كردند و سازمان 
هم در حد توان و نيروى نظارتى اش توانست 
كنترل كند.گواه اين ادعا نيز تعداد شكايت است 
كه نزديك به 100هزار شكايت شده كه هيچ كدام 
به طور تقريبى واقعى نبود. بسيارى از آنها نيز بعد 
از بررسى توسط افراد خارج از سازمان مشخص 
شد كه فقط تعداد انگشت شمارى از پزشكان 

دراين زمينه تخلف كرده بودند.»

4دسته اشتباه در قصور پزشكى مطرح 
است

«قصور پزشكى به تمامى اعمال و اقداماتى كه 
يك پزشك در حين درمان بيمار انجام مى دهد و 
به صورت غيرعمدى منجر به آسيب به بيمار شود، 
گفته مى شود.» اين گوشه اى از صحبت هاى رئيس 
اداره كميسيون هاى پزشكى قانونى استان تهران در 
خصوص قصور پزشكى است. غالمعلى جعفرى 
در مصاحبه با خبرنگار ما در خصوص مباحث 
پيرامون قصور پزشكى، گفت: «اگر پزشك اقدام 
به كارى كند كه در راستاى آن كار آسيبى به بيمار 
وارد نشود، نمى توان گفت قصورى صورت گرفته 
است. اصل كلى در تعيين قصور پزشكى اين است 
كه پزشك اشتباهى كند كه به بيمار ضرر برساند. 

حال اين كار اشتباه خود تعريف دارد.»
رئيس گروه تحقيقات خطاها و قصور پزشكى 
مركز تحقيقات در رابطه با تعريف اشتباه، گفت: 
«اشتباه يعنى اينكه پزشك قبل از درمان بيمار 
بايد يكسرى اقدامات  انجام دهد كه نداده، مثال 
يكسرى تست، معاينات و دارو تجويز كند كه 
اين كار را نكرده است. انجام ندادن اين موارد 
وقتى منجر به آسيب به بيمار شود، اشتباه تلقى 

مى شود.»
شامل  اشتباه  دسته   4» كرد:   تصريح  وى 
عدم  و  تبحر  عدم  بى مباالتى،  بى احتياطى، 
رعايات نظامات دولتى وجود دارد. بى احتياطى 

يعنى يكسرى كارهايى كه بايد انجام مى شده، ولى 
صورت نگرفته است. بى مباالتى يعنى اينكه پزشك 
كارهايى انجام داده كه اشتباه بوده است. به طور 
مثال جاگذاشتن گاز استريل در بدن بيمار، سوراخ 
كردن روده بيمار در حين جراحى و اشتباهاتى از 
اين قبيل. عدم تبحر نيز يعنى اينكه فرد كارى را 
كه انجام مى دهد، مهارت الزم را نداشته باشد و 
چون توانايى انجام درست اين كار را ندارد به 

بيمار صدمه مى زند.»
جعفرى ادامه داد:  «بخش ديگر عدم رعايت 
نظامات دولتى است. يكسرى قوانين و بخش نامه ها 
توسط مراجع ذى ربط مثل وزارت بهداشت، نظام 
پزشكى و قوه قضائيه و ساير ارگان ها صادر مى شود. 
به طور مثال وزارت بهداشت مى گويد، تزريق فالن 
دارو و آمپول در مطب ممنون است، پزشك آن 
آمپول را در مطب تزريق مى كند و مشكل به وجود 
مى آيد و بيمار مى ميرد. يعنى پزشك توجهى به 
بخش نامه نكرده است كه اين نيز خود نوعى خطا 

و قصور پزشكى محسوب مى شود.»
رئيس اداره كميسيون هاى پزشكى قانونى استان 
تهران افزود: «حال اگر پزشكى عمدا كارى انجام 
و آسيبى به بيمار وارد كرد، كه اصوال هيچ پزشكى 
اين كار را نمى كند، اين موارد ديگر قصور پزشكى 
به حساب نمى آيد و جنايى شمرده مى شود. در 
واقع مانند كسى است كه در خيابان به فرد ديگرى 
صدمه بزند و اين ديگر قصور پزشكى نيست و 

جرايم قضايى دارد.»
وى همچنين گفت: «اگر پزشكى در حين درمان 
الزم باشد كه باالى سر بيمار حضور داشته باشد، 
اما به موقع خود را نرساند و يا از آمدن سرباز 
زند اين مورد نيز قصور محسوب نشده، بلكه 
خوددارى از كمك به مصدومان و مجروحان 
حساب مى شود كه اين مورد نيز حكم زندان 

در پى دارد.»
قانون  يادآور شد: «طبق ماده 616  جعفرى 
غيرعمد  قتل  كه  اسالمى،درصورتى  مجازات 
به  اقدام  يا  بى مباالتى  يا  بى احتياطى  به واسطه 
امرى كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا 
به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به 
حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در 
صورت مطالبه از ناحيه اولياى دم محكوم خواهد 
شد، مگر اينكه خطاى محض باشد. پزشك در 
اقداماتى كه منجر به فوت بيمار شود به حبس 
جريمه مى شود. پس اين حبس مواردى را كه 

فرد زنده است، شامل نمى شود.»
اين متخصص پزشكى قانونى افزود: «درست 
است كه قانون حبس، قانون مجلس است، اما اگر 
پزشكى كه در اتاق عمل جراحى انجام مى دهد، 
اگر به جاى تمركز روى كار، دستش بلرزد و از 

نتيجه جراحى نگران باشد، درست نيست.»
وى خطاى پزشكى را خطاى انسانى دانست 
و افزود: «همه افراد در زندگى اشتباه مى كنند، اما 
برخى از خطاها خيلى خطرناك است. حساسيت 
زياد مجلس و قانون گذار نيز به خاطر اين است 
كه پزشكان بايد دقت بااليى داشته باشند. حال 
جاى اين سوال است كه اگر فردى فوت شد، 

واقعا بايد پزشك به زندان برود؟»
با  بهداشت  وزير  ديدار  خصوص  در  وى 
رئيس قوه قضائيه و تجديدنظر راى حبس براى 
موارد قصور پزشكى، گفت: «رئيس قوه قضاييه 
نمى گويد پزشك زندان نرود. قرار نيست يك 
ماده قانونى متوقف شود، بلكه از مجازات هاى 
جايگزين استفاده مى شود. زندان رفتن يك پزشك 

فايده اى ندارد و تنها اين ترس از زندان باعث 
مى شود كه پزشكان ريسك نكرده و بيماران را 
خوب نكنند كه اين اصال خوب نيست. اين سبب 
نبايد كارى  بيماران مى شود و  سرگردان شدن 
كرد كه پزشكان از دست زدن به جراحى هاى 

پرخطر بترسند.»
جعفرى بااشاره به اليحه مجازات هاى جايگزين 
نيز اليحه مجازات هاى  «درحال حاضر  گفت: 
جايگزين وجود دارد. اين موارد در جرايم ديگر 

به غير از پزشكى نيز ديده مى شود.»
وى همچنين گفت: «در مقابل پزشكانى نيز 
هستند كه چندين بار دچار خطاى پزشكى شده اند. 
آيا اين افراد نبايد زندان بروند؟ اين مورد ديگر 
براى جامعه پزشكى خطرناك است. پزشكانى 
اينچنين كه البته درصد ناچيزى هستند، راهكار 
متعدد  به خاطر خطاهاى  آنها  براى  نياز  مورد 

مى تواند زندان باشد.»

راهكارهاى جلوگيرى از قصور پزشكى
علوم  دانشگاه  پزشكى  اخالق  مديرگروه 
پزشكى تهران همچنين در خصوص راهكارهاى 
جلوگيرى از قصور پزشكى، گفت: «پزشكان بايد 
قواعد مختلفى را رعايت كنند. مسائل علمى را 
در تمام اصول درمانى خود جاى دهند. يعنى 
از  منسوخ شده  درمانى  غير  اقدامات  انجام  از 
نظر زمانى و يا غيرتاييد شده توسط منابع علمى 
شيوه  نمى تواند  پزشكى  هيچ  كنند.  خوددارى 
درمانى نوينى را بدون تاييد علمى ابداع كرده 
و از آن استفاده كند. اين جور موارد خود قصور 

پزشكى محسوب مى شود.» 
جعفرى خاطرنشان كرد:  «پزشك حتما بايد 
شرايط كارى و محيط كارى خود را استاندارد 
كند. اقالم و تجهيزاتى كه پزشك استفاده مى كند، 
بايد استاندارد باشد و به خاطر ارزانى از جنسى 
استفاده نشود كه در نهايت براى بيمار عارضه 
به همراه داشته باشد. ديگر اينكه پزشك بايد به 
پرسنل زيردست خود آموزش دهد. پرستار و 
كادر پيراپزشكى بايد به صورت دوره اى آموزش 

ببينند.»
وى همچنين در پايان گفت: «نكته آخر اينكه 
همواره بايد خود را براى شرايط اورژانس آماده 
است،  ممكن  پزشكى  كار  در  لحظه  هر  كنيم. 
كار اورژانسى پيش بيايد كه بايد خود را براى 

آن آماده كرد.»
قوانين نيازمند بازنگرى است

گفتنى است مديركل پزشكى قانونى كشور نيز 
در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص تجديدنظر 
گفت:  پزشكى  قصور  موارد  براى  حبس  راى 
«قطعا ديدگاه رئيس قوه قضائيه اين است كه در 
جامعه پزشكى يكسرى مجازات خاصى در نظر 
گرفته شود و موافق حبس براى پزشكان نيست، 
اما اين اشكال قانونى است كه بايد در قوانين 
بازنگرى شود و اين ديدگاه در قوه قضائيه نيز 
وجود دارد كه قوانين مورد بازبينى قرار گيرد و 
اميد است كه با اين كار مشكل مذكور به صورت 

ريشه اى حل شود.»
احمد شجاعى خاطرنشان كرد: «براى حفظ 
آرامش جامعه پزشكى الزم است حكم حبس 
حذف شود. در حال حاضر نيز حكم حبس براى 
پزشكانى داريم كه با دستور رئيس قوه قضائيه 

جلوى آن گرفته شده است.»

نتيجه مجازات حبس، ضرر به بيمار است
مديركل نظارت سازمان نظام پزشكى نيز در 
اين خصوص به خبرنگار ما، گفت: «بنده اعتقاد 
دارم كه برخى از رشته هاى پزشكى نيازمند داشتن 
شجاعت است. يعنى اگر پزشك جراحى را از 
روى  بنده  است.  اشتباه  بترسانيم  عمل  نتيجه 
جراحى تاكيد مى كنم، زيرا معموال اين مجازات 
براى كسانى است كه بيماران آنها دچار عوارض 
بسيارى شده كه اصوال در جراحى ها ديده مى شود. 
اگر جراح را به خاطر مالحظات در نتيجه عمل 
در جراحى هاى پرخطر بترسانيم، باعث مى شود 
كه بسيارى از بيماران در اورژانس ها جان خود 
را از دست دهند و جراحان نيز حاضر به عمل 

آنها نشوند.»
شهريار خاقانى تصريح كرد: «يعنى اينكه نتيجه 
مجازات حبس براى پزشك فقط ضرر و زيان 
بيمار خواهد بود. يك زمانى در گذشته  براى 
مجازات حبس نبود و در شهرستانى كه بنده دوره 
انترنى خود را مى گذراندم و زمان جنگ نيز بود، 
به صورت مقطعى شكايات در آن شهرستان باال 
رفته بود. بيماران مسنى كه دچار انسداد روده 
شده بودند و با تاخير وارد اورژانس مى شدند، و 
از آنجا كه بيمار اگر با تاخير مراجعه كند، دچار 
مشكالت متابوليك نيز مى شود و در نتيجه بيمارى 
پرخطر محسوب مى شود، جراحان دست به عمل 
نمى زدند و هر پزشكى جراحى را برعهده پزشك 
ديگر مى گذاشت و در نتيجه بيمار از بين مى رفت. 

اين تجربه 30 سال پيش است.»
خاقانى تاكيد كرد: «بنابراين كار خوبى در اين 
خصوص انجام شده كه در نتيجه زحمت هاى 
رئيس سازمان نظام پزشكى و جلسات مختلفى 
است كه در اين زمينه داشته است و در نهايت 
آقاى وزير نيز آخرين فردى بودند كه پادرميانى 

كردند و خوشبختانه نتيجه گرفتيم.»

تجديدنظر حكم حبس در موارد قصور 
پزشكى

گفتنى است در ديدارى وزير بهداشت با رئيس 
از  ابراز نگرانى جامعه پزشكى  با  قوه قضائيه، 
اعمال مجازات حبس در خصوص قصور پزشكى 
خواستار تجديد نظر راى حبس براى موارد قصور 
پزشكى شد و عنوان كرد: «بدون شك پزشك 
در فضايى مبتنى  بر آرامش حرفه اى مى تواند، 
خدمات تشخيصى و درمانى موثرى داشته باشد 
و اجراى چنين احكامى ممكن است، در روند 
پذيرش و ارائه خدمات درمانى بيماران به ويژه 
در فوريت هاى پزشكى اخالل ايجاد كند و روابط 
انسانى بين بيمار و پزشك را خدشه دار كرده و 

سالمت مردم را به مخاطره اندازد.»
آيت اهللا آملى الريجانى نيز با استقبال از پيشنهاد 
وزير بهداشت اعالم كرد در گذشته بخشنامه اى 
كشور  سراسر  قضات  از  و  ارسال  قضات  به 
براى  از صدور جزاى حبس  تا  شده  خواسته 
پزشكان خوددارى كنند، كه مجددا بر آن تاكيد 

خواهد شد.
در  كميته اى  كه  كرد  پيشنهاد  وى  همچنين 
وزارت بهداشت براى بررسى اين موضوع زير 
نظر وزير بهداشت تشكيل شود تا در صورت 
گزارش مواردى از محكوميت حبس براى قصور 
پزشكى به صورت مستقيم با نظر رئيس قوه قضائيه، 
تجديد نظر در احكام صورت گيرد و حكم حبسى 
نيز براى جامعه پزشكى بدون نظر رئيس قوه 

قضائيه صادر نشود.
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 هادي شاكر
فوق تخصص روانپزشكي 

سرطاني،  بيمار  از  اجتماعي  ـ  رواني  حمايت 
عالوه بر كاستن از تاثير سرطان بر سالمت روان، 
شامل ارزيابي عوارض جانبي شيمي درماني و 

پرتودرماني بر عملكرد شناختي فرد نيز مي شود.
نزديك به صد سال پيش، مدرس برجسته طب در 
دانشگاه هاروارد، فرانسيس پيبادي، اعتقاد داشت 
كه «راز و رمز مراقبت از بيمار، مراقبت از بيمار 
است.» به رغم تغيير درمان هاي طبي در طول زمان، 
اين گفته هنوز درست است و احساسات و عواطف 
آدمي هميشگي، جهاني و تغييرناپذير مانده است. 
ائتالف اروپايي بيماران سرطاني كه در چهل و 
يك كشور جهان داراي بيش از سيصد گروه درماني 
براي اين بيماران است، سه مورد را به عنوان چكيده 

اصلي خواسته هاي بيماران معرفي كرده است:
 هيچ چيز را درباره بيمار بدون او انجام ندهيد.
 فرد را به عنوان فرد، نه به عنوان بيمار، ببينيد.

 بيمار را در درمان مشاركت دهيد.

عالمت حياتي ششم
در بسياري از كشورها، براي دشواري هاي 
عاطفي و سالمت رواني تمام بيماران سرطاني، 
برنامه غربالگري بيمارمحور به عنوان استاندارد 
جديد درمان پيشنهاد شده است. در استاندارد 
 (Emotional عاطفي»  «سختي  جديد، 
(Distress به عنوان عالمت حياتي ششم، در كنار 
نبض، فشار خون، دماي بدن، تنفس و درد ارزيابي 

مي شود.
در سير بيماري، آسيب پذيري افراد در برابر 
سختي هاي عاطفي تغيير مي كند. يافتن عالمت 
مشكوك، انجام آزمايش هاي تشخيصي، دانستن 
نتايج، انتظار براي شروع درمان، تغيير نوع درمان، 
پايان درمان، ترخيص از بيمارستان، زندگي و بقا 
پس از معالجه، پيگيري هاي بعدي، دوره احتمالي 
عود بيماري و مواجهه با مرگ، هركدام بيمار را با 

شرايط عاطفي متفاوتي مواجه مي كند.
به عالوه، زمينه قبلي بيماري هاي اعصاب و 
به  وابستگي  اضطراب،  افسردگي،  مانند  روان 
مواد، اختالالت شناختي و مشكالت اجتماعي 
مانند هزينه هاي مالي، تنهايي و مشكل در روابط 
خانوادگي آسيب پذيري افراد را افزايش مي دهند.

گفتن «خبر بد»
در بهترين شرايط، پزشك متخصص و تيم 
بررسي هاي  نتايج  به  ديگران  از  پيش  درماني 

مستقيم  انتقال  وظيفه  و  دسترسي  تشخيصي 
تيم هاي  دارند.  عهده  به  بيمار  به  را  اطالعات 
درماني آموزش هاي ويژه مي بينند تا از عهده اين 
امر دشوار برآيند و ضمن مشاركت دادن بيمار 
در تصميم گيري، به افزايش اميدواري وي كمك 
كنند، از سردرگمي درباره نتايج درمان كم كنند و 
كنترل درد و انگيزه او را براي همكاري در درمان 

باال ببرند.
خبر بد هر نوع اطالعاتي است كه به طور جدي 
و منفي نظر يك فرد را نسبت به آينده اش تغيير 
بدهد. اينكه آيا آن خبر واقعا بد است يا خير، فقط 
به تشخيص شنونده بستگي دارد، نه گوينده خبر. 
براي مثال، بيمار و اعضاي خانواده ممكن است 
نسبت به شنيدن يك خبر، به شكل هاي مختلف 
واكنش نشان دهند كه گاهي باعث تعجب ديگران 
و  عود  تشخيص،  درباره  خبري  هر  مي شود. 
پيشرفت بيماري، شانس بهبودي و بقا و عوارض 

درماني مي تواند بالقوه يك خبر بد باشد.
پروتكل SPIKES شش قدم اساسي را به 
تيم هاي درماني پيشنهاد مي دهد كه به ارتباط با 

بيمار كمك شاياني مي كند.
 فراهم كردن شرايط مناسب براي گفتن خبر 
بد: مثال به جاي استفاده از تلفن يا ايميل، حتما اين 
كار در مالقات رودررو انجام و از پنهان كردن 
اطالعات از بيمار و گفتگوي تنها با اطرافيان پرهيز 

شود.
 ارزيابي آگاهي بيمار از وضعيتش: پيش از هر 
سخني، گوينده خبر بايد در ذهن خود اين آمادگي 
را ايجاد كند كه چه اطالعاتي را به ديگري منتقل 
مي كند. از آن شخص بپرسد كه از قبل چه مي داند و 

چقدر تمايل دارد كه بداند.
 دعوت بيمار به مشاركت در گفتگو: پرهيز از 
گفتگو در چنين شرايطي، يك مكانيسم دفاعي 
فعاالنه  بايد  است،  روانشناختي  شده  شناخته 

گفتگوي با بيمار را تسهيل كرد.
 دادن اطالعات به بيمار به روشي قابل درك، 
مثال استفاده از ابزارهاي آموزشي مانند تصاوير يا 
نقاشي، نشان دادن انعطاف بسته به نياز بيمار براي 
ارائه شفاهي يا كتبي اطالعات، با جزئيات كم يا 

زياد
 واكنش مناسب عاطفي به احساسات بيمار

 ارائه خالصه اي از اطالعات ارائه شده و 
راهكارها در پايان

با اين وجود، ممكن است در بعضي شرايط، 
بيمار از ديگران هم اطالعاتي دريافت كند، مثال 
تكنسين آزمايشگاه، يك دانشجوي آشنا يا اعضاي 
خانواده ممكن است اولين كساني باشند كه جواب 

يك آزمايش را ببينند و بيمار مضطرب به اصرار 
از آنان تقاضاي راهنمايي كند. بنابراين براي همه 
ضروري است كه بدانند چطور در اين وضعيت، 

استرس رواني فرد را افزايش ندهند.

واكنش به خبر بد
از لحظه دريافت خبر، ذهن شنونده درگير 
فرايندي مي شود كه معموال با شوك و انكار آغاز 
مي شود و بتدريج تبديل به عصبانيت و افسردگي 
كالمي،  يا  ذهني  چانه زني هاي  از  پس  و  شده 
سرانجام منتهي به پذيرش، كنار آمدن با شرايط و 

يافتن راه حل مناسب مي شود.
سرعت اين فرايند در همه يكسان نيست و 
گاهي افراد براي عبور از اين مراحل احتياج به 
كمك درمانگر دارند. به عالوه در هر مرحله ميزان 
تطبيق فرد با نيازهاي درماني اش متفاوت است، 
مثال طوالني شدن فرايند پذيرش بيماري ممكن 
است باعث هدر رفتن زمان و به خطر افتادن سير 
درمان شود. همچنين ناهماهنگي در سرعت گذر 
از مراحل واكنش به خبر بد، مي تواند اطرافيان بيمار 
را از هم جدا كند و هر يك را در مرحله متفاوتي قرار 
دهد، مثال در شرايطي كه خود بيمار آماده پذيرش 
و حركت به سوي تصميم گيري براي درمان شده، 
همسرش هنوز عالئم افسردگي نشان بدهد يا 
بنابراين  باشند،  در شوك خبر  هنوز  والدينش 
آگاهي از اين تفاوت ها به ايجاد ارتباط موثرتر و 

گفتگوهاي مفيدتر كمك مي كند.

فكرهاي منفي كه بيماران معموال تجربه 
مي كنند

ذهن افراد در هر يك از مراحل واكنش به خبر 
بد، مستعد تجربه افكاري است كه به خودي خود به 
ذهن راه مي يابند و ممكن است نه كمك كننده باشند 
نه منعكس كننده واقعيت هاي زندگي. اين نوع افكار 
كه در درمان هاي شناختيـ  رفتاري به دقت ارزيابي 
 negative) مي شوند، به افكار خودكار منفي
automatic thought) مشهورند. شدت اين 
نوع افكار در افرادي كه زمينه بيماري هاي اعصاب 
و روان دارند، دو چندان مي شود و پيشرفت درمان 

را به مخاطره جدي مي اندازد.

نقش بيمار
بيماري به فرد نقشي را واگذار مي كند كه يك 
طرف آن دريافت همدردي و احترام ديگران است 
و طرف ديگرش مسئوليت پذيري براي انجام دادن 
تمام آن چيزهايي است كه به بهبودي او كمك 
مي كند. مثال، به فرد اجازه مرخصي استعالجي 

مي دهند، نقش هاي اجتماعي او را محدود مي كنند 
و از وي انتظار مراعات دستورهاي پزشكي را 

دارند.
تعادل در نقش بيماري و پذيرش آن، به بيمار 
اين امكان اساسي را مي دهد كه از بيماري عبور كند 
و آن را قسمتي از تجربه زندگي اش ببيند، اما گاهي 
بعضي از بيماران اين تعادل را از دست مي دهند، از 
قبول مسئوليت براي بهبودي شانه خالي مي كنند و 
در عوض به جاي بيمار، خود را قرباني مي بينند يا 
برعكس خود را در نقش قهرماني تصور مي كنند 
كه بايد خودش را انكار كند و فقط به فكر ديگران 
باشد يا گاهي به سرزنش اطرافيان خود مي پردازند 
و تا حد زور گويي و كنترل ديگران پيش مي روند، 
گويي بيماري به ابزار قدرتي بدل مي شود تا با آن 

قدرت خود را در ميان ديگران تقويت كنند.

نقش خانواده
نه  كه  است  بيماري هايي  جمله  از  سرطان 
تنها فرد، بلكه تمام افراد پيرامونش را تحت تاثير 
قرار مي دهد و ممكن است پس از بروز بيماري، 
تظاهرات ثانويه اي در اطرافيان بيمار ديده شود، 
مثال اطرافيان دچار اضطراب يا وسواس شده و به 
دنبال آزمايش هاي مكرر طبي باشند و هر عالمت 

جزئي را به سرطان تعبير كنند.
اعضاي خانواده بيمار هر يك بسته به توانايي 
عاطفي خود رفتارهايي را بروز مي دهند كه برايند 
همه آن رفتارها را شايد بتوان به واكنش خانواده 
نسبت به آن بيماري تعبير كرد. خانواده هايي كه 
ارتباط موثر با يكديگر داشته اند، در كمك به بيمار 
موفق ترند و مانع انزوا و احساس تنهايي بيمار 
مي شوند و با تقسيم وظايف مراقبتي، خستگي 
اقوام درجه يك را كمتر كرده و در مراحل دشوار 
سير بيماري، براي بيمار آرامش بيشتري فراهم 

مي كنند.
برخي از واكنش هاي بعضي از خانواده ها كه بر 
اساس فرهنگ خانواده و به طور ناخودآگاه ممكن 

است بروز كنند، كمك كننده نيستند، از جمله:
 وحشت بيش از حد كه مانع كمك شود يا 

بيماري به چشم فاجعه ديده شود،
 جابجايي نقش ها، گاهي خود بيمار بايد به 

اطرافيان نگرانش روحيه و دلداري بدهد،
 بعضي به هر قيمتي سعي در انكار يا كم اهميت 
جلوه دادن بيماري مي كنند، مثال به علت وحشت 

از بيماري،
 در بعضي، كمك خواستن براي درد و مشكالت 
كاري زشت تلقي شده و افراد براي استقالل تالش 

مي كنند.

در معاينه بيمار
 بايد عالمت حياتى ششم او راهم چك كنيد

چگونه خبر بد  را
 خـوب بگـوييم؟

رخ  زماني  سرراهي  جفت  تعريف:   
مي دهد كه تمام يا قسمتي از جفت نوزاد، گردن 
رحم (قسمت بين رحم و واژن) را مسدود 
مي كند. اين امر باعث خونريزي شديد قبل يا 
طي زايمان مي شود. جفت، اكسيژن و مواد 
مغذي را براي جنين در حال رشد فراهم كرده 
و فرآورده هاي زائد را از خون جنين برمي دارد. 
جفت به ديواره رحم متصل است و طناب نافي 
بارداري ها،  اغلب  در  مي شود.  آن خارج  از 
جفت به باال يا كنار رحم متصل است. در جفت 
سرراهي، جفت به قسمت پاييني رحم چسبيده 
است. در فرد داراي جفت سرراهي، بيمار براي 
و  باشد  داشته  مطلق  استراحت  بايد  مدتي 
احتماال براي زايمان ايمن نوزاد، نياز به انجام 

سزارين دارد.
 نشانه ها: دفع خون قرمز روشن و بدون 
درد از واژن طي نيمه دوم بارداري، عالمت 
اصلي جفت سرراهي است. ميزان خونريزي 
مي تواند كم يا زياد باشد. اين خونريزي معموال 
ولي  مي شود،  متوقف  خاصي  درمان  بدون 
معموال چند روز تا چند هفته بعد دوباره اتفاق 
مي افتد. بعضي از زنان، دچار انقباضاتي نيز 

مى شوند.
 علت: جفت در جايي كه رويان در رحم 
النه گزيني مي كند، رشد مي كند. اگر رويان در 
ممكن  كند،  النه گزيني  رحم  پاييني  قسمت 

است جفت در باالي گردن رحم رشد كند كه 
باعث جفت سرراهي مي شود. اغلب موارد 
جفت سرراهي در زمان بررسي سونوگرافي در 
سه ماه دوم، تشخيص داده مي شوند. اگر جفت 
اين حالت  برسد،  گردن رحم  به  به سختي 
خودبخود رفع مي شود زيرا بزرگ شدن رحم، 
ناحيه اتصال جفت را به محل باالتري در رحم، 
به دور از ورودي گردن رحم مي كشد. اما اگر 
جفت در داخل گردن رحم باشد، احتمال اينكه 

با گذشت زمان رفع شود، بعيد است.
 انواع مقاوم جفت سرراهي با اين موارد 

مرتبط هستند:
� وجود اسكار (زخم) در پوشش داخلي 

رحم،
� جفت بزرگ، مثل چيزي كه در چند قلوها 

ديده مي شود،
� رحم با شكل غيرطبيعي.

 عوامل خطر: در زناني كه قبال جراحي در 
رحمشان داشته اند، خطر وقوع جفت سرراهي 
اعمال  اين  ازجمله  است.  سايرين  از  بيشتر 

عبارتند از:
� سزارين  

فيبروئيدهاي  برداشتن  براي  جراحي   �
رحمي

� اتساع و كورتاژ، اين مورد خطر كمتري 
ايجاد مي كند

 همچنين جفت سرراهي در اين زنان شايعتر 
است:

� زناني كه قبال حداقل يك زايمان داشته اند
قبلي خود جفت  بارداري  در  كه  زناني   �

سرراهي داشته اند
� زناني كه دوقلو، سه قلو يا بيشتر باردارند

� سن 35 سال يا بيشتر
� آسيايي ها

� سيگاري ها.
 عوارض: در صورت جفت سرراهي، 
پزشك، مادر و جنين را براي كاهش خطر اين 

عوارض جدي پايش مي كند:
� خونريزي: يكي از بزرگترين نگراني ها در 
مورد جفت سرراهي، خطر خونريزي شديد 
واژني (هموراژي) طي بارداري، زايمان يا چند 
ساعت اول پس از زايمان است. خونريزي 
مي تواند آنقدر زياد باشد كه حيات فرد را تهديد 

كند.
� تولد نوزاد نارس: خونريزي شديد مي تواند 
سبب نياز به جراحي سزارين اورژانسي قبل از 

بلوغ نوزاد شود.
ادامه دارد...

جفت سرراهي يعنى چه؟

يك نكتــه

 عليرضا مجيدي

آپانديسيت شايع             ترين اختالل جراحي 
عمومي است كه در زمان بارداري رخ 
مي             دهد و تا يك درصد از زنان را مبتال 
مي             كند. درد قسمت پايين و راست شكم 
شايع             ترين عالمت در حين بارداري است. 
اما در سه              ماهه              سوم محل درد به سمت باال 
جابجا مي             شود و كمتر موضعي است، زيرا 
اتساع شكم، صفاق را از محل آپانديس 
ملتهب دور مي             كند. بنابراين تشخيص اين 
بيماري در زمان بارداري بسيار مشكل تر 

است.
تظاهر معمول اين بيماري يك درد 
48-12 ساعته پيشرونده، منتشر و پيچشي 
است كه در ربع راست و پايين شكم (نقطه 
مك             بورني) متمركز  مي             شود و به يك درد 
دردهايي  بنابراين  مى شود.  تبديل  تيز 
كه خيلي ناگهانى شروع شوند و به اوج 
برسند، معموال آپانديسيت نيستند. اگر 
درد شكم قبل از تهوع و يا استفراغ بيمار 
آپانديسيت  احتمال  باشد،  شده  شروع 

خيلي باال مي رود.
هميشه تابلو و تظاهر بيماري كالسيك 
(همانند  غيرمعمول  يافته             هاي  نيست. 
در  اغلب  زورپيچ)  و  ادرار  سوزش 
كودكان، افراد مسن و بيماراني كه آپانديس 
آنها پشت روده كور يا سكوم قرار دارد، 

ديده مي             شود.
تب درجه             پايين شايع است. تب باال 
بايد ما را به سوراخ شدگي يا تشخيص             هاي 

ديگر مشكوك كند.
 تشخيص             هاي افتراقي

همان طور كه گفته شد، هر درد شكمي 
بيماري ها  اينجا  در  نيست.  آپانديسيت 
را فهرست مي كنيم كه ممكن است در 
هنگام بروزشان مردم تصور كنند دچار 

آپانديسيت شده اند:
باريك:  روده  منشأ  با  دردهاي   
باريك،  روده  انسداد  كرون،  بيماري 

اسهال.
بزرگ:  روده  منشأ  با  دردهاي   
زخمي             شونده،  كوليت  كولون،  سرطان 
التهاب باكتريايي، كوليت آميبي يا سلي، 

يبوست.
ادراي                          تناسلي:  دستگاه  دردهاي   

عفونت مثانه و كليه، سنگ              كليه.
لوله             اي                            آبسه  مامايي:  دردهاي   
تخمداني، پيچ             خوردگي تخمدان، پارگي 

كيست تخمدان، حاملگي خارج رحمي.
 سايرموارد: ذات             الريه لوب پايين و 

راست، درد ارجاعي مفصل ران.
 ارزيابي تشخيصي

عموما  باليني  معاينه  و  شرح             حال 
تشخيص را مطرح مي             كند. هيچ عالمت 
يا شكايت واحدي به صورت قابل             اعتماد 
تشخيص را مطرح نمي             كند. حدود 20 
درصد از موارد تشخيص داده نمي             شود. 
با  تب  است،  شايع  درجه             پايين  با  تب 
درجه             باال بايد شك ما را نسبت به پارگي 
يا يك تشخيص ديگر برانگيزد. معاينه 
لگن بايد در همه زناني كه در سن باروري 

هستند، انجام شود.
آزمون             هاي آزمايشگاهي عبارتند از: 
شمارش كامل گلبول هاي خوني، تجزيه 
ادرار و آزمايش بارداري. شمارش كامل 
نشان             دهنده  معموال  خوني  سلول             هاي 
خون  سفيد  گويچه هاي  افزايش 
(لكوسيتوز) خفيف است، ولي در 30 
(پس  است.  طبيعي  بيماران  از  درصد 
آزمايش خون برخالف تصور دسته اي از 
مردم يك آزمون دقيق نيست، تنها مي تواند 
در مواردي شك به بيماري را برانگيزد.) 
آزمايش ادرار بايد طبيعي باشد، اما از سوي 
ديگر وجود گويچه سفيد در ادرار ردكننده 
آپانديسيت نيست، چرا كه اين امر مي             تواند 
به              وسيله  حالب  يك  تحريك  نتيجه 
آپانديس باشد. آزمايش بارداري در همه 
زناني كه در سن باروري به سر مي             برند، 
براي ردِ              حاملگي الزم است. هرچند مثبت 
بودن آزمايش بارداري آپانديسيت را رد              

نمي كند.
ادامه دارد...

