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برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     شصت هزار تومان به شماره کارت 

6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه نشریه سپید واریز و شماره 

فیش واریزی را به همراه آدرس به تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک سه ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  شصت هزار 

تومان سه  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline

معاونت  نظارت  و  بازرسی  اداره  سرپرست  فرجی،  علی 
درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با روزنامه سپید 
گفت وگویی انجام داد و تخلفات باورنکردنی بیمارستانی را 

که پلمپ شده شرح داد. 
سپید: در نشست خبری امروز رئیس مجتمع تخلفات پزشکی 
سازمان تعزیرات حکومتی که خود شما هم حضور داشتید، 
گزارشی از برخورد با برخی مراکز درمانی ارائه شد که بعضی از 
آنها زیرمجموعه دانشگاه شهید بهشتی بودند. موضوع چه بود؟

بیمارستانی که پلمپ شد، در منطقه شمال تهران قرار دارد و مدت 
زیادی است که این بیمارستان پرونده دارد و از سال های گذشته 
در دانشگاه شهید بهشتی دارای پرونده است. به دلیل عدم رعایت 
استانداردهای بیمارستانی و آیین نامه های وزارت بهداشت و 
همچنین شکایت های متعددی که از سال های قبل در بحث 
تعرفه ها و موارد این چنینی داشته، از اسفندماه که من این مسئولیت را 
پذیرفتم، به جد به بررسی و پیگیری پرونده این بیمارستان پرداختم 
و بازدیدهای متعددی انجام شد. فقط در اسفندماه گذشته 3 مرتبه 
خود من از این بیمارستان بازدید داشتم، یک بار با دکتر رحمانی 
بازدید شبانه انجام دادیم، یک بار با جناب آقای ذبیح زاده رئیس 
دادسرای جرائم پزشکی بازدید شبانه انجام شد. باز با آقای خدایی 
و همراه با تعزیرات بازدید داشتیم و درمجموع شاید بیش از 10 بار 
بازدیدهای کارشناسی مکرر انجام شد تا اینکه نهایتا در تاریخ 28 
فروردین امسال ما به این نتیجه رسیدیم که ظاهرا بیمارستان زیر 
بار قوانین و مقررات وزارت بهداشت نخواهد رفت. به ناچار به 
همراه آقای خدایی درحضور رئیس بیمارستان جلسه ای برگزار 
و صورت جلسه ای تنظیم شد که بنابر آن، رئیس بیمارستان متعهد 
می شد که به مدت 3 ماه بیمار نپذیرد و در این مدت بیمارستان 

را بر اساس استانداردها اصالح کنند. منتها ایشان مصاحبه بدی با 
صداوسیما انجام دادند و گفتند که من چنین کاری نمی کنم و درواقع 
گفتند که به صورت جلسه ای که خودشان امضا کرده بودند، عمل 
نمی کنند. از طرفی گفتند که بیمار هم بستری خواهند کرد. لذا دادگاه 
ویژه جرائم پزشکی در اردیبهشت ماه، حکم تعطیلی و پلمپ این 
بیمارستان را صادر کرد. این حکم به موقع اجرا شد. حدودا 11 روز 
بعد دادگاه تجدیدنظر، حکم به رفع پلمپ بیمارستان داد. در حکم 
دادگاه تجدیدنظر البته آمده بود که رفع پلمپ به این دلیل انجام 
می شود که مسئوالن بیمارستان، اصالحات الزم را انجام دهند. ولی 
بیمارستان مجددا شروع به پذیرش بیمار به شیوه گذشته کرد. ما هم 
مکررا بازدید انجام دادیم، جلسات مختلفی گذاشتیم و به دادگاه و به 
تعزیرات گزارش دادیم که موارد هنوز اصالح نشده است. البته اینها 
شروع به انجام تغییراتی کردند ولی مجموعه تغییرات آنها سرعت 

الزم را نداشت و درواقع وقعی ننهادند.
سپید:  مشکالت این بیمارستان چه بود؟

مشکالت این بیمارستان زیاد بود. یکی از مشکالت این بیمارستان 
این بود که پرستار نداشت، یعنی خدمات پرستاری به وسیله 
کمک بهیار ارائه می شد. پزشک بیهوشی مقیم نداشتند. درواقع این 
بیمارستان اصال بخش بستری ندارد و فقط ICU دارد که خود این 
مسئله یک تخلف است و طبق پروانه، این بیمارستان الزم است که 
بخش بستری داشته باشد. ICU و CCU در این بیمارستان فقط با 
کمک بهیار و دانشجوی هوشبری اداره می شود. همین یک ماه 
پیش مدیر بیمارستان طی نامه ای به ما اعالم کرد که چون دستمزد 

متخصصین بیهوشی خیلی گران است، ما نمی توانیم از آنها استفاده 
کنیم. با اصرار زیاد ما ظاهرا 2 نفر پرستار گرفتند. چون این بیمارستان 
نه متزون داشت نه سوپروایزر داشت. نهایتا برای کل بیمارستان همین 
2 نفر به ما معرفی شد. باوجود این  ما یک بازدید شبانه انجام دادیم و 
دیدیم که همچنان همان شیوه برقرار است و پرستاری هم وجود ندارد. 
بازدید عصر رفتیم، دیدیم همان شیوه است. اورژانس بیمارستان، فقط 
پزشک عمومی داشت و البته می گفتند که ما پزشک بیهوشی داریم. 
اما ما می رفتیم آنجا می ایستادیم و حتی زنگ هم می زدند ولی کسی 
نمی آمد. اتاق عمل ها  ازنظر بهداشتی درست نبود. سازمان محیط 
زیست از این بیمارستان شکایت کرده بود که دفع زباله آنها استاندارد 
نیست و برای محیط زیست مضر است. داروخانه بیمارستان توسط 
یک لیسانس ادبیات اداره می شد و دکتر داروساز نداشتند، البته دو هفته 
پیش باالخره یک دکتر داروساز به ما معرفی کردند. آزمایشگاهشان 
مسئول فنی نداشت که آزمایشگاه های ما تایید نمی کرد. رادیولوژی 
بیمارستان، رادیولوژیست نداشت و دستگاه هایش اشکال داشت و 
اشکاالت بسیار دیگری که اگر من بخواهم برای شما بگویم، دست کم 
یک روز باید درموردش صحبت کنم. به هرحال با مقاومت زیاد و 
توهین زیاد به همکاران ما و همکاران تعزیرات، این تعطیلی توسط 
سازمان تعزیرات اجرا شد. درصورتی که اگر به قانون عمل کنند، 
همه حتی حاضر به کمک به آنها هم می شوند. حتی دکتر رحمانی 
معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی به آنها گفتند که اگر بیمارستان 
شما استاندارد شود، دانشگاه آماده است با شما قرارداد ببندد. چون 
ما در دانشگاه بیمار در نوبت ICU زیاد داریم. حاضریم این بیماران 

را به بیمارستان شما معرفی کنیم، شما آنها را با تعرفه دولتی بپذیرید، 
مابه التفاوت آن را ما از منابع طرح تحول به شما پرداخت می کنیم، یعنی 
تا این حد ما با مسئوالن این بیمارستان توافق کردیم ولی متاسفانه در 

پاسخ گفتند که ما صورت جلسه را نمی پذیریم. 
سپید: آیا این تعطیلی موقت است؟

این بیمارستان پلمپ شد ولی تعطیلی بیمارستان ها اصوال موقت 
است. اگر به صورت روتین و قانونی عمل شود، روال این است 
که این دوستان به معاونت درمان مراجعه کنند و تعهد بدهند که 
تغییراتی را که بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت است در این 
بازه زمانی انجام می دهیم، بیمار هم پذیرش نمی کنیم. در صورت 
انجام این مراحل، ما بازدید مجدد انجام می دهیم که درصورت تایید 
ما، دادگاه حکم خواهد داد که بیمارستان از حال تعطیلی خارج شود. 

به هرحال ما دوست نداریم بیمارستانی بسته شود.
سپید: به نظر می رسد مرکز جراحی شمال تهران هم زیرمجموعه 

دانشگاه شهید بهشتی باشد. تخلفات و حکم آن مرکز چه بود؟
آن مرکز جراحی مشکالتی از قدیم داشته است. درواقع بین 
صاحبان قبلی و فعلی آن، یک دعوای حقوقی در دادگاه وجود 
داشته و چند سالی هم پروانه نداشته اند. زمانی که ما متوجه این 
موضوع شدیم، دادگاه رای داد که برای این مرکز یک پروانه صادر 
شود. منتها دادگاه حکم کرده که این پروانه به نام موسسین اولیه صادر 
شود. بنابراین مرکز، درحال حاضر هم از همان پروانه به نام موسسین 
استفاده می کند که این مسئله از نظر دادگاه غیرقانونی است. درواقع 

مشکالت این مرکز جراحی، عموما مشکالت حقوقی است.

سپید: یعنی تخلفات بهداشتی نداشتند؟
چرا قبال تخلفات بهداشتی هم داشتند ولی بعد از نظارت های 
شدیدی که ما انجام دادیم، االن از نظر بحث خدمات جراحی، 

مشکلی ندارند. 
سپید: این مرکز به چه حکمی محکوم شد؟

تعزیرات حکم به تعطیلی این مرکز داده است ولی از آنجا که در 
حال حاضر بیمارانی در این مرکز بستری هستند، قرار شد به آنها 
ابالغ شود که طی چند روز آینده این بیماران مرخص شوند و بیمار 

جدیدی فعال پذیرش نکنند.
سپید: مدتی است هجمه به جامعه پزشکی رو به فزونی گذاشته و 
این قشر، از جو ناآرام ایجاد شده، رنج می برند. از طرفی تخلفاتی 
که شما به آنها اشاره کردید،  چیزی نیست که امروز و دیروز به 
وجود آمده باشند. به نظر می رسد حداقل نوعی کج سلیقگی در 
انتخاب زمان چنین برخوردهایی صورت گرفته است. آیا این 

مطلب را می پذیرید و دلیل آن را چه می دانید؟
من خودم به عنوان یک پزشک موافق این هجمه هایی که به جامعه 
پزشکی می شود نیستم چون عموم پزشکان ما و به جرات باالی 
90درصد از آنها، نه آن درآمدهای عجیب و غریبی را که از آن صحبت 
می شود ندارند و هم اینکه در بدترین شرایط در حال خدمت به مردم 
هستند. ما معموال احکام زیادی را اجرا می کنیم که هیچ کدام رسانه ای 
نمی شوند. اصال مجموعه دانشگاه، موافق با رسانه ای شدن احکام 
اجرا شده نیست ولی بعضی مواقع خود مقامات قضایی یا تعزیراتی 

تشخیص می دهند که یک موردی رسانه ای شود. 
سپید: نکته همینجاست. چرا در چنین شرایطی چنین تشخیصی 

می دهند؟
این مسئله در حیطه مسئولیت من نیست و بهتر است از خودشان 

سوال شود.

گفت وگو
سرپرست اداره بازرسی و نظارت معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی تخلفات بیمارستان پلمپ شده را شرح داد

شرح مشکالت این بیمارستان یک روز کامل زمان می خواهد

پلمپ یک مرکز درمانی و یک بیمارستان در شمال تهران

جریمه 4 میلیاردی متخصص زنان 
برای سونوگرافی بی دلیل

اعتصاب پزشکان نظام بهداشتی 
هائیتی را فلج کرده است
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واکنش بهمن کیارستمی به اظهارات رئیس بیمارستان جم 

میان »قصور پزشکی«  و »تقصیر«  
تـفـاوت اسـت

 صفحه 5 

ترکیه به کجا خواهد رفت؟
ارزیابی های  میرمحمود موسوی، صادق خرازی، 
صادق ملکی و رضا حاکان تکین، سفیر ترکیه 

درباره تحوالت پس از کودتا

روی خط سپید

مرگ عباس کیارستمی به مباحثه درباره حق بیمار برای آگاهی از روند درمانش منجر شد

گـزارش متفـاوت گـاردیـن 
از پرونـده پزشکی عبـاس کیارستمی

ایرج حریرچی: »مسلما با هر تغییر جدیدی مقاومت هایی 
انجام می شود. ما مطمئن هستیم که جامعه پرستاری بعد 
از اینکه سالمت یاران کمک حال آنان شوند و رسیدگی 
به بیماران را بهبود دهند، حتما با این طرح همراه و 
همدل خواهند شد. البته حساب برخی افراد که با هر 
گونه تغییر و اقدام اصالحی مخالف هستند، جدا از 
این قضیه است. این طرح با موفقیت ادامه می یابد و 

گسترش نیز پیدا خواهد کرد...«
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در خصوص   مراحل درمانی  عباس کیارستمی 

جامعه  پزشکی  
باصبوری  نامالیمات 

را  تحمل کرده است
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  لیال شاهی 

طرح سالمت یار که با هدف کمک به بیماران 
بدون همراه در حال حاضر به صورت آزمایشی 
در حال انجام است، از همان روزهای ابتدایی، 
با حرف و حدیث همراه بود و واکنش های 
متفاوتی را از مسئوالن اجراکننده و متولیان نظام 
سالمت به خود دید. این روزها اخبار ضد و 
نقیضی به گوش می رسد از شکست و توقف 
طرح از سویی و موفقیت و ادامه آن از سویی 
دیگر که سبب شده سالمت یار با تردیدهای 
جدی مواجه شود. تردیدی که برای مسئوالن 
هالل احمر به عنوان بانیان سالمت یار، چندان 
رضایت بخش نیست. حرف های مختلف و 
مخالف مسئوالن گوناگون نظام سالمت هم 
سبب شده که سرنوشت این طرح در هاله ای 

از ابهام قرار بگیرد.
چندی پیش افشین قانع، معاون امور داوطلبان 
جمعیت هالل احمراستان تهران در گفت وگو 
و  مانع تراشی  از  خبرگزاری ها  از  یکی  با 
پرستاری  بدنه  در  موجود  مقاومت های 
این طرح  اجرای  بیمارستان ها که مخالف 
هستند، خبر داده و گفته بود: »طبق دستورالعمل 
اجرایی و توافقات صورت گرفته با مسئوالن 
بیمارستان رسول اکرم، فعالیت سالمت یاران 
تا  تا 14 روزهای شنبه  از ساعت 8  فقط 
چهارشنبه است و آن ها هیچ مسئولیتی برای 
ارائه خدمات به صورت شبانه روزی ندارند. 
به طور متوسط روزانه 5 سالمت یار به همراه 
یک مسئول خانه سالمت با هماهنگی و اعالم 
نیاز سرپرستار فعالیت می کنند و ورود آن ها به 
بخش های اورژانس، عفونی و جراحی ممنوع 

اعالم شده است.«

چرخش ناگهانی!
همین مواضع، سبب شد که سراغ او برویم 
و جزئیات داستان را از زبانش بشنویم. در 
حالی که کمتر از یک هفته از صحبت های 
پیشین قانع می گذشت، او موضع خود را 
تغییر داد و تنها با ارسال نامه ای دست نویس، 
توضیح داد: »سالمت یاران در راستای ارتقای 

روحیه و فراهم آوردن زمینه آسایش و آرامش 
بیماران بستری شده و همراهان بیماران در 
بیمارستان های تحت پوشش فعالیت می کنند 
آنان حمایت روحی  از جمله وظایف  که 
و روانی، انتقال بین بخشی، تسهیل فرآیند 
پذیرش، ترخیص، آزمایشگاه و عکسبرداری 

بیماران است.«
 199 تعداد  »تاکنون  می دهد:  ادامه  وی 
و  تخصصی  آموزش های  سالمت یار 
عمومی را با مشارکت جمعیت هالل احمر 
و بیمارستان های تحت پوشش گذرانده و 
پایش سالمت شده اند.  در حال حاضر این 
جمعیت همکاری مستمر را با بیمارستان های 
حاشیه ای  هیچ گونه  و  دارد  پوشش  تحت 
کادر  و  بیمارستان ها  در  ما  سالمت یاران 
پرستاری ندارند. همکاری مدیریت و کادر 
رسول  حضرت  بیمارستان های  پرستاری 
اکرم)ص( و امام خمینی)ره( ستودنی است 
و سالمت یاران رابطی بین بیماران و کادر 
پرستاری بیمارستان هستند و مسئولین در 
جهت گسترده شدن این طرح در تالشند 
و امکانات رفاهی قابل قبولی را نیز برای 

سالمت یاران فراهم کرده اند.« 

شکست خورده است
این صحبت ها در حالی مطرح می شود که 
محمد شریفی مقدم، قائم مقام سازمان نظام 
پرستاری معتقد است که این طرح، هنوز اجرا 
نشده، با شکست مواجه شده است: »وقتی 
بحث سالمت یار برای اولین بار مطرح شد 
ما در سازمان نظام پرستاری اعالم کردیم که 
این طرح با اشکاالتی همراه است. مسئوالن 
اجراکننده طرح گفتند بیمارانی که همراه ندارند 
اولیه شان از جمله غذاخوردن  اقدامات  در 
و راه رفتن با مشکل مواجه اند و نیاز به همراه 
دارند. براساس چارت سازمانی وظیفه کمک به 
بیماران بر عهده کمک بهیار است. به همین دلیل 
برای رفع مشکل اعالم کردیم که کمک بهیار 
حال حاضر حدود 50  در  کنیم.  استخدام 
هزار کمک بهیار در کشور تربیت شده اند که 
می توانند اقدامات اولیه بیماران را انجام دهند. با 
وجود این توضیحات، آنها اعالم کردند که تنها 
این بحث مطرح نیست بلکه سالمت یاران به 
عنوان یار و مونس بیماران هستند و می خواهند 
از نظر روحی و روانی با بیمار صحبت کنند ولی 
باز هم ما قانع نشدیم و اعالم کردیم که این اقدام 
اصال به صالح نیست.«  وی تاکید می کند: »در 

دنیا بحث مراقبت های پرستاری این گونه است 
که هر بیماری حریم خصوصی دارد و هر کسی 
نمی تواند وارد این حریم خصوصی شود. اصال 
ممکن است بیمار صحبت هایی داشته باشد که 

از نظر شرعی و اخالقی صحیح نیست.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود 
سالمت یار در بیمارستان را عامل دیگری بر 
عدم اجرای موفق این طرح می داند و می گوید: 
»از طرفی داوطلبانی که به عنوان سالمت یار در 
این طرح مشارکت دارند هیچ پرداختی ندارند 
از همه مهم تر اینکه مردم از این طرح استقبال 
نکردند چرا که نمی خواهند کسی وارد حریم 

خصوصی آنها شود.« 

هشدار دادیم ولی توجه نکردند 
شریفی مقدم با تاکید بر اینکه ما از قبل تمام این 
موارد را پیش بینی کرده بودیم، توضیح داد: 
»وقتی طرح تحول سالمت اجرا شد، گفتیم که 
این طرح مشکالتی دارد و اگر این مشکالت را 
حل نکنید ممکن است که این طرح با شکست 
مواجه شود و حال می بینیم که این طرح به 
نحوی شکست خورده و قفل کرده است. چون 
ما آن زمان اعالم کردیم که این طرح با شکست 
مواجه می شود حاال می گویند تقصیر پرستاران 
است در حالی که این طرح کارشناسی و 
مدیریت نشده بود و حتی مسائلش پیش بینی 

نشده نبود.« 
اینکه مخالفت و موافقت  بر  تاکید  با  وی 
پرستاران در اجرای سالمت یار شرط نیست، 
می گوید: »بیمارستان نیرویی را تامین می کند و 

پرستار نمی تواند از آن جلوگیری کند.«
قائم مقام سازمان نظام پرستاری بر این باور 
است که ماهیتا این طرح شکست خورده است 
و توضیح می دهد: »در سایر کشورها چنین 
طرحی نبوده و ما کامال باخبر هستیم که در دنیا 
چه خبر است. سالمت یار در بیمارستان های 
سایر کشورها حضور ندارند و این موضوع 
تنها در کشور ما انجام می شود. باز هم تاکید کنیم 
که یکی از دالیلی که می تواند منجر به شکست 
این طرح شود،غیرکارشناسی بودن آن است.
نه تنها این طرح بلکه تحول نظام سالمت نیز 

با شکست مواجه شده چرا که قبل از اجرای 
آن مطالعه و کارشناسی بر روی آن انجام نشده 

است.«

سالمت یار کارشناسی شده است
اما صحبت های ایرج حریرچی، قائم ِمقام وزیر 
بهداشت نیز در این زمینه قابل توجه است. 
وی در گفت وگو با سپید معتقد است که این 
طرح کامال کارشناسی شده به اجرا درآمده 
است: »در تمام دنیا برخی افراد داوطلب در 
تمام کشورهای توسعه یافته و حتی در برخی 
از کشورهای در حال توسعه وجود دارند که 
با آموزش هایی که به آنها ارائه شده، کارهای 

جانبی بیمار را انجام می دهند.«
حریرچی تاکید می کند که این طرح از سایر 
کشورها الگوبرداری شده و نتایج اولیه آن 
رضایت بخش بوده است و ادامه می دهد: »البته 
ممکن است مانع تراشی هایی وجود داشته 
باشد. مسلما با هر تغییر جدیدی مقاومت هایی 
انجام می شود. ما مطمئن هستیم که جامعه 
پرستاری بعد از اینکه سالمت یاران کمک حال 
آنان شوند و رسیدگی به بیماران را بهبود دهند، 
حتما با این طرح همراه و همدل خواهند شد. 
البته حساب برخی افراد که با هر گونه تغییر و 
اقدام اصالحی مخالف هستند، جدا از این 
قضیه است. این طرح با موفقیت ادامه می یابد 
و گسترش نیز پیدا خواهد کرد. این طرح کامال 
کارشناسی شده و مشاوره های الزم انجام شده 

که به تدریج گسترش می یابد.«
هیچ شکی نیست که طرح سالمت یار با هدف 
کمک به بیماران طراحی شده است. ولی این 
طرح که هنوز اجرا نشده و در مرحله پایلوت 
است، با مقاومت هایی از سوی مسئوالن و اجرا 
کنندگان مواجه شده که آینده آن را همانند 
طرح تحول سالمت در ابهام قرار داده است. 
بنابراین این گزارش با این هدف نوشته شد که 
مسئوالن تصمیم قاطعی برای ادامه این طرح 
در نظر بگیرند تا با رفع اختالفات شاهد رفع 
مشکالت بیماران باشیم نه اینکه هر روز شاهد 
اظهارنظرهای متفاوت باشیم که در نهایت به 

سرانجامی نمی رسد. 

خبر

نظام ارجاع 
مراجعه به پزشک را ساماندهی می کند 
قائم مقام معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: 
»علم، عقل و منطق می گوید هر مراجعه پزشکی به 
صالح مردم و مفید به فایده نیست و بر این باوریم که 
اجرای نظام ارجاع می تواند روند مراجعه مردم به 

پزشک را ساماندهی کند.«
به گزارش ایرنا، ناصر کالنتری در حاشیه بازدید از 
یک مطب پزشک خانواده در شیراز و بررسی فرایند 
مراجعه پزشکی به این مطب در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: »ساماندهی در ذات برنامه پزشک 
خانواده نهفته و مفید به حال مردم است و این برنامه 
به ما می گوید برای هر سرماخوردگی کوچک 
نیاز نیست که مردم به متخصص و فوق تخصص 
مراجعه کنند لیکن این موضوع نیاز به فرهنگ 
سازی دارد و ممکن است سال ها به طول بیانجامد.«
وی افزود: »ما باید یاد بگیریم و باور کنیم که پزشک 
خانواده دلسوز سالمت جامعه و سالمت خانواده 
است زیرا پزشک خانواده سوابق بیماری مردم و 
فرآیند درمان آنها را در اختیار دارد و آن را پایش می 
کند و این موارد مزایای کمی نیست که برای پزشک 

خانواده ترسیم شده است.«
کالنتری در پاسخ به پرسشی که چرا شرایط اجرای 
پزشک خانواده در 2 استان فارس و مازندران 
متفاوت است، گفت: »این از اختیارات هیات 
امنای دانشگاههاست که بخواهند شرایط اجرای 
طرح در 2 استان را به صورت همسان و یا متفاوت 
اجرا کنند.« وی ادامه داد: »پزشک خانواده در 
فارس مزایای بیشتری نسبت به مازنداران دارد و 
اگر فارس را هم مانند مازندران ببینیم بسیاری از 
مواردی که در مازندران اجرا می شود باید در فارس 

هم عملی شود و این به صالح مردم نیست.«
این مقام مسئول گفت: »هم اینک منابع مالی 
کشور برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده در 
همه استان ها جوابگو نیست زیرا یا باید فارس و 
مازندران را هم به سطوح پایین تر سالمت بیاوریم 
یا اینکه آنها برخی مشکالت این طرح را بپذیرند و 
در کنار آن استفاده بیشتر از منابع را هم داشته باشند و 

این طرح را اجرایی کنند.« 

 حرف های ضد و نقیض درباره شکست طرح  »سالمت یار «

سالمتیارانمیمانندیامیروند؟
خبر

عملکرد پزشکان مراکز درمان اعتیاد ارزیابی می شود
مهر: مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت اظهار داشت: 
»در کنار ارزیابی عملکرد و نظارت بر مراکز درمان اعتیاد در سراسر کشور، آگاهی و 

نگرش پزشکان این مراکز نیز طی طرحی ارزیابی خواهد شد.«
احمد حاجبی در توضیح جزئیات این طرح، گفت: »در کنار ارزیابی عملکرد و 
نظارت بر مراکز درمان اعتیاد در سراسر کشور طرحی نیز برای ارزیابی دانش و 
نگرش پزشکان ارائه دهنده خدمت در این مراکز اجرا خواهد شد.« وی ادامه داد: 
»درخصوص نظارت بر مراکز درمان اعتیاد در سراسر کشور  طی مراحل کارشناسی، 
معیارها و چک لیست هایی در ستاد وزارت بهداشت آماده شده است که با توجه 
به تعداد باالی این مراکز در سطح کشور و نیاز به اجرای کامل و دقیق امر نظارت 
بر مراکز و حساسیت موضوع، نیاز به نیروی مازاد بر پرسنل فعلی دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور بود که در نتیجه اجرای آن تحت نظارت وزارت بهداشت، 
برون سپاری گردید.« حاجبی افزود: »در این راستا و طی تفاهمی که با بسیج جامعه 
پزشکی انجام شد،  نیروی انسانی مورد نیاز به خدمت گرفته شده و آموزش داده 
شدند تا تحت نظارت وزارت بهداشت و براساس چک لیست های تدوین شده 
در ستاد،  به مراکز مراجعه، موارد مورد نظر را چک کنند و به معاونت های درمان هر 
دانشگاه گزارش دهند.« وی اضافه کرد: »شان تصمیم گیری براساس گزارش ها 
برعهده معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی خواهد بود و همکاران بسیج 
جامعه پزشکی صرفا وضعیت موجود در مراکز را براساس پروتکلی که به آنها 

آموزش داده شده است، گزارش می دهند.«
حاجبی اضافه کرد: »برای ارزیابی دانش و نگرش پزشکان مراکز نیز با توجه به سابقه 
و تجربه ای که در امر ترک اعتیاد دارند، پرسشنامه ای تهیه شده که طی جلسه ای که 
برای بررسی نتایج اجرای پایلوت طرح با حضور نمایندگان استان ها برگزار شد، 
دغدغه برخی پزشکان پیرامون برخی از آیتم های موجود در پرسشنامه مطرح و 
در بازبینی و ویرایش نهایی این پرسشنامه ها، بعضی از آیتم ها از پرسشنامه حذف 
گردید.« مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در پایان 
خاطرنشان کرد: »در بررسی فضای اخیر موجود در رسانه ها، عده معدودی به علت 
عدم آگاهی یا شاید با انگیزه های خاص و بدون نظر گرفتن منفعت عموم جامعه 
اظهارنظرهایی توام با سوگیری داشته اند. امید می رود که با شروع فرآیند نظارت بر 
این طرح، نگرانی های اینگونه همکاران مرتفع شده و اثرات مفید آن در ارائه خدمت 

به مراجعین مشاهده گردد.«

شیوع عفونت بیمارستانی، نگران کننده است
مهر:   دبیر علمی هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران گفت: 
»شیوع عفونت های بیمارستانی در ایران نگران کننده است و باید برای پیشگیری 
از آن راهکارهایی اندیشید. دکتر پژواک خاکی در آستانه برگزاری هفدهمین 
کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، گفت: »عفونت های بیمارستانی در 
تمام بخش های بیمارستان وجود دارد اما در بخش مراقبت های ویژه، کودکان و 
سالمندان شیوع بیشتری دارند و به راحتی می تواند از طریق فرد، محیط و فاضالب 
به افراد دیگر در جامعه منتقل شود.« دبیر علمی هفدهمین کنگره بین المللی 
میکروب شناسی ایران در ادامه با بیان اینکه عفونت های بیمارستانی در تمام دنیا به 
یک مسئله مهم تبدیل شده است، اظهار داشت: »شیوع عفونت های بیمارستانی در 
ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر گزارش شده اما نسبت به کشورهای در 

حال توسعه از شیوع باالیی برخوردار است.«
وی با تاکید براینکه شیوع عفونت های بیمارستانی در ایران نگران کننده است، گفت: 

»انتقال این عفونت ها در جامعه به شدت خطرناک است.«

باری است که خانم ماری پل کینی، معاون  این سومین 
نظام های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت به ایران سفر 
می کند تا دستاوردهای یکی از بزرگترین جراحی ها در نظام 
سالمت ایران؛ طرح تحول نظام سالمت را مورد بررسی قرار 

دهد. 
وی در این سفر، ضمن تاکیدبر لزوم انجام تمهیداتی برای 
ساماندهی شغل های دوگانه پزشکان، یک اشکال اساسی بر 
ساختار اجرایی تولید واکسن گرفت. به اعتقاد او اینکه واکسن 
در 2 وزارتخانه تولید و در عین حال در بخش خصوصی 
هم ارائه شود، غیرقابل قبول است. وزیر بهداشت نیز ضمن 
پذیرش این ایراد، از عالقمندی وزارت جهاد کشاورزی به 
تفویض مدیریت واکسن های انسانی به وزارت بهداشت 
خبر داد و گفت: »این امکان وجود دارد که بخش واکسن های 
انسانی به وزارت بهداشت منتقل و واکسن های دامی را 

وزارت جهاد کشاورزی مدیریت کند.«
بهداشت  وزیر  تا  کرد  فراهم  خوبی  فرصت  دیدار  این 
درخواست سخت گیری کمتر در زمینه تولید واکسن تزریقی 
فلج اطفال در ایران را تسلیم معاون سازمان جهانی بهداشت 
کند. وی از وجود واکسن خوراکی فلج اطفال در کشور خبرداد 
و خاطرنشان کرد: »اما متاسفانه نوع تزریقی این واکسن را 
نداریم و اگر سازمان جهانی بهداشت سخت گیری کمتری 

کند، قادر خواهیم بود واکسن تزریقی فلج اطفال را در داخل 
کشور تولید کنیم.«

از  تشکر  دیدار ضمن  این  ادامه  در  هاشمی  سیدحسن 
به ویژه  این سازمان طی سه دهه گذشته و  کمک های 
کمک های این دوره، گفت: »اگر نظام بهداشت و درمان در 
ایران با سرعت بیشتری پیشرفت کرده و ارتقا یابد، می تواند 
محرکی برای سایر کشورهای همسایه و منطقه باشد.« وی 
با اشاره به اینکه یاد گرفته ایم که در بحث بهداشت، جهانی 
تصمیم بگیریم و در عین حال به صورت منطقه ای عمل کنیم، 
تصریح کرد: »بنابراین خودمان را جزئی از خانواده سازمان 
جهانی بهداشت می دانیم که باید برای سالمت بشر تالش 
کنیم. در عین حال در منطقه هم همکاری های خوبی را انجام 

می دهیم.«
وی با بیان اینکه رئیس جمهور عالقه دارند که در حوزه 
واکسیناسیون به دوران اوج  خود در گذشته باز گردیم، 
خاطرنشان کرد: »تولید واکسن در ایران نزدیک به 100 سال 
قدمت دارد. به طوری که عمر انستیتوپاستور نزدیک به یک 
قرن است. ایران در بخش تخصصی هم در زمینه دانش و 
مهارت، ظرفیت های بسیار خوبی دارد بنابراین اگر کمک 
کرده و در این مسیر ما را راهنمایی کنید شاید بتوانیم چنین 

حوزه هایی را هم در کشورمان ارتقا دهیم.« 

وزیر بهداشت در پایان به موضوع مانیتورینگ در حوزه 
سالمت اشاره و خطاب به معاون سازمان جهانی بهداشت 
اظهار کرد: »امیدوارم در این زمینه هم به وزارت بهداشت 
پرونده  اینکه  از  بعد  نظر می رسد  به  کنید.  ایران کمک 
الکترونیک سالمت را برای همه ایرانیان اجرایی کنیم، این 
اقدام می تواند در زمینه اطالع رسانی و توانمندسازی کمک 

کند.«
نتایج  به  استناد  با  نیز  بهداشت  جهانی  سازمان  معاون 
ارزیابی های انجام شده توسط گروه های قبلی اعزامی از 
سوی آن سازمان و مقایسه آن با وضعیت فعلی، پیشرفت های 
اخیر را مثبت ذکر کرد و خواستار افزایش همکاری های 
سازمان جهانی بهداشت در سطح برنامه های استراتژیک و 
باالتر با ایران شد تا نتایج آن را با کشورهای دیگرنیز به اشتراک 
بگذارد. ماری پل کینی پیشنهاداتی را برای اجرای بهتر طرح 
تحول نظام سالمت ارائه داد و این طرح را گامی مثبت در جهت 
بهبود کیفیت و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی 
توصیف کرد. معاون سازمان جهانی بهداشت ضمن تاکیدبر 
انجام تمهیداتی برای ساماندهی شغل های دوگانه  لزوم 
پزشکان، از ارائه خدمات بهداشتی به اتباع خارجی که در 
ایران زندگی می کنند نیز تقدیر و تشکر کرد و خواستار استفاده 

بیشتر آنها از خدمات درمانی گسترده تر شد.

روایت یک مسئول جهانی از هم پوشانی دو    وزارتخانه ایران در تولید   واکسن

سیدحسن هاشمی درخصوص اظهاراتش در کرج که با 
حواشی زیادی همراه بود، گفت: »منظور ما این بود که در 
دو سال گذشته زمانی که مردم می خواستند در این بیمارستان 
زایمان کنند، فضای مناسب برای زایمان موجود نبود.« وی 
افزود: »متاسفانه این حرف من که برای همان بیمارستان در 

استان البرز گفته شده بود، به همه کشور تعمیم داده شد. 
وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
بهداشت، سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم رونمایی از 
دو سامانه الکترونیکی پروانه موسسات پزشکی و سایت 
معاونت دانشجویی و فرهنگی و امور مجلس در مورد بازدید 
خود از بیمارستان های استان البرز و برداشت و انعکاس 
نادرست برخی از رسانه ها در این باره گفت: »البته از حرف 
من طنزهایی هم ساخته و باعث انبساط خاطر مردم شد و از 
این بابت خوشحالم. اما حقیقت این است که دو سال پیش 

در بازدید خود از بیمارستان های این استان مشاهده کردم که 
امکانات درمانی بسیار کم بود و هنوز هم امکانات کم است و 
به ازای هر 1000 نفر 0/6 تخت موجود است. در حالی که در 

سایر مناطق کشور متوسط تخت بیمارستانی ما 1/6 است.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »در دو سال گذشته در این منطقه یک 
مرکز زایمانی بود که در حال حاضر 15 هزار زایمان در سال 
دارد و با توجه به مشاهدات خود و عکس هایی که از این مرکز 
دیدم، در انکوباتورها چند نوزاد گذاشته شده بود و شرایط 
برای زایمان مادران باردار نامناسب نبود و خدمات درمانی 

خوب ارائه نمی شد.«
هاشمی با اشاره به راه اندازی هزار تخت بیمارستانی در استان 
البرز، افزود: »منظور ما این بود که در دو سال گذشته زمانی 
که مردم می خواستند در این بیمارستان زایمان کنند، فضای 
مناسب برای زایمان موجود نبود.« وزیر بهداشت با بیان اینکه 

در حال حاضر خدمات زایمان و درمانی برای کل کشور 
نسبت به گذشته بهتر شده است، گفت: »متاسفانه این حرف 
من که برای همان بیمارستان در استان البرز گفته شده بود، به 
همه کشور تعمیم داده شد و برخی از دوستان هم انعکاس 
برداشتشان از این جمله همراه با تخریب بود و البته تخریب از 

نظر فرهنگی و انصاف حرکت درستی نیست.«
هاشمی افزود: »به یاد ندارم که در طول سه سال گذشته در 
بهداشت  وزرای  و  مسئولین  و  گذشته  دولت های  مورد 
کلمه  ای به جز تعریف گفته باشم و از آنها بارها قلبا تشکر 
کرده ام.« وی با تاکید بر این که کار اجرایی بسیار سخت و 
مشکل است، ادامه داد: »هرکسی که در هر دوره ای می آید 
باید قدرشناس آنها باشیم، چرا که همه برای رضای خدا و 
مردم تالش می کنند.« هاشمی تاکید کرد: »فکر نمی کنم برای 
اثبات خدمات نیازی به واکاوی گذشته و دیگران باشد و باید 
نگاهمان به آینده باشد و نه گذشته.« وزیر بهداشت افزود: 
»واقعیت این است که در این فضاسازی، خطا را دیگران انجام 

داده اند و اگر خوب صدای من را مجددا گوش دهید، متوجه 
می شوید که نه قصد تبلیغ بود و نه تخطئه.« وی با تاکید بر 
این که همه باید بر مدار اخالق رفتار کنیم، افزود: »باید اخالق 
را که نیاز جدی جامعه است سرلوحه همه خدمات و حتی 

قلم هایمان قرار دهیم.«

وزیر بهداشت: درمورد دولت های گذشته، جز تعریف نگفته امگزارش خبری

 طریقت منفرد وزیر سابق بهداشت با انتقاد از اظهارات اخیر هاشمی، 
گفت: »دستاوردهای نظام در دوران پس از انقالب در حوزه بهداشت و 
درمان قابل دفاع است و نباید با سیاه نمایی به مردم آدرس غلط بدهیم تا 

مشکالت دوران خود را توجیه کنیم.«

 مدیر عامل سازمان انتقال خون معتقد است که شیوع هپاتیت در 
جمعیت اهداکنندگان خون، 10 برابر کمتر از جمعیت عمومی جامعه 

است.

 رئیس مرکز پایش سالمت مجتمع دارویی درمانی هالل ایران از شروع 
کار پایش سالمت کارکنان و مدیران شرکت توسعه پترو ایران در تهران، 
کیش و یک دکل حفاری در خلیج فارس خبر داد و گفت: »در پی توافق با 
دیگر زیرمجموعه های وزارت نفت، به زودی کار پایش سالمت کارکنان 

این ادارات توسط مجتمع دارویی درمانی هالل ایران آغاز می شود.«

 وزیر راه و شهرسازی از پروژه ساخت بیمارستان 220 تختخوابی 
شهرستان بروجن بازدید کرد.

