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 »سپیـــد« 
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

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

 یاسر محسنی/ رادیولوژیست

چند روز پیش خبری جنجالی در رسانه ها منتشر شد مبنی 
بر اینکه »یک متخصص زنان و زایمان به دلیل استفاده از 
دستگاه سونوگرافی بدون داشتن مجوز و تحمیل هزینه 
بی دلیل برای بیماران به مبلغ 4/5 میلیارد تومان جریمه شده 

است.« 
متاسفانه فقدان قانونی نظیر قانون  استارک )قانونی که در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد( یا مبارزه با 
خودارجاعی، در  سیستم  بهداشت و درمان ایران محسوس 
است. این قانون راه ورود فروشندگان و عرضه کنندگان 
وسایل و تجهیزات پزشکی به عرصه سالمت را می گیرد و 
از رابطه مستقیم مالی یک پزشک درمانگر و بیمار در برخی 
موارد )مثال برای انجام روش های تشخیصی توسط خود 

پزشک با اخذ هزینه از بیمار( می کاهد. 
اخذ  با  بخواهد  رشته،  یک  متخصص  پزشک  اگر 
هزینه، یک روش تشخیصی هزینه بر توسط خود یا فردی 
که معرفی می کند انجام دهد، طبیعی است هم از لحاظ 
تجربه ودانش و هم از لحاظ مالی به تکرار آن روش برای 
همه بیماران تشویق می شود، اینجاست که این قانون به کار 

می آید و این رابطه ها را قطع می کند، مثال پزشک را ملزم 
می کند کاری را که می خواهد جهت تشخیص انجام دهد 
رایگان انجام دهد، نظیر نمونه گرفتن یا انجام سونوگرافی  

توسط شخص پزشک معالج. 
دیگر فواید قانون استارک چیست؟ اوال که در مراحل 
تشخیصی و درمانی نظر دو پزشک دخیل می شود و درصد 
اشتباهات پایین می آید، ثانیا رابطه مالی بین  پزشک درمانگر 
با بیمار شکسته شده، ثالثا در صورت وجود اشتباه یا قصور 
پزشکی قانونگذار مدارک کافی از هر دو پزشک دریافت 

می کند و امکان مخفی سازی کاهش می یابد.
این روزها تقریبا هر روز برای بسیاری از متخصصان 
کادر درمان پیامک های تبلیغاتی فرستاده می شود نظیر 
فروش دستگاه های لیزر برای پوست یا مو یا فروش دستگاه 
سونوگرافی همراه با برگزاری کالس های چندجلسه ای که 
معموال مدرس این کالس ها بیشتر از یک تکنسین فروش، 
سواد آکادمیک ندارد، این شبیه فروش اتومبیل سواری 
آخرین مدل، تنها با یاد دادن دکمه های روشن و خاموش 
و جای پدال گاز و ترمز و بدون اعطای گواهینامه از مراجع 

ذی صالح معتبر است که نتایج فاجعه بار آن بر همگان 
مشخص است.

متاسفانه برخی باندهای فروش لوازم و تجهیزات 
پزشکی در عدم وجود قوانین یا نهادهای نظارتی، مامن 
امنی برای جوالن می یابند و نتیجه چیزی نخواهد بود جز 
بازی با سالمت مردم، گاه این باندها در کارکنان رده های 
پایین دولتی به صورت غیرمستقیم نفوذ کرده و با توجیهات 
غیرعلمی و گاه بازی با کلمات نظیر پوشش مناطق محروم راه 
قانونی برای حضور خویش فراهم می کنند و گاه حتی لعاب 
دلسوزانه هم چاشنی می کنند  نظیر فروش هزاران یونیت 
دندانپزشکی به خانه های بهداشت و بی استفاده ماندن آنها 
در دولت های قبل یا جدیدا تشکیل کمیته سونوگرافی 
در وزارت بهداشت )آن هم با عضویت چندمتخصص 
غیررادیولوژیست( و تصویب بخشنامه و اعطای وظیفه 
جدید به متخصصان زنان که اجازه سونوگرافی در مطب با 
اخذ وجه را می  دهد )قابل ذکر است که هدف این کمیته تنها 
اضافه کردن امکان دریافت وجه بوده وگرنه طبق قوانین 
موجود تمامی متخصصان قادر به انجام سونوگرافی  بدون 