آپانديسيت در
 زنـان بـاردار

 مهرداد منصوري
متخصص ارتوپدي

فقرات )  ستون   (انحناي   اسكوليوز 
خميدگي  بدون  درد ستون فقرات است 
كه  گاهي  حالت  پيشرونده  داشته  و باعث  
تغيير شكل قفسه  سينه  و پشت  مي شود. 
قفسه   مهره هاي   مي تواند  عارضه   اين  
كمري   مهره هاي   يا  (مياني )  سينه اي  
(پاييني ) ستون  فقرات  را درگير سازد. 
اين  عارضه  بيشترين  شيوع  را در نوجوانان  
پسران   از  شايعتر  دختران   در  و  داشته  
است. در مراحل  اوليه  عاليم  واضحي  
وجود ندارد و اسكوليوز توسط  پزشك  يا 
مسؤول  بهداشت  مدرسه  و طي  معاينات  

معمول  كشف مي شود .
مى تواند  شانه  يك  بيمارى  اين  در 
باالتر يا پايين تر از شانه ديگر قرار گيرد، 
همچنين ممكن است استخوان كتف به 
سمت عقب برآمده شود. لگن از حالت 
موازى خارج شده و يك سمت باالتر از 
سمت ديگر قرار مى گيرد. بدن نيز اصوال 

به يك سمت تمايل دارد.
بيماران مبتال به اين بيماري ممكن 
است نياز به عمل جراحي داشته باشند. 
جراحي اسكوليوز عملي پيچيده است و 
موفقيت آن تا حد زيادي بسته به مهارت 
جراح و ارتباط مناسب بين پزشك و بيمار 
با دستورات پزشك  بيمار  و همكاري 

دارد.
در عمل جراحي اسكوليوز، بيمار بعد 
از 6 هفته، سه ماه، 6 ماه و يك سال و بعد از 
آن هر 5 سال يك بار به پزشك معالج خود 
مراجعه مي كند. در اين مراجعات بيمار به 
توسط پزشك معاينه شده و ممكن است 
از ستون مهره وي راديوگرافي به عمل 

آيد.

اصول مراقبت هاي بعد از 
جراحي از نظر حركات

اسكوليوز،  جراحي  عمل  حين  در 
پزشك جراح قوس جانبي ستون مهره را 
تا حد امكان اصالح كرده و سپس يك يا دو 
ميله فلزي را در كنار ستون مهره گذاشته 
و آن را به بسياري از مهره ها متصل مي كند 
تا بدين وسيله مهره ها در وضعيت جديد 

ثابت بمانند. 
البته اين ميله نمي تواند به طور كامل 
را  مهره ها  ميلي متري  حركات  جلوي 
بگيرد. اين حركات مكرر ولي خفيف 
مي توانند در نهايت موجب خستگي فلز 
ميله شده و آن را بشكنند. به همين علت 
پزشك جراح براي نگه داشتن مهره ها در 
وضعيت تصحيح شده فقط به ميله اتكا 
نكرده بلكه مهره ها را با استفاده از پيوند 

استخوان به هم جوش مي دهد. 
حدود سه ماه طول مي كشد تا اين 
مهره ها به هم سفت شده و جوش بخورند 
ولي تا 12-9 ماه اين اتصال قوي نيست. 
با جوش خوردن مهره ها، ديگر فشاري به 
ميله فلزي وارد نمي شود. تا وقتي مهره ها 
به طور كامل به هم جوش نخورده اند بيمار 
بايد در وارد كردن فشار زياد به ستون مهره 
(بخصوص چرخيدن و خم شدن) احتياط 
كند چون اين فشارها ممكن است موجب 
حركت زياد مهره ها و در نتيجه شكسته 

شدن ميله شوند.
اينكه بيمار بعد از جراحي تا چه حد 
فعاليت هاي  و  كند  حركت  مي تواند 
روزانه خود را انجام دهد، بطوريكه به 
مهره ها و ميله فشار بيش از حدي وارد 
نشود، متفاوت بوده و تا حد زيادي بسته 
به وضعيت بيمار، تعداد مهره هاي گرفتار 
و نوع عمل جراحي و بسياري عوامل 
ديگر دارد. پزشك معالج با در نظر گرفتن 
اين عوامل توصيه هاي الزم را به بيمار 

مي كند.
بيمار بايد با پزشك خود صحبت كرده 

و اطالعات دقيق تر را از وى بگيرد.

مراقبت هاي بعد از عمل 
جراحي انحراف جانبي 

سـتـون فـقـرات   

بدانيـم
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در حــاشيه
دكتر شفيعى موفق به دريافت جوايز و عناوين 
علمى متعددى گشته است كه از آن جمله مى توان 

به موارد زير اشاره كرد:
- برنده جايزه اول طرح هاى تحقيقاتى از وزارت 

فرهنگ و آموزش عالى در چند سال متوالى
- مدال درجه دوم تحقيق سال  1356
- نشان درجه دوم فرهنگ سال 1356

- برنده جايزه اول تحقيقات جشنواره خوارزمى 
سال 1366

- استاد نمونه دانشگاه تهران سال 1368
- داروساز برجسته و نمونه سال 1368

- برنده جايزه اول بهترين مقاله در كنگره شيمى 
دانشگاه شهيد بهشتى سال 1369

- برنده جايزه استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكى 
سال 1372

- شيمى دان برجسته سال 1374
- دريافت لوح تقدير جمهورى اسالمى ايران 
براى تأليف كتاب كروماتوگرافى و طيف سنجى

- برنده جايزه اول كتاب سال 74 براى كتاب 
كروماتوگرافى و طيف سنجى از وزارت ارشاد 

اسالمى و كتاب
- برگزيده معاونت پژوهشى وزارت بهداشت 

درمان آموزش پزشكى
- برنده جايزه اول جشنواره رازى سال 1376

- دريافت دكتراى افتخارى علوم از دانشگاه 
كلمبو – سريالنكا سال 1998

- مشاور سازمان بهداشت جهانى در كنوانسيون 
منع استفاده از سالح هاى شيميايى سال (2004-

(1998
- برنده جايزه كتاب برگزيده سال 1377 دانشگاه 

تهران (شيمى دارويى كرول كواس)
- نشان درجه دوم پژوهش كشور سال 1378

- برند جايزه كتاب سال جمهورى اسالمى ايران 
سال 1378 (جهت ترجمه كتاب شيمى دارويى 

كرول كواس)
انجمن  از طرف  نمونه سال 1381  استاد   -

متخصصين علوم دارويى ايران
- انتخاب به عنوان پيشكسوت شيمى دارويى (از 

طرف وزارت بهداشت) سال 1384
- برنده جايزه اول جشنواره رازى سال 1384

- برنده جايزه اول جشنواره رازى در علوم 
دارويى سال 1390

- برگزيده بنياد ملى نخبگان (به عنوان استاد 
عالمه  جايزه  دريافت  و  برجسته)  محقق  و 

طباطبايى سال 1390
تالش هاى  و  زحمات  به پاس  همچنين  او 
علمى، در چهارمين دوره همايش چهره هاى 
ماندگار در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار 
علم پزشكى انتخاب شد و در سال 1390 نشان 
درجه يك علمى كشور را دريافت كرد. به استاد 
شفيعى به خاطر خدمات ارزنده اش به علم نوين 
داروسازى لقب معمار داروسازى نوين ايران 

داده اند.
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تأليف:

انتشارات  طيف سنجى،  و  كروماتوگرافى   -
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.1371

- آسم، مركز نشر دانشگاهى، سال 1382.
- مقدمه اى بر مكانيسم واكنش هاى شيمى آلى، 

انتشارات دانشگاه تهران، سال 1354.
ترجمه:

- فراهمى دارو ها در مايعات زيستى، سال 
.1371

دانشگاه  انتشارات  آنتى بيوتيك ها،  مبادى   -
تهران سال 1363.

انتشارات  كواس،  كرول  دارويى  شيمى   -
دانشگاه تهران، سال 1377.

- شيمى هتروسيكل گيل كريس، انتشارات 
دانشگاه تهران، سال 1380.
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1968

فوق دكترا در شيمي – دانشگاه شيكاگو سال 
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بورسيه الكساندر فون هومبولت بخش شيمي 
دانشگاه هانور سال 1972 تا ژوئن سال 1973

فرانسه  تحقيقات  مركز  در  مدعو   پرفسور 
(همكاري با پرفسور پوتيه – ژوئن 1973 تا 

نوامبر 1973)

  از دوران كودكى درسخوان بوديد؟
من دريك خانواده متوسط در خيابان رى به دنيا آمدم و 
تا پايان دوران دانشگاه هم در   همان محل زندگى كردم. 
پدرو مادرم آن چنان باسواد نبودند ،هرچند مادرم سواد 
قرآنى داشت و به شدت عالقه مند به علم و مشوق اصلى 
ما براى درس خواندن بود. مادرم چاره اصلى فرار فقر 
زندگى ما را در درس خواندن مى دانست و تشويقمان 
مى كرد كه براى رهايى از شرايط موجود بايد فقط و 
فقط درس بخوانيم،شايد بر اساس همين تشويق و 
ذهنيت بود كه ما هر سه برادر پزشكى خوانديم ودكتر 
شديم. عالوه بر اين ما زمينه هاى مذهبى هم داشتيم و 
همين زمينه بعد ها در شكل گيرى شخصيت من بسيار 
مؤثر بود. از   همان بچگى حس مى كردم من فقط خدا 
را دارم كه مى تواند به من كمك كند و به شدت مقيد به 
نما ز اول وقت بودم،مادرم هميشه به ما مى گفت اگر 
مى خواهيد شخص مفيدى براى خود و جامعه خود 

باشيد، هيچ گاه نبايد خدا را فراموش كنيد.
 پس براى درس خواندن تشويق مى شديد؟

تشويق كه بيشتر در حد نصيحت وحمايت  كالمى 
بود.زمان ما براى تشويق و حتى براى درس خواندن 
امكاناتى نبود، حتى كسى نبود در درس خواندن 
كمكى به ماكند. ما خودمان درس مى خوانديم و 

درنتيجه كامًال خودساخته و متكى به خودمان بوديم.
فقط يادم هست سال اول دبستان ،مادرم در نوشتن 
كمكم مى كرد،بعد ها خودم آن قدر درس مى خواندم 
كه صداى بقيه درآمده بود ،چون مجبور بودند هميشه 
ساكت و بى سروصدا باشند و جالب اينكه دوران 
مدرسه ،در كنار اينكه خوب درس مى خواندم به 
بازى و فوتبال هم عالقه  داشتم و بچه پرشرو شورى 
هم بودم. چند تا همسايه داشتيم كه هرچند خودشان 
باسواد و فرهنگى بودند ،اما بچه هايشان اهل درس و 
كتاب نبودند و براى آنها جالب بودوهميشه مى گفتند 
چطور اين بچه هم به بازى و شيطنت  مى رسد و هم 

خوب درس مى خواند.
 هميشه شاگرداول بوديد؟

تقريباً هميشه باعالقه و جديت درس مى خواندم 
،چون واقعاً به اين يقين رسيده بودم كه براى پيشرفت 
،چاره اى جز درس خواندن ندارم. در ذهن كودكانه ام 
به شغل و حرفه اى فكر نمى كردم و فقط مى خواستم تا 

درس بخوانم ، به جايى برسم و موفق شوم.
كالس چهارم دبستان بودم و تجديد شدم ،خيلى 
ناراحت بودم و گريه مى كردم، عكس العمل مادرم 
خيلى جالب بود، به جاى سركوفت و تنبيه گفت 
تجديدى هم مال بچه هاست ولى توآنقدر درس 

بخوان كه جبرانش كنى.
همين شد كه ديگر من هميشه باجان و دل درس 
وقت  و  داشت  مشغله  خيلى  پدرم  مى خواندم. 
رسيدگى به ما را نداشت. صبح تا شب در يك شركت 
مسافربرى درگير بود ندو واقعا زمان رسيدگى به ما را 
نداشت. ولى وقتى ما خوب درس مى خوانديم ،مادرم 
از صميم قلب خوشحال مى شد و همه تالشش اين بود 

كه ما درس خوان باشيم.
اما دوران شكوفايى من از دبيرستان شروع شد ،سال 
سوم يك معلم شيمى داشتيم كه فوق العاده بود ،زمينه 

عشق من به شيمى از همين جا شروع شد.
هرچند من يك مدرسه دولتى و معمولى مى رفتم 
،ولى معلم هاى فوق العاده اى داشتيم .خيلى با جديت 
و دلسوزى درس مى دادند، شايد چون مى دانستند 
بچه ها از قشر فقيرى هستند و دسترسى به امكانات 
تالش  درس  تفهيم  براى  خيلى  ندارند   خاصى 

مى كردند.
روش تدريس و تالش و دلسوزى كه داشتند ،خيلى 
با شرايط امروز متفاوت است. زمان ما معلم ها خيلى 
خالصانه و صادقانه تمام تالششان را مى كردند تا 
درس را به بچه ها تفهيم كنند. شايد براى همين بود كه 
بسيارى از بچه هاى دبيرستان ما بعدها وارد دانشگاه 
شدند،بدون معلم خصوصى ،كالس كنكور و كتاب و 

جزوه هاى رنگارنگ امروز .
 سال ششم به واسطه معدل خوبى كه داشتم دبيرستان  
دارالفنون ثبت نام كردم. آنجا هم يك معلم بسيار خوب 
شيمى داشتيم كه كالس هاى او مرا كامًال جذب شيمى 
كرد و هميشه نمره شيمى ام 20 بود ،روندى كه هميشه 
ادامه داشت و من هميشه عاشق شيمى ماندم.به نظر من 
عالقه چيزى است كه با آدم زاييده مى شود و با پشتكار 

و سخت كوشى كامل مى شود.
 با اين پشتكار چطور پزشكى نخوانديد و رفتيد 

سراغ داروسازى؟
در دارالفنون شاگرداول شدم و به طورمعمول كه 

هركسى  رشته طبيعى مى خواند، در پزشكى شركت 
مى كرد و البته به خاطر عالقه خانواده ام ،امتحان پزشكى 
شركت كردم. آن زمان امتحان ورودى  دانشگاه كامًال 
نوشتنى و تشريحى بود ،من وقتى جمعيت زياد 
شركت كننده را ديدم هول شدم ،دستم شروع كرد 
به لرزيدن و نتوانستم درست بنويسم و قبول نشدم 
. بعد دانشكده علوم شركت كردم و شيمى قبول شدم 
.يك سالى كه گذشت با توجه به اينكه   نهايت پيشرفت  
اين رشته آن زمان ليسانس بود، با خودم فكر كردم 
خوب من قرار است در آينده چه كاره شوم ،  نهايت 
مى توانستم معلم شوم ،كه موردعالقه من نبود و من 
دوست نداشتم محدود بمانم ،از بچگى دوست داشتم 

استاد دانشگاه باشم.
تحقيق كردم ببينم چه رشته ديگرى هست كه هم 
شيمى داشته باشد و هم جاى پيشرفت بيشترى داشته 
باشد، وارد رشته داروسازى شدم كه هم شيمى داشت 
وهم جاى پيشرفت بيشترى داشت . من مى توانستم 
تمام درس هاى كالس را به زبان انگليسى هم بخوانم 
و اين كمك بزرگى براى من بود و خواندن درس ها 
به زبان اصلى تسلط مرا روى درس ها بيشتر مى كرد و 
بعد ها امتياز قابل توجهى براى پذيرش من در دانشگاه 

كلمبيا شد.
 هر چه كه مى گذشت عالقه تان به درس بيشتر 

مى شد؟
بله تقريبا با گذشت زمان بيشتر وبيشتر درس مى 

خواندم.
تمام طول دانشكده شاگرداول بودم. به دليل شرايط 
مالى خانواده ام ،هيچ وقت نتوانستم كالس زبان بروم 
ولى به قدرى باپشتكار و عالقه زبان خوانده بودم كه به 

منابع مرجع تسلط داشتم.
از وقتى به ياد دارم صبح خيلى زود بيدار مى شدم و 
دوران دانشجويى ام از منزلمان در خيابان رى تا خود 
دانشگاه تهران را پياده مى آمدم و يك دور كامل درس ها 
را مرور مى كردم ودر عين حال در هزينه رفت وآمدهم  
صرفه جويى مى كردم تا بتوانم آخر هفته با دوستانم 
يك سينمايى برويم. كارهايى كه اين روز ها هيچ معنى 
و مفهومى براى بچه ها ندارد. بچه هاى امروز چيزى از 

صرفه جويى و مدارا بلد نيستند.
چنان با اشتياق درس مى خواندم وپشتكار و عالقه 
داشتم ،كه سر كالس هايى كه استاد خارجى داشتيم 
با اعتمادبه نفس كامل مى رفتم و مى گفتم من فقط نمره 
كامل را مى خواهم و تمام امتحان ها  را به زبان انگليسى 

جواب مى دادم.
آن زمان انجمن زبان ايران و آمريكا كتابخانه اى داشت 
كه من مدام دررفت و آمد به آنجا بودم و هر درسى 
كه به فارسى مى خوانديم ،من آن را به زبان اصلى هم 

مى خواندم.
 سالى كه دانشگاه كلمبيا قبول شدم ،حتى آزمون 
تافل هم ندادم و بر اساس نمره معدلم كه باالى بود 
در عرض 15 روز پذيرش شدم. باوجودى كه در ايران 
شاگرداول بودم ،اما واقعاً سطح علمى ام در مقايسه با 
دانشگاه كلمبيا پايين بود، مشكالت زبان هم بود ولى 
توانستم در عرض شش ماه مشكالت را پشت سر 
بگذارم. درترم اول معدلم الف بود و فقط شش ماه 
اول دولت ايران هزينه بورسيه ام را داد و بعد بورسيه   
همان دانشگاه كلمبيا شدم و همه مخارج مرا پرداخت 
مى كردند وچون  ازنظر مادى مشكلى نداشتم ،كار 
نمى كردم و فقط درس مى خواندم. مى خواهم اين 
نكته را بگويم كه ببينيد دانشگاه هاى معتبر دنيا چگونه 
دانشجويان را حمايت و جذب مى كنند. البته مسئله 
نوعى خريدن محسوب مى شود، به قدرى از دانشجو 
حمايت مى كنندوزندگيش را تأمين مى كنند كه راضى 
به ماندن مى شود.در همان دوران دانشجويى هم 

ازدواج كردم .
رساله تحقيقاتى من در مورد تعيين ساختمان فضايى 
كلرفنيرآمين راست گرد، يك داروى ضد حساسيت 
و اثرات آن بود كه در مسابقه رساله هاى بر تر شركت 
كردم ودر اين دوره رساله من در تمام آمريكا اول شد و 
برنده جايزه اول تحقيقات آمريكا كه جايزه اى نقدى 

20 هزار دالرى بود ،شدم.
از طرف دانشگاه كلمبيا به من پيشنهاد استاديارى دادند 
كه من آن را نپذيرفتم، چون دوست داشتم، برگردم. 
به آنها گفتم شما افراد مثل من زياد داريد، ولى در 
كشورمن افرادى كه عالقمند به كاروتحقيق باشند 
،زياد نيست ومن بايد به كشور خودم برگردم و بتوانم 

به كشورم كمكى كنم .
  ضريب هوشى باال و متفاوتى داشتيد؟

نه من كامًال هوش متوسطى داشتم ،ولى پشتكار و 

عالقه متفاوتى در من بود.به نظر من عالقه يك حسى 
است كه با آدم متولد  مى شودوبا پشتكاروتالش كامل 
مى شود،عالقه وپشتكارهميشه دروجود من بود. من 
هيچ وقت زندگى مرفه و امكانات اقتصادى نداشتم 
و كامًال خودساخته بودم و يك نكته مهم اينكه ،من 
در مقابل نشدن ها خودم را نمى بازم. وقتى در شيمى 
يك واكنشى را انجام مى دهم كه نتيجه نمى دهد، نااميد 
نمى شوم وبه دليل  پشتكارى كه دارم، آنقدر ادامه 

مى دهم تا باالخره به نتيجه اى برسم.
اعتقاد دارم كه خداوند با اين نيرويى كه به انسانها داده 
،هر كارى را بخواهيم مى توانيم انجام دهيم ،به شرطى 
كه واقعا بخواهيم و تالش و پشتكار داشته باشيم .شايد 
به دليل همين روحيه است كه هيچ وقت كمبود ها براى 

من مشكلى ايجاد نكرده است.
 ولى توقع بيجا هم ندارم. من هيچ وقت دنبال كارى 
نمى روم كه مى دانم امكاناتش در مملكت وجود 
ندارد. من هميشه به آنهايى كه از خارج مى آيند توصيه 
مى كنم كه بايد بر اساس امكاناتى كه در ايران وجود 
دارد،كاركنيد و نمى شود تمام امكاناتى كه در خارج 
هست را در اينجا فراهم كنيد، يعنى تالش و پشتكاربايد 
در كنار واقع بينى باشد.به آنها مى گويم شما رفته ايد 
خارج از كشور و يك سرى كارهاى تحقيقاتى انجام 
داده ايد ،اما براى اين بوده كه پايه را ياد بگيريد،حاال 
دقت كنيد كه با توجه به امكانات اينجا چه كارهايى 
مى شود انجام داد.هيج وقت فراموش نكنيد بايد بر 
پايه امكانات كار كنيد نه صرفا بر پايه توقعات ،ولى در 
عين حال  تالش كنيد تا امكانات بيشتر را بسازيد.يك 
عده اى هستند فكر مى كنند،دولت بايد زمين و آسمان 
 را بهم بدوزد و همه امكانات را فراهم كنند ،كه او مثال 

 مى خواهداينجا كار تحقيقاتى انجام دهد.
تحقيق با نااميدى هم فاصله دارد، اگر قرار بود كه همه 
كار ها به راحتى انجام شود ،اين ديگر اسمش تحقيق 
نمى شد، تحقيق يعنى چيزى كه نمى دانى و مى خواهى 

ببينى آيا ايده تو شدنى است يا نه.در تحقيقاتى كه من 
در آمريكا انجام دادم شايد اگريك فرد عادى بود 
زود خسته مى شدو به نتيجه نمى رسيد،ولى من 
 دو سال پياپى كاركردم ،در آن زمان يك دستگاه 
 پال ريتمر الكتريكى هم نبود و بايد با چشم نگاه 
مى كردم ببينم چرخش نورى دارد يا نه .بارهاوبارها 
تكرار مى كردم اما واكنش هايى كه انجام مى دادم به 
نتيجه نمى رسيد ،ولى آنقدر آزمايش ها را انجام دادم تا 
به نتيجه رسيدم .اين طور نيست كه سرراه آدم ها هيچ 
وقت بن بستى وجود نداشته باشد اما هر بن بستى راه 
و چاره اى دارد،بايد راه صحيح را پيدا كنيم تا به هدفى 

كه داريم برسيم.
 وقتى خودتان را تحليل مى كنيد فكر مى كنيد 

منشا اين پشتكار چه چيزى بود؟
به نظرم شرايط خانوادگى بود. براى نجات از شرايطى 
كه دوست  نداشتيم، دنبال راهكار بوديم و مادرم در 
ذهن ما حك كرده بود كه براى نجات ،راهى جز درس 

خواندن نداريم و اين طرز فكر خيلى خوبى بود.
يادم هست، تابستان ها در كارگاه نجارى كار  مى كردم و 
در اين تجربه ها بيشتر به يقين مى رسيدم كه نمى خواهم 
در آينده از اين كارها كنم. همان طور كه از شغل پدرم 
راضى نبودم. مى دانستم كه در آينده اين كاررا ادامه  
نخواهم داد، پس چاره اى نداشتم كه درس بخوانم. 
آن قدر درس مى خواندم كه پدر و مادرم در يك مقطعى 
نگران و كالفه شده بودندو مى ترسيدند من گوشه 

گيروافسرده شوم.
اآلن كه به زندگى ام نگاه مى كنم، مى بينم هميشه بهترين 
انتخاب ها را داشته ام .ازدواجم، رشته تحصيلى ام 
واينكه در هرزمانى بهترين كار ممكن را انجام داده 
ام. راهى كه بايد مى رفتم را رفته ام و خدا را شكر كه 
تابه حال راه اشتباهى نرفته ام؛ و دليل موفقيتم يكى 
پشتكار زيادم بود و ديگرى اتكا بسيار زياد من به 

خداست.
  چرا باوجود شرايط خاصى كه داشتيد، بعد از 

 تقريبًا هميشه باعالقه و جديت درس مى خواندم، چون واقعًا به اين يقين رسيده بودم كه 
براى پيشرفت ،چاره اى جز درس خواندن ندارم. در ذهن كودكانه ام به شغل و حرفه اى فكر 

نمى كردم و فقط مى خواستم تا درس بخوانم و به جايى برسم.
 تمام طول دانشكده شاگرداول بودم. به دليل شرايط مالى خانواده ام ،هيچ وقت نتوانستم 
كالس زبان بروم ولى به قدرى باپشتكار و عالقه زبان خوانده بودم كه به منابع مرجع تسلط 

داشتم.
 من كامًال هوش متوسطى داشتم، ولى پشتكار و عالقه متفاوتى در من بود. به نظر من 

عالقه يك حسى است كه با آدم متولد مى شود و با پشتكاروتالش كامل مى شود.
 توقع بيجا هم ندارم. من هيچ وقت دنبال كارى نمى روم كه مى دانم امكاناتش در مملكت 
اساس  بر  بايد  كه  مى كنم  توصيه  مى آيند  خارج  از  كه  آن هايى  به  هميشه  من  ندارد.  وجود 

خالصه گفت وگو

به افتخار عباس شفيعى پد

توانستيم جايگاه تحقيقات ر
 حميده طاهرى

روش، منش و سلوك بعضى از آدم ها انگار 
با آدم هاى معمولى جامعه فرق دارد.  همت، 
پشتكار، تالش، هدفمندى وايمان و اراده اى 
كه توضيح و تفسيرش سخت است، اينكه 
سخت  شرايطى  در  بعضى ها  مى شود  چه 
به  مى شوند  تبديل  و  مى بالند  معمولى  و 
چهره هايى بسيار خاص و ماندگار شرحى 
است جذاب. دكتر عباس شفيعى هم يكى از   
همان هاست،كه شرح بودنش از ديروز ها كه در 
كوچه  پس كوچه هاى شهررى بازى مى كرد، تا 
امروز كه يكى از استادان بى نظير داروسازى 
كشورو پدر داروسازى نوين ايران است، كار 
آسانى نيست... شاگرد هميشه اول دبيرستان 
بدر شهررى و بعد دانشجوى ممتاز دانشكده 
شاگرداولى  بورسيه  با  وقتى  داروسازى 
توانست پذيرش دانشگاه كلمبيا را بگيرد ، 
شايد استاد هاى امريكايى اش ،حتى تصورش 
را هم نمى كردند كه پايان نامه او بتواند رتبه 
نخست را در آمريكاى شمالى دريافت كند 
و مستحق دريافت جايزه برترين پايان نامه 
شود...  پيشنهادهاى متعددى كه براى ماندن 
و تدريس در آمريكاوجود داشت ،هيچ كدام 
نتوانست او را راضى به ماندن كند و بعد از پايان 
تحصيالت و اخذ دكتراى تخصصى علوم 
دارويى از دانشگاه كلمبيا و فوق دكترى شيمى 
از دانشگاه شيكاگو در سال 1347 به ايران 
بازگشت و تا امروز و بعد از 45 سال تكيه بر 
مسند استادى دانشگاه علوم پزشكى تهران 
مسبب تغييرات ارزشمندى در نظام آموزشى 
و تحصيالت تخصصى داروسازى در كشور 
شد. او براى اولين بار دوره هاى phD را در 
راه اندازى كردو نقش  دانشكده داروسازى 
ارزش مندى در ارتقا و بهبود سيستم آموزش 
عباس   . داشت  داروسازى  رشته  در  عالى 
شفيعي در سال 1365 به عنوان رئيس دانشكده 
داروسازي دانشگاه تهران انتخاب و مشغول به 
كار شد. مرد خستگى ناپذير داروسازى كشور 
همچنان با انرژى و سرحال در حال تحقيق و 
تدريس است .استاد بسيار صبورانه و با انرژى 

پذيرا و پاسخگوى ما شدند .

عباس شفيعى را به حق پدر داروسازى نوين مى دانند،نزديك به نيم قرن 
تالش در راستاى بهبود در آموزش عالى و تحقيقاتى او را مستحق دريافت 

اين عنوان كرده است .
جدايى صنعت از دانشگاه دغدغه هميشگى صاحب ن ظران حوزه هاى مختلف 
است ،دغدغه اى كه كسانى همچون عباس شغيعى را به تكاپو واداشته است 
.سالها تالش و تحقيق براى كم كردن اين فاصله ها وجود دارد ولى اينكه با 
وجود چنين دغدغه اى و همت و تالش، چقدر صنعت داروسازى موفق بوده 

است و ساير ديدگاههاى او را در اين مورد را جويا شديم.

صنعت داروسازي كشور ما در سطح بين المللى نيست. داروسازي ما آن طور 
كه بايد رشد نكرده و در سطح بين المللى نيست. صنايع داروسازي ما نتوانسته اند 
با صنايع كشورهاي خارجي ارتباط و رقابت داشته باشند و همراه آن ها رشد 
كنند. قبل از پيروزي انقالب اسالمي، داروها تحت ليسانس يك كشور پيشرفته 
توليد مي شدند كه باعث رشد كيفي داروها و بهره مندى از علم و دانش آن 
تفكرات  برخي  انقالب، وجود  پيروزي  از  متأسفانه پس  اما  كشورها مي شد، 

اشتباه در اين بخش باعث شد صنايع دارويي رشد نكنند.
ارتباط و همكاري بيشتر دانشگاه ها و صنايع دارويي كشور يك نياز فورى 
است و تحقيقات و پژوهش هاى دانشگاه ها بايد در جهت رفع مشكالت صنايع 
باشد. اگرچه دانشگاه در حال حاضر با صنايع داروسازي ارتباط دارد اما به علت 
اختالف سطح علمي بين دانشگاه و صنعت، صنايع داروسازي قادر به استفاده 

از علوم مطرح شده در دانشگاه نيستند.
توليد دارو و قيمت گذارى بر اساس سيستم ژنريك يكي ديگر از داليل عدم 

وجود رقابت در صنايع داروسازي است. به عنوان مثال زماني كه تمام توليدات 
قرص استامينوفن كارخانه هاي مختلف يك قيمت داشته باشد، انگيزه اي براي 
صنايع وجود ندارد كه با صرف وقت و هزينه پژوهش، قرص هاي باكيفيت 

باالتر توليد كنند.
اما من به شدت معتقدم كه 95 درصد داروهاي داخلي باكيفيت هستند ولى 
متاسفانه در حال حاضر به دليل قاچاق دارو، برخي از داروها باقيمت باال به مردم 
فروخته مي شود كه پس از آناليز و آزمايش مشخص مي شود هيچ ماده مؤثر 
و دارويي ندارد، توجه به اين موضوع در خصوص بيماران خاص، فوق العاده 

مهم و حياتي است.
اگر قرار باشد واسطه هاي دارويي را از خارج خريداري كنيم، هيچ وقت داروسازي 
توجيه اقتصادي نخواهد داشت براي صنايع دارويي ما مقرون به صرفه نيست 
مبلغ بسيار زيادي براي تحقيق و پژوهش صرف كنند بنابراين از نتايج تحقيقات 

كشورهاي ديگر استفاده و داروهاي خارجي را مشابه سازى مي كنند.

يادداشت

صنعت داروسازى كشور در يك نگاه 
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پايان درس بالفاصله به ايران برگشتيد؟
سيستم آموزشى اينجا من را اذيت  مى كرد. وقتى 
رفتم آمريكا تازه فهميدم كه چقدر سيستم آموزشى 
ما غلط بود، سيستم ما بر اساس حفظ مطالب بود و 
آنها كامًال دركى و مفهومى كار مى كردند. زمانى كه 
من رفتم تمام مدت شاگرد اول دانشكده داروسازى 
بودم  ودر آزمون ورودى كلمبيا نمره شيمى آلى ام 
96 شد از 100 و دانشگاه اعالم كرد، مى توانم كالس 
شيمى پيشرفته را انتخاب كنم ،ولى من كالس شيمى 
معمولى هم برداشتم، سر همين كالس ها بود كه 
متوجه شدم، هيچى از مباحث درسى نمى فهمم. 
مشكل در   همان سيستم آموزشى ما بود. همين ها براى 
من هميشه انگيزه برگشت بود كه بتوانم تغييرى در 
سيستم آموزش دانشگاهى به وجود بياورم وواقعا به 
لطف خدا موفق هم بوديم. ايجاد دوره هاى تخصصى 
و دكتراى حرفه اى در داروسازى كمك بزرگى بودو 
زمينه ساز تحوالت خوبى بود. دانشجويان نخبه ما 

مى رفتند و روى پروژه هاى آنها كار مى كردند و خيلى 
از آنها جذب مى شدند و برنمى گشتند، اما اآلن بچه ها 
روى پروژه هاى خودما كار مى كنند و امروز ما واقعًا 
پيشرفت هاى خوبى در زمينه داروسازى داريم. ما 

محيط و بستر تحقيقاتى قابل قبولى داريم.
سال 65 بعداز انقالب فرهنگى من رئيس دانشكده 
داروسازى بودم، آن زمان متوجه شدم از 70 نفر عضو 
هيات علمى قبل از انقالب فقط 25 نفر مانده اند، بقيه 
مهاجرت كرده بودندو ما مانده بوديم و گروه هايى كه 
در آنها هيچ كس نبود،واز طرفى انگيزه و خودباورى 
هم براى تشكيل دوره هاى تخصصى و دكترى وجود 
نداشت ،ولى شما وضعيت امروز ما را ببينيد، ما كلى 
فارغ التحصيل خوب از دانشگاه هاى خودمان داريم.

 شما روى اعتقادات مذهبى خيلى تأكيد داريد، 
نقش دين را در زندگى خوتان چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
من واقعاً معتقدم كه آنچه من دارم،نعمتى است كه 

خداوند عطا كرده ومن خودم هيچم و اگر چيزى  هم 
مى دانم ،لطف خداست و اعتقاد قلبى دارم كه دين 
نقش زيادى در موقعيت و موفقيت آدم ها دارد. يك 
انسان بى دين هيچ وقت نمى تواند موفقيت داشته 
باشد يعنى هميشه ازنظر روانى دچار خأل است. 
بهترين محققين ما درگذشته متدين بودند. كسانى 
بودند كه به خدا اعتقاد قوى داشتند و مادى هم نبودند. 
زندگى ابوعلى سينا يا زكرياى رازى را ببينيد. به نظر 
من اگر آدم بخواهد مادى گرا باشد، نمى تواند محقق 
خوبى باشد. انسان بايد به نيرويى ماوراى خودش 
اعتقاد داشته باشد،اينكه خدايى هست كه ما را 
هدايت مى كند و اينكه آخرتى وجود دارد.يك آدم 
متدين هر اتفاقى برايش بيفتد با اتكا به خدا و ايمان 
قلبى به فعاليتش ادامه مى دهد و نيرويى ماوراى اين 
مسايل به او قدرت وانگيزه مضاعف ميدهد.  اگر كسى 
به اين ها اعتقاد داشته باشد ،مى تواند زندگى اش را 
درست اراده كند و اگراعتقاد نداشته باشد زندگى آرام 
و موفقى  ندارد. اگر انسان فكر كند كه من همه كاره ام 
اين شخص تحقيقاتش هم نمى تواند مفيد باشد. اگر 
اعتقاد به خدا وجود داشت ،هيچ وقت بمب اتم ساخته 
نمى شد و يا سالح هاى شيميايى و مخرب توليد 
نمى شدكه باعث كشتار انسان هاى بى گناه زيادى 
شود. دين نقش بازدارندگى هم دارد ،زيرا اعتقاد به 
خدا باعث اجتناب از بدى ها مى شود.انسان بايد به 
نيرويى ماوراى خودش اعتقاد داشته باشد،بر اساس 
اين اعتقاد است كه مى تواند زندگيش را بسازد و 
درست كند،اين كه انسان فكر كند كه خودش همه 
كاره است ،حتى تحقيقاتش هم نمى تواند مفيد باشد 

.
 معيار تان براى آزدواج چه بود؟چرا براى ازدواج 
به ايران برگشتيد در حالى كه قطعا شرايط خوبى 

در آمريكا داشتيد .
وقتى در دانشگاه كلمبيا پذيرفته شدم 28 سالم بود 
.بعد از يك سالى كه انجا بودم تصميم گرفتم، ازدواج 
كنم،   براساس همان اعتقاداتى كه داشتم مى خواستم 
همسر ايرانى داشته باشم و كامال سنتى ازدواج كردم.