علی داوودیان، مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران گفت: »بیماران 
هرگز نباید دستخوش حوادث، اتفاقات حکومتی و تصمیم دولت ها 

شوند.«

اخبار کوتاه



  پری ناز قاسمی

USERN )شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی( 
سازمان تازه تأسیسی است که کار خود را سال گذشته 
آغاز کرد و اکنون به گسترش جهانی رسیده است. 
نیما رضایی بنیان گذار  و مدیر این شبکه در نشست 
خبری که روز گذشته در ساختمان مرکزی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران درباره این شبکه برگزار شده بود، 
انگیزه تأسیس آن را اینگونه اعالم کرد: »در سفرهایی 
که به کشورهای مختلف داشتم متوجه شدم در هر 
ندارند.  وجود  هم  با  امکانات  همه  لزوماً  منطقه ای 
برخی مناطق دسترسی خوب و کافی به تجهیزات 
است ولی محقق به اندازه کافی نیست، برخی جاها 
آموزش به خوبی انجام نمی شد و به صورت کلی 
نقص در همه سیستم های علمی مشاهده می شد. از 
سویی مسئله شبکه ای شدن و اتصال بسیار موضوع 
جهان گیری شده است که همه دنیا را به هم نزدیک 
کرده است. در حالی که تخصص گرایی علم باعث شده 
همه متخصصین و اندیشمندان از یکدیگر دور باشند 
و ارتباطی بین آنها شکل نگیرند. همین نیاز باعث شد 
تا ایده ایجاد شبکه بین دانشمندان دنیا شکل بگیرد.«
به گفته وی این شبکه که کار رسمی خودش را 
از فروردین ماه امسال آغاز کرده بود، هم اکنون 45 
گروه آموزشی و پژوهشی به صورت مستقل در خود 
دارد، با بیش از 60 کشور دنیا همکاری می کند و 12 
تفاهم نامه و قرارداد هم امضا کرده که طرف مقابل 
همگی دانشگاه های مطرح جهانی هستند، همچنین 
9 اداره هم در داخل و خارج ایران تأسیس شده که 

به گسترش این شبکه کمک فراوانی می کند.
این شبکه هشتم نوامبر امسال نخستین کنگره خود 
را برگزار خواهد کرد و در روز سوم هم از بهترین 
اندیشمندان و محققان شرکت کننده در دهم نوامبر 
مطابق با روز جهانی صلح در علم تجلیل خواهد شد. 
رضایی در مورد برگزاری این کنگره توضیح داد: 
که  بسیاری  هماهنگی های  و  نامه نگاری ها  از  »پس 

و  160مهمان  به  نزدیک  کنگره  این  در  شد،  انجام 
سخنران خارجی وجود دارند. این سخنرانان همگی 
مدارج علمی باالیی دارند و هر کدام از آنان بر اساس 
میزان سطح علمی شان انتخاب شده اند. 11 نفر هم از 
این افراد برندگان جوایز معتبر دنیا مانند نوبل و ابل 
هستند و سخنرانان اصلی کنگره را تشکیل می دهند. 
پروفسور جورج گوردون، برنده جایزه نوبل از کشور 
انگستان، فرانسسکو کوکا از ایتالیا، های  چنگ از چین و 
بئاتریس دی گلدر از هلند از جمله این اساتید هستند.«
روزه  سه  برنامه های  مورد  در  همچنین  رضایی 
کنگره گفت: »در روز اول مبحث مورد نظر مکان 
سخنرانی  با  روز  مثال  برای  است.  آن  بی نهایتی  و 
پروفسور گوردون در مورد سلول های بنیادی شروع 

شده و با تاریخچه ژن و زمین و تغییرات آن و در 
آخر هم با سخنرانی در مورد حیات در کرات دیگر 
به اتمام می رسد. روز دوم مسئله زمان مورد بررسی 
قرار می گیرد و در خصوص اطالعات زیاد بشر، آینده 
می شود.  بحث  این  به  شبیه  مسائلی  و  نت ورکینگ 
لحاظ  به  انسان  بعد  پنج  سوم،  روز  هم  نهایت  در 
نوستالژی  و  اجتماعی  روانی،  خالقیت،  احساسی، 
مورد گفت وگو قرار می گیرد. در همین روز ما نخستین 
جشنواره USERN را هم برگزار خواهیم کرد. در 
این جشنواره از اساسنامه این شبکه که هم اکنون در 
حال تدوین است و به امضای بیشتر از 60 رسیده، 
رونمایی خواهد شد و همچنین در این مراسم از پنج 
نفر محقق از 573 مقاله ای که دریافت کرده ایم و از 

بین آنها اکنون تنها 46 نفر برای مرحله دوم انتخاب 
شده اند، تقدیر و قدردانی می شود. مقاالت این افراد 
را داوران و اساتید بین المللی بررسی می کنند و خود 

سازمان USERN دخالتی در این زمینه ندارد.«
یکی از شروط تقدیرشدگان در این جشنواره این 
است که آنان حتما زیر 40 سال سن داشته باشند. نیما 
رضایی در این زمینه توضیح داد: »از سویی متوجه 
شده بودم یکی از دغدغه های اساتید قدیمی این است 
که جایزه های علمی و بین المللی خود را خیلی دیر 
دریافت کرده اند. آنها اغلب می گویند که اگر زودتر 
جایزه گرفته بودند، بودجه بیشتری برای تحقیقات 
خود داشتند و حمایت بیشتری از آنها می شد. به همین 
علت ما در تالش هستیم تا فرهیختگان و دانشمندان 

جوان تر را مورد تشویق قرار دهیم.«
وی همچنین در مورد ابعاد محتوایی این کنگره گفت: 
»در این گردهمایی تمامی سخنرانی ها به پنج بخش علوم 
پایه، فیزیکی، شیمیایی، اجتماعی و پزشکی تقسیم می شود 
و به همین علت در بین اساتید دعوت شده تنوع زیادی 
وجود دارد. از سویی عالوه بر سخنرانی در سالن های 
اصلی در سالن های جنبی کنگره هم جلسات بحث و 
گفت وگو برقرار است. به این صورت که یک برنده 
جایزه نوبل با دانشجویان در یک اتاق به مباحثه می نشینند 

و در مورد یک موضوع خاص گفت وگو می کنند.«
بنیان گذار این شبکه جهانی علمی در مورد برنامه های 
آینده USERN گفت: »هم اکنون 15 نفر به صورت 
رسمی و چند نفر هم به صورت غیررسمی با ما همکاری 
می کنند. این سازمان جای زیادی برای گسترش دارد 
و هدف ما هم این است که این گردهمایی به صورت 
بین المللی هر سال در یک کشور تشکیل شود. در 
سال 2017 همین کنگره در کشور اوکراین و در سال 
2018 در کشور اتریش برگزار خواهد شد. میزبان 
این کشورها هستند و برگزارکننده همچنان سازمان 

USERN است.«
دانشجویان برای ثبت نام در این کنگره می توانند به 

سایت مراجعه کرده و از تخفیف برخوردار شوند.

پذیرش  دفترچه های  »در  گفت:  آزاد  دانشگاه  سخنگوی  مهر: 
دانشجوی این دانشگاه برای سال 95 حتی یک رشته محل فاقد 
مجوز نیز وجود ندارد.« مجتبی علوی فاضل ظهر دیروز در نشست 
»تمامی رشته- آزاد گفت:  دانشگاه  مرکزی  در سازمان  خبری 
محل های با آزمون و بدون آزمون این دانشگاه از مقاطع کاردانی 
تا دکترای حرفه ای دارای مجوز هستند.« وی تأکید کرد: » مرحله 
دوم ممیزی رشته های این دانشگاه نیز آغازشده و امیدواریم تا 

شهریورماه نتایج آن اعالم شود.«

11 برنده نـوبـل و ابـل در ایـران
شبکه ای علمی برای دانشمندان دنیا در ایران
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خبر

دانشگاه

ایسنا: معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت 
با تأکید بر اینکه 4/2 درصد دانشجویان کشور در اختیار وزارت 
بهداشت قرار دارند، گفت: »امسال 25 درصد جوایز توسط دانشجویان 
نیروهای روابط  بنابراین  دانشگاه های علوم پزشکی کسب شد، 
عمومی از استعدادهای این دانشجویان در حوزه های اطالع رسانی 
و خبر استفاده کنند.« محمدرضا فراهانی در مراسم رونمایی از 64 
سایت خبری، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور و سامانه صدور پروانه ها و مدیریت مؤسسات اظهار کرد: 
»همان طور که وزیر بهداشت تاکید کردند به نظر من بخش های 
روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نباید گرایش های 
کنند.« وی  دانشگاه ها حاکم  اطالع رسانی در  نوع  بر  را  سیاسی 
گفت: »در جشنواره نشریات دانشجویی که با 4 میلیون و 800 
علوم  دانشگاه های  دانشجویان  شد  برگزار  اخیراً  مخاطب  هزار 
پزشکی باوجوداینکه مهارت های روزنامه نگاری، روابط عمومی، 
اطالع رسانی را در دانشگاه ها آموزش دیده اند موفق شدند 25 درصد 
از جوایز این نشریات را کسب کنند.« معاون فرهنگی، دانشجویی 
و امور مجلس وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: »کسب اکثریت 
جوایز نشریات دانشجویی توسط دانشجویان دانشگاه های علوم 
پزشکی در حالی صورت گرفت که تنها  4/2درصد دانشجویان 

در اختیار وزارت بهداشت قرار دارند.«

ایسنا: وزیر بهداشت گفت: » نیروهای روابط عمومی در دانشگاه ها 
وارد فعالیت های سیاسی نشوند چراکه انجام فعالیت های سیاسی  
اثر منفی می گذارد.« سیدحسن هاشمی در مراسم  آنها  رسالت 
رونمایی از 64 سایت خبری، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور و سامانه صدور پروانه ها و مدیریت موسسات 
که دیروز در وزارت بهداشت انجام گرفت، نقش روابط عمومی 
در دانشگاه های علوم پزشکی کشور را بسیار مهم و موثر دانست 
و افزود: کار نیروهای روابط عمومی با بخش های درمان کامال 

متفاوت است.
 در واقع این افراد مستقیمًا با قلب های رئوف و پاک دانشجویان 
که برای کسب علم و تربیت وارد دانشگاه شده اند، سروکار دارند. 
وی تصریح کرد: »مسئوالن و نیروهای روابط عمومی دانشگاه ها 
حق انجام فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها را ندارند. کار اصلی 
روابط عمومی ها اطالع رسانی و انجام فعالیت های فرهنگی است. 
که من  اضافه می کنند  آن  به  نیز  را  تبلیغاتی  کار  برخی  اگرچه 
روابط  نیروهای  می کنم  تاکید  اما  هستم.  موضوع  این  مخالف 
چراکه  نشوند  سیاسی  فعالیت های  وارد  دانشگاه ها  در  عمومی 

انجام فعالیت های سیاسی بر رسالت آنها تاثیر منفی می گذارد.«

رونمایی 64 سایت خبری، دانشجویی 
دانشگاه های علوم پزشکی 

مسئوالن   دانشگاه ها وارد فعالیت های 
سیاسی و حزبی نشوند

مدیران بیمارستان ها و صاحبان صنایع پزشکی و دارویی
آیـا مـی دانـیـد ...

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی کشور و خاورمیانه است؟
اغلب افراد جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند؟

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود؟

آگهی جذب نیروی انسانی در حوزه های پزشکی تان را به ما بسپارید
همین امروز با ما تماس بگیرید:

تلگرام: 09901981725 تلفن: 22887354 – 22887355 
pr@sepidonline.ir :ایمیل گان

رای

تمام رشته های دانشگاه آزاد 
برای پذیرش ۹۵ مجوزدار شدند

تسنیم: رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به تلفات پزشکی 
سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه  4/5 میلیارد 
تومانی یک متخصص زنان و زایمان خبر داد و 
گفت: » این پزشک به صورت غیر مجاز و با انجام 
سونوگرافی های خاص هزینه های زیادی را به 
مراجعین خود تحمیل می کرد به طوری که درآمد 

وی در طول 8 ماه، 2 میلیارد تومان بوده است.«
رضا خدایی در نشست خبری پیش از پلمپ یک 
مرکز درمانی و یک بیمارستان در شمال تهران اظهار 
کرد: »به این مرکز درمانی و بیمارستان فرصت داده 
اما  با مقررات فعلی وفق دهند  را  تا خود  بودیم 

متاسفانه نتوانست این کار را انجام دهد.«
رئیس مجتمع رسیدگی تخلفات پزشکی اضافه 
کرد: »از این بیمارستان در 28 فروردین امسال به 
همراه مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
نامطلوبی در  متاسفانه وضعیت  بازدید کردیم که 
بخش های مختلفی درمانی و بستری و اتاق عمل 

داشت.«
وی افزود: »به مسئوالن این بیمارستان فرصت 
داده شد مشکالت را برطرف کنند اما موفق به انجام 

این کار نشدند و امروز پلمپ می شوند.«
خدایی در ادامه به پلمپ مرکز درمانی واقع در 
شمال تهران اشاره کرد و گفت: »این مرکز درمانی 
سالها بدون مجوز قانونی فعالیت می کرد و به رغم 
فرصت داده شده برای گرفتن مجوزهای الزم موفق 
به دریافت مجوز نشد و امروز پلمب می شود و 

فعالیتش ممنوع خواهد بود.«
رئیس مجتمع رسیدگی تخلفات پزشکی در ادامه 
به تخلف یکی از بیمارستان های بزرگ اشاره کرد و 
گفت: »این بیمارستان از EPSهای یک بار مصرف 
چند بار استفاده می کرد که در این ارتباط مسئول 
فنی، پزشک معالج، شرکت پیمانکار و شرکت بزرگ 

بیمه ای دخیل بوند.«
خدایی از جریمه 18 میلیارد تومانی این بیمارستان 
خبر داد و گفت: »پرونده شرکت بیمه ای که با این 
و  داشت  قرارداد  بیمارستان ها  سایر  و  بیمارستان 
قراردادش نیز خالف بود در حال رسیدگی است.«

به گفته خدایی بیمارستان ها حق ندارند با بیمه ها 
قراردادی را منعقد کنند که حقوق شهروندی بیماران 

را تضییع کند.
وی همچنین از جریمه 5/5 میلیاردی دو بیمارستان 

دولتی خبر داد که داروخانه های خود 
را به بخش خصوصی واگذار کرده 
بودند و گرانفروشی در آن صورت 

می گرفت.
رئیس مجتمع رسیدگی تخلفات 
 5 تعطیلی  از  همچنین  پزشکی 
موسسه غیرمجاز پزشکی خبر داد 
و گفت: »این موسسه های پزشکی 
خدمات دندانپزشکی، پوست و مو 
به صورت غیرمجاز به مردم ارائه 
می کردند که تعطیل و اموال آنها 

به نفع دولت ضبط شد.«
سازمان  در  مسئول  مقام  این 

تعزیرات حکومتی در ادامه به جریمه نقدی و لغو 
پروانه 6 مرکز درمانی و بیمارستان اشاره کرد و افزود: 
»این مراکز درمانی و بیمارستان ها به دلیل دریافت 
مبالغ اضافه از مردم مورد مجازات قرار گرفتند.«

به گفته وی در حکم صادره از سوی تعزیرات 
حکومتی قرار شده موسسات یادشده 20 نفر از 
بیماران بی بضاعت را که از سوی کمیته امداد و 
بهزیستی معرفی می شوند به صورت رایگان تحت 

درمان قرار دهند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
خبرنگار  به  خصوص  دراین  هم  بهشتی  شهید 
سپید گفت: »حکم پلمب این بیمارستان چند ماه 
پیش از طرف دادسرای جرایم پزشکی صادر شد اما 
بعد از درخواست تجدیدنظر، دوباره فعالیت خود 
را آغاز کرد. دومرتبه سازمان تعزیرات حکومتی به 

موضوع وارد شد و این بیمارستان پلمپ شد.«

گزارش دو
جریمه 4 میلیارد تومانی متخصص زنان به دلیل سونوگرافی بی دلیل
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  حسین بحیرایی
مشاور استراتژیک شرکت های دارویی 

باشد،  داشته  استراتژيک  تفکر  فردی  يا  واحد  شرکت،  وقتی 
مزايا  اين  و  داشت  برخواهد  در  سازمان  برای  مهمی  امتیازات 
بستگی به وحدت رويه ای دارد که بین اين سه برقرار می شود، 
ابتدا اين که نگاهی حاصل می شود که با استراتژي کالن شرکت 
هماهنگ است و تصمیمات هوشمندانه بلند مدتی می گیريد که 
با تصمیمات ديگران در سازمان همسو می شود. در ادامه می توان 
گفت که پشتیبانی کارکنان برای اجرای استراتژی را در بر خواهد 
داشت، کارها بهبود يافته و اشتباهات و کاستی ها جبران می شود.
هم اکنون در کمترشرکت داروسازی واحد مديريت استراتژيک 
استراتژيک  تفکر  که  نمی شود  دلیل  اين  ولی  است  مستقر شده 
وجود نداشته باشد وگرنه اين چرخه نمی چرخید، حال بايد ديد 
اين تفکر استراتژيک به وسیله چه کسانی اجرايی می شود،  که 
متفاوت  با ديدهای  کارکنان مختلف  شما در شرکت مديران و 
هنگام  در  که  آنجاست  ظريف  نکته  اما  باشید،  داشته  می توانید 
تعامل با ديگر واحدها اين افراد چگونه عمل می کنند، به طور 
مثال وقتی در واحد تحقیق و توسعه قرار است مولکول جديد 
مسیری  چه  از  و  چگونه  بايد  تفکر  اين  شود  فرموله  دارويی 
موجب سود آوری شرکت شود، اين مهم وقتی حادث می شود 
که مدير ارشد بتواند در همسويی با واحدهای ديگر تمام جوانب 
اين  چون  گفت  نمی توان  فقط  مثال  عنوان  به  کند؛  بررسی  را 
اين  آيا  دارويی جديد است پس فروش خوبی خواهد داشت، 
مدير با واحدهای بازرگانی، کنترل، فروش و بازاريابی آن قدر 
همسو هست که بتواند موفقیت های بعدی عرضه اين محصول 

را در پی داشته باشد.
در ادامه وجه تمايز متفکران استراتژيست را فارغ از گرايش ها، 
بتوانیم جايگاه  تا  بررسی می کنیم  با هم  زبدگی  و  ها  تخصص 
تفکر استراتژيک در شرکت خود را در میان مديران ارشد محک 
بزنیم، عالقه مندی اولین گزينه است، مدير مربوطه برای اجرای 
به کار و  او  طرح جديد چه حساسیت هايی دارد و عالقمندی 
نهايی کردن پروژه تا چه میزان است، در مرحله دوم تعامل و 
انعطاف پذيری اهمیت پیدا می کند، اگر واحدی قرار است کار 
سختی مثل فروش را انجام دهد تا چه میزان رويکردهای خود را 
با بقیه واحدها انطباق می دهد، ويژگی سوم آينده نگری است به 
طور مثال سرپرست خريد خارجی با چه برنامه ريزی و پیش بینی 
خريدهای سازمان را اولويت بندی می کند، تا اين جا يک بار با 

هم تکرار می کنیم: عالقه مندی، تعامل و قدرت پیش بینی 
عالوه بر اين سه مثبت انديشی و توان تغییر و عمیق شدن 
اليه های بعدی تفکر استراتژيک است که عیار مديران را مشخص 
و  می کند  تبديل  فرصت  به  را  تهديدها  انديشی  مثبت  می کند، 
نقاط بحرانی به نقطه ضعف و در نهايت به قوت فرد، واحد و 
سازمان تبديل می کند. توان انجام تغییر همان تصمیم مهمی است 
 که به يکباره جهت سازمان را به کلی دگرگون می کند، داستان 
جک ول را حتما بخوانید که چگونه با تغییرات گسترده توانست 
عنوان مدير قرن را به خود اختصاص دهد و در نهايت عمیق 
شدن تفکر استراتژيک يعنی آنکه مديران و کارکنان فرآيندها و 
زير فرآيندها را به خوبی بشناسند تا بتواند اهداف شرکت را با 

بهره وری باالتر عملی کند.
واحد مديريت استراتژيک می تواند کمک کند تا اين تفکرات 
هرچه زودتر همسو شود و سودآوری شرکت محقق شود ولی در 
نهايت ابزار الزم برای اين واحد وجود اين تفکر در بین کارکنان، 

مديران و مدير ارشد به طور سلسله مراتبی است.

دالیل مهم تفکر استراتژیک

 فاطمه انصاری
 

سپید: چقدر سخت است در منزل بیماری بد حال داشته باشید. بیماری که مريضی اش مزمن 
است و رسیدگی به حال و روزش سخت. دختری که نمی تواند با لباس بخوابد و که صبح 
از خواب بیدار می شود، به خاطر اينکه پوستش به مالفه اش چسبیده، همراه با درد است. يک 
بیمار برای يک خانه سخت است! علی داووديان، مديرعامل بنیاد بیماری های نادر ايران در 
نشست مشترک نمايندگان بنیاد بیماری های نادر ايران و اتحاديه بیماری های نادر اروپا گفت: 
»8 سال است که تالش می کنیم تا برای اين بیماران امید و آرزو ايجاد کنیم. امیدواريم در اين 

نشست بتوانیم خبرهای خوبی را به بیماران بدهیم.«
او مهم ترين هدف اين نشست را تمرکز بر روی رفع تحريم های دارويی و غذايی به خصوص 
برای بیماری های نادر عنوان کرد و گفت: »امیدواريم به همت اين دو بنیاد، تحريم های دارويی 
که در طول اين سال ها فشار مضاعفی به بیماران به ويژه بیماری های نادر وارد کرده، برطرف 
شود. همچنین قرار است کمیته ای در اين زمینه تشکیل شود و با کمک طرف اروپايی برای 

همیشه بحث تحريم را از سر بیماران برداريم.«
مديرعامل بنیاد بیماری های نادر ايران، ضمن اشاره به وجود يک میلیون و 200هزار بیمار 
نادر در کشور اظهار کرد: »امروز با اين حجم از بیمار باالخره مجلس، دولت و وزارت بهداشت 
پذيرفت که دارو و درمان بیماران EB بايد رايگان شود.« او تاکید کرد: »بیماران هرگز نبايد 

دستخوش حوادث، اتفاقات حکومتی و تصمیم دولت ها شوند.«
با وجود تحريم های سختی که ايران در چند سال اخیر داشته، باعث شده که بسیاری از 
هزينه های درمانی کشور بیشتر شود. داووديان از هزينه باالی تست ژنتیک در کشور انتقاد کرد 
و امیدوار است که بتوان با کمک اتحاديه بیماری های نادر اروپا در زمینه کیت ها و پنل های 
ژنتیک همکاری های خوبی ايجاد شود.   معاون اتحاديه بیماران نادر اروپا در خصوص اين 
ديدار گفت: »ما از 10 سال فعالیت بنیاد و مراکز پزشکی ايران تحت تاثیر قرار گرفتیم. اين 
بنیاد به هزاران بیمار و خانواده های آنان در سطح ملی امید داده است. ما می خواهیم تجربیات 
خود را با بنیاد بیماری های نادر ايران تقسیم کنیم و به محض بازگشت به اروپا آن را به اطالع 

همکاران خود برسانیم.«
وی در پاسخ به اين پرسش که اتحاديه بیماری های نادر اروپا برای حفظ تعادل قیمت داروهای 
مخصوص بیماران نادر در اين قاره چه اقداماتی را انجام داده است، اظهار کرد: »قیمت اين 
داروها در ايران غیر منطقی و غیر قابل قبول است و بايد بین قیمت ها تعادلی صورت گیرد. ما 
به عنوان اتحاديه بیماری های نادر از يک سو با البراتوارهای دارويی برای کاهش قیمت مذاکره 

و از سوی ديگر به دولت برای تعیین يک قیمت منطقی فشار وارد می کنیم.«
 مدير روابط عمومی اتحاديه بیماران نادر اروپا نیز در خصوص نحوه همکاری اين اتحاديه 
و  تجهیزات الزم  نمی توانند  ايرانی  از کودکان  برخی  متوجه شدم  که  »زمانی  ايران گفت:  با 
همچنین داروهای مورد نیاز خود را به علت تحريم دريافت کنند، متعجب شدم. آنها از يک 
سو با ناهنجاری ژنتیکی متولد شدند و از سوی ديگر با تحريم طرف هستند؛ در حالی که اين 

موضوع به آنها مربوط نیست.«
وی افزود: »نگاه ما اين است که تمام افراد بشريت يکسان هستند و دلیلی ندارد تبعه يک 
کشور از مراقبت های يکسان به اندازه مردم کشورهای ديگر برخوردار نباشد. من با متخصصان 
امور سیاسی و پزشکان زيادی صحبت کردم، اما هیچ کدام از آنها در جريان آثار اين تحريم ها 
نبودند. در نتیجه متوجه شدم در زمینه تبادل اطالعات مشکل داريم و کسی در جريان اين 

مسائل نیست.«
مدير روابط عمومی اتحاديه بیماران نادر اروپا با بیان اينکه در برابر اين موضوعات نمی توان 
دست بسته ايستاد، ادامه داد: »ما اين موضوع را می دانیم که قدرت کافی برای تغییر مسايل نداريم 
و کمترين کاری که می توان انجام داد، اطالع رسانی مناسب درباره مسائل و آثار تحريم ها است. 
ما در بازگشت از آنچه ديديم شهادت خواهیم داد.« وی همچنین خطاب به مردم ايران گفت: 
»ما دوست داريم به ايرانیان پیام تشکر بدهیم. آنها مثالی از خوبی و نیکی برای ما هستند و با 

وجود اين تحريم ها اقدامات بزرگی از سوی بنیاد بیماران نادر انجام شده است.«

 علیرضا اذانی
مدیر کنترل کیفیت شرکت داروسازی رامو فارمین 

اولويت های دارو و درمانی در هر کشوری بايد تابع نیازسنجی دقیق مسئولین مربوطه در سطوح باالی تصمیم گیری های 
پزشکی باشد. درحال حاضر عالوه بر انواع ترکیبات دارويی در داروخانه ها انواع مکمل های غذايی و داروهای گیاهی 
ارائه می شود که تقريبا قسمت عمده ای از نیاز عمده مردم را تامین نموده است. متاسفانه بسیاری از فراورده های غذايی و 
آشامیدنی مانند آبلیمو و انواع سوسیس و کالباس در بازار کشور عرضه می شود که مراحل دقیق آزمايش های کنترل کیفیت 
بر اساس رفرنس  استانداردهای غذايی انجام نشده است و احتمال بروز بیماری های مختلفی را به دلیل عدم طی مراحل 
کنترل کیفیت افزايش دهد. کنترل کیفیت از ارکان اساسی هر شرکت تولیدی خصوصا محصوالت خوراکی است. اين 
امر در مورد محصوالت دارويی، گیاهی، مکمل های غذايی، آرايشی و بهداشتی به دلیل مصرف باال بیشتر حائز اهمیت 
است. باوجودآنکه تولید همه اين محصوالت بايد در محیطی باشد که با استانداردهای GMP تطابق داشته باشد، ولی 
نمونه برداری عالوه بر آنکه از کلیه مواد اولیه در هنگام ورود به کارخانه وجود دارد، انجام تست های مزبور در مراحل 
تولید و اتمام محصول بر اساس روش نمونه برداری انجام می شود و بر اين اساس در صورت مردودی در هر يک از 

آزمايش های فیزيک و شیمیايی يا میکروبی بر اساس روش های موجود در کتاب های مرجع دارويی)فارماکوپه ها( محصول 
غیرقابل مصرف اعالم می شود. حال سوال بر اين است که در شرايطی که عطاری های فعلی محصوالت گیاهی را بدون 
تست های حداقلی، خالص سازی و اعالم زمان قابل استفاده بودن)shelf life( در شرايط نامناسب نگهداری، بسته بندی 
می کنند، چگونه موضوع طرح تاسیس داروخانه های گیاهی و سنتی می تواند فراورده هايی سالمت محور و بدون عارضه 
جانبی را در شرايط تهیه نامناسب و عدم اندازه گیری مقادير ناخالصی مضر در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهد؟ همچنین 
در بند 25 اين آيین نامه اشاره به تولید فراورده هايی دارد که در بازار موجود نیستند که بايد به صورت سنتی تهیه شود. 
حال سوال بر اين است که چه نوع فراورده هايی و بر اساس چه رفرنس معتبر جهانی اين کار بايد انجام شود؟ درحال 
حاضر بعضی از عطاری ها به عرضه ترکیباتی جهت ترک اعتیاد، چاقی و... اقدام می نمايند که اين ماده راه هرگونه اقدام 
غیرقانونی را به دلیل نامشخص بودن رفرنس ها و ضوابط باز می گذارد و از طرفی پروسه کنترل کیفیت اين محصوالت 
ساختنی نیز نامشخص است. در بند 26و2پ7 اين آيین نامه اشاره به بازرسی و تخلفات پیش آمده اشاره دارد که با توجه 
به عدم شفافیت موضوع و وجود واحدهای صنفی عطاری که بدون رعايت حداقل ضوابط بهداشتی به عرضه محصوالت 
خود مشغول است امکان حداقل نظارت را از اداره کل يا دانشگاه های علوم پزشکی می گیرد. لذا از وزير محترم انتظار 

می رود با بررسی مجدد طرح و دريافت نظر انجمن داروسازان و صاحب نظران مرتبط دستور لغو آيین نامه را صادر نمايد.

داروخانه های گیاهی راه حل مناسبی برای کنترل عطاری ها نیست

دیدار نمایندگان ایرانی و اروپایی اتحادیه بیماری های نادر

سد تحریم برای بیماری های نادر برداشته شود

  پدیده مظفری
 

استفاده از فراورده های طبیعی، مکمل ها و گیاهان دارويی 
از ديرباز مورد استقبال مردم ايران زمین بوده است. 
عطاری ها هم يکی از اين مراکزی است که همیشه 
محصوالت نامبرده را عرضه کرده و جذابیت خاصی 
برای مردم داشته اند. چند وقت پیش بود که وزير بهداشت 
از تصويب آيین نامه تاسیس داروخانه های گیاهی خبر 
در  بايد  است،  دارو  فراورده ای  يا  محصول  اگر  داد. 
داروخانه های رايج و رسمی و عادی مطرح شود. دلیلی 
ندارد مغازه و رقیبی که باعث ورشکستگی داروخانه های 
عادی می شود، به وجود بیايد و اين کار در واقع نان 
بريدن داروساز است و کار صحیحی نیست. اين نظر 
فراز مجاب، داروساز و عضو هیئت علمی دانشکده 

دارويی است که در گفت وگو با سپید عنوان می کند.
لطمه ای  چه  گیاهی  داروخانه های  تاسیس  سپید: 

می تواند به داروخانه های عادی بزند؟
اين نظريه وجود دارد که اگر ما داروهای گیاهی را 
از داروهای شیمیايی تفکیک کنیم، فردا هم داروهای 
بیولوژيکی بايد جدا شود. کشورهای ديگر همیشه دنبال آن 
هستند که سطح فعالیت داروساز را در داروخانه افزايش 
دهند و در نتیجه باعث افزايش بهداشت و سالمتی در 
جامعه شده و باعث صرفه جويی در بودجه های بهداشتی 
شوند. بعد ما می آيیم حیطه وظايف داروخانه های خود 
را جدا می کنیم. به نظر می آيد اين کار به امر بهداشت 

کلی جامعه ضرر می زند و کار درستی نیست. 
سپید: درست است که بعد از چند سال این داروخانه ها 

می توانند به داروخانه های عادی تبدیل شوند؟

بنده هم اين موضوع را شنیده ام. به هر حال اين امر 
ممکن است تداخل ايجاد کند. مثال 18 سال بعد که اين 
داروخانه می خواهد تبديل شود به داروخانه معمولی 
مشکل به وجود می آورد برای کسی که مدتی در نوبت 
بوده و داروخانه عادی را ثبت نام کرده و حاال می خواهد 
داروخانه رسمی تاسیس کند، ولی رقیبش در همان 
خیابان و با فاصله ای کمتر داروخانه گیاهی خود را به 
داروخانه عادی تبديل می کند. اين هم کار زيبايی نیست. 

سپید: چه کاری می شود در این راستا انجام داد؟
تنها با يک مورد می شود اصالح کرد. در قانون مصوب 
آمده اين داروخانه ها فراورده های سنتی، گیاهان خام 
دارويی و فراورده های طبیعی بفروشند. به نظر می آيد 
اگر قسمت سوم يعنی فراورده ها با منشا طبیعی را حذف 
کنند و فقط گیاهان خام را بفروشند اين قسمت شايد 
خوب باشد. مثال يک دکتر داروساز را بفرستیم عطاری، 
البته خیلی مسخره می شود اما تنها راه اين است. ما موافق 
نیستیم در داروخانه های گیاهی فراورده هايی فروخته شود 
که در داروخانه های عادی فروخته می شود. داروخانه های 
عادی عالوه بر داروهای شیمیايی يکسری فراورده ها، 
مکمل ها و يکسری فراورده های پزشکی بهداشتی و 
آرايشی می فروشند و در داروخانه های گیاهی نیز همین 
موارد قرار است فروخته شود و به اين شکل است که 
يک داروخانه عادی زمین می خورد. ما تمام موارد و 
فراورده هايی که در داروخانه های عادی فروخته می شود 
را می خواهیم بدهیم به داروخانه گیاهی به جز داروهای 
شیمیايی. خوب به اين شیوه داروخانه های عادی کامال 
ضرر می کنند. خود داروساز می تواند يکسری داروهای 
گیاهی را که االن هم می فروشد، بفروشد و اين خیلی 

راحت و طبیعی است. 
سپید: آیا واقعا با تاسیس این داروخانه ها، عطاری ها 

سرو سامان می گیرند؟
من فکر می کنم کسانی که اين طرح را دادند خیلی 
با طب سنتی آشنايی ندارند. اگر با طب سنتی و فرهنگ 
مردم آشنا بودند، اين پیشنهاد را نمی دادند. عطاری ها 
محبوبیت و جاذبه خاصی دارند. نمی توان به اين راحتی 
يک شغلی ايجاد کنیم که هم داروخانه های عادی و 
هم عطاری ها را زمین بزنیم. عده ای از مردم همچنان 
عطاری ها را چه در تهران و چه در شهرستان ها قبول 
دارند. عده ای از اين عطاری ها پیر  اين کار هستند و 
تجربیات خاصی دارند. چون مردم آنها را قبول دارند 
به نظرم شغل عطاری همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. 
تاسیس يک شغل جديد به جای شغلی که مورد اقبال 

جامعه است به نظر من از بین نخواهد رفت. 
سپید: آیا ابالغ این آیین نامه با فوت استاد شفیعی 

ارتباطی دارد؟
نمی دانم و نمی توان در اين مورد چیزی گفت. هر 
چند می شود اينها را کنار هم قرار داد و نتیجه گیری کرد. 
سال ها قبل بحث داروخانه های گیاهی که به وجود آمد 
با مخالفت انجمن داروسازان بحث ساکن ماند. بعد 
از آن معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت، آقای 
خدادوست، در صحبت هايی گفتند که چون انجمن 
داروسازان مخالف هستند می آيیم و به جای داروخانه های 
گیاهی داروکده های گیاهی به وجود می آوريم و اين 
داروکده های سنتی را تاسیس کردند و ما در بیمارستان ها 
اکنون آنها را داريم. بحث داروخانه های گیاهی بعد از آن 
حذف شد. امسال متاسفانه يکی از بزرگان داروسازی را 

که پدر داروسازی کشور بود از دست داديم. يک دفعه 
اين بحث باز و دوباره باب شد. شايد يک ماه قبل بود 
که دوره ای تحت دوره آموزش فراورده های طبیعی در 
وزارت بهداشت مورد بحث قرار گرفت و اين رشته 
کارشناسی مطرح شد به اين خاطر که عطاری ها سر 
و سامان بگیرند. همه چیز مرتب بود تا دوباره بحث 
تاسیس داروخانه های گیاهی مطرح شد و من نمی دانم 
چرا. فکر کنم چیزی به غلط دارد برنامه ريزی می شود 
و شايد بتوان به فوت مرحوم شفیعی هم آن را ربط 
داد. زيرا ديگر بزرگی در داروسازی نیست که بتواند 

جلوی برخی از کج سلیقگی ها را بگیرد. 
چه  این خصوص  در  دارو  و  غذا  سازمان  سپید: 

موضعی دارد؟
توجه  داروسازی  به وضع  همیشه  ديناروند  دکتر 
اينجا هم سازمان غذا و دارو به عنوان يک  داشتند. 
مجری می تواند تشخیص دهد که اين داروخانه ها الزم 
است باشند يا نه. بنده هم نظر خودم را می گويم و نظرم 
نظر کل جامعه داروسازی نیست. نظر بنده به عنوان 
يک عضو هیئت علمی دانشگاه اين است که تاسیس 
داروخانه های گیاهی موجب آسیب به داروخانه های 
عادی می شود. بنده اين نگرانی را دارم که با توجه به 
جاذبه های زيادی که در کشورهای غربی وجود دارد 
و دانشجويان ما به دلیل سواد بااليی که دارند مستقیما 
به کشورهای اروپايی و امريکايی می روند اين نگرانی 
در  داروسازان  برای  را  زندگی  اگر شرايط  که  است 
ايران فراهم نکنیم شرايط در کشورهای ديگر بسیار باز 
است. تاسیس داروخانه های گیاهی موجب فرار مغزها 

و مهاجرت آنها به کشورهای ديگر می شود. 

گفت وگوی سپید با فراز مجاب، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی

تاسیسداروخانههایگیاهیباعثفرارمغزهامیشود
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دیپلماسی
واکنش به خبر 

حضور اعضای القاعده در ایران
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و 
رسانه ای وزارت امور خارجه به ادعای اخیر 
مقام های آمریکایی مبنی بر حضور سه نفر از 
مسئوالن گروه تروریستی القاعده در ایران واکنش 
نشان داد و گفت: »جمهوری اسالمی ایران هیچ 
اطالعی از حضور این افراد در خاک خود ندارد.« 
بهرام قاسمی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر 
اینکه »ایالت متحده آمریکا اخیرا اعالم کرده سه 
نفر از مسئوالن گروه تروریستی القاعده در ایران 
هستند و آنها را تحریم کرده است«، تصریح کرد: 
»دولت جمهوری اسالمی ایران همواره بر عزم 
راسخ خود جهت مقابله با گروه های تروریستی 
تاکید ورزیده و در راستای تعهدهای بین المللی 
مربوطه اقدامات الزم را به عمل آورده است.« 
وی تاکید کرد: »جمهوری اسالمی ایران هیچ 
اطالعی از حضور این افراد در خاک خود ندارد.« 
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: »دولت 
آمریکا به جای کلی گویی باید با به اشتراک گذاشتن 
اطالعات دقیق، در عمل مقابله هماهنگ بین المللی 

را با گروه های تروریستی فراهم کند.«

تکذیب لغو سفر نخست وزیر ژاپن
اما دیروز اخبار دیگری هم علیه فعالیت های 
سیاست خارجی ایران منتشر و در ادامه تکذیب 
شد. لغو سفر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، به 
تهران از جمله این اخبار بود. یک منبع آگاه در 
سفارت ایران در توکیو در گفت وگو با ایسنا 
در مورد اخبار برخی رسانه ها مبنی بر لغو سفر 

شهریورماه نخست وزیر ژاپن به تهران گفت: »سفر 
آقای آبه به ایران همچنان در دستور کار قرار دارد 
و با در نظر گرفتن روند رو به رشد همکاری های 
دوجانبه، در فرصت مناسب انجام خواهد گرفت. 
تاریخ تقریبی این سفر اوایل شهریورماه اعالم 
شده؛ اما تاکنون زمان قطعی آن اعالم نشده است.« 
همچنین سفارت ژاپن در تهران اخبار لغو سفر 
شینزو آبه به ایران را که در یک رسانه ژاپنی منتشر 
شده تکذیب کرد و گفت: »هنوز برنامه ای برای 
انجام یا انجام نشدن این سفر اعالم نشده است.«

خبرسازی درباره سفر ظریف به نیجریه
یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ادعای 
دیدارهای  محتوای  مورد  در  رسانه ها  برخی 
وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات نیجریه 
را خبرسازی خواند. این مقام آگاه تصریح کرد: 
»متاسفانه این رسانه های کم شمار به قدری به 
انتشار اخبار دروغ و جعلی عادت کرده اند که 
به راحتی منافع جمهوری اسالمی و امنیت ملی 
کشور را نیز قربانی دیدگاه های سیاسی خود 
می نمایند.« این مقام وزارت امور خارجه از رسانه ها 
خواست از بازنشر اخبار تائید نشده، ساختگي، 
بدون ماخذ و منبع در مورد سفر وزیر امور 
خارجه به نیجریه خودداری و با بایکوت اندک 
رسانه های جنجالی و دروغ پرداز به جریان سالم 
خبری کمک کنند. برخی کانال ها و تحلیلگران 
اصولگرا همزمان با سفر آفریقایی ظریف، ادعا 
کرده بودند وی در دیدارهای خود هیچگونه 
پیگیری درباره وضعیت شیخ ابراهیم زکزاکی، 
مخالف شیعه زندانی در نیجریه نداشته است. 
زکزاکی روز 13 دسامبر ۲۰15 بر اثر حمله ارتش 
نیجریه به حسینیه بقیةاهلل و منزل وی، زخمی 
و از آن زمان توسط ارتش دستگیر و زندانی 
شده است. ارتش نیجریه علت این بازداشت 
را تالش هواداران شیخ برای ترور رئیس ستاد 

ارتش نیجریه در منطقه زاریا اعالم کرده است.