اخذ وجه هستند(.
حال نتیجه چنین تصمیمی چه می شود؟ شاید فروش 
عرض  در  تومانی  چندصدمیلیون  دستگاه  چندهزار 
چندماه  به این گروه از متخصصان و خروج یکباره 
مقادیر زیادی ارز از کشور و ایجاد رابطه شدیدتر مالی 
بین بیمار و پزشک و بار مالی افزوده شده بر خانواده ها 
و بیمه ها  و نهایتا نارضایتی عمومی ناشی از آن که  دیر 
یا زود گریبانگیر سالمت  جامعه می شود. مهم تر  اینکه 
مدرک این کار را هم همان چندمتخصص قانونگذار 
اعطا می کنند آن هم با دوره های کوتاه مدت )حتی در 
کشورهایی نه چندان پیشرفته تکنسین هایی که جهت 
انجام سونوگرافی استخدام می شوند مجبور به گذراندن 

دوره های 4 تا 7 ساله هستند(. 
واقعا اگر قرار است تمام روند تشخیص ودرمان بیمار 
توسط یک نفر صورت گیرد، دیگر چه نیازی به صرف وقت 
وهزینه جهت آموزش وتربیت سایر حرفه های تخصصی 
وجود دارد؟ به راستی چه کسانی از این قانون سود خواهند 
کرد؟ عموم مردم و سالمت جامعه یا تنها همان جمع 

کوچک قانون گذاران و شاید واردکنندگان این دستگاه ها؟
در گذشته حق انجام سونوگرافی برای سایر متخصصین 
فراهم بود ولی از آنجا که شرط آن انجام رایگان سونوگرافی 
بود، به مذاق بسیاری خوش نمی آمد و تنها درصد کمی 
از پزشکان این کار را رایگان انجام می دادند و برخی از 
پزشکان هم این قانون را نادیده گرفته و در مطب خود 
با دریافت وجه این کار را انجام می دادند )نظیر همین 
مورد جریمه 4/5 میلیارد تومانی خبر باال( و احتماال تیغ 
سونوگرافی های پی در پی بی دلیل بر خیل عظیمی از زنان 

باردار و غیر باردار  خورده است. 
متاسفانه می بینیم که از هیئت بورد رادیولوژی به عنوان 
باالترین نهاد دارای صالحیت علمی در امر سونوگرافی، 

هیچ مشورت یا نظر خواهی نشده است.
با توجه به اینکه قانون استارک در کشورهای پیشرفته 
امتحان خود را پس داده و در  افزایش سالمت جامعه، 
کاهش خطاهای پزشکی، کاهش رابطه مالی پزشک و 
بیمار و... موثر بوده است، لذا از نمایندگان متعهد مجلس 
شورای اسالمی به عنوان باالترین رکن قانونگذاری کشور 
خواهشمندیم با تصویب قوانینی باعث منع خودارجاعی 
در سیستم سالمت  کشور شوند و مانع از نفوذ فرصت طلبان  

و بازی با جان و مال مردم شوند.

یادداشت اول
فقدان قانون برای منع خودارجاعی در سیستم سالمت کشور

         بازتاب نامه هیئت بورد رادیولوژی به وزیربهداشت

امـامی رضـوی: نیـازی به 
نظرخواهـی ازهیئت بـورد نبـود

بیمارانی که بهتر صحبت می کنند، درمان بهتری دریافت می کنند

بهترین پزشک یک فیلسوف هم است
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بررسی پرونده 8 هزار اتحادیه در سطح کشور

2ماه تا پایان ادغام 
اتحادیه ها باقی مانده است

روی خط سپید

توصیه های آکادمی پزشکی خواب آمریکا 

بـچـه هـا 
چقدر باید بخوابنـد؟

تعداد زیادی از خدمات توانبخشی تعرفه ندارد و تعدادی 
هم که تعرفه دارد، مشمول خدمات بیمه ها به خصوص 
بیمه های پایه نیست. در زمینه ساخت اندام مصنوعی و 
ارتوپدی فنی مردم به شدت در مضیقه هستند و متاسفانه 
بیشتر این خدمات مشمول خدمات بیمه های پایه و حتی 
بیمه های تکمیلی نیست و به همین دلیل مردمی که نیاز 
به اندام مصنوعی دارند، بسیار تحت فشار هستند و 

مشکالت زیادی را تحمل می کنند...