با خانواده ام مشورت كردم و از مادرم خواستم تا برايم 
همسر مناسبى پيدا كند و آنها دختر يكى از دوستان 
خانوادگى دايى ام را معرفى كردند كه از خانواده اى 
بسيار خوب و اصيل بودند .بعد از ازدواج با همسرم به 
آمريكا برگشتيم .ايشان ترجيح دادند بيشتر به وضعيت 
خانه و بچه ها رسيدگى .كنند و بعد از انقالب به حوزه 
رفتند وبا وجود تحصيالت حوزوى كه دارند، ولى 
بيشتر زمانشان را به خانه اختصاص دادند. زندگى 
با كسى من مثل من اصال كار راحتى نيست، كسى 
تمام مدت مشغول تحقيق و تدريس و كار باشد، ولى 

همسرم در تمام اين سالها همراه و هم پاى من بودند.
 بچه ها متولد آمريكا هستند ؟

هيچ وقت در قيد و بند اين نبودم كه بچه ها يم متولد 
كشور ديگرى  غير ازايران باشند .بچه هاى من ايران 
متولد شدند و همين جا بزرگ شدند.هيچ وقت 
امريكا را براى اقامت وزندگى كردن دوست نداشتم 
.سيستم اجتماعى و تبعيض نژادى كه وجود دارد 
من را آذيت مى كرد و هيچ وقت تمايلى به زندگى 
 كردن در آنجا نداشتم. شرايط آنجا با وجود امكانات 
فوق العاده اى كه برايم مهيا بود با شرايط روحى من 

سازگار نبود.
 شما زمان جنگ در سنتز بعضى داروهاى مؤثر 
در بهبود مجروحان شيميايى نقش كليدى داشتيد. 
باوجودى كه اتفاق غير منتظره اى بود، چگونه 

توانستيد در زمان كوتاه به نتيجه برسيد؟
 زمان جنگ اولين بارى كه عراقى ها سالح هاى 
شيميايى را به كاربردند ،سپاه يك نمونه آبى كه مردم به 
صورتشان زده بودند و پوستشان تاول زده بود،جهت 
آزمايش و بررسى براى ما فرستادند و به ما گفتند كه 

اين چيست و عراقى ها چه چيزى  بكار برده اند؟
ما بررسى كرديم و فهميديم از موستارد استفاده شده و 
اطالع داديم كه عراقى ها وارد جنگ شيميايى شده اند، 
همان زمان آقاى رفسنجانى هم در نماز جمعه اعالم 
كرد. تا آن زمان ارزش تحقيقات در كشور روشن 
نبود؛ يعنى نمى دانستند كه محقق و تحقيق ارزش 
دارد، فكر مى كردند كه تحقيقى  كه خارجى ها انجام 
مى دهند.بس است ، ما تحقيق كنيم كه چه بشود. اوايل 
انقالب كه وضع بد تر هم بود و مى گفتند محققين 
خود فروخته اند؛ اما در زمان جنگ هاى شيميايى 
ارزش تحقيقات را متوجه شدند. ما نه تنها گفتيم كه 
ماده به كاررفته چه چيزى  هست ،راه مقابله و درمانش 
را هم آموزش داديم كه چگونه سرباز ها را در مقابل 

اين گاز ها محافظت كنند. بعد هم كه از تابون استفاده 
كردند ما تشخيص داديم و بعد هم كه خارجى ها 
آمدند تأييد كردند كه عراقى ها از تابون و موستارد 
استفاده كردند. اين مقطع و اين تحقيقات نه تنها 
توانست به جبهه ها كمك كند، بلكه ارزش و جايگاه 

تحقيقات را به دولتمردان نشان داد.
 در حال حاضر اخالق جامعه پزشكى را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟
متأسفانه جامعه ما به شدت مادى شده و از اخالق دور 
شديم و جامعه پزشكى هم جزئى از همين جامعه 
است. ماديات وپول بد بختى مى آورد و حرص و 
طمع چون بى پايان است و حدومرزى ندارد، آدم را از 

اخالق و خدمت دور مى كند.
جامعه پزشكى خيلى با گذشته فرق كرده،قديمى ترها 
آدم هاى معتقدترى بودند،بيشتر اهل خير و كمك به 
فقرا بودند كه امروزه اين ويژگى خيلى كمرنگ شده 
و اخالق روبه زوال است. اآلن ديگر كمتر كسى مثل 
دكتر يلدا را مى بينيد كه با چنان اخالق و منشى زندگى 
كند. وقتى كسى ايمان داشته باشد روزى دست 
خداست ،رفتار و كردارش خيلى فرق مى كند ،ما 
اعتقاداتمان ضعيف شده است. علم بى ايمان ارزش 
ندارد و ايمان يعنى به اينكه آخرتى هم هست ،اگر 
به اين يقين رسيديم در هر شغل و حرفه اى هم باشيم 
،حواسمان به رفتارمان هست و خيلى چيز ها عوض 

مى شود.
 با اين حجم زياد كارى كه داريد، فرصت مطالعه 

در زمينه هايى غير از داروسازى را هم داريد؟
بله .من به شعرو موسيقى  عالقه زيادى دارم ،ولى 
بزرگ ترين لذت من قرآن خواندن است .صداى 
قرآن براى من آرام بخش است و خيلى به راديو قرآن 
گوش مى كنم ،در واقع صوت قرآن در عمق وجودم 
نفوذ مى كند.من معنويات را يكى از شاخص ها مى 
دانم و فكر مى كنم علت موفقيت هاى علماى قديمى 
خودمان هم همين باشد،معتقدم چون مادى نبودند 

موفق بودند .
عالمى بودند كه به غير از علم خودشان ،اعتقاد قلبى و 
راسخى به خداوند داشتند و خودشان را وقف اين راه 

كرده بودندو چيز ديگرى برايشان مهم نبود.
برهمين اساس در فرهنگ گذشته ما هميشه به تحصيل 
علم  در كنار اخالق ،خدمت به مردم و كمك به همنوع 

سفارش و توصيه شده است.
من بارها گفته ام كه تنها علم به درد نمى خورد، حتى 
در غرب هم همين طور است.حاال بعد از سال ها 
فراموشى خدا به اين نتيجه رسيدند كه مذهب هم 
الزم است.در دين ما خيلى تاكيد شده كه باالخره 
هست.اينهاچيزهايى  كتابى  و  حساب  و  قيامت 
است كه بايد در جامعه و دانشگاههاى ما جابيفتد 
ونهادينه شود.مسئله اين 50 سالى كه ما زندگى مى 
كنيم نيست،نكته مهم اين است كه ما درطول عمرمان 
چه كرده ايم؟آيا در خدمت مردم بوديم يا فقط به 
دنبال زراندوزى ومنافع مالى و دنيايى بوديم؟ما بايد 
در همه افراد ا حساس مسئوليت ايجادكنيم و همه 
موظف باشند كه وظايفشان را به بهترين شكل ممكن 

انجام دهند.
متاسفانه اشكالى كه ما در مملكت مان داريم اين است 
كه عمل كم داريم ،بيشتر حرف مى زنيم تا عمل كنيم .

 حاال بعداز گذشت 50 سال ، نتيجه بازگشت تان 
به ايران را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

 من خيلى خوشحالم از تصميمى كه گرفتم و فكر 
مى  كنم تا حد زيادى به اهداف و آرزوهايم رسيدم .

من به اين يقين رسيدم كه خواستن توانستن است.
از اولى كه به ايران برگشتم آدم بهانه گيرى نبودم كه 
بخواهم از روز اول همه چيز آماده باشد،وقتى كه 
آمدم امكاناتى كه درآزمايشگاه هاى اينجا بود اصال 
قابل مقايسه با شرايطى كه در آمريكا داشتم نبود،ولى 
من باهمين امكانات پايين شروع كردم به تحقيق 
 كردن .هميشه الزم نيست كه تحقيقاتى كه آنجا انجام 
مى داديم را اينجا هم همان كار را كنيم. ما بايد ياد 
بگيريم برحسب امكانات موجود كاركنيم.من از سال 
اولى كه برگشتم مقاله چاپ مى كردم،يعنى تحقيقى كه 
ما مى كرديم با همان امكانات محدود، قابليت چاپ در 
مجالت بين المللى را داشت.ما خودباورى نداشتيم 
و كم كم توانستيم به اين يقين و ايمان برسيم كه ما 
مى توانيم .من در مجموع خوشحالم از اينكه برگشتم 
و توانستم با كمك ساير دوستان و استادان به رشد 
و ارتقاى حرفه اى و آكادميك داروسازى در كشور 
كمك كنيم .شرايط امروز ما قابل مقايسه با سى سال 

پيش نيست و همين براى من كافى است.

امكاناتى كه در ايران وجود دارد،كاركنيد و نمى شود تمام امكاناتى كه در خارج هست را در 
اينجا فراهم كنيد، يعنى تالش و پشتكاربايد در كنار واقع بينى باشد.

 اآلن كه به زندگى ام نگاه مى كنم، مى بينم هميشه بهترين انتخاب ها را داشته ام .ازدواجم، 
رشته تحصيلى ام واينكه در هرزمانى بهترين كار ممكن را انجام دادم. 

 هيچ وقت در قيد و بند اين نبودم كه بچه ها يم متولد كشور ديگرى  غير ازايران باشند.
اقامت  براى  را  امريكا  وقت  شدند.هيچ  بزرگ  جا  همين  و  شدند  متولد  ايران  من  هاى  بچه 

وزندگى كردن دوست نداشتم.
 جامعه پزشكى خيلى با گذشته فرق كرده،قديمى ترها آدم هاى معتقدترى بودند،بيشتر اهل 
روبه زوال  اخالق  و  شده  كمرنگ  خيلى  ويژگى  اين  امروزه  كه  بودند  فقرا  به  كمك  و  خير 

است.

خاطره ها

محسن امينى از شاگردان سابق دكتر شفيعى و از استادان فعلى دانشكده داروسازى 
است  كه درباره ايشان مى گويد:

درخصوص چهره ماندگار داروسازى ايران، عباس شفيعى مطالب زيادى نوشته 
شده است. اما به برخى ابعاد از زندگى علمى و آكادميك ايشان كمتر اشاره شده است. 

نبوغ و هوش ذاتى ايشان مسلما يك هديه الهى بوده كه بعد از گذشت سال هاى متمادى از اوج افتخارات 
علمى ايشان همچنان زنده و شاداب و پويا باقى مانده است. سابقه اين هوش ذاتى را مى توان از زمان تحصيل 
ايشان در دوره تخصصى تحصيلى ايشان پيدا كرد. زمانى كه دوره پى اچ دى را دانشگاه كلمبيا در دانشگاه 
نيويورك  مى گذراند رتبه اول را در اين دانشگاه كسب كرد و متعاقبا دوره پسا دكترا را در دانشگاه شيكاگو 
و موفقيت هاى فراوان در اين مقطع موجب شد، بتواند بورسيه موسسه علمى-تخقيقاتى فون هومبولت 
را در آلمان كسب كند. اين موفقيت در سال و در سراسر جهان فقط نصيب 10 محقق تراز اول شده و دكتر 
شفيعى توانست بين ده نفر هم رتبه نخست را كسب كند. بر طبق سنت اين موسسه به رتبه اول در هر سال 
يك جايزه نقدى كه در ان سال ها حدود ده هزار مارك بوده است اعطا مى شود. دكتر شفيعى درخواست مى 
كند كه بجاى اين جايزه يك دستگاه آزمايشگاهى همتراز با اين مبلغ دريافت كند كه بتواند تحقيقاتش را در 
ايران ادامه دهد. اين دستگاه در حال حاضر بعد از گذشت بيش از چهل سال هنوز در دانشكده داروسازى 
دانشگاه علوم پزشكى تهران در حال كار است. يالكى فلزى و نفيس در داخل اين دستگاه نصب شده است 
به زبان آلمانى با اين متن كه " اين هديه اى است از فون هومبولت به عباس شفيعى " با ذكر سال كسب رتبه 

نخست در ان موسسه. 
عشق به تحقيق, آموزش و تدريس  از مواردى است كه كامال به صورت ذاتى در ايشان نهادينه شده 
است. با اطمينان بسيار مى توان گفت ايشان تا آخرين روز عمر خود همواره در راه كسب علم و يادگيرى 
مطالب جديد علمى خواهد بود. قدرت فراگيرى و درك پيشرفت هاى جديد علمى  در ايشان به گونه اى 
است كه در مقايسه با همكاران جوانتر به طور چشمگيرى كيفيت باالترى دارد و بى شك نشانه اى است از 
اين حقيقت است كه اين استعداد موهبتى است، الهى كه دكتر شفيعى ريشه اصلى ان را درك كرده است. 
به طورى كه ايشان به گواهى تمام دانشجويانش و همه همكارانى كه تقريبا همگى زمانى دانشجوى ايشان بو 
ده اند ,  در نهايت دانش حافظه, تجربه و علم در اوج تواضع رفتار مى كند و يقين دارد كه اين هديه اى است 
كه به او سپرده شده و وظيفه انتقال و اموزش را به نسل هاى بعدى دارد. بى ترديد بسيارى از شاگردان تحت 
تاثير منش ايشان قرار گرفته اند. افتخارات علمى بى شمار  اين بزرگوار كه حتما در نوشته هاى فراوان قبلى 

به انها اشاره شده است، دربرابر منش بزرگوارانه ايشان ناچيز است.

يك الگوى شاخص
محمد عبداللهى، استاد دانشكده داروسازى تهران و مدير دپارتمان سم شناسى و 
داروشناسى از دانشجويان سابق و از همكاران كنونى ايشان هم در باره ويژگى هاى بارز 

دكتر شفيعى مى گويد :

 افتخار آشنايى با آقاى دكتر شفيعى را از سال 1362 دارم، وقتى كه به عنوان دانشجو وارد رشته داروسازى 
دانشگاه تهران شدم. ايشان آن زمان درس شيمى آلى را تدريس مى كردند. از خصوصيات تدريس ايشان 
،حضور به موقع سر كالس، قران خواندن قبل از شروع كالس و استفاده از گچ و تخته و نصيحت كردن هاى 
اخالقى بين كالس  بود. كالس ايشان را دوست داشتم، ولى موقع امتحان متوجه شدم سخت مى گيرند و 
معموال جاى نشستن دانشجويان را عوض مى كردند تا  فردى براى تقلب هماهنگى نكرده باشد. با توجه به اينكه 
بعدها عضو هيئت علمى در همان دانشكده شدم در موقعيت هاى كارى نيز با ايشان بيشتر آشنا شدم، فهميدم 
 كه عالقه دارند كارها را بسرعت و درست انجام دهند و سخت كوش هستند و براى پايان نامه دانشجويان وقت 
مى گذارند ،هرچند گاهى  اوقات سرسخت و كم حوصله در شنيدن نظرات مخالف ديگران هستند. ايشان 
هميشه سحرخيز هستند و زود سركار حاضر مى شوند و حدود 20 دقيقه در محوطه استخر روبروى مسجد 

دانشگاه قدم مى زنند و من هم گاهى با ايشان هم قدم بوده ام. 
يك ويژگى بارز ايشان نماز اول وقت خواندن ايشان است ،هميشه سر موقع نماز مى خوانند و به ان خيلى 
اهميت مى دهند و اهل غيبت نيستند. به علم شيمى خيلى عالقه دارند و گاهى فكر مى كنم كه بقيه علوم 

دارويى نزد ايشان كمرنگ تر از شيمى هستند و من در اين مورد با ايشان اختالف نظر دارم.
 در سفرى كه با هم به اسپانيا براى شركت در يك كنگره داشتيم، متوجه شدم كه همسفر و دوست خوب 

و متواضعى هستند و از موقعيت مسافرت لذت مى بردند
به عقيده من دكتر شفيعى داراى خصوصيات دوستانه اى هستند كه الزم است ، براى نسل جوان به عنوان 
يك الگوى شاخص معرفى  شوند. نهايتا اظهار مى دارم كه با نهايت صداقت و دور از تملق نظراتم را گفتم و 

احترام ايشان نزد من استوار باقى است.

 داستان دستگاهى كه چهل سال است 
براى دانشگاه كار مى كند

در داروسازى نوين ايران

را به دولتمردان نشان دهيم

در كشورهاي پيشرفته ميليون ها دالر صرف تحقيق و پژوهش براي ساخت يك تركيب و 
داروي جديد مي شود درحالى كه اين كار در كشور ما با بودجه هاي تحقيقاتي 6 تا 10 ميليوني 
غيرممكن است. در اين كشورها تحقيقات و پژوهش ها نه در دانشگاه ها بلكه در صنايع صورت 
مي گيرد. در كشور ما تبديل كارهاي پژوهشي به توليدات دارويي مستلزم حمايت و پشتيباني 

دولت است.
واسطه ها و مواد اوليه توليد دارو در كشور ما توليد نمي شوند. اگر قرار باشد واسطه هاي دارويي 
را از خارج خريداري كنيم، هيچ وقت داروسازي توجيه اقتصادي نخواهد داشت. كشورهايي 
مانند هند و چين كه در توليد دارو موفق هستند، تمام واسطه ها و مواد اوليه شيميايي موردنياز 

را خودشان توليد مي كنند.
در حال حاضر در رشته هاي مختلف داروسازي امكانات و تجهيزات الزم براي تحقيق و 
پژوهش وجود دارد و دانشجويان مي توانند در هر زمينه اي كه عالقه مند هستند تحقيقات خود 

را انجام دهند.
در حال حاضر 64 عضو هيئت علمى در دانشكده داروسازى دانشگاه تهران مشغول به كار 

هستند و با توجه به اينكه برخالف ساير دانشكده هاي علوم پزشكي، دغدغه مسئوليت هاى باليني 
ندارند، صرفًا در جهت امور آموزشي و پژوهشي فعاليت مي كنند، بنابراين دانشكده داروسازي 

در مقايسه با ساير دانشكده هاي دانشگاه جايگاه مناسبي در امر پژوهشي دارد.
دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران ازنظر تجهيزات و انجام امور آموزشي و 
پژوهشي نيز در سطح بين المللى است. با توجه به اينكه اعضاى هيات علمي دانشكده داروسازي 
بر خالف ساير دانشكده هاي علوم پزشكي، دغدغه مسووليتهاي باليني ندارند و صرفا در جهت 
ساير  با  مقايسه  در  داروسازي  دانشكده  بنابراين  مي كنند،  فعاليت  پژوهشي  و  آموزشي  امور 

دانشكده هاي علوم پزشكى، جايگاه مناسبي در امر پژوهش دارد. 
به عقيده من بازنگري و ايجاد تغيير و تحول در برنامه آموزشي داروسازي كشور ضرورى 
است و با توجه بااينكه 85 درصد فارغ التحصيالن دوره داروسازي عمومي وارد داروخانه ها 
مي شوند، بنابراين دوره آموزشي داروسازي عمومي و واحدهاي ارائه شده در آن بايد با محوريت 
كار در داروخانه باشد و همچنين توجه بيشتري به مباحث فارماكولوژي و كارآموزي صورت 

گيرد.

سوابق حرفه اى دكتر شفيعى

استاديار(1347/9/23)- دانشيار(1349/12/25)- استاد(1355/3/11)- مدير گروه شيمي 
تحقيقات   گروه  عضو شوراي   – داروسازي(1365)  دانشكده  رئيس  دارويي(1353/2/9)- 
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خبــر

غربالگري ديابـت نـوع 2 انجـام شـود يا نشـود؟
 

Annals of Internal Medicine: كارگروه خدمات پيشگيرانه اياالت متحده در بررسي هاي 
مرور نظام مند خود به اين نتيجه رسيده كه با غربالگري ديابت نوع 2، خطر مورتاليتي كاهش 
نمي يابد، اما درمان بزرگساالن مبتال به اختالل تحمل گلوكز  (IGT)يا اختالل تحمل قند ناشتا 
(IFG) داراي مزاياي ديگري است. در دو كارآزمايي باليني تصادفي، غربالگري براي ديابت، 
پس از 10 سال پيگيري، هيچ گونه تاثيري بر مورتاليتي نداشته است. البته در 16 مطالعه، مشخص 
شد تغييرات سبك زندگي و مداخالت دارويي توانسته بروز ديابت را در افرادي كه داراي اضافه 

وزن بوده يا چاق هستند و IFG يا IGT دارند، به تاخير انداخته يا پيشگيري كند.
البته در اكتبر 2014، اين كارگروه پيش نويس توصيه هايي را منتشر كرد كه بزرگساالن در 
معرض خطر بايد از نظر ابتال به ديابت نوع 2 و مقاومت به انسولين غربالگري شوند. توصيه هاي 

نهايي هنوز منتشر نشده اند.

بهبـود عـالئم آرتـريت رومـاتوئيد مقـاوم 
با داروي بيـولوژيكـي جـديـد

Medscape: نتايج كارآزمايي RA-BEACON نشان مي دهد تجويز روزانه داروي بيولوژيكي 
است،  خوراكي   JAK 1/2 مهاركننده  نوعي  كه   (baricitinib) باريسيتينيب  نام  با  جديد، 
باعث بهبود سريع باليني در عاليم و نشانه هاي آرتريت روماتوئيد در بيماراني مي شود كه 
بيماري فعالي داشته و درمان آنها با حداقل يك مهاركننده فاكتور نكروز دهنده تومور مهار 

نشده است.
ميانگين دوره بيماري در اين كوهورت 14 سال بود و حدود 30 درصد از بيماران تحت 
درمان با بيش از 3 نوع داروي آنتي روماتيك تعديل كننده بيماري بيولوژيك بوده اند، بنابراين 
اين كوهورت بسيار مقاوم بود. به هرحال، در هفته هاي 12 و 24، بهبود 20 درصدي در 
حدود 55 درصد از بيماران دريافت كننده باريسيتينيب ديده شد. در حقيقت، تفاوت ميان 

باريسيتينيب و پالسبو از هفته اول درمان به طور 
قابل توجهي معني دار ديده مي شد.

عوارض جانبي جدي بيشتري در گروه 
با گروه 2  مقايسه  در  دارو  ميلي گرمي   4
ميلي گرمي، در هفته 12 و 24 ديده شد. 
به طوري كه، تعداد موارد بيشتري از ابتال 
به هرپس زوستر در گروه 4 ميلي گرمي، 
در مقايسه با گروه 2 ميلي گرمي يا پالسبو 

ديده شد. البته اين وضعيت بيشتر در بيماراني ديده شد كه قبال با 
داروهاي بيولوژيكي متعددي درمان شده بودند. 

اين مساله، بدين معنا است كه بيماران مسن تر بوده اند، بيماري مقاوم تري داشته اند، يا اينكه 
تماس هاي متعدد با ايمونومدوالتوري ها باعث بروز اين صدمات شده بودند.
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 ترجمه: ارغوان حاج شيخ االسالمي

آمريكايي  كالج  توصيه  بنابه   :Medscape
پزشكان، اكنون زمان آن رسيده كه غربالگري 
سرطان از شكل سخت گيرانه و شديد امروزي 
خارج شده و بيشتر ارزش محور شود. به بيان 
ديگر، به توصيه اين سازمان به جاي اينكه سعي 
شود همه افراد براي دفعات بيشتر يا با آزمون هاي 
حساس تر مورد غربالگري قرار گيرند، بهتر است 
از روش هاي ساده تر اما موثري كه كارآمدي 

آنان به اثبات رسيده، استفاده شود. 

دستورالعمل غربالگري جديد كه چند روز 
قبل در سالنامه طب داخلي به چاپ رسيد، به 
چگونگي غربالگري 5 سرطان شايع در بزرگساالن 
در معرض خطر متوسط پرداخته است. اين افراد 
شامل بزرگساالني هستند كه هيچ عامل خطرساز يا 
سابقه خانوادگي ابتال را به اين سرطان ها نداشته و 
عالمتي دال بر حضور سرطان ندارند. در يك مقاله 
همراه ديگر نيز صاحب نظران اين سازمان به ارايه 
چهارچوب فكري جديدي براي تصميم گيري 
در مورد ارزش غربالگري سرطان با شدت هاي 
متفاوت در افراد مختلف پرداخته است. به نظر 
نگارندگان اين مقاالت، تا به حال نگاه درستي به 
موضوع غربالگري سرطان نداشته و همواره تالش 
كرده ايم تا جايي كه ممكن است هر سرطاني را 
(حتي ناياب ترين نوع را) در افراد كشف كنيم. 
بنابراين به محض اطالع از آزمون غربالگري اي 
كه مي تواند بيماري را به شكل موثري تشخيص 
دهد، عالقه داريم اين آزمون را بارها و بارها 
براي هر فرد تكرار كرده و حساس ترين آزمون را 
براي اين كار بر مي گزينيم. به عنوان مثال در مورد 
غربالگري سرطان پستان، از ماموگرافي ساده روي 
كليشه راديوگرافي به ماموگرافي ديجيتال و سپس 
توموسنتز توموگرافي و حتي ام.آر.آي رسيده ايم. 
براي سرطان روده بزرگ از آزمون بررسي خون 
مخفي در مدفوع به كولونوسكوپي روي آورده و 
تمام تالشمان را مي كنيم تا تعداد افراد بيشتري را 

تحت پوشش قرار داده و غربالگري كنيم.
اشكال اين نوع برخورد اين است كه ممكن 
است مضرات ناشي از انجام اين آزمون ها بيشتر 
از فوايد حاصل از آنها باشد. هنگاميكه بسيار 
سختگيرانه و شديد به دنبال يافتن كوچكترين رد 
پايي از سرطان در افراد هستيم، بايد توجه كنيم 
كه باالتر رفتن شدت و دقت، با باال رفتن هزينه 
و نيز افزايش خطر بروز عوارض همراه است و 
در نتيجه با افزايش شدت غربالگري، در نهايت 
به مكاني خواهيم رسيد كه مضرات حاصل از 

آن بر فوايدش چربش خواهد يافت. بهتر است 
پيش از تصميم گيري عجوالنه، كمي تامل كرده 
و ابتدا فوايد و مضرات حاصل از هر اقدام را به 
خوبي سنجيده و برنامه مناسب را براي هر فرد 
از  بهره مندي  بر  اينكار عالوه  با  انتخاب كنيم. 
فوايد غربالگري، با افراط در انجام آن صدمه اي 
به كسي وارد نياورده و هزينه اي اضافي بر سيستم 

بهداشتي تحميل نمي كنيم.

عاقالنه تر غربالگري كنيد
ارايه  از  پزشكان  آمريكايي  كالج  هدف 
معايب  و  مزايا  از  مردم  آگاه كردن  اين شعار، 
انجام  به  افراد  تشويق  و  غربالگري  روش هاي 
غربالگري در زمان مناسب، با روش مناسب و 
در فواصل زماني مناسب است. بسياري از افراد 
درك صحيحي از غربالگري ندارند. مطالعه پشت 
مطالعه نشان داده كه بيماران و حتي بسياري از 
پزشكان در مورد فوايد غربالگري غلو كرده و 
مضرات احتمالي آن را دست كم گرفته يا به كلي 
از آن بي خبرند. سازمان هاي مختلفي دست اندركار 
تبيين دستورالعمل هاي غربالگري سرطان هستند 
ولي مرور سياست هاي جديد تمامي آنها نشان 
مي دهد كه حركت به سوي ارزش مداري آغاز 
هرگونه  يافتن  بر  سازماني  كمتر  ديگر  و  شده 

سرطان ممكن در فرد پافشاري مي كند.

مهم ترين توصيه هاي جديد براي 
غربالگري سرطان

غربالگري سرطان پستان
1 در زنان در معرض خطر متوسط كه بين 
40 تا 49 سال دارند، ابتدا فرد را كامال از مزايا 
و خطرات احتمالي ماموگرافي آگاه كنيد و سپس 
درصورتيكه بيمار پس از اين گفتگو تصميم به 
انجام غربالگري گرفت، انجام ماموگرافي با فواصل 

دو ساله را به وي پيشنهاد كنيد.
2 زنان 50 تا 74 ساله را به انجام ماموگرافي 

با فاصله دو سال يكبار تشويق كنيد.
3 غربالگري زنان جوانتر از 40 سال و مسن تر 
از 74 سال يا هر فردي كه احتمال بقايي كمتر از 

10 سال دارد، به هيچ وجه توصيه نمي شود.
4 براي غربالگري زنان در معرض خطر متوسط، 
در هر سني كه باشند، از ام.آر.آي يا توموسنتز 

استفاده نكنيد.
 

غربالگري سرطان دهانه رحم
1 غربالگري سرطان دهانه رحم در زنان جوان تر 

از 21 سال توصيه نمي شود.
2 غربالگري براي سرطان دهانه رحم را از سن 

21 سال و با استفاده از پاپ اسميرو بدون آزمايش 
براي عفونت با HPV شروع كرده و آزمايش را 

هر 3 سال يكبار (و نه زودتر) تكرار كنيد.
3 براي غربالگري زنان 30 ساله و بزرگتر كه 
تمايل دارند غربالگري را با فواصل طوالني تري 
انجام دهند، از آزمايش پاپ اسمير و شناسايي 
عفونت با HPV استفاده كرده و هر 5 سال يكبار 

اين كار را تكرار كنيد.
4 انجام آزمايش شناسايي عفونت با HPV در 

زنان جوان تر از 30 سال توصيه نمي شود.
5 غربالگري را در زنان 65 ساله و بزرگتري كه 
3 آزمايش سيتولوژي متوالي آنان منفي گزارش 
 HPV شده يا دو آزمايش سيتولوژي به همراه
منفي پي درپي در 10 ساله اخير داشته اند و از 
آخرين آزمايش آنان حداكثر 5 سال گذشته است، 

متوقف كنيد.
6 غربالگري در زناني از هر سن كه به دليل سرطان 
دهانه رحم تحت عمل جراحي هيستركتومي به 
همراه خارج كردن دهانه رحم قرار گرفته اند، 

توصيه نمي شود. 
7 غربالگري سرطان دهانه رحم به وسيله معاينه 

دو دستي لگن پيشنهاد نمي شود.

غربالگري سرطان روده بزرگ و مقعد
1 افراد 50 تا 75 ساله را به انجام غربالگري 
تشويق  زير  روش هاي  از  يكي  از  استفاده  با 

نماييد:
 آزمايش مدفوع با حساسيت باال FOBT يا 

FIT به صورت ساالنه،
 سيگموئيدوسكوپي با فواصل 5 ساله،

 انجام آزمايش مدفوع با حساسيت باال هر 3 
سال يكبار به همراه سيگموئيدوسكوپي هر 5 

سال يكبار،
انجام كولونوسكوپي با فواصل 10 ساله.

2  از انجام غربالگري در فواصلي كوتاه تر از 
آنچه در 4 مورد فوق آمده، بپرهيزيد.

3 انجام آزمايش مدفوع يا سيگموئيدوسكوپي در 
افرادي كه هر 10 سال يكبار با انجام كولونوسكوپي 
تحت غربالگري قرار مي گيرند در فاصله بين 

كولونوسكوپي ها توصيه نمي شود.
4 غربالگري سرطان روده بزرگ و مقعد در 
افراد كمتر از 50 سال يا باالي 75 سال يا كساني 
كه به هر علت احتمال بقايي كمتر از 10 سال 

دارند، توصيه نمي شود.

غربالگري سرطان تخمدان
انجام غربالگري براي زنان در معرض خطر 

متوسط توصيه نمي شود.

غربالگري سرطان پروستات
را كه در مورد  تا 69 ساله اي  1 مردان 50 
غربالگري سرطان پروستات با استفاده از آزمون 
PSA پرس و جو مي كنند، از محدوديت منافع 
اين  از  استفاده  قابل توجه  احتمالي و مضرات 
روش براي غربالگري سرطان پروستات كامال 
آگاه كنيد. در صورت درخواست بيمار، بيش از 

يك بار موضوع را براي وي توضيح دهيد.
PSA در  آزمون  از  استفاده  با  2 غربالگري 
مردان 50 تا 69 ساله اي كه در مورد موضوع 
با آنها به بحث ننشسته ايد يا افرادي كه  فوق 
تمايل آشكاري براي انجام غربالگري از خود 

بروز نداده اند، به هيچ وجه توصيه نمي شود.
3 از غربالگري با استفاده از آزمون PSA در 
مردان جوان تر از 50 سال يا باالي 69 سال يا 
افرادي كه به هر دليل اميد بقايي كمتر از 10 

سال دارند، بپرهيزيد.

به خاطر داشته باشيم
به خاطر داشته باشيد كه تمامي توصيه هاي 
فوق براي افراد در معرض خطر متوسط ارايه 
برمي گيرد  در  را  جامعه  افراد  اغلب  كه  شده 
اما در صورت وجود عوامل خطرسازي مانند 
سابقه فاميلي يا هر عامل ديگر، پيروي از اين 

پيشنهادات مناسب نخواهد بود. 
بايد اذعان داشت كه با استفاده از توصيه هاي 
باال امكان اين وجود دارد كه مواردي از سرطان ها 

در فرد تشخيص داده نشوند. 
به عبارت ديگر، با برخورد ارزش مدارانه در 
غربالگري سرطان به جاي برخورد مبتني بر يافتن 
بيشترين موارد سرطان، الجرم مواردي از اين 
بيماري شناخته باقي خواهد ماند، ولي به هر 
حال اين بهايي است كه در مقايسه با پيشگيري 
از آسيب ديدن تعداد زيادي از مردم، چندان 

گزاف هم به نظر نمي رسد. 
به عنوان مثال اگر غربالگري سرطان پستان را 
براي تمامي زنان و از سن 25 يا 30 سال آغاز 
كرده و هر 6 ماه يكبار آنان را ماموگرافي كنيم، 
مسلما تعداد موارد سرطاني بيشتري پيدا خواهيم 
كرد، اما از سوي ديگر با درمان غير ضروري 
تعداد بسيار زيادي از افراد و نيز تشخيص بيش 
از حد و غيرواقعي بيماري، سبب آسيب هاي 
جسمي و روحي فراواني شده و نيز هزينه هاي 
گزافي بر بيماران و سيستم بهداشتي- درماني 

تحميل خواهيم كرد. 
تعادلي  ايجاد  با هدف  فوق  دستورالعمل 
شده  طراحي  مساله  دو  اين  بين  منطقي 

است.