بعد از انقالب نمی خواستند ابنیه تاریخی بماند
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دیروز در دیدار رئیس و معاونین سازمان میراث فرهنگی و جمعی از اعضای پژوهشکده این سازمان 
گفت: »یکی از مشکالت پس از پیروزی انقالب، چگونگی حفظ و نگهداری و حتی استفاده از مجموعه میراث های فرهنگی 
کشور بودکه بعضی ها نمی پسندیدند ابنیه تاریخی مثل کاخ ها باقی بماند.« وی با اشاره به سوابق تاریخی کاخ های باقیمانده از 
دوران گذشته به عنوان میراث  فرهنگی کشور و ویژگی های ساختمان و امکانات آنها با بیان اینکه »در سال های حضور در مجلس 
شورای اسالمی و ریاست جمهوری، به همه  شهرستان های ایران سفر کرده ام«، از آثار باستانی با ارزش و میراث ارزشمند فرهنگی 
و صنایع دستی کشور به نیکی یاد کرد و گفت: »ایران جزو کشورهای نادر دنیاست که اگر به گنجینه های فرهنگی 
و تمدنی آن توجه و برای نشان دادن آن به جهانیان، برنامه ریزی شود، مردم اغلب کشورهای دنیا به این کشور 
خواهند آمد.« هاشمی رفسنجانی سیاست  خارجی درست و ایجاد شرایط مناسب و امن را شرطی مهم برای 
گسترش توریسم، ایرانگردی و سفرهای مردم اقصی نقاط جهان به ایران دانست. وی همچنین از اقدامات 

کارشناسان سازمان میراث فرهنگی برای ترمیم تابلوهای سوخته شده تقدیر کرد.

نگرانی اسرائیل و اعراب از تداوم توافق هسته ای
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در گفت وگو با روزنامه جورزالیم پست گفت که برنامه 
هسته ای ایران از بین نرفته و با از بین رفتن فاصله زیادی دارد. وی با بیان اینکه »اسرائیل و کشورهای عربی 
درباره آنچه در 1۲ سال آینده زمانی که ایران توانایی غنی سازی اورانیوم به هر اندازه که بخواهد را داشته 
باشد نگران هستند«، گفت: »مشکل آن چیزی است که در آینده اتفاق می افتد و این اتفاق نه به واسطه نقض 
توافق، بلکه در شرایطی خواهد افتاد که ایران در توافق باقی بماند.« نتانیاهو با تکرار ادعاهای گذشته اش 
مبنی بر مخالفت با دولت اوباما در خصوص توافق هسته ای گفت: »به واشنگتن برای 
پذیرش حق غنی سازی اورانیوم اعتراض نکرده؛ بلکه به دادن گزینه های بدون شرط 
به ایران اعتراض کرده است.« وی همچنین مدعی شد: »این توافق نباید به زمان 
بستگی داشته باشد، بلکه باید به رفتار ایران بستگی داشته باشد؛ چراکه  ایران 

رفتارهای خصمانه اش را در قبال اسراییل تغییر نداده است.« 

گفتیم 160 رای داریم و توقع ایجاد کردیم
پروانه سلحشوری، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس، درباره برخی انتقادات به عملکرد این 
فراکسیون عنوان کرد: »وقتی ما اعالم کردیم 16۰ نفر از لیست امید رأی آوردند، این توقع را ایجاد کردیم؛ 
اما نگفتیم در میان اینها طیف های متفاوتی هستند و طبیعی است در عرصه های مختلف تصمیم گیری 
نزدیک تر به فکر خود عمل می کنند.« با این حال، وی معتقد است فراکسیون امید از 1۰۰ تا 16۰ رأی 
شناور و سیال دارد و نحوه جذب آن به عملکرد اعضای آن بستگی دارد. وی درباره عملکرد فراکسیون امید 
در انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون ها نیز گفت: »اعضای فراکسیون امید در ارکان هیئت رئیسه 
کمیسیون ها سهم مناسبی به دست آوردند؛ البته ریاست کمیسیون ها را کمتر به دست 
آوردیم.« نماینده تهران در ادامه گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، یادآور شد: »به نظر من، 
فراکسیون امید آنقدر هم بد عمل نکرده که در بیرون مطرح می شود، البته به نظر من 

اگر همین نقدها هم نبود هیئت رئیسه جدید با این ترکیب شکل نمی گرفت.«

خبرسازان

دولت

مخالفت دولت با تخفیف مجازات 
عامالن حمله به سفارت عربستان

سخنگوی دولت به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه 
درباره احتمال تخفیف مجازات برای عامالن حمله 
به سفارت عربستان واکنش نشان داد و گفت : 
»کسانی که این مطالب را می گویند؛ اگر چند 
میلیون در کشور جابجا شود، فریاد وااسالما سر 
می دهند!« محمدباقر نوبخت در نشست خبری 
هفتگی خود در پاسخ به اظهارات غالمحسین 
محسنی اژه ای که گفته بود: »در موضوع تعرض 
به سفارت عربستان، عده ای که از روی خشم 
رفتند، شایسته تخفیف هستند«؛ توضیح داد: »نظر 
دولت در مورد محکومیت و تقبیح این رفتار که 
خسارت ملی برای ما به همراه داشت و چهره 
بدی از مردم ایران به جهان نشان داد که در شان 
ملت ایران نیست، مشخص است.« وی افزود: 
»عده ای به سفارتخانه ای می تازند و این باعث 
می شود عربستان از فشار حادثه منا خارج شود 
و ما زیر فشار قرار بگیریم و لطمه ای در این 
میان به منافع ما وارد شد. کسانی که مسبب این 
خسارت شدند، در پیشگاه خدا و قانون مسئول 
هستند. اگر چند میلیون جابجا شود، فریاد وااسالما 

سر می دهند. آیا این خسارت کمتر بود؟ دولت 
برای هر زیاده خواهی از ملت دفاع می کند، اما 
این رفتارها را به ضرر می دانیم و معتقدیم باید 

به سزای عمل خود برسند.«

40 نفر حقوق غیرمتعارف داشتند
سخنگوی دولت همچنین درباره تازه ترین اقدامات 
دولت درباره حقوق های غیرمتعارف عنوان کرد: 
»در موضوع پرداخت ها 55۰۰ میلیارد تومان برای 
اصالح حقوق ها در نظر گرفته شد که البته توسط 
عده ای این رقم دیده نشد و آن را کوچک جلوه 
دادند.« نوبخت با یادآوری اینکه »همانگونه که 
رییس سازمان بازرسی گفت، تنها سه درصد که 
حدود 4۰ نفر می شدند حقوق غیرمتعارف داشتند«، 
افزود: »مسئله مهم این است که چرا این اتفاق افتاد. 
برخی از قانون خدمات کشوری مستثنا شدند. 
بر اساس قانون خدمات کشوری، سقف و کف 
پرداخت ها مشخص شد؛ اما استثناهایی بود که از 
این قانون مستثنا شدند و هر کاری توانستند برای 
افزایش حقوق خود انجام دادند.« وی همچنین 
اعالم کرد: »لیست بلندی از دستگاه هایی را که 
خارج از این قانون بودند احصا کردیم که به 
دو بخش تقسیم شدند؛ بخشی مقام های سیاسی 
هستند که روسای سه قوه، وزرا، نواب مجلس 
و معاون اول بودند که مقرر شد پرداختی آنها 
زیر 1۰ میلیون باشد. بقیه هم قرار شد از سه برابر 

حداکثر حقوق بیشتر دریافت نکنند.«

حمالت به حسین فریدون
در این نشست، خبرنگاری درباره هجمه و اتهام زنی 
به حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس جمهور، 
پرسید که نوبخت ابراز کرد: »فقط آقای فریدون 
مشمول عنایات منتقدان نیست، بخشی نقدها 
منصفانه است؛ اما جاهایی که تهمت باشد خود 
را موظف می دانم پاسخ بدهم. بالفاصله در یک 
مورد به قوه قضاییه شکایت کردیم. البته روحیه 
دعوا و ماجراجویی نداریم. وزارت علوم بیانیه 
الزم را در مورد تحصیل ایشان دادند، همه مراجع 
مسائل را کنترل می کنند. چند روزی برای مساله 
تحصیالت در منظر عموم نبود، دیدید که چه 
پا شد موارد منفی زودتر به ذهن  به  داستانی 
می نشیند و این غیراخالقی است و با آموزه های 

اسالمی ما فاصله دارد.«

لیال ابراهیمیان

»ترکیه پس از کودتا«، عنوان نشستی است که 
دیروز در سالن سمینار روزنامه اطالعات برگزار 
شد. این نشست، جزء سلسله نشست های سایت 
دیپلماسی ایرانی است که با حضور رضا حاکان 
تکین، سفیر جمهوری ترکیه در تهران، میرمحمود 
موسوی، مدیرکل پیشین آسیای غربی وزارت 
پاکستان  در  ایران  اسبق  سفیر  و  امورخارجه 
کارشناس ارشد  ملکی،  صادق  هندوستان،  و 
وزارت امور خارجه، و سیدمحمدصادق خرازی، 
مدیرمسئول سایت دیپلماسی ایرانی و سفیر پیشین 

ایران در فرانسه، برگزار شد.

روایت سفیر از کودتا
این نشست با سخنرانی رضا حاکان تکین شروع 
شد. تکین در شب کودتا، در دهکده کوچکی در 
کنار دریای اژه با همکاران خود شام می خورد که 
خبر کودتا را از شبکه های تلویزیونی شنید و به گفته 
خودش، بالفاصله به تهران بازمی گردد تا مأموریت 
خود را در ایران دنبال کند. سفیر ترکیه در ایران، این 
کودتا را در مقایسه با کودتاهای قبلی ترکیه، یکی از 
خونبارترین کودتاهای تاریخ این کشور می داند: »در 
این کودتا، نزدیک به ۲6۰ نفر کشته و بیش از 14۰۰ 
نفر زخمی شدند. مردم با شجاعت ایستادگی کردند 
و با کنار گذاشتن اختالفات سیاسی از دموکراسی 
دفاع کردند. احزاب مخالفی که تندترین انتقادات 
را متوجه رئیس جمهوری می کردند، در آن لحظه 
تمامی اختالفات را کنار گذاشتند و از جمهوریت 
و دموکراسی ترکیه دفاع کردند.« او به تحلیل هایی 
که درباره این کودتا مطرح می شود، اشاره کرد و در 
پاسخ به اظهارات برخی که کودتای ترکیه را نمایشی 
می خوانند، گفت: »متأسفانه در منطقه ما توجه ویژه ای 
به توهم توطئه وجود دارد. این ادعا واقعیت ندارد و 
باید در صحت و سالمت افرادی که این ادعا را مطرح 
می کنند، شک کرد. اسناد و مدارک و فیلم هایی که 
بعد از کودتا منتشرشده، نشان می دهد که این اقدام 

چه ابعادی داشته است.«

مبارزه با گولن سکوالریسم را تقویت می کند
محوری  نقش  به  نشست  این  در  حاکان تکین 
فتح اهلل گولن در کودتای ۲6 تیرماه 95 اشاره کرد: 
»مدت کوتاهی بعد از کودتا به آشکارترین شکل 
ممکن روشن شد که جماعت فتح اهلل گولن در 
این کودتا دست داشتند.« سفیر ترکیه در تهران، 
با تأکید بر این مسئله بیان کرد: »متأسفانه پس از 
اقدام وحشیانه کودتاچی ها، برخی از کشورها با 
پیش داوری درباره ترکیه موضع گیری کردند. تمام 
اقدامات علیه کودتاچیان در چارچوب قوانین ترکیه 
خواهد بود و بر این موضوع بارها از سوی مسئوالن 
ما تأکید شده است. در حال حاضر در ترکیه وضعیت 
فوق العاده حاکم است و این وضعیت برای جلوگیری 
از فعالیت مجدد کودتاگران است و برای محدود 
کردن آزادی های شهروندی نخواهد بود.« حاکان تکین 
می گوید: »نزدیک به دو ماه پیش در شورایعالی امنیت 
ملی سندی برای پاکسازی جماعت فتح اهلل گولن چه 
در داخل و چه در خارج کشور تهیه شده بود. چرا 
این را در اینجا می گویم؟ چون اخباری در رسانه ها 
پیچیده است که دولت ترکیه در حال بهره برداری 
است.  سیاسی  تسویه حساب های  برای  کودتا  از 
درحالیکه بازداشت های انجام شده یا تعلیقی که در 
حق کارکنان دولت انجام شده، از قبل طرح ریزی شده 
بود و آمادگی برای آن وجود داشت. حتی عده ای 
معتقد هستند که کودتاچیان چون از این طرح مطلع 
بودند، زودتر کودتای خود را انجام دادند.« او احیای 
حکومت عثمانی توسط رجب طیب اردوغان را که 

منتقدان مطرح می کنند ادعایی واهی خواند: »به اعتقاد 
ما مبارزه با جماعت فتح اهلل گولن سکوالریسم را در 
ترکیه تقویت می کند.« تکین بر این باور است که 
جنبش گولن سال هاست که نه فقط در بیرون ترکیه 
بلکه در نهادهای بسیاری نفوذ کرده  است. درحال 
حاضر شناسایی نفوذی ها و پاک سازی نهادها انجام 
می شود تا پایه سازمان دهی های جدیدی در ترکیه 
برای جلوگیری از نفوذ مجدد آن ها شود. او در پاسخ 
به اینکه آیا به اسناد و مدارکی حاکی از حمایت 
خارجی از گولن دست یافته اند، گفت: »بدون مدرک 
نمی توانیم به کشورها و دولت های دیگر اتهاماتی 
بزنیم. ما چهار سال قبل نیز در رابطه با این اقدامات 
تروریستی پیش بینی هایی کرده بودیم.« حاکان تکین 
همچنین درباره درخواست استرداد گولن از آمریکا به 
این کشور گفت: »پیش ازاین برای استرداد گولن از 
آمریکا درخواستی داشتیم و پرونده ای را برای طرف 
آمریکایی ارسال کردیم، بعد از کودتا هم درخواست 
جدیدی به همراه اسناد بیشتر آماده شده که آن ها را 
تا چند روز آینده به طرف آمریکایی ارائه می دهیم. 
طرف های آمریکایی نیز در چارچوب قوانین آمریکا 
اقدامات الزم را انجام می دهند. اینکه دولت آمریکا 
چه تصمیمی را دراین باره اتخاذ می کند، نمی دانیم«.

محکومیت حرکت نظامیان در صحنه سیاست
دومین سخنران مراسم میرمحمود موسوی بود که 
در سه محور ترکیه قبل از کودتا، کودتا در ترکیه 
و ترکیه بعد از کودتا سخن گفت. او معتقد است: 
»باید به دوراز تحلیل های احساسی و سطحی که 
در ایران جریان دارد، تحوالت ترکیه را با ادبیات 

دیپلماتیک بررسی کنیم. باید بپذیریم که دولت ترکیه 
طی سال هایی که در حکومت بود، تحوالت مهمی 
را در تمامی سطوح ترکیه به وجود آورد.« به گفته 
موسوی، وضعیت ترکیه در سال های اخیر باثبات 
نبوده است. ترکیه متأثر از تحوالت خاورمیانه و 
مسائل منطقه ای و تمامی حوادث و اتفاقاتی که 
در سوریه، یمن، عراق، افغانستان، مسائل داعش 
و غیره در حال رخ دادن است. موسوی می گوید: 
»مسئله امنیت ترکیه در رأس مسائل این کشور است. 
بزرگ ترین مسئله ترکیه موضوع پ.ک.ک است و 
نشانه آن، مذاکراتی است که آقای اردوغان و حاکان 
فیدان، رئیس سازمان اطالعات ترکیه )میت( با کردها 
برای حل مشکالت داشتند.« به گفته موسوی، »رئیس 
حزب کردهای سوریه رسماً اعالم کرد که عبداهلل 
اوجاالن رهبر معنوی کردهای سوریه است. بعد از 
کودتا به نظر می رسد برنامه اردوغان در مواجهه با 
کردها در سوریه شکست خورده و این برنامه ها وارد 
فاز جدیدی می شود. آمریکا در میان کردها و دولت 
ترکیه ایستادن در کنار کردها را انتخاب کرد.« میرمحمود 
موسوی درباره ترکیه بعد از کودتا هم می گوید: 
»درباره دستگیری های گسترده در ترکیه که بسیار 
بازتاب داشته است، باید بگویم باوجود اینکه معتقدم 
حقوق بشر برای غربی ها و کشورهای پیشرفته جایگاه 
بسیار باالیی دارد، اما در بسیاری موارد ازجمله ترکیه 
گزینشی برخورد می کنند.« او فضای دوقطبی را برای 
جامعه ترکیه بعد از کودتا مناسب نمی داند و می گوید: 
»از آثار کودتا محکومیت حرکت نظامیان درصحنه 
سیاست است؛ دنیای سیاست مال سیاسی هاست و 
دنیای نظام برای نظامی ها اما نباید فضای سیاسی 

ترکیه به سمت دوقطبی شدن پیش برود.«

اهمیت امنیت ترکیه برای ایران
بعد از میرمحمود موسوی، صادق ملکی درباره ترکیه 
و تحوالت و چالش بین امنیت و آزادی در ترکیه 
گفت: »حضور مردم مهمترین عامل شکست کودتا 
بود که باید قدر آن دانسته شود و باید به گونه ای 
برخورد شود که دموکراسی حفظ شود.« او درباره 
اهمیت امنیت ترکیه برای ایران نیز معتقد است: 
»اینکه می گوییم امنیت ترکیه امنیت ایران است 
تعارف سیاسی نیست؛ بلکه هر اتفاقی در ترکیه 
می افتد واقعاً بر امنیت ما تأثیر می گذارد.« وی با اشاره 
به برخورد دولت ترکیه با ارتش آن کشور پرسید: 
»سؤال این است که این تحقیر ارتش که اکنون بعد 
از کودتا صورت می گیرد، آیا می تواند پاسخگوی 
نیازهای امنیتی ترکیه باشد؟ آیا انگیزه ای برای ارتشیان 
می گذارد تا برای امنیت مردم اقدام کنند؟« به گفته 
وی، »گفته می شود قرار است در تمامی اماکن دولتی 
و اداری ترکیه جای عکس آتاتورک عکس اردوغان 
باال برود آیا این مسئله سبب ایجاد مشکالت دیگری 
برای ترکیه نمی شود و سبب نمی شود پروژه عبور 

از اردوغان کلید بخورد؟«

محصول اشتباه های اردوغان
»ملت ترکیه اولین نشانه های شکل گیری دولت-
ملت را نشان دادند.« این جمله، مقدمه صحبت 
صادق خرازی است که دراین باره توضیح می دهد: 
»مردم ترکیه با سپر کردن سینه هایشان در برابر 
گلوله های ارتش ترکیه بلوغ و رشد جامعه ترکیه 
را نشان دادند. باید از این مسئله به خوبی استفاده 
شود.« این دیپلمات باسابقه ایرانی خطاب به سفیر 
ترکیه گفت: »می خواهم کمی بدون رودربایستی و 
تعارف صحبت کنم. از نگاه تئوری توطئه خیلی ها 
می گویند که آقای اردوغان چون تضعیف شد و 
از امریکایی ها ناامید و روابطش با روسیه تخریب 
شد و مشکالت دیگری که برایش پیش آمد؛ این 
آقای سفیر  اما  کودتا را طرح ریزی کرده است. 
می توان گفت که آنچه در ترکیه اتفاق افتاد حتی 
اگر به دوراز نگاه تئوری توطئه تحلیل کنیم؛ ماحصل 
اشتباه های آقای اردوغان بود.« خرازی تأکید کرد: 
»ترکیه با ایستادن در کنار قطر و عربستان سناریوی 
مسیر بسیار اشتباهی را پیش رفت.« او با اشاره 
به نقش آمریکایی ها در کودتا گفت: »امریکایی ها 
اگر نگوییم در ترکیه کودتا را طرح ریزی کردند؛ 
از کودتا کامال مطلع بودند. جنگنده های ارتش 
از فرودگاه اینجرلیک برخاستند که تحت کنترل 
امریکایی ها است.« خرازی در مورد متهم اصلی 
کودتا نیز گفت: »فتح اهلل گولن کسی است که دائما 
در نمازهایش ایران و شیعیان را نفرین می کرد. 
او حتما با سیاست های امنیتی غربی ازجمله اداره 

چهارم پنتاگون و سی آی ای در ارتباط است.«

ترکیـه به کجا خواهد رفت؟
ارزیابی میرمحمود موسوی، صادق خرازی، صادق ملکی و سفیر ترکیه درباره تحوالت پس از کودتا

رضا حاکان تکین، سفیر ترکیه در ایران در پاسخ به سپید:
نمی خواهیم بعد از کودتا خشک و تر با هم بسوزند

رضا حاکان تکین، سفیر ترکیه در ایران، در پاسخ به سؤال خبرنگار سیاسی سپید، مبنی بر اینکه 
»آینده ترکیه بعد از کودتا به چه سمت و سویی می رود و چه مشخصه هایی خواهد داشت؟«، 
گفت: »در مواجهه با کودتا، موضعی که احزاب گرفتند ما را به آینده امیدوار کرد؛ مردم ترکیه و 
مجلس ملی کبیر ترکیه در مقابل سازمان تروریستی گولن موضع مشخصی اتخاذ کردند.« وی 
درباره موضع ترکیه درقبال سوریه هم گفت: »نباید انتظار تغییر رادیکال را داشته باشید. موضع ما 
درباره سوریه کامال روشن است، خواسته ما متوقف شدن خونریزی ها در سوریه است و تأسیس 
دولت و حاکمیتی که بتواند تمام اقشار ملت سوریه را دربربگیرد و فراگیر باشد. کسانی که 
مسبب وضعیت تراژیک امروز سوریه هستند، در وضعیت آینده نقشی ندارند.« تکین در پاسخ به 
این سؤال سپید که »به نظر می رسد ترکیه به بهانه تأمین امنیت، آزادی را نشانه گرفته و به سمت 
دیکتاتوری حرکت می کند«، گفت: »بعد از کودتا احزاب مخالف و حزب حاکم باهم در مقابل 
کودتا ایستادند. یعنی در مقابل تدابیری که علیه کودتاچیان گرفته می شود، اختالف دیدگاهی وجود 
ندارد. البته بعضی از احزاب مخالف برخی نگرانی هایی را مطرح می کنند که خشک و تر با هم 
نسوزند و دولت هم این نگرانی ها را در نظر دارد. حکومت ما علیرغم اعالم وضعیت فوق العاده 
برای سه ماه، این وضعیت زندگی کسانی را تحت تاثیر قرار می دهد که با سازمان های کودتاگر 
در ارتباط بودند. دولت این سازمان ها را تصفیه خواهد کرد؛ اما پرنسیپ های دموکراتیک حفظ 

خواهد شد و زندگی مردم ترکیه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.«

ذن
مو

ام 
بهن

س: 
عک
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  معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
مکاتبه  رئیس جمهور  اول  معاون  »با  گفت: 
کرده ایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی 
سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این 
کار گرفته شود.« شهیندخت موالوردی بابیان 
اینکه معاون اول رئیس جمهور نامه ما را به دکتر 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و 
تبعیض  از  تا  است  داده  ارجاع  برنامه ریزی 
جنسیتی در آزمون استخدامی جلوگیری شود، 
مشترک  استخدامی  آزمون  »سومین  افزود: 
فراگیر دستگاه های اجرایی کشور 16 شهریورماه 
برگزار می شود.«  وی همچنین با اشاره به تدوین 
گزارش ملی در حوزه زنان و خانواده گفت: »ما 
اقدامات  کرده ایم  درخواست  دستگاه ها  از 
شاخص خود را در حوزه زنان و خانواده ارائه 

دهند.«

 فاطمه اشرفی، مدیر انجمن »حامی« بابیان 
اینکه خوشبختانه در قانون جدید و ابالغیه اخیر 
مشکل شهریه دانش آموزان مهاجر مرتفع شده و 
باید کوشید نگاه مثبتی به اقلیت کودکان مهاجر 
در مدارس ایجادشده و از بروز شکاف های 
اجتماعی جلوگیری شود، گفت: »اخذ هزینه از 
دانش آموزان مهاجر برای ثبت نام در مدارس 
ممنوع است.« وی ادامه داد: »سال گذشته 50 
هزار نفر کارت آموزش را از ادارات اتباع در 
ایران دریافت کرده اند ولی متأسفانه درنهایت 
تنها 25 هزار نفر در مدارس ثبت نام کردند که 
این اختالف فاحش به دلیل دریافت هزینه و 
قانون  طبق  درحالی که  است  بوده  شهریه 
هیچ  آموزش  به  مهاجر  کودکان  دسترسی 
اختالفی بین تحصیل افراد در کالس های اول 
ابتدایی تا دیپلم وجود ندارد درحالی که حتی 
کودکان  این  بین  نیز  شهریه  دریافت  برای 

تبعیض قائل شده بودند.«

 سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا ناجا از 
دستگیری چهار تن که اقدام به سرقت اطالعات 
حساب بیش از 209 هزار مشتری بانکی کرده 
بودند، خبر داد و گفت: »این افراد از کارمندان 
دو شرکت تراکنش بودند.« وی با اشاره به برخی 
از پرونده های پلیس فتا در یکی دو هفته اخیر 
تصریح کرد: »در این مدت پرونده های زیادی 
قرارگرفته  ناجا مورد رسیدگی  فتا  پلیس  در 
است که ازجمله آن می توان به کشف دو پرونده 
شاخص به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال معادل 
پرونده  این  در  کرد.  اشاره  تومان  میلیارد   6
بانکی،  از 209 هزار حساب  اطالعات بیش 
توسط تعدادی از کارمندان دو شرکت متوالی 
تراکنش و امنیت سرقت شده بود که 4 نفر از 
متهمان این پرونده دستگیر و برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.«

دستفروشی جرم نیست،  برخورد 
خشونت آمیز با آن جرم است

قانون،  در  اینکه  بابیان  دادگستری  وکیل  یک 
سد معبر جرم انگاری نشده است، گفت: »اگر 
دستفروشی همراه با سد معبر نباشد نه تنها ممنوع 

نیست، بلکه جرم هم محسوب نمی شود.«
مصطفی ترک همدانی درباره مصوبه شورای شهر 
تهران با عنوان اصالح اساسنامه شرکت شهربان 
که اجازه برخورد با دستفروشان را به مأموران این 
شرکت می دهد، ادامه داد: »در قانون شهرداری ها 
و  غیرمجاز  ساخت وسازهای  موضوع  دو 
دستفروشی و سد معبر ممنوع شناخته شده است، 
لذا اگر دستفروشی همراه با سد معبر باشد؛ ممنوع 
بوده و شهرداری مکلف به جلوگیری از آن است.«

به گفته او شهرداری برای جلوگیری از سد معبر 
می تواند نسبت به جمع آوری اسباب و لوازم 
در معابر و شوارع که موجب اختالل درآمد و 
شد مردم می شود اقدام کند اما اقدام دیگری 
در قانون پیش بینی نشده است. ترک همدانی با 
تأکید بر اینکه در قانون سد معبر جرم انگاری 
جلوگیری  به  مجاز  صرفًا  شهرداری  و  نشده 
شوارع  در  که  است  لوازمی  جمع آوری  و 
عامه وجود دارد، گفت: »شهرداری برخی از 
از سد معبر را  امور خود همچون جلوگیری 
به شرکت  قراردادی  در  و  کرده  برون سپاری 
خصوصی اجازه داده این اختیار شهرداری را 

به موعد اجرا گذارد.«
شهرداری  اینکه  بابیان  دادگستری  وکیل  این 
اجازه ندارد اموری را که خود اذن دخالت، ورود 
یا ممنوعیت در اجرای آن را دارد برون سپاری 
شهرداری  کنیم  فرض  »اگر  داد:  ادامه  کند، 
می توانست امور خود را برون سپاری کرده و 
شرکت شهربان دارای وکالت قانونی از طرف 
بیش  ندارد  اجازه  بازهم  اما  است،  شهرداری 
ازآنچه در قانون شهرداری ها اجازه داده شده در 
خصوص سد معبر دخالت کند و تنها می تواند؛ 
نسبت به جمع آوری اسباب و لوازم اقدام کند.« 
او تأکید کرد: »جمع آوری اسباب دستفروشان 
برای شهرداری ایجاد مالکیت نکرده و مأموران 
موظف اند پس از صورت جلسه و گرفتن تعهد از 
سد معبر کننده مبنی بر عدم تکرار، اسباب و لوازم 

را به مالکان آن بازگردانند.« 
این حقوقدان با اشاره به اینکه مأمور دولت فردی 
است که از دولت حقوق می گیرد، ادامه داد: »افرادی 
که در شرکت های اقماری شهرداری مشغول به 
فعالیت هستند؛ حقوقشان را از این شرکت های 
حساب  دولتی  مأمور  و  می گیرند  خصوصی 
نمی شوند و در همین نقطه است که شهرداری اجازه 

برون سپاری برخی از امور خود را ندارد.«

خبرخوان در گزارش معاون مالی شهرداری تهران  مشخص شدحوادث

دیون شهرداری به پیمانکاران حقیقی و حقوقی، 8515 هزار میلیارد تومان
روز گذشته همزمان با دویست و هفتاد و نهمین جلسه 
شورای شهر تهران میزان دقیق بدهی های شهرداری به 
پیمانکاران مشخص شد. مجموع دیون شهرداری 8515 
میلیارد تومان اعالم شد. دیونی که خبر جدیدی نیست 
و از زمان مدیران قبل از قالیباف هم موضوعی همیشگی 
مدیریت شهری تهران بوده است، اما امروز به باالترین 
میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است. به طوری که 
پیش بینی می شود اگر بدهی های دولت و مردم به 
شهرداری ها پرداخت نشود، سال آینده از بودجه ساالنه 
پیشی بگیرد. اتفاق نه چندان خوشایندی که روز گذشته 
بارها از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد تأکید قرار 
گرفت و زنگ های هشدار را به صدا درآورد. اما نکته حائز 
اهمیت آن بود که بخش قابل توجهی از این دیون متوجه 
بدهکاری های دولت یازدهم و دولت های پیشین بوده 
است به طوری که میزان طلبکاری مدیریت شهر تهران از 
دولت ها امروز به 14150 میلیارد تومان رسیده و معلوم 

نیست این بدهی ها قرار است کی وصول شوند.

3270 میلیارد تومان بدهی شهرداری 
مربوط به قبل از سال 84

در ابتدای جلسه روز گذشته، معاون مالی شهرداری تهران 
درباره محدودیت های مدیریت شهری در تکمیل نشدن 
زیرساخت های شهر تهران را عدم ایفای تعهدات دولت 
که معادل 14150 میلیارد تومان بدهی است دانست و 
گفت: »عدم تحقق کامل منابع درآمدی شهرداری در 
اسناد برگشتی 686 میلیارد تومان، در اسناد در جریان 
وصول 980 میلیارد تومان و در عوارض معوقه نیز 1456 
میلیارد تومان است.« قدرت اهلل گودرزی بابیان اینکه 
اسناد برگشتی همان چک های برگشتی شهرداری است 
که در حال وصول هستند، عنوان کرد: »در سال های اخیر 
بر سر راه مدیریت شهری سنگ اندازی کرده به طوری که 
شاهد کاهش 55درصدی عوارض صدور پروانه در سال 
94 نسبت به سال 91 بودیم. ضمن آنکه برخی از دالیل 
ایجاد دیون پیمانکاران عدم ارائه مفاصا حساب توسط 
پیمانکاران بوده است.« وی با اشاره به اینکه در زمینه 
تعدیالت به علت طوالنی شدن ساخت پروژه های ملی 
شهرداری در برخی موارد ناچار به افزایش رقم قراردادها 
می شود که بعضاً افزایش دیون را به دنبال داشته است، 
ادامه داد: »مشکالت فنی و محاسباتی نیز منجر به ایجاد 
دیون شده است که دلیل آن عدم ارائه صورت وضعیت ها 
توسط پیمانکاران در زمان مناسب بوده که ایجاد مشکل 
کرده است.« معاون مالی شهرداری تهران مجموع دیون 
شهرداری در چهار بخش را 8515 میلیارد تومان عنوان 
کرد و گفت: »دیون به پیمانکاران حقیقی و حقوقی 
5182 میلیارد تومان، دیون حاصل از تملک ها 1713 
میلیارد تومان، بیمه و مالیات 481 میلیارد تومان و سایر 
حساب های پرداختی نیز 1138 میلیارد تومان است.« 
گودرزی با یادآوری اینکه کل بودجه ابالغی شهرداری 

در سال های 84 تا 94 معادل 109 هزار و 876 میلیارد 
تومان بوده است، خاطرنشان کرد که بودجه های نقد 62 
هزار و 26 میلیارد تومان و غیر نقد نیز 47 هزار و 850 
میلیارد تومان بوده است. این بدان معنا است که کل دیون 

شهرداری معادل 7/7 درصد بودجه ابالغی است.

شهرداری تهران 9200 میلیارد تومان 
تسهیالت گرفته

از  دیگری  در بخش  تهران  مالی شهرداری  معاون 
توضیحات خود بابیان اینکه امالک فروش رفته در 10 
سال گذشته نیز معادل 9 هزار و 6 میلیارد تومان بوده است، 
متذکر شد: »امالک خریداری شده نیز در همین مدت 
معادل 21 هزار و 809 میلیارد تومان بوده است. تقریباً 2/5 
برابر افزایش دارایی داشتیم.« وی ادامه داد: »شهرداری 
تهران در یک دهه گذشته به منظور ایجاد زیرساخت های 
اساسی و بر اساس تکالیف و مصوبات برنامه پنج ساله 
مطابق با بودجه مصوب ساالنه و تبصره های بودجه 
اقدام به دریافت تسهیالت ارزی و ریالی در قالب 
اوراق مشارکت و تسهیالت ریالی کرده  فاینانس، 
است. به طوری که میزان تسهیالت دریافتی 9 هزار و 
200 میلیارد تومان بوده است.« به گفته وی، تسهیالت 
دریافت شده شامل یوزانس پروژه های صدر و امام 
علی)ع(معادل 932 میلیارد تومان، فاینانس های مترو 
معادل 3327 میلیارد تومان، اوراق مشارکت هزار میلیارد 
تومان و سایر موارد نیز 3941 میلیارد تومان بوده است. 
اما نکته حائز اهمیت آن است که 3270 میلیارد تومان 

از بدهی های فوق مربوط به سال های قبل از 84 است.

گزارش دیون شهرداری باید راستی آزمایی 
شود

پس از ارائه این گزارش، رئیس کمیسیون سالمت 
گزارش  اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای 
شهرداری تهران در خصوص دیون یک گزارش خود 
اظهاری است که نیاز به راستی آزمایی دارد، گفت: 

»انتظار می رود گزارش هایی که از اهمیت باالیی 
برخوردار است، ابتدا در اختیار اعضای شورا قرار 
گیرد و در مرحله بعد در دستور کار شورا گنجانده 
شود.« رحمت اهلل حافظی بابیان اینکه در خصوص 
امالکی که در دفاتر شهرداری تهران ثبت شده و در 
محاسبات مدنظر قرار می گیرد نیز باید گزارشی ارائه 
شود، تصریح کرد: »در گزارش امروز مغایرتی در 
خصوص این امالک وجود دارد؛ چراکه تنها امالک 
ثبت شده در دفاتر شهرداری موردمحاسبه قرارگرفته 
است، اما امالکی که از مردم خریداری شده ولی در 
دفاتر ثبت نشده است، مدنظر قرار نگرفته است.« وی 
با اشاره به اینکه در این گزارش اعالم شد که بدهی 
سررسید بانک ها 4000 میلیارد تومان است، اما در 
اواخر تیرماه و توسط وزارت اقتصاد رقم دیگری 
اعالم شده است، خاطرنشان کرد: »بر همین اساس 
پیشنهاد می شود کارگروه مشترکی میان دولت و 
بدهی ها  اعداد  تا  شود  تشکیل  تهران  شهرداری 
به صورت مشخص و روشن اعالم شود. زیرا شفافیت 

مالی را باید با مصداق های مشخص اعالم کنیم.«

شفاف سازی میزان بدهی ها مچ گیری نیست
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران نیز 
پس از استماع گزارش میزان دیون شهرداری تهران 
به اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: »ارائه گزارش 
بدهی شهرداری به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و 
حقوقی به منظر مچ گیری نیست، زیرا شورا می تواند 
ابوالفضل  کند.«  مچ گیری  حسابرسی ها  زمان  در 
قناعتی با تأکید بر اینکه تهیه و ارائه این گزارش ها 
برای تصمیم گیری بهتر اعضا در زمان ارائه پیشنهاد ها 
است تا با توجه به شیب منحنی احداث پروژه ها، 
بدهی پیمانکاران نیز پرداخت شود، تصریح کرد: 
»نباید برای پیش بردن اهداف همه را زیر پا له کرد. 
ضمن آنکه دولت نیز به شهرداری تهران بدهی دارد 
و شهرداری نیز به تبع به دولت باید بدهی خود را 

پرداخت کند.«

شورا ناظر داشته پس نمی تواند ایراد بگیرد
دیگر عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز پس 
ارائه گزارش میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران، 
بابیان اینکه خدایی ناکرده در گزارشی که از سمت 
استماع کردیم، پروژه ای  مالی شهرداری  معاونت 
نبوده که تحویل عده ای داده باشیم که بعد از 10 سال 
گزارشش را پس بگیریم، گفت: »از سال 84 تا امروز 
شورا حق نظارت و برنامه ریزی و سیاست گذاری 
و تصویب متمم بودجه و ارائه اصالحیه مصوبات 
داشته است و می توانسته از این حقوقش استفاده 
کند.« محسن پیرهادی با تأکید بر اینکه شورا در 
ارگان ها، سازمان ها و شرکت ها ناظر داشته و دارد، 
ایراد  شهرداری  عملکرد  به  نمی تواند  امروز  پس 
بگیرد، خاطرنشان کرد: »شهرداری در مسیر توسعه 
زیرساخت های شهر تهران روشی اجرا می کند که 
همه اعضا به عنوان سیاست گذار آن را قبول دارند. 
اما سؤال اصلی این است آیا شهرداری در خصوص 
زیرساخت ها و نگهداشت و هزینه و درآمد نسبت 
قابل قبولی برقرار کرده است یا نه و آیا در 15 سال 
آینده شهر کشش ادامه راه بر همین اساس را دارد یا 
خیر. سؤالی که بسیار مهم است.« پیرهادی بابیان اینکه 
باید در نظر داشته باشیم که برای هزینه های جاری و 
نگهداشت چقدر هزینه شده و شهر را به چه قیمتی 
نگه می داریم، خاطرنشان کرد: »خیلی از عددهایی 
که گفته می شود مسیر توسعه زیرساخت های شهر را 
عنوان می کنند. اما نکته مهم آن است برخی از قوانین 
و مصوبات جاری کشور از سمت مجلس و دولت به 
سمت توسعه اقتصاد شهرها پس رفت داشته است. 
مصوباتی که به نفع شهر نبوده و مسیر توسعه شهر را 
سخت تر کرده و در جهت کاهش درآمدها حرکت 

کرده است.«

دیون مردم به شهرداری را فراموش نکنیم
در بخش پایانی بررسی گزارش دیون شهرداری به 
پیمانکاران، نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای 
شهر تهران نیز بابیان اینکه اوراق مشارکت و فاینانس ها 
از روش های تأمین منابع مالی است که شهرداری هم از 
این قاعده استفاده کرده و اگر هزینه فایده بررسی کنیم 
کار شایسته ای صورت گرفته است، گفت: »در شهرها 
یک تکلیف شهروندی داریم و یک تکلیف شهری، 
معتقدم دیون مردم به شهرداری بیش از 1600 میلیارد 
تومان است.« اسماعیل دوستی با تأکید بر اینکه باید 
مشخص شود که مدیریت شهری نیز از شهروندان در 
زمینه نوسازی ها و عوارض پسماند چقدر طلب دارد، 
تصریح کرد: »وصول مطالبات شهرداری از شهروندان 

از حقوق حقه است.«

بهترین هدیه
345 جلد تا کنون منتشر شده است   بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی
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کنکور ارشد هنر آخر هفته برگزار می شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون عملی 7 کد رشته مربوط به رشته های هنری 
در کنکور کارشناسی ارشد 95 در روزهای 6، 7 و 8 مردادماه خبر داد. حسین توکلی با اعالم اینکه آزمون عملی 
کد رشته های 1350، 1351، 1352، 1357، 1358، 1362، 1364 در آزمون ورودی کارشناسی ارشد 95 برای 
تعداد 22 هزار و 824 داوطلب شامل 14 هزار و 925 نفر زن و 7 هزار و 899 نفر مرد برگزار می شود، افزود: »این 
آزمون های در صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه 6، 7 و 8 مردادماه 95 منحصراً در شهر تهران 
برگزار می شود و نشانی محل آزمون برای هر یک از داوطلبان در کارت ورود به جلسه آزمون درج شده است.« 
وی خاطرنشان کرد که فرآیند برگزاری آزمون در نوبت صبح ساعت 7:30 دقیقه و در نوبت بعدازظهر ساعت 
14:30 دقیقه آغاز می شود و الزم است داوطلبان نیم ساعت پیش از شروع آزمون در محل امتحان حاضر باشند. 
توکلی با اشاره به آمار شرکت کنندگان در هر نوبت از این آزمون گفت: »صبح چهارشنبه 6 مرداد تعداد 7 هزار و 

749 داوطلب در کد رشته 1352 آزمون اسکیس معماری شرکت می کنند .