با  داریوش فرهود که او را پدر ژنتیک ایران می دانند

از فـرار   ژن ها جلوگیری کنیـد
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  لیال شاهی 
 

که  است  حوزه ای  توانبخشی«  »خدمات 
بیماران بسیاری در حال حاضر با آن دست 
به گریبان هستند و هنوز اقدام مناسبی برای 
آن انجام نشده است. متولیان سالمت خود از 
همان ابتدا می دانستند که اگر به این حوزه که 
گام سوم پیشگیری بعد از بهداشت و درمان  
است، توجه شود، بسیاری از بیماران وضعیت 
به  مراجعات  بار  و  کرده  پیدا  مناسب تری 
بیمارستان ها کاهش می یابد ولی با وجود این 
مباحث وزارت بهداشت قصد داشت که از 
مسئولیت این موضوع شانه خالی کرده و آن را بر 
عهده هالل احمر قرار دهد که بعد از رایزنی های 
انجام شده هالل احمر نپذیرفت که تولی گری 
توانبخشی را بر عهده گیرد و همچنان معتقد 
است که وزارت بهداشت به عنوان متولی باید 
این اقدام را انجام دهد و این جمعیت در صورت 

نیاز به وزارت بهداشت کمک می کند.
اکنون هالل احمر در استان های کشور مراکز 
توانبخشی تاسیس کرده و البته خبرهایی از 
اقدامات وزارت بهداشت در این حوزه به 
گوش می رسد، ولی باید به این نکته اشاره کرد 
که حتی مسئوالن سالمت برآوردی از میزان نیاز 
کشور به خدمات توانبخشی ندارند و مسلما در 
این شرایط برنامه ریزی و امکانات مناسبی را 
نیز در این عرصه با این شرایط نمی توان انتظار 
داشت. از آنجایی که به نظر می رسد هالل احمر 
در حال حاضر نقش جدی تری در ارائه خدمات 
توانبخشی در کشور نسبت به وزارت بهداشت 
دارد با سیدرضا رئیس کرمی، معاون بهداشت، 
درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر به 
گفت وگو پرداختیم تا در خصوص اقدامات 
انجام شده و کاستی هایی که در این حوزه وجود 

دارد، بیشتر آگاه شویم.

سپید: خدمات توانبخشی که هالل احمر ارائه 
می دهد بیشتر در چه بخش هایی است؟ 

خدمات توانبخشی در هالل احمر قدمت بسیار 
زیادی دارد به خصوص در بحث ارتوپدی فنی 
این خدمات حدود 50 سال قدمت دارد. در حال 
حاضر هالل احمر در 21 استان، مرکز جامع 

توانبخشی دارد که البته به صورت کامل نیست. 
در قسمت های دیگر نیز حدود 105 واحد، 
خدمات تک رشته ای توانبخشی در کشور 
وجود دارد، به نحوی که واحدهای فیزیوتراپی 
و بینایی سنجی در مراکز استان ها و شهرهای 
مختلف خدمات توانبخشی ارائه می دهند. در 
کل خدمات اصلی که هالل احمر ارائه می دهد، 
عمدتا در مراکز ارتوپدی فنی و ساخت اندام 
مصنوعی است که همانطور که اشاره شد در 
21 استان کشور این مراکز وجود دارد. در واقع 
باید گفت هالل احمر گسترده ترین خدمات را 
در مقایسه با بخش خصوصی و دولتی در حوزه 

ارتوپدی دارد.
سپید: در حال حاضر هالل احمر چند درصد 
از نیاز کشور به خدمات توانبخشی را پوشش 

می دهد؟ 
ما متاسفانه نیاز اصلی کشور را نمی دانیم و به 
همین دلیل از میزان حضور خودمان نیز اطالع 
نداریم. البته مطالعه ای در حال انجام است تا نیاز 

کشور را بررسی کنیم. 
سپید: در گذشته مباحثی مطرح شد که 
مسئولیت حوزه توانبخشی به طور کامل به 
هالل احمر واگذار شود، نتیجه این موضوع 