جديد  مطالعه  يك  نتايج   :Medscape
حاكي از آن است كه درمان تركيبي با 
كننده  تعديل  آنتي روماتيك  داروهاي 
بيماري (DMARDs) رايج در مراحل 
اوليه و آغازين بيماري آرتريت روماتوئيد، 
به نسبت قابل توجهي از بيماران امكان 
مي دهد تا به يك بهبودي پايدار به مدت 

6 ماه دست يابند.
محقق ارشد اين مطالعه در اظهارنظري 
عنوان مي كند: «قبل از آغاز هزاره جديد، ما 
به همه بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد 
متذكر مي شديم كه بايد داروهاي خود را تا 
پايان عمر استفاده كنند. اما حاال، مي توانيم 
به اين بيماران بگوييم كه امكان كاهش و 
حتي قطع درمان هاي دارويي آنها وجود 
دارد و اين احتمال دور از ذهن نيست كه 
اگر آنها در فاز اوليه بيماري تحت درمان 
سخت قرار گيرند، بتوانند پس از 2 سال، 
به زندگي خود و بدون دارو ادامه دهند.» 
نتايج اين مطالعه در كنگره «ليگ اروپايي 

ضد روماتيسم» 2015 ارايه شده است.
 ،tREACH در اين مطالعه، موسوم به
281 بيمار مبتال به آرتريت روماتوئيد مورد 
بررسي قرار گرفتند. در ابتدا، ميانگين نمره 
فعاليت بيماري آنها 3/2 و ميانه نمره بيماران 
با پرسشنامه ارزيابي سالمت 3 مرحله اي 
(كه پيش بيني كننده خوبي از ناتواني آينده 
بيماران است)، يك گزارش شد. تمامي 
متوتروكسات  با  درمان  تحت  بيماران 
به طور  سپس  داشتند.  قرار  كورتون  و 
تصادفي، به گروه درماني با القاي سه گانه 
با  DMARD، همچنين سولفاساالزين و 

هيدروكسي كلروكين تقسيم شدند.
پس از 3 ماه درمان، بهبود نمره پرسشنامه 
ارزيابي سالمت بيماران، در گروه درمان 
سه گانه با DMARD، به طور قابل توجهي 
از دو گروه متوتروكسات بيشتر ديده شد. 
اين الگو حتي پس از 2 سال پيگيري هم 

پابرجا باقي ماند.
بهبود بيماري كه به صورت نمره فعاليت 
بيماري كمتر از 1/6 تعريف مي شود، در 
در  سه گانه،   DMARD گروه  بيماران 
مقايسه با گروه متوتروكسات، زودتر به 
دست آمد. در هر حال، تقريبا نيمي از 
بيماران هر دو گروه درماني به بهبودي 
پايدار 2 سال پس از شروع درمان دست 
يافته بودند. از سوي ديگر، پس از 2 سال 
بيماران  از  كمتري  تعداد  شد  مشخص 
گروه DMARD سه گانه نسبت به گروه 
با  درمان  به  نياز  متوتروكسات،  درماني 

مهاركننده هاي ضد TNF پيدا كردند.
زماني كه بيمار به نمره كمتر از 1/6 از 
نظر فعاليت بيماري در دو ويزيت پشت سر 
هم رسيد، روماتولوژيست ها مي توانند كم 

كردن تدريجي دارو را در نظر بگيرند.

درمـان سـه گانه، موثر 
براى شروع بيمـارى

راهنـماى  آرتـريت رومـاتوييد 
غربالگـرى 

مناسـب براى 
5 سرطان شايع!

تاييـد داروى جديـد  
درمـان ديابت نوع 2

تــازه ها

مجوز   :Medical News Today
 (Synjardy) بازاريابي داروي سينجاردي
ديابت  به  مبتال  بزرگساالن  درمان  براي 
شد.  تاييد  اروپا  اتحاديه  در   2 نوع 
سينجاردي، تركيبي است از امپاگليفلوزين 
(empagliflozin) كه نوعي مهار كننده 
 (SGLT2) كوترانسپورتر 2 گلوكز و سديم
است و متفورمين هيدروكلرايد، كه اغلب 
براي درمان ديابت نوع 2 مورد استفاده 
قرار مي گيرد. امپاگليفلوزين در ماه مي 
2014 در اروپا مورد تاييد قرار گرفته و 
به صورت داروي خوراكي و يك بار در 
روز، با عنوان Jardiance در بسياري از 
كشورها به فروش مي رسد. سينجاردي 
در كنار ورزش و رعايت رژيم غذايي 
مناسب تجويز مي شود تا در افراد مبتال 
به ديابت نوع 2 با مشخصات زير مورد 

استفاده قرار گيرد:
وجود  با  خون،  قند  ناكافي  كنترل   
تحمل  قابل  دوز  حداكثر  مصرف 

متفورمين به تنهايي،
 كنترل ناكافي قند خون با متفورمين در 
پائين  كاهنده  داروهاي  ديگر  با  تركيب 

آورنده قند خون، مانند انسولين،
روي  حاضر،  حال  در  كه  بيماراني   
امپاگليفلوزين،  و  متفورمين  با  درمان 

جداگانه قرار دارند.
اين دو دارو با مكانيسم هاي متفاوت 

عملكرد خود را نشان مي دهند.
نتايج مطالععات نشان دادند كه درمان 
با امپاگليفلوزين (10 و 25 ميلي گرمي)، 
زماني كه به متفورمين افزوده مي شود، با يا 
بدون ديگر داروهاي كاهنده قند خون، در 
مقايسه با پالسبو كه به متفورمين افزوده 
در  مناسبي  باليني  كاهش  باعث  شود، 
سطح قند خون، وزن بدن و فشار خون 

بيماران مي شود. 
گزارش  جانبي  عوارض  شايع ترين 
عبارت  باليني  كارآزمايي هاي  در  شده 
كه  زماني  هيپوگليسمي،  از  بودند 
تركيب  در  متفورمين  و  امپاگليفلوزين 
تجويز  سولفونيل اوره  و/يا  انسولين  با 

مي شود. 
در كل، ويژگي هاي عوارض جانبي 
متفورمين،  با  تركيب  در  امپاگليفلوزين 
همان پروفايل ايمني شناخته شده هريك 

از آنها به تنهايي است.
با  كه  جانبي  عوارض  شايع ترين 
عفونت  مي شود،  ديده  امپاگليفلوزين 
خارش  و  پرادرارى  تناسلي،  ـ  ادراري 
با  كه  جانبي  عوارض  بيشترين  است. 
متفورمين تجربه مي شود، عاليم گوارشي، 
مانند تهوع، استفراغ، اسهال، درد شكم و 
كاهش اشتها، همچنين اختالل چشايي 
است. يادآوري اين نكته الزامي است كه 
سينجاردي نبايد در بيماران مبتال به ديابت 
نوع 1 يا براي درمان كتواسيدوز ديابتيك 
مورد تجويز قرار گيرد. سينجاردي، با دو 
دوز زير در اروپا در دسترس قرار گرفته 
و دو بار در روز مصرف مي شود: 1) 5 
ميلي گرم امپاگليفلوزين به عالوه 850 يا 
1000 ميلي گرم متفورمين هيدروكلرايد، 
2) 12/5 ميلي گرم امپاگليفلوزين به عالوه 
متفورمين  ميلي گرم   1000 يا   850

هيدروكلرايد.
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اراني ديده شد كه قبال با 

هفته نامه سالمت
شنبه ها از روزنامه فروشى ها بخواهيد

 هزينـه اشـتراك هفته نامه سـالمت (48 شـماره در سـال)80,000 تومان 
 اسـت. براى دريافت هفتگى سالمت (بعد از كسر 10 درصد تخفيف)، مبلغ 
72 هزارتومان در وجه نشريه سالمت  به شماره كارت 6274121140075714  

بانك اقتصاد نوين واريز نماييد.
 شـماره فيش بانكى يا كد پيگيري آن را به همراه نام و نشـانى و كدپسـتى 
ده رقمـى بـه تلفـن  9-22887357 اعـالم نماييد. اصل فيـش بانكى يا كد 

پيگيري را تا پايان دوره اشتراك نزد خود نگه داريد.
 اعتبار قيمت در داخل كشور و فقط تا پايان تير94 است.

 اشتراك شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

ددد
هنوز تمام نشده استجنگ براى ما از زبان مجروحان شيميايىتاريخ شفاهى جنگ

فرار مى كنم از 15سالگى پاهايش را در خرمشهر جا گذاشتبه محمدرضا تقى پورمقدم كه در
خنده تو بر ويلچر

سال يازدهم  شماره 527  شنبه  6 تير 1394  32 صفحه  1500 تومان
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در آستانه روز مبارزه با سالح هاى 
شيميايى صورت گرفت
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مرغ زنده نخريدتا اطالع ثانوى هشدار سازمان دامپزشكى
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سردشت!7 تير 66، سالروز بمباران شيميايى
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غربالگرى سرطان بايد ارزش محور شود



 باربارا تاش
  ترجمه: مرجان يشايايى

ما اثرات تغييرات آب وهوا بر سالمت را دست كم 
گرفته ايم. آنقدر اين موضوع جدى است كه مى تواند 
همه دستاوردهاى سالمت و توسعه جهانى در 

50 سال گذشته را به عقب بازگرداند.
اين چكيده آن چيزى است كه 2 هفته قبل در 

نشريه بريتانيايى پزشكى لنست چاپ شد.
كميسيونى متشكل از محققان كالج دانشگاهى 
لندن، تخمين مى زنند كه شدت و فراوانى وقايع 
طبيعى بسيار شديد افزايش چشمگيرى خواهد 
يافت و تعداد افرادى كه در معرض باران هاى 
سيل آساى شديد قرار مى گيرند، 4برابر بيشتر از 
دهه 1990 است. مردمى هم كه گرفتار خشكسالى 

خواهند شد، 3برابر مى شوند.
بر سالمت  تغييرات آب وهوا  اثرات مستقيم 
بيشتر حاصل موج گرما، سيل ها، خشكسالى و 
طوفان هستند، اما اثرات غيرمستقيم را مى تواند تغيير 
الگوى بيمارى  هاى عفونى، آلودگى، سوءتغذيه، 

مهاجرت هاى گروهى و منازعات دانست.
به سرعت بايد وارد عمل شد

و  فناورى  كه  است  آمده  گزارش  اين  در 
بودجه براى برخورد با اين مشكل موجود است 
تغييرات  عظيم  اثرات  از  كه  سياست مدارانى  و 
آب وهوا بر سالمت غافل هستند و از عملكرد 
سريع خوددارى مى كنند، درواقع، هسته مركزى 

مشكل به شمار مى آيند. 

به طور خالصه، براساس اين گزارش، مواجهه 
با آنچه كارشناسان بزرگ ترين مشكل سالمت قرن 
بيست و يكم مى خوانند، ديگر موضوعى تكنيكى يا 

اقتصادى نيست، بلكه مسئله اى سياسى است.
هيو مونتگومرى، رئيس كميسيون، مى گويد، 
است  پزشكى»  «ضرورتى  آب وهوايى  تغييرات 
و درنتيجه با استفاده از فناورى كه در دسترس 

داريم، بايد پاسخى سريع به آن داد.

مبارزه با تغييرات آب وهوا سالمت را 
بهبود مى بخشد

تغييرات  با  مبارزه  براى  جهانى  تالش هاى 
در  سالمت  بهبود  براى  است  فرصتى  آب هوا، 

همه جاى جهان.
كاهش  و  زمين  كره  هواى  وضعيت  بهبود 
كاهش  سبب  فسيلى  سوخت هاى  مصرف 
بيمارى هاى تنفسى مى شود. هم زمان، پياده روى 
و دوچرخه سوارى به جاى حمل و نقل با خودرو 
يا وسايل حمل و نقل عمومى، حوادث جاده اى، 
چاقى، سكته و بيمارى هاى قلبى وقى را كاهش 

مى دهد.
است:  آورده  خود  گزارش  در  كميسيون 
«تحليل هاى ما به روشنى نشان مى دهند، مواجهه 
با تغييرات آب وهوايى به سود سالمت است و 
نفع سالمت  به  را  فرصت  بزرگ ترين  كار  اين 

نسل هاى آينده فراهم مى آورد.

بشر مى تواند آينده را تغيير دهد
اما براى دست يافتن به هدف هاى جهانى راه 
درازى در پيش است، در سطح ملى يا بين المللى 
نيازمند اقدامات دولت ها، گروه ها و مردم هستيم. 
«يك توافق كارآمد بين المللى يكى از ابزارهاى 
نيرومندى است كه از تالش ها در هر جاى كره 

زمين در هر سطح جمايت مى كند.
اين كميسيون درضمن، اشاره مى كند كه يك 
آينده كم كربن سالم به طور پيچيده اى منوط به 
تداركات جوامع گوناگون براى رسيدن به اين 
هدف است.«مشكل درحقيقت خود ماييم: تمايل 
بشر براى ناديده  گرفتن يا دست كم گرفتن حقايق 
تلخ يا انتخاب هاى دشوار، طبيعت شركت ها و 
كشورهاى مختلف  كه جاى منافع جمعى تنها 
منافع خود را لحاظ كنند و افق كوه مدت و كم دامنه 
اغلب نهادهاى انسانى امروز، سبب مى شود كه 

مذاكرات جهانى با دشوارى جلو بروند.

سرمايه گذارى هنگفت در چين
در  چينى ها  ارشد  مذاكره كننده  ژنهوا،  ژى 
كنفرانس تغييرات آب وهوايى سازمان ملل متحد 
كه قرار است همين ماه برگذار گردد، مى گويد، 
تعريف شده  هدف  به  رسيدن  براى  كشورش 
گلخانه هاى  گازهاى  كاهش  براى  ملل  سازمان 

بايد 6/6تريليون، هزارميليارد، دالر هزينه كند.
چين كه بزرگ ترين كشور توليدكننده گازهاى 
گلخانه اى است، بايد توليد انرژى از سوخت هاى 
انرژى  توليد  پاك  منابع  از  فسيلى را محدود و 

استفاده كند.
ژى مى گويد: «براى انجام اين كار بزرگ، ما 
نيازمند همكارى بين المللى هستيم. چين بايد از 
نتيجه تحقيقات جهانى و توسعه استفاده كند تا 
بتواند ضمن نوآورى هزينه هاى تغييرمنابع توليد 

انرژى را كاهش دهد.»
اياالت متحده آمريكا و چين اعالم كرده اند، 
كاهش  براى  كه  طرح   2 كردن  اقتصادى  براى 
شده  پيش بينى  آن،  انباشت  و  كارآمدى  كربن، 

است، با هم همكارى مى كنند.
اعالم  را  خود  برنامه  هنوز  چينى ها  هرچند 
نكرده اند، اما انتظار مى رود آنها در راستاى رسيدن 
به همان اهدافى حركت كنند كه ماه نوامبر سال 
اياالت  كمك  با  يعنى  بود:  شده  اعالم  گذشته 
متحده تا سال 2030، انتشار گازهاى گلخانه اى 
از  كشور  اين  انرژى  از  20درصد  و  مهار شود 

منابع غيركربنى تأمين گردد.
چندى قبل مقامات چينى اعالم كردند، چين 
تعهد مى كند كه تا سال 2030، انتشار گازهاى 

گلخانه اى را مهار كند.
اشترن، نماينده آمريكا درباره تغييرات آب وهوا 
گفته است، برنامه اى كه چين اعالم كرده اجرا 
مى كند، كمك بزرگى است، اما درضمن تأكيد 
كرد كه كشورهاى جهان بايد بتوانند در كنفرانس 
پاريس كه در دسامبر پيش رو براى چاره انديشى 
درباره بحران گرم شدن زمين برگذار مى شود، به 

توافقى جامع برسند.  
منبع: بيزنس اينسايدر
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كره جنوبى روزهاى دوشنبه و سه شنبه 
(8 تير)  براى نخستين بار در روزهاى 
مرگ  يا  مرس  به  ابتال  از  مورد جديد 
ناشى از آن گزارش نكرد، اما مقامات 
اين كشور هشدار دادند هنوز نشانه اى 
از اينكه اين شيوع تحت كنترل درآمده 

است، به چشم نمى خورد.
به نوشته مديكال اكسپرس وزارت 
بهداشت كره جنوبى اعالم كرد شمار افراد 
آلوده به نشانگان تنفسى خاورميانه در 
دو روز اخير در حد 182 نفر باقى مانده 
است. شمار تلفات نيز از روز يكشنبه 
به بعد در حد 32 نفر ثابت مانده است. 
اين براى نخستين بار از 20 ژوئن (30 
خرداد) است كه موارد جديد عفونت 
گزارش  جديد  مرگ وميرهاى  نيز  و 

نمى شود.
مقامات ابراز اميدوارى مى كنند كه در 
نبرد بر ضد اين شيوع در حال پيروز شدن 
باشند- فقط به شرطى كه شمار مرگ ها 
و عفونت ها دوباره افزايش نيابد، چراكه 
در اين صورت انتقادات عمومى درباره 
برانگيخته  آنان  زودهنگام  خوش بينى 

خواهد شد.
شمار بيماران جديد عموما از ميانه 
ماه ژوئن، هنگامى به عددهاى دورقمى 
افزايش يافت- در حال كاهش بوده است- 
و بسيارى از موارد جديد عفونت از مركز 
پزشكى سامسونگ در سئول، كانون شيوع 

بيمارى منشأ گرفته اند.
اما مقامات روز دوشنبه محتاط ماندند، 
چراكه تحوالت را در بيمارستان ديگر 
در بخش شرقى سئول دنبال مى كنند كه 
يك بيمار يش پيش از آنكه در 22 ژوئن 
بيمارش تشخيص داده شود و دو روز بعد 
بميرد، به طور بالقوه ممكن است در تماس 

با هزاران فرد قرارگرفته است.
كاون دوك- چئول، يك مقام ارشد 
وزارت بهداشت به خبرنگاران گفت: «اين 
هفته در درون دوره پنهانى بيمارى مربوط 
به اين مورد مى گنجد، بنابراين ما با دقت 
حداكثر  و  داريم  نظر  زير  را  وضعيت 
بيشتر  انتشار  از  تا  تالشمان را مى كنيم 

ويروس جلوگيرى كنيم.»
اعالم  جنوبى  كره  بهداشت  وزارت 
كرد كه چهارده نفراز بيماران در وضعيت 
بحرانى هستند و افزود كه 83 نفر- ازجمله 
دو نفر در روز يكشنبه- بهبوديافته اند و 

از بيمارستان مرخص شده اند.
واكسنى براى اين بيمارى كه به گفته 
سازمان جهانى بهداشت ميزان مرگ ومير 
ناشى از آن حدود 36 درصد است، وجود 
ندارد البته بايد اين نكته را در نظر گرفت 
كه ميزان كشندگى ويروس در كره جنوبى 

17 درصد بوده است.
شديدى  ضربه  بيمارى  اين  شيوع 
و  زده  آسيا  بزرگ  اقتصاد  به چهارمين 
خاطر  به  انتقادات  از  موجى  با  دولت 
پاسخ ناكافى اش در مراحل اوليه روبرو 

بوده است.
در همين حال وزارت بهداشت تايلند 
اعالم كرد، مرد عماني كه به نخستين مرد 
مبتال به مرس در تايلند بدل شد، بهبود 
مرگبار  ويروس  اين  از  عاري  و  يافته 

اعالم شده است.
اين مرد 75 ساله كه براي درمان عارضه 
قلبي به تايلند سفركرده بود و هنگامي دچار 
اين ويروس تشخيص داده شد تا به حال 

در قرنطينه نگهداشته شده بود.
دائمي  دبير  ساليترامي،  سوراچت 
وزارت بهداشت تايلند گفت: «در آخرين 
آزمايش ها ما ويروس مرس در اين بيمار 
نيافتيم. حال بيمار بهتر شده است،  اما هنوز 
الزم است ببينيم كه آيا ساير مشكالت 
سالمتي اش ازجمله عارضه قلبي اش بر 
بهبودي او تأثير خواهد گذاشت.» به گفته 
سه نفر از بستگان بيمار كه همراه او به 
تايلند سفركرده بودند، عاري از بيماري 
هستند. وزارت بهداشت تايلند هنوز در 
حال پايش 36 نفري است كه با اين بيمار 

منفرد در تماس بوده  اند.
MedicaXpress

كره جنوبى مورد جديدى 
از ابـتال و مـرگ ومـيـر 

گزارش نكرده است 

درنـگ گزارش خبرى

  ترجمه: سيما اخالقى

هزاران سال است كه بشر با اين باورها 
به مديتيشن (مراقبه) مى پردازد: استرس را 
كاهش مى دهد، حافظه را بهبود مى بخشد، 
خلق وخو را بهتر مى كند و خودآگاهى را 
افزايش مى دهد. اين كامًال روشن است كه 
اين اثرات كامًال پايدار است و تنها نتيجه 

نرمش (relaxation) نيست.
مطالعات حاكى از آن است كه فقط 
گذشت 8 هفته از مديتيشن مى تواند موجب 
تغييرات شگرفى در ناحيه اى از مغز گردد كه 
با تلفيقى از تمركز و عاطفه در ارتباط است. 
نكته جالب اين است كه به نظر مى رسد 
اين نوع فعاليت روى مغز مردان و زنان 
تأثيرات متفاوتى دارد. براساس مطالعات 
اخير، در مردان و زنانى كه به مديتيشن 
مى پردازند، تغييراتى در نواحى مختلفى از 
مغز كه مسئول يادگيرى، حافظه و عواطف 
است، هيپوكامپ (بخشى از سيستم ليمبيك 
مغز است كه در لب ميانى گيجگاهى واقع 

شده است) مشاهده شده است.
نتيجه،  اين  به  يافتن  دست  براى 
در   UCLA دانشگاه  دانشمندان 
لس آنجلس، 60 مرد و زن را مورد بررسى 
قرار دادند. نيمى از شركت كنندگان افرادى 
بودند كه مديتيشن مى كردند و نيمى ديگر 
را به عنوان گروه شاهد در نظر گرفتند. افراد 
گروه اول 50 تا 46 سال، به طور ميانگين 
مشغول  تمرين  اين  به  كه  بود  سال   20
معنادارى  تفاوت  نظر  اين  از  اما  بودند 

بين مردان و زنان اين گروه نبود.
محققان به طور خاص به مطالعه روى 
هيپوكامپ عالقه مند بودند زيرا مطالعات 
قبلى نشان داده بود كه مديتيشن آشكارا 
اين ناحيه از مغز را مثل با افزايش ابعاد 
يا حجم يا بيشتر كردن مقدار بافت ماده 
خاكسترى مغز تغيير مى دهد. وقتى شواهد 
بى شمارى درباره تفاوت جنسيتى در ناحيه 
خواستند  محققان  شد،  پيدا  هيپوكامپ 
مردان  در  مديتيشن  تأثيرات  آيا  بدانند، 

و زنان تظاهرات متفاوتى دارد؟
محققان براى يافتن پاسخ، با استفاده 
و  تصويربردارى  به   MRI دستگاه  از 
مغز  هيپوكامپ  آناتومى  تجزيه وتحليل 
آنان پرداختند. دانشمندان در بين هر دو 
گروه هيچ تفاوت معنادارى در حجم كلى 
مغز مشاهده نكردند، اما حجم و تراكم ماده 
خاكسترى در ناحيه هيپوكامپ افرادى كه 

مديتيشن مى كردند بيشتر بود.
نكته مهم تر اينكه محققان متوجه شدند 
كه اين تفاوت در مردان و زنان يكسان 
نيست. به عنوان  مثال، در حالى كه تفاوت ها 
كامًال  نيمكره مغز  در هيپوكامپ هر دو 
مشهود بود، اما اين تفاوت در مردان در 
در  زنان  در  و  چپ  نيمكره  هيپوكامپ 
هيپوكامپ نيمكره راست بارزتر بود. اين 
اولين مطالعه اى است كه وجود يك چنين 

تفاوت جنسيتى را آشكار مى كند.
با وجود اينكه محققان خصوصًا روى 
دو گروه از افراد مطالعه مى كردند، گروهى 
كه تمرينات مديتيشن را انجام مى دادند 
ممكن  نمى دادند،  انجام  كه  گروهى  و 
تغييرات  اين  كه  كرد  ادعا  بتوان  نيست 
ناشى از انجام مديتيشن است يا به دليل 
در  زن.  و  مرد  بين  ژنتيكى  تفاوت هاى 
نهايت، گروه تحقيق اين گونه نتيجه گيرى 
مى كند كه هيپوكامپ مرد و زن نسبت به 
پذيرش  مديتيشن  مانند  ذهنى  تمرينات 

متفاوتى دارد.
يك راه جدى تر براى انجام اين مطالعه 
اين است كه شركت كنندگان را در يك بازه 
زمانى طوالنى در نظر بگيريم، از زمانى كه 
آنها هنوز اين تمرينات را شروع نكرده اند. 
ساختار  تمرينات،  از شروع  بعد  سپس، 
شاهد  گروه  مغز  ساختار  با  را  آنها  مغز 
در طى يك زمان طوالنى مقايسه كنيم. 
نويسنده مقاله مى نويسد كه بهتر است به 
 جاى تمركز فقط روى يك قسمت مغز، 
مغز  بخش هاى  ساير  به  را  مطالعه خود 

هم بسط دهيم.
IFL Science :منبع

تأثير مديتيشن روى مغز 
مرد و زن متفاوت است؟

بيل گيتس، ميلياردرى كه تاكنون ميليون ها 
دالر صرف اهداف بشردوستانه، به خصوص بهبود 
داروهاى مبارزه با ايدز كرده است، هفته گذشته 
گفت كه اميدوار است واكسن ايدز تا 10 سال 
آينده در دسترس مردم قرار گيرد، هرچند هنوز 

نمى توان به درمان اين بيمارى اميدوار بود.
گيتس در حاشيه كنسرتى كه در پاريس براى 
كمك به بيماران ايدزى برگزار شده بود، گفت: 
«احتماال اولويت اول، تهيه واكسن است. اگر 
واكسنى داشته باشيم كه بتواند مردم را محافظت 

كند، مى توانيم جلوى اپيدمى را بگيريم.»
از سال 1981، حدود 78ميليون نفر به ويروس 
ايدز مبتال شده اند. براساس گزارش سازمان ملل 
متحد، تا امروز 39ميلوين نفر براثر ابتال به بيمارى 
مرده اند و حدود 35ميليون نفر، غالبا در كشورهاى 
فقير، با اين ويروس ازبين برنده سيستم ايمنى 

بدن زندگى مى كنند .
گيتس عقيده دارد، جستجو براى يافتن واكسن 
ايدز، بيش از حد انتظار به درازا كشيده است. وى 
به گزارشگران گفته است، بنياد بيل و مليندا گيتس 
ساالنه حدود 400ميليون دالر خرج تحقيقات 
بيمارى ايدز مى كند و تا زمان رسيدن به نتيجه 

مطلوب اين كار را ادامه خواهد داد.
«تحقيقات درباره واكسن ايدز بخش بزرگى 

از بودجه بنياد ما را صرف خود كرده است، اما 
در بهترين حالت، رسيدن نتيجه ممكن است تا 

5 سال يا حتى 10 سال طول بكشد.»
«هنوز عده زيادى از مردم آلوده مى شوند و ما 
بايد توجهمان را بر كنترل آلودگى معطوف كنيم. 
به نظر مى رسد، يافتند درمانى براى اين بيمارى 
كارى است بسيار دور از دسترس. آزمايش بر 

روى حيوانات هم حتى به نتايج اميدواركننده 
نرسيده است.»

گيتس اميدوار است، واكسن ها بتوانند تا 15 
سال آينده، فلج اطفال را از ميان ببرند و گسترش 

ايدز و ماالريا را مهار كنند.
امروزه تنها راه زندگى با ايدز مصرف طيف 
در  كه  است  داروهاى ضدويروس  از  متنوعى 

تكثير  مى توانند  و  آمدند  بازار  به   1990 دهه 
براى  درمانى  اما  سازند،  متوقف  را  ويروس 

بيمارى نيستند.
از نوميدكننده ترين  پيدا كردن واكسن يكى 

بخش براى ماجراى ايدز است.
واكسن هاى سنتى كه برپايه استفاده از آنتى بادى 
براى مهار ويروس استفاده مى شوند، به دليل تغيير 
در  نبوده اند.  موثر  تاكنون  ويروس  مدام  شكل 
بسيارى از واكسن ها از كشته شده يا ضعيف شده 
ارگانيسم ها استفاده مى شود، اما كشته شده ويروس 
اچ آى وى خواص آنتى ژنيك ندارد و استفاده از 
نوع زنده هم مى تواند مشكالت بيشترى به بار 
آورد.  بيمار مبتال به ايدز بايد در تمام مدت عمر 
خود دارو مصرف كند ، با انواع اثرات جانبى 
اين داروها كنار بيايد و هزينه هاى سرسام آور آنرا 
تقبل كند. براى بسيارى از نظام هاى سالمت دنيا، 
بيمارى ايدز مسئله اى بسيار هزينه بر است.در ماه 
فوريه، دانشمندان اعالم كردند كه نوعى دارو را 
امتحان كرده اند كه در ميمون ها بر انواع حيوانى 
ويروس ايدز توانسته موثر باشد.ضرورت پيدا 
كردن واكسنى براى ايدز وقتى جدى شد كه تلفات 
اين بيمارى به 25ميليون نفر رسيد. درواقع، در 
سال 2002، ايدز اولين دليل مرگ به دليل ابتال 

به بيمارى هاى عفونى در آفريقا بود.  
منبع: فرانس پرس

بيل گيتس: واكسن ايدز شايد10 سال ديگر

حشره كش هاى سرطان زا
 ترجمه آتوسا آرمين

سازمان بهداشت جهانى ماده حشره كش  ليندينLindane  را سرطان زا اعالم كرد 
كارگروه تخصصى سازمان بهداشت جهانى با ارائه مداركى محكم ماده حشره  كش ليندين 
را مسبب ايجاد سرطان غيرهاچكينى غدد لنفاوى اعالم كرد. مصرف اين ماده مدتى است كه 
در اتحاديه اروپا و اياالت متحده ممنوع اعالم شده، ولى استفاده از آن در بسيارى از كشورهاى 
درحال توسعه ادامه دارد. اين ماده يكى از مواد اصلى تشكيل دهنده داروهاى ضدگال وضدشپش 

است و در بعضى كشورها ازجمله چين، هند، آمريكا و كانادا كاربرد دارويى دارد.
آژانس بين المللى تحقيقات سرطان، IARC، همچنين ماده حشره كش ددت را براى انسان 
سرطان زا اعالم كرده است. ماده 2-4 دكه براى از بين بردن علف هاى هرز به كار مى رود نيز در 
اين طبقه بندى قرارمى گيرد. مصرف د.د.ت در بيشتر موارد از دهه 1970 به  بعد ممنوع شده است 

ولى به گزارش IARC، هنوز مقاديرى از اين ماده در مواد غذايى مشاهده مى شود. علت اين 
مسئله مقاوم بودن اين ماده و مشتقاتش است كه سبب ماندگارى آن را در محيط زيست و بدن 
جانداران مى شود. 2-4 د پس از عرضه به بازار در سال1945 به صورت فراگيرى در كشاورزى و 
جنگل دارى براى از بين بردن علف هاى هرز مورداستفاده قرار مى گرفت و به سرعت در مصارف 
شهرى و خانگى هم جاى خود را يافت. ددت به صورت حرفه اى هنگام توليد و استفاده به بدن 
انسان وارد مى شود، ولى مردم عادى از طريق محصوالت كشاورزى، آب آشاميدنى و گردوغبار 
و هنگام افشانه كردن به اين ماده خطرناك آلوده مى شوند. ژورنال انكولوژى النستچكيده مطالعات 
انجام شده در اين زمينه را منتشر كرده است. دكتر كورت استرايف، رييس IARC، مى گويد كه 
اعالم سرطان زا بودن ددت عمدتا بر مبناى مطالعه بر روى كارگران كشاورزى بوده است. مطالعه 
اين گروه آمارى به طور قطعى افزايش ريسك ابتال به سرطان تا حدود 50درصد را تأييد مى كند. 
چنانچه گفته شد، از سال 1970 به اين سو مصرف اين ماده ممنوع شده و وجود آن در مواد 

خوراكى ناشى از آلودگى خاك و محيط زيست به اين ماده است.
منبع: واشنگتن پست

تغييرات آب وهوا،بحران مهم سالمت جهانى  

بشر امروز
 آينده نگرى ندارد
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پژوهـش

 ترجمه: مصطفى صداقت

در  كليدى  اعضاى  از  يكى  داروسازها 
محسوب  انسان  هر  سالمتى  مسائل 
نقش  مورد  در  متاسفانه  اما  مى شوند، 
و  نمى شود  صحبت  زياد  داروسازها 
مردم در اين زمينه آگاهى كمى دارند. 
بسيارى از افراد بر اين باورند كه يك 
داروخانه دار يا داروساز فقط داروهاى 
بيمار مى دهد،  به  را  پزشكان  تجويزى 
اما داروسازها خدمات سالمتى متنوعى 
را به بيمار ارائه مى دهند. دكتر اسكات. 
مركز  رئيس  نائب  و  استاد  فيلدز  اى. 
طب خانواده در دانشگاه سالمت و علوم 
اورگان مى گويد «داروسازها قادرند از 
طريق نگاه انداختن به داروهاى بيمار حال 
او را تشخيص دهند، اما همه پزشكان 

چنين توانايى را ندارند.»
نظرسنجى انجام گرفته بر روى 5200 
داروساز مجوزدار در اياالت متحده نشان 
داد كه اين داروسازها كمتر از نيمى از 
يا  داروها  ارائه  صرف  را  خود  وقت 
مى كنند.  نسخه ها  پيچيدن  به اصطالح 
 10 هر  از  نظرسنجى،  اين  نتايج  بر  بنا 
دارودرمانى مديريت  نفر   6  داروساز 

 (Medication Therapy Management)
انجمن  عقيده  به  مى دهند.  ارائه  را 
داروسازان آمريكا مديريت دارودرمانى 
دارودرمانى،  بررسى هاى  و  نقد  شامل 
مديريت  دارودرمانى،  مشاوره هاى 
ايمن سازى،  انعقاد،  ضد  درمان 
برنامه هاى بهداشتى  و تندرستى و ديگر 
بر نظرسنجى  بنا  بالينى است.  خدمات 
ملى» داروسازان  كار  «نيروى   سازمان 

 (National Pharmacist Workforce)
در سال 2014، در مراكز و محيط هاى 
خدماتى  به  بيماران  به سالمتى  مربوط 
كه مربوط به داروسازان است دسترسى 
بيشترى دارند. بر اساس اين نظرسنجى، 
حدود نيمى از داروسازان داروخانه هاى 
داروسازانى  درصد   57 و  زنجيره اى 

بر  عالوه  دارند،  داروخانه   خود  كه 
فروختن دارو غربالگرى هاى سالمتى و 

مصون سازى نيز ارائه مى دهند.
مدير  و  داروساز  تيس،  برد  دكتر   
مركز در  دارودرمانى  مديريت   بخش 

خدمات  (مركز   Cardinal Health
فعال  دوبلين  و  اوهايو  در  كه  سالمتى 
است) مى گويد: «به طور متوسط يك بيمار 
در طول يك سال 3 تا 10 بار به يك 
داروساز مراجعه مى كند كه به نوعى برابر 

با تعداد مراجعه به پزشكان است.»
دكتر ين فام، مدير خدمات دارويى 
اورگون،  علوم  و  سالمت  دانشگاه  در 
مى گويد: «از ميان قشرهايى كه درزمينه 
مراقبت از سالمتى دخيل هستند، قشر 
غالبا جزء در دسترس ترين  داروسازها 

اقشار هستند.»
بنابر نتايج تحقيقى كه در 14 آوريل 
در مجله انجمن پزشكى آمريكا به چاپ 
رسيده است مى توان گفت كه داروسازها 
درمان  به  بيمار  وفادارى  و  تبعيت  در 
و دستورالعمل هاى دارويى نقش بسيار 
مهمى را ايفا مى كند. در اين تحقيق محققان 
تاثير وجود يك داروساز را در درمان افراد 
مبتالبه فيبريالسيون دهليزى موردبررسى 
قراردادند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه 
اگر يك داروساز در درمان و مراقبت اين 
داروهاى  بيماران  باشد،  درگير  بيماران 
و  مى كنند  مصرف  به درستى  را  خود 
داروهاى خود را سر ساعت مى خورند 
و فراموش نمى كنند. بنا بر نتايج اين تحقيق 
مى توان گفت كه دخيل بودن يك داروساز 
در درمان فرد بيمار تاثير بسيار مثبتى بر 
روند خوب شدن بيمار خواهد داشت. 
دكتر مينتو توراخيها، استاديار دانشكده 
و  آمريكا  استنفورد  دانشگاه  پزشكى 
يكى از نويسندگان اين تحقيق مى گويد 
«در اين تحقيق داروسازها بررسى ها و 
تا  مى دادند  انجام  زيادى  بازرسى هاى 
خود  داروى  بيماران  كه  شوند  مطمئن 

را مصرف مى كنند.»
ادامه دارد...