احداث خانه های امن در 18 استان

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور از احداث خانه های امن در 18استان کشور خبر داد و گفت: 
»خانه های امن دارای پرسنل و کارکنان زن بوده و در آنجا به زنانی که به هر بهانه ای ازجمله نزاع خانوادگی 
مجبور به بیرون ماندن از خانه خود هستند پناه داده می شود.« ولی اهلل نصر با اشاره به اینکه در استان هایی که 
خانه های امن وجود ندارد، مراکز اسکان در واحدهای مداخله با بحران اورژانس اجتماعی به این زنان اقامت 
می دهد، تصریح کرد: »زنانی  که به هر دلیلی مجبور می شوند شب در بیرون از خانه بمانند، می توانند با سامانه 
123 اورژانس اجتماعی  تماس بگیرند تا در خانه های امن اسکان داده شوند.« به گفته وی، در حال حاضر 
سامانه 123 اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور در سراسر کشور فعال است. نصر با اعالم اینکه خریدوفروش 
کودکان جرم است، اظهار کرد: »در این زمینه بهزیستی وظیفه تعریف شده مستقیمی با جرم ندارد، اما با 
پیگیری های صورت گرفته با معاونت درمان وزارت بهداشت قرار شد اگر با مورد مشکوک برخورد کردند 

، سریعاً اورژانس 123 را در جریان امر قرار دهند.«

جریمه ۴۰۰ هزارتومانی و 8۰ ضربه تازیانه در انتظار رانندگان مست
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: »جریمه 400 هزارتومانی، ضبط گواهینامه، 
80 ضربه تازیانه و حبس تعزیری برای رانندگانی که شرب خمر کنند اعمال خواهد شد.« سرهنگ مراد مرادی در 
خصوص مصرف مشروبات الکلی و مواد روان گردان در حین رانندگی و جرائم پیش بینی شده برای متخلفان اظهار 
کرد: »صرف مشروبات الکلی و مواد روان گردان باعث عدم تمرکز در رانندگی شده و موجب می شود که راننده 
نتواند در حین رانندگی تصمیم گیری صحیح داشته باشد؛ چراکه راننده اقدام به انجام رفتارهای خطرآفرین می کند.« 
وی تصریح کرد: »مصرف مشروبات الکلی و روان گردان دشمن شماره یک ایمنی در رانندگی تلقی شده و خطر 
ریسک پذیری و وقوع تصادف را 10 برابر افزایش می دهد.« سرهنگ مرادی در خصوص جریمه مصرف مشروبات 
الکلی و مواد روان گردان اعالم کرد: »مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عالوه بر جریمه 400 هزارتومانی 
و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه پرونده قضایی نیز برای فرد خاطی تشکیل شده و وی به مرجع قضایی معرفی 

خواهد شد.«
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  محسن بیدی

سفر وزیر امور خارجه به چهار کشور نیجریه، 
غنا، جمهوری گینه و مالی در منطقه غرب آفریقا 
که دومین سفر دوره ای دکتر ظریف به آفریقا 
محسوب می شود، از سوم مردادماه آغاز و تا هشتم 
مرداد ادامه پیدا می کند. هدف از این سفر که اولین 
سفر وزیر خارجه به آفریقا بعد از توافق هسته ای و 
روند اجرایی شدن برجام است، توسعه و تحکیم 
مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای یاد شده 
است. اولین سفر دوره ای دکتر ظریف به آفریقای 
زیر صحرا، در زمستان سال 1393 به کشورهای 
کنیا، اوگاندا، تانزانیا، زنگبار و بروندی در شرق 
آفریقا انجام شد که دارای نتایج مثبتی بود. وزیر 
خارجه کشورمان در تابستان 94 نیز به دو کشور 

الجزایر و تونس در شمال آفریقا سفر کرد.
در هر چهار کشور یاد شده، برگزاری مجمع 
حضور  با  روزه  یک  اقتصادی  همکاری های 
مسئوالن و هیئت اقتصادی همراه با همتایان خود 
به میزبانی آن ها، از برنامه های اصلی این سفر 
است. بعد از این برگزاری این نشست است که 
تجار و بازرگانان ایرانی فرصت خواهند داشت تا 
به صورت رو در رو و دو جانبه با همتایان خارجی 
خود وارد گفت وگو شده و طرح ها و ایده های 
معرفی  مقابل  طرف  برای  را  خود   اقتصادی 
)پرزنت( کنند و مقدمات انعقاد یا امضای تفاهم 
نامه یا یادداشت تفاهم و نهایتًا قرارداد تجاری 
را به عملی سازند. از سوی دیگر، کشورهای 
آفریقایی یادشده درمنطقه غرب آفریقا، در روند 
توسعه اقتصادی خود با نیازهای بسیار گسترده 
و متنوعی در حوزه های زیرساختی و عمرانی، 
آموزشی ودانش بنیان، خدمات فنی و مهندسی، 
کاالهای  صنعتی،  و  کشاورزی  آالت  ماشین 
تجهیزات  و  غذایی، خدمات  مواد  و  مصرفی 
بهداشتی و درمانی، برق وانرژی، ساخت وتوسعه 
مسکن وموارد گوناگون دیگر روبه رو هستند. 
افزون برآن، ظرفیت های اقتصادی رو به رشد 
ایران در دوران پسابرجام در هر یک از زمینه های 
یادشده، می تواند فرصتی عظیم و سودآور و مبتنی 
بر رویکرد » برد – برد« برای ایران و کشورهای 

آفریقایی به همراه داشته باشد.
رضا عباسقلی، مدیرکل دفتر امور نمایندگی های 
سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه توسعه 
روابط اقتصادی-بازرگانی با قاره آفریقا یکی از 
اولویت های اصلی در برنامه های پیش رواست، 
اظهار کرد: »صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
پتروشیمی،  مواد  آن،  مصنوعات  و  پالستیک 
روغن موتور، صنایع غذایی، دارو و تجهیزات، 
مصالح ساختمانی و شیرآالت آن و نیز توریسم 
پزشکی از جمله موارد در نظر گرفته شده به منظور 
توسعه روابط بازرگانی با قاره آفریقاست.« وی 
در مورد اهداف توسعه روابط با قاره آفریقا نیز 
خاطرنشان کرد: »ارتباط با فعاالن اقتصادی این 
قاره و نیز بررسی میدانی بازار و شناخت ویژگی 
کشورهای هدف از جمله اهداف در نظر گرفته 
شده به منظور توسعه این روابط است؛ همچنین 
قصد داریم با شناخت قوانین و مقررات و نیز 
شناخت قوانین بازار کشورهای هدف، شناخت 
فرصت ها و زمینه های همکاری های مشترک و 
نیز مذاکره با تجار، شرکت ها و فعاالن اقتصادی 
این قاره در راستای توسعه روابط بازرگانی و 

اقتصادی با قاره آفریقا گام برداریم.«
یادآوری این نکته ضروری است که ظرفیت های 
قابل توجه ایران در حوزه تولید مواد غذایی و 
آالت  ماشین  صنعتی،  محصوالت  دارویی، 
صنعتی و کشاورزی، مصالح ساختمانی، صنایع 
تولید برق، خطوط انتقال نیرو و صدور خدمات 
فنی و مهندسی در صورتی می تواند سودآوری 

واقعی داشته باشد که ایران در بازارهای خارجی 
حضور فعال داشته باشد و کشورهای آفریقایی 
آن ها،  اجتماعی  سیاسی  بافت  به  توجه  با 
مناسب ترین بازار پر مشتری برای این نوع کاالها 
و خدمات محسوب می شود. افزون برآن، »رونق 
اقتصادی و مبادالت تجاری« و »تقویت تولید، 
صنعت و کشاورزی« و از همه مهم تر »توسعه 
دیپلماسی نفتی« با کشورهای یادشده، موجبات 
تعامل بیشتر با این کشورها را فراهم می آورد که 
حاصل آن توسعه و تحکیم مناسبات سیاسی و 

اقتصادی دوجانبه است.
حسین مالعبداللهی، مدیر کل آفریقای وزارت 
امور خارجه نیز معتقد است که »قاره آفریقا به 
عنوان دومین قاره جهان از نظر وسعت سرزمینی، 
با جمعیتی قریب به یک میلیارد نفر و وجود 55 
واحد سیاسی مستقل، همواره در سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران جایگاهی ویژه و در خور 
توجه داشته است. رویکرد مهم اقتصاد مقاومتی 
براساس  است،  آن  بودن  برون نگر  و  درون زا 
چنین رویکردی توسعه و تعمیق همکاری های 
پیشبرد  برای  زمینه خوبی  آفریقا،  با  اقتصادی 
این سیاست ها تلقی می شود. آفریقا با جمعیت 
یک میلیاردی خود بازاری جذاب برای کاالهای 
تولیدی کشور محسوب می شود،از سوی دیگر 
در  مواد خام گسترده  و  معادن  وجود ذخایر، 
کشورهای این قاره، امکان بسیار مناسبی برای 
تهیه مواد خام مورد نیاز تولیدات صنعتی کشور 
تلقی می شود. با توجه به آنکه اغلب کشورهای 
آغاز  را  خود  اقتصادی  رشد  روند  آفریقایی 
کرده اند و از جمله ضرورت های رشد اقتصادی 
این کشورها توسعه زیرساخت ها از قبیل جاده 
تأسیس  سدسازی،  پل سازی،  راه سازی،  و 
نیروگاه های تولید انرژی و ساخت و سازهای 
درون شهری است، بستر مناسبی برای صادرات 
خدمات فنی و مهندسی کشورمان به وجود آمده 
است.« بنا به گفته وی »صدور خدمات فنی و 
مهندسی به آفریقا می تواند به رونق فعالیت های 
اقتصادی کشور، بهبود فضای کسب و کار و 
افزایش تعامالت و همکاری های دوجانبه منجر 
شود.از این رو، امکانات و فرصت های موجود 
در کشورهای آفریقایی می تواند به شکل قابل 
توجهی به پیشبرد و اجرای اقتصاد مقاومتی کمک 

کند.« 
از آغاز قرن 21 و تا پیش از سال 2007 که آغاز 
بحران مالی جهانی بود، کشورهای آفریقایی با 
نرخ های نسبتًا باالی رشد تولید ناخالص ملی 
و افزایش نسبی میزان صادرات خود روبه رو 
بودند، اما بحران های دهه 1980 و 1990 برای 
کشورهای این قاره بسیار تلخ بودند. با عنایت به 
افت و خیزهای اقتصادی آفریقا این قاره همچنان 
با بیکاری، فقر و... روبه رو بوده و پدیده جهانی 

شدن اقتصاد نیز این سرزمین را با چالش ها و 
فرصت های زیادی مواجه کرده است. از طرف 
دیگر، کمک های توسعه ای ارائه شده از سوی 
کشورهای مختلف و نیز سازمان های بین المللی، 

آفریقایی  کشورهای  دولت های  برای  هیچگاه 
کافی نبوده و به سخن دیگر، حکایت کمک و 
توسعه آفریقایی می تواند درعبارت ساده »کافی 
کشورهای  امروزه،  شود.  خالصه  نیست!« 
آفریقایی، در مجموع بیشتر از دهه 1970 کمک 
مالی خارجی دریافت می کنند. این کمک ها در 
پیشرفت های مهمی  موارد موجب  از  بسیاری 
در برخی پروژه ها و برنامه های اقتصادی و نیز 
اجتماعی شده اند، اما برای بسیاری از دولت های 
این قاره، هر اندازه کمک خارجی سرازیر شود، 
هنوز کم بوده و کافی نیست. امروزه، پیوند رو به 
رشد اقتصاد کشورهای مختلف دنیا در چارچوب 
افزایش چشمگیر حجم تجارت کاال و خدمات 
بین کشورها و نیز حجم باالی سرمایه گذاری 
خارجی که اصطالحًا تحت عنوان »جهانی شدن 
اقتصاد« به آن اشاره می شود، نتوانسته است سود 
چندانی را نصیب اقتصاد کشورهای آفریقایی 
کند. برای مثال، هم اکنون در بعد تجارت جهانی، 
کشورهای آفریقایی سهم بسیار اندکی دارند و 
درصد   3 فقط  قاره،  این  صادرات  مثال  برای 

صادرات جهانی را شامل می شود.

ویترین اخبارکوتاه

اجرای طرح کارت اعتباری 
عام پس از امضای سیف

سید علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیر کل 
اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک 
مرکزی برای اجرایی شدن طرح کارت اعتباری 
عام، افزود: »در این طرح که همه مشتریان 
بانک ها می توانند از آن استفاده کنند، کارت 
اعتباری در سه سقف  10، 20 و 30 میلیون تومان 
به متقاضیان ارائه خواهد شد.« وی ادامه داد: 
»این پیشنهاد به تأیید کمیسیون نظارتی بانک 
مرکزی رسیده و در صورت موافقت رئیس کل 
بانک مرکزی، به مرحله اجرا درمی آ ید.« مدیر 
کل اعتبارات بانک مرکزی، نرخ سود کارت 
مبادله ای  عقود  معادل سود  را  عام  اعتباری 
عنوان کرد و گفت: »بانک مرکزی به دنبال 
توسعه تسهیالت بانکی خرد در قالب کارت 
اعتباری است و در این زمینه با برخی بانک ها 
مذاکرات اولیه انجام شده است و آن ها از اجرای 
این طرح استقبال کرده اند.« میرمحمدصادقی 
تصریح کرد: »در طرح کارت اعتباری عام، 
دیگر از منابع بانک مرکزی برای پرداخت اعتبار 
استفاده نمی شود، بلکه بانک ها منابع خود را در 

این قالب تخصیص می دهند.«

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور 
اطالعیه ای حذف یارانه کارگران را تکذیب کرد. 
در این اطالعیه آمده است: »اخیراً عده ای با هدف 
اقدامات  تخریب  و  اذهان عمومی  تشویش 
حمایتی دولت تدبیر و امید، مدعی حذف یارانه 

کارگران بدون هیچ مستندی هستند.«
 وزیر نفت با اشاره به توافق جدید گازی ایران 
و ارمنستان، گفت: »بر اساس این توافق، گاز 
ایران از مسیر ارمنستان به گرجستان و سایر 

کشورها ترانزیت خواهد شد.«
 معاون وزیرجهاد کشاورزی از توزیع 155 
هزارتن شکر تا پایان مردادماه در بازار خبر داد و 
گفت: »در سه ماه گذشته نیز 165 هزارتن شکر 

در بازار توزیع شده است.«
 معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده 
»27« قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را که به 
تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابالغ 

کرد.
 مدیرکل تعاونی های خدماتی وزارت کار با 
تشریح مصوبات جدید دولت درباره بخش 
تعاون گفت: »شرایط واگذاری شرکت ها به 
بخش تعاون با 20 درصد تخفیف بیشتر، بررسی 

می شود.«
 رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
صنایع الکترونیک گفت: »دولت در حال تدوین 
قراردادهای  برای  فناوری  پیوست های 
بین المللی است تا در این همکاری ها، انتقال 
دانش فنی به شکل کامل به کشور صورت گیرد.«
 دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه 
آیین نامه های بانک مسکن در طرح »مسکن 
قسطی« متقاضیان را تحت فشار قرار می داد 
گفت: »با گذشت 1/5 سال از اعالم طرح مسکن 
قسطی و اجرا نشدن آن باید گفت این طرح به 

بایگانی رفت.«
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور 
شرکت در نشست مشترک تجاری ایران و 

روسیه عازم این کشور شد.
 معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
گفت: »تأسیس صندوق ملی حفاظت از منابع 
آب برای واریز درآمدها در راستای سالم سازی 

و تأمین منابع آب الزم است.«
 معاون آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه 
نظام قیمت گذاری کنونی آب برآمده از قوانین 
دهه 50 و عرضه و تقاضای موجود در آن زمان 
است، گفت: »حل بحران آب در گرو همکاری 
و  متخصصین  تمامی  میان  هماهنگی  و 
اندیشمندان حوزه های فنی و علوم انسانی است 

و همه باید برای حل بحران آب بسیج شوند.«
 معاون شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران با 
اعالم برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در رم، 
ایتالیا گفت: »به متقاضیان حضور در نمایشگاه 
براساس سنجش سازمان توسعه تجارت یارانه تا 
سقف 50 درصد برای حضور در این نمایشگاه به 

تولیدکنندگان داخلی داده می شود.«
 صندوق بین المللی پول در گزارشی پیش بینی 
کرد: »جمعیت جمهوری اسالمی ایران در دوره 
2015 تا 2020 سالیانه روند افزایش یک تا 1/1 
میلیون نفری را خواهد داشت، بگونه ای که در 

سال 2020 به 84/2 میلیون نفر خواهد رسید.«
 معاون وزیر نفت در امور گاز از افزایش حجم 
گازرسانی به نیروگاه ها با هدف کاهش انتشار 
دی اکسید کربن و حفاظت از محیط زیست خبر 

داد.
 معاون کمک های تجاری سازمان توسعه 
از مشوق های  »بخشی  ایران گفت:  تجارت 
صادراتی دولت یازدهم درقالب تسهیالت با 
کارمزد 14 درصد برای ارائه به صادرکنندگان، از 
محل صندوق توسعه ملی به میزان سه هزار 
میلیارد ریال امسال به حساب بانک توسعه 

صادرات واریز شد.«

وزیر نیرو: تأمین آب شرب معضل شد

حمید چیت چیان، وزیر نیرو اظهار کرد: »براساس مطالعات، تا سال 2030 میزان نیاز آب در کره زمین 40 درصد 
نسبت به میزان فعلی افزایش می یابد که این موضوع باعث ایجاد نگرانی برنامه ریزان آب در سطح جهان شده 
 است. ازاین رو در سال 2030 یک سوم از مردم جهان که عمدتاً در کشورهای توسعه  یافته زندگی می کنند، با 
50 درصد کمبود منابع آب مواجه می شوند.« وزیر نیرو با بیان اینکه متوسط بارندگی از 250 میلی متر در کشورمان 
به 243 میلی متر کاهش یافته، گفت: »متوسط بارش های ایران یک سوم متوسط بارندگی جهانی است.« وی ادامه 
داد: »تغییر اقلیم موجب شده که از نظر نوع، شدت و تعداد بارندگی ها دچار تغییر شویم و سالهاست که گرفتار 
مشکالت خشکسالی هستیم؛ حرارت متوسط کشور ما حدود 2 درجه سانتی گراد افزایش یافته و این موضوع، 
میزان تبخیر آب را افزایش داده است.« وزیر نیرو با بیان اینکه میزان آب تجدیدشونده کشور از متوسط 130 میلیارد 
مترمکعب به متوسط 116 میلیارد مترمکعب کاهش یافته و در سال های اخیر باز هم کاهش می یابد، گفت: »طبق 
استانداردهای جهانی اگر در یک منطقه 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر استفاده شود منطقه در حال پایداری 

است، اما اگر میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر به باالی 40 درصد برسد، منطقه در وضعیت بحرانی قرار دارد 
و این در حالی است که در حال حاضر در کشور ما بیش از 86 درصد از منابع آب تجدیدپذیر استفاده می شود.« وی 
افزود: »ما ناچاریم برای پایداری در توسعه و همچنین پایداری در منابع آب، مصرف آب در کشور را کاهش دهیم.« 
چیت چیان ادامه حیات و تمدن و بقای ایرانی را به دلیل شرایط آبی کشور در معرض تهدید دانست و گفت: »ما 
ناچاریم در وضعیت مصرف آب تجدیدنظر کنیم و در رابطه با کاهش مصرف آن، به اشتراک و اتفاق نظر برسیم.« 
وی افزود: »برای کاهش مصرف منابع آب تجدیدپذیر، قیمت آب در بخش های مختلف مناسب نیست، قیمت 
پایین آب در بخش های مختلف مانند شرب، صنعت و کشاورزی، اثر عکس در کاهش مصرف آب دارد.« وزیر 
نیرو بااشاره به اینکه عالمتی که قیمت آب به ما می دهد، این است که هر چقدر می توانید آب مصرف کنید، گفت: 
»فرهنگ و مبانی دینی مان نسبت به صرفه جویی آب تأکید دارد، اما چرا این موضوع عملی نمی شود، به نظرم عامل 
بسیار تعیین کننده در آن قیمت آب است.« چیت چیان با بیان اینکه تأمین آب برای شرب مردم به یکی از معضالت 
کشور تبدیل شده است، گفت: »علی رغم ساخت سدهای مختلف، باز هم در این مسئله با مشکل مواجه هستیم 

و در این شرایط، مجبور به اجرای پروژه های بزرگی برای انتقال آب شرب هستیم که هزینه های سنگینی دارد.«

نبض اقتصاد  قیمت بازار سکه و طال
)تومان(

1/089/000سکه  تمام  طرح قدیم 

1/093/000جدید

545/000نیم سکه

282/000ربع سکه

179/000گرمی

 هر گرم طالی 
18111/480 عیار

 هر گرم طالی 
24148/640 عیار

 قیمت بازار ارز
)تومان(

3/535دالر آمریکا

3/905یورو

4/680پوند

965درهم امارات

3/600فرانك سوئیس

1/185لیر ترکیه

940ریال سعودي

با وجود سهم اندک آفریقا در تجارت جهانی

قاره سیاه، بستر مناسبی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
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مدیر عامل بیمارستان جم تاکید کرد:

حکم مراجع قانونی مورد تایید ماست
  مینا دارابی

مدیرعامل بیمارستان جم توضیحاتی پیرامون پرونده عباس کیارستمی ارائه کرد 
و گفت: »حکم مراجع قانونی مورد تایید ماست. چون ما چیزی فراتر از قانون 

سراغ نداریم.«
محسن تدین فر، در نشست خبری صبح روز گذشته، بعد از اینکه بیانیه رسمی 
بیمارستان جم را کامل خواند؛ به دلیل اینکه خبرنگاران را برای نشست خبری 
دعوت کرده  بود، تصمیم گرفت به سواالتی که درمورد امکانات و تجهیزات 
و مقوالت مدیریتی در بیمارستان باشد، پاسخ دهد. سوال اول درمورد هزینه 
درمانی استاد کیارستمی بود. تدین فر دراین خصوص تصریح کرد: »زمانی که 
استاد کیارستمی به بیمارستان آمدند، 6 میلیون تومان به عنوان ودیعه از آنها 
دریافت شد، اما هزینه بستری ایشان در تاریخ 17 اسفندماه سال گذشته تا هفتم 
اردیبهشت ماه سال جاری و یازدهم اردیبهشت ماه تا سیزدهم اردیبهشت امسال 
حدود 185 میلیون تومان شده است.« او توضیح داد: »چهار جراحی انجام شد. 
نوع جراحی ها را در پرونده درمانی ایشان موجود است. جراحی اول، همان 
جراحی روده بزرگ بود. ایشان یک بار در بیمارستان آراد و یک بار در بیمارستان 
جم، کلونوسکوپی شدند و بعد تشخیص تومور روده بزرگ داده شد.« مدیرعامل 
بیمارستان جم، در پاسخ به سوال مکرر خبرنگاری مبنی بر اینکه احتماال یکی از 
عوارض جراحی، آمبولی ریه بوده، گفت: »عوارضی که بعد از عمل ایجاد شد، در 
پرونده وجود دارد و پرونده در اختیار سازمان نظام پزشکی است.« او در جواب 
سوال خبرنگاری که دوباره پرسید، این روایت را تایید می کنید، گفت: »من وارد 
هیچ کدام از مقوله های درمانی نمی شوم. این موضوع مربوط به تیم درمانی 
است و همه اینها در پرونده سازمان نظام پزشکی موجود است. « در ادامه دو تن 
از خبرنگاران حاضر تاکید کردند که »سوال اصلی همینجاست.« که تدین فر 
پاسخ داد: »سوال اصلی را هرچقدر هم که من بگویم یا نگویم، آن کسی که باید 
بگوید که در این مسیر کوتاهی، قصور یا اشتباهی بوده مراجع قانونی هستند نه 
من. من مدیر بیمارستان هستم. اگر شما سواالتی درمورد تجهیزات و امکانات 
بیمارستان دارید من در خدمتم.« در ادامه تدین فر به این سوال خبرنگار »سپید« 
مبنی بر اینکه ادعای نبود متخصص عفونی در آن زمان را تایید می کنید، گفت: 
»هر سوالی که راجع به درمان می کنید، پاسخش در اختیار سازمان نظام پزشکی 
است.« در ادامه تدین فر در جواب این توضیح خبرنگار »سپید« که گفت، حضور 
متخصص عفونی یا نبود آن جزو امکانات درمانی است، اینگونه پاسخ داد:  »بوده، 
بله، همیشه بوده. مگر چنین چیزی می شود؟ روند درمانی ما به این شکل است 
که اگر بخواهیم بیماری را جراحی کنیم اما یکی از جراحان بخواهند بیمارستان 
را ترک کنند، به صورت مکتوب پزشک دیگری را به جای خود معرفی می کنیم.« 
مدیرعامل بیمارستان جم، در جواب سوال دوباره خبرنگار سپید که پرسید پس 
ادعای نبود متخصص عفونی را رد می کنید، گفت: »بله.بوده. متخصص عفونی 
همیشه بوده است. تمام اینها در پرونده سازمان نظام پزشکی موجود است. من 
تکرار می کنم و اگر چیز دیگری بنویسید تکذیب خواهم کرد. تمام سواالت 
درمانی را چون پرونده در حال بررسی است، از سازمان نظام پزشکی بپرسید.« او 
ادامه داد: »سازمان نظام پزشکی بعد از بررسی این پرونده حتما نشستی با حضور 
رسانه ها برگزار خواهد کرد و آنجا می توانید سواالت خود را بپرسید. من امروز 

فقط پاسخگوی سواالت مربوط به بیمارستان هستم.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا این روایت که دستیار دکتر احمد میر ایشان را 
جراحی کرده را تایید می کنید، افزود: »شما به چه کسی می گویید دستیار؟ وقتی 
می گویید دستیار ذهن همه به سمت دستیار در بیمارستان آموزشی می رود. 
درحالی که دکتر میر یک جراح عمومی باتجربه است و ما به صورت تیمی بیماران 
را درمان می کنیم. همین امروز من با دکتر میر یک عمل جراحی انجام دادیم. این 
موضوع درمورد ریه، قلب و ... هم وجود دارد. ما از متخصصان هر رشته ای که 

می توانست به بهبودی بیمار کمک کند، مشورت گرفته ایم.«
در ادامه خبرنگار »سپید« پرسید: »پس هیچ عمل جراحی نبوده که دکتر میر در تیم 
درمانی حضور نداشته باشند؟« تدین فر جواب داد: »چرا. آن زمان که مسافرت 
بودند. همه اینها در پرونده است. در شرح عمل جراحی نوشته شده که جراح، 
کمک جراح و ... چه کسی بوده و در اختیار سازمان نظام پزشکی است. هم اصل 
پرونده و هم رونوشت ها را از ما خواستند و ما تقدیم شان کردیم. هرچه که آقایان 
بررسی کردند و هرچه از آن درآمد، مورد تایید است. هرچه مراحل قانونی خود 

را طی کند، ما قبول داریم. ما چیزی فراتر از قانون سراغ نداریم.«
سپس خبرنگار دیگری پرسید: »آیا می پذیرید که در جایی، اختالل یا قصوری 

در روند درمان بوده؟ نظر شخصی خودتان چیست؟«
تدین فر در پاسخ به همین سوال گفت: »بحث قصور را کنار بگذارید. این را نظام 
پزشکی باید بگوید. ما روی کلمه به کلمه این بیانیه تفکر کرده ایم. کتاب هایی که 
امروز در چند صد صفحه با موضوع درمان عوارض جراحی چاپ می شود، از 
سوی چه کسانی نوشته شده؟ پزشکانی از سراسر دنیا رفتند جراحی انجام دادند 
و عوارضی بروز کرده و آن را درمان کردند و این اطالعات را در اختیار ما گذاشتند 
و بنابراین تنها کسی که می تواند چنین ادعایی بکند، فردی است که اصال جراحی 

نکرده باشد. احتمال بروز عارضه کوچک یا بزرگ وجود دارد.«
من همین قدر می دانم که آقای دکتر میر، جراح بی تجربه ای نیستند و بیشترین 
اعمال جراحی این بیمارستان از سوی ایشان انجام می شود. از سوی دیگر هم 
تحصیالت ایشان عالی است، هم پدرشان و مرحوم عمویشان چهره شناخته شده 
و فرهیخته جامعه پزشکی بودند و آقای دکتر میر سال های سال خدمت ایشان این 

اعمال جراحی را انجام داده و 20 سال سابقه جراحی دارند.«
در ادامه خبرنگار  پرسید، خودتان فرمودید که دکتر میر در یکی از جراحی های 
استاد کیارستمی حضور نداشتند. تدین فر پاسخ داد: »بله. ایشان در عمل جراحی 
کیسه صفرا نبودند. ولی تیم درمانی حضور داشتند.« تدین فر تصریح کرد: »ما تا به 
حال سعی کردیم که آرامش افکار عمومی را با این پاسخ و پرسش ها بر هم نزنیم. 
عده ای خیلی عالقه مند هستند که این رابطه را خراب کنند. اما روش ما این است 
که سکوت کنیم تا آرامش جامعه بهم نخورد. من خواهش می کنم هرمطلبی که 
می خواهید بگویید این را مدنظر قرار دهید که نکند مطلبی بگویید یا لغتی یا 
اسمی را جابه جا کنید و افکارعمومی را که درحال پیش رفتن به سوی آرامش 
است، دومرتبه به هم بریزد و این مناسب نیست.« مدیرعامل بیمارستان جم گفت: 
»زمانی که قرار شد من رسانه ها را دعوت کنم، تصمیم گرفتم افراد بی طرف و 
رسانه هایی که دلشان به حال آرامش جامعه می سوزد را دعوت کنیم. از آنجا که از 
روزنامه سپید هم بارها با ما تماس گرفته بودند و پیگیر موضوع بودند، برای اینکه 
این اتفاق بیفتد، از شما دعوت کردیم که به اینجا بیایید. اما مجددا درخواست 
می کنم که در نوشته هایتان همه شرایط جامعه را درنظر بگیرید و هرچه دلتان 

خواست بنویسید، هیچ ایرادی ندارد.«

از جزئیات  برخی  بیانیه ای  انتشار  با  بیمارستان جم، 
درمورد پرونده کیارستمی را تشریح کرد.

مشروح بیانیه را در زیر می خوانید:
خبر کوتاه بود و بسیار تاسف برانگیز. استاد کیارستمی در 
بیمارستانی در پاریس درگذشت؛ او که زمانی در فرانسه با 
دریافت نخل طالیی به اوج رسید، با گذر زمان در همان 

سرزمین به عروج پر کشید.
پس از درگذشت تاسف بار استاد کیارستمی در پاریس، 
موجی از احساس اندوه و تاثر در جامعه به خصوص نزد 
فرهیختگان و هنرمندان عزیز کشورمان ایجاد شد و در این 
رهگذر برخی از این عزیزان از شدت تاثر پا را از انصاف 
فراتر گذاشته و با بیان مطالبی که بعضا همراه با ادبیاتی بود 
که هرگز در شأن این عزیزان نبود و سبب کدورت خاطر 
جامعه محترم پزشکی و ایجاد برخی عکس العمل هایی شد 
که بعضا مورد تایید مدیریت بیمارستان ما نبود، مضاف بر 
آنکه ایجاد شایعات و شبهاتی را در عملکرد تیم درمانی 

ایشان و بیمارستان به دنبال داشت.
مدیریت بیمارستان به منظور آرامش افکار عمومی جامعه، 
علی رغم تمامی هجمه هایی که به اشکال مختلف به تیم 
درمانی استاد و بیمارستان انجام شد، سیاست سکوت را در 
این برهه از زمان انتخاب کردند تا در زمان مناسب اطالعات 
الزم را به منظور تنویر افکار عمومی و رفع شبهات ایجاد 

شده در اختیار افکار عمومی جامعه قرار دهد.
قبل از ادای توضیحات مدیریت بیمارستان الزم می داند 
به خانواده  را  فرهیخته  استاد و هنرمند  این  درگذشت 
معززشان و جامعه هنری کشور عزیزمان تسلیت و تعزیت 
عرض کرده و برای ایشان غفران و رحمت الهی و برای 
بازماندگان، دوستان و دوستداران عزیزشان از خداوند 

متعال صبر و شکیبایی مسئلت نماییم. 
بیمارستان ما با قدمتی 50 ساله توسط اساتید و بزرگان 
سمیعی،  پروفسور  همچون  زمان  آن  پزشکی  جامعه 
پروفسورهاشمیان، دکتر نظام مافی، دکتر میرها و بسیار 
دیگر بنیان نهاده شده و همیشه از اعتبار الزم و کافی در جامعه 
برخوردار بوده است. امروز نیز ما توانسته ایم با حضور 
اساتید و بزرگان این زمان به همراه تالش شبانه روزی کادر 
درمانی و اداری موفق به کسب درجه یک عالی اعتباربخشی 

از وزارت بهداشت و درمان و اخذ گواهی اعتباربخشی 
از کشور کانادا)ACI( و همچنین اخذ مجوز رسمی از 
وزارت بهداشت و درمان جهت درمان بیماران خارجی 
)IPD( بشویم. و همین موفقیت ها سبب اقبال عمومی و 
افراد فرهیخته جامعه همچون استاد کیارستمی هاست که 
برای درمان بیماریشان بیمارستان ما را انتخاب کنند که این 

نیز خود افتخاری است برای مدیریت بیمارستان. 

شرح خالصه ای از ماوقع
استاد کیارستمی در تاریخ 94/12/17 با تشخیص تومور 
روده بزرگ در بیمارستان ما بستری شدند. ایشان خود 
آگاهانه پزشک معالج شان را انتخاب کردند که پزشک 
معالج شان هم از جراحان خوشنام و با تجربه است و تمامی 
تحصیالت شان را در کشور سوئیس گذرانده اند و پدر 
محترم شان از اساتید جراحی کشور و بازنشسته دانشگاه 
تهران بوده و حدود 93 سال سن دارند و سال هاست که 
دیگر طبابت و جراحی نمی کنند؛ بنابراین این مطلب که 
قرار بوده استاد کیارستمی توسط دکتر میر پدر تحت عمل 
جراحی قرار گیرند، صحبتی اساسا بی پایه و ناصواب بوده 

است.
ایجاد عارضه در اعمال جراحی همیشه محتمل بوده و 
خواهد بود و هرگز هیچ جراحی نمی تواند ادعا کند هیچ گاه 
عارضه ای نداشته است؛ مگرهرگز عمل جراحی انجام نداده 
باشد. متاسفانه برای استاد کیارستمی عارضه ای ناخواسته 
پیش آمد که خوشبختانه با تالش بسیار زیاد کنترل شد؛ به 
طوری که ایشان با بهبودی نسبی بیمارستان را ترک و مقرر 

شد تا برای ادامه درمان پیگیری های الزم انجام شود.
تا قبل از حضور وزیر محترم بهداشت و درمان جهت 
عیادت از ایشان، بنابر تصمیم شخص استاد کیارستمی و 
خانواده محترم شان، افکار عمومی جامعه از بستری شدن 

استاد هیچ گونه اطالعی نداشتند.
با به وجود آمدن عارضه ناخواسته و طوالنی شدن مدت 
زمان بستری استاد و عیادت وزیر محترم بهداشت و درمان، 
دستورات الزم را جهت تسهیل و تسریع در روند درمان به 
تیم درمانی و مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت و درمان 

صادر کردند.

همکاران متخصص خارج از بیمارستان در رشته های مورد 
نیاز جهت مشاوره در بیمارستان ما حضور یافته و استاد 
را ویزیت و توصیه های الزم را به تیم درمانی ایشان ارائه 
کردند و تمامی این بزرگواران از اقدامات درمانی انجام شده 
و امکانات و تجهیزات بیمارستان اظهار رضایت کردند و 
قطعا اگر ضرورتی در انتقال استاد برای اقدامات بیشتر 
و مناسب تر در مرکز درمانی دیگری احساس می کردند، 

حتما توصیه های الزم را انجام می دادند.
بستری شدن  جریان  در  عمومی  افکار  دیگر  که  حال 
استاد قرار گرفته بودند، به منظور اطالع رسانی صحیح 
و پیشگیری از شایعات و شبهات، جلسه ای با حضور 
فرزند استاد کیارستمی؛ جناب آقای بهمن کیارستمی و 
اخوی شان و پزشک معالج شان در دفتر مدیریت بیمارستان 
تشکیل و با موافقت خانواده محترم استاد و با مالحظه حفظ 
اسرار بیمار، مقرر شد ستادی جهت اطالع رسانی از روند 
درمان استاد تشکیل شود و با پیشنهاد شخص آقای بهمن 
کیارستمی قرار شد بدون ورود به جزئیات، اطالع رسانی 
انجام شود. در این رابطه ما چهار اطالعیه تنظیم کرده و قبل 
از انتشار به تایید جناب آقای بهمن کیارستمی رسانده و 
سپس از طریق معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 

در اختیار افکار عمومی جامعه قرار دادیم.
تشخیص قصور و کوتاهی تیم درمانی استاد علی رغم تمام 
تالش های انجام شده، با مراجع قانونی است که آن هم در 
حال بررسی و رسیدگی است و قطعا نتیجه آن هر چه باشد 

طبق قوانین جاری کشور مورد قبول این تیم خواهد بود.