چه شد؟ 
خدمات  از  جزئی  توانبخشی  خدمات 
متولی حوزه سالمت در  و  سالمت است 
این  در  ما  است.  بهداشت  وزارت  کشور، 
حوزه می توانیم تصدی گری بخشی از مراکز 
را براساس توانمان بر عهده گیریم اما متولی 

این کار باید بر عهده وزارت بهداشت باشد. 
البته هالل احمر می تواند، براساس نیازهایی 
که مردم در استان های مختلف دارند، حوزه 
تصدی گری خود را در ارائه خدمات گسترش 
دهد. یکی ازاین موارد مراکز مراقبت روزانه و 
به شکل گسترده تر بیمارستان های توانبخشی 
است که برنامه هایی در این ارتباط داریم، اما 
باید زمینه های اولیه این موضوع از جمله بحث 
آیین نامه ها، تعرفه خدمات و بیمه تعیین تکلیف 
شود تا همزمان بتوانیم مراکز مناسبی را ایجاد 

کنیم. 
استاندارد  شرایط  و  اولیه  مطالعات  ما 
داده ایم  انجام  را  توانبخشی  بیمارستان های 
ولی واقعیت این است که تا زمانی که مجموع 
اقدامات از جمله تعرفه و بیمه تعیین تکلیف 
روبرو  مشکل  با  خدمات  ارائه  در  نشود، 
وزارت  سوی  از  موضوع  این  می شویم. 
حال  در  هالل احمر  مجموعه  و  بهداشت 
پیگیری است که امیدواریم هر چه زودتر به 

نتیجه برسد. 
سپید: با توجه به توضیحاتی که ارائه دادید، 
یعنی هالل احمر نمی تواند و یا این ظرفیت 
را ندارد که تولی گری توانبخشی را بر عهده 

گیرد؟ 
بله همینطور است. ما به عنوان نهادی که در 
سراسر کشور حضور داریم، می توانیم حجم 
زیادی از خدماتی که مردم نیاز دارند را ارائه 
دهیم ولی نمی توانیم تولی گری توانبخشی 
را به صورت کالن در کشور انجام دهیم. البته 

ممکن است در بخش هایی وزارت بهداشت 
درخواست خرید خدمت و یا خرید توانبخشی 
از ما داشته باشد که در این صورت در بسیاری از 

زمینه ها می توانیم خدمات خود را ارائه دهیم.
سپید: آیا عدم پذیرش این موضوع از سوی 
هالل احمر به مشکالت کمبود بودجه مربوط 

می شود؟
بله، همه نهادها با مشکل کمبود بودجه مواجه 
هستند، همانطور که می دانید سال گذشته 
بودجه دولتی به هالل احمر تخصص پیدا 
نکرد.  البته امسال دولت به منظور جبران عدم 
تخصیص منابع، بودجه مناسبی را تصویب 
کرد اما باید به این نکته توجه داشت که هر چه 
گستردگی برنامه ها بیشتر باشد نیاز به منابع مالی 
نیز بیشتر خواهد شد. ما در حوزه توانبخشی و 
به ویژه در بحث تجهیزات توانبخشی نیازمند 
بودجه هستیم. عدم تحقق بودجه ما را با 
مشکالت بسیاری مواجه کرده است. از نظر 
فیزیکی واحدهای آماده ای را داریم که متاسفانه 
به علت کمبود بودجه نتوانستیم آنها را تجهیز 
کنیم و در خدمت مردم قرار دهیم. کمبود منابع 
مالی در دیگر حوزه ها و به خصوص در حوزه 
توانبخشی باعث شد که ما نتوانیم خدماتمان را 

گسترش دهیم.
سپید: به تعرفه و بیمه اشاره کردید، چه 

مشکالتی در این زمینه وجود دارد؟ 
بحثی که همیشه بر آن تاکید می کنم و از 
مشکالت اساسی در حوزه توانبخشی است، 
این است که تعداد زیادی از خدمات توانبخشی 
تعرفه ندارد و تعدادی هم که تعرفه دارد، 
مشمول خدمات بیمه ها به خصوص بیمه های 
پایه نیست. در زمینه ساخت اندام مصنوعی و 
ارتوپدی فنی مردم به شدت در مضیقه هستند 
و متاسفانه بیشتر این خدمات مشمول خدمات 
بیمه های پایه و حتی بیمه های تکمیلی نیست 
و به همین دلیل مردمی که نیاز به اندام مصنوعی 
دارند، بسیار تحت فشار هستند و مشکالت 