دربـاره اهمـيت 
داروسـازان (1)
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بيشتر بدانيم

بزرگ  مولكول  يك  كربوهيدرات 
بيولوژيك يا ماكرومولكول تشكيلشده از 
اتمهاى كربن، هيدروژن و اكسيژن است. 
اصطالح كربوهيدراتها بيشترين كاربرد 
را در بيوشيمى دارد و در اين رشته معادل 

با «ساكاريدها» به كار مىرود. 
عنوان  غذايى  علوم  در  كربوهيدرات 
يكى از اجزاى اصلى رژيم غذايى است. 
كربوهيدراتها يا ساكاريدها در بيوشيمى به 
چهار گروه مونوساكاريدها، دىساكاريدها، 
تقسيم  پلىساكاريدها  و  اليگوساكاريدها 
و  مونوساكاريدها  عموما  مىشوند. 
با  كربوهيدراتهايى  كه  دىساكاريدها 
بهطور  مولكولى كوچكتر هستند،  وزن 
رايج با عنوان «قند» نامبرده مىشوند. خود 
كلمه ساكاريد نيز از كلمه يونانى ساخارون 

به معناى قند گرفته شده است.
نام مونوساكاريدها و دى ساكاريدها در 
بسيارى موارد به پسوند «وز» (ose) ختم 
مى شود براى مثال قند انگور مونوساكاريدى 
است كه «گلوكوز» نام دارد، قند نيشكر 
دى ساكاريدى است كه «سوكروز» خوانده 
مى شود و قند شير دى ساكاريدى است كه 

به آن «الكتوز» مى گويند.
كربوهيدرات ها نقش هاى متعددى در 
جانداران زنده دارند. پلى ساكاريدها به عنوان 
منبع انرژى (نشاسته و گليكوژن) و به عنوان 
اجزاى ساختارى (سلولز در گياهان و كيتين 

در بندپايان) عمل مى كنند. 
«ريبوز»  كربنى  پنج  مونوساكاريد 
تركيب  (يك  «كوآنزيم ها»  از  جزئى  هم 
شيميايى غيرپروتئينى ضرورى براى فعاليت 
بيولوژيك يك پروتئين كه اغلب آنزيم است) 
شمرده مىشود و هم چارچوب ساختمانى 
RNA را مىسازد. دزوكسى ريبوز - يك 
DNA تركيب مربوط- همين نقش را در

دارد. كلمه كربوهيدرات در علوم غذايى 
و در بسيارى از زمينههاى غيررسمى به 
معناى غذايى است كه بهخصوص غنى از 
كربوهيدراتهاى پيچيده مانند نشاسته (در 
غذاهايى مانند غالت آماده صبحانه، نان و 
پاستا) يا كربوهيدراتهاى ساده مانند قند (در 
غذاهايى مانند آبنباتها، دسرها و مرباها) 

باشد.فيبرهاى غذايى هم كه بهخصوص 
نوعى  فراواناند،  سبزىها  و  ميوهها  در 

كربوهيدرات هستند.
از  يكى  معنا  اين  در  كربوهيدرات ها 
پنج جزء اصلى رژيم غذايى هستند؛ يعنى 
پروتئين ها،  چربى ها،  كربوهيدرات ها، 
ويتامين ها و مواد معدنى. كربوهيدرات ها 
منبع مهمى براى تامين انرژى بدن هستند. 
مصرف  غذاها  در  كه  كربوهيدرات هايى 
مى شود، به اندازه 3,87 كالرى به ازاى هر 
گرم قند ساده و 3,5 تا 4,12 كالرى به ازاى 
هر گرم. پيچيده در اغلب ساير غذاها انرژى 
توليد مى كند . كربوهيدرات ها در بدن به 
گلوكز بدل مى شوند كه در روند متابوليسم 
انرژى الزم براى انجام كاركردهاى بدنى و 
فعاليت جسمى را فراهم مى كند؛ اما كيفيت 
انواع  از  برخى  است؛  مهم  كربوهيدرات 

كربوهيدرات ها بهتر از بقيه هستند.
سالم ترين منابع كربوهيدرات ها شامل 
غالت كامل فراورى نشده يا به طور حداقل 
فراورى شده، سبزى ها و ميوه ها و حبوبات 
هستند- اين مواد غذايى همچنين داراى 
غذايى  فيبرهاى  معدنى،  مواد  ويتامين، 
گياهى  مغذى  مواد  از  مجموعه اى  و 

(phytonutrient) مهم هستند. 
منابع ناسالم تر كربوهيدرات ها شامل نان 
سفيد، پاستاها، نوشابه هاى گازدار و ساير 
غذاهايى بسيار فرآورى يا تصفيه شده هستند. 
اين اقالم حاوى كربوهيدرات هايى هستند 
كه به راحتى هضم مى شوند و ممكن است 
باعث افزايش وزن شوند، از كاهش وزن 
جلوگيرى كنند، يا زمينه ساز بيمارى قلبى 

و ديابت شوند. 
انستيتوى پزشكى آمريكا و با توجه تاثير 
مصرف زياد كربوهيدرات ها بر بيمارى قلبى 
و چاقى توصيه مى كند كه بزرگ ساالن بين 45 
تا 60 درصد از انرژى رژيم غذايى شان را از 
كربوهيدرات تامين كنند. وزارت كشاورزى 
آمريكا و سازمان جهانى بهداشت به طور 
مشترك توصيه مى كنند در اصول راهنماى 
غذايى ملى هدف تامين 65 تا 70 درصد 

انرژى كل از كربوهيدرات ها باشد.
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كربوهيدرات چيست؟

و  والدين  مى گويد  جديد  راهنمايى  اصول 
متخصصان كودكان بايد با بهبود رژيم غذايى 
با  فعاليت جسمى شان  ميزان  افزايش  كودكان 

چاقى كودكان مبارزه كنند.
آكادمى متخصصان كودكان آمريكا، يك گروه 
پيشگام پزشكان در آمريكا اصول راهنماى خود 
درباره چگونگى مقابله ميزان هاى فزاينده اين 
باره را كه بيش از يك دهه پيش منتشرشده بود، 
روزآمد كرده است. اين توصيه هاى روزآمدشده 
دادن  تغيير  به  كه  مى كنند  تشويق  را  والدين 
فعاليت  ميزان هاى  و  كودكان  خوردن  عادات 
جسمى آنان در خانه كمك كنند و بر راهبردهاى 
متكى بر خانواده براى ترغيب سبك هاى زندگى 

سالم تر تاكيد دارد.
براساس گزارش مراكز پيشگيرى و كنترل 
بيمارى هاى آمريكا بيش از يك سوم كودكان در 

اين كشور اضافه وزن دارند يا چاق هستند.
چاقى  با  مقابله  در  پيشرفت هايى  گرچه 
به دست آمده است، ازجمله كاهش ها در ميزان 
چاقى در ميان كودكان در سنين مدرسه، مشكالت 
وزن در كودكان همچنان يك نگرانى بهداشتى 

جدى باقى مانده است.
دكتر دانيل استفن، رئيس كميته تغذيه آكادمى 
آمريكا و صاحب كرسى  متخصصان كودكان 
بيمارى هاى اطفال در دانشكده پزشكى دانشگاه 
كلرادو در دنور در آمريكا گفت:  «هنگامى كه 
چاقى استقرار يابد، درمان كردن آن بسيار مشكل 

مى شود.»
به گفته دانيل ازآنجايى كه درمان كردن چاقى 
زمان بسيارى مى گيرد، پيام اصلى اين مقاله براى 
والدين و متخصصان كودكان اين است كه در 

گام اول بر پيشگيرى از چاقى در كودكان متمركز 
شوند. او يادآور شد كه بسيارى رويكردهاى 
رفتارى مورداستفاده براى درمان كودكان قبال 
چاق شده براى پيشگيرى از چاقى در آنان نيز 

كاربر دارند.
دانيلز گفت: «محيط خانه تاثير بزرگى بر آنچه 
كودكان مى خورد و چگونگى فعال ماندنشان 

ازلحاظ جسمى تاثير دارد.»
براى هم اين است كه اين گزارش كه به طور 
منتشرشده   Pediatrics ژورنال  در  آنالين 
است، اقدامات اساسى كه والدين مى توانند براى 
ترغيب خوردن سالم در خانه و سبك هاى زندگى 

سالم براى خانواده ها را توصيف مى كند.

تغيير دادن رفتارها
اصول راهنماى آكادمى متخصصان كودكان 
اين  كودكان  از چاقى  پيشگيرى  براى  آمريكا 

اصول راهنما را به والدين توصيه مى كند:
� غذاهايى را كه به خانه آورده مى شود، كنترل 
كنيد و به اندازه وعده غذايى متناسب با سن براى 
كودكان توجه داشته باشيد. دكتر دانيلز مى گويد 
اگر غذاهاى سالم در خانه ذخيره شوند، آنگاه 
بچه ها مى توانند انتخاب هاى خوبى درون طيفى 

از غذاهاى توصيه شده انجام دهند.
� مقدار كمتر از نوشابه هاى شيرين شده (شامل 
و  آب ميوه ها  آيس تى ها،  گازدار،  نوشابه هاى 
نوشابه هاى ورزشى) بخريد و به جاى آن كودكان 
را به نوشيدن آب، شير و مقدار محدودى از 

آب ميوه هاى خالص تشويق كنيد.
� غذاهاى سالم را بيشتر در معرض ديد و 
در دسترسى آسان قرار دهيد، غذاهاى با كالرى 

آنها را در پشت  بپيچيد و  بيشتر را در فويل 
قفسه يخچال يا كابينت قرار دهيد

عادات  با  بايد  «والدين  مى گويد:  دانيلز   �
با  رفتارى و ورزش سالم حتى اگر خودشان 
سرمشقى  باشند،  درگير  اضافه وزن  مشكالت 
خوب به عنوان يك مدل رفتارى براى كودكانشان 

ايجاد كنند.»
تفريحات  به  پرداختن  زمان هاى  ميزان   �
نشسته را كاهش دهيد. والدين بايد تلويزيون ها، 
وسايل  و  ويدئويى  بازى هاى  كامپيوترها، 
نيز  و  كودكان  اتاق خواب  از  را  الكترونيكى 
مناطقى از خانه كه خانواده وعده هاى غذايى 
را در آن مصرف مى كنند، در نگهدارند تا از مانع 

عدم تمركز در حين غذا خوردن شوند.
� زمان قرار گرفتن كودكان در برابر صفحات 
نمايش الكترنيكى را براى اغلب كودكان به دو 
ساعت در روز محدود كنيد. دانيلز مى گويد: در 
اغلب موارد زمان قرار گرفتن در برابر صفحه 
نمايش الكترونيكى  screen time با خوردن 
همراهى دارد، بنابراين از دو جهت ضرر مى كند، 
هم  و  مى كند  دريافت  اضافى  كالرى هاى  هم 

غيرفعال است.
� كودكان داراى اضافه وزن را تشويق كنيد تا 
ميزان هاى خوردن و فعاليت جسمى شان (در حال 
فعاليت و نشسته) را به صورت يادداشت هاى 
پايش شخصى روزانه  اشكال  يا ساير  روزانه 
پيگيرى كنند. كودكان و والدين مى توانند همراه 
با يكديگر كار كند و اهدافى را در اين زمينه 
را  كارهايشان  نتايج  و  تعيين  خودشان  براى 
بازبينى كنند و پاداش هاى براى موارد موفقيت در 
دستيابى به اهداف كوچك تعيين كنند.  پاداشى 

كه در اغلب موارد كودكان به دنبال آن هستند، 
گذراند زمان بيشترى با پدر يا مادر در انجام 
دانيلز مى تواند  به گفته  فعاليت است كه  يك 
فعاليت  اين  اگر  باشد،  برد-برد  يك موقعيت 

يك فعاليت جسمى باشد.
� ترتيبى دهيد كه كودكان خواب كافى بكنند. 
پژوهش هاى اخير رابطه ميان چاقى در كودكان 
بررسى ها  داده اند.  نشان  را  ناكافى  خواب  و 
نشان داده اند كه هنگامى كه خواب كودكان به 
افزوده مى شود،  با سنشان  ميزان هاى متناسب 
اضافه وزن  دچار  آن  كه  دارد  كمترى  احتمال 

يا چاقى شوند.
دانيلز مى گويد: «گرچه وا  لدين ممكن است 
اين توصيه هاى بهداشتى را قبال هم شنيده باشند، 
اما عملى كردن اين توصيه ها و واداشتن كودكان 
به انجام آنان ممكن است مشكل باشد.» پيشنهاد 
انتخاب  با  مى توانند  والدين  كه  است  اين  او 
مى توانند  كه  رفتارى  تغييرهاى  اين  از  يكى 
به طور موثرى آن را عملى كنند، شروع كنند 
و از كودك را هنگامى كه اين تغيير رفتارى را 
مى پذيرد، تقدير كنند و اين موفقيت اوليه را 
اساسى براى عملى كردن ساير تغييرات رفتارى 

قرار دهند.
دانيلز تاكيد مى كند كه والدين تاثير زيادى بر 
رفتارهايى دارند كه مى تواند به چاقى كودكان 
متخصصان  و  والدين  كه  زمانى  و  بينجامد؛ 
كودكان براى توجه زودرس به اين شيوه هاى 
پيشگيرى و تقويت آنها مى گذرانند، مى توانند 
براى خانواده ها سودمند باشد و تاثير بزرگى بر 

سالمت طوالنى مدت داشته باشد.
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پايه و اساسى  ممكن است شنيده باشيد كه 
علمى براى توصيه نوشيدن 8 ليوان آب در 
بايد  آب  اندازه  چه  پس  ندارد،  وجود  روز 
نوشيد؟ اين پرسش به  ظاهر سوالى اساسى 

به نظر مى رسد، اما پاسخى قطعى ندارد.
در واقع، اين موضوع كه ما اطالعات چندانى 
درباره رابطه هيدراتاسيون (ميزان آب بدن) و 
سالمت درازمدت نداريم، شگفت آور است، 
به خصوص اينكه آب ماده مغذى است كه ما 
بدون آن بيش از چند روز زنده نمى مانيم (ما 
بدون  بسيار طوالنى تر  براى مدت  مى توانيم 
كالرى، كربوهيدرات يا ويتامين هاى ضرورى 
زنده بماند). بخشى از اين خال اطالعاتى ناشى 
از اين واقعيت است كه اجماعى علمى درباره 
«هيدراتاسيون بهينه» وجود ندارد و هيچ كس 
روش كاملى براى ارزيابى وضعيت مايعات بدن 
در اختيار ندارد. همچنين داده هاى قابل اعتمادى 
دراين باره وجود ندارد كه افراد به طور ميانگين 
چه اندازه آب و مايعات كلى بايد بنوشند، زيرا 
بررسى هاى اندكى وجود كه به طور روشمند 

اين وضعيت را ارزيابى كرده باشند.
توصيه هايش  آمريكا  پزشكى  انستيتوى 
درباره دريافت آب را در سال 2004 روزآمد 
كرد و ميزان دريافت كافى آب براى بزرگساالن 

19 ساله و باالتر را 2/7 ليتر (حدود 11 
فنجان) و 3/7 ليتر براى مردان (حدود 

16 فنجان)  تعيين كرد؛ اما اين راهنماها 
در  آب  دريافت  ميانگين  بيانگر 

جمعيت آمريكا هستند، نه نياز 
بهينه براساس پيامدهاى واقعى 
در  كه  همچنان  و  بهداشتى 
مقادير  اين  شد،  ذكر  باال 
ناكافى  داده هايى  براساس 

تعيين  شده اند.
و اين توصيه ها فقط به 
آب خالص اشاره ندارند. آنها 
مقدار كل دريافت مايعات از 
همه نوشابه ها (از جمله قهوه و 

چاى) و نيز غذاها را در نظر دارند. حدود 20 
درصد نياز آب روزانه ما از ميوه ها، سبزى ها، 
گوشت ها و ساير غذاها تامين مى شود و به  
ماندن  براى هيدراته  افراد  اغلب  اين  ترتيب 
نياز به نوشيدن 11 تا 16 فنجان مايع در هر 

روز ندارند.
اصول راهنماى اروپايى منتشرشده در سال 
2010 در اين باره محافظه كارانه تر هستند. اين 
ليتر مايعات كلى  ميانگين 2  راهنما دريافت 
(حدود 8 فنجان) در زنان و 2/5 ليتر (حدود 
11 فنجان) را در مردان توصيه مى كند و در 
دريافتى  مايعات  كل  مقصود  هم  مورد  اين 
اين  است.  غذاها  و  نوشيدنى ها  مجموع  از 
اختالف ميان توصيه هاى آمريكايى و اروپايى 
ايده اى در اين باره به شما مى دهد كه باتوجه 
تغييرپذيرى بسيار نيازها فردى، چقدر مشكل 
است كه هدف هايى درباره هيدراتاسيون براى 

كل جمعيت تعيين كرد،
هردوى اين دو مجموعه اصول 

راهنما افرادى را هدف قرار مى دهند كه ميزان 
متوسطى فعاليت جسمى در آب وهواى معتدل 
دارند. ورزشكاران ممكن است نيازهاى بسيار 
باالترى به مايعات داشته باشند، به خصوص اگر 
در محيط بيرون در آب وهواى گرم و مرطوب 
تمرين كنند. ورزشكاران قهار در شديدترين 
شرايط تا حداكثر 5 ليتر آب در روز را از راه 
عرق از دست مى دهند و نياز به نوشيدن مقدار 
معادل مايع براى جايگزينى اين از دست رفتن 

مايعات دارند.
موارد  اغلب  براى  ادرار  حجم  و  رنگ 
به طورمعمول شاخص هاى خوبى براى تعيين 
وضعيت هيدراتاسيون هستند. علت اين است 
كه بدن ما خودش را با مقادير متغير مايعات 
دريافتى با تنظيم غلظت ادرارى كه كليه هايمان 
توليد مى كند، تطبيق مى دهد. اگر ادرار به رنگ 
زرد روشن يا كاهى باشد، نشانه خوبى از اين 
است كه شما به مقدار كافى مايعات نوشيده ايد. 
مانند  تيره اى  ادرار شما رنگ  اگر 

آب سيب داشته باشد يا مقادير اندك ادرار با 
احتماال دزهيدراته  داريد،  زيا  فواصل زمانى 

هستيد (ميزان آب بدنتان كافى نيست).
اگر دزهيدراته (بدنتان كم آب باشد) باشيد، 
اما به سرعت حجم زيادى آب بنوشيد، بدن 
به ادرارى كم رنگ و رقيق شده توليد خواهد 
كرد، هرچند كه ممكن است هنوز ذخاير آب 
مكمل ها  از  برخى  باشد.  نشده  بازيابى  بدن 
شما  كه  شوند  باعث  مى تواند  نيز  داروها  و 
براى چندين ساعت پس از مصرف آنها ادرار 

تيره ترى توليد كنيد.
دزهيدراتاسيون (كم آبى بدن) شديد عواقب 
وخيم بهداشتى دارد، اما حتى دزهيدراتاسيون 
باشد.  آسيب رسان  است  ممكن  نيز  خفيف 
پژوهش نشان مى دهد كه از دست دادن فقط 
و  طبيعى  حالت  در  بدنى  وزن  از  درصد   2
با هيدراتاسيون مناسب مى تواند به خستگى، 
اشكال در تمركز، سردرگمى و اختالل خلق وخو 
بينجامد. دزهيدراتاسيون همچنين ممكن است 
باعث سردرد شود و نوشيدن مقدار كافى آب 
ممكن است اين نوع سردردها را در طول چند 

ساعت برطرف كند. 
يك بررسى در مبتاليان به ميگرن نشان داد كه 
نوشيدن 1/5 ليتر اضافى آب در روز شدت و 
مدت سردردها را كاهش مى دهد، هرچند كه 
بر شمار كلى سردردها تاثيرى نمى گذارد. 
عامل  يك  همچنين  بدن  كم آبى 
سنگ هاى  براى  عمده  خطرساز 
از  آمريكا  در  كه  است  كليوى 
هر 11 نفر بزرگسال يك نفر 
را گرفتار مى كنند (ميزان شيوع 
آنها در 15 سال گذشته دو برابر 
شده است). نوشيدن مقدار 
كافى آب اقدامى اساسى براى 
پيشگيرى از عود سنگ كليه 
به خصوص در ماه هاى داغ 

تابستان است.
ادامه دارد...

نكاتـى سـاده بـراى رسـاندن مايعـات به بـدن در تابسـتان (1)

راهنماى جديد مقابله با چاقى كودكان

سبك زندگى مناسب براى 
كاهش وزن نسل بعد

ال ن ا خان ا خ ك
خ ك غذا ا ف اشد

كه بهطور روشمند 
ده باشند.

توصيههايش  يكا 
سال 2004 روزآمد 
ب براى بزرگساالن 
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تصويرروز

دياليزى  بيماران  مناسب  قيمت  با  صفاقى  دياليز  سرم هاى  عرضه  و  توليد  با 
ايسنا مى شوند.        خالص  دياليز  مراكز  در  حضور  دشوارى هاى   از 

آكادمى چشم پزشكى آمريكا (AAO) جايزه "Achievement Award " سال 2015 
خود را به دكتر عليرضا الشيئى، عضو هيات علمى گروه چشم پزشكى دانشگاه علوم 
پزشكى تهران، دكتر عليرضا برادران رفيعى از دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى و 
 دكتر محمد مهدى پرورش اعطا كرد.          ايسنا

  ليلى خرسند

سينا مشار فوق تخصص و جراح قلب و 
عروق است. او كه در آلمان درس خوانده، 
مدتى هم آنجا طبابت مى كرد. اما چند سالى 

است كه به ايران برگشته:
 بيمارانتان در فضاى اجتماعى در كنار 
اين كه گفته اند از كارتان راضى هستند، 
توصيف جالبى از شخصيت شما كرده اند؛ 
انسان سالم، با اعتماد به نفس و چيره دست.  
چه كار كرده ايد كه اين رضايت وجود 

دارد؟
من كارى نكرده ام جز انجام وظيفه. بيمار وقتى 
پيش من مى آيد، همه بيمارى و مشكالتش 
را هم پيش من مى آورد. من به عنوان پزشك 
وظيفه دارم مسايل و دردهايش را در كمال  
آرامش درمان كنم. يكى از راه هاى درمان 

هم همين روحيه دادن است. 
 شما سال ها در آلمان طبابت مى كرديد، 

چطور شد كه به ايران برگشتيد؟
سال ها اين فكر بازگشت به ياد و احترام پدرم 
كه اصرار داشت من به ايران برگردم، در ذهنم 
بود. پدر كه فوت كرد، متعهد شدم به قولى كه 
داده بودم عمل كنم. من در بيمارستان آلبرتينن 

هامبورگ قراداد داشتم و كارم خوب بود. اما 
اين تعهد من را به ايران برگرداند. پرفسور 
بريزى هم كه نقش پدرخوانده من را داشت، 
راه بازگشت من به آلمان را باز گذاشته بود. 
قرارداد دو سال آخر من طورى بود كه اول 
هر ماهى كه مى خواستم، مى توانستم سركار 
برگردم. اما او هم روحيات من را مى شناخت. 
به جايى رسيدم كه دوست داشتم آموخته هايم 

را در اختيام مردمم بگذارم. 
 پشيمان نيستيد؟

من االن خوشبخت  هستم. تشكيل خانواده 
داده ام و يك دختر دارم. 

 برنامه داريد كه او هم خارج از ايران 
تحصيل كند؟

فعال پنج سال و شش ماه بيشتر سن ندارد. 
من نمى توانم براى او تصميم بگيرم. ولى 
اين را مى دانم هيچ جايى بهتر از آغوش 

گرم خانواده نيست. 
 با توجه به آلودگى هوا و شرايط اقتصادى 
و استرس هايى كه وجود دارد، ناراحتى 
قلبى بين مردم شايع است. شما به عنوان 
متخصص چه كار مى كنيد كه قلب سالمى 

داشته باشيد؟ 
مسايل متعددى در بيمارى هاى قلبى دخيل 

هستند. يكى از داليل مسائل ژنتيكى است 
كه دست ما نيست. اما اين را همه مى دانند 
كه قلب سالم، در بدن سالمى است كه فكر 
سالم و روح شادى دارد. تغذيه ناسالم، استرس 
زياد و.. اين بيمارى را بيشتر مى كند. مردم به 
ورزش توجه اى نمى كنند. در اروپا ورزش 

جايگاه ويژه اى در زندگى مردم دارد. 
 در خانواده خودتان اين مسايل را رعايت 

مى كنيد؟
دخترم انواع و اقسام ورزش ها را انجام مى دهد. 

خودمم سال هاست كه ورزش مى كنم. از 
مى كردم.  سواركارى  سالگى  دوازده  يازده 
كه  دويدن  و  پياده روى  دوچرخه سوارى، 
برنامه  در  هستند،  ورزش ها  ارزان ترين 
زندگى من است. پياده روى در طبيعت را 
خيلى دوست دارم. در آلمان بيمارى قلبى 
مختص سنين باالست، اما متاسفانه در ايران 
براى سنين متوسط است. حيف است كه 
روبرو  مشكل  اين  با  مردم  سالگى  از 40 
شوند. يكى از برنامه هاى من اين است كه 
ساعت هايى را براى بودن كنار خانواده در 
نظر بگيرم. ضيق وقت بهانه اى براى مديريت 
نكردن زمان است. مى شود همه اين كارها 

را با هم انجام داد. 
اهميت  چقدر  شما  زندگى  در  پول   

دارد؟
به اندازه اى كه زندگى بى نيارى را براى من 
فراهم كند. هر كسى بايد خواسته هاى معقولى 
داشته باشد. ما پزشكان خيلى زحمت كشيده ام 
تا به جايى كه هستيم برسيم و حقمان هست 
كه زندگى خوبى داشته باشيم. اما اين به 
شرطى است كه يادمان باشد كه بقيه هم 
زحمت مى كشند. مهم اين است كه اخالقيات 

را رعايت كنيم.

 ترجمه: مليكا بهزادى

اوتيسم  برجسته  محقق  يك  جسد 
واكسيناسيون  جدى  مخالفان  از  و 
در  رودخانه اى  در  گذشته  هفته 
شمال كاليفرنيا پيدا شد. يك ماهيگير 
عصر روز جمعه هفته گذشته، جسد 
برداستريت جفرى  جيمز   دكتر 
(James Jeffery Bradstreet) را در 
رودخانه براود در روستاى چيمنى راك 
شمال كاليفرنيا پيدا كرد. به گزارش 
دابليو. اچ. ان. اس.، بر اساس ادعاى 
شاهدان در قفسه سينه دكتر برداستريت 
اثر يك گلوله مشاهده شده است كه به 
نظر مى رسد خود او به سينه اش شليك 
كرده است. تحقيقات در خصوص 
دليل مرگ اين پزشك ادامه دارد و 
منتشر  به زودى  كالبدشكافى  نتايج 

خواهد شد. 
دكتر برداستريت در شهر بافورد 
ايالت جورجياى آمريكا به تحقيقات 
مستقل با موضوع درمان كودكان مبتال 
با  مرتبط  موضوعات  و  اوتيسم  به 
رشد  اختالالت  و  اعصاب  علوم 

مشغول بود. 
بنابر گزارشهايى كه منتشر شده 
او  پزشكى  تحقيقات  مركز  است، 
«مسموميت جيوه» را ابداع كرده و 
فلزات سنگين  كه  بود  باور  اين  بر 
كودكان  در  اوتيسم  سبب گسترش 
پس ازاينكه  پزشك  اين  مى شود. 
عالئم بيمارى در فرزند خودش در 
پى واكسيناسيون هايى كه دريافت كرده 
بود آشكار شد، تالشش را براى پيدا 

كردن عامل اين بيمارى ادامه داد. 
دكتر برداستريت مدتى پيش در 
«بيمارى  بود:  كرده  اظهار  اجالسى 
اوتيسم بيش از مدرسه پزشكى به 
من آموخته است.» دكتر برد استريت 
مدارك تخصصى خود را در دادگاه 
از  كه  خانواده هايى  بابت  فدرال 
بودند،  ديده  آسيب  واكسيناسيون 

ارائه داده بود.

مـرگ مشـكوك 
محقـق اوتيـسـم

خبــر

چهارشـنبه 10 تيـر/ 1 جـوالى/ 14 رمضـان
 10 تير 1359خورشيدى: نام «شير و خورشيد سرخ» به هالل احمر تغيير يافت 

از  اسالمى  كشورهاى  ديگر  مانند  نيز  ايران  و 
است  جالب  كرد.  استفاده  احمر  هالل  نشان 
در  سرخ  صليب  جهانى  فدراسيون  كه  بدانيد 
جواب نامه رسمى دولت موقت، اعالم كرد كه 
به  سرخ»  خورشيد  و  «شير  آرم  از  استفاده 
شكلى انحصارى در اختيار ايران است و اگر 
اين  از  استفاده  به  تمايلى  ايران،  نظام سياسى 

آرم ندارد، اين حق ملغى نمى شود.
تلقيح  نخستين  1796ميالدى:  جوالى   1  
آزمايشى واكسن ابله توسط ادوارد جنر انجام 
شد. اين اقدام در آن زمان، مخالفان بسيارى 
كاريكاتور  اين  در  كه  همان طور  و  داشت 

كه  بودند  معتقد  مردم  مى بينيد،  جنر  با  همزمان  پاريسى  رزونامه هاى  به  مربوط 
آنها صفات حيوانى  به  به خون گاو، ممكن است  از فراورده اى مربوط  استفاده 

منتقل كند. 
 1 جوالى 1818ميالدى: ايگناز فيليپ زملوايس، پزشك آلمانى-مجارستانى 
مواد  از  استفاده  و  كرد  پيدا  را  زايمانى  تب  عامل  زملوايس  آمد.  دنيا  به 
ضدعفونى كننده در جريان اقدامات درمانى را 

متداول ساخت.
 1 جوالى 1934ميالدى: نخستين 
 X عكسبردارى تمام بدن توسط اشعه

انجام شد.
آلفرد  ميالدى:   1941 جوالى   1  
فارماكولوژيست  گيلمن،  گودمن 
آمريكايى و از برندگان نوبل پزشكى 
1994 به دنيا آمد. اين جايزه به دليل 
كشف پروتئين G و نقش آن در انتقال 
مارتين  و  او  به  سلولى  بين  پيام هاى 

رادبل، تعلق گرفت.

تقـويـم

 صاحب امتياز موسسه فرهنگى ابن سيناى بزرگ
 مديرمسوول اميرعباس فتاح زاده

 چاپ: شركت رواق روشن مهر
 توزيع: پيام رسان پيروز

«خدايا به ما ظرفيت و لياقتى عطاكن كه بتوانيم ناشر بخشى 
از خيرى باشيم كه تو اراده كرده اى در هستى نشر يابد»

 تيراژ: 20/000 نسخه زير نظر شوراى سردبيرى
 نشانى: تهران، خيابان دكترشريعتى، روبروى ميرداماد،كوچه نيك، پالك9

atgci_sepid@yahoo.com :پست الكترونيك 
 تلفن روابط عمومى:22887355-6 

 سازمان آگهى ها: 24581112 

جشن گلريزان سازمان بهزيستى با حضور خيرين، وزراى كار و بهداشت در شير خوارگاه 
 آمنه برگزار شد.                     تسنيم

گفت وگوى خودمانى با سينا مشار، فوق تخصص جراحى قلب و عروق

هيچ جايى بهترازآغوش گرم خانواده نيست
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عقب نشينى غرب از در خواست بازرسى غير متعارف 
يك مقام ارشد آمريكايى در عقب نشينى آشكار از مواضع گذشته واشنگتن در قبال ايران خبر 
داد و گفت : «نقطه آغاز كار ما راه يافتن به مراكز نظامى نيست چون آمريكا هم اجازه دسترسى به 
همه مراكز نظامى اش را نمى دهد.» خبرگزارى فرانسه در اين زمينه گزارش داد كه ايران تاكنون 
واكنشى به اين سخنان نداشته اند اما بارها اعالم كرده است كه با ارايه دسترسى هاى فرا پادمانى 

مخالف است و تحت هيچ شرايطى اجازه دسترسى به مراكز نظامى حساس را نمى دهد.

ديپلماسى
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  مقطع فعلى شرايط ممتازى براى صنعتى شدن است
اسحاق جهانگيرى ديروز در آيين بزرگداشت روز صنعت و معدن كه در سالن اجالس سران 
برگزار شد، گفت: «بايد دولت و بخش خصوصى با همدلى و همراهى، مسير دستيابى به صنعتى 
شدن كشور را به سرعت پيش بگيرند.  مقطع فعلى شرايطى ممتاز براى صنعتى شدن كشور است 
كه براى تحقق آن بخش خصوصى بايد ميدان دار اصلى اقتصاد كشور باشد. صنعتى شدن احتياج به 

پيش نيازهايى دارد  و آن، به رسميت شناخته شدن بخش خصوصى كارآمد است.»