اقدامات بیمارستان
استاد کیارستمی در طول درمان در اتاق خصوصی بخش 
مراقبت های ویژه بستری بودند و عالوه بر تیم درمانی  ایشان 
تمامی همکاران فوق تخصص و متخصصین بیمارستان در 
هر رشته ای که مورد نیاز روند درمان استاد بوده، در تمام 24 
ساعت در کنار تیم درمان ایشان بوده اند. یکی از همکاران 
متخصص بیهوشی با فوق تخصص مراقبت های ویژه 
به همراه پرستار متخصص بخش مراقبت های ویژه در 
تمام 24 ساعت بر بالین استاد حضور دائم داشته و از استاد 
مراقبت می کردند. در این راستا معاونت درمان دانشگاه 

ایران به صورت روزانه بر روند درمان   علوم پزشکی 
نظارت داشته اند. مشاورین محترم خارج از بیمارستان نیز 

همواره روند درمان را تحت نظر داشتند.
با تالش تمامی این عزیزان استاد مراحل سخت و بحرانی را 
به لطف خدا پشت سر گذاشته و پس از چند روز به بخش 
منتقل شدند. در بخش به منظور حفظ آرامش شان استاد 
را در اتاق ویژه )VIP( با تمام تجهیزات تحت نظر تیم 
درمانی و مشاورین محترم مراحل بهبودی را طی کردند 
و در عیادتی دیگر توسط وزیر بهداشت و درمان پس از 
ادای توضیحات الزم توسط تیم معالج شان که در حضور 
خانواده شان انجام شد، جناب آقای دکتر هاشمی از روند 

درمان و شرایط استاد اظهار رضایت کردند.
در زمان بستری با توجه به بهبودی نسبی شرایط عمومی 
استاد برای کمک به روند درمانی، حتی استاد برای مدت 
کوتاهی به همراه تیم درمانی سفری کوتاه به اطراف تهران 
داشتند. نهایتا استاد با شرایط مناسب بیمارستان را ترک 
کردند و قرار شد مراحل بعدی درمان در فرصت مناسب 
انجام شود. طبق گزارش پزشک معالج استاد، وی مکررا 
در منزل استاد حضور یافته و روند درمانی را به صورت 

سرپایی پیگیری می کردند.
در خاتمه الزم است نکته مهمی را به استحضار ملت شریف 
و عزیز ایران برسانیم؛ در شرایط کنونی که بحران های 
بزرگی سراسر منطقه را فرا گرفته است، حفظ وحدت ملی 
برای یکپارچگی جامعه ضرورتی انکارناپذیر است و هر 
اقدامی که با تقابل بین اقشار مختلف اجتماع بخواهد به این 
وحدت ملی خدشه و صدمه ای وارد کند، اقدامی غیر قابل 
قبول است. پزشکان همواره به عنوان گروه مرجع توسط 
جامعه مورد اقبال قرار گرفته اند و آنانی که به دنبال تقابل 
بین پزشکان و هنرمندان فرهیخته اند باید بدانند که جامعه 
پزشکی با صبوری تمام نامالیمات را تحمل کرده و وظیفه 
خطیر خویش را که همانا ارائه خدمت به مردم شریف ایران 
است را سرلوحه اقدامات خود قرار خواهد داد تا دین خود 
را به ملت عزیز ایران ادا کند و از ورود به حاشیه ها اجتناب 

خواهد کرد.
مدیریت بیمارستان جم برای همگان در خدمت به مردم 

آرزوی موفقیت می کند.

بیانیه بیمارستان جم در خصوص مراحل درمانی مرحوم عباس کیارستمی 

جامعه پزشکی  با صبوری  نامالیمات را  تحمل کرده است
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سپید:دیدگاه شخصی شما نسبت به مرگ چیست؟
  فکر می کنم موجودات زنده و از آن جمله انسان آفریده  شده اند و به دنیا 
می آیند که زندگی کنند و انسان به خاطر اندیشه و خالقیتش می تواند، خوب 
زندگی کند. گرچه زندگی هر فرد محدود و نسبتا کوتاه است ولی کل زندگی 
در جهان ادامه دارد؛ بنابراین اصل بر میل به بقا و هراس از مرگ بوده. در 
غرب و شرق همواره همین مرگ محوری غالب بوده. از اسطوره گیلگمش 
تا حماسه های هومر و تراژدی های یونانی. ولی در غرب از رنسانس به بعد 
به تدریج جوامع مدرن تمرکز بر مرگ را کنار گذاشتند و از اندیشه های رواقی 
و اپیکوری و فلسفه غربی که بر مرگ متمرکز بود، فاصله گرفتند و رو به 
زندگی و آینده آوردند. درواقع این زمانی است که انسان به مسائل اجتماعی 
خودش بیشتر توجه پیدا می کند و به مسئله پیشرفت و ساختن آینده ای بهتر 
و امن تر و شاداب تر توجه می کند، مدرنیته چنین نگاهی دارد و باید بتواند به 

آینده نگاه کند و برای این منظور تا حدودی مرگ انکار شد. 
بیشتر جوامع شرقی، هنوز از این چرخه مرگ محوری خالص نشده اند! ذهن 
ما هنوز بر مرگ و فنا متمرکز است و کمتر به آینده بهتر می اندیشیم. با این 
باور روزهایمان می گذرد که چون نمی دانیم تا کی زنده هستیم و تقدیرمان 
چیست، چرا به فردای نیامده بیندیشیم! بنابراین کمتر به صورت جدی به آینده 
فکر می کنیم. در لحظه و با احساس ناامنی و بی اعتمادی زندگی می کنیم و 
برای مرگ و از دست دادن سوگواریم و ناشاد! واقعیت این است که مرگ همه 
موجودات زنده، محتوم است و باید به عنوان بخشی از واقعیت زندگی پذیرفته 
شود ولی در ضمن زندگی در این جهان زمینی هم بخشی از نعمتی است که 
باید قدر و ارزشش را دانست و برای آن تالش کرد و تمام علم پزشکی که 
ما وارد آن شده ایم برای حفظ و بهبود شرایط این زندگی است؛ بنابراین در 
جایگاه یک پزشک من همواره در برابر مرگ، پاسدار زندگی هستم. در اکثر 
کتاب ها و نوشته های من، مرگ و هراس از آن، مسئله اصلی است که انسان 
بر اساس نگرش خود به آن به زندگی و جهان خود شکل می دهد؛ بنابراین 
در روانکاوی و روان درمانی هم اضطراب و ناامنی انسان در جدایی، از دست 
دادن تنهایی و باالخره تحلیل نهایی هراس از مرگ و نابودی است. انسان دائم 
مسئله مرگ را در ذهن دارد، زمانی که می خواهد از مادر فاصله بگیرد و مستقل 
شود، زمانی که در پی رابطه و ازدواج است یا می خواهد بچه دار شود، زمان 
گرسنگی و فقر، زمان جنگ و صلح، زمانی که پی دانستن و کشف و اختراع 
است یا اسلحه می سازد و تولید می کند و در پی قدرت است  یا می خواهد 
نامی از او در این جهان باقی بماند، در پشت همه این ها گوشه چشمی به 
مرگ دارد! می شود به شکل مثبت به آن پرداخت و جهان انسانی را شکوفا 

کرد یا منزوی و تارک دنیا شد!
سپید: از مرگ می ترسید؟

بله من هم مانند دیگر آدم هایی که زندگی را فرصتی برای زیستن و ساختن می دانند، 
مرگ را دوست ندارم، مگر زمان فرتوتی و ناتوانی که زندگی گونه ای مردگی 
است. من زندگی غیرفعال را دوست ندارم ولی به پیشواز مرگ هم نمی روم.

سپید: پس علت عالقه شما به صادق هدایت چیست که به پیشواز مرگ 
رفت و خودکشی کرد؟ چون یکسری از افراد می گویند اگر یک روانپزشک 
کتاب زنده به گور صادق هدایت را می خواند متوجه می شد که او می خواسته 
خودکشی کند چون در تمام کتاب، داستان خودکشی خودش را بیان کرده.
درست به همین علت نام آن کتاب »صادق هدایت و هراس از مرگ« 
است. می توان آثار یک نویسنده را سطحی خواند و بی توجه به رفتار 
)context( فرهنگی- اجتماعی اش برداشت های کلی داشت! هدایت 
در »زنده به گور« تحت تأثیر سوررئالیست های فرانسوی است که 
تا حدودی مرگ اندیش بودند و خودکشی کم وبیش، سبک زندگی 
آن ها شده بود. من غریزه مرگ فروید را هم نمی پذیرم. مرگ اندیشی 
و مرگ خواهی، فرهنگی و القایی است؛ مانند آنچه در این مبارزات 
و بمب گذاری های انتحاری می بینیم یا در جنگ ها مثال در جنگ 
جهانی دوم که شعار فاشیست ها »زنده باد مرگ بود«! ولی حتی اگر 
»زنده به گور« یا »بوف کور« را با دقت بخوانند، می توانند »هراس از 
مرگ« را البه الی سطرها و حرف های راوی دریابند. فکر می کنم 
از مرگ  بیش ازحد، هراس  به مرگ فکر می کنند  زیاد  آنهایی که 
دور  برای  می کردند  که گمان  اپیکورین ها  و  رواقیون  مثل  دارند! 
کردن این هراس از خود، باید مرتب به مرگ فکر کنند! که موفق 
هم نبودند. هدایت را به این دلیل انتخاب کردم که نشان دهم کسی 
که به هر حال در 50 سالگی خودکشی کرده، چقدر با هراس از 
مرگ درگیر بوده و در ضمن چقدر می خواسته جهانی را که در 

آن می زیسته تغییر دهد.
 او در بیشتر سال های زندگی اش، یک ناراضی بود تا افسرده. کسی 
که افسرده است، از چیزی لذت نمی برد، به مرگ ومیر فکر می کند 
و دنیا را هیچ و پوچ می داند و ناامید و درمانده است، معموال به 
تغییر شرایط زندگی نمی اندیشد چه رسد به آنکه این همه خود را 
به درودیوار جهان بزند و بنویسد و خرافه ستیزی کند. کسی که 
افسرده  وقتی  که  می داند  داشته،  سروکار  افسرده  واقعا  بیماران  با 
هستند، نه چیزی در این دنیا، برای آنها اهمیت دارد و نه عالقه ای 
به چیزی دارند و چیزی به آنها لذت نمی دهد؛ اما برای یک مؤلف 
وقتی چیزی را خلق می کند، برایش بسیار هیجان انگیز و لذت بخش 
است. هدایت در سال های پایانی عمرش، به سوی افسردگی رانده 
شد که شرح چگونگی اش را در مقاله ای نوشته ام که در حوصله این 

گفت وگو نیست.

هراس از مرگ

دیدگاه

تمام بچگی من در اصفهان گذشت. اصفهان از معدود شهرهایی 
بود که مسلمان ها، مسیحی ها و یهودی ها در کنار هم و به 
صلح و صفا زندگی می کردند. اول فروردین 1324 در اصفهان 
متولد شدم. دوران کودکی و نوجوانی ام در اصفهان گذشت، 
مقطع ابتدایی را در دبستان هدایت و علیرضا عباسی بودم 

و بعد به دبیرستان سعدی رفتم.
سپید:قدیمی ترین خاطره کودکی تان را به یاد دارید؟

3 سالگی ام را یادم هست. در آن زمان پدرم تجارت می کرد و 
وضع مالی خوبی داشتیم و  خانمی پرستار ما بود که چهره اش 
را خوب به یاد دارم و برادر بزرگم که شیشه شیر من را از 
دستم می قاپید و خودش می خورد را هم به خوبی به یاد دارم.
سپید: از نظر یک روانپزشک به یاد آوردن خاطره ها در 

این سن کم طبیعی است؟
معموال باید در ذهن بماند ولی در بیشتر مواقع فراموش 
می شود و در روان کاوی همان خاطره هاست که دوباره برمی 
گردد. هیچ خاطره ای در ذهن آدم ها از بین نمی رود و قابل 

بازیافت است و برمی گردد.
سپید: این برگشت خاطره های گذشته و فراموش شده 

کمکی به درمان بیماری می کند؟
بله حتماً. من هم روان درمانی خواندم و هم روانپزشکی و 
در روان درمانی این برگشت خاطره ها کمک خیلی بزرگی 
به ما می کند. در اختالالت نوروتیک و اختالالت شخصیتی 
حتی در شیوه های مدرن درمانی جدید هم این متد کمک 

بزرگی به ما می کند.
سپید: به دوران کودکی تان برگردیم چند خواهر و برادر 

داشتید؟
ما در خانواده 6 فرزند بودیم، سه دختر و سه پسر. من فرزند 
پنجم خانواده هستم. در سال های آخر دانشکده پزشکی که 
بودم که متأسفانه یک برادر و خواهر من، به فاصله دو سه 
سال و پدر و مادرم هم در دهه 70 فوت کردند. فعال ما چهار 
نفر هستیم و جز من بقیه خانواده در آمریکا زندگی می کنند.

سپید: در خانواده به درس خواندن تشویق می شدید؟
پدرم در کار تجارت پارچه بود، من 8 سالم بود که ورشکسته 
شد. دوره مصدق بود و شرایط اجتماعی و سیاسی به هم 
ریخته بود و زندگی ما هم به هم ریخت و دوره سختی داشتیم 
ولی با وجود تمام سختی ها پدرم همیشه ما را تشویق می کرد 

که درس بخوانیم و در کنارش یک هنر هم یاد بگیریم. من 
یک دوره نقاشی و مینیاتور کار کردم ولی در نهایت به این 
نتیجه رسیدم که به عرفان و ادبیات عالقه بیشتری دارم. بچه 
مثبت و درس خوانی بودم، برای همین پدرم دوست داشتند 

که من درسم را ادامه بدهم.
سال 1342 دیپلم گرفتم. از سال 1342 تا 1349 دوره پزشکی 
را در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران گذراندم و بعد طبق 

معمول به سربازی رفتم.
سپید: چرا پزشکی را انتخاب کردید؟

مادرم که مثل همه مادرها آرزو داشت بچه اش پزشک شود 
و از طرفی من پزشک خانوادگی مان راخیلی دوست داشتم 
و همه اینها تأثیر نا خودآگاه شد، ولی من همیشه ادبیات را 

دوست داشتم.
اما اینکه چرا پزشکی را انتخاب کردم؟ چون فکر می کردم 
بدون شناخت بدن، شناخت انسان میسر نمی شود. انسان که 
فقط اندیشه نیست! گرچه فلسفه و عرفان جز این را می گفتند! 
بنابراین برای ورود به این عرصه، پزشکی را انتخاب کردم. 
از اینها گذشته فکر می کردم، دستیابی به بقیه آن مقوالت از 
راه های دیگر هم ممکن بود. ولی آموختن پزشکی، فقط از 
راه دانشکده ممکن می شد. پس آمدم به دانشکده پزشکی 
دانشگاه تهران. به یاد می آورم سال دوم پزشکی بودم و تازه 
برای دانشجویان شهریه گذاشته بودند و ما اعتصاب کرده 
بودیم که طبق قانون اساسی تحصیالت از ابتدایی تا انتهای 
دانشگاه باید مجانی باشد و پرداخت شهریه غیرقانونی بود. 
باالخره گفتند وام بگیرید. دکتر نصیرپور، استاد جراحی در 
بیمارستان سینا و سرپرست دانشجویان بودند، من رفته 
بودم نزد ایشان برای وام، ایشان شبیه سؤال شما را از من 
پرسید با این تفاوت که چرا به رشته پزشکی آمده ای؟ مگر 
نمی دانستی که این رشته خرج دارد؟ گفتم چرا می دانستم 
و در دنباله اش آنچه را برای شما گفتم برای ایشان هم گفتم. 
ولی باور نکرد که یکی با این دالیل به رشته پزشکی آمده 
باشد. معموال افرادی پزشکی می خواندند که شغل محترم و 
مرفهی داشته باشند یا جو اجتماعی و فرهنگی آنها را به رشته 
پزشکی می کشاند ولی برای من متفاوت بود. هدفی بود که 
با فکر و اشتیاق برگزیده بودم. تصمیم گرفته بودم از طریق 
پزشکی، تخصص روانپزشکی بگیرم و روانکاوی را ادامه 
دهم و بخش هایی مثل فلسفه و جامعه شناسی و انسان شناسی 

را در کنار آن مطالعه کنم. علت این بود.
سپید: آیا از رشته ای که دارید راضی هستید؟

بله. بسیارزیاد. فکر می کنم اگر باز هم بخواهم از اول شروع 
کنم دوباره همین رشته را انتخاب خواهم کرد. بااینکه در دوره 
اینترنی خیلی توسط برخی اساتید جراحی آن زمان تشویق 
می شدم که تخصص جراحی بگیرم، ولی به آن کارها که بیشتر 
تکنیکی بودند چندان عالقه نداشتم. آن چیزهای فکری که 
با ذهن ربط داشت برای من جذاب بود و هنوز هم جذاب 
است. روانپزشکی و روانکاوی در مرز بین علوم تجربی و 

علوم انسانی است، در مرز بین بدن و ذهن یا 
مرز زیست شناسی و فرهنگ! همواره زندگی 

حرفه ای و آکادمیک من روی این مرز بوده 
است. هنوز هم به نظرم یکی از جذاب ترین 
حرفه ها و رشته های تحصیلی است. این 

رشته و حرفه برای من، هم کار است 
و هم عالقه و تفریح. شبانه روز هم به 

آن مشغول باشم خسته نمی شوم! 
هیجان انگیز و لذت بخش است.
سپید: همسرتان روانپزشک 
دو  زندگی  هستند، 
جالب  باید  روان درمان 

باشد؟

همسرم خانم دکتر مهدیه معین الغربایی هستند که ایشان 
هم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اند و 
با هم واحد روان درمانی و فلوشیپ را راه اندازی کردیم. 
در  خانواده،  فرزند  سه  با  همراه  هم  حاضر  حال  در 
انگلستان هستند و یک دوره تکمیلی درزمینه روان کاوی و 
 Interdiciplinary approach in( روان درمانی تحلیلی
adult psychotherapy( را در تاویستک کلینیک لندن 

می گذرانند. ما زندگی خوبی در کنار هم داریم.
سپید: آیا اینکه شما می توانید روان دیگران را خوب بشناسید 
و احساسات آنها را درک  کنید و احتماالً احساسات منفی 

آنها را متوجه می شوید زندگی شمارا سخت نمی کند؟
در روانکاوی می آموزیم که بتوانیم احساسات منفی دیگران 
را نسبت به خودمان بپذیریم و تاب آوریم. البته این یک 
اصل مهم در هر جامعه مدنی و هر رابطه انسانی متمدنانه و 
همدالنه ای است که به احساسات دیگران توجه داشته باشیم 
و انتقادپذیر بشویم و بفهمیم که دیگران  هم ممکن است ما 
را تائید نکنند. باید بتوانیم این را تحمل کنیم و بپذیریم وگرنه 

زندگی بسیار سخت خواهد بود.
سپید: برای ادامه تحصیل بورسیه شدید؟

من با هزینه شخصی برای ادامه تحصیالت در سال 1353 
به لندن سفر کردم. در آنجا به دلیل تألیفاتی که داشتم از 
امتحان ورودی به دستیاری معاف شدم و برای شغلی در 
بیمارستان النگرو )Longrove Hospital( در حومه لندن 
)Epsom( درخواست دادم و پذیرفته شدم و از آن موقع 
رزیدنتی روانپزشکی من شروع شد، ابتدا در بیمارستان النگرو 
و بعدازآن به انستیتو روانپزشکی لندن و بیمارستان مودزلی 
 )Institute of psychiatry and The Maudsley(
 Middlessex رفتم. بعد در روتیشن بیمارستان میدل سکس
Hospital Psychiatric Rotation پذیرفته شدم که 
مجموعه ای از چند بیمارستان بود؛ سپید: چه سالی به ایران 

برگشتید؟
در سال 1985 میالدی که می شود 1364 شمسی تصمیم 
گرفتم به ایران برگردم. زمانی که به ایران برگشتم جنگ بود، 
خیلی ها هم تعجب می کردند که چرا من در زمان جنگ 
برگشته ام! به هرحال عالقه به بازگشت به وطن داشتم و فکر 
می کردم شاید بتوانم با آموزش روانپزشکی و تالش برای ایجاد 
دوره های روان درمانی به خصوص آموزش روان درمانی های 
تحلیلی و گروه درمانی تأثیری بر روانپزشکی ایران داشته باشم. 

البته مسئله پدر و مادرم هم بی تأثیر نبود.
در آن زمان پس ازاینکه مدارک تخصصی من در وزارتخانه 
ارزشیابی شده بود و جلسه مصاحبه و گزینشی هم در 
ستاد انقالب فرهنگی برگزار شد، دانشگاه تهران، دانشگاه 
شهید بهشتی و دانشگاه ایران به من پیشنهاد کردند در این 
دانشگاه ها کارکنم و باالخره چون در دانشگاه تهران پزشکی 
خوانده بودم و ازآنجا فارغ التحصیل شده بودم، این دانشگاه 

را انتخاب کردم.

سپید: چرا بیمارستان روزبه را انتخاب کردید ؟ 
 شاید هم به این دلیل که بیمارستان روزبه، بیمارستان مادر 
در روانپزشکی ایران بود و بیشتر اساتیدش در آن زمان 
مانند دکتر هاراتون داویدیان، دکتر ایزدی، دکتر میر سپاسی 
و دکتر سلیمی اشکوری عضو کالج روانپزشکان انگلستان 
بودند یا مانند استاد دکتر طریقتی، دکتر نراقی، دکتر دانشمند 
و ... تحصیلکرده انگلیس بودند به هرحال همان رویکردی را 
داشتند که کم وبیش در تخصص روانپزشکی انگلیس معمول 
بود؛ بنابراین از آذرماه 1364 روانپزشکی پدیدار شناختی و 
دارویی را در بیمارستان روزبه و روان درمانی و گروه درمانی 
تحلیلی را زیر موشک باران تهران، 30 سال پیش در میدان 
محسنی شروع کردم! آن اشتیاق همراه با ناامنی، برای من 

بسیار خاطره انگیز است.
سپید: حاال چرا روانپزشکی ؟

در مورد روانپزشکی، خانواده ام موافق نبودند. خودم عالقه مند 
شدم و شاید از اواخر دبیرستان تصمیم گرفتم. در دبیرستان به 
ادبیات و عرفان و فلسفه عالقه مند شده بودم و دستی به قلم 
هم داشتم، مقاله، قصه و نمایشنامه و نقد می نوشتم که در 
تمامی دوران دانشجویی و جوانی ام ادامه داشت و هنوز به 
مقاله نویسی و نقد و تحلیل فرهنگی ادامه می دهم. در دورانی 
که دانشجوی پزشکی بودم نوشته ها را با اسم مستعار منتشر 
می کردم. عاشق هنر، به خصوص تئاتر بودم و البته فلسفه. 
این عالقه، کم کم رسید به عالقه به شناخت انسان! شاید اگر 
پزشکی و روانپزشکی نبود، فلسفه می خواندم یا روانشناسی 
یا انسان شناسی! تئاتر و سینما را هم خیلی دوست داشتم. 
هنوز هم این عالقه ها با من است و همراه با پزشکی و 

روانکاوی در آنها پرسه می زنم.
سپید:  سال 64 به ایران برگشتید به بیمارستان روزبه رفتید. 

چه سمت های اجرایی داشتید؟
در آذرماه سال 64 که کارم را در روزبه شروع کردم، چند ماه 
بعد، اگر اشتباه نکنم  دکتر هاراتون داویدیان که استاد گروه 
روانپزشکی و مدیر گروه بودند، کسالت قلبی داشتند، فکر 
کنم دکتر نراقی هم که رئیس بیمارستان بودند، انگلیس رفته 
بودند، رئیس دانشگاه که دکترباستان حق بودند با من صحبت 
کردند که رئیس بیمارستان و مدیر گروه شوم. به ایشان گفتم 
که من تازه به ایران آمده ام، حدود 11- 12 سال از ایران دور 
بوده ام، خیلی چیزها تغییر کرده، خیلی چیزها را نمی دانم، 
نه با قوانین تازه، آشنایی کامل دارم و نه با آدم ها و روابط 
و مراکز قدرت و نمی دانم که چطور یک استادیار تازه وارد 
می تواند مدیر اساتید پیشکسوت شود؛ بنابراین اآلن آمادگی 
برای کار اجرایی ندارم و قبول نکردم و از ایشان خواستم 
اجازه دهند فعال آموزش بدهم و طبابت کنم که فکر کنم در 
نهایت پذیرفتن رئیس بیمارستان شوم و چند ماهی کارهای 
مدیر گروه را که استاد دکتر داویدیان بودند، انجام می دادم تا 
ایشان بازنشسته شدند و من مدیر گروه روانپزشکی شدم. 
کار پرمشغله و پردردسری بود. زمان جنگ بود و کمبود 
اعضای هیئت علمی و بودجه و امکانات، در نظر داشته باشید 
که در دانشگاه و وزارتخانه به بیمارستان های روانی کمترین 
توجه را داشتند و البته به مسائل روانی جامعه به طورکلی! 
به هرحال این کار اجرایی را در زمان جنگ شروع کردم که 

کار بسیار دشواری بود.  
سپید: چقدر در زندگی شخصی خود از تکنیک های 

روانپزشکی و روان درمانی استفاده می کنید؟
وقتی شغلی دارید که سال های سال با آن زندگی کرده اید و 
به آن عالقه دارید، بخشی از وجود و هویت شما می شود؛ 
بنابراین بی آنکه لزوما تعمد و نیت آگاهانه ای داشته باشید، به 
هر حال بخشی از ذهنیت، دستگاه روانی و اندیشه و رفتار 
شما تحت تأثیر آن خواهد بود. اگر پزشک باشید یا معلم، 
قصاب یا نانوا، باالخره هر شغلی، اندیشه و رفتار خاص 
خودش را دارد. بی تأثیر نیست؛ اما نه اینکه در هر رابطه ای 
بالفاصله به تحلیل افراد بپردازم  یا به آنها برچسب بیماری 
بزنم در نوشته ها و تحلیل های روانکاوانه هنر و ادبیات به شدت 
احتراز دارم که روی اختالالت روانی مؤلفین تأکید کنم، اثر 
خالق آنها در نظرم بوده تا بخواهم برچسب بزنم. ولی طبیعی 
است تا آنجا که آگاهم، به رفتار خودم و دیگران توجه دارم.

با محمد صنعتی پیشکسوت روانپزشکی

روانکاوی
 برای من 

هیجان انگیز
 است

  حمیده طاهری

محمد صنعتی  روانپزشک، نویسنده، منتقد ادبی 
و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

او در سال ۱۳۲4 در شهرستان اصفهان متولد شد. 
تحصیالت ابتدایی را در دبستان هدایت در سال 
۱۳۳۰ و تحصیالت متوسطه را در دبیرستان سعدی 
گذراند و در سال ۱۳4۲ موفق به اخذ مدرک دیپلم 
شد. تحصیالت عالی خود را در سال ۱۳4۲ در 
رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 
آغاز کرده و در سال ۱۳49 فارغ التحصیل شد.   
وی هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی و دانشیار 
گروه روانپزشکی در بیمارستان روزبه و دانشگاه 
علوم پزشکی تهران مشغول به کار است. صنعتی 
همچنین رئیس واحد روان درمانی در بیمارستان 
روزبه و نیز مسئول کمیته روان درمانی در انجمن 
روانپزشکان ایران است. او چندین جلد کتاب با 
نگاه روانکاوی به ادبیات دارد از جمله ، »صادق 
هدایت و هراس از مرگ: بوف کور، تاریخ فرهنگی 
و اسطوره کشی، ساخت شکنی روان تحلیلگرانه 
و  هنر  در  روانشناختی  تحلیل های  بوف کور« 
ادبیات و جنب و جوش های ایستا، ساموئل بکت 
تحلیل روانشناختی زمان و نامیرایی در سینمای 
تارکوفسکی و هنر و ادبیات ذهنیت. روان درمانی 
پویشی کوتاه مدت،»اسطوره و خرافه« »چشم نگاه 

و تصویر«



المپیکخبر

یک سهمیه المپیک غیرمنتظره 
برای ایران

عادل مجللی جواز حضور در المپیک را 
به دست آورد.ملی پوش قایقرانی ایران با 
نمایندگان روسیه و  مثبت شدن دوپینگ 
آورد. دست  به  را  سهمیه  این  قزاقستان 
حاالعادل مجللی پاروزن ایران در المپیک 
ریو است تا قایقرانی ایران دو نماینده در 
سی و یکمین دوره بازی های المپیک داشته 
باشد.پنج قایقران روسیه از المپیک حذف 
رده بندی  طبق  شرایط  این  با  که  شده اند 
رقابت های جهانی میالن، عادل مجللی به 
جهانی  مسابقات  است.در  رسیده   سهمیه 
میالن، چین و برزیل در قایق دو نفره به 
سهمیه المپیک رسیده اند و روسیه و بالروس 
به دلیل دوپینگ از مسابقات حذف شدند. با 
این شرایط عادل مجللی که در رقابت های 
تغییرات  این  با  شده بود  سیزدهم  جهانی 
در جایگاه نهم رده بندی قرار می گیرد و 

المپیکی می شود.

بانوی تکواندو کار المپیکی در 
کیش اردو می زند

 کیمیا علیزاده تنها بانوی تکواندوکار المپیکی 
برای ادامه تمریناتش یک اردوی چهار روزه 
بانوان  در کیش برگزار می کند.تکواندوی 
با  المپیکی خود  ایران در سومین حضور 
یک نماینده به ریو می رود. کیمیا علیزاده با 
پیروزی در مسابقات انتخابی قاره ای موفق به 
کسب سهمیه شد و با هدایت مهرو کمرانی 
برای درخشش در این مسابقات تمرینات 
خود را پیگیری می کند. تیم ملی تکواندوی 
زنان با ترکیب کیمیا علیزاده، حنانه همتی و 
هانیه اخالقی، صبح دیروزبه کیش رفتند تا به 
مدت چهار روز در این جزیره تمرین کنند.

پرواز والیبالیست ها به ریو
تیم ملی والیبال صبح دیروز برای حضور 
راهی   2016 سال  المپیک  بازی های  در 
ریودوژانیرو برزیل شد.تیم ایران در حالی 
را  المپیک  در  اولین حضور خود  امسال 
تجربه می کند که سهمیه آن را با کسب 
مقام نایب قهرمانی مسابقات انتخابی توکیو 
به دست آورده است. تیم ملی والیبال ایران 
بامداد دیروز با 12 بازیکن و 8 نفر اعضای 
کادر فنی از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( 
راهی برزیل شد.ملی پوشان در ابتدای این 
می روند  آلمان  فرانکفورت  شهر  به  سفر 
این شهر  در  توقفی 13 ساعته  از  بعد  و 
راهی ریو می شوند .بلند قامتان ایران بعد 
از رسیدن به مقصد در کمپ تیم های ملی 
والیبال برزیل اسکان خواهند یافت.تیم ملی 
اولین  در  مردادماه   17 روز  ایران  والیبال 
مسابقه خود در بازی های المپیک به مصاف 

آرژانتین می رود.

دیزین مرتفع ترین پیست 
آفرود دنیا میزبان مسابقات 

موتور چهارچرخ
 )ATV( سپید: مسابقات موتور چهار چرخ
برای اولین بار دردیزین مرتفع  ترین پیست 
آفرود دنیا برگزار می شود. این مسابقات 
دیزین  بین المللی  پیست  در  جمعه  روز 
که  مسابقات  این  می شود.در  برگزار 
و  اتومبیلراني  فدراسیون  همکاري  با 
آفرود  پیست  بلندترین  در  رایکا  شرکت 
نام هاي  به  تیم  پنج  مي شود،  برگزار  دنیا 
گروه بهمن،  ایران دوچرخ،  ایران خودرو، 
در  رایکا  باشگاه  و  خودرو سازان جنوب 
حاشیه مسابقات اسکي روي  چمن جوانان 
مي پردازند.  یکدیگر  با  رقابت  به  جهان، 
رایکا  شرکت  مدیرعامل  تفته  حمیدرضا 
مسابقات  »این  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
طرفداران بسیاري در ایران داردوبراي اولین 
بار در دیزین برگزار مي شود. برخورداري 
از بلندترین پیست آفرود دنیا باعث شده 
تالش هاي خود را براي برگزاري مسابقات 
آغاز  ایران  در  رشته ورزشي  این  جهاني 
کنیم و ان شا اهلل در سال جاري میزبان این 

مسابقات مهیج باشیم.«

کفاشیان: من طراح لباس 
المپیک را معرفی نکرده ام

 علی کفاشیان نایب رئیس اول فدراسیون 
مطالبی را که در فضای مجازی مبنی بر 
معرفی طراح لباس کاروان المپیکی ایران  
از طرف اوبه کمیته ملی المپیک وجود دارد، 
تکذیب می کند.کفاشیان گفت:» مطالبی در 
چند روز اخیر درباره معرفی طراح لباس 
کاروان المپیک ایران عنوان شده که من معرف 
او بوده ام.چنین چیزی واقعیت ندارد و باید 
بگویم این مطالب کذب محض است و به 

هیچ وجه من چنین کاری انجام نداده ام«

یزدان خواه ارزشمندترین 
بازیکن واترپلوی آسیا 

مهدی یزدان خواه ملی پوش ایرانی به عنوان 
واترپلو  مسابقات  بازیکن  ارزشمندترین 
جوانان قهرمانی آسیا معرفی شد.پنجمین 
دوره مسابقات واترپلو قهرمانی زیر 19 سال 
آسیا از 31 تیر تا 4 مرداد 1395 به میزبانی 
اندونزی برگزار شد. این رقابت ها در پایان 
با مدال آوری ژاپن، چین و ایران تمام شد تا 
این سه کشور عالوه بر ایستادن بر سکوی 
قهرمانی آسیا راهی مسابقات جهانی 2017 
روسیه شوند.در میان برترین های مسابقات 
جایزه ارزشمند بهترین بازیکن تورنمنت به 
مهدی یزدان خواه، سانتر فوروارد تیم ملی 
ایران رسید. دو جایزه دیگر را دروازه بان 

و مهاجم ژاپن کسب کردند.
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عمو موسی: بخشیدمش، توهین نکنید
بعد از بازی استقالل و نفت گفته شد، امین حاج محمدی مدافع استقالل به موسی سالمت، جانباز پیشکسوت 
پرسپولیس توهین کرده است. اما او روز گذشته این موضوع را تکذیب کرد و در گفت و گو با سایت استقالل 
مدعی شد به هیچ وجه  رفتار بد و توهین آمیزی با این جانباز پرسپولیسی نکرده است. حاج محمدی گفته 
بود: »متاسفانه خبری منتشر شده مبنی بر این که من نسبت به حضور یک جانباز در ورزشگاه آزادی، معترض 
شده ام در حالی که این موضوع به هیچ وجه درست نیست. من هرگز به خودم اجازه نمی دهم به یک انسان 
دیگر بی احترامی کنم به خصوص یک جانباز محترم و هوادار فوتبال که زحمت کشیده و برای تماشای بازی 
استقالل به ورزشگاه آزادی آمده است.« با این حال رسانه های پرسپولیسی به شدت از او انتقاد کردند که چرا 
به عمو موسی برای آمدن به ورزشگاه انتقاد کرده و حرف های حاج محمدی را نپذیرفتند. اما نوشته خود 
سالمت، خالف حرف های حاج محمدی است: »دوستان لطفا موضوع حاج محمدی را اینقدر بزرگ نکنید. 
مکتب ما و راه ما راه همین  شهدا معزز وطنم است. من این جوان استقاللی را می بخشم. شما دیگر فحش 
ندهید و توهین نکنید. فوتبال ربطی به ناموس وخانواده ندارد. کری خوانی آزاد است. فحش و توهین ممنوع. من راضی نیستم.« این واکنش سالمت به 

کسانی بود که در اینستاگرام علیه حاج محمدی موضع گرفته بودند و به او فحاشی کردند.

موسوی و کریمی علیه لباس های المپیکی 
ایرادات به لباس هایی که قرار است ورزشکاران در افتتاحیه بازی های المپیک 2016 بپوشند، ادامه دارد. 
اگر روز اول فقط به طرح ایراد گرفته شد، روزهای بعد حرف ورزشکاران این بود که این لباس ها 
با سایز آنها هم خوانی ندارد. اولین نفری که به این لباس ها واکنش نشان داد،  محمد موسوی بازیکن 
تیم ملی والیبال بود. او عکسی از خودش منتشر کرد که نشان می داد لباس ها خیلی بزرگتر از سایز 
واقعی او هستند. دیروز هم او در اینستاگرامش در نوشته ای اصرار به این داشت که این لباس در شان 
ورزشکاران ایرانی نیست: »صحبت های زیادی درباره لباس ها مطرح شد، اما باید بگویم که این لباس 
درخور شان ایران نیست. لباس هایی که طراحی شده رنگ و دوخت مناسبی ندارد. متاسفانه یک برند 
ایرانی هم نیست؛ خیلی از لباس های خودم در ایران طراحی و دوخته می شود و کیفیت بسیار باالیی هم 
دارد. نمی دانم چه دلیلی داشته که اینگونه شده است و امیدوارم حداقل رنگ پیراهن را تغییر دهند.«

علی کریمی ستاره فوتبال ایران هم با موسوی و دیگر منتقدان این لباس هم عقیده است. او هم با 
انتشار عکسی از یک طرح گفته است که این طرح را برای کاروان ایران مناسب تر از طراحی قبل می داند. روزهای گذشته طراحان متعددی برای 

المپیکی ها طرح زده اند. کریمی طرح کامران بختیاری را پسندیده است. این عکس طرح بختیاری و مورد تایید کریمی است.

هرچند بازی با تساوی یک -یک به پایان رسید اما 
کسانی که به تیم علی دایی نمره قبولی دادند بیشتر 
از هواداران تیم علیرضا منصوریان بودند. استقالل 
در این بازی از حضور تماشاگرانش محروم بود 
و شاید یکی از دالیل بازی کسل کننده هفته اول 
لیگ برترهمین بود. اما بعد از بازی نقد به تیم 
منصوریان بیشتر بود و بیشتری ها کیفیت بازی تیم 
دایی را تایید کردند. سبک بازی دو تیم متفاوت 
بود. هر دو مربی برای اولین بار بود که روی نیمکت 
این تیم ها می نشستند. تیم منصوریان در نیمه اول 
و زود به گل رسید اما او همان تفکری را که در 
نفت داشت، در استقالل هم پیاده کرد. عقب کشیدن 
تیم و رو آوردن به دفاع، شاید از نظر خیلی ها کار 
منطقی نبود که تیم منصوریان در 45 دقیقه انجام 
داد و به  از دست دادن سه امتیاز بازی انجامید. 
منصوریان در بازی هایی که فصل پیش نفت در 
مقابل تیم های بزرگ داشت، همین تاکتیک را پیاده 
کرده بود. برخالف استقالل تیم دایی تهاجمی بود 
و همین سبک بازی عاملی شد تا نفتی ها، از بازی 

اولشان امتیاز بگیرند. 
یکی از نکات دیگر این بازی، درخشش شاگردان 
فصل قبل علیرضا منصوریان بود. سرمربی جدید 
استقالل فصل گذشته در تیم سابقش یعنی نفت، 
دوستی نزدیکی با بازیکنان داشت و رابطه خوبی 
بین آنها برقرار بود. طبیعی بود بازیکنان سابق علی 
منصوریان مقابل استقالل انگیزه باالیی داشته باشند. 
همینطور هم شد و حتی حرف های قبل از بازی 
منصوریان درست از آب درآمد. او با تعریف از 

شاگردان سابق خود گفته بود که آنها مثل شیر می مانند 
و در نبود تماشاگران می توانند دردسر بزرگی برای 
استقالل ایجاد کنند. درست همان کاری که ارسالن 
مطهری با خط دفاع استقالل انجام داد و در کنار 
قاضی کاری کرد که از همین هفته اول تزلزل نسبی 
مدافعان آبی ها حس شود. مبعلی و حمدی نژاد هم 
دیگر بازیکنان تیم دایی بودند که با روحیه ای باال 
در برابر منصوریان قرار گرفتند و بازی خوبی انجام 
دادند. اکثر شاگردان فصل قبل منصوریان در نفت 
انتظار داشتند که با رفتن او به استقالل، درهای این 
تیم به روی آنها باز شود. اتفاقی که نیفتاد و دلیلی 
بود بر همین انگیزه باالی بازیکنان نفت که استقالل 

را در هفته اول متوقف کنند.
دایی هم برخالف همیشه چهره  آرامی از خود نشان 
داد. در کنفرانس مطبوعاتی بعد بازی با این که از 
داوری گالیه داشت، اما به کسی حمله نکرد ولی 
به هر حال حرف خودش را زد:  »می خواستم از 
تیم داوری تشکر کنم اما دقیقه 74 یک پنالتی مسلم 
ما را روی محمد قاضی نگرفتند.« دایی در همان 
دقیقه از بازی هم برای صحنه درگیری مگویان و 
محمد قاضی، کنار زمین شروع به فریاد زدن کرد 
و تردیدی نداشت روی بازیکنش پنالتی شده است 
اما حسین زرگر، داور بازی که به صحنه نزدیک هم 
بود، چنین نظری نداشت. بازی در آن صحنه ، برابر 
بود و این پنالتی اگر درست بوده باشد، می توانست 

نتیجه و سرنوشت بازی را به کلی عوض کند.
 بعد از بازی نوذر رودنیل ، کارشناس داوری این 
صحنه را پنالتی دانست اما او تنها کسی نبود که این 

نظر را داشت. نوید مظفری، کارشناس داوری برنامه 
شب های فوتبالی هم دقیقا نظرش این بود که مگویان 
با دست و پا قاضی را شارژ کرده و کارش پنالتی 
بوده است. تقریبا این همان نظری بود که مزدک 
میرزایی هم در حین گزارش بازی به آن اشاره کرد.
بعد از بازی و انعکاس این اخبار در رسانه های 
مجازی، پرسپولیسی ها انتقاد از استقالل را شروع 
کردند و با واکاوی پیشینه اشتباهات زرگر در بازی های 
استقالل ، مدام سعی در این داشتند که القا کنند 
استقالل یک امتیازش را از اشتباه داوری به دست 
آورده است. جنگ روانی بین استقالل و پرسپولیس 
و کری هایشان این فصل خیلی زودتر از همیشه 

آغاز شده است.