زیادی را تحمل می کنند.
در  توانبخشی  اهمیت  به  توجه  با  سپید: 
کشورچالش اصلی که در طی این سال ها 
باعث شد تا این موضوع آنطور که باید مورد 

توجه قرار نگیرد چه بوده است؟ 

مساله بهداشت و درمان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است به خصوص درمان که نیاز 
اولیه و فوری مردم است. مسلما فردی که 
بیمار می شود پس از بهبود نیاز به خدمات 
توانبخشی دارد ولی آن چیزی که اهمیت 
دارد، حفظ حیات بیمار است به همین دلیل 
در کشور ما به این حوزه بیشتر توجه شده 
و به نوعی توانبخشی مغفول مانده است. 
توانبخشی جزء سوم پیشگیری ها محسوب 
می شود. بسیاری از بیماری های قلبی، ریوی 
با توانبخشی بهبود می یابد، حتی بسیاری از 
بیمارانی که دچار ضایعات نخاعی هستند 
با توانبخشی به زندگی بازمی گردند. درمان 
اصلی بیماری های خاص عصبی از جمله 
ام اس و سایر بیماری ها از طریق توانبخشی 
است.به همین دلیل توجه به توانبخشی در 
حال حاضر در مجموع بیشتر شده و کشور ما 
مسلما به دنبال این قضیه است. ما در جمعیت 
هالل احمر به دنبال توانبخشی های تخصصی 
هستیم تا بتوانیم بیماری های مشخصی که از 
این طریق روند بهتری پیدا می کنند را تحت 

پوشش قرار دهیم. 
سپید: اخیرا رئیس جمعیت هالل احمر در 
مورد همکاری با وزارت بهداشت در حوزه 
توانبخشی مباحثی را مطرح کرده اند. این 

همکاری دقیقا به چه شکل بوده است؟ 
بهداشت  وزارت  گفتید  که  همانطور  بله 
اخیرا در حوزه توانبخشی اقداماتی را شروع 
کرده و شورای راهبردی تشکیل داده است 
که هالل احمر نیز جزئی از آن شورا است. ما 
می توانیم با وزارت بهداشت در برخی از 
برنامه هایی که در این زمینه پیگیری می کنند، 
مشارکت داشته باشیم. البته ما بیشتر به عنوان 
کمک به وزارت بهداشت، در خدمت مردم 
نیست که بخواهیم کار  اینطور  هستیم و 
مشترکی را با هم انجام دهیم. اگر در جایی 
به خدمات هالل احمر نیاز باشد، مشکلی از 
بابت همکاری وجود نخواهد داشت کما 
اینکه در بحث کلینیک های ویژه در چند 
استان فعالیت مشترک با دانشگاه های علوم 
پزشکی داریم که خدمات به طور مشترک به 

مردم ارائه می شود.