سياسـت
مهم ترين تحوالت مذاكرات 

هسته اى ايران و گروه 5+1 
از تفاهم لوزان تاكنون؛ 

آمريكا و هم پيمانان غربى اش در 13 فروردين 
و در راستاى مذاكرات هسته اى به چارچوب 
كلى توافق با ايران دست يافتند تا بتوانند مسير 
 فراروى خود تا ضرب االجل نهايى 30 ژوئن 
(9 تير) را فراهم كنند. در توافق 13 فروردين يا 
به تعبير بهتر «تفاهم لوزان» مقرر شد ايران برنامه 
هسته اى خود را محدود كند و در مقابل طرف غربى 
متعهد به لغو تحريم هاى بين المللى عليه ايران شد. 
اما تاكنون اين موضوع كه چه زمانى بايد تحريم ها 
لغو شود در هاله اى از ابهام باقى مانده است و به يكى 
از نقاط اختالف مذاكره كنندگان ايرانى با طرف 
غربى تبديل شده است. از سوى ديگر همچنان 
مشخص نشده است كه توافق تا چه زمانى پايدار 
خواهد ماند يا اينكه به تازگى غربى ها با ابتكار 
آژانس بين المللى سوژه بازرسى از تاسيسات 
نظامى را مطرح كرده اند و خواستار بازجويى از 
دانشمندان هسته اى و مقام هاى نظامى مرتبط با 

پرونده هسته اى ايران شده اند.
در زير برنامه زمانى مهم ترين تحوالت رخ داده 
از زمان دستيابى به تفاهم لوزان (تفاهم بر سر 
چارچوب ها) كه تاثير خاصى بر مذاكرات كنونى 

گذاشته است را مشاهده مى كنيد:
2 تير (23 ژوئن): رهبر انقالب اسالمى خواستار 
لغو تحريم ها در زمان امضاى توافق شدند. آيت اهللا 
خامنه اى، رهبر انقالب اسالمى، در ديدار مسئوالن 
تحريم هاى  كردند:  تاكيد  نظام،  كارگزاران  و 
اقتصادى، مالى و بانكى چه مربوط به شوراى 
امنيت سازمان ملل، چه كنگره و چه دولت آمريكا 
بايد به طور فورى هنگام امضاى موافقتنامه لغو و 
باقى تحريم ها نيز در فواصل معقول برداشته شود. 
عالوه بر اين، رهبر معظم انقالب مخالفت قاطع 
خود با «بازرسى هاى غير متعارف، پرس وجو از 
شخصيت هاى ايران و بازرسى از مراكز نظامى» را از 

خطوط قرمز هسته اى اعالم كردند.
26 خرداد (16 ژوئن): آمريكا از امكان كاهش 
تحريم هاى ايران پيش از برداشته شدن كامل آن 
خبر داد. «جان كرى» وزير امورخارجه آمريكا 
در سخنانى گفت: دولت آمريكا آمادگى دارد تا 
تحريم هاى ايران را كاهش دهد و اين در حالى است 
كه دانشمندان هسته اى ايران بيش از يك دهه به طور 

محرمانه بر روى برنامه هسته اى كار كرده اند.
11 خرداد (1 ژوئن): ذخيره اورانيوم ايران افزايش 
داشته است. بازرسان آژانس بين المللى انرژى 
اتمى در گزارشى اعالم كردند كه ذخاير سوخت 
هسته اى ايران در مدت 18 ماه گذشته از مذاكرات 
هسته اى به ميزان 20 درصد افزايش يافته است و 
اين در حالى بود كه «باراك اوباما» رئيس جمهورى 
آمريكا پيش از ان اعالم كرده بود كه توانسته است 
در مذاكرات، برنامه هسته اى ايران را محدود كند. 
گزارش افزايش ذخاير سوخت هسته اى ايران در 
گزارش پايان ماه مى آژانس بين المللى انرژى اتمى 

ثبت شده است.
6 خرداد (27 مى): اصرار فرانسه بر بازرسى از 
تاسيسات هسته اى و مراكز نظامى. «لوران فابيوس» 
وزير امورخارجه فرانسه برخالف سخنان مقام 
معظم رهبرى كه اعالم كردند اجازه نخواهند داد 
بازرسان آژانس از دانشمندان هسته اى و مراكز 
نظامى بازجويى و بازرسى كنند، همچنان بر مواضع 
قبلى خود پافشارى كرد و گفت: «اگر ايران اجازه 
بازرسى از تاسيسيات هسته اى و مراكز نظامى را 
ندهد پاى هيچ توافقى را امضا نخواهد كرد.» دولت 
فرانسه در ميان ديگر كشورهاى عضو گروه 5+1 به 
اتخاذ مواضعى سخت گيرانه معروف است و سال 
پيش نيز با كارشكنى مانع از دستيابى به توافق نهايى 

ژنو شد.
23 ارديبهشت (13 مى): تهديد عربستان به 
رقابت هسته اى با ايران. پادشاهى عربستان و برخى 
كشورهاى عرب حوزه خليج فارس تهديد كردند 
كه اگر در مذاكرات هسته اى به ايران اجازه افزايش 
توان غنى سازى اورانيوم و يا حفظ آن داده شود، 
وارد رقابت هسته اى خواهند شد. دو روز پس 
از اعالم اين خبر، «باراك اوباما» رئيس جمهورى 
آمريكا وعده داد كه از كشورهاى عربى در مقابل 
حمالت موشكى احتمالى، تهديدات دريايى و 

حمالت سايبرى حمايت خواهد كرد.
17 ارديبهشت (7 مى): كنگره آمريكا اليحه اى 
ضد ايرانى را به راى گذاشت. برطبق اين اليحه 
به كنگره اجازه داده مى شود تا بر توافق هسته اى 
ميان ايران و قدرت هاى جهانى نظارت كند. اكثر 
نمايندگان كنگره با اين اليحه موافقت كردند.
اين موضوع ازجمله موارد نادرى بود كه منجر به 
حصول توافق بر موضوعى خاص ميان دو حزب 
دموكرات و جمهورى خواه آمريكا شد. برطبق 
اين قانون، دولت «اوباما» موظف است متن توافق 
نهايى به همراه ضمايم محرمانه را براى تاييد به 
كنگره ارائه كند و كنگره بايد ظرف مدت 30 روز 
درباره آن نظر دهد و تحريم ها را لغو و يا تمديد 

كند.

وزير امور خارجه صبح ديروز پس از ورود به وين 
از همراهى على اكبر صالحى و حسين فريدون 
در اين مرحله از مذاكرات ابراز خشنودى كرد و 
گفت: «بسيار خوشحالم كه فرصتى پيش آماده 
است تا با آقاى صالحى و آقاى فريدون مذاكرات 
به  ادامه دهيم. احساس مى كنم مذاكرات  را 
مرحله بسيار حساسى رسيده و در اين مرحله 
با اراده سياسى و عزم و كار فراوان امكان پيشبرد 

كار وجود دارد.»
وى افزود: «حضور جناب دكتر صالحى به ما 
دراين زمينه كمك مى كند. از اين كه بعد از يك 
دوره طوالنى نقاهت، سالمتى خود را به دست 
آوردند، بسيار خوشحالم. ايشان مى توانند در 

بسيارى موارد راه گشا باشند.»
رييس تيم مذاكره كننده ايران گفت: «آن چه بيش 
از هرچيز نياز است در واقع اراده سياسى طرف 
مقابل است كه كار را براى رسيدن به يك سرانجام 

قابل قبول و پايدار آسان مى كند.» 
ظريف تاكيد كرد: «مردم ايران تنها توافقى را 
خواهند پذيرفت كه عادالنه، متوازن و بر اساس 
عزت ملى و حقوق ملت باشد. فكر مى كنم اين 
واقعيت را طرف مقابل هم درك كرده كه بدون 

يك توافق خوب و بدون شناسايى حقوق مردم 
ايران رسيدن به يك توافق دراز مدت امكان پذير 

نيست.»
وى در پاسخ به اين سوال كه با توجه به زياده 
خواهى هاى روز افزون غربى ها فكر مى كنيد تا 
چه حد مى توان دسترسى به توافق جامع اميدوار 
بود، گفت: «ما هميشه گفتيم كه مواضع مذاكراتى 
همه  باشد.  منطقى  توزان  يك  اساس  بر  بايد 
مسوالن ايران گفته اند كه آماده يك مذاكره و داد 

و ستد معقول و منطقى هستند.
وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: «مقام معظم 
رهبرى هم به همين نكته اشاره كردند. بر همين 
بگيرد  است صورت  قرار  توافقى  اگر  اساس 
بايد بر اساس هم مواردى باشد كه طرف غربى 
مى پذيرد و هم مواردى باشد كه ما مى پذيريم. 
من فكر مى كنم بايد مبناى آن توافق لوزان باشد. 
در اين صورت امكان رسيدن به راه حل وجود 

دارد.
به سوالى درباره محورهاى  پاسخ  ظريف در 
مورد اختالف گفت: «يك متن مذاكراتى به نتيجه 
نمى رسد مگر اينكه همه مواردش مورد بررسى 

قرار بگيرد و ما بايد اين مرحله را طى كنيم.»

ظريف در بدو ورود به وين

مذاكـرات به مرحـله
 بسـيار حسـاسى
رسـيده  اسـت

 معاون ارتباطات و اطالع رسانى دفتر 
رييس جمهورى درباره ضيافت افطارى 
در  رسانه  اصحاب  با  جمهورى  رييس 
هاى  سايت  برخى  تهديدات  به  پاسخ 
خبرى نوشت: «اجازه نمى دهيم كسى با 
تهديد، كنار منتخب مردم عكس يادگارى 

بگيرد.»
 شكست هاى سنگين گروه تروريستى 
- تكفيرى داعش در شهر بيجى در استان 
صالح الدين عراق، هزاران نفر از اعضاى 
را  گروه  اين  اعضاى  نيروهاى  خانواده 
است.اخبار  كرده  موصل  استان  روانه 
از  نفر  هزاران  كه  است  دريافتى حاكى 
خانواده هاى داعشى از بيجى و تكريت 
مناطقى  در  و  شده  موصل  استان  روانه 
چون برتله، بازوايا، طهراوا، الموفقيه و 
مستقر  نينوى  استان  همچنين  و  الغدير 

شده اند.
  جاش ارنست، سخنگوى كاخ سفيد 
احتمال  درباره  خود  خبرى  نشست  در 
تمديد مذاكرات هسته اى ايران و گروه 
پيش بينى  حاضر  حال  «در  گفت:    ،5+1
مى شود كه اين مذاكرات پس از ضرب 
األجل 30 ژوئن نيز ادامه يابد اما اين به 
مذاكرات  رسيدن  بن بست  به  معنى 

نيست.»
درباره  نگهبان،  شوراى  سخنگوى   
عضويت اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 
انتخابات  بر  نظارت  مركزى  هيئت  در 
گفت: «در قوانين عادى اعالم شده است 
كه عضو شوراى نگهبان در مقام نظارت 
انتخابات  كانديداى  اگر  انتخابات،  بر 
باشد، حق نظارت در آن حوزه را ندارد؛ 
قاعده اى  خبرگان،  عضو  مورد  در  اما 

نداريم.»
 امير دريادار حبيب اهللا سيارى فرمانده 
نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى 
كشور  به  نظامى  هيئتى  صدر  در  ايران 
منظور  به  سفر  اين  كرد.  سفر  روسيه 
نيروى  فرماندهان  اجالس  در  حضور 
دريايى كشورهاى حاشيه درياى خزر و 
بازديد از نمايشگاه توانمندى هاى دفاعى 

روسيه صورت گرفته است.
و  ملى  امنيت  كميسيون  رئيس  نايب   
سياست خارجى مجلس با تاكيد بر اينكه 
نبايد انتقادات به مذاكرات جنبه تخريبى 
و كوبنده داشته باشد، گفت: «با وجودى 
كه در گذشته اى نه چندان دور اظهارات 
توهين آميزى به تيم مذاكره كننده و وزير 
امور خارجه مطرح مى شد اما با بيانات 
اخير مقام معظم رهبرى نبايد صدايى جز 
حمايت منعكس شود و ديگر دلواپسان 
حجت  نشوند.»  مادر  از  مهربان تر  دايه 
در  سبحانى  والمسلمين حسين  االسالم 
خصوص مصوبه مجلس در مورد طرح 
الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق 
هسته اى ملت ايران و به دنبال آن مخالفت 
دولت با اين مصوبه، گفت: «اين مصوبه 
يكى از مطالبات مردم از مجلس بود كه 
از  يكى  عنوان  به  مى توان  مجوع  در 
مسائل  در  مجلس  خوب  مصوبات 

بين المللى از آن نام برد.»
 حسين موسويان مذاكره كننده پيشين 
هسته اى ايران با بيان اينكه براى تهران و 
واشنگتن فقط يك انتخاب و آنهم مسير 
ديپلماسى وجود دارد، گفت كه طرفين 
متناظر  درباره  مذاكره  حال  در  وين  در 
بودن اقدامات ايران و برداشتن تحريم ها 
كنند.  توافق  آن  روى  بايد  كه  هستند 
تارنماى تلويزيون فرانسه نوشت: «توافق 
اگر  حتى  است،  نزديك  هسته اى 
همسايگان ايران و برخى تمايلى به آن 
نداشته باشند.»  ژك دووو در گزارشى كه 
با عنوان آيا ايران به سمت پايان تحريم 
 France TV info در  رود؟  مى  ها 
منتشر شده است، نوشت: «مذاكرات ميان 
اختالفات  رفع  نقطه  به  ايران  و  غرب 
رسيده است.» غربى ها دسترسى آژانس 
بين المللى انرژى هسته اى را به پايگاه هاى 
نظامى مى خواهند.  از جمله  و  هسته اى 
اين در حالى است كه رهبر عالى ايران 
اين خواسته را به ويژه در مورد پايگاه هاى 

نظامى رد مى كند.»
 سردار رسول سنايى راد، معاون سياسى 
سپاه با اشاره به ضرورت حفظ عزت و 
ايران در مذاكرات هسته اى  شان ملت 
اظهار داشت: «حفظ خطوط قرمز نظام 
اين  توافقى  گونه  هر  در  و  است  مهم 
اصول بايد رعايت شود، حتى اگر قرار 
باشد ايران و 1+5 در دوره مشخص شده 
به توافق نرسند هيچ اتفاق خاصى نيفتاده 
كه  است  سياسى  بازى  نوعى  اينها  و 

آمريكايى ها دنبال مى كنند.»

آنا: سخنگوى دولت از تشكيل ستاد تنظيم بودجه سال 95 خبر داد 
و گفت: با توجه به اينكه همچون دو سال گذشته دولت مقيد است 
در راستاى احترام به قانون در وقت مقرر اليحه بودجه را به مجلس 

تقديم كند.»
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگى با خبرنگاران اظهار كرد:«با اين 
وجود برنامه زمان بندى و ستاد اصلى شوراى راهبردى بودجه ريزى 
هزينه يابى،منابع،  ترتيب  به  كارگروه   5 شامل  عملكرد  بر  مبتنى 

بخشى،منطقه اى و مرتبط با شركت هاى دولتى را تشكيل داده است.»
وى در مورد آخرين وضعيت بازار كار ايران اظهار كرد: «در اين باره 
گزارشى ارائه مى دهم كه مقايسه اطالعات مربوط به بهار 1393 نسبت 
به بهار 1394 است.در اين راستا و بر طبق اين گزارش در بهار 1394 نرخ 
فعاليت حدود يك درصد افزايش پيدا كرده يعنى از 37 درصد در بهار 93 
به 38 درصد در بهار 94 تبديل شده است. جمعيت بيكار ما از 2 ميليون 
و 530 هزار و 64 نفر در بهار 93 ، به 2 ميليون و 647 هزار و 233 نفر، در 

بهار 94 افزايش پيدا كرده است.»
سخنگوى دولت گفت: «تعداد شاغلين كشور در بهار 93، 21 ميليون 
و 107 هزار و 245 نفر بوده كه اين تعداد در بهار سال 94 به 21 ميليون 
و 861 هزار و 836 نفر رسيده است. در واقع تعداد شاغلين در بهار 94 
نسبت به بهار 93، 754 هزار و 591 نفر افزايش يافته است. اكنون 11 
استان كشور داراى نرخ بيكارى يك رقمى است و نرخ بيكارى كل از 

10/7 درصد در همين حد 10/7 درصد است.»
نوبخت درباره ضيافت افطارى رئيس جمهورى با فعاالن سياسى و 
همچنين روحانيون و حواشى كه در اين دو ميهمانى به وجود آمد، اظهار 
كرد: «به جاى مراسم افطار بهتر است بگوييم دو گردهمايى شكل گرفت 
كه در اثر نوع نگاه رئيس جمهورى بود. رئيس جمهورى معتقد است 
كه بايد از همه ظرفيت هاى داخلى فارغ از نگاه سياسى استفاده شود و 
از اين روز از همگان براى شركت در اين دو گردهمايى دعوت شد.» 
سخنگوى دولت در ادامه درباره پيشنهاد يكى از فعاالن سياسى مبنى بر 
اينكه «مركز مذاكره ملى ايجاد شود»، گفت: «انجام كار رسمى در اين 
زمينه ضرورى به نظر نمى رسد ولى بايد شرايطش فراهم شود تا افراد 
به جاى اينكه پاسخ يكديگر را در روزنامه ها بدهند كنار هم بنشينند و با 
هم صحبت كنند. گفت وگوهاى ملى را براى افزايش امنيت ملى و اتحاد 
ملى نافذ مى دانيم.» وى افزود: «انتظار از گردهمايى هاى اين چنينى اين 
است كه وقتى نگاه هاى متفاوت حضور دارند حرف هاى متفاوت نيز 
بزنند و انتظار حداقلى نيز اين است كه همه اين حرف هاى متفاوت هر 
چقدر كه با نظر ما تفاوت دارد شنيده شود. رئيس جمهورى نيز همگى 
اين حرف ها را شنيد. اين جلسات نمادى از همدلى است و الزمه همدلى 

صورت گرفتن مذاكرات است.»
نوبخت در ادامه درباره مذاكرات هسته اى، ادامه داد: «مواضع جمهورى 
اسالمى ايران درباره مذاكرات بسيار روشن است مقام معظم رهبرى به 
دليل جايگاه قانونى كه دارند بسيار شفاف حمايت بى نظيرى را نسبت 
به تيم مذاكره كننده ابراز داشته اند كه بسيار مورد تقدير است ايشان 
همچنين مواضع خود را در خطوط راهبردى نيز با صراحت اعالم 
مى كنند و از تيم مذاكره كننده به عنوان افراد غيور، مورد اعتماد و شجاع 

دفاع مى كنند.»
وى تصريح كرد: «سخنگوى كاخ سفيد و ديگران هر چيز را كه نسبت 
به مذاكرات مى گويند به عنوان منويات خودشان است، فرزندان شجاع 
و متدين و غيور از منافع نظام كه خيلى صريح هم بارها بيان شده، دفاع 
مى كنند.» سخنگوى دولت همچنين درباره اينكه برخى مى گويند كه 
ايران براى انجام توافق بايد به بازديد واقعا سرزده تن بدهد، گفت: 
«اين مسائل نظر طرف مقابل است ولى نظر نظام بارها در اين زمينه 

گفته شده است.»
نوبخت با اشاره به سفر ظريف وزير امور خارجه به كشورمان گفت: 

«اين سفر يك سفر برنامه ريزى شده بود ساير وزرا نيز به كشورهاى 
خود مى روند و بر مى گردند، اينكه در ضمن اين سفر گزارشى داده 
شده باشد يك چيز طبيعى است، همچنين براى هماهنگى بيشتر همراه 
آقاى ظريف آقاى حسين فريدون و همچنين آقاى صالحى نيز به وين 

رفتند.»
سخنگوى دولت در خصوص موضع جمهورى اسالمى ايران نسبت به 
تمديد مذاكرات اظهاركرد: «ما به دنبال توافق خوب هستيم اين توافق 
اگر فردا حاصل نشود اشكالى ندارد كه پس فردا باشد ولى تمديد دراز 

مدت در سياست جمهورى اسالمى ايران نيست.»
وى در پاسخ به سوالى درباره لغو كنسرت ها و مواضع وزير كشور و 
همچنين رئيس قوه قضائيه در اين زمينه تاكيد كرد: «مقام رسمى بررسى 
كننده شرايط برگزارى كنسرت مشخص است و اين مرجع اجازه 
برگزارى كنسرت را مى دهد، تا زمانى كه كنسرت اجرا نشود نمى توان 
گفت كه عمل غير قانونى در آن صورت مى گيرد، لغو قبل از برگزارى 
نوعى پيشگويى است ما لغو حتى يك مورد كنسرت را در راستاى امنيت 
اجتماعى نمى دانيم از اين رو دستگاه هاى صدور مجوز بايد رعايت كنند 

تا امنيت و آرامش در كشور برقرار شود.»
نوبخت در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه يكى از نمايندگان عضو 
هيات رئيسه مجلس گفته است كه حيدر العبادى، نخست وزير عراق 
پيامى را از سوى آمريكايى ها براى مسئوالن عالى رتبه ايرانى آورده است 
ادامه داد: «چيزى كه قابل گفتن و رسمى باشد سخنگوى دولت آن را بيان 
مى كند، اين پيام اگر براى رهبرى باشد ايشان دفتر و سايت دارند و اگر 
الزم بدانند اعالم مى كنند، نمايندگان بر اساس قانون در اظهار نظر آزادند 
ولى اينكه بخواهند مسائل ملى اطالع رسانى نشده را اطالع رسانى كنند 

نياز به توجه بيشترى دارد.»
وى همچنين درباره نامه اوباما به مسئوالن عالى رتبه گفت: «اطالعى از 
اين نامه ندارم اين نامه را تاييد نمى كنم، اگر الزم باشد اطالع رسانى شود 
آن را اطالع رسانى مى كنيم بهتر است كه در عالم سياست در چارچوب 

پروتكل هاى مرسوم عمل شود.»
نوبخت در ادامه در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه عده اى معتقدند از 
آنجايى كه پرونده هسته اى به وزارت امور خارجه ارجاع شده است و 
شوراى امنيت مسئوليت آن را برعهده ندارد ايراد دولت در خصوص 
طرح الزام حفظ دستاوردهاى هسته اى درست نيست، پاسخ داد: 
«مسئول مذاكره كننده به جاى اينكه دبير شوراى عالى امنيت ملى باشد 
وزير امور خارجه شده است اين پرونده همچنان در شوراى عالى امنيت 
ملى مطرح است و همه مصوبات اين شورا بايد به تاييد مقام معظم 

رهبرى برسد. ما نمى توانيم اين پرونده را در دولت محدود كنيم.»

نوبخت در نشست خبرى با خبرنگاران:
اطالعى از نامـه اى كه اوبـاما ارسال كرده باشد، ندارم

 غالمعلى حداد عادل، شب گذشته در حاشيه مراسم افتتاحيه تعدادى 
از پروژه هاى شهرى مشهد در جمع خبرنگاران عنوان كرد: «ما خواهان 
توافقى هستيم كه عزت، منافع ملى و حقوق ما در آن رعايت شود و 
اگر آنان به دنبال آنند كه به بهانه مذاكره راه مداخله در امور ايران را 
پيدا كنند، اشتباه مى كنند.» وى با بيان اينكه ايران زير بار زياده خواهى 
نخواهد رفت، افزود: «طرف مقابل نيز بايد بعد از 36 سال از پيروزى 
انقالب اسالمى، اين ملت را شناخته باشند، منطقى عمل كنند تا منطقى 

جواب بشنوند.»
وى همچنين در آيين افتتاح پروژه هاى شهرى مشهد اظهار كرد: «بايد 
قدر انقالب را بدانيد، مى بينيد همين كشورهاى منطقه چه اوضاعى 
دارند و گروهك تروريستى داعش كه با پول غربى عربى تأسيس شده، 
اقداماتى غيراسالمى و غيرانسانى انجام مى دهد.» وى افزود: «گروهك 
تروريستى داعش در ماه رمضان دستور كشتار صادر كردند و برادران 

ما را در مسجد كويت به شهادت رساندند؛ در اين شرايط جهانى امروز 
جمهورى اسالمى كشورى آباد و داراى امنيت است و دشمن فكر 
مى كند ما را با تحريم فلج كرده است.» حداد عادل ادامه داد: «اما همانطور 
كه مى بينيم شاهد پيشرفت و افتتاح پروژه هاى متعدد در كشور هستيم و 
اميدوارم در نهايت انقالب را به آرمان هايى كه امام راحل و شهيدان در 
نظر داشتند، برسانيم.» رئيس فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينكه 
شهردار كنونى مشهد پيش از اين به  عنوان معاون وزير كشور مشغول 
به فعاليت بوده و كامًال با كاركرد شوراها و شهردارى ها در سطح كشور 
آشنا است، تصريح كرد: «دولت جديد توفيق حضور وى را به عنوان 
مسئوليتى در تهران نداشت و شوراى شهر مشهد با هوشمندى، حسن 
انتخاب خوبى داشت و فردى كه تجربه ملى در سطح معاون وزير كشور 
را داشت به  عنوان شهردار مشهد انتخاب كرد كه نتيجه اين انتخاب 
امروز روشن است.» مشاور عالى مقام معظم رهبرى با بيان اينكه در حال 

حاضر نگاه مديريت شهرى به سوى مناطق كم برخوردار است، گفت: 
«خوشبختانه قدم هاى خوبى نيز در اين زمينه برداشته شده است.»

حداد عادل در خصوص مشهد 2017 عنوان كرد: «در اين موضوع بايد 
خود مردم پاى كار بيايند و در راه توسعه شهر خود گام بردارند؛ به طور 
مثال از طريق پرداخت عوارض شهرى.» رئيس فراكسيون اصولگرايان 
مجلس با بيان اينكه مشهد به عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسالم 
انتخاب مناسبى است، خاطرنشان كرد: «مشهد از هر جهت با چنين 
عنوانى تناسب دارد از جمله فضاى سبز خوب، پاكيزگى شهر و ... يكى 
از بهترين شهرهاى ايران است.» مشاور عالى مقام معظم رهبرى در 
خصوص قانون مديريت شهرى خاطرنشان كرد: «بايد منطق واحدى 
در همه فعاليت هاى شهرى حاكم باشد، منتهى بهتر اين است كه طرح با 
اليحه مديريت شهرى را شوراهاى شهر به مجلس بدهند چون آنان بهتر 

مى توانند اليحه را تنظيم كنند.»

حداد عادل: ايران زير بار زياده خواهى ها نمى رود  
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خبـــر

 محمدباقر نوبخت در نشست خبرى روز 
گذشته خود با خبرنگاران اظهار داشت: «افزايش 
تعداد شاغلين در بهار سال 94 نسبت به بهار سال 
93،به ميزان 754 هزار و 591 نفر بوده است.» 
نوبخت در ادامه گفت: «با توجه به اينكه همچون 
دو سال گذشته دولت مقيد است در راستاى 
احترام به قانون در وقت مقرر اليحه بودجه را به 
مجلس تقديم كند، از اين رو برنامه زمان بندى و 
ستاد اصلى شوراى راهبردى بودجه ريزى مبتنى 
بر عملكرد و 5 كارگروه به ترتيب هزينه يابى،منابع، 
بخشى،منطقه اى و مرتبط با شركت هاى دولتى را 
تشكيل داده است.» وى در ادامه ى اين نشست به 
ارائه مطالبى در مورد آخرين وضعيت بازار كار 
ايران پرداخت و اظهار كرد: «در اين باره گزارشى 
ارائه مى دهم كه مقايسه اطالعات مربوط به بهار 
1393 نسبت به بهار 1394 است.در اين راستا و 
بر طبق اين گزارش در بهار 1394 نرخ فعاليت 
حدود يك درصد افزايش پيدا كرده يعنى از 37 
درصد در بهار 93 به 38 درصد در بهار 94 تبديل 
شده است.» نوبخت همچنين اعالم كرد نرخ 
بيكارى در سه ماهه اول سال جارى نسبت به 
فروردين سال قبل تغييرى نداشته است و بر اين 
اساس نرخ بيكارى فصل اول سال جارى همان 

10/7 درصد بهار سال قبل است.
 وزير امور اقتصادى و دارايى كشورمان از 
مبادالت  در  دالر  حذف  براى  ايران  آمادگى 
تجارى خود با كشورهاى همكار در حوزه هاى 

اقتصادى و تجارى خبر داد. 
 وزير صنعت، معدن و تجارت با اعالم اينكه 40 
درصد رشد اقتصادى كشور در سال گذشته 
مختص بخش معدن بوده است، گفت: «8000 

طرح صنعتى در 22 ماه اخير تكميل شد.»
 وزير راه و شهرسازى گفت: «سهم وام از تامين 
مسكن در 10 سال گذشته روندى نزولى داشته و 

اكنون به حدود 12/5درصد رسيده است.»
 عباس آخوندى با بيان اينكه بزرگ ترين اتفاق 
مهم در اقتصاد خانوار متوسط ايرانى خانه دار 
شدن آنهاست، گفت: «نياز به استراتژى بلندمدت 
داريم كه اين بخش را به سامان برسانيم، ولى 
هنوز در اين 35 سال نتوانستيم به اين توفيق 
برسيم. نقش بخش خصوصى در سال 87 تا 90 
از 73 درصد به 64 درصد كاهش داشته و در 
برابرش سهم بانكى در حوزه اعتبارات بانكى در 
اين بخش افزايش داشته است، همان بحثى كه 

موجب بحران مالى در ايران شده است.»
 در هفته گذشته همزمان با هفته اول ماه رمضان 
فرآورده هاى گوشتى كاهش قيمت داشت و 
تخم مرغ با ريزش 9 درصدى قيمت بيش از ساير 
كاالهاى خوراكى ارزان شد. بنابر اعالم بانك 
مركزى از قيمت خرده فروشى مواد خوراكى در 
هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل آن، قيمت 
قيمت  و  ثابت  نباتى  روغن  چاى،  لبنيات، 
تخم مرغ، ميوه هاى تازه، گوشت قرمز و گوشت 
مرغ كاهش يافته است. همچنين برنج، حبوبات، 
سبزى هاى تازه و قند و شكر با افزايش قيمت 

همراه بود.
 گزارش گمرك از واردات خودرو و قطعات 
آن در سه ماهه اول سال جارى نشان مى دهد كه 
واردات خودرو به كشور طى اين مدت نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به نصف كاهش پيدا 
كرده است. بر اين اساس واردات خودرو طى 
سه ماهه اول سال جارى معادل 10 هزار و 500 
دستگاه بوده كه نسبت به سال گذشته كاهشى 
51 درصدى را تجربه كرده است. براين اساس 
ارزش واردات خودرو نيز در فصل اول سال 
بيش از 245 ميليون دالر است كه اين ميزان نيز 
نسبت به همين فصل در سال قبل معادل 46 
درصد كاهش يافته است. واردات خودرو طى 
سه ماهه اول سال گذشته معادل 21 هزار و 400 
 دستگاه خودرو با ارزش 458 ميليون دالر

 بوده است.
 هر اونس طال در بازار جهانى (روز گذشته) 
1176 دالر قيمت گذارى شده. در بازار داخلى 
نيز هر گرم طالى 18عيار 92 هزار و 600 
تومان قيمت خورده. در بازار سبزه ميدان هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح جديد 905 
هزار  تومان و طرح قديم 904 هزار تومان 
قيمت خورده است. سكه فروشان البته هر 
قطعه نيم سكه بهار آزادى را  459 هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادى را  259 هزار تومان و سكه 
يك گرمى را 170 هزار تومان قيمت گذارى 
كردند. همچنين در بازار آزاد نيز نرخ هر دالر 
آمريكا به ارزش 3296 تومان، يورو به ارزش 
3695 تومان و هر پوند نيز به ارزش 5195 
تومان از سوى صرافى ها در روز گذشته ثبت 

قيمت شد.

نبض اقتصـاد

يادداشـت

تورم 40 درصدى در بخش 
بهداشت و مددكارى

اقتصاد نيوز: بانك مركزى گزارش تورم توليدكننده 
در خردادماه را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش 
گروه بهداشت و مددكارى اجتماعى هم نسبت به 
ماه قبل از خرداد و هم نسبت به ماه مشابه سال قبل 
باالترين ميزان تورم را در ميان گروه هاى مختلف 
داشته است.  در خردادماه نسبت به ماه قبل، بيشترين 
افزايش هزينه مربوط به گروه بهداشت و مددكارى 
افزايش يافته  درصد   5/8 كه  است  اجتماعى 
است. بعدازآن بيشترين ميزان افزايش شاخص 
توليد مربوط به بخش كشاورزى، جنگل دارى 
و ماهيگيرى (2/4 درصد افزايش)، حمل ونقل 
(دو درصد افزايش) و ساير فعاليت هاى خدمات 
عمومى، اجتماعى و شخصى (1/7 افزايش) درصد 
بوده است. البته اين مربوط به تورم گروه هاى اصلى 
است. تورم خدمات كه مربوط به گروه اختصاصى 
است 2/5 درصد افزايش يافته است.  همچنين نكته 
قابل توجه در افزايش تورم توليدكننده در خردادماه 
سال 94 نسبت به خردادماه سال 93 مربوط به تورم 
گروه بهداشت است. باالترين ميزان تورم مربوط به 
گروه بهداشت و مددكارى اجتماعى است كه تورم 
39/9 درصدى را ظرف يك سال تجربه كرده است. 
بعد از بهداشت، باالترين ميزان تورم مربوط به ساير 
فعاليت هاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى 

است كه تورم آن 26/2 درصد بوده است.

 علت العلل فساد
 اندازه دولت است 

 سعيد ليالز
كارشناس اقتصادى

علت العلل فساد درواقع اندازه تصدى و دخالت 
دولت در اقتصاد است. هرگاه در ايران درآمد نفت 
افزايش پيداكرده، هم اندازه دولت بزرگ شده و هم 
تصدى اش افزايش پيداكرده و هم دخالتش فزونى 
گرفته است؛ اآلن قالب شبكه بانكى ايران به ظاهر 
خصوصى است. ولى ما بانك خصوصى واقعى 
نداريم. ما شركت بيمه دولتى خيلى كم داريم. 
ولى خودتان مى دانيد كه شركت بيمه خصوصى 
حرفى بى وجه در كشورمان است. به اين دليل كه 
يك دولت رانتير بااقتدار، آن باال نشسته است و هر 
كس كه كوچك ترين تخطى از دستوراتش كند، 
مثل ماجراى بانك پارسيان، از اوج عزيز به كف 
حضيض مى غلتد. زمانى كه اندازه دولت بزرگ 
مى شود، درآمد اين دولت فربه، افزايش پيدا مى كند 
و خودش را از ماليات ستانى بى نياز مى بيند و به 
تصميم گرفتن هاى متعدد و دخالت هاى بى رويه 
اقدام مى كند. در همين سال هاى 1384 تا 1392، 
دستور داده بودند كه حق نداريد به روزنامه هاى 
مستقل آگهى بدهيد. تنها دليلش، سهم دولت در 
اقتصاد ايران است كه 65 تا 75 درصد GDP است. 