زرینچه:  بدن استقاللی ها آماده نیست
پیشکسوتان استقالل هم از بازی تیمشان راضی 
نیستند. جواد زرینچه، کاپیتان اسبق استقالل اعتقاد 
دارد بدن های استقاللی ها هنوز برای بازی های لیگ 
آماده نیست. اوبه خبرآنالین گفته است: »نفت خیلی 
بهتر از استقالل بازی کرد. این روند را آنها بعد از گل 
خورده شان آغاز کردند و در نیمه دوم این قدر فشار 
آوردند که گل مساوی را زدند و برتری محسوسی 
هم در زمین داشتند. همان طور که منصوریان و 
تاکید کردند، یکی از دالیل افت  علی دایی هم 
کیفی بازیکنان استقالل، نبود تماشاگرانشان بود.  به 
نظرم تیم خوب نفت این شانس را هم داشت که  
تماشاگران استقالل در این بازی  حضور نداشتند. 
به هر حال در بازی شروع فصل و حضور بازیکنان 

جدید اگر انرژی تماشاگران هم به تیم اضافه می شد 
، قطعا توان تیم هم افزایش پیدا می کرد و از آن طرف 
روی کار نفت اثر می گذاشت.  با این حال در تیم 
استقالل مشکالت بدنسازی وجود دارد و همین 
موضوع ذهن بازیکنان را هم مغشوش می کند و در 
نتیجه اشتباهات فردی به وجود می آید. به هر حال 
تیم فشار سنگینی را در فصل بدنسازی سپری کرده 
بود و بازیکنانش از نظر بدنی، در شرایط آمادگی 
مطلق نبودند و شاداب بازی نکردند. استقالل با این 

بازیکنان به مرور پیشرفت می کند.«

جنجال در آخر بازی
اواخر نیمه دوم بازی دو تیم بود که خطایی روی 
کاوه رضایی انجام شد و او به این خطا واکنش 
نشان داد. همین کار او باعث درگیری بین بازیکنان 
دو تیم شد که با وساطت منصوریان و داور بازی 
خاتمه یافت. اما این درگیری پایان ماجرا نبود و 
بعد از سوت پایان هم بازیکنان دو تیم با هم درگیر 
شدند.  بختیار رحمانی و علیرضا عزتی بازیکنان 
استقالل و نفت با یکدیگر درگیر شدند که در این 
حین کاوه رضایی و میالد فخر الدینی هم به حمایت 

از همبازیان خود وارد ماجرا شدند.

نتایج هفته اول
تراکتورسازی 2- استقالل خوزستان2 

سیاه  جامگان2- ذوب آهن1
استقالل 1- نفت 1

صبا صفر- صنعت نفت صفر 

تساوی استقالل و نفت در هفته اول لیگ برتر 

تیم دایی بهتر از تیم منصوریان بود 



11
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بررسی تشریحی سواالت اطفال )پرانترنی اسفند 94(
برای آزمون  آماده شوید»77«

39  كودك 5 ساله اي به دنبال درد شكم، ضايعات پوستي 
متعدد خارش دار مراجعه كرده كه اين ضايعات در معاينه 
قابل لمس و غيرقابل محو شدن هستند. در آزمايش ادرار هماچوري 
تشخيص  است.  طبيعي   CBC و   C3  ،C4 مي شود.  مشاهده 
بيماري كدام است؟ )پرانترني اسفند 94 قطب 4 كشوري )اهواز((

الف( آرتريت روماتوئيد جوانان 
ب( پورپورای هنوخ شوئن الين

ج( بيماري سرم
)SLE( لوپوس )د

 پاسخ: ب
 توضیح: 

الين  شوئن  هنوخ  پورپورای  الين:  شوئن  هنوخ  پورپوراي 
)HSP( شايع ترين واسكوليت سيستميک در اطفال است. عالمت 
كاراكتريستيک آن، پورپورای قابل لمس است. در اين ضايعات 
غالبا IgA رسوب می كند. پورپوراهای قابل لمس روی باسن، 
كمر و در اندام تحتانی ظاهر مي شوند. در 80 درصد مبتاليان، 
آرتريت وجود دارد كه بيشتر مچ پا و زانوها را گرفتار می كند. 

اين بيماری بيشتر در پسرها ديده می شود.
يافته هاي آزمايشگاهي: يافته های آزمايشگاهی در پورپورای هنوخ 
شوئن الين عبارتند از: پروتئين اوری، هماچوری )RBC در ادرار(، 
ESR و CRP باال و تعداد WBC افزايش يافته. مهم ترين تست 
آزمايشگاهی پورپورای هنوخ شوئن الين، شمارش پالكتی است 

كه طبيعی يا حتی افزايش يافته است.
درمان:  درمان پورپورای هنوخ شوئن الين حمايتی است.

NSAID :الف( برای درمان آرتريت
ب( درگيری گوارشی: كورتيكواستروئيد
ج( نفريت حاد HSP: كورتيكواستروئيد

به  مبتال  بيمار  نظر سؤال چون  مورد   Case در  توجه:   
پورپوراي هنوخ شوئن الين، درد شكمي دارد، كورتيكواستروئيد 
به استناد جمله زير از كتاب انديكاسيون دارد: كورتيكواستروئيد 
سيستميک معموال براي اطفال با درگيري گوارشي به كار مي رود 
صورت  به  درماني  رژيم  مي شود.  شكمي  درد  بهبود  سبب  و 
به مدت 1-2  mg/kg 1 در روز  با دوز  از پردنيزون  استفاده 
هفته و سپس قطع تدريجي آن است. امكان دارد درد شكم با 
قطع مصرف كورتيكواستروئيد مجددا ايجاد شود كه نياز به دوره 

درمان طوالني تري دارد.

37  دختر 2/5 ساله اي به دنبال شكستگي اسپيرال استخوان 
راديوس مراجعه كرده و در معاينه اسكار زخم هاي متعدد 
روي اندام تحتاني و كبودي دور چشم مشاهده مي شود. تشخيص 
شما كداميک از موارد زير است؟ )پرانترني اسفند 94 قطب 4 

كشوري )اهواز((
الف( استئوساركوم

ب( گلوتاريک اسيدوري تيپ يک
ج( استئوژنز ايمپرفكتا 

د( كودك آزاري
 پاسخ: د

 توضیح: 
Child abuse: تشخيص بدرفتاري جسمي هنگامي مطرح مي شود 

كه شرح حال ارائه شده با عاليم باليني كودك متناسب نباشد.
1( كبودي ها )Bruises( از شايع ترين تظاهرات باليني بدرفتاري هاي 
جسمي هستند. كبودي هايي با محل بروز نامعمول )مانند كبودي 

منحصر به تنه يا گردن( بايد موجب شک پزشک شوند.
از ديگر صدمات شايع دوران كودكي، سوختگي ها هستند.   )2
حدود 10 درصد از كودكاني كه به علت سوختگي بستري شده اند 
از قربانيان Child abuse هستند. امكان دارد سوختگي ها در 
اثر تماس با اشياي داغ )مانند اطو، رادياتور يا سيگار( ايجاد شده 

باشند ولي سوختگي با آب جوش شايع تر است.
3( شيوع شكستگي هاي ناشي از Child abuse در شيرخواران و 
 Child خردساالن بيشتر است. اگر چه شايع ترين نوع شكستگي در
abuse، شكستگي ديافيزي است. شكستگي هاي مشكوك عبارتند 
از: الف( شكستگي بدون توجيه، ب( شكستگي در خردساالني كه 

راه نيفتاده اند و ج( شكستگي همزمان چند استخوان 
 نکته: شكستگي هايي كه براي Child abuse اختصاصي 
هستند، شامل شكستگي دنده ها، متافيز، اسكاپوال، مهره و ديگر 

شكستگي هاي Unusual هستند.
4( يک نوع ناشايع اما خطرناك از Child abuse، تروماي شكمي 
است. مكانيسم اوليه صدمه، تروماي بالنت به شكم و شايع ترين 
قربانيان آن، نوپايان هستند. اعضاي توپر مانند كبد و پانكراس 
بيشتر صدمه مي بينند. صدمه به احشاي توخالي در تروماي عمدي 
شايع تر است تا در حوادث. صدمه به اعضاي توپر و توخالي تقريبا 

فقط در Child abuse اتفاق مي افتد.
 ،Child abuse 5( مهم ترين علت مورتاليتي و موربيديتي ناشي از
يافته  يک  ساب دورال  خونريزي  است.  سر  به  عمدي  تروماي 
شايع در زمان مراجعه است كه غالبا همراه با ادم مغزي پيشرونده 
است. يكي از عوامل فيزيوپاتولوژيک اصلي صدمه مغزي، آسيب 
هيپوكسيک ثانويه است. يافته هاي همراه شامل اين موارد است: 
الف( خونريزي شبكيه، ب( تروماي استخواني مانند شكستگي 

دنده ها و متافيزي.

40  اولين نشانه پاسخ مناسب به احيا در نوزادان كدام گزينه 
زير است؟ )پرانترني اسفند 94 قطب 4 كشوري )اهواز((

الف( بهبود تون عضالني 
ب( بهبود ضربان قلب

ج( شروع تنفس خودبه خودي 
د( بهبود سيانوز

 پاسخ: ب
 توضیح: طبيعی شدن ضربان قلب نوزاد اولين تغييری است كه 
پس از رهايی ار ايست قلبی اتفاق می افتد و سپس سيانوز برطرف 
می شود. شلی نسبی يا آپنه نوزاد ممكن است علی رغم برقراری 

فعاليت قلب و اصالح اسيدوز تا مدت طوالنی ادامه پيدا كند.

42  شيرخوار 2 ماهه ای با تب، بي حالي، كبودي زيرپوستي و 
يرقان ارجاع داده شده است. معاينه چشم كودك به دليل 
كدورت عدسي )كاتاراكت( ميسر نشد ولي ساير معاينات نرمال 
است. محتمل ترين تشخيص كدام است؟ )پرانترني اسفند 94 قطب 

4 كشوري )اهواز((
الف( تيروزينمي
ب( گاالكتوزمي

ج( ارگانيک اسيدمي 
د( بيماري شربت افرا

 پاسخ: ب
 توضیح: 

گاالكتوزمي: نوزادان مبتال به گاالكتوزمي با خوردن شير، دچار 
انعقادي،  اختالالت  )هيپربيلي روبينمي،  كبد  نارسايي  عالئم 
هيپوگليسمي(، اختالل فانكشن توبول هاي كليه )اسيدوز، گليكوزاوري، 
آمينواسيداوري( و كاتاراكت مي شوند. در گاالكتوزومي خطر ابتال به 
سپسيس شديد با E-coli نوزادي افزايش پيدا مي كند. اين بيماري با 

مثبت شدن مواد احياءكننده در ادرار تشخيص داده مي شود.

41  كودك يک ساله ای با شكايت يبوست مراجعه كرده 
است. در شرح حال عدم دفع مدفوع را در 24 ساعت 
اول تولد داشته است. استفراغ و تب هاي گاهگاهي نيز دارد. در 
معاينه اتساع شكمي دارد. در توشه ركتال، ركتوم خالي است و 
پس از خروج انگشت از ركتوم، دفع مدفوع با فشار انجام مي شود. 
)پرانترني  است؟  نياز  مورد  زير  اقدامات تشخيصي  از  كداميک 

اسفند 94 قطب 4 كشوري )اهواز((
الف( تست عرق 

ب( مانومتري ركتال
ج( MRI لومبوساكرال 

د( سونوگرافي لگن
 پاسخ: ب

 توضیح: 
بیماري هیرشپرونگ:

مهاجرت  اثر عدم  در  اختالل حركتي است كه  يک  اتیولوژي: 
در  روده  ديستال  ناحيه  به  گانگليوني  سلول هاي  پيش سازهاي 
زندگي جنيني روي مي دهد. در 75 درصد موارد درگيري فقط 
 8 در  فقط  كولون  تمام  گرفتاري  ولي  است  ركتوسيگموييد  در 

درصد موارد رخ مي دهد. 
ابتداي  ساعت   24 ظرف  مكونيوم  دفع  عدم  بالیني:  يافته هاي 
زندگي، عالمت اصلي است. انسداد ناحيه ديستال روده باعث 
ديستانسيون شكم و استفراغ صفراوي مي شود. اگر تشخيص به 
با  كه  آيد  به وجود  است  ممكن  انتروكوليت  نشود،  داده  موقع 

مورتاليته بااليي همراه است.
 ،TR تشخیص: ديستانسيون شكم در اكثر موارد وجود دارد. در
ركتوم خالي بوده و معاينه كننده يک اسفنكتر دراز و محكم را به 
دور انگشت خود حس مي كند. با خارج كردن انگشت، مدفوع 
باقي مانده با فشار به بيرون دفع مي شود. تشخيص قطعي با بيوپسي 
عمقي از ركتوم، و مشاهده فقدان سلول هاي گانگليوني در شبكه 
زير مخاطي داده مي شود و هيپرپالزي تنه عصبي ديده مي شود. 
 نکته: باريم انما و مانومتري آنوركتال را مي توان قبل از 
اما ممكن  انجام داد و مي توانند اختالل را نشان دهند  بيوپسي 

است نتايج منفي كاذب و مثبت كاذب به دست آيند.
روش  اغلب  عمل  تكنيک  است.  جراحي  با  درمان  درمان: 

Transanal pull-through است.

44  در صورت تولد نوزادي با وزن 3000 گرم و قد 50 
سانتي متر، در سن يک سالگي انتظار كداميک از وضعيت هاي 
وزن و قد زير را داريد؟ )پرانترني اسفند 94 قطب 4 كشوري 

)اهواز((
 10  kg 80 و cm )الف

11  kg 80  و cm )ب
 8 kg   75 و cm )ج
 10  kg 75 و  cm )د

 پاسخ: د
 توضیح: در يكسالگي قد كودك cm  75 و وزن كودك 

سه برابر مي شود.

45  دختري را با گوش هاي دفورمه، كوتاهي قد و پل بيني 
پهن، چين هاي اپي كانتال، پره گردني و دست و پاهاي 
پف آلود نزد شما آورده اند. در بررسي هاي بيشتر، مبتال به كليه هاي 
مطرح  سندرم  كدام  است.  آئورت  كوآركتاسيون  و  اسبي  نعل 

است؟ )پرانترني اسفند 94 ـ قطب 4 كشوري )اهواز((
الف( داون 

ب( ترنر
ج( كالين فلتر 

د( ويليامز
 پاسخ: ب

 توضیح: 
آن  در  كه  است  آنومالي  تنها  ترنر  سندرم   :)TS(ترنر سندرم 
جنين منوزوميک تا هنگام ترم زنده مي ماند. با اين وجود 99 
درصد از جنين هاي داراي كاريوتيپ XO ,45، دچار سقط خود 

به خودي مي شوند.
 نکته: ريسک سندرم ترنر با افزايش سن مادر بيشتر نمي شود.

يافته هاي بالیني: عبارتند از: 1( پايين قرارگرفتن و مالفورماسيون 
خفيف گوش ها، 2( صورت مثلثي شكل، 3( پل بيني صاف، 4( 
 )Webbing of the neck( گردن پره دار )چين هاي اپي كانتال، 5
 )Shieldlike( سينه سپري شكل )با يا بدون كيستيک هيگروما، 6
با افزايش فاصله ميان نوك پستان ها، 7( پف كردن دست ها و پاها، 
8( آنومالي مادرزادي قلب در 45 درصد موارد )شايع ترين آنها 
كواركتاسيون آئورت بوده و دريچه آئورت دولتي بعد از آن قرار 
دارد. امكان دارد در مراحل بعدي زندگي ديالتاسيون بعد از تنگي 
آئورت همراه با آنوريسم ايجاد شود(، 9( آنومالي هاي كليوي در 

بيش از 50 درصد بيماران )مانند كليه نعل اسبي(. 
عاليم  از  يكي   )Short stature( قد  كوتاهي  نکته:   

اصلي ترنر است.
 نکته: در مبتاليان به سندرم ترنر، هيپوتيروييدي 5 برابر 

شايع تر از افراد معمولي است.
 نکته: وجود گنادهاي نواري )ديس ژنزي گنادي( به جاي 
تخمدان هاي تكامل يافته، باعث كمبود استروژن مي شود كه از 
ايجاد صفات ثانويه جنسي در اين افراد جلوگيري كرده و آمنوره 

به وجود مي آورد.

38  در نوزادي كه با وزن 2100 گرم و سن حاملگي 39 
به دنيا آمد، كدام  به پرفشاري خون  از مادر مبتال  هفته 
گزينه محتمل است؟ )پرانترني اسفند 94 قطب 4 كشوري )اهواز((

الف( هيپرگليسمي 
ب( آلكالوز متابوليک

ج( پلي سيتمي 
د( پرفشاري خون

 پاسخ: ج
 توضیح: نوزادان مبتال به IUGR يا SGA شديد، مخصوصا 
اگر ديسترس تنفسي داشته باشند، دچار عوارض زير ممكن است 
بشوند: 1( اسيدوز تنفسي، 2( اسيدوز متابوليک، 3( آسفيكسي، 4( 
هيپوكسمي، 5( كاهش فشارخون، 6( هيپوگليسمي، 7( پلي سيتمي، 

.PPHN )9 8( سندرم آسپيراسيون مكونيوم

43  ميزان نياز مايع نگهدارنده در كداميک از شرايط زير 
كمتر است؟ )پرانترني اسفند 94 قطب 4 كشوري )اهواز((

الف( تب 
ب( هيپوتيروئيدي
ج( تراكئوستومي 

د( فوتوتراپي
 پاسخ: ب

 توضیح: هر درجه تب به ازاي هر درجه سانتي گراد 12 
درصد و ساليسيليسم و هيپرتيروئيدي به ميزان 25 تا 75 درصد 
كالري مصرفي پايه را افزايش مي دهند. برعكس، هيپوترمي به 
همين نسبت سبب كاهش كالري مصرفي شده و هيپوتيروئيدي 

متابوليسم پايه را 10 تا 25 درصد كاهش مي دهد.

کـامران  احمـدی



 ترجمه: نیلوفر شایسته

که  مقاله ای  در  انگلستان  بریستول  دانشگاه  محققان 
نشریه  July/August 2016 شماره در  را  آن   نتایج 

کرده اند،  منتشر   Annals of Family Medicine
معتقدند تشخیص عفونت های راه ادراری )UTIs( در 
کودکان براساس یک قانون بالینی دو مرحله ای عالیم و 
نشانه ها، در مقایسه با تشخیص بالینی آن به تنهایی و 

یک مرحله ای، دقت تشخیص باالتری دارد.
هدف اصلی محققان در این مطالعه، ابداع و تایید 
اعتبار یک قانون بالینی دو مرحله ای بوده است: قدم اول، 
از عالیم و نشانه هایی استفاده می کند که کودکان واجد 
شرایط را برای آزمایش ادرار انتخاب می کند و قدم دوم 
)زمانی که آزمایش ادرار گرفته شد( از عالیم، نشانه ها و 
تست های نواری )dipstick( استفاده می کند تا راهنمایی 

برای درمان تجربی آنتی بیوتیکی بیابد. 
این محققان براساس داده های به دست آمده از نمونه های 
ادراری که به روش استریل گرفته شده اند، عامل مشترک 
جدید )برای استفاده در کامپیوتر( و قوانین بالینی مبتنی بر 
نمره هایی را ابداع کردند تا به پزشکان کمک کنند کودکان 
را به درستی برای آزمایش ادرار و درمان آنتی بیوتیکی با 
کاربرد باالی تشخیصی انتخاب کنند.  برای قدم نخست، 
قانون مبتنی بر عامل مشترک، از نظر تشخیصی بر قانون 
مبتنی بر نمره ها ارجحیت دارد و آن هم به نوبه خود به 
تشخیص بالینی ارجحیت دارد. برای قدم دوم، تست نواری 
از نظر تشخیصی بر عالیم و نشانه ها به تنهایی ارجحیت 
دارد )هم قوانین مبتنی بر نمره ها و هم عامل مشترک( و 
از نظر تشخیصی، در کودکان با احتمال عفونت دستگاه 
ادراری تحتانی، برای کسانی که قدم نخست در جمع آوری 

ادرار نتیجه بخش نبود، مفید نیست. 
تشخیص زودهنگام UTIs در کودکان اغلب از دست 
 UTI می رود، زیرا شواهد کافی برای آنکه چه زمانی باید به
مشکوک شد، وجود ندارد، اغلب عالیم غیراختصاصی دارند 
و جمع آوری صحیح و تمیز ادرار در آنها مشکل است. 
از سوی دیگر، روش های تهاجمی مانند کاتتریزاسیون یا 
آسپیراسیون سوپراپوبیک، خطر عفونت و درد و ترس را 

در کودک افزایش می دهد.
محققان در این مطالعه کودکان کمتر از 5 سالی را بررسی 
کردند که به یکی از 233 مرکز مراقبت های اولیه در سراسر 
انگلستان و ولز، با حداقل یکی از نشانه های مشروط یا 
حداقل یک عالمت راه ادراری که نشانه بالقوه UTI باشد، 
مراجعه کرده بودند. عالیم مشروط عبارت بودند از تب، 
استفراغ، لتارژی یا مالیژیا، تحریک پذیری، تغذیه ضعیف 
و اختالل رشد. عالیم UTI شامل موارد زیر بودند: درد 
شکمی، زردی در کودکان کمتر از 3 ماه، هماپوری، بوی 
تند ادرار، ادرار غیرشفاف، درد پهلو و کمر، تکرر ادرار، 

درد در حین ادرار کردن و تغییرات در نگهداری ادرار.
پس از اخذ رضایت نامه، محققان نتایج را برای هر کودک 
از 107 تست  شاخص ثبت کردند که شامل اطالعات گرفته 
شده از والدین، از جمله سابقه پزشکی و عالیم، معاینه 
کامل فیزیکی و تست نواری ادراری بود. پیش از انجام 
تست نواری، محققان تشخیص احتمالی خود را در مورد 

UTI ثبت کردند )تشخیص بالینی(.
پس از آن، محققان با کمک والدین، نمونه تمیز ادراری 

از 3036 کودک گرفتند. از این تعداد، 2740 )90 درصد( 
نمونه ها کشت ادراری هم شدند که تقریبا همه )93/5 
درصد( کودکان 2 تا 4 سال را دربر می گرفت. بیش از 

نیمی از کودکان دختر بودند.
در مجموع، 2/2 درصد )تعداد 60 نفر( از نمونه های 
کشت داده شده، براساس معیارهای میکروبیولوژیکی 
بریتانیا مثبت گزارش شدند، اما براساس تخمین محققان 
از روی عالیم و نشانه های پیش از انجام تست نواری، 
6/1 درصد )تعداد 168 نفر( مبتال به UTI بودند، یعنی 
فقط 16/7 درصد )تعداد 28 نفر( از آن کودکان واقعا 
از نظر UTI مثبت بودند. بنابراین می توان نتیجه گیری 
کرد که تشخیص بالینی حساسیتی معادل 46/6 درصد و 
اختصاصیت 94/7 درصد در این حجم نمونه بزرگ و 

مبتنی بر جمعیت داشته است.
محققان در قدم بعدی، به این مساله پرداختند که کدامیک 
از آیتم های تست شاخص به طور قابل توجهی مرتبط با 
 ،UTI کشت مثبت ادراری بوده اند. آنها دریافتند که سابقه
درد بیشتر یا گریه بیشتر هنگام ادرار کردن، ادرار با بوی به 

طور فزاینده بد، تندرنس شکمی در معاینه بالینی و شک 
زیاد پزشک به وجود بیماری شدید، با خطر بیشتر کشت 
مثبت ادراری همراه است. عالوه براین، نداشتن سرفه و 
داشتن یافته های طبیعی در معاینه گوش نیز با UTI تائید 

شده با کشت ادراری همراه است. 
با به کار بردن این عالیم و نشانه ها به عنوان یک 
قانون بالینی، در مقایسه با تشخیص بالینی به تنهایی، دقت 
تشخیصی UTI به طور قابل توجهی افزایش می یابد. افزودن 
نتایج تست نواری به موارد فوق می تواند دقت تشخیصی 

را افزایش دهد. 
محققان در پایان یادآوری می کنند که نتایج به دست 
آمده، از رویکرد خطر محور به تشخیص کودکان مبتال به 
UTI حمایت می کند. هرچند محققان به بیشترین دقت 
تشخیصی با استفاده از محاسبه براساس یک عامل مشترک 
دست یافته اند، آنها متذکر می شوند که حتی استفاده تنها از 
سیستم نمره دهی ) 3 یا بیشتر از 5 معیار بالینی( می تواند تعداد 

کودکانی را که به تست ادراری نیاز دارند، کاهش دهد.
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ای را  اجرا کنید
 
قانون بالینی دو مرحله

راهنمایی جدید برای تشخیص دقیق عفونت های  ادراری در کودکان

نتایج یک مطالعه مبتنی بر جمعیت که به وسیله بیمارستان 
دانشگاهی کارولینسکا در سطح ملی در سوئد انجام شده، 
حاکی از آن است که نارسایی قلبی همراه با کسر جهشی حفظ 
شده )pEF(، به طور قابل توجه و غیروابسته ای با بقای بدتر 

پس از CABG همراه بوده است. 
به طور معمول، ارزیابی خطر پیش از CABG بر کسر جهشی 
بطن چپ تمرکز دارد، بنابراین به یک معنا، تا حدی تعجب آور 
است که سابقه نارسایی قلبی به طور قوی ای در میزان خطر 
دخالت داشته باشد. این مطالعه که در جدیدترین شماره 
JAMA Cardiology منتشر شده، براساس داده های 41 
 SWEDEHEART هزار و 906 بیماری است که در مطالعه
 CABG وارد شده و در فاصله سال های 2001 و 2013 تحت
اولیه قرار گرفته اند. کسر جهشی کاهش یافته )rEF( به 
صورت کمتر از 50 درصد و pEF به صورت کسر جهشی 

50 درصد یا باالتر تعریف شدند.
مورتالیتی در اثر هر علتی، طی 30 روز پس از جراحی، 0/8 
درصد در بیماران بدون نارسایی قلبی و pEF )تعداد 27 هزار 
و 165 نفر(، 2/9 درصد در بیماران بدون نارسایی قلبی و کسر 
جهشی کاهش یافته، 2/8 درصد در نارسایی قلبی با کسر 
جهشی حفظ شده و 4 درصد در نارسایی قلبی همراه با کسر 

جهشی کاهش یافته گزارش شد.
پس از تعدیل اثرات 20 عامل خطر مختلف، از جمله 
دیابت، MI یا PCI قبلی، فیبریالسیون دهلیزی و جراحی 
 no HF( 1 اورژانس، نسبت خطر برای مرگ زودرس برابر با
 1/83 ،)no HF and rEF( 2/25 در مقابل ،)and pEF

)HFpEF( و 2/52 )HFrEF( بود. 
مفهوم اصلی این مطالعه آن است که متخصصان قلب و عروق 

و جراحان قلب باید در مورد سابقه نارسایی قلبی در بیمار، 
به عنوان یک عامل خطر اضافی، مستقل و مهم برای مرگ 
زودرس، آگاهی کامل داشته باشند، زیرا در حال حاضر، این 
عامل خطر در مدل های خطر مورد توجه قرار نمی گیرد و 

جایی ندارد.
این مطالعه از مدل های خطر محبوب و عمومی جراحی قلب 
انجمن جراحان توراسیک و EuroSCORE II استفاده 
کرده که در آنها، به کسر جهشی بطن چپ و طبقه بندی 
عملکردی NYHA توجه می شود اما به سابقه نارسایی 
قلبی، خیر. نویسندگان این مقاله متذکر می شوند که عملکرد 
فعالیت  NYHA یک طبقه بندی درجه محدودیت در 
فیزیکی است و نمی تواند معادل تشخیص نارسایی قلبی قبلی 

در نظر گرفته شود.
با دوره های پیگیری طوالنی تر، نشان داده شده بدون در نظر 
گرفتن میزان کسر جهشی پیش از جراحی، سابقه نارسایی قلبی 

نیز یک عامل خطر مهم و مستقل برای پیامدهای طوالنی مدت 
پس از CABG است. پس از دوره پیگیری با متوسط 6 سال، 
13/2 درصد از افراد گروه رفرانس فوت کردند، در مقابل، 
24/6 درصد از بیماران با no HF and rEF، 33/9 درصد از 
افراد HFpEF و 42/9 درصد از HFrEF فوت کرده بودند.

در مقایسه با گروه رفرانس، نسبت خطر تعدیل شده برای 
 no HF and مورتالیتی در اثر همه عوامل، برای بیماران با
rEF معادل 1/47، برای HFpEF معادل 1/62 و برای 

HFrEF معادل 2/29 بوده است.
سندرم نارسایی قلبی یک پیش بینی کننده قوی برای پیامدهای 
طوالنی مدت به دنبال CABG است، بنابراین برای بیماران 
مبتال به نارسایی قلبی ضروری است که پس از CABG از 
نظر آن تحت مراقبت باشند، حتی اگر کسر جهشی نرمال یا 

حفظ شده داشته باشند.
به خوبی مشخص است که HFrEF با خطر بیشتر جراحی 
و پروگنوز طوالنی مدت بدتر به دنبال CABG همراه است، 
اما خطر و پروگنوز در بیماران مبتال به HFpEF که تحت 
CABG قرار می گیرند، فقط در تعداد کمی از مطالعات با 
حجم نمونه اندک بررسی شده، بنابراین مطالعه حاضر یکی از 
بزرگترین مطالعاتی است که تاکنون برای بررسی پروگنوز در 

این بیماران انجام شده است. 
 CAD و HFpEF قابل ذکر است که با توجه به درمان بهینه در
و مشخص کردن درمان بهینه برای ارتقای پروگنوز پس از 
CABG، ارزش و نوع روش رواسکوالریزاسیون )PCI یا 
CAB( در بیماران مبتال به HFpEF، نیازمند ارزیابی بیشتر و 

آگاهی دادن به بیماران و پزشکان است.
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تاثیر فیبریالسیون معیاری برای پیش بینی بقای پس از جراحی  قلب باز
دهلیزی بر حجم 

فرونتال مغز

خبــر

 

نتایج جدیدی که از مطالعه قلب فرامینگهام 
در Heart Rhythm منتشر شده و در مورد 
نوزادانی است که اکنون دهه 60 زندگی خود 
را سپری می کنند، حاکی از آن است که حجم 
فرونتال مغز در بیماران مبتال به فیبریالسیون 
دهلیزی نسبت به همساالنشان که فیبریالسیون 
دهلیزی نداشته اند، کمتر بوده و این مساله 
مستقل از دیگر عوامل خطر عروقی است. 
محققان با استفاده از اسکن های MRI به این 

نتیجه مهم رسیده اند.
لوب فرونتال مغز با مهارت های عملکرد 
برنامه ریزی،  مانند  بصری فضایی،  اجرایی 
سازمان دهی در ارتباط است که بر حافظه 
تاثیر می گذارد، اما خودش فی نفسه با حافظه 
ارتباطی ندارد. به نظر می رسد پیری عروق مغز 

نیز در این میان بی تاثیر نباشند. 
محققان اینطور فرض کردند که افراد مبتال 
به فیبریالسیون دهلیزی با حساسیت بیشتر ماده 
سفید مغزی )که در اختالالت شناختی دیده 
می شود( یا کاهش تسریع شده در حجم مغزی 
)دیده شده در دمانس( مواجه هستند، اما تاکنون 
این موضوع را ندیده بودند. البته این مطالعه 
ممکن است قدرت کمی داشته و بسیار کوتاه 
مدت انجام شده باشد، زیرا فقط 73 بیمار مبتال 
به فیبریالسیون دهلیزی، تحت اسکن MRI و 

آن هم 6/5 سال پیش قرار گرفته بودند.
با توجه به موارد فوق، این یافته های ابتدایی، 
قطعه دیگری از داده هایی هستند که پیشنهاد 
می کنند فیبریالسون دهلیزی، نه تنها بر قلب، که 

ممکن است بر مغز هم اثر سوء داشته باشند.
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دستاوردهای بسیاری در حوزه پزشکی به دست آمده که می تواند مسیر تشخیص 
زودهنگام بیماری را تسهیل کند. این یافته ها قادر به درمان سریع بیماری هایی نظیر 
عفونت خواهند بود. اخیرا محققان دانشگاه کانتربی موفق به ارائه فناوری جدیدی 
در این حوزه شده اند. پژوهشگران این دانشگاه به رهبری ولکر نوک موفق به 
ساخت آزمایشگاه روی تراشه ای شده اند که می تواند بحث تشخیص طبی را 
یک گام به جلو ببرد و از آن برای وارد کردن نیروی مکانیکی روی سلول ها 
یا میکرواورگانیسم ها استفاده کرد. ولکر نوک، یکی از محققان مرکز برهم کنش 
زیست مولکولی در دانشگاه کالیفرنیا است که حرفه  خود را روی مطالعه برهم کنش 
مولکولی متمرکز کرده است. برهم کنش مولکولی یکی از فعالیت های مهم زیستی 

محسوب می شود. اشلی گاریل به همراه دکتر نوک روی توسعه پلت فورمی کار 
می کنند که برای مطالعه مکانیک اورگانیسم ها طراحی شده است. نوک می گوید: 
»آزمایشگاه روی تراشه  حوزه ای است که کشور نیوزیلند می تواند از آن بهره بسیاری 
ببرد و در عرصه بین المللی پیشرو باشد. ما افراد و گروه های متخصصی در این 
حوزه داریم. ما با توانمندی هایی که در نیوزیلند داریم می توانیم به نیازهای داخلی 
در این حوزه پاسخ دهیم.« نوک در آخرین پروژه خود به آزمایش های مختلف 
پرداخته است تا از ستون های انعطاف پذیر روی یک تراشه به عنوان ابزار برای 
اندازه گیری نیروی وارد شده روی یک اورگانیسم استفاده کند. نوک می گوید در 
کار با برخی اورگانیسم ها نظیر نماتودها، مشکل اصلی جهش هایی است که روی 
این اورگانیسم ها اتفاق می افتد. این جهش ها رفتار آنها را تحت تاثیر قرار می دهد 

و به سختی می توان رفتار دائمی آنها را رصد کرد.

مشکل دیگر این گروه آن است که در گروه تحقیقاتی آنها زیست شناسی که بتواند 
در این حوزه کار کند وجود ندارد. برای حل این مشکل دکتر گاریل از محققان این 
گروه به سراغ دکتر نوک رفت تا ببینید آیا ایشان برای کار با این قارچ ایده ای دارد یا نه.
نوک می افزاید: »هیچ روش انحصاری در این حوزه وجود ندارد اما به صورت 
نظری اگر شما روی سلول های سرطانی فشار مکانیکی وارد کنید، ممکن است این 
سلول ها به حالت عادی بازگردند. این نکته زمانی جالب می شود که دریابیم که 
می توان با استفاده از آزمایشگاه روی تراشه چنین نیروی مکانیکی را به سلول ها یا 
قارچ ها وارد کرد و در نهایت رفتار آنها را تحت تاثیر قرار داد.« در نهایت این دو 
گروه تحقیقاتی تصمیم به همکاری در این حوزه گرفتند. محققان قرار است از این 

آزمایشگاه روی تراشه برای مطالعه رفتار سلول ها و اورگانیسم ها استفاده کنند.
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آزمـایشگـاهـی روی تـراشـه 
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تــازه ها

 Belviq XR سازمان غذا و داروی آمریکا به تازگی داروی
را که گسترده رهش، 20 میلی گرمی و با دوز تجویزی یک 
بار در روز از لورکاسرین lorcaserin است، برای درمان 
چاقی تائید کرده است. Belviq XR به آهستگی جذب شده 
و در تمام طول روز طول می کشد. انتظار می رود این دارو که 
محصول 2 شرکت دارویی Eisai و Arena است، از ابتدای 
پائیز 2016 وارد بازار دارویی شود. در حال حاضر، دوز 10 
میلی گرمی لورکاسرین برای تجویز 2 بار در روز تائیدیه دارد 

و تحت نام Belviq وارد بازار شده است.
 Belviq ،و نوع جدیدتر آن Belviq هر دو فرموالسیون
XR، همراه با کاهش کالری و افزایش فعالیت فیزیکی تجویز 
می شوند تا به مدیریت افزایش وزن مزمن در بزرگساالنی 
که چاق هستند )شاخص توده بدنی بیشتر یا مساوی 30(، 
یا در افرادی که اضافه وزن دارند )شاخص توده بدنی بیشتر 
یا مساوی 27( همراه با حداقل یک وضعیت مرتبط با اضافه 
وزن، مانند هیپرتانسیون، هیپرکلسترولمی یا دیابت نوع 2، 

کمک کند.
فراهم زیستی و تعادل زیستی Belviq XR 20 میلی گرمی 
که روزانه یک بار مصرف می شود، در مقایسه با فرموالسیون 
10 میلی گرمی آن که 2 بار در روز تجویز می شود، در دو 
مطالعه کارآزمایی بالینی به اثبات رسیده است. شایع ترین 
عوارض جانبی فرموالسیون 20 میلی گرمی آن هم مانند 10 

میلی گرمی گزارش شده است.
Medical Xpress :منبع

ترکیب جدیدکرم های ضدآفتاب 
UVA با  محافظت بیشتر در برابر

در حالی که اشعه فرا بنفش A در نور خورشید می تواند 
صدمات جدی و قابل توجهی به پوست وارد کند، اغلب 
محافظت  دارند،  وجود  بازار  در  که  ضدآفتاب  کرم های 
محدودی در برابر این صدمات فراهم می کنند. حال، محققان 
انگلیسی ترکیب جدیدی را یافته اند که به عقیده آنها، می تواند 
محافظی باشد در برابر آسیب های سلولی، پیر شدن پوست 
و سرطان پوست، ناشی از اشعه ماوراء بنفش A. محققان 
امیدوارند این ترکیب بتواند در عرض 3 تا 4 سال آینده، 
به کرم های ضدآفتاب و دیگر محصوالت مراقبتی پوستی 

افزوده شود.
به گفته دکتر پورزند، اشعه UVA می تواند میزان آهن آزاد 
را در میتوکندری افزایش داده و همین امر، خطرات سمی آن 
را بیشتر می کند. تحریک ایجاد شده در اثر این آهن آزاد باعث 
تولید گونه های اکسیژن واکنشی شده و به اجزای سلولی، 
مانند DNA و پروتئین ها، صدمه رسانده می شود. همین 
امر، خطر مرگ سلولی، پیر شدن پوست و سرطان پوست را 

افزایش می دهد.
محققان در توضیح خصوصیات این ماده جدید، توضیح 
می دهند که ماده مذکور قادر است از تولید آهن آزاد در 
میتوکندری سلولی جلوگیری کرده و صدمه سلولی را به 
حداقل میزان خود برساند. در واقع، این ماده جدید تولیدی که 
mitoiron claw نامگذاری شده، به دورن میتوکندری های 

سلولی مهاجرت کرده و به آهن آزاد اضافی باند می شود.
Medical Xpress :منبع

تائید فرموالسیون جدید دارویی 
برای مقابله با چاقی



پستان برداری پیشگیرانه چیست و از چه نوع روش هایی در 
این نوع جراحی استفاده می شود؟

برداشتن پستان به خاطر پیشگیری )که پستان برداری پروفیالکتیک 
یا کاهش دهنده خطر نیز نامیده می شود( نوعی جراحی است که 
برای برداشتن یک یا هر دو پستان در تالش برای پیشگیری یا 

کاهش خطر سرطان پستان انجام می شود.
پستان برداری پیشگیرانه به یکی از دو روش اصلی زیر انجام می شود: 
پستان برداری کلی و پستان برداری زیرجلدی. در پستان برداری کلی، 
پزشک کل پستان و نوک پستان را خارج می کند. در پستان برداری 
زیرجلدی، پزشک بافت پستان را برمی دارد ولی نوک پستان را 
دست نخورده باقی می گذارد. پزشکان اغلب پستان برداری کلی 
را توصیه می کنند زیرا در آن، نسبت به پستان برداری زیرجلدی، 
مقدار بیشتری از بافت برداشته می شود. پستان برداری کلی محافظت 
بیشتری در برابر ایجاد سرطان در هر نوع بافت پستانی باقی مانده 

به وجود مي آورد.
چرا یک زن باید به انجام پستان برداری پیشگیرانه فکر کند؟

ابتال به سرطان پستان هستند،  زنانی که در معرض خطر باالی 
ممکن است به پستان برداری پیشگیرانه به عنوان راهی برای کاهش 

خطر این بیماری فکر کنند.
بعضی عوامل که امکان بروز سرطان پستان را افزایش می دهند، 

شامل این موارد است:
سرطان پستان قبلی: زنی که در یک پستان، سرطان داشته، احتمال 
بیشتری برای ایجاد سرطان در پستان دیگرش وجود دارد. گاهی، 
چنین زنانی برای کاهش احتمال ایجاد سرطان پستان جدید درباره 

پستان برداری پیشگیرانه فکر می کنند.
پیشینه خانوادگی سرطان پستان: پستان برداری پیشگیرانه ممکن 
آنها  دختر  یا  خواهر  مادر،  که  باشد  زنانی  برای  انتخابی  است 
از  قبل  آنها  سرطان  اگر  ویژه،  به  است،  داشته  پستان   سرطان 
50 سالگی تشخیص داده شده باشد. اگر چندین عضو خانواده 
سرطان تخمدان یا پستان داشته باشند، خطر ایجاد سرطان پستان 

در آن زن ممکن است باالتر هم باشد.
سرطان پستان به علت تغییر ژنی: در زنی که تغییرات یا جهش ها 
در ژن های معینی مثبت است که احتمال سرطان پستان را افزایش 
می دهند، ممکن است به پستان برداری پیشگیرانه فکر کند )مثل 

.)BRCA-2 یا BRCA-1 ژن های
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بــدانیـم

 مهرداد منصوری
ارتوپد 

معموال مادر اولین کسی است که متوجه می شود فرزندش در یادگیری مشکل 
دارد، خوب سرش را باال نمی گیرد، خوب نمی نشیند، خوب چهار دست و 
پا نمی رود یا راه رفتنش مشکل دارد. تاخیر در مراحل رشد حرکتی کودک 
)کنترل حفظ تعادل و قرار دادن اندام در وضعیت مناسب و توانایی های 
راه رفتن( ممکن است اولین عالئم بیماری باشد که آن را فلج مغزی یا 

Cerebral Palsy یا به اختصار CP می نامند.
مهم ترین عالئم فلج مغزی ناتوانی های حرکتی در کودک است که تا 
آخر عمر با وی باقی می ماند. بعضی از کودکان مبتال به فلج مغزی دچار 
عقب ماندگی ذهنی هم هستند. گرچه آسیب های مغزی که علت اصلی 
به وجود آمدن این بیماری هستند، پیشرونده نیستند، مشکالت حرکتی 
بیمار می تواند پیشرفت کند. پس این بیماران باید تا زمان تمام شدن رشد 

جسمی یعنی تا اتمام بلوغ تحت نظر پزشک باشند.
شدت فلج مغزی در بیماران مختلف متفاوت است. در بعضی، بیماری 
چنان شدید است که کودک مدت کوتاهی بعد از تولد فوت می کند و 
در بعضی دیگر به قدری خفیف است که ممکن است به هیچ اقدامی نیاز 

نداشته باشد ولی بیشتر بیماران در وسط این طیف قرار دارند.