خبر

3 طرح مهم حوزه بهداشت و درمان 
در اندیمشک به بهره برداری می رسد

قائم  مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت 
گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
»با پیگیری های صورت گرفته، 3 طرح حوزه 
بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک افتتاح 
می شود.«  مصطفی پریدار ظهر دیروز و پس از 
بازدید از طرح های نیمه تمام شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان اندیمشک در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار کرد: »امروز و با حضور جمعی 
از مسئوالن وزارت بهداشت و مسئوالن محلی و 
استانی، روند تکمیل و تجهیز امکانات و خدمات 
افزود:  بهداشتی شهرستان بررسی شد.« وی 
»بسیاری از طرح های عمرانی حوزه بهداشت و 
درمان شهرستان اندیمشک در سال های اخیر به 
دالیل مختلف نیمه تمام رها شده اند که در سفر 
امروز و پس از بررسی صورت گرفته، روند 
تکمیل و تجهیز این طرح ها مورد توجه و تاکید 
قرار گرفت.«  قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و 
منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
عنوان کرد: »یکی از این طرح ها، بیمارستان 24 
تخت خوابی بخش الوار گرمسیری اندیمشک 
بوده که تسریع تکمیل و تجهیز آن مورد توجه قرار 
گرفت و با پیگیری های صورت گرفته، این طرح 
بهداشتی نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری 
می رسد.« وی گفت: »همچنین در این سفر، روند 
تکمیل و بهره برداری از 2 خانه بهداشت کوی 
جمهوری اسالمی و کوی شهدای اندیمشک 
مورد بررسی قرار گرفت که این طرح ها نیز 
به زودی به بهره برداری می رسد.« پریدار بیان 
مختلف  بخش های  تجهیز  و  »تکمیل  کرد: 
بیمارستان امام علی )ع( شهرستان اندیمشک و 
توجه به رفع نیازهای این حوزه در بخش بستر 
بهداشتی و امکانات و اجرای طرح هتلینگ در 
این واحد بهداشتی از دیگر تصمیمات این سفر 
بوده است.« وی افزود: »تمام طرح های نیمه تمام 
شهرستان اندیمشک در بخش بهداشت و درمان 
تا اردیبهشت ماه امسال و کمتر از یک سال آینده به 

بهره برداری می رسد.«

 بالتکلیفی بیماران در ارائه خدمات توانبخشی در کشور 

اکثر خدمات توانبخشی تعرفه ندارند،  تعرفه دارها هم بیمه ندارند
یادداشت

افزایش پزشکان تمام وقت 
در بخش دولتی پس از طرح تحول سالمت

 محمد حاجی آقاجانی
معاون درمان وزیر بهداشت

یکی از موارد مهمی که در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی مطرح شد، بحث تمام وقت شدن پزشکان متخصص در 
بیمارستان  های دولتی بود که این یکی از دستاوردهای بزرگ برنامه تحول 
نظام سالمت است. امروز درصد پزشکان تمام وقت در بیمارستان های 
وزارت بهداشت از عدد 18 به 47 درصد رسیده است؛ 10 هزار پزشک 
متخصص نیز در بیمارستان های وزارت بهداشت با برنامه تحول نظام 

سالمت، تمام وقت شده اند.
اگرچه ماده 32 برنامه پنجم توسعه نیز بر تمام وقت شدن پزشکان تاکید 
دارد اما علیرغم این تاکید قانونی تا قبل از برنامه تحول نظام سالمت توفیق 

چندانی در این زمینه حاصل نشده بود.
با اجرای برنامه تحول نظام سالمت، در سال 93 میزان تمام وقتی پزشکان 
متخصص و فوق تخصص در بیمارستان های وزارت بهداشت به 38 
درصد و در سال 1394 به 47 درصد رسیده است و این در حالی است که 
قبل از اجرای برنامه تحول تنها 18 درصد پزشکان در بخش دولتی تمام 

وقت بودند.
در حال حاضر و در این قالب حدود 10 هزار نفر از پزشکان متخصص 
و فوق تخصص تمام وقت جغرافیایی صرفا در بیمارستان های وزارت 
بهداشت شاغل هستند و تمام وقت خود را در بخش دولتی صرف خدمت 
به هموطنان می کنند و در بخش خصوصی فعالیتی ندارند؛ افزایش میزان 
تمام وقتی پزشکان در بخش دولتی در راستای اهداف مهم برنامه تحول 

نظام سالمت بوده است و قطعا برکات فراوانی دارد.
تمام وقت شدن پزشکان در بیمارستان های دولتی مزایای زیادی دارد 
که یکی از آنها این است که حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه های 
سالمت با به کارگیری پزشکان تمام وقت جغرافیایی در کلینیک ها و 
بیمارستان های دولتی به دلیل تعرفه پایین دولتی و پوشش بیمه پایه میسر 

خواهد شد.
همچنین ارتقاء کیفیت خدمات درمانی با حضور پزشکان متخصص و 
فوق تخصص به صورت تمام وقت در بالین بیماران، اتاق عمل، اورژانس 
و بخش های بستری، به کاهش خطاهای پزشکی و افزایش ایمنی بیمار و 

ارتقاء مستمر کیفیت خدمات بالینی منجر می شود.