منظورم از دولت، يعنى نهادهاى عمومى و دولت.
وقتى كه يك دولت اجازه پيدا مى كند كه با اتكا به 
درآمدهايى كه ناشى از ماليات نيست، سيطره خود را 
در اقتصاد تحكيم كند، فساد پيش مى آيد و از در ديگر 
كارآمدى اقتصادى بيرون مى رود. از همان ابتداى 
اين فرآيند حضور دولت در بسيارى از عرصه ها، 
كنند،  كار  سالم  مى خواهند  كه  نيروهايى  كار 
سخت مى شود. به محض افزايش در منابع، كاهش 
كارآمدى را خواهيم داشت. اساس علم اقتصاد 
تخصيص منابع محدود به مصارف نامحدود است. 
درآمد نفتى ايران ظرف يك دوره شش، هفت ساله 
اندك  رقم  يك  از  مى شود. صحبت  برابر   15
نمى كنم. فرض كنيد در سال 1390، توليد ناخالص 
داخلى بدون نفت، 400 ميليارد دالر بوده است. 
درحالى كه ما 300 ميليارد دالر فقط و فقط توليد 
انرژى مان در ايران بوده است. من عدد را خوب 
مى شناسم. مى دانم در آن سال فقط 118 ميليارد دالر 
صادرات نفت و فرآورده هاى نفتى بوده است. ولى 
بيش از آن عدد، توليد انرژى داخل كه مجانى تزريق 
شد راداريم. ايجاد تالطم آن درآمد در اين ساختار 
يك امر گريزناپذير است؛ بنابراين من مسئله فساد را 
بسيار عينى مى بينم. معتقدم تا زمانى كه سهم نفت در 
اقتصاد ايران، اين طور مى تواند يك شبه تعيين كننده 
باشد و تمام ساختارها را به هم بريزد و به دولت اين 
اختيار را بدهد كه بدون نظر مردم بتواند، اين درآمد 
هنگفت را هزينه كند يا اقتصاد را اداره كند، اين اتفاق 
مى افتد و اين گريزناپذير است.  بنابراين علت العلل 
فساد، اندازه دولت است كه در ايران عامل اصلى آن 

نفت است.

ايسنا: وزير راه و شهرسازى با اشاره به اينكه در دوره 
بحران اقتصادى آمريكا، دولت وضع فوق العاده 
اعالم كرد تا جامعه براى بازنگرى كلى اقتصاد آماده 
شود، گفت: «ولى سياست ايران اين است كه به 
نحوى از كنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام 

نشان دهد تا اضطراب ايجاد نشود.»
را  به حاشيه ها رك و راست حرفش  بى توجه 
مى زند. گويى وزير نيست و هم چنان در قامت 
يك كارشناس ديدگاهش را بيان مى كند. گاهى 
از انحصار پولى سخن مى گويد و گاهى از بار كج 
خصوصى سازى. گاهى پول هاى سمى نظام بانكى 
را به رخ بانك مركزى مى كشد و گاهى از انجماد 
پولى سخن مى گويد. وزير راه وشهرسازى دولت 
يازدهم اين بار پا را از همه محدوده هاى قبلى فراتر 
گذاشته و خواستار اعالم وضعيت فوق العاده در 

اقتصاد ايران شده است.
عباس آخوندى ديروز در دانشگاه عالمه طباطبايى با 

اشاره به تشريح وضعيت اقتصاد ايران از سوى رئيس 
جمهور گفت: «آنچه دولت يازدهم از دولت دهم 
تحويل گرفت، اگر در كشور ديگرى اتفاق مى افتاد 
حتما  وضعيت بحرانى اعالم مى شد، چون بر اساس 

همه شاخص ها در وضعيت بحرانى بوديم.»
وى افزود: «به عنوان مثال حجم معوقه هاى بانكى 
باالى 12 درصد و قدرت وام دهى بانك ها كمتر از 
12 درصد توليد ناخالص داخلى بود. از سويى نيز 
بودجه قدرت اهرمى خود را از دست داده كه اين 

شاخص ها نشان دهنده بحران اقتصادى است.»
وى با اشاره به اين كه در دوره بحران اقتصادى 
آمريكا، دولت وضع فوق العاده اعالم كرد تا جامعه 
براى بازنگرى كلى اقتصاد آماده شود، گفت: «ولى 
سياست ايران اين است كه به نحوى از كنار مسائل 
بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب 

ايجاد نشود.»
وزير راه و شهرسازى با اشاره به دو طرح اقتصاد 

برانداز مسكن مهر و هدفمندسازى يارانه ها، به 
آمارهاى بانك مركزى اشاره كرد و گفت: «پرداخت 
يارانه ها از همان سال اول با كسري منابع روبرو 
شد و امسال كل بودجه كشور را فلج كرده است 
به طوريكه قدرت اهرمى بودجه در سال جارى به 
شدت تضعيف شده است، اما اگر همان سال اول در 
دولت يازدهم بحران مالى اعالم مى شد، مي توانستيم 
جامعه را آماده تغييرات بنيادين براى خروج از وضع 

مخرب آن زمان مى كرديم.»
وزير راه وشهرسازى با اشاره به بدهى 200 هزار 
ميليارد تومانى دولت و شركت هاى دولتى به بانك ها 
خاطرنشان كرد: «اگر دولتى 200 هزار ميليارد تومان 
بدهى داشته باشد بايد بازار بدهى ايجاد كند تا اين 
بدهى ها داد و ستد شود، اما اعالم بازار بدهى 200 
هزار ميليارد تومانى تصميم بزرگى است كه دولت 

بايد مقدمه اجراى آن را فراهم كند.»
معرفي  در  شفافيت  لزوم  بر  تاكيد  با  آخوندى 

سياست هاى غلط و بدون انديشه به مردم، گفت: 
«چگونه مى توان با قدرت وام دهى 12 درصد توليد 
ناخالص داخلى به رشد اقتصادى شش درصدى 
برسيم؟ حتى با قدرت وام دهى 80 درصدى بانك ها 

هم رسيدن به رشد شش درصدى دشوار است.»
وى با اشاره به پينگ پنگ بانك مركزى و قوه قضائيه 
در شش تا هفت سال اخير بر سر معوقات بانكى كه 
هر كدام مسئوليت را به گردن ديگرى مى اندازند، 
اظهار كرد: «چنين وضعى در كره جنوبى و آمريكا نيز 
پيش آمده بود، اما ساختار مستقلى از وزارت دارايى 
و بانك مركزى طراحى كردند تا ساختار بانك ها را 
بازسازى كنند در ايران هم مى توان اين كار را كرد 

ولى الزمه آن اعالم وضع فوق العاده است.»
آخوندى افزود: «اگر مردم شناخت كامل از وضع 
فوق العاده اقتصادى آن زمان كشور نداشته باشند 
احتمال تكرار سياست گذارى هاى غلط در آينده 

وجود دارد.»

 مترجم تمام وقت يا پاره وقت 
 با سابقه كار حرفه اى 

در حوزه سالمت و بهداشت

جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 10 الى16 
روزهاى شنبه تا چهارشنبه
 با تلفن 1-22890930 تماس حاصل نماييد

دعوت به 
همكارى

اقتصاد ايران: ايران با نزديك به 80 ميليون نفر جمعيت 
(هجدهمين كشور جهان) يكى از مهم ترين بازارهاى 
مصرفى جهان به شمار مى رود. ارزش بازار داخلى 
نساجى، پوشاك وكفش ايران از توليد ناخالص 
داخلى 90 كشور دنيا بيشتر است. مطالعات انجام شده 
حاكى از اين است كه در سال هاى اخير تا بيش از 60 
درصد بازار داخلى (باارزش بيش از ده ميليارد دالر) 
تحت نفوذ واردات واقع شده است. مصرف سرانه 
پوشاك ايران بيش از كشورهايى مانند چين و در حدود 
يك چهارم مصرف كشورهاى اروپايى و آمريكا است 
كه در طبقه مصرف متوسط به باالى جمعيت جهانى 
قرار مى گيرد. ضريب نفوذ واردات پوشاك ايران 5/1 
برابر متوسط جهانى است. در دهه 80 حجم واردات 
و قاچاق پوشاك رشد سريعى يافت و در انتهاى آن 
به بيش از شش ميليارد رسيد. حجم عظيم واردات و 
قاچاق كه بين كاالهاى مصرفى اولين رتبه را به خود 
اختصاص داد، منجر به افت شديد صنايع پوشاك و 
همچنين صنعت نساجى و ازدست رفته بين نيم تا 
يك ميليون شغل مولد شد. در دهه گذشته صادرات 
رسمى پوشاك به ايران (از طريق گمرك هاى جهان به 
مقصد ايران) نسبت به دهه ماقبل آن بيش از 25 برابر 
و در سال 1390 نسبت به سال 1370، 215 برابر شد. 
آمار واردات پوشاك با مغايرت هاى وسيعى همراه 
بوده است. با مقايسه داده هاى صادراتى كشورهاى 
صادركننده به ايران با داده هاى واردات گمرك ايران 
مشخص مى شود كه در دهه 1383 تا 93، 4/6 ميليارد 
دالر كم اظهارى يا تخلفات ديگر در واردات پوشاك 
وجود داشته است. از سوى ديگر مغايرت بيش از 
700 هزار تن (معادل با دو ميليارد قطعه لباس) در اين 
دوره، معضالت ديگر از قبيل عدم اظهار در گمرك ها 
را نيز روشن مى كند (اظهار 5/3 درصد ارزشى و 7/9 
درصد حجمى واردات رسمى در گمرك هاى كشور). 
با توجه به سهولت نگهدارى و جابه جايى پوشاك، 
واردات قاچاق و غيررسمى پوشاك بيش از واردات 

گمركى آن برآورد مى شود.
در دهه گذشته صادرات مستقيم و رسمى پوشاك 
وكفش از چين و تركيه به ايران (به مقصد ايران) 
به شدت افزايش يافت. به طوركلى اين روند از زمان 
افزايش درآمدهاى نفتى كشور آغاز شد و تاكنون 
همچنان به روند رشد نمايى خود ادامه داده است. 
صادرات مستقيم پوشاك و كفش چين به ايران از 

كمتر از ده ميليون دالر در ابتداى دهه 80 به نيم ميليارد 
دالر در سال 1390 (2011 ميالدى) رسيد و اگرچه 
با كاهش درآمدهاى نفتى افت 25 درصدى را تجربه 
كرد، اما مجدداً با افزايش شديدى در سال 1393 
(2014) به نزديك يك ميليارد دالر رسيد. صادرات 
پوشاك و كفش تركيه به ميزان بااليى به قاچاق متكى 
است، اما صادرات رسمى آن نيز رشد سريعى را در 
سال 1393 شاهد بوده است. اين ارقام شامل قاچاق 
پوشاك از امارات متحده عربى و ديگر مبادى ورودى 
نيست. در اينجا منظور از قاچاق رسمى، مغايرت بين 
ارقام كشورهاى صادركننده به ايران و مقادير اعالمى 
توسط گمرك هاى كشور است. با مقايسه داده هاى 
صادراتى كشور چين با داده هاى واردات گمرك ايران 
مشخص مى شود كه در 10 سال گذشته، سه ميليارد 
دالر كم اظهارى، بد اظهارى يا تخلفات ديگر وجود 
داشته كه فقط بيش از 30 درصد آن مربوط به سال 
2014 ميالدى (بهمن ماه 1392 لغايت بهمن 1393) 
است. درحالى كه چين اعالم كرده در سال 2014 
ميالدى به ميزان 959 ميليون دالر پوشاك وكفش به 
ايران صادر كرده، ارقام گمرك ايران حاكى از فقط 
پنج ميليون دالر واردات از چين است. برآورد مى شود 
واردات به مناطق آزاد تجارى كمتر از 20 درصد اين 
مغايرت را به خود اختصاص دهد. در اين ميان قاچاق 
پوشاك و كفش از امارات متحده عربى و ديگر مبادى 
ورودى و به ويژه از تركيه، به مراتب بيش از واردات 

گمركى يادشده برآورد مى شود. حجم ورودى قاچاق 
رسمى پوشاك وكفش از كشور چين در سال گذشته 
معادل 110 هزار دالر يا يك كاميون در هر ساعت بوده 
كه از توان و قابليت قاچاقچيان خرده پا خارج است. 
پوشاك وارداتى عمدتاً از نوع نامرغوب است كه با 
مدل هاى تقليدى برندهاى معتبر و همچنين جعل نام 
تجارى آنها، از قدرت نفوذ بااليى در بازار برخوردار 
مى شود. بهاى واحد وارداتى انواع پوشاك تريكو (كد 
تعرفه تجارى دورقمى HS61) به كشور از چين كمتر 
از نصف آلمان است. در مورد پوشاك از پارچه تارى-

پودى (كد HS62) بهاى واحد صادراتى جهانى 
چين، 50 درصد بيش از ايران است.

حجم باالى فروش پوشاك قاچاق وارداتى به ميزان 
بااليى مديون استفاده (غيرقانونى) از اعتبار برندهاى 
معروف جهانى است. حجم تجارت غيرقانونى و 
قاچاق بيش از سه تريليون دالر تخمين زده شده است 
و طبق اعالم سازمان گمرك هاى جهانى 10 درصد 
تجارت جهانى منسوجات و پوشاك شامل كاالهاى 
جعلى و قاچاق مى شود كه منجر به ايجاد 5/7 ميليارد 
يورو خسارت براى صنايع مربوطه در اروپاى غربى 
شده است. در غياب آمار رسمى داخلى و جهانى، 
به نظر مى رسد، ايران اولين رتبه جهانى در قاچاق 
منسوجات و پوشاك (با برندهاى جعلى) را به خود 

اختصاص دهد.
 در شرايطى كه با توجه به حجم باالى قاچاق منسوجات 

و پوشاك به كشور، توجهى به مسئله جعلى بودن برند 
كاالهاى قاچاق نمى شود، در كشورهاى اروپايى و 
آمريكا توجه بر مبارزه با واردات پوشاك با برندهاى 
جعلى متمركز است. بيش از 95 درصد حجم واردات 
و قاچاق پوشاك كشور با برندهاى جعلى صورت 
مى گيرد كه معضالت ناشى از واردات را دوچندان 
مى كند. پوشاك وارداتى جعلى با برندهاى مشهور 
و معتبر از نفوذ به مراتب باالترى در بازار برخوردار 
بوده و چنانچه ديده مى شود با كاهش تقاضاى مصرف 
كاالهاى داخلى با برندهاى كم توان، عرضه پوشاك 
جعلى بيش از واردات به توليد داخلى لطمه زده است. 
برند تجارى بيش از 99 درصد كاالى پوشاك خارجى 
عرضه شده در كشور، برندهاى معروف جهانى تقلبى 
بوده كه با توجه به خارجى بودن و عدم آگاهى اغلب 
مصرف كنندگان به عنوان كاالى برند دار از مقبوليت 
بسيار باالترى برخوردار است؛ براى مثال درحالى كه 
نمونه اصل يك كيف لويى ويتون بين 700 تا 3000 
دالر قيمت دارد، نمونه جعلى آن بين يك تا سه ميليون 
ريال در ايران عرضه مى شود. طبق مطالعات انجام شده 
توسط مؤسسه تحقيقاتى صنايع نساجى نزديك به 
دوسوم قشر جوان كشور حتى باكيفيت پايين تر يا 
قيمت باالتر، پوشاك برند دار خارجى (البته تقلبى) 
را ترجيح مى دهند. وجهه جهانى پوشاك برند دار و 
قيمت بسيار پايين اقالم جعلى و عالقه عامه مردم و 
به ويژه بانوان و جوانان به برندهاى معتبر و مشهور 
و شبكه توزيع سازمان يافته پوشاك كشور و نبود، 
هرگونه كنترل موجب شده است، ايران به يكى از 
بزرگ ترين بازارهاى قاچاق منسوجات و پوشاك 
جعلى در جهان تبديل شود. اين معضل عالوه بر اينكه 
برخالف قوانين حاكم بر نظام تجارت بين المللى 
است، وجهه نامطلوبى در سطح جهان را نيز ايجاد 
مى كند. فروشگاه هايى كه اقدام به توزيع پوشاك 
خارجى برند دار (البته جعلى) مى كنند، با توجه به 
حاشيه سود باال امكان پرداخت اجاره مغازه هاى باال 
در خيابان هاى اصلى و بهترين نقاط مراكز فروش 
رادارند و درنتيجه ضمن تنگ كردن عرصه فعاليت 
براى توليدكنندگان داخلى، هزينه توزيع را براى آنها 
باال مى برند. بررسى هاى ميدانى در سطح كشور نشان 
مى دهد از ده ها هزار فروشگاه و بوتيك عرضه كننده 
پوشاك و كفش خارجى فعال، كمتر از صد واحد 

عرضه كننده كاالى اصل هستند.

هر ساعت يك كاميون پوشاك و كفش چينى درراه ايران

وزير راه و شهرسازى خواستار شد

اعالم وضعيت فوق العاده 
در اقتصاد ايران
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براى بهبود وضعيت آلودگى هواى تهرانخبرخـوان

در تهران باغ هاى چند طبقه بسازيد

    چكاوك ابراهيمى
 

تشديد آلودگى هواى تهران و تغييراتى كه طى دو 
سال گذشته در جنس و تركيب ذرات آالينده به 
وجود آمده، كدر بودن هوا در پايتخت را به سه 
برابر استاندارد جهانى رسانده به طوريكه تعداد 
روزهاى ناسالم در 88 روز اول سال 94 به 5/ 2 
برابر مدت مشابه سال 93 افزايش داده است. آنهم 
در شرايطى كه پيش تر، روزهاى آلوده فقط به نيمه 
دوم سال اختصاص داشت كه بروز پديده اينورژن 
(وارونگى هوا) ناشى از كاهش دما در ماه هاى سرد، 
باعث استقرار دود ناشى از سوخت خودروها و 
كارخانه ها در تراز پايين جو مى شد. اما اكنون 
سرايت آلودگى به ماه هاى گرم و ابتدايى سال و 
همچنين تغيير رنگ آسمان، از بدتر شدن شرايط 

هواى پايتخت حكايت دارد.
محيط  زيست  و  سالمت  كميسيون  تحقيقات 
شوراى شهر تهران در اين باره، نشان مى دهد 
آنچه در حال حاضر كدربودن هواى پايتخت را 
تشديد كرده و به شكل گيرى غبار زرد و مه دود در 
اغلب روزها در آسمان تهران منجر شده، از اراضى 
باير و مناطق شن و ماسه در جنوب غرب اين 
كالن شهر نشات مى گيرد. منشايى كه در كنار سه 
منبع داخلى ديگر كه خودروها و موتورسيكلت ها، 
عمليات تخريب و ساختمان سازى و موتورخانه  
ساختمان ها مى شود، باعث افزايش غلظت و حجم 
ذرات معلق با قطر كوچكتر از 5/ 2 ميكرومتر شده 
است. دودى كه پيش بينى مى شود در آينده مهمان 
ناخوانده اما هميشگى هواى تهران خواهد بود 
و سال به سال از كيفيت و كميت اكسيژن هواى 
پايتخت خواهد كاست. از همين رو است كه 
كارشناسان حوزه بهداشت و سالمت شهرى بر 
آن هستند با ارائه طرح هايى نو، در مسير حذف 
روزهاى آلوده و بازگشت مجدد پاكى به آسمان 

تهران گام بردارند.
 

اراضى باير و معادن را فضاى سبز كنيم
«امسال در فاصله ابتداى فروردين تا 26 خردادماه، 
فقط در59 روز،  تهران  كيفيت هواى  شاخص 
عالمت سالم را نشان داد كه اين تعداد، 15 روز از 
سال گذشته كمتر بوده است. مسئله مهمى  كه نشان 
مى دهد تهرانى ها در سه ماه نخست سال جارى 
بدترين هوا را با كيفيت نامناسب به ريه هايشان 
كشيده اند.» اين مهم را رحمت اهللا حافظى، رئيس 
كميسيون سالمت و محيط زيست شوراى شهر در 
حالى به سپيد مى گويد كه با تشريح بررسى هايى 

كه اين نهاد انجام داده است، پيش بينى چندان 
مناسبى از وضع هوا ندارد و معتقد است اين روند 
در سال هاى آينده نيز ادامه دارد مگر آنكه مسئوالن 
دست به كار شوند و بكوشند هواى تهران را تلطيف 
كنند. وى عنوان مى كند: «طبق گزارش رسمى 
 مركز قلب تهران، متناسب با افزايش روزهاى 
آلوده، بيمارى هاى قلبى، عروقى و حتى ريوى و 
تنفسى در شهر تهران افزايش پيدا مى كند. ضمن 
آنكه تائيد شده بين روند افزايشى سقط جنين و 
آلودگى هوا نيز رابطه مستقيم وجود دارد.» حافظى، 
مدل محاسبه شاخص كيفيت و آلودگى هواى 
تهران را در كنار ساير مشكالت آسمان پايتخت 
داراى اشكال اساسى مى داند و مى گويد: «طبق 
اين مدل، شاخص كيفيت، از ميانگين شاخص 
مناطق 22 گانه به دست مى آيد و عبور آن از مرز 
100 به معنى شروع آلودگى است. در حالى كه 
شاخص آلوده ترين منطقه شهر بايد مبناى اعالم 
ميزان آلودگى هوا قرار گيرد.» به اعتقاد اين عضو 
شوراى شهر، در كنار اين اشكاالت اندازه گيرى، 
عمده آالينده هاى هواى تهران نيز منشا داخلى 
كنترل  راهكار  سريع ترين  رو  همين  از  دارد. 
آلودگى را تبديل به اراضى باير و معادن منطقه 
18 به فضاى سبز و مراكز تفريحى است. زيرا خاك 
اين منطقه ريز، خشك و مستعد معلق شدن در هوا 
است. به طورى كه بخشى از غبار ناشى از توفان 
مهيب خرداد 93 از خاك همين منطقه بلند و منتشر 
شد. از همين رو معتقدم با ارائه يك الگوى جديد، 
اما تجربه شده در دنيا، مى توانيم با ساخت باغات 
طبقاتى در پايتخت مشكل كنونى هوا را بر طرف 

كنيم.»
 

كدربودن هواى كنونى تهران ناشى از 
تخريب باغات است

«سال گذشته كميته محيط  زيست شوراى شهر 
تهران همزمان با اوج گيرى آلودگى هوا، تحقيقاتى 
پيرامون ريشه  پنهان اين عارضه خطرناك شهرى 
انجام داد و اعالم كرد كه فارغ از نقش آالينده هاى 
ثابت و متحرك، كارخانه ها و خودروها كه همواره 
مورد توجه كارشناسان بوده اند، سرچشمه آلودگى 
هواى پايتخت يك عامل مغفول مانده ديگر نيز 
دارد. روند تخريب و تبديل باغات به ساختمان ها.» 
اين مهم را محمد حقانى، ديگر عضو كميسيون 
سالمت شوراى شهر در حالى به سپيد مى گويد كه 
بر اين باور است: «طى دست كم يك دهه گذشته، 
امكان تلطيف و تصفيه هوا با تخريب باغات گرفته 
و تهران به شهرى با ظرفيت زيستى غيرقابل  تحمل 

تبديل شد. معضلى كه امروز شاهد اثرات غيرقابل 
جبران آن هستيم.»

وى با اشاره به تحقيقات كميته محيط زيست 
شوراى شهر عنوان مى كند كه بر اساس اطالعات 
به دست آمده، دو نوع مقررات كليدى براى اراضى 
سبز، با عناوين قانون حفظ و گسترش فضاى سبز 
و طرح جامع تهران وجود دارد. اما در سال هاى 
گذشته شاهد بوديم كه اين دو مقررات ناديده 
گرفته شده اند. در حاليكه به شكل درست و كامل 

مى توانسته نقشه  راه متوليان شهر قرار گيرد.
حقانى تفسير غلط از اين مقررات، هم از ناحيه دولت 
و هم از طرف مديريت شهرى را علت آن مى داند كه 
ابزارهايى كه قانون گذار براى حفظ عرصه هاى سبز 
و تبديل باغات بزرگ به بوستان  هاى شهرى طراحى 
شده در مسير عكس به  كار گرفته شود و عمال زمينه 
ساخت وساز به بهانه حمايت از مالكان اين اراضى 
تقويت شود. آنهم در شرايط كه بر اساس اين تحقيق، 
تعداد پارك هاى تهران ناكافى و سرانه فضاى سبز 

كمتر از نصف شاخص رايج در دنيا است.
 

 احداث باغات طبقاتى
نياز به كار كارشناسى دارد

از اين رو حافظى، رئيس كميسيون سالمت و محيط 
زيست شوراى شهر با ارائه يك الگوى جديد اما 
تجربه شده در دنيا، پيشنهاد ساخت باغات طبقاتى 
در پايتخت را مى دهد. «تاثير گياهان و درختان 
سازگار با محيط در كاهش ميزان آلودگى هواى 
شهر بر هيچ كس پوشيده نيست. آنهم در شرايطى 
كه برخالف نظر برخى از دوستان كه معتقدند 
كاشت درختان تاثيرى در كاهش و كنترل آلودگى 
هواى شهر تهران ندارد. چراكه علم ثابت كرده يكى 
از راه هايى كه به نظر مى رسد مى تواند در كنترل 
آلودگى هوا كمك كننده باشد، افزايش فضاى سبز 
شهرى از طريق كاشت درختان است.» اين راه حل 
در حالى از سوى حافظى مطرح مى شود كه وى به 
عنوان عضو جامعه پزكشى كشور معتقد است: «با 
توجه به محدوديت و كمبود زمين و به دليل ساخت 
و سازهاى متراكم شهرى، به نظر مى رسد مى توانيم 
با يك كار كارشناسى در برخى از محالت شهر با 
استفاده از زمين هايى كه شهردارى در اختيار دارد، 
فضاهايى با متراژ حدود 500 تا هزارمترمربع  به 
باغات طبقاتى يا فضاى سبز طبقاتى اختصاص 
يابد.» چراكه بنا بر نظر حافظى اين طرح به صورت 
پايلوت در ساير كشورهاى دنيا نيز اجرا شده و 
نتايج مثبتى نيز در پى داشته است. هرچند كه در 
چندين جنبه به كار كارشناسى بيشترى براى شهر 

تهران نياز است. به اعتقاد وى جنبه نخست موضوع 
طراحى سازه باغات طبقاتى است. سازه اى مكانيزه 
استفاده  طبقاتى  پاركينگ هاى  در  آنچه   مشابه 
مى شود. با اين تفاوت كه در طراحى سازه بايد 
تعداد و وزن احتمالى درختان بعد از چندين سال 
رشد، محاسبه و پيش بينى شود تا اين سازه بتواند 
وزن درختان را تحمل كند. از سويى ديگر، سيستم 
مكانيزه اى نيز براى آبيارى اين درختان نياز است. 
اما جنبه سوم مورد نياز كه بايد  كار كارشناسى در 
موردش صورت بگيرد، امكان سنجى حضور مردم 
در اين فضا است تا مردم بتوانند به جاى اينكه پياده 
روى در سطح شهر را داشته باشند در اين مسير به 
صورت رمپى رفت و آمد كنند و دورتا دور اين 
فضاى سبز را با پاى پياده طى كنند. هرچند كه 
به گفته حافظى، بحث مهم ديگرى كه در ساخت 
اين باغات طبقاتى بايد در نگاه كارشناسان مد 
نظر قرار گيرد، بحث گياهانى است كه در باغات 
طبقاتى استفاده و كاشته مى شوند. زيرا در چنين 
پروژه هايى، گياهانى بايد استفاده شوند كه بتوانند 
در چنين فضايى رشد كرده، ماندگار و با محيط شهر 

تهران سازگار باشند.
 

آلودگى هواى تهران منشا داخلى دارد
گزارش يك ساله روند آلودگى هواى تهران در 
سال گذشته نشان مى دهد كه منشا آلودگى هوا 
فقط در 20 روز از سال 93 منشا خارجى داشته 
است و در باقى روزهاى سال گذشته منشا آلودگى 
هواى تهران به درون كشور مربوط بوده است. منبع 
داخلى آلودگى هوا در مناطق مختلف متفاوت 
است. براى پاره اى از نقاط كشور، هورالعظيم يا 
درياچه اروميه منابعى از انتشار آلودگى هوا بودند، 
اما براى شهر تهران بيشترين معضل آلودگى هوا 
مربوط به مناطق جنوب غربى پايتخت بوده است. 
به طوريكه بخش قابل توجهى از آلودگى هواى 
تهران كه از محدوده جنوب غرب يعنى منطقه 18 
وارد شهر و آسمان شده، به دليل وجود زمين هاى 
راكد و بايرى بوده كه در اين منطقه وجود داشته و 
بخش ديگر نيز به دليل وجود معادن شن و ماسه. 
حال بايد منتظر بمانيم و ببينيم آيا تعطيلى تدريجى 
معادن شن و ماسه و ورود پروژه هاى دوستدار 
طبيعت هم چون احداث باغات طبقاتى در تهران 
مى توانند راه به جايى ببرند، يا در آينده بيش از 
از جنس  آلودگى  پديده هاى  بروز  پيش شاهد 
ريزگردهاى مه و غبار خواهيم بود و كم كم تهران 
به شهرى غيرقابل سكونت بدل خواهد شد كه همه 

ساكنانش ناگزير به كوچى اجبارى مى شوند.

نظم وقانون

استاندار تهران با اشاره به محروميت استان تهران از لحاظ فضاهاى آموزشى 
گفت: «50 درصد مدارس كالنشهر تهران نياز به نوسازى و بازسازى دارد.» 
سيد حسين هاشمى در جمع تعدادى از خيرين مدرسه ساز كشور و استان 
تهران با اعالم اينكه بايد از سوى خيرين مدرسه ساز در بخش توسعه فضاى 
آموزشى استان حمايت هاى بيشترى صورت گيرد، تصريح كرد: «سال ها 
از زمان ساخت برخى مدارس كالن شهر تهران مى گذرد و همين موضوع 

باعث شده 50 درصد اين مدارس نياز به تخريب و بازسازى داشته باشد.»
وى با اشاره به اينكه 25 درصد مدارس استان تهران نيز نيازمند بازسازى 
هستند، بر ضرورت توجه به اين مشكل تاكيد كرد و افزود: «خيرين مدرسه 
ساز در بخش توسعه فضاى آموزشى اقدامات ارزشمندى انجام داده اند. 
احداث حدود 30 درصد مدارس كشور و استان تهران توسط خيرين 
مدرسه ساز انجام شده كه اين آمار نسبتا باال نشان دهنده اهميت كار خيرين 
مدرسه ساز در كشور و استان تهران است.» وى به معضالت سايت هاى 

مسكن مهر در استان تهران نيز اشاره كرد و افزود: «مسكن مهر بدون در نظر 
گرفتن امكانات اوليه و زير ساخت ها ساخته شده كه با توجه به جمعيت 
زياد اين مناطق نيازمند 300 مدرسه با اعتبارى افزون بر هفت هزار ميليارد 
ريال است.»وى تصريح كرد: «اعتبارات دولتى نمى تواند اين تعداد مدرسه 
را در پروژه مسكن مهر احداث كند به همين منظور خيرين مدرسه ساز در 

اين امر بايد دولت را كمك كنند.»
هاشمى به حمايت دولت تدبير و اميد از سمن ها اشاره كرد و افزود: «دولت 
مصمم است سمن ها را به معناى واقعى كلمه حمايت كند زيرا هدف دولت 
پررنگ كردن نقش مردم در تمامى كارهاى كشور است. چراكه در هر كارى 

اگر نقش اول به مردم سپرده شود در آن كار موفقيت حاصل خواهد شد.»
به گفته استاندار تهران تالش مى شود در استان تهران بسيارى از كارها 
به مردم واگذار شود تا سياست دولت تدبير و اميد در اين استان عملياتى 

شود.

رييس سازمان بهزيستى كشور با اعالم رونمايى از «سايت مشاركت هاى مردمى 
بهزيستى» گفت: «اين سايت در راستاى جذب فعاليت هاى داوطلبانه و مردمى و 
همچنين صدور مجوز موسسات و خيريه ها راه اندازى شده تا بتوان از ظرفيت هاى 

كالن خيل جمعى استفاده بيشترى صورت گيرد.»
انوشيروان محسنى بندپى با بيان اينكه كمك به ديگران جزو وظايف الهى بوده و 
جامعه خيرين افرادى هستند كه شرايط كمك به هم نوع براى آنها در تمامى 12 
ماه سال مهيا است، اظهار كرد: «با توجه به تغييرات اجتماعى، تغيير سبك زندگى 
و همچنين ورود فضاهاى مجازى و غيره در حال حاضر شاهد روند رو به رشد 

آسيب هاى اجتماعى در كشور هستيم.»
 وى ادامه داد: «عالوه بر افزايش رو به رشد و شدت آسيب ها در كشور، همچنين 
شاهد افزايش تعداد معتادان، زنان سرپرست خانوار، نيازمندان مداخالت 
روانشناختى و مددكارى و غيره هستيم كه همه اين امور نيازمند نگاهى كالن و 

استراتژيك در حوزه آسيب ها هستند.»

رييس سازمان بهزيستى كشور ادامه داد: «در برنامه ششم توسعه به اين الزام 
نگاه كالن و استراتژى در حوزه آسيب ها توجه خواهد شد و همچنين بايد از 
ظرفيت هاى زيادى كه در جامعه وجود دارد با توجه به منابع دولتى محدود، 
توجه ويژه شود و بتوان از همگى آنها در جهت كاهش آسيب هاى اجتماعى 
استفاده كرد.» بندپى در ارتباط با انعقاد تفاهم نامه اى توسط وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى با بنياد مستضعفان در سال گذشته درخصوص تخصيص مسكن 
خانواده هاى بيش از دو معلول اظهار كرد: «با انعقاد اين تفاهم نامه مقرر شد كه 11 
هزار واحد مسكونى براى خانواده هاى بيش از دو معلول با مناسب سازى و رعايت 
اصول احداث شود.» وى تصريح كرد: «در حال حاضر جامعه خيرين مسكن ساز 
عالوه بر قبول ساخت اين واحدهاى مسكونى براى هر واحد 5 ميليون تومان 
هزينه كرده و همچنين بنياد مستضعفان براى هر واحد 15 ميليون تومان، جامعه 
خيرين مسكن ساز 5 ميليون تومان و بهزيستى 10 ميليون براى هر واحد (30 

ميليون تومان براى هر واحد) هزينه خواهند كرد.»

بهزستـىخيريـه رونمايى از سايت مشاركت هاى مردمى سازمان بهزيستىنيازمند كمك خيرين براى بازسازى مدارس هستيم

حالى به سپيد مىگويد كه با تشريح

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 چهارشنبه با 
شماره ذيل تماس حاصل نمائيد.
22887354  داخلى 307،352

نيروى
ج

آگهى ن
 استخدام

كشف 17 تن روان گردان 
در هفته گذشته

معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
از كشف 16 تن و   832 كيلوگرم انواع مواد مخدر 
و روان گردان در كشور طى يك هفته گذشته خبر 
داد و گفت: «كل كشفيات موادمخدر در اين مدت 
16832 كيلوگرم و بيشترين حجم مواد مكشوفه از 
نوع ترياك به ميزان   13743 كيلوگرم بوده است كه 
81 درصد از مجموع كشفيات را شامل مي شود.»