علت فلج مغزی چیست؟ 
فلج مغزی یک بیماری نیست بلکه دسته ای از بیماری ها است که به 
علت آسیب به مغز کودک به وجود می آید. این آسیب ها ممکن است در 
زمان جنینی، یعنی قبل از تولد، به مغز کودک وارد شود. ممکن است در 
حین زایمان یا حتی ممکن است در یک سال اول زندگی کودک که مغز 
وی به سرعت در حال رشد است، ایجاد شوند. کودکان نارس و آنهایی 
که در موقع تولد وزن کمی دارند، بیشتر در معرض این آسیب قرار دارند.
علل فلج مغزی را از نظر زمان ایجاد آنها به سه دسته تقسیم می کنند:

علل قبل از تولد: اینها عللی هستند که در زمان جنینی موجب می شوند 
مغز به درستی تشکیل نشود. بسیاری از بیماری های ژنتیکی یا بعضی 

عفونت های ویروسی مادر در زمان بارداری از این دسته اند.
علل حین تولد: اینها عللی هستند که در زمان زایمان موجب نرسیدن 

اکسیژن به مغز نوزاد شده و آسیب غیرقابل جبرانی به آن وارد می کنند.
علل بعد از تولد: عللی مانند عفونت های مغز، نرسیدن اکسیژن برای 
مدتی به مغز، خونریزی مغزی )به علت ضربه مانند تصادف، افتادن کودک 
به زمین یا دیگر ضربات به سر کودک( می توانند بعد از تولد کودک و 
زمانی که هنوز مغز کودک بسیار آسیب پذیر است به آن صدمات غیرقابل 

بازگشت وارد کنند.

عالئم
عالئم آن ممکن است خفیف، متوسط یا شدید باشند و به اشکال 

متفاوتی بروز کنند، مثال:
 عضالت سفت می شوند. به این معنی که حتی وقتی کودک دراز 
کشیده و حرکتی نمی کند، عضالتش در حالت انقباض و اسپاسم هستند. 
به همین خاطر وقتی می خواهید آرنج یا زانوی کودک را خم و راست 
کنید، با مقاومت روبه رو می شوید. احساس می کنید بچه در مقابل خم و 
راست کردن مفاصلش عضالت اندام را سفت نگه داشته و مقاومت می کند.
 عضالت کامال شل می شوند. شما به راحتی و بدون هیچ مقاومتی 
از طرف کودک می توانید مفاصل وی را خم و راست کنید. اندام ها ضعیف 

و الغر و شل هستند.
 حفظ تعادل و باالنس، در حرکات اندام ها دچار اختالل می شود. 

بچه در حین راه رفتن می لنگد.
 بعضی بیماران ممکن است دچار عقب ماندگی ذهنی و مشکالت 
یادگیری، تشنج یا مشکالت بینایی باشند. اندام های کوتاه، انحراف جانبی 
ستون فقرات )اسکولیوز(، مشکالت دندانی، شنوایی یا خشکی مفاصل از 
دیگر عالئمی است که ممکن است در یک بیمار با فلج مغزی وجود داشته 

باشد.
 سابقه تولد نارس یا زودتر از موقع به دنیا آمدن، زایمان سخت، ریزش 
بزاق زیاد از دهان کودک یا اشکال در مکیدن سینه مادر یا پستانک ممکن 

است نشانه هایی از وجود فلج مغزی باشند.
 دیر باال نگه داشتن سر )معموال کودکان تا سه ماهگی می توانند 
سرشان را باال نگه دارند(، دیر نشستن )بعد از شش ماهگی(، دیر راه رفتن 

)بعد از یک سالگی( ممکن است عالئمی از فلج مغزی باشند.
 حدود 20 درصد مبتالیان به فلج مغزی هوش طبیعی دارند. با این 
حال دیر حرف زدن و عدم توجه به محیط ممکن است نشانه هایی از 

عقب افتادگی ذهنی کودک باشد.

فـلـج مـغـزی چـیـسـت؟

 محسن حافظی 
روانپزشک،رواندرمانگر

زندگی با بیمار مبتال به اختالل شخصیت مرزی کار ساده ای 
نیست. از طرفی بسیاری از والدین یا همسران این افراد 
نمی دانند چگونه برخورد کنند و اشتباهات آنان باعث بدتر 
شدن بیمار می شوند. در این مقاله تدوین شده از چند منبع 
معتبر و در ادامه مطالب شماره قبل، سعی داریم نکات مهم 

این روابط را آموزش دهیم.

 مسئله برجسته راجع به موفقیت در علم و کار 
احساس استقالل است. اساسا این افراد با مستقل شدن 
مشکل دارند. فرد مرزی اغلب به حالت عود بازگشت 

دارد و ترجیح می دهد تحت مراقبت کسی قرار بگیرد.
مهم ترین وظیفه خانواده این است که سرعت رسیدن 
به اهداف را کندتر کنند. با کندتر کردن سرعت از نوسانات 
شدید جلوگیری می کنند و از تجربه ناکامی می کاهند. در 
این روش حتی با شکست نیز اعتماد به نفس فرد مرزی 

خیلی کم نمی شود.
با کاهش انتظارات و برنامه ریزی مرحله به مرحله، 
فرد مرزی و خانواده اش شانس بیشتری برای موفقیت 
دارند، بدون اینکه عالیم شخصیت مرزی عود کند. اهداف 
باید واقع گرایانه باشند. به طور مثال، کسی که وسط ترم 
دانشگاه را ترک کرده و به علت افسردگی شدید و اقدام 
به خودکشی بستری شده، نمی تواند پس از بازگشت از 
بیمارستان به زودی به دانشگاه باز گردد و توقع موفقیت 
داشته باشد. بهتر است این فرد در دوره زمانی مشخصی 
درس خاصی را بگذراند، حتی اگر وضعیت او تثبیت 
شده است. نباید زود به دانشگاه تمام وقت بازگردد. اگر 
احتمال آسیب زدن به خود وجود دارد، بهتر است فرد 
مرزی همیشه با خانواده اش زندگی کند. اگر وضعیت فرد 
ثابت شد و بهبود پیدا کرد باید در چند مرحله از خانواده 

جدا شود، نه یکدفعه.
یکی از نکات مهم در درمان این افراد آن است که هم 
خانواده و هم خود بیمار بپذیرند که با یک دست نمی توان 
چند هندوانه برداشت! به عبارتی نباید همزمان چند هدف 

را دنبال کنند. مثال اگر خانواده و فرد با شخصیت مرزی 
می خواهند در طول یک دوره هم به مستقل شدن و هم 

رفتن به دانشگاه فکر کنند، اشتباه است.
 زمان بیابید برای صحبت کردن در مورد مسایلی 
غیر از بیماری و مشکالتی که درگیر آن هستید. موارد 

خنثی تری بیابید برای حرف زدن.
زمانی که خانواده با یکدیگر در تعارض هستند و در 
خانواده درگیر مشکالت بیمار مبتال به اختالل مرزی هستند، 
فرصت کافی برای حرف زدن ندارند. باید تالش کنید تا 
فرصتی برای صحبت درباره موضوعاتی غیر از بیماری 
پیدا کنید. بحث های این چنین به چند علت مفید است:
 فرد با شخصیت مرزی اکثر زمان خود را به بیماری، 
درمانگرهایش و موارد مرتبط اختصاص می دهد، این 
بحث ها باعث می شود که فرد فرصت های مناسب را برای 
بروز استعدادهایش از دست بدهد. عزت نفس او پایین 
است و اگر خانواده بر مشکالت او تمرکز کنند عزت 
نفس او ضعیف تر می شود. وقتی خانواده درباره موضوعات 
دیگر صحبت کنند، او را تشویق می کنند بر بخش های 
سالم تر شخصیت خود تمرکز کند و عالیقش را گسترش 
دهد. این نوع بحث ها تنش را کمتر می کند. خانواده باید 

سعی کنند با شوخی کردن حواس آنها را پرت کنند.
 برخی خانواده ها در هیچ موردی با هم صحبت 

نمی کنند و اعضای خانواده به خوبی ارتباط موثر با یکدیگر 
ندارند. الزم است که اعضای خانواده با یکدیگر رابطه 
موثر داشته باشند. اعضای خانواده می توانند برنامه ریزی 
کنند که مثال در تاریخ و زمان مشخصی با یکدیگر صحبت 
کنند و برگه ای روی یخچال بزنند تا سایر اعضای خانواده 
یادشان نرود. مثال جمعه شب ها پس از شام فرصتی برای 
حرف زدن لحاظ بشود. باید این نوع گفت وگوها به 
صورت عادت درآیند زیرا به حل شدن تعارضات کمک 

می کنند.

مدیریت بحران
پیشنهاداتی برای مدیریت بحران به افراد با شخصیت 

مرزی و افرادی که با آنان در ارتباط هستند:
 در برابر انتقاد حالت دفاعی نگیرید. حتی اگر 
انتقادی عادالنه نیست، نجنگید. قبول کنید بخش هایی از 

انتقادها درست است.
وقتی افراد یکدیگر را خیلی دوست دارند، همان قدر 
هم از هم خشمگین می شوند. در افراد با شخصیت مرزی 
خشم ها با مقدار زیاد بروز داده می شوند. وقتی از آنها انتقاد 
شود آنها تصور می کنند که این انتقادات ناعادالنه است و 

حجم زیادی از خشم را متحمل می شوند.
فردی که خیلی عصبانی است، نمی تواند منطقی فکر 

کند و ابعاد دیگر را در نظر بگیرد. وقتی افراد خشمشان 
را در قالب گفتار بیان می کنند و با دلیل و منطق حرف 
می زنند، هم موثر است و هم مخرب نیست. بهتر است در 
این مواقع شخصیت مرزی سعی کند تا بشنود، استدالل 
کند و سپس خشم خود را بروز دهد. بروز تلطیف شده 
خشم یکی از روش های مناسب برای کنترل خشم است. 
ابتدا باید سعی کنیم حرف دیگران را بشنویم، حتی اگر 
انتقادی دارد. سپس به آن فکر کرده و تجزیه  حالت 
و تحلیل کنیم. وقتی به مفهوم جمالت دقت نکنیم و 
صرفا بگوییم از من انتقاد شده، برایمان دشوار است زیرا 
سخت است که از جانب کسی که دوستش داریم، مورد 

انتقاد قرار گیریم.
گاهی انتقاد باعث ناراحتی ما می شود زیرا صراحتا دروغ 
و ناعادالنه است. گاهی انتقادها بخشی از واقعیت را بیان 
می کنند که شنیدن آنها هم باعث ناراحتی می شود. وقتی 
متوجه می شوید انتقادی که از شما شده، حقیقت دارد، 
بنابراین برای آن انتقاد تشکر کنید. یادتان باشد که خشم 
زیاد یکی از خصوصیات شخصیت های مرزی است. گویی 
آنها با طبیعتی پرخاشگر به دنیا آمده اند. ممکن است در 
عرض چند دقیقه او از این رو به آن رو شود. مثال عاشق 
کسی بوده یا با او صمیمی بوده و حاال خشمی فراوان 

نسبت به او پیدا می کند.
 اگر شخصیت مرزی دارید، حتما به رفتار مخرب 
خود توجه کنید. اصال آن را نادیده نگیرید. سعی کنید درباره 
آن با خانواده حتما حرف بزنید و کمک حرفه ای بگیرید.
موارد زیادی از مشکالت وجود دارد که شخصیت 
مرزی و خانواده اش با آن مواجه هستند. تهدید به خودکشی 
شامل انواع رفتارهای تحریک آمیز می شود، مثال ممکن 
است شخصیت مرزی درباره این که می خواهد خودش را 
بکشد حرف بزند. در این مورد او باید تحت مراقبت قرار 
بگیرد. ممکن است او به خودش آسیب بزند. ممکن است 
برخی خانواده ها خودزنی فرزندشان را روی دست هایشان 
دیده باشند و بی شک این صحنه ها رنج آور است. ممکن 
است فرد با شخصیت مرزی رفتارهای بی پروا در خوردن، 

نوشیدن و ... نشان دهند.
ادامه دارد...

مـی تـوانیـد بـر بحـران غـلبه کـنید
زندگی با بیمار مبتال به اختالل شخصیت مرزی  )2(
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سپید: فیلم ساز مشهور ایرانی، مرحوم عباس کیارستمی، در 
۴ ژوئیه ۲۰۱۶ برابر با ۱۴ تیر ۱۳۹۵ در سن ۷۶ سالگی در 
فرانسه درگذشت. او در ایران چهار بار تحت عمل جراحی 
قرار گرفت اما تنها کمی قبل از مرگش در بیمارستانی در 
پاریس درباره شدت بیماری اش مطلع شد. در حاشیه مرگ 
این فیلم ساز افسانه ای ادعاهای مبنی بر این که وی در ایران 
از شدت بیماری خود اطالع نیافته بود مطرح شده و باعث 
شعله ور شدن مناظره ای داغ بر سر حقوق بیماران از آگاهی 

یافتن از حقیقت بیماری آن ها شد.
تصمیم  برابر  در  او  کیارستمی،  بستگان  گفته  به   
خانواده اش جهت انتقال به پاریس برای درمان مقاومت 
می کرد، اما دیگر خیلی دیر شده بود. دولت ایران اندکی 
پس از فوت وی تحقیقات رسمی را درباره مرگ او آغاز 
کرد و به گفته پسرش احمد کیارستمی خانواده او درصدد 
عباس  معالج  پزشکی  تیم  علیه  قانونی  تنظیم شکایت 
کیارستمی بوده اند. گزارش های متناقضی مبنی بر علت 
مرگ کیارستمی وجود دارد؛ هرچند خانواده او می گویند 
آن ها هرگز قادر به تصمیم گیری صحیح برای درمان و نجات 
زندگی وی نبوده اند چراکه پزشکان در رابطه با ماهیت 

بیماری کیارستمی به آن ها چیزی نمی گفتند.
بهمن پسر مرحوم عباس کیارستمی گفت: »ما درواقع در 
یک داالن تاریکی قرار داشتیم که قرار نبود در مورد آنچه اتفاق 
می افتاد مطلع شویم. تیم پزشکی از دادن هرگونه اطالعات به 
ما و پدرم امتناع می کرد. پدرم قبل از مرگش به خاطر سکوت 

پزشکان عصبانی شده بود. با پدرم در بیمارستان تماس گرفتم 
و پرسیدم: این چه رازی است که حتی بیمار هم نباید از آن 
باخبر شود؟ پدرم معتقد بود که تنها در فرانسه خانواده اش از 
شرایط پزشکی وی به درستی آگاه شده بودند. در طول چهار 
ماه این اولین باری بود که پزشکان به ما در مورد بیماری و 

وخامت حال پدرم توضیحاتی می دادند.«
شدن  برانگیخته  باعث  کیارستمی  خانواده  شکایت 
احساسات طیف وسیعی از مردم در جامعه ایران گردید. 
ایران کشوری است که اغلب بیماران در مورد شدت و 
داریوش  نمی شوند.  مطلع  به درستی  بیماری  وخامت 
مهرجویی، کارگردان معروف ایرانی، هفته گذشته در مراسم 
بزرگداشت کیارستمی کنترل خود را از دست داد و گفت: »من 
از این حادثه که نتیجه بی دقتی و بی مسئولیتی جراحانی بود که 
کیارستمی را کشتند به شدت عصبانی هستم.«  بنا بر گفته های 
پزشک فرانسوی کیارستمی، عمل جراحی اول وی خارج 
کردن پولیپ روده بود که به ِگفته یک مقام عالی رتبه ایرانی 
این عمل برای جلوگیری از گسترش سرطان انجام شد. 
جراحی های بعدی نیز جهت کنترل و مدیریت عواقب و 
عوارض ناشی از عمل پولیپ روده مانند مسمومیت خونی و 

عفونت ناشی از جراحی اول انجام گرفت.
 مریم بهنام، پزشک عمومی ساکن لندن و فارغ التحصیل از 
ایران گفت: »حقوق و اختیارات بیمار به محرمانه ماندن اسرار 
پزشکی بیمار و همچنین مطلع شدن از شرایط بیماری به طور 
گسترده ای در ایران نقض می شود. گاهی اوقات به بیمار 
در مورد تشخیص بیماری چیزی گفته نمی شود؛ اما جالب 
اینجاست که عمو یا همسایه بیمار ممکن است این را بدانند!«

دکتر مجید هاشمی، متخصص و جراح ارشد چاقی در 
انگلستان گفت: »بیماران در ایران به اندازه بیماران انگلیسی 
از اختیار و حقوق باالیی برخوردار نیستند. در بریتانیا به ما 
گفته می شود که باید بیمار را در جریان هرگونه تصمیمی 
قرار بدهیم. این کار از نظر اخالقی کاری پسندیده است اما در 

ایران اتفاق نمی افتد.«
دکتر پریناز مهنا، جراح پالستیک و ترمیمی در بیمارستان 
سنت توماس لندن گفت: »آگاهی دادن به بیمار در ایران 
استاندارد نیست و عوامل فرهنگی باعث می شود که گاهی 
اوقات اعضای خانواده بیمار اطالعات بیشتری نسبت به 
خود او از شرایط بیماری داشته باشند. در ایران این خانواده 
بیمار است که کنترل اوضاع بیمار را در دست دارد اما در 
بریتانیا این حق خود بیمار است که از شرایطش آگاهی 
کامل داشته و برای درمان تصمیم بگیرد. در بریتانیا هیچ چیز 
بدون اطالع بیمار انجام نمی شود مگر در مواقع اورژانسی. 
در ایران شرایط به گونه ای دیگر است. من نمی گویم که در 
سراسر ایران به این صورت است اما در بیماری های خاص 
صالح  خانواده  صعب العالج  بیماری های  به خصوص 
می داند که برای حفظ شرایط روانی بیمار وی از این موضوع 

اطالعی پیدا نکند.«
روز سه شنبه ۱۲ ژوئیه یک تیم ۳۰ نفری از پزشکان 
مجرب، متخصص و مقامات قضایی به مدت ۵ ساعت در 
تهران برای بررسی علت مرگ کیارستمی مالقات کردند. 
معاون وزیر بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفت که نتایج 
این گفت وگو به زودی منتشر خواهد شد. وزارت بهداشت 
و درمان در هفته ای که گذشت گفت: »کیارستمی نباید به 

فرانسه می رفت. به طورکلی تیم پزشکی ما هیچ قصوری 
در درمان او نداشته است.« به گزارش ایسنا و به نقل از یک 
سخنگوی وزارت بهداشت، دکتر هاشمی وزیر بهداشت 

کیارستمی را شش مرتبه مالقات کردند.
کیارستمی  روز یکشنبه ۱۰ ژوئیه، در شمال تهران به 
خاک سپرده شد. هزاران نفر برای ادای احترام به چهره ای 
بیشتر مورد تحسین  از کشور  که کارهایش در خارج 
قرار گرفته بود، در مراسم خاکسپاری شرکت کردند. 
اصغر فرهادی کارگردان ایرانی و برنده جایزه اسکار او 
را برای وفادار ماندن به کشورش و عرضه کارهایش به 
سینمای جهان تحسین کرد. در روز مراسم سوگواری 
کیارستمی مردم روی پالکاردهایی نوشته بودند: »نخستین 

خوش آمد گویی، آخرین وداع.«
عباس کیارستمی به ساخت فیلم هایی در ستایش زندگی 
مشهور بود. شاهکارهایی مانند »خانه دوست کجاست؟«، 
داستان پسربچه مدرسه ای که می خواهد دفترچه همکالسش 
را برگرداند و فیلم »کلوزآپ«، فیلم »طعم گیالس« کیارستمی 
برنده جایزه نخل طالیی جشنواره کن در سال ۱۹۹۷ شد. 
او قبل از اینکه بیمار شود مشغول شرکت در کارگاه های 
آموزش فیلم سازی در کوبا بود و برنامه هایی نیز برای ساخت 
یک فیلم در چین داشت. کیارستمی در روزهای واپسین 
زندگی اش گفت: »تو می توانی از قماربازها درس بگیری. 
آن ها می گویند اگر در حال باختن هستید بهتر است جایتان 
را عوض و صحنه را ترک کنید. من دارم دقیقا همین کار را 

می کنم؛ به فرانسه می روم.«
Guardian :منبع
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سپید: پژوهشگران برچسب های کوچکی ساخته اند که با چسباندنشان 
به بازوی افراد، می توان از آنها خون گرفت. این برچسب ها احتماال در 

آینده کار انتقال خون را ساده تر و راحت تر خواهند کرد.
محققان توانسته اند سیستم کنترل دارویی ارزانی را با استفاده از 
میکروسوزن ها طراحی کنند که متشکل از برچسب هایی باریک است 
و با چسباندن برچسب به بازوی افراد قابلیت جایگزینی در روش های 
سنتی خون گیری را دارد و شرایط راحت تری برای بیمار فراهم کند. این 
میکروسوزن ها طوری طراحی شده اند که می توانند سوراخ های ریزی در 
سطحی ترین الیه پوست ایجاد کرده و در قالب پوششی محافظ عمل 
کنند. اهمیت موضوع در آن است که سوزن به الیه های روپوست و 
میان پوست که عصب ها، رگ های خونی و سلول های ایمنی فعال در آن 
قرار دارد، نفوذ نمی کند. سیستم جدید شامل یک برچسب نازک است 
که طی درمان و سنجش میزان دارو در جریان خون، می توان آن را به 
بازوی افراد چسباند و فرد هیچ نوع دردی را احساس نخواهد کرد و 
نیازی هم به عمل خون گیری به طریق سنتی نخواهد بود. برجستگی های 
سوزنی شکل که کمتر از یک میلی متر طول دارند، بسیار شبیه یک مخروط 
توخالی اند و مانند سوزن استاندارد زیرپوستی، پوست را سوراخ نمی کنند.
هدف اصلی این میکرو سوزن ها، کنترل آنتی بیوتیکی به نام وانکومایسین 
بوده است که برای درمان عفونت های حاد مورد استفاده قرار گرفته و 
باید به درون رگ تزریق شود. بیمارانی که از این آنتی بیوتیک استفاده 
می کنند، سه یا چهار بار در روز مجبورند خون بدهند و باید شدیدا 
تحت نظارت باشند؛ زیرا وانکومایسین ممکن است عوارض جانبی 
سمی و تهدیدکننده ای به همراه داشته باشد. این روش به محققان این 
امکان را می دهد تا سریعا و به سادگی میزان چگالی وانوکومایسین را 

شناسایی کنند.
Nature World News :منبع

دریـافـت و انتقـال خـون 
بـا بـرچسـب هـای بـدون درد

روزانمه

مرگ عباس کیارستمی به مباحثه درباره حق بیمار برای آگاهی از روند درمانش منجر شد

آزمـایـش بیـش از 
۲۰۰ ساکن فلوریـدا 

بـه دنبـال زیکـا

خبــر
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سپید: مقامات بهداشتی در ایالت فلوریدا 
آمریکا، از حدود ۲۰۰ نفر برای ویروس 
زیکا به عنوان بخشی از تحقیقات دولت 
از  احتمالی  مورد  دو  بررسی  جهت 
عفونت ها غیر مرتبط با سفر به مناطق 
به  آزمایش  همه گیری،  در  گرفته  قرار 

عمل آوردند. 
اداره سالمت فلوریدا این هفته آغاز 
به بررسی اولین موارد احتمالی ابتال به 
کرده  آمریکا  در  مسافرت  بدون  زیکا 
در  زیکا  بروز  قبلی  موارد  تمام  است. 
این کشور، مرتبط با سفر به یک کشور 
دیگر که ویروس در آن در گردش است یا 
آمیزش جنسی با فردی که از این کشورها 

بازگشته، بوده است.
مردم  از  فلوریدا  بهداشتی  مقامات 
نیاز،  صورت  در  کردند  درخواست 
بررسی  آنها  ادرار  و  خون  نمونه های 
شوند. به گفته این اداره، تا امروز نزدیک 
آزمایش  و  مصاحبه  مورد  نفر   ۲۰۰ به 
قرار گرفتند و منتظر نتایج آزمایشگاهی 

بیشتری هستیم.
برای ارزیابی این که آیا یک مورد بر 
اثر انتقال محلی منتقل شده است، کارکنان 
بهداشتی درمانی احتیاج به بررسی خانواده 
او و همسایگانش تا شعاع ۱۵۰ یاردی 
)۱۳۷ متری( محل سکونت شخص بیمار 
دارند. این میزان در حقیقت شعاع پرواز 
پشه هایی است که زیکا را منتقل می کنند. 
بیش از ۴۰۰ زن باردار در سراسر ایاالت 
متحده، شواهدی از ابتال به ویروس زیکا 
دارند و ۱۲ نوزاد با نقص های مادرزادی 
ناشی از ابتالی مادران خود به این بیماری 

به دنیا آمده اند.
Reuters :منبع
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سپید: محققان دریافتند ترکیب سه آنتی بیوتیک متفاوت می تواند تا 
حدی به غلبه بر مشکل مقاومت دارویی باکتری ها کمک کند. دانشمندان 
دانشگاه کالیفرنیا، برای انجام این مطالعه، باکتری های »ای-کوالی« را 
در آزمایشگاه در معرض یک نوع آنتی بیوتیک و سپس ترکیبی از دو و 

سه آنتی بیوتیک مختلف قرار دادند. 
باکتری »ای-کوالی« یکی از باکتری هایی است که در حال حاضر در 
برابر آنتی بیوتیک ها از خودش مقاومت نشان می دهد. در پایان مطالعه، 
مشخص شد که از ۳۶۴ ترکیب سه تایی آنتی بیوتیک که این پژوهشگران 
در آزمایش خود مورد استفاده قرار داده بودند، ۹۴ ترکیب با موفقیت کامل 
باکتری های »ای-کوالی« را از بین برده اند. جالب است که آنتی بیوتیک های 
به کار رفته در این ۹۴ ترکیب به تنهایی یا حتی در ترکیب های دوتایی 
توان از بین بردن این باکتری را نداشتند. به عالوه اگر مقادیر بیشتری 
از هر یک از این داروها مورد آزمایش قرار می گرفت، میزان موفقیت 

حتی می توانست از این هم بیشتر باشد.
پژوهشگران تاکید می کنند که برای آمیختن آنتی بیوتیک ها و ساختن 
داروهای ترکیبی موثر باید کامال منطقی و حساب شده عمل کرد، زیرا 
انواع متفاوت آنتی بیوتیک ها سازوکارهای متفاوتی برای از بین بردن 
باکتری ها دارند. به همین دلیل یک آنتی بیوتیک خاص را نمی توان در 
کنار هر آنتی بیوتیک دیگری مورد استفاده قرار داد. از این رو، آن ها برای 
ساختن موثرترین ترکیب های سه تایی از روش های علمی و بسیار دقیقی 

در زیست شناسی و ریاضیات بهره بردند.
این مطالعه امیدهای فراوانی را برای افراد بسیاری در سراسر جهان 
زنده خواهد کرد اما به گفته محققان نباید آن را راه حل قطعی غلبه بر 
مقاومت دارویی باکتری ها به حساب آورد. راه حل نهایی در این زمینه، 
نیازمند سیاست های صحیح و عملی است. ساالنه حدود ۷۰۰ هزار نفر 
در سراسر جهان جان خود را از دست می دهند؛ فقط به این دلیل که 

آنتی بیوتیک ها نمی توانند شر باکتری ها را از سرشان کم کنند.
Indian express :منبع

راه حـل بحـران مقـاومـت 
    ترجمه:  زیبا مغربیدارویـی بـاکتـری هـا

سپید: مگس ها در راهروهای خالی وزوز 
می کنند. موش ها در شب در بخش ها 
جوالن می دهند. بخش اورژانس خالی 
و  غل  در  زندانی  چهار  به جز  است، 
زنجیر که بستگانشان و مبلغان مذهبی و 
نه کارکنان پزشکی مراقب آنان هستند. 
دانشگاه  به  وابسته  بیمارستان  این 
مهم ترین  و  بزرگ ترین  هائیتی،  دولتی 
تاسیسات پزشکی در این کشور بالزده 
است که اکنون به کانون توان فرساترین 
اعتصاب های کارکنان پزشکی در هائیتی 

در طول تاریخ این کشور بدل شده است.
آلمه سزار، یکی از این زندانیان در زنجیر که ماه ها 
پیش برای درمان به این بیمارستان آورده شده و هنوز 
درمانی دریافت نکرده است، گفت: »ما به حال خود رها 
شده ایم. بدون وجود همسرم که برای مراقبت من می آید، 
تابه حال مرده بودم.« پزشکان جوان و انترن ها در ماه مارس 
در اعتراض به کمبود مزمن تجهیزات پایه پزشکی، عدم 
پرداخت حقوق و ایمن نبودن محیط کار، تهدیدشدن مداوم 
بوسیله بستگان بیماران و حتی هجوم آوردن آنان به داخل 

اتاق های عمل با اسلحه، کارهای خود را رها کردند.
اعتصاب  این  به  نیز  خدماتی  کارکنان  و  پرستاران 
پیوسته اند. بعد موج اعتصاب به ۱۲ بیمارستان دولتی 
دیگر در سراسر هائیتی گسترش یافت و نظام بهداشتی 
دچار کمبود منابع این کشور را که در بهترین اوقات هم 
به سختی از عهده نیازها برمی آید، فلج کرد. مقامات وزارت 
بهداشت می گویند چهار بیمارستان دولتی تعطیل هستند 
و بیمارستان های دیگر به علت اعتصاب با ظرفیت های 
کاهش یافته کار می کنند. اما آنان مدعی اند که بیمارستان ها 

به تدریج در حال بازگشایی هستند.
این  از  یکی  از  که  آسوشیتدپرس  خبرنگاران  اما 
بیمارستان ها در منطقه دلماس در پورتو پرنس پایتخت 
هائیتی که گفته می شد بازگشایی شده است، دیدار کردند، 
متوجه شدند فعالیت چندانی در این محل انجام نمی شود. 
بااینکه یکی دو متخصص برنامه ویزیت داشتند، بیمارستان 
تقریبا خالی بود و کارکنان خدماتی در ورودی بیمارستان 

مردمی را که به دنبال درمان بودند، برمی گرداندند.
ماکوال جوزف در حالی که او و خواهرش به پدربزرگشان 
کمک می کردند تا سوار وانتی در پارکینگ بیمارستان شود، 

گفت: »من شنیدم این بیمارستان باز است. اما کارکنان به 
ما گفتند به جای دیگری برویم.« بیمارستان های دولتی 
که به فقیرترین شهروندان هائیتی خدمات می دهند، فاقد 
تجهیزات پایه مانند دستکش، گاز، مواد ضدعفونی کننده 
و گاهی حتی آب هستند. کمبود برق باعث شده است که 
پزشکان شیفت شب با نور تلفن های همراهشان عمل های 

جراحی را به اتمام برسانند.
بهداشت  وزارت  مدیرکل  تیموتی،  گابریل  دکتر 
گفت بیمارستان های دولتی سال هاست که دچار کمبود 
مالی هستند. دولت هائیتی ۴/۷ درصد از بودجه اش را به 
مراقبت های بهداشتی اختصاص می دهد و در بودجه 
پیشنهادی سال بعد خواستار افزایش سهم بهداشت به 
حدود ۱۰ درصد شده است. تیموتی گفت که بسیاری 
از رزیدنت های پزشکی که اعتصاب کرده اند، »رادیکال« 

هستند و در کوبا آموزش دیده اند.
علت  به  اما  هستیم،  مذاکره  آماده  »ما  گفت:  او 
تقاضاهای  همه  نمی توانیم  کشور  اقتصادی  وضعیت 
اعتصاب کنندگان را برآورده کنیم.« رزیدنت های پزشکی 
از سال ۱۹۹۶ هرماه فقط ۱۲۰دالر حقوق دریافت می کردند 
و اکنون با افزایش هزینه زندگی فشار مالی بیشتری بر آنان 
وارد می شود. رزیدنت های اعتصابی پس از درخواست 
حقوق ۵۰۰ دالر در ماه اکنون می گویند مقدار ۳۶۰ دالر در 
ماه را خواهند پذیرفت. آنان اخیرا پیشنهاد دولت را برای 
پرداخت ماهانه ۲۰۰ دالر برای بازگشت به کار را رد کردند.
دکتر ونسا مهو، رزیدنت سال سوم پزشکی گفت که 
این اعتصاب تا زمانی که همه درخواست هایشان برآورده 
نشود، پایان نخواهد یافت. او گفت بااینکه حقوق  یک دلیل 

عمده اعتصاب هستند، اما مسئله مهم تر 
نیاز به تغییرات در نظام بهداشت عمومی 
کشور است که مدت هاست نتوانسته است 
مراقبت کافی برای بسیاری از بیماران 
فراهم کند. مهو گفت: »افراد به خاطر هیچ 
و پوچ می مردند. مردم به خاطر اینکه پولی 
برای خریدن دستکش پزشکی نداشتند و 
به علت اینکه پول کافی برای خریدن سرم 

و سرنگ نداشتند، می مردند.« 
تیموتی گفت دست کم سه مورد مرگ، 
ازجمله یک زن باردار که در بیرون  درهای 
بیمارستان دانشگاه دولتی درگذشت، به 

اعتصاب نسبت داده شده است.
طوالنی ترین اعتصاب پزشکی هائیتی 
در حالی در جریان است که نشانه ای از برطرف شدن 
بن بست سیاسی در میان طرف های متخاصم دیده نمی شود 
و فقیرترین شهروندان در میانه این آخرین بحران رهبری 

هائیتی بیشترین آسیب را متحمل می شوند.
جوسلرم پریوت، رئیس جمهور موقت که ماه قبل 
دوره اش پایان یافت، اما با توجه تاخیر ناشی از نبود نظر 
واحد در میان قانون گذاران درباره سرنوشتش همچنان 
در مقام خود باقیمانده است، تهدید کرده است که پروانه 
پزشکی رزیدنت های بیمارستانی اعتصابی را لغو کند. 
این تهدید باعث باال گرفتن تنش ها شده است. میزان امید 
به زندگی در این کشور نیمکره غربی مدت هاست که 
در پایین ترین حد بوده است. بیماری های منتقل شونده 
به وسیله پشه، سرخک، مننژیت و سایر بیماری های مشابه 
رایج هستند. سوءتغذیه و تاخیر رشد کودکان فراگیر است. 
وبا از سال ۲۰۱۰ که احتماال از طریق نیروهای حافظ صلح 
سازمان ملل وارد کشور شد، دست کم ۱۰۰۰۰ نفر را کشته 
است. معدودی از بیماران می توانند از پس هزینه های 
داروها برآیند و بسیاری از افراد از عهده مخارج مراقبت های 
پزشکی خصوصی برنمی آیند. افرادی که توانایی مالی 
دارند برای درمان به میامی در فلوریدای آمریکا یا کشور 
همسایه، جمهوری دومینیکن می روند. حدود ۵۰ درصد 
به وسیله  هائیتی  در  بهداشتی  مراقبت های  مخارج  از 
و  درمانگاه ها  می شود.  تامین  غیردولتی  سازمان های 
بیمارستان هایی که این سازمان های غیردولتی خارج مانند 
پزشکان بدون مرز اداره می کنند، به علت اعتصاب با هجوم 

بیماران مواجه شده اند.
USNews :منبع

اعتصاب پزشکان نظام بهداشتی هائیتی را فلج کرده است

گزارش متفاوت گاردین 
از پرونده پزشـکی

 عباس کیارستمی
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 ترجمه: مصطفی صداقت رستمی

سپید: اگر شخص سالمی هستید، احتماال تاکنون در مورد 
کبد خود فکر نکرده اید، یعنی دلیل نداشته که به کبد خود فکر 
کنید. باوجوداین، ازآنجایی که کبد شما یکی از اندام های مهم 
بدن است، باید دانش و آگاهی خود را در مورد این عضو از 
بدن افزایش دهید. این افزایش آگاهی زمانی از اهمیت ویژه 
برخوردار می شود که از مشکالت سالمتی رنج می برید یا 
سابقه مشکالت کبدی دارید. با توجه به اهمیت کبد در بدن 
در ادامه به 9 سوال مهم جواب می دهیم که می تواند به دانش 