سپید: رئیس سازمان انتقال خون، سازمان متبوعش را متعهد 
به ریشه کنی هپاتیت در کشور دانست و گفت: »برنامه های 
مختلفی در راستای سالم سازی خون داریم تا از این طریق به 

جهان عاری از هپاتیت برسیم.«
علی اکبر پورفتح اهلل با بیان اینکه جهت  گیری اهدای خون 
براساس پایشی که ظرف 5 سال گذشته انجام شده، به سمت 
اهداکنندگان مستمر است، تصریح کرد: »بیش از 80 درصد 
موارد هپاتیت B و هپاتیت C از اهدا کنندگانی صورت گرفته 

که برای اولین بار اهدای خون انجام داده اند.«
وی با اشاره به اینکه در اهداکنندگان مستمر، کمتر از 5 درصد 
موارد هپاتیت B و C اتفاق افتاده، خاطرنشان کرد: »این رقم در 
اهداکنندگان با سابقه 15 درصد است. بنابراین اگر 25 درصد 
از اهداکنندگان بار اول را از چرخه اهدا حذف و اهدای خون 
به سمت اهداکنندگان مستمر حرکت کند، ضریب امنیت خون 
و امکان انتقال هپاتیت B بعد از انتقال خون به حداقل ممکن 

می رسد.«
پورفتح اهلل سرمایه گذاری روی جوانان برای اهدای خون را 
یکی دیگر از برنامه های خود برشمرد و تصریح کرد: »در ایران 
بر اساس برنامه کشوری واکسیناسیون، تمام کودکان متولد 
سال 1373 به بعد واکسن هپاتیت B را دریافت کردند. از 
آنجاکه این افراد نسلی عاری از هپاتیت B هستند، بنابراین 

اگر اهدای خون به سمت جوانان حرکت کند، می تواند باعث 
کاهش خطر هپاتیت B بعد از انتقال خون شود.«

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر 25 درصد از اهدا 
کنندگان، بار اول و 52 درصد از آنان، اهدا کنندگان مستمر 
هستند، خاطرنشان کرد: »مابقی نیز اهداکنندگان باسابقه 

هستند.«
رئیس سازمان انتقال خون با بیان اینکه امسال حدود 7 هزار 
اهدا کننده بار اول در استان کردستان داریم، اضافه کرد: »از 
ابتدای سال جاری خون اهدا کنندگان بار اول این استان را وارد 
چرخه مصرف برای بیمارستان ها و مراکز درمانی نکردیم. اما 
همه روندهای مرتبط با انتخاب اهدا کنندگان و نمونه برای 
آزمایش  از آنها دریافت می شود و 4 ماه بعد این افراد برای 
پیوستن به جمع اهدا کنندگان مستمر فراخوان می شوند. 
 B، اگرچه با این روند، حدود 7 هزار مورد تست های هپاتیت
C و HIV به حجم کاری سازمان در استان اضافه می شود، 
اما این نتیجه را هم خواهد داشت که از ابتدای سال بتوانیم 
خون هایی که در این استان آزاد می کنیم از اهدا کنندگان مستمر 

باشد.«
وی با تاکیدبر اینکه دومین پروژه در استان اردبیل اجرا 
می شود، گفت: »از آنجاکه امکان ارسال پالسما به خارج از 
کشور از خون های اهدایی بار اول وجود دارد، از این افراد 

خون دریافت، پالسمای آن جدا و به چرخه صنعت پالسما 
ارسال می شود، اما گلبول قرمز آن برای ذخیره بحران استفاده 
می شود و اگر دچار کمبود خون در مراکز درمانی شویم، از 

خون اهداکنندگان بار اول استفاده می کنیم.«
پورفتح اهلل اضافه کرد: »خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی 
صورت گرفته تا به حال موفق شدیم که از خون اهدا کنندگان 
بار اول در استان اردبیل استفاده نکنیم. بنابراین از ابتدای سال 
در 2 استان توانستیم خون را از اهدا کنندگان مستمر در اختیار 