اسداله هادي نژاد با اعالم اينكه در اين مدت 
  2167  كيلوگرم حشيش،    268   كيلوگرم هروئين، 
  499  كيلوگرم پيش ساز،  27  كيلوگرم مرفين و 
 35  كيلوگرم شيشه كشف و ضبط شده است، 
تصريح كرد: «اين ميزان از كشفيات طي   706   فقره 
عمليات صورت گرفته و سرانه كشف مواد به ازاي 
هر عمليات نيز بالغ بر  24  كيلوگرم است.» وى 
با بيان اينكه بالغ بر 71 درصد كشفيات اين دوره 
زماني مربوط به پنج استان كشور است،  گفت: 
«بيشترين كشفيات مواد مخدر با   5342   كيلوگرم 
مربوط به استان سيستان و بلوچستان است كه   31 
درصد كل كشفيات استان ها را شامل مي شود، 
پس از آن اصفهان با  2254  كيلوگرم، هرمزگان 
با 1787 كيلوگرم، كرمان با 1721 كيلوگرم و يزد 
با 1607 كيلوگرم    در رتبه بعدي قرار دارند. » به 
گفته هادي نژاد در اين مدت،   7354  متهم دستگير 
شده اند كه از اين تعداد   4365  نفر مربوط به اجراي 
طرح پاكسازي مناطق آلوده بودند و مابقي متهمان 
  2891   نفر بوده اند كه   1320   نفر از آنان مرد و مابقي 
زن هستند، همچنين در اين مدت  231 دستگاه 
خودرو، 17 دستگاه موتور سيكلت، 54 قبضه 

سالح  توقيف شد.
 

كاهش 25 درصدى 
جرايم و كشف 130 تن 

پوشاك قاچاق
 رئيس پليس پايتخت از كشف 130 تن انواع 
پوشاك قاچاق طى دو روز گذشته در پايتخت 
خبر داد و گفت: « يكى از اولويت هاى ما در 
عمده جرايم اقتصادى كه امسال به عنوان يكى 
از اولويت هاى ناجا در نظر گرفته شده، بحث 
مبارزه با قاچاق كاال بوده است و در همين راستا 
طى 48 ساعت گذشته بيش از 130 تن پوشاك 
سردار  است.»  شده  ضبط  و  كشف  قاچاق 
حسين ساجدى نيا با بيان اينكه در مدت زمان 
سپرى شده از سال 94 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل در كشف محموله هاى قاچاق افزايش 
60 درصدى داشته ايم، خاطرنشان كرد: «از اين 
130 پوشاكى كه كشف شده است 105 تن 
آن محموله پوشاك قاچاقى بوده است كه از 
مرزهاى غربى وارد كشورمان شده بود.» وى 
در تشريح محموله هاى كشف شده عنوان كرد: 
«محموله 105 تنى توسط چهار ايرانى از يكى از 
كشورهاى همسايه غربى به كشور وارد شده بود 
و محموله ديگر نيز 25 تن وزن داشت كه توسط 
يك فرد خارجى به كشور قاچاق شده بود.» وى 
درباره ارزش ريالى محموله هاى مشكوفه نيز 
گفت: «با توجه به اينكه اين محموله ها به تازگى 
كشف شده است كارشناسان بايد ارزيابى خود 
را در اين خصوص انجام دهند.» رئيس پليس 
پايتخت درباره برخورد پليس با خرده فروشان 
مواد مخدر نيز گفت: «در برخورد با قاچاقچيان 
بزرگ مواد مخدر يكسرى از مشكالت همچنان 
ادامه دارد، اما در رابطه با معتادان متجاهر هنوز 

مشكالتى وجود دارد. 

  عبدى، عضو كميسيون اجتماعى مجلس با 
بيان اينكه حيطه  فعاليت سمن ها مشخص شده 
است و بايد بر روند فعاليت آنها نظارت كافى 
شود، گفت: «ايجاد سمن ها يكى از شيوه هاى 
رو  همين  از  است.  مردم  مشاركت  خوب 
روى  بر  بايد  خود  حوزه  در  كشور  وزارت 
نهادهايى  و  بهزيستى  مثل  سازمان ها  برخى 
همچون محيط زيست با مشاركت سمن ها 
نظارت كند چراكه وجود سمن ها بدون نظارت 

به معنى حذف صورت مسئله است.»
و  آموزش  دفتر وزارتى  فاضل، مديركل    
پرورش از برگزارى آزمون استخدامى آموزش 
و پرروش تا پايان تابستان امسال خبر داد و در 
پاسخ به اين پرسش كه اختالفاتى ميان سازمان 
مديريت و آموزش و پرورش در خصوص 
زمان برگزارى آزمون استخدامى وجود داشته يا 
خير عنوان كرد كه اين مسئله حل شده و قرار 
است آزمون در تابستان برگزار شود. به گفته 
وى در حال حاضر تيمى متشكل از نمايندگان 
آموزش و پرروش و سازمان مديريت در حال 
كار بر روى جزئيات آزمون هستند و به زودى 
اخبار مربوط از سوى معاونت توسعه مديريت 

و پشتيبانى اعالم خواهد شد.
   حسن زاده، رييس مركز مطالعات وزارت 
ورزش و جوانان با اشاره به اينكه مطالعات 
نشان داده كه جوانان به گذران اوقات فراغت 
الزم  و  دارند  تمايل  خانواده  كنار  در  خود 
است والدين فعاليت هايى را تدارك ببينند تا 
جوانان بتوانند در كنار خانواده اوقات فراغت 
حاضر  حال  «در  گفت:  بگذرانند،  را  خود 
خانواده ها تالش نمى كنند كه فرزندان اوقات 
فراغت را به همراه خانواده بگذرانند. اين در 
حاليست كه جوانان ايرانى به طور ميانگين 
هفته اى 24 ساعت اوقات فراغت دارند.» به 
گفته وى، عوامل اقتصادى و فرهنگى جزء 
خانواده  و  فرد  و  هستند  غيرمستقيم  داليل 
مى شوند.  محسوب  مستقيم  عوامل  جزو 
موجب  كه  مواردى  جمله  از  آنكه  ضمن 
به  را  خود  فراغت  اوقات  جوانان  مى شود 
خوبى سپرى نكنند محدوديت در دسترسى 

به امكانات است.
   افشار، معاون كاهش تقاضا ستاد مبارزه با 
ستاد  اين  سياست  اينكه  بيان  با  مخدر  مواد 
تعطيل كردن مراكز فاقد مجوز يا مراكزى كه 
كرد:  عنوان  نيست،  دارند،  كوچك  تخلفات 
«افرادى به مراكز يادشده اعتماد كرده  و در حال 
دريافت خدمات هستند، احتمال دارد اگر مركز 
را تعطيل كنيم دوباره به مصرف مواد روى 
بياورند، زيرا دسترسى مواد به جامعه در قياس 
با دسترسى به مراكز درمانى بسيار آسانتر است.» 
وى درباره ساماندهى مراكز غيرمجاز درمان 
اعتياد نيز اظهار كرد: «مركز مجاز بنا به تعاريف 
ما، مركزى است كه داراى حداقل استانداردهاى 
الزم باشد و از يكى از دستگاه هاى ذى صالح 
مجوز  بهداشت  وزارت  و  بهزيستى  شامل 
فعاليت اخذ كرده باشد.» به گفته افشار، اگر 
مركزى مجاز و استاندارد نباشد ضرر آن متوجه 
نه تنها فرد خدمت گيرنده بلكه مجموعه درمان 
كشور مى شود و اعتماد عمومى را نسبت به 

درمان از بين مى برد.
   ناصربخت، معاون سياسى فرماندار تهران با 
تاكيد بر اينكه فرماندارى مخالف انتقال كارخانه 
پارس قو نيست گفت: «بايد دو موضوع محيط 
زيست و اشتغال در انتقال اين كارخانه و همه 
صنايع در نظر گرفته شود. زيرا فرماندارى مطلقا 
با انتقال كارخانه پارس قو مخالفت ندارد و 
معتقديم اين كار بايد انجام شود، اما در يك 
پروسه قانونمند و با در نظر گرفتن تمام جنبه 
هاى مطرح در موضوع انتقال. در حقيقت بايد 
مسائل زيست محيطى و اشتغال و كسب و كار 

همزمان در نظر گرفته شود.»
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 تيم هاى ملى واليبال ايران و روسيه از هفته  
هشتم ليگ جهانى واليبال دو بار برابر هم به 
اول مورخ  بازى  بليت  ميدان خواهند رفت. 
جمعه 12 تير ماه يك روز قبل يعنى پنجشنبه 
يازدهم تيرماه از ساعت 10 صبح به فروش 
مى رسد. همچنين بليت مسابقه دوم  كه شنبه 
سيزدهم تير برگزار مى شود، راس بامداد همان 
روز به فروش خواهد رسيد. عالقمندان به تهيه 
بليت اين مسابقات مى توانند به وب سايت 
مسئوالن  كنند.  مراجعه  واليبال  فدراسيون 
هيچ  به  كه  كردند  اعالم  واليبال  فدراسيون 
عنوان در محل استاديوم آزادى بليت فروشى 
صورت نخواهد گرفت و تهيه بليت تنها از 

طريق اينترنت امكان پذير است.
بانوان در   محمد دادكان در مورد حضور 
ورزشگاه ها، گفت: «زنان بخشى از ورزش و 
جامعه ما هستند و حتى هفته پيش به داورزنى 
گفتم اقدامى انجام دهد تا يكى از دو ديدار 
ايران و لهستان و يا ايران و روسيه را فقط زنان 
به عنوان  هم  آنها  چون  بروند.  ورزشگاه  به 
اجازه  كه  كسانى  از  دارند.  حق  شهروند 
نمى دهند، خانم ها به ورزشگاه بيايند دليلش را 
بپرسيد. اما االن خودم در دانشگاه و حتى در 
بازى ايران و بحرين، بخشى از بانوان را به 
ورزشگاه بردم و االن اگر محيط مناسب باشد، 
شرايط  كه  مى آورم  هم  را  دخترم  دو  حتى 
رئيس  كه  زمانى  آن  آوردم.  و  بود  مساعد 
فدراسيون بودم مى دانستم، چطور شرايط را 

مهيا كنم تا بانوان به ورزشگاه بيايند.»
 بهروز رهبرى فرد در پاسخ به اين سوال كه 
پيش بينى او از وضعيت پرسپوليس در فصل 
شما  به  االن  «من  كرد:  بيان  چيست،  آينده 
مى  گويم كه پرسپوليس فصل پانزدهم بدترين 
خواهد  گذشته  سال هاى  به  نسبت  را  سال 
داشت. مى بينم كه تيم هاى پايه پرسپوليس دو 
كاور متفاوت ندارد تا تيم ها با هم بازى كنند و 
كه  بازيكنانى  از  تومان  نفرى 20 هزار  حتى 
نحوى  هر  از  باشگاه  و  مى دهند  تست 
مى خواهد پول دربياورد تا بازيكن بخرد. چرا 
بايد از يك بازيكن پايين شهرى پول بگيرند تا 
تست بدهد؟ اينها به اين دليل است كه باشگاه 
پول ندارد. وگرنه بايد به بازيكن شهرستانى 
50 هزار تومان هم بابت هزينه هايش به خاطر 
تست دادن بدهند. پس با اين شرايط چطور 
مى توان بازيكنانى كه دم از ميليارد ميليارد پول 
مى زنند را با 50 ميليون تومان به پرسپوليس 

آورد؟»
 پرويز مظلومى درباره وضعيت اين روزهاى 
استقالل، مى گويد: «بعد از 2 فصل ناكامى حاال 
همه از كادر فنى انتظار دارند تا استقالل را به 
جايگاه اصلى خود بازگرداند و اين مسئوليت 
و  هواداران  بايد  و  مى كند  سنگين  را  ما 
پيشكسوتان با رفاقت و همدلى براى موفقيت 
در  مى دانند  همه  كنند.  كمك  استقالل 
سخت ترين شرايط مسئوليت تيم استقالل را 
پذيرفتم و نظير سال هاى گذشته در وضعيت 
بحرانى تيم را تحويل گرفتم. ولى اعتقاد دارم 
حمايت  با  و  است  بزرگى  تيم  استقالل 
هواداران اين پتانسيل را دارد كه همواره جزو 

مدعيان ليگ باشد.»
شد،  موفق  باالخره  استقالل  باشگاه   
رضايتنامه روزبه چشمى را از صبا بگيرد و 
با  را  قراردادش  رسما  بازيكن  اين  امروز 

استقاللى ها ثبت مى  كند. 
 بعد از جلسه روز دوشنبه فرشاد احمدزاده 
با على اكبر طاهرى و عدم توافق با اين باشگاه 
با حضور مجدد  ديروز  مالى،  بر سر مسائل 
احمدزاده در اين باشگاه دو طرف به توافق 
خواستار  احمدزاده  اين  از  پيش  رسيدند. 
اما  بود،  شده  تومانى  ميليون   800 قرارداد 
باشگاه پرسپوليس بر روى رقم 400 ميليون 

تومان اصرار داشت.

ورزش تئاتر سپيــد

موسيقى سپيد

ميراث سپيد

برگزارى پنجمين 
جشنواره فيلم خورشيد

پنجمين جشنواره فيلم كوتاه مستقل خورشيد، 
به عنوان نخستين و تنها رويداد ويژه سينماى 
مهدى  دبيرى  به  كشور،  در  تجربى  مستقل 
يارمحمدى برگزار مى شود. يارمحمدى درباره 
اين جشنواره، گفت: «پس از برگزارى موفق 
چهار دوره گذشته، تصميم گرفتيم ضمن معرفى 
و تقدير از فيلم هاى كوتاه مستقل با ساختار 
تجربى و خالقانه در جهت تأكيد بر ضرورت 
گسترش توليد اين آثار ارزشمند سينماى ايران 
و معرفى اين سينما به عنوان سينماى مبتنى بر 
انديشه و خالقيت، همزمان با پنجمين دوره، اين 
جشنواره را به عنوان رويداد ويژه سينماى كوتاه 
مستقل تجربى برگزار كنيم.» وى ادامه داد: «اين 
جشنواره از پنجمين دوره خود پذيراى فيلم هاى 
و  انيميشن  تجربى،  مستند،  داستانى،  كوتاه 
ويدئوآرت خواهد بود. ضمن اينكه كليه اين آثار 
بايد رويكردى خالق، تجربه گرا، پيشرو و هنرى 
داشته باشند و اين تالشى است در ادامه راهى كه 
جشنواره خورشيد براى معرفى فيلمسازان نخبه 
و آثار ارزشمند خردگرا و نوآور، به عنوان تصوير 
صحيح از سينماى مؤثر و جريان ساز ايران به 
جامعه بين المللى دنبال مى كند.» گفتنى است، اين 
جشنواره، دى ماه سال جارى در تهران برگزار 

مى شود.

اجراى سه روزه اركستر 
موسيقى ملى ايران

اركستر موسيقى ملى ايران به مديريت هنرى و 
رهبرى فرهاد فخرالدينى، در روزهاى 10، 11 
و 12 تير در تاالر وحدت روى صحنه مى رود. 
رپرتوار اين كنسرت همان رپرتوارى است كه 
اركستر موسيقى ملى ايران در روزهاى آيين 
گشايش خود اجرا كرد. به عالوه تيتراژ سريال 
امام على(ع) ساخته فرهاد فخرالدينى است كه 
با خوانندگى ساالر عقيلى و محمد معتمدى 
اجرا مى شود. در اين كنسرت همايون رحيمى 
به عنوان كنسرت مايستر فخرالدينى را يارى 
مى كند. همچنين مانند اجراى قبلى اركستر 
موسيقى ملى ايران «كيوان ساكت» به عنوان 

تكنواز تار اركستر را همراهى مى كند.

صدور مجوز براى سيمين 
غانم و پورناظرى

مجوز اجراى صحنه اى براى گروه موسيقى 
تلفيقى سيمين غانم توسط اين دفتر موسيقى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى صادر شد. 
اين اجرا در روزهاى 31 تيرماه،يكم،دوم و نهم 
مردادماه ساعت 15 در تاالر وحدت با اجراى 
«حلقه»  «بى قرار»،  «ستاره»،  مانند  قطعه   36
و «گل پامچال» برگزار خواهد شد. همچنين 
گروه موسيقى كالسيك «دوئت فلوت و گيتار» 
به سرپرستى فيروزه نوايى هفتم تا نهم مردادماه، 
ساعت 21 در سالن فرهنگسراى نياوران روى 
صحنه خواهد رفت. گروه موسيقى «شتك» 
به سرپرستى تهمورس پورناظرى نيز براى 
يكم تا سوم شهريور در تاالر وحدت مجوز 
گرفت. اين كنسرت به اجراى قطعات بى كالم 

اختصاص دارد.

فروش يك خانه تاريخى 
در تهران

التجار بوشهرى در قلب  خانه حاج معين 
خيابان الله زار و در كوچه بوشهرى يكى از 
معدود خانه هاى قاجارى باقى مانده در اين 
خيابان محسوب مى شود. حاج معين التجار 
بوشهرى را مى  توان به دليل خدمات فراوان در 
زمينه خليج فارس و حمايت از توليد داخلى 
به پدر معنوى خليج فارس و پدر معنوى توليد 
ملى و حمايت از كار سرمايه ايرانى دانست. 
مالك اين بنا بنياد تعاون ناجا است كه به تازگى 
21 ملك متعلق به خود را در سراسر كشور 
مزايده  آگهى  در  است.  گذاشته  مزايده  به 
اين خانه تاريخى، آمده است: «تعدادى از 
اراضى مسكونى و تجارى به باالترين قيمت 
پيشنهادى به فروش مى رسد.» آگهى مزايده 
خانه بوشهرى در حالى منتشر شده كه روز 
تهران  شهر  شوراى  جلسه  در  خرداد،   24
مصوبه خريد خانه بوشهرى توسط شهردارى 
تهران رد شده بود. در آن جلسه اعالم شد كه 
سازمان ميراث فرهنگى، تاريخى بودن اين 
خانه را نه تاييد و نه رد كرده است. حال بايد 
ديد، آيا شهردارى تهران براى خريد اين خانه 
پيشقدم مى شود؟ آيا سازمان ميراث فرهنگى 
همانند خانه هرمز پيرنيا نسبت به مزايده اين 
بنا واكنش نشان مى دهد تا از خريد آن توسط 

دالالن جلوگيرى شود يا خير؟

 محسن دليلى

هر سال ماه رمضان كه نزديك مى شود، برخى از 
برنامه هاى تلويزيون به سنت هر سال آنتن را در 
اختيار مى گيرند و برنامه روتين خود را اجرا مى كنند. 
برنامه «ماه عسل»، امسال هم مثل سال هاى گذشته 
در ساعات قبل از افطار از شبكه پربيننده سه سيما، 
با اجراى احسان عليخانى پخش مى شود و به دليل 
ماجراهاى عجيب و غريبى كه در آن مطرح مى شود، 
همواره از پربيننده ترين برنامه ها در ماه مبارك 
رمضان است. البته با روى كار آمدن برنامه  خندوانه با 
اجراى رامبد جوان، كه تقريبا هم زمان با «ماه عسل» 
پخش مى شود و از قضا برنامه اى پر بيننده است، 
كمى اين برنامه را از تب و تاب انداخته و رقابتى 
بين عليخانى و جوان در گرفته است. ”ماه عسل» را 
همچنان مى توان يكى از پرحاشيه ترين برنامه ها نيز 
دانست. به طورى كه همواره از هزينه اى كه براى 
آن مى شود تا مهمانان آن، حرف هايى ايجاد كرده كه 

دهان به دهان مى چرخد.

خانوما!به خدا شوهر نيست!
به عقيده بسيارى از مخاطبان اين برنامه امسال با افت 
چشمگيرى مواجه بوده و ديگر از آن سوژه هاى ناب 
و دست اول خبرى نيست. از طرفى رفتارهاى مجرى 
اين برنامه هم مورد انتقاد بسيارى است و بسيارى نوع 
برخورد او با مهمانان را تا حدود زيادى زننده و خالى 
از ادب مى دانند. اين اعتراضات در هفته گذشته به 
اوج خود رسيد. هنگامى كه مجرى برنامه درباره 
دختران مجرد صحبت كرد و به آنها گوشزد كرد كه 
به دليل «كمبود شوهر!» به خواستگاران خود جواب 
مثبت دهند. اين حرف ها آنچنان به مذاق بينندگان 
و به خصوص مخاطبان خوش نيامد و در مدت 
كوتاهى هزاران پيام اعتراض آميز راهى گروه هاى 
مجازى شد و كار به جايى كشيد كه رسانه ها هم لب به 
اعتراض گشودند و احسان عليخانى را مجبور كردند 
در برنامه بعدى با ارائه پاره اى توضيحات، برخورد 
نادرستش را توجيه و از مردم عذرخواهى كند. برنامه 
پر حاشيه هفته گذشته، در يكى از قسمت ها  ميزبان 
جوانانى بود كه از كودكى بى سرپرست بودند و 
توسط بهزيستى سرپرستى شدند و امروز به سن 
ازدواج رسيده اند. يكى از پسرهايى كه مهمان برنامه 
بود، اظهار كرد كه تمايل به ازدواج با يكى از دخترانى 
دارد كه او هم همراه آنها از كودكى تحت سرپرستى 
بهزيستى بوده است. احسان عليخانى تصميم گرفت 
در برنامه زنده با دختر تماس گرفته و جواب بله را از 
پشت تلفن از او بگيرد ! عليخانى وقتى مشاهده كرد 
كه دختر براى جواب مثبت دادن مردد است به او 

گفت: «خانم شوهر نيستا ! به خدا شوهر نيست !»
افسر افشارنادرى، جامعه شناس خانواده و زنان، 
درباره عوامل باب شدن چنين ادبياتى در جامعه 
مى گويد: «يكى از اهداف رايج شدن اين ادبيات از 

سوى مردانى است كه مى خواهند اينگونه القا كنند كه 
زنان همواره به دنبال مردان هستند، نه مردان به دنبال 
زنان. در حالى كه در واقعيت اينگونه نيست. عده اى 
از مردان هم كه قوه مردساالرانه در آنها قوى تر است، 
چون تاب نمى آورند شاهد پيشرفت زنان در جامعه 
باشند، به اين ادبيات روى آورده اند. اينكه زنان امروز 
ما در حال پيشرفت اند بر كسى پوشيده نيست و اين 

موضوع براى برخى مردان سنگين است.»

قصه هايى حز ن آور پيش از افطار
يكى از انتقادات ديگرى كه به اين برنامه وارد 
مى شود،  اين است كه برنامه حزن آورى است و 
براى جامعه ايرانى كه با مشكالت عديده دست و 
پنجه نرم مى كند، مناسب نيست. اين ادعا در حالى 
است كه گره خوردن اسم برنامه با مرتضى پاشايى 
خواننده جوانى كه تيتراژ اين برنامه را در سال هاى 
پيش خوانده بود، جو غمگنانه و حزن آور بيشترى بر 

اين برنامه حاكم كرده است.
در  دانشگاه  استاد  و  روانشناس  يعقوبى  حميد 
گفت وگويى با خبرگزارى ايسنا، عنوان كرده بود: 
«اشكالى ندارد كه يك برنامه درد را هم به مردم نشان 
دهد، اما مسئله اينجاست كه وقتى پايه و اساس يك 
برنامه درد مى شود، منجر به انعكاس نگرش هاى 
منفى در بين افكار عمومى مى شود.» اين روانشناس 
به برنامه «ماه عسل» اشاره و تاكيد كرد: «برنامه «ماه 
عسل»» يك برنامه پربيننده، پرمخاطب و نسبتا جا 
افتاده است كه چند سالى است با همين عنوان پخش 
مى شود و مخاطب خاص خود را پيدا كرده است. 
معموال روال اين برنامه بر روايت يك قصه است. 
مردم قصه ها و روايت ها را دوست دارند. به نوعى 
كه از دوران كهن تاكنون قصه گويى يك امر مطلوب 

براى مردم بوده است. اما نكته اى كه وجود دارد، 
اين است كه قصه هايى كه براى اين برنامه انتخاب 
مى شوند، جذاب ولى در عين حال غم افزاست. 
شايد اگر سوژه هاى اين برنامه جذاب و مفرح باشند، 
تأثير مثبتى بر روى سالمت روان جامعه خواهند 
داشت.» وى درباره قصه هايى كه در اين برنامه 
مطرح مى شود، اظهار كرد: «برخى از قصه هايى كه 
در اين برنامه مطرح مى شود و ناراحت كنندگى اش 
بيشتر است، در يك بخشى به جوزدگى مردم و 
تحريك هيجانات و احساسات شان كمك مى كند. 
به نوعى كه مردم گاهى وقت ها به گفته مجرى تماس 
مى گيرند و دوست دارند به آن سوژه مورد نظر كمك 
كنند. در صورتى كه اين اتفاق ساده سازى آسيب ها و 
مشكالت جامعه است. مردم فكر مى كنند،  اگر همين 
مشكل كه االن نشان دادند را حل كنند، مشكالت شان 
حل است. در صورتى كه اين فريب است و به نوعى 
مردم خودشان را فريب مى دهند و اين برنامه به باال 
رفتن هيجانات مردم كمك مى كند كه اين اتفاق از 
منظر روانشناسى درست نيست. اما برنامه «ماه عسل» 
از منظر رسانه و نگه داشتن مخاطب پاى تلويزيون 

يك برنامه موفق است.»

حاشيه اى دردسر ساز براى «ماه عسل»
يكى ديگر از اتفاقات پر حاشيه و غير حرفه اى 
كه در اين برنامه رخ داد، حضور يك مدل لباس 
عروس، در استوديوى «ماه عسل» بود. وقتى الهام 
عرب مدل لباس عروس، جلوى احسان عليخانى 
نشست تا درباره شغلش صحبت كند، حاشيه ها 
دوباره به سمت برنامه «ماه عسل» هجوم آوردند. 
مخاطبانى كه اين برنامه را ديدند، بعد از پايان برنامه 
وقتى به سراغ صفحات شخصى الهام عرب رفتند، 

با صفحاتى قفل شده روبرو شدند. او بعد از حضور 
در اين برنامه، به سرعت تمامى عكس هاى خود 
را از صفحه اينستاگرامش حذف كرد، ولى با اين 
حال آن دست هاى پنهان هميشگى به كار افتادند 
تا عكس هاى او را حاال همه جا پخش كنند. همان 
دست هاى پنهانى كه ناگهان تصميم مى گيرند به 
صفحات اجتماعى هنرمندان و ورزشكاران حمله 
كنند،  عكس ها و فيلم هايى از آدم هاى مشهور و گمنام 
را بدون رضايت شخصى شان در اينترنت بازنشر 
دهند. حاال الهام عرب هم سوژه روز شده است. 
كسى كه عكس هايش در شبكه هاى اجتماعى دست 
به دست مى شوند و چهره اش با دستكش و هدبند 
مدام در كنار عكس هاى صفحات شخصى اش قرار 
مى گيرد تا باز هم «ماه عسل» به واسطه حاشيه ها بر 

سر زبان ها بيفتد.

اولين «ماه عسل» سوژه هاى خوبى 
داشت

محمدرضا تقوى فرد روزنامه نگار، استاد دانشگاه و 
از مجريان باسابقه صدا و سيما، درباره اين برنامه به 
خبرنگار سپيد، مى گويد: ««ماه عسل» قالبى از يك 
برنامه تلويزيونى است كه گفت وگو محور تلقى 
مى شود. با توجه به اينكه نزديك افطار، روزه دار را 
آماده مى كنند تا در شرايط مناسبى قرار گيرد، يا اينكه 
بخش هايى از يك برنامه را نبيند و به عبادتش بپردازد، 
ريتم برنامه هاى تلويزيون نزديك افطار ريتم خاصى 
پيدا مى كند كه مخاطب ميخكوب تلويزيون نشود.» 
او ادامه مى دهد: «اتفاقى كه در برنامه «ماه عسل» 
مى افتد، اين است كه عوامل برنامه به نوعى با مطالب 
بكر، مخاطب را جذب و نگه دارند و تا افطار مخاطب 
را همراه خود كنند كه به نظرم با ساختار كلى كه در 
برنامه تلويزيون براى اين ساعت، در نظر گرفته شده 
مغايرت دارد. اما در سال اول اين برنامه، زمانى كه «ماه 
عسل» روى آنت رفت، طرحى ابتكارى با سوژه هاى 
بيشتر و البته اجتماعى تر را ارائه دادند.» تقوى فرد 
درباره حاشيه هاى اين برنامه نيز بيان كرد: «حاشيه 
اطراف برنامه هاى تلويزيونى بد نيست و برخى 
تالش مى كنند كه حاشيه براى برنامه هاى خود ايجاد 
كنند. هنر، هنرمند و كار رسانه به نوبه خود حاشيه 
دارد. اما حاشيه اگر با هدف گذارى، توسط يك گروه 
خاص انجام شود و اگر مربوط به متن برنامه است 
و با فرهنگ و مذهب و مليت ما همخوانى ندارد، 
خوب نيست. هر كدام از اينها بايد آسيب شناسى 
شود.» اين ستاد دانشگاه در پايان در پاسخ به اين سوال 
خبرنگار سپيد كه اصل برنامه چگونه است، تصريح 
كرد: «چون اصل سمپاتى در اين برنامه اتفاق مى افتد 
و مخاطب دارد، نمى توان گفت كه برنامه بدى است. 
با محتواى برنامه كارى ندارم، اما از جهت فرم و ارائه، 
يك برنامه اى است كه مخاطب دارد و با مخاطب 
توانسته است، ارتباط برقرار كند. ولى از لحاظ محتوا 

بايد جز به جز بررسى شود.»

توهين به بانوان، روايت دردها به حد آزار گونه

چه «ماه عسل»  پر حاشيه اى!

كميته استيناف در حكمى غافلگيركننده نتيجه 5 بازى تيم راه آهن كه در آن از موتومبا بازيكن اوگاندايى 
تبار استفاده شده بود، 3 بر صفر به نفع حريفان اعالم كرد. موتومبا كه با جعل سند به صورت غيرقانونى 
در ليگ ايران بازى كرده بود، در مسابقات راه آهن در مقابل تيم هاى پرسپوليس تهران، نفت مسجد 
سليمان، پيكان تهران، استقالل خوزستان و سايپا البرز بازى كرده بود. با حكم كميته انضباطى حاال 
جدول ليگ سال گذشته كامال عوض مى شود و راه آهن به عنوان تيم آخر ليگ، به دسته پايين تر سقوط 
مى كند. باشگاه پيكان برنده پرونده تخلف راه آهن مى شود و در حالى كه اين تيم به ليگ پايين تر سقوط 
كرده بود، حاال با 3 امتياز اهدايى و كسر امتياز از راه آهن در ليگ برتر باقى مى ماند. در جدول جديد 
ليگ بعد از اين حكم پيكان 29 امتيازى مى شود و باالتر از نفت مسجدسليمان 24 امتيازى، از سقوط 

نجات پيدا مى كند، اما با توجه به اينكه پيكان در 
رده پلى آف ليگ است، قاعدتا بازى پلى آف با 
مس كرمان بايد دوباره تكرار شود. اما با توجه به 
مسائل مس بعيد است كه اين اتفاق رخ بدهد. 
در شرايطى كه گفته مى شد، فدراسيون فوتبال 
شجاعت برگرداندن راى نه چندان عادالنه 
كميته انضباطى به سود راه آهن را ندارد، تصميم 
كميته استيناف جالب توجه و البته شجاعانه 
است. حكمى كه مى تواند جنجال هاى بيشترى 
را در فوتبال ايران ايجاد كند. قطعا راه آهنى ها كه 
حاال امتياز ليگ برترى شان از دست رفته، ساكت 

نخواهند نشست.

راه آهن از ليگ برتر اخراج شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمد دادكان رئيس سابق فدراسيون فوتبال، در مورد اينكه در 
8 سال گذشته بارها از وى درخواست شد تا به فوتبال بازگردد، 
اما او قبول نكرده، اظهار داشت: «مطمئن باشيد، مسئوالن وزارت 
ورزش نمى خواهند، پرسپوليس و استقالل سرشان باال باشدوگرنه 
چيدن اين مهره ها از نگاه هر كارشناس و غيركارشناسى به معناى 
اين است كه مى خواهيم استقالل و پرسپوليس زمين خورده و هر 

روز ضعيف تر شوند.»
 وى ادامه داد: «در غير اين صورت كسى كه نقشى در هيئت مديره 
ندارد و خارج از كشور است، چه فايده اى مى تواند براى دو تيم 
داشته باشد. االن پرسپوليس و استقالل را با اين همه طرفدار طورى 
چيده اند كه هر روز تنش باشد. براى طرفداران بنويسيد، منتظر 
روزهاى بدتر هم باشيد.» دادكان با بيان اينكه ديگر فوتبال را از 
اين ذليل تر نمى بينيد، گفت: «در رده 15 دنيا بوديم و مى گفتند بايد 
دهم شويم، اما االن كه چهلم دنيا هستيم كسى نمى گويد پانزدهم 
بوديم. رفتيم جام ملت ها سوم شديم و حق مان اولى بود. حتى براى 

جام جهانى در روز آخر اعالم كردم كه لژيونرها را نمى خواهم و 
بدون آنها به ژاپن رفتيم و حتى گفتم كه لژيونرها در خارج به بازى 
كردنشان ادامه دهند. اما امروز فكر مى كنيد، فوتبال از اين ضعيف تر 
و خوارتر خواهد شد؟ االن هم نگوييد، چون مقابل تان هستم 

اين حرف ها را مى زنم. ليگ برتر 20 روز ديگر شروع مى شود و 
هيچ جاى ديگر اينچنين نيست كه در اينجا وجود دارد و در اين 
فاصله راه آهن به ليگ پايين تر سقوط مى كند و پيكان برمى گردد. 
اما نمى روند از كسى كه ITC را صادر كرده سوال بپرسند كه كجا 
بوده است.» پيشكسوت فوتبال كشورمان يادآور شد: « در زمان 
من فشار زيادى آوردند تا تيم صنعت نفت باال بيايد و راه آهن 
سقوط كند و حتى به خاطر رعايت نكردن حكم قوه قضائيه به 
زندان محكوم شدم، اما گفتم زندان را مى پذيرم، اما اجازه نمى دهم 
نفت به ليگ برتر بيايد. بعد هم كه ليگ 17 تيمى شد.» وى در پايان 
تاكيد كرد: «پرسپوليس نه مجمع مى خواهد نه هيئت مديره و نه 
مديرعامل و با يك نفر هم مى چرخد. چون فقط 25 بازيكن دارد و 
5 نفر كادر فنى. اما ببينيد در اين 20 ماه چه باليى سر اين تيم آوردند. 
با زبان روزه قسم مى خورم كه قدرت اين دو تيم را نمى خواهند 
و كوچكى و ضعف آنها را مى خواهند. چون بزرگى اين دو تيم 

سوبسيد دارد.»

دادكان: منتظر روزهاى بدتر باشيد

وزارت امور اقتصادى و دارايى
سازمان امور مالياتى كشور
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