شما در مورد کبد بیفزاید.
1 کبد من چه کاری انجام می دهد؟ به کبد خود اهمیت و 

اعتبار ویژه ای دهید، چون کبد یکی از اندام های سخت کوش 
بدن است و برای بدن صدها کاربرد دارد. کبد مانند ایستگاه 
بزرگ مرکزی قطارها در یک شهر است، کبد شما هر چیزی 
را که می خورید یا می نوشید فراوری می کند. عالوه بر این، 
کبد می تواند این غذای مصرفی شما را یا ذخیره کند یا از 

بین ببرد.
2 بهترین عادت برای سالم نگه داشتن کبدتان چیست؟ 

تمرکز خود را روی تغذیه سالم قرار دهید. کبد ما اکثر مواد 
مغذی را ذخیره می کند، یعنی مهم ترین اندام بدن در فراوری 
کردن مواد مغذی است و به همین دلیل اگر غذای بد یا نامناسبی 

را مصرف کنیم احتمال آسیب به کبد ما افزایش می یابد.
3 بهترین رژیم غذایی برای کبد من چیست؟ سه توصیه 

غذایی را همواره در ذهن خود نگه دارید. این سه توصیه 
غذایی شامل جذب بخش اعظمی از پروتئین موردنیاز بدن 
از طریق منابع گیاهی، تمرکز روی غذاهای طبیعی و کاهش 
چربی در رژیم غذایی است. بدن شما به پروتئین نیاز دارد تا 
وظایف خود را به درستی انجام دهد و از میان منابع پروتئینی 
غذاهای گیاهی همچون لوبیا، حبوبات و عدس بهترین منابع 
پروتئینی هستند. اگرچه می توانید پروتئین را از طریق منابع 
حیوانی نیز به دست آورید، اما سعی کنید که مصرف این منابع 
پروتئینی را در حداقل نگه دارید. به طورکلی، توصیه می شود 
به جای مصرف  برای جذب پروتئین موردنیاز بدن  که 
غذاهای فراوری شده یا غذاهای سرشار از مواد شیمیایی 
از غذاهایی همچون سبزی ها، میوه ها و غالت سبوس دار 

استفاده کنید.
دیگری  چه کارهای  کبد  نگه داشتن  سالم  برای   4

می توان انجام داد؟ اگرچه رژیم غذایی به عنوان عامل 
اصلی در سالمتی کبد محسوب می شود، اما حفظ وزن سالم 

از طریق کنترل میزان غذای مصرفی و تمرین منظم نیز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. چاقی با بیماری کبد چرب 
در ارتباط است. چاقی می تواند باعث زخم یا سیروز کبد و 
حتی سرطان کبد یا نارسایی کبد شود. اگر از اضافه وزن رنج 
می برید، سعی کنید که وزن فعلی خود را تا 20 درصد کاهش 
دهید، چون همین کاهش وزن می تواند به میزان چشمگیری 

خطر آسیب کبدی را کاهش دهد.
5 مصرف الکل را کنار بگذارید، چون الکل می تواند 

باعث سیروز کبدی شود. کنار گذاشتن مصرف الکل 
می تواند بروز مشکل کبدی را تا سال ها به تاخیر بیندازد. 
مشروبات  مصرف  میزان  مورد  در  باید  دلیل  همین  به 
الکلی با پزشک خود صادق باشید تا پزشک بتواند با انجام 
آزمایش هایی وجود یا عدم وجود آسیب کبدی را در شما 
تشخیص دهد. عالوه بر این، سعی کنید که از مصرف 
بیش ازحد داروهای بدون نیاز به نسخه همچون استامینوفن 
خودداری کنید. استامینوفن داروی مسکنی است که اگر 
در یک مدت زمان کم  مقدار زیادی از آن مصرف شود به 

کبد آسیب می رساند. در طول یک روز مصرف استامینوفن 
مصرف شده نباید از دو گرم بگذرد. یکی از کارهای مهم 
دیگر در سالم نگه داشتن کبد این است که با خودداری از 
 C چیزهای نامناسب خطر آسیب کبدی ناشی از هپاتیت
و هپاتیت B را کاهش دهید. از میان این چیزهای نامناسب 
می توان به  سوءمصرف مواد مخدر داخل وریدی و سوراخ 
کردن یا خال کوبی با استفاده از سوزن های ضدعفونی نشده 

اشاره کرد.
6 چه عالئمی نشان دهنده عدم عملکرد یا کارایی 

مناسب کبد من است؟ خستگی مرسوم ترین عالمت مشکل 
کبدی است. از عالئم دیگر مشکل کبدی می توان به حالت 
تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، ادرار قهوه ای رنگ یا یرقان 

اشاره کرد که یرقان باعث زردی سفیدی چشم می شود.
7 اگر در کبد خود احساس مشکلی کردم با چه 

آزمایشی می توان این مشکل را تشخیص داد؟ ابتدا از 
آزمایش خونی به نام آزمایش عملکرد کبد شروع کنید. در 
حقیقت، این نوع از آزمایش نمی تواند به طور دقیق عملکرد 

مطلوب یا نامطلوب کبد شما را مشخص کند، اما می توان 
با استفاده از این آزمایش، نشت آنزیم های کبدی به درون 

خون به علت آسیب دیدن سلول های کبد را تشخیص داد.
8 اگر آزمایش خون من وضعیت طبیعی کبد من را 

نشان داد، آیا به این معنا است که کبد من سالم است؟ 
الزاما این گونه نیست. آزمایش خون طبیعی تضمین کننده 
این نیست که کبد شما سالم است، مخصوصا اگر قبال سابقه 
مشکالت کبدی داشتید. این پزشک شما است که بر اساس 
سابقه بیماری و عالئم شما تشخیص می دهد که آیا به 
آزمایش های بیشتری همچون سونوگرافی، سی تی اسکن 

یا MRI  نیاز است یا خیر.
9 آیا به انجام آزمایش های تشخیص هپاتیت C نیاز 

است و چطور می توان دریافت که در معرض خطر هپاتیت 
C هستم؟ انجام آزمایش های تشخیص هپاتیتC نیز دارای 
اهمیت است. بنابراین، توصیه می شود که برای تشخیص 
وجود یا عدم وجود هپاتیت C نیز آزمایش هایی را انجام 
دهید. هپاتیت C یک بیماری کبدی مسری است که از طریق 
تماس با خون شخص مبتالبه ویروس پخش می شود. مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا تخمین می زند که 2/7 
میلیون از مردم این کشور مبتالبه هپاتیت C مزمن هستند. 
حدود 75 تا 85 درصد از افرادی که مبتالبه ویروس هپاتیت 
C می شوند دچار یک عفونت مزمن می شوند. عواملی که 
باعث افزایش خطر هپاتیت C می شوند شامل استفاده از 
مواد مخدر داخل وریدی )تزریقی( در هر برهه ای از زندگی، 
تزریق خون یا پیوند کبد در سال های قبل از 1992، درمان 
شدن برای مشکالت انعقاد خون در سال های قبل از سال 
1987 و تحت درمان طوالنی مدت همودیالیز بودن است. 
اگر جزو هریک از این دسته ها باشید، پزشک شما توصیه 
 می کند که به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود ویروس 

هپاتیتC آزمایش های خون را انجام دهد. 
10 اگر مبتالبه مشکل کبدی شوم دورنمای زندگی من 

چیست؟ سه بیماری اصلی کبدی شامل کبد چرب، هپاتیت 
ناشی از ویروس )شامل هپاتیت C( و بیماری های ژنتیکی 
است. به طورکلی، اگر بتوانید مشکل کبدی خود را مدیریت 
کنید، با نتایج طوالنی مدت خوبی مواجه خواهید شد. در 
حقیقت، تمام هپاتیت های ناشی از ویروس قابل درمان 
هستند و ازآنجایی که درمان هپاتیت C بسیار موثر است، 
بعضی از افراد قادر هستند که از طریق این درمان ویروس را 

به طورکلی از بدن خود حذف کنند.
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  ترجمه: بهناز حکیمانه

سپید: بر طبق مطالعات جدید در ژورنال نوروساینس کسانی که تجربه 
استرس مزمن دارند و تحت کارهای دستوری یا مشاغل سخت قرار 

گرفته اند در معرض ریسک بیشتر از دست دادن حافظه هستند.
حال استرس چیست؟ به طورکلی استرس به هرگونه عاملی که به 
چالش یا تهدیدی در رفاه ما منجر شود گفته می شود. ولی بااین حال ما 
می توانیم بر استرس خود و فشارهایی که در زندگی به ما تحمیل می شود به 
نحوی کنار بیاییم. بعضی از مواقع برخی استرس ها منجر به اقدامی مثبت از 
سوی فرد شده و به طوری که می توانیم بگوییم آن ها برای ما خوب هستند. 
درواقع زندگی بدون استرس برای انسان خسته کننده و بدون معنا می شود 
ولی بااین حال هنگامی که این استرس منجر به تحلیل بردن سالمت روان 
و جسم می شود برای شما جزو طبقه بندی استرس بد محسوب می شود 
و در اینجا نیز ما بر روی استرسی متمرکز می شویم که برای سالمت بدن 

مضر به شمار می رود.
مطالعات پیشین به ارتباط بین استرس و اضطراب طوالنی مدت 
اشاره می کرد. محققانی چون جاناتان گاد بوت استادیار دانشگاه علوم 
اعصاب دانشگاه اوهایو به ارتباط بین استرس مزمن و از دست دادن 
حافظه کوتاه مدت در موش ها پی برده اند. درنهایت محققان امیدوارند 
که یافته های آن ها بتواند به افراد در کنار آمدن با استرس مداوم کمک کند.

تیم پزشکی یک موش را در یک گودال پرپیچ وخم قرار دادند که 
به سوراخ فراری مجهز بود. سپس آن ها این موش را در معرض موش 
مزاحم و مهاجم بزرگ تر گذاشتند. موشی که به طور مداوم با موش 
بزرگ تر و مهاجم و مزاحمی روبه رو می شد، بسیار سخت تر موفق به 
پیدا کردن سوراخ موش می شد و این در حالی بود که موشی که تحت 
چنین استرس هایی قرار نگرفته بود به راحتی موفق به پیدا کردن سوراخ 

موش شد.

از دست دادن حافظه با پاسخ سیستم ایمنی در ارتباط است
این مسئله در عرض 28 روز حل وفصل شد، ولی بعدازآن موش دچار 

کناره گیری از اجتماع شد که درواقع نوعی افسردگی است.
عدم توانایی در به خاطر آوردن در موش با تغییرات قابل اندازه گیری در 
مغز موش همراه بود. سلول های ایمنی و ماکروفاژ ها در مغز موش تحت 
استرس قرار گرفته ظاهر شده بودند که نشان از التهابی می داد که ناشی 
از پاسخ سیستم ایمنی به استرس بود. عالوه بر این با تمرکز روی ناحیه 
هیپوکامپ که مرکز حافظه و واکنش عاطفی است نشان دهنده کاهش 
نورون های جدید در 10 تا 28 روز بعد از قرار گرفتن تحت استرس است.
تیم محققان به این نتیجه رسیدند که کاهش حافظه کوتاه مدت با 

التهاب مغز و سیستم ایمنی در ارتباط است.
جان شریدان، معاون موسسه تحقیقات پزشکی رفتاری دانشگاه 
اوهایو توضیح می دهد که استرس منجر به آزادسازی سلول های ایمنی 
از مغز استخوان می شود و این سلول ها در مناطقی از مغز که در ارتباط 
با فعال سازی سلول های عصبی است دچار اختالل در عبور و مرور 
می شوند. آن ها به سمت مغز و مرکز حافظه در هیپوکامپ نیز فراخوانده 
می شوند. تجربه سلطه مداوم توسط یک فرد قدرت طلب یا شکست های 
اجتماعی متعدد با بسیاری از مردمی که با استرس مزمن زندگی می کنند 

آشنایی کامل دارد.
دانشمندان امیدوارند که درک بهتر استرس و مسائل روانی و شناختی 
بتواند در خلق استراتژی ها در روبه رو شدن و کنار آمدن با این مسائل در 
افرادی که تحت اضطراب و افسردگی مزمن قرار دارند یا در افرادی که 
دچار اختالل استرس بعد از حادثه شده اند راهگشا باشد. چنین راه حلی 

می تواند در جلوگیری و رفع التهاب بدن مثمر ثمر واقع شود.
گاد بوت می گوید: »اثر التهاب روی مغز و اثبات اینکه التهاب مغز 
درنتیجه پاسخ سیستم ایمنی فعال می شود، برای کشف راهکارهای جدید 

می تواند بسیار اهمیت داشته باشد.«
این امکان وجود دارد که ما از طریق اقدامات دارویی یا رفتاری بتوانیم 
راه حل هایی را در مقابله با این معضل پیدا کنیم. امروزه تحقیقات تیم 
پزشکی نشان می دهد که چاقی و اضافه وزن نیز می تواند روی حافظه تاثیر 
منفی از خود بر جای بگذارد. به طوری که بر طبق نتایج تحقیقات انجام شده 
افراد بزرگسال جوان و چاق دارای حافظه اپیزودیک کمتری نسبت به 

هم سن وساالن هم وزنشان هستند.
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استـرس مزمن باعث التهاب مغـز
 و ازدست دادن حافظـه می شود

 ترجمه: زیبا مغربی

معنای  در   )value( ارزش  واژه  کاربرد  سپید: 
دوم  نیمه  از  پیش  اساسا  و  است  جدید  نسبتا   امروزی 
قرن 19 واژه ارزش با این معنا به کار نمی رفته است. در گذشته 
این واژه با مفهومی مادی و اقتصادی و کّمی و سنجشی به کار 
می رفت و متوجه مقدار و کمیت، نسبت به مقداری دیگر یا 

مقدار معیار بود.
کاربرد واژه ارزش در مفهوم معنوی ابتدا یک کاربرد 
استعاری بود. یعنی همانگونه که برای امور مادی ارزش قائل 
می شدند همین واژه را به گونه ای استعاری برای امور معنوی 
نیز به کار گرفتند. به تدریج این کاربرد استعاری چنان بر کاربرد 
اصلی غلبه پیدا کرد که حتی امروز گاه ارزش را صرفا در مفهوم 
معنوی آن به کار می گیرند. ارزش های فردی عبارتند از اشیا یا 
عقایدی که به طور فردی مورد توجه و در مقابل ارزش های 
اندیشه ها،  از  که  دارند  قرار  اجتماعی  ارزش های  فردی، 

هنجارها و اشیای مادی که  متعاقب با اعمال 
متقابل اجتماعی، عقاید و ارزش های روانی 
مساعدی در پیرامون آنها جمع می شود و 
متکی بر تجربیات مثبت هستند، شناخته 
ارزش های  با  جامعه شناسان  می شوند. 

اجتماعی سروکار دارند، در حالی که بیشترین 
توجه روان شناسان به ارزش های فردی و تعیین 
حدومرز آن چه از نظر روانی یا اجتماعی و 

جسمانی معطوف است. 
نکته جالب این که بسیاری از افراد از ارزش های 

فردی خود آگاهی ندارند و نمی دانند که چطور دست به انتخاب 
می زنند. بی خبری ما از ارزش های درونی مان باعث می شود 
دست به انتخاب هایی بزنیم که رسیدن به آنها برای ما رضایت 
درونی نمی آورد. انتخاب اهداف با توجه به ارزش های درونی 
و انتخاب اهداف بدون توجه به این فهرست در رضایت درونی 
ما تاثیرگذار است. وقتی کارهای ما مخالف با ارزش های ما 
باشد دچار ناراحتی و افسردگی می شویم . عالوه بر رضایت 
درونی، کشف و نوشتن فهرستی از ارزش های درونی باعث 
می شود انتخاب و تصمیم گیری ساده تر صورت پذیرد و زمان 
زیادی صرف آن نشود. نکته اصلی در شناخت ارزش ها این 
است که دانستن آن، تعیین کننده هویت فردی شماست و اینکه 
شما از زندگی چه می خواهید. ارزش ها جهت یاب درونی شما 
به سمت یک زندگی موفق همراه با رضایت و شادمانی هستند. 
به عنوان نمونه اگر کمک به دیگران در فهرست ارزش های شما 

جایی نداشته باشد شما نمی توانید 

شغلی مانند پرستاری داشته باشید و از آن راضی باشید. بنابراین 
پیش از انتخاب و تالش برای هر هدفی فهرستی از ارزش های 
خود تهیه و تنظیم کنید. پرسش های زیر به شما کمک می کند تا 

ارزش های خود را کشف کنید: 
 در زندگی ام برای چه کسی بیشترین احترام را قائلم؟ چرا؟

 بهترین دوست شما کیست؟ سه خصوصیت اصلی او را 
ذکر کنید.

 اگر می توانستید از یک ویژگی خاص بیشتر بهره مند شوید، 
آن ویژگی چه خواهد بود؟

 سه چیزی که بیش از هرچیز از آن نفرت دارید کدام است؟
 در جهان کدام سه نفر هستند که از آنها نفرت دارید و چرا؟

 کدام ویژگی ، صفت یا خصوصیت شخصی را دارید که 
دیگران بیشتر از همه از آن تعریف می کنند؟

 سه مورد از ارزش هایی که می خواهید به فرزندانتان انتقال 
دهید کدام است؟

 اگر به اندازه کافی پول داشتید و قرار بود 
که همین فردا برای همیشه بازنشسته شوید، 

کدام ارزش ها را همچنان حفظ می کردید؟
 دوازده خصوصیت برتر یک زن و مرد ایده آل 

چیست؟
اکنون با پاسخ دادن به این پرسش ها شما فهرستی از 
ارزش های خود را دارید. داشتن فهرستی از ارزش ها و 
اولویت هایی که شما از بین آن ها برمی گزیند، کلید اصلی 
انتخاب های شما هستند. هرچه این انتخاب ها آگاهانه تر 
صورت گیرد، شما نقش موثرتری در تصمیم گیری ها و 

تعیین مسیر سرنوشتتان خواهید داشت.

ارزش هـای فـردی چیسـت و بـه چـه  کـاری می آیـد؟

اصالح سبک زندگی برای نجات کبد

سپید: مطالعات جدید حاکی از آن است که 
مواد غذایی حاوی ویتامین D و 15 دقیقه 
آفتاب  بعدازظهر که شدت  پیاده روی در 
تامین  منابع  مهم ترین  است،  ضعیف تر 

ویتامینDموردنیاز بدن است.
 Dنور خورشید مهم ترین منبع ویتامین
به شمار می آید و تابستان زمان مناسبی برای 
دریافت این ویتامین است زیرا نه تنها در 
زمستان شدت اشعه خورشید کافی نیست 
بلکه افراد بیشتر اوقات خود را در فضای 
بسته سپری می کنند و از نور خورشید محروم 
هستند. اکنون سوال مطرح شده این است که 
چگونه با وجود محافظت بدن در برابر نور 
خورشید حداکثر استفاده را از تابستان برای 
تامین ویتامین D ببریم. از طرفی سرطان 
سرطان  شایع ترین  به  امروزه  که  پوست 
بدل شده است، نتیجه مستقیم اشعه ماورای 
بنفش خورشید است؛ بنابراین پزشکان به 
افراد توصیه می کنند که از کرم ضدآفتاب و 
لباس های بلند استفاده کنند و تا حد امکان 
از منزل خارج نشوند، بنابراین بازهم کمبود 
ویتامین D به قوت خود باقی است. راهکار 
محققان برای دریافت ویتامین D، جذب آن 
از طریق مواد غذایی مانند زرده تخم مرغ، 
ماهی، قارچ، انواع پنیر، شیر، حبوبات، روغن 
ماهی، آب پرتقال و خاویار حاوی مقدار 
 زیادی ویتامین D هستند. عالوه بر این، 
15 دقیقه پیاده روی در بعد از ظهر که شدت 
 D نور آفتاب کمتر است، برای تامین ویتامین
بدن توصیه شده است. استفاده از کرم ضد 

آفتاب و عینک آفتابی ضروری است.
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ویتـامیـنD تـان را 
افـزایـش دهیـد

تـازه هـا

تــازه ها

توصیـه های مهـم برای 
سالمـت کبـد شمـا

از  که  شده  ابداع  جدیدی  تراکنشی  نرم افزار  سپید: 
ارتباط چشم و مغز برای کاربری در محیط های واقعیت 

مجازی استفاده می کند. 
یکی از مسائل منحصربه فرد در مورد واقعیت مجازی، 
آزادی در نگاه کردن به همه جهات است اما این مساله 
همچنین یکی از بزرگترین مشکالت روایت در واقعیت 

مجازی به شمار می رود. 
یک روایتگر چگونه می تواند کنترل را در دست 
همه  به  آزادانه  می تواند  بیننده  که  وقتی  باشد  داشته 

جهات نگاه کند؟ 

پاسخ این سوال در چشم ها نهفته است. ایده اصلی 
رو  این  از  است.  عمل  به  نگاه  تبدیل  نرم افزار،  این 
نرم افزار، کاربر را قادر می سازد تا از چشمانش برای 
انجام هر کاری که انگشت ها بر روی تلفن هوشمند 

انجام می دهند، استفاده کند. 
با این شیوه، دیگر نیازی به تایپ، کلیک کردن و 
حتی صحبت کردن نخواهد بود. کاربر می تواند با نگاه 
انتخاب  به  نمایشگر، روی صفحه فهرست  به  کردن 

پرداخته و حتی روی تصاویر زوم کند.
شرکت Eyefluence که در زمینه اپتیک)فیزیک نور(، 

هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مهندسی مکانیک 
فعالیت دارد، یک رابط تولید کرده که به کاربر اجازه 
می دهد از طریق نگاه با محیط مجازی ارتباط برقرار 
کند. یکی از جالب ترین کاربردهای این رابط چشم و 

دستگاه در »روایت کردن فراگیر« است. 
یا تمرکز داشتن،  چشم ها در زمان منحرف شدن 
نرم افزار  می دهند.  نشان  لحظه  در  را  فرد  احساس 
به  سرنخ ها  این  از  بهره برداری  برای   Eyefluence
منظور درک جذب شدن کاربر به یک صحنه یا خسته 
شدن وی طراحی شده است. این نرم افزار در نشست 

ساالنه»آینده روایتگری« ارائه شد.
Techcrunch :منبع

کـارکـردن با گـوشـی هـای هوشمنـد بـا چشـم 



   اکرم احمدی  
نامش هم ترسناک است.خیلی ها بعداز شنیدن نام 
سرطان از پیش بازنده می شوند و دیگر رمقی برای 
مبارزه ندارند.اماهستند کسانی که کم نمی آورند و 
پیروز می شوند.ستاره هایی که در عرصه های دیگر 
هم درخشیده اند و حاال در این مبارزه هم همه نگاه ها 
به آنهاست.اینکه در این جنگ تن به تن کدام یک 
پیروز می شود.جنگ با غول سرطان و بازگشت به 

زندگی قبلی.
رابرت دنیرو

هنرپیشه محبوب هالیوود یکی از کسانی است 
که سرطان را شکست داده است.دنیروی بزرگ 
در سال 2003 به سرطان پروستات مبتال شد.او 
بعداز جراحی وچند دروه شیمی درمانی توانست 
به روزهای قبل از سرطان برگردد.او بعد از رهایی 
ازاین بیماری گفت:»من هیچ وقت فکر نمی کردم 
سرطان بگیرم،سرطان هم هیچ وقت فکرنمی کرد 

من شکستش بدهم.«
النس آرمسترانگ

دوچرخه سوار معروف آمریکایی .او از سال ۱۹۹۹ 
تا 200۵ عنوان قهرمانی مسابقات تور دو فرانس را 
از آن خود کرد.البته همه این عناوین پس از گزارش 
آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکا از اوپس گرفته شد.با 
این حال آرمسترانگ به چشم مردم آمریکا هنوز 
یک قهرمان است. او در سال ۱۹۹6 به سرطان بیضه 
مبتال شد و حتی مغز و ریه هایش هم در زمانی درگیر 

سرطان شد.اما او به جنگ سرطان رفت و شکستش 
داد.

کریستینا اپلگیت
در جوالی 2008 پزشکان تشخیص دادند یک غده 
بد خیم سرطانی در سینه اش وجود دارد.او بعد از 
چند دروه درمانی توانست سرطان را شکست بدهد 
و حاال یکی از افراد فعال برای معرفی این سرطان به 
زنان است. او اخیرا خیریه ایی برای حمایت از زنانی 

که سرطان سینه دارند تاسیس کرده است.
شریل کرو

شرل در سال 2006 به سرطان پستان مبتال شد. اما به 
قول خودش از اسم سرطان نترسید و به این نتیجه 
رسید که باید با دوست جدیدش کنار بیاید و فرمانده 
بدنش او باشد نه سرطان. به همین دلیل سرطان را 
شکست داد و بعد از آن زندگی جدیدی شروع کرد. 
او بعد از بهبودی سرپرستی یک پسر بچه را به عهده 

گرفت.
شارون آزبورن

آزبورن در سال 2002 به سرطان روده بزرگ مبتال 
شد.خودش می گوید روزهای اول خیلی ترسیده 
بود اما عالقه به زندگی نگذاشت به سرطان ببازد 
و زود دست به کار شد.او بعد از شیمی درمانی 
و جراحی روده بزرگ برای همیشه با این درد 

خداحافظی کرد.
سینتیا نیکسون

ستاره سریالهای تلویزیونی در سال 2006 به سرطان 

پستان مبتال شد.اما بعد از گذراندن مراحل درمان به 
زندگی بازگشت.او حاال سفیر سرطان سینه است 
و در خیریه های مختلف برای پیشگیری و درمان 
سرطان فعالیت می کند. او معتقداست امید به زندگی 
و عشق به دوستان و فرزندان و خانواده اش باعث 

پیروزی او مقابل غول سرطان شده است.
کتی بیتس

هنرپیشه قدیمی هالیوود هم یکی از کسانی است 
که در میدان جنگ با سرطان دستش به عنوان فرد 
پیروز باال رفته است.بیتس در سال 2003 به سرطان 
تخمدان مبتال شد .او بعداز چند سال درمان حاال 
از این شر این سرطان خالص شده است.خودش 
می گوید با اینکه سرطان داشتم اما با روحیه بیشتر 
درنقشهایم ظاهر شدم. روز اول که این خبر را 
شنیدم به خودم گفتم من قوی تر از سرطان کوچک 

تخمدان هستم. 
فران درشر

بازیگر،کمدین،کارگردان و تهیه کننده تلویزیون در 
سال 2000 به سرطان رحم مبتال شد.اما بعد از چند 
مرحله شیمی درمانی و جراحی توانست سرطان 
را از بدنش بیرون کند. او بعد از رهایی ازسرطان 
یک کتاب هم درباره زندگی با این بیماری و نحوه 
شکست  آن نوشت.او حاال یک بنیاد مبارزه با سرطان 

به نام خودش تاسیس کرده است.
راداستورات

موزیسین وخواننده معروف در سال ۱۹۹۹ به 

سرطان تیروئید مبتال شد.اودر سال 2000 تحت 
عمل جراحی قرارگرفت و دوباره شروع به 
خواندن کرد. او گفته بود هیچ چیزی نمی تواند 
جلوی خواندن مرا بگیرد حتی بیماری به نام 
سرطان که نتوانست شور خواندن را از من بگیرد.

مانیشا کوراال
بازیگر 44 ساله بالیوود در سال 20۱2 به سرطان 
سینه مبتال شد.او برای درمان به آمریکا رفت و بعد 
از چند مرحله شیمی درمانی حاال زندگی آزاد با 
سرطان را تجربه می کند.مانیشا که در دهه نود 
حضور پر فروغی در سینمای هند داشت بعداز این 
بیماری دیگر بازی نمی کند و فقط فعالیت هایش 

منحصر به تبلیغ و مبارزه با سرطان است.
یووراج سینگ

ییوراج کریکت باز مشهورهندی هم یکی دیگر 
از ستاره هایی است که درگیر بیماری سرطان 
بوده اند.یووراج در سال 20۱۱ به سرطان ریه مبتال 
شد.او بعد از شیمی درمانی در موسسه تحقیقات 
بوستون و جراحی در بیمارستان ایندیانا پولیس 
دوباره به زندگی و زمین کریکت برگشت تا 
همچنان یکی از ستاره های هند در مسابقات مهم 
باشد. او گفته بود برای اینکه دوباره با قدرت چوب 
کریکت را به دست بگیرد و به چشمان حریف 
زل بزند، سرطان را شکست می دهد.او حاال بعد از 
شکست سرطان به شکست حریفانش در زمین 

بازی فکر می کند. 

تهیه کننده  اعتباریان،  ایسنا:حمید 
به علت  پیش  سینما که چند روز 
بستری  بیمارستان  در  قلبی  حمله  
شده بود، پس از مرخصی این بار 
خون  در  عفونت  وجود  علت  به 
بستری شد.اعتباریان، با بیان اینکه 
روزدوشنبه با بهبود اوضاع قلبش از 
بیمارستان مرخص شده بود، گفت: 
»روز دوشنبه که از بیمارستان مرخص 
شدم حالم خوب بود اما بعد از رفتن 
و  می کردم  درد  احساس  منزل،  به 
تا  می شد  شدیدتر  درد  این  هربار 
اینکه مجبور شدم دوباره به همان 
کنم.«تهیه کننده   مراجعه  بیمارستان 
»سن پترزبورگ« با بیان اینکه پزشکان 
بیمارستان مشکل را وجود عفونت 
افزود:  داده اند،  تشخیص  درخون 
»نمی خواهم ایراد بگیرم اما در دوران 
بستری بیمار در بیمارستان از سوند 
می کنند  استفاده  ادرار  تخلیه  برای 
و یک بی احتیاطی کوچک موجب 

عفونت می شود.«
او با بیان اینکه پزشکان بیمارستان 
تایید  را  عفونت  علت  مشخصاً 
حاضر  »درحال  گفت:  نکرده اند، 
زیر نظر پزشکان متخصص عفونت 
هستم.  بستری  بیمارستان  درهمان 
دارو و سرم مصرف می کنم و دکترها 
گفته اند احتماالً تا دو سه روز آینده 
مرخص  و  می شود  حل  مشکل 
دوستان  از  می شوم.«اعتباریان 
دراین  که  سینمایی اش  وهمکاران 
تلفنی یا حضوری  با تماس  مدت 

جویای احوال او شده اند تشکر کرد.

نادر طالب زاده: 

چمدانم را 
دزدیدند، وسایلم 

را آلوده کردند
سپید: نادر طالب زاده در دیدار جمعی 
از مدیران و برنامه سازان شبکه قرآن 
سیما به ماجرای بیماری اش اشاره 

کرد.
مدیران، مجریان و برنامه سازان شبکه 
قرآن و معارف سیما سوم مرداد ماه به 
عیادت نادر طالب زاده از فعاالن عرصه 
رسانه رفتند. در این دیدار طالب زاده 
به بیان شرحی از بیماری اش پرداخت 
و گفت: »چندی پیش شرح واقعه ای 
را که بر من گذشت در نامه ای نوشتم 
و به آقای بروجردی دادم. ماجرا به 
سرقت چمدانم درعراق بازمی گردد 
آن  اما  پیدا شد،  بعد  که چند روز 
زمان من متوجه آلودگی لباس ها و 
وسایلم نشدم و تنها موضوعی که 
گزارش دادم، سرقت لپ تاپم بود.« 
او افزود: »بالفاصله بعد از این ماجرا، 
مشکالت مختلف جسمی برایم به 
وجود آمد و مشکالتی از جمله تنگی 
نفس و سرفه پیدا کردم و بعدها متوجه 

این آلودگی شدیم.«

بستری شدن 
دوباره  تهیه کننده  
سینما دربیمارستان

خبـر
تصویرروز
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وقتی سرطان با مشهورها در می افتد

شکستغولدرزمینستارهها!

از  بهمن،  بیمارستان  در  حضور  با  جمهور  رییس  ویژه  دستیار  فریدون  حسین 
حجت االسالم والمسلمین سید مهدی طباطبایی عیادت کرد.

 ایرنا

نهمین دوره توان افزایی و آمادگی تیم های عملیاتی هالل احمرسراسر کشور)جست وجو 
و نجات درسیالب(  در استان گیالن برگزار شد.

  مهر

مرد 26 ساله ای به یک مرکز نگهداری معلوالن در شهر»ساگامی هارا« در غرب توکیو 
حمله کرد و 19 نفر را با چاقو به قتل رساند و 45 نفر را زخمی کرد.

 
 ایرنا

هجوم جیرجیرک های سیاه به خیابان ها، کوچه ها و منازل مردم ایالم باعث ترس 
کودکان وخردساالن و آلودگی صوتی شده است.

 برنا

نشست مشترک نمایندگان بنیاد بیماری های نادر ایران و اتحادیه بیماری های نادر 
اروپا  صبح دیروزبرگزار شد.

 ایسنا

پزشکان انجمن متخصصین طب افغانستان با حضور در اردوگاه سلیمان خانی، مهاجران 
افغانستانی این اردوگاه را معاینه و درمان کردند.

 ایرنا 

چرا جوایز فیلم سبز اهدا 
نشد؟

سپید: فرهاد توحیدی دبیر پنجمین جشنواره فیلم سبز 
توضیحاتی را درباره به تعویق افتادن جوایز برگزیدگان 
متنی  انتشار  با  توحیدی  فرهاد  داد.  ارائه  جشنواره  این 
چنین توضیح داد: »پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز 
اردیبهشت ماه گذشته بعد از ۱0 سال وقفه برگزارشد و 

کوشش  کرد تا از طریق سینما توجه مخاطبان را نسبت به 
مشکالت مختلف محیط زیستی جلب کند و با استفاده از 
ابزارهنر و سینما ، مسئولیت شهروندی را متذکر شود؛ زیرا 
علی رغم اینکه دولت ها برنامه هایی برای حفظ محیط زیست 
دارند اگر مردم احساس مسئولیت نکنند آنها به تنهایی کاری 
از پیش نخواهند برد.  برای برگزارکنندگان جشنواره بعد از 2 
ماه شرمندگی بزرگی باقی مانده است؛ زیرا علی رغم قولی که 
جشنواره برای  پرداخت جوایز به برندگان داده شد تا به امروز 
نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند. برخالف تصوررایج 
جشنواره فقط از کمک های معنوی سازمان حفاظت محیط 
زیست بهره مند بود و ریالی از این سازمان برای برگزاری 
جشنواره هزینه نشد. سوگمندانه باید گفت؛ سازمان حفاظت 

محیط زیست علیرغم شعارهایی که داده می شود برای اجرای 
وظایف سنگین خود نیز با کمبود منابع مالی روبروست و 
مظلومانه بار انتقادات را به جان می خرد. در حالی که دولت 
خود را دولت محیط زیستی می خواند،مراکز صنعتی دولتی 
یا نیمه دولتی، بنگاه های اقتصادی دولتی، موسسات مالی و 
به طریق اولی بخش خصوصی یا حاضر نیستند دیناری برای 
گسترش فرهنگ زیست محیطی هزینه کنند یا توقع دارند که 
سازمان حفاظت محیط زیست در قبال کمک  به جشنواره 
سازمان از تخلفات آنها چشم پوشی کند. طبیعی ترین نتیجه  
چنین رویکردی بروز مشکالت مالی برای جشنواره است. 
برگزار کنندگان جشنواره فیلم سبز خود را وامدار برگزیدگان 

و متعهد به پرداخت  جوایز می دانند.« 

هنر هفتم

سپید:بهمن کیارستمی در پی اظهارات اخیر 
رییس بیمارستان جم درباره   روند درمان 

عباس کیارستمی،توضیحاتی داد.
بهمن کیارستمی در این متن آورد:» در تاریخ 
پنجم مرداد در خبری با عنوان »ناگفته های 
رییس بیمارستان جم از پرونده کیارستمی« 
دکتر تدین فر اظهاراتی را درباره روند درمان 
بیان کرده اند. در این اظهارات سه نکته حائز 

اهمیت است و به توضیح بیشتر نیاز دارد.
روند  در  هم  عفونی  »متخصص  اول: 
در  همواره  و  داشته  حضور  درمان شان 

بیمارستان متخصص عفونی حضور دارد.«
با عنوان متخصص  پارسا که  دکتر مازیار 
عفونی در بیمارستان جم فعالیت می کنند 
و به گفته خودشان پزشک مشاور عباس 
کیارستمی بودند از دوم تا پانزدهم فروردین 
در بیمارستان حضور نداشتند و شخصا در 
این زمان پزشک عفونی دیگری را بر بالین او 
ندیدم. دکتر احمد میر حتما به خاطر دارند 
که در تنها تماس تلفنی که در طول غیاب 
ایشان در فروردین ماه داشتیم از این بابت 
جایی  تا  نگرانی  این  کردم.  نگرانی  ابراز 
پیش رفت که در شب دوازدهم فروردین 
و بالفاصله بعد از عمل چهارم از آقای دکتر 

گویا خواستم تا در بیمارستان حضور یابند 
و ایشان نیز قبول زحمت کردند و روز بعد 
با کمک وزارت بهداشت تیمی از پزشکان 
عفونی تشکیل شد. بعدها که با خود آقای 
تدین فر صحبت از غیاب پزشک عفونی در 
طول تعطیالت نوروز شد، ایشان از پزشکی 
نام بردند که در غیاب دکتر پارسا جایگزین 
ایشان بودند اما امروز هرچه فکر کردم آن 
نام را به خاطر نیاوردم، برای همین به سایت 
بیمارستان جم مراجعه کردم تا از روی نام و 
تخصص لیست پزشکان این بیمارستان نام 
متخصص عفونی جایگزین دکتر پارسا را 
بیابم. ولی در این لیست تنها نام دکتر مازیار 
پارسا به عنوان متخصص عفونی ذکر شده و 
پزشک عفونی دیگری در لیست پزشکان این 

بیمارستان نیست.
دوم. یک بار در جراحی کیسه صفرای شان 
دکتر میر حضور نداشتند، اما تیم جراحی 

حضور داشته و این اقدام را انجام دادند.
طبعا انجام عمل جراحی بدون تیم جراحی 
امکان پذیر نیست و قطعا جراحانی در عمل 
جراحی سوم حضور داشته اند. اما دکتر احمد 
میر تنها در آن عمل غایب نبودند و عمل 
جراحی چهارم در تاریخ دوازدهم فروردین 

نیز در غیاب ایشان انجام شد.
 سوم. بحث قصور را نیز باید سازمان نظام 
پزشکی اعالم کند. اما باید توجه کرد که 
جراحی عوارض دارد و در هر کجا ممکن 
است رخ دهد و هیچ کس نمی تواند ادعا کند 
که جراحی عارضه ای ایجاد نمی کند مگر 

اینکه هیچ جراحی انجام نداده باشد.«
از  که  بسیاری  شکایت های  به  توجه  با 
طرح  قضایی  مراجع  در  جم  بیمارستان 
شده آقای دکتر تدین فر حتما می دانند که 
پزشکی«   »قصور  میان  مفاهیم حقوقی  در 
و »تقصیر«  تفاوت هست. تفاوت قصور با 
تقصیر در آن است که قصور به خطایی اطالق 
می شود که سهوا سرزند، درحالی که تقصیر 
به خطای عمدی اطالق می شود. در همین 
اسالمی  مجازات  قانون   2۹۵ ماده  راستا 
خواندنی است: »هرگاه کسی فعلی که انجام 
آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که 
قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به 
سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی 
انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به 
او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه 
عمدی یا خطای محض است، مانند این که 
مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته 

است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار 
وظیفه قانونی خود را ترک کند.«

کارگردان »خانه دوست کجاست؟« که برای 
ادامه درمان بیماری خود به فرانسه سفر کرده 
بود، در سن ۷6 سالگی و در ماه تولدش تیر 

ماه درگذشت.
ایران  سینمای  سرشناس  کارگردان  این 
و هنرمند عکاس که از اسفند سال ۹4 تا 
اوایل اردیبهشت ۹۵ به دلیل انجام چند عمل 
جراحی در ناحیه روده در بیمارستان بستری 
شده بود و در ماه های اخیر هم چندین بار به 
بیمارستان مراجعه کرده بود، سرانجام بنا به 
تصمیم خودش 8 تیر ماه برای تکمیل مراحل 

درمان به پاریس رفت.

واکنش بهمن کیارستمی به اظهارات رئیس بیمارستان جم 
یادداشت
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