قرار دهیم.«
وی با بیان اینکه بحث خودمراقبتی نیز جزء برنامه های 
سازمان انتقال خون برای آموزش اهداکنندگان قرار گرفته 
برنامه ای است که  است، خاطرنشان کرد: »خودمراقبتی 
سازمان بهداشت جهانی نیز آن را برای رسیدن به یک جامعه 
سالم توصیه می کند، اما خود مراقبتی در سازمان انتقال خون 
و اهدا کنندگان خون مفهومی خاص و ویژه  دارد. یعنی اهدا 
کننده عالوه بر خود، خود مراقبتی را برای گیرنده خون نیز 
انجام می دهد. بر همین اساس هم برنامه های متعدد خود 
مراقبتی، آموزش خود مراقبتی و پویش های خود مراقبتی را 
آغاز کردیم که نمونه آن را در آغاز هفته انتقال خون و در لیگ 
فوتبال مشاهده کردیم که ورزشکاران جوانان را دعوت به 

خودمراقبتی می کردند.«

تعـهد سازمـان انتـقال خـون به ریشه کنی هپـاتیت

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و 
عمومی از بهره برداری از 40 بیمارستان با مجموع 5700 تخت 
تا پایان دولت یازدهم خبر داد و گفت: »تحویل بیمارستان های 

تکمیل شده از هفته آینده آغاز می شود.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
ساخت  دست  در  بیمارستان   100 از  علیزاده  محمدجعفر 
با مجموع 24 هزار تخت در کشور خبر داد و گفت: »عالوه 
بر اعتبارات مصوب، امسال 500 میلیارد تومان از یک درصد 
مالیات بر ارزش افزوده به پروژه های بیمارستانی اختصاص 
پیدا کرد.« وی افزود: »طبق یک بررسی و برنامه ریزی فشرده 
تصمیم به بهره برداری از 40 بیمارستان با مجموع پنج هزار و 
700 تخت تا پایان دولت یازدهم گرفته شد که تحویل این تعداد 

بیمارستان ها به نوبت از هفته آینده آغاز می شود.«

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 5 بیمارستان آماده 
بهره برداری در ماه جاری است گفت: »بیمارستان 98 تختخوابی 
رباط کریم،  نفری  هزار   400 شهرستان  در  واقع  بهارستان 
گلستان،  استان  در  واقع  بندر گز  تختخوابی  بیمارستان 9۶ 
بیمارستان 150 تختخوابی بوکان، بیمارستان 35 تختخوابی 
کوه بنان و بیمارستان 220 تختخوابی مال خلیفه در شهرستان 
لردگان استان چهارمحال و بختیاری در این ماه به بهره برداری 

خواهند رسید.«
دولتی  تاسیسات  و  مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها 
و عمومی با اشاره به همکاری قابل توجه وزارت بهداشت 
»کمیته  کرد:  خاطرنشان  بیمارستانی  پروژه های  اجرای  در 
مشترکی برای بررسی روند ساخت بیمارستان ها تشکیل شده 
و امیدواریم با تخصیص اعتبارات، این گام بلند محقق شود؛ 

خوشبختانه روند تخصیص اعتبارات نیز تاکنون خوب بوده 
است.« علیزاده به معماری و ساخت بیمارستان ها اشاره کرد و 
گفت: »پروژه های مختلف از لحاظ تیپ های متفاوت همچون 
آموزشی و جنرال، متناسب با نیازهای هر منطقه و شهرستان 
طراحی می شوند. همچنین طراحی برخی از قسمت ها مانند 
اورژانس و بخش زایمان متناسب با نیاز روز دنیا مورد اصالح 

قرار گرفته و هم اکنون در حال اجرا هستند.«
طراحی  کتاب  در  مندرج  مطالب  اساس  بر  است،  گفتنی 
جهانی  سازمان  توسط  ابالغی  مقررات  برابر  بیمارستان 
از سه سیستم 4  از یکی  بیمارستان ها می توانند  بهداشت، 
مرحله ای، دو مرحله ای و یک مرحله ای برای طراحی یک 
فضای مناسب جهت یک زایشگاه استاندارد استفاده کنند. توجه 
به تعاریف هر یک از سه روش باال می تواند حداقل مشخصات 

مورد نیاز یک پالن کاربردی را به تیم طراحی ارائه دهد. البته 
در کشور ما از حدود ۶0 سال پیش، سیستم 4 مرحله ای برای 
مراکز زایمان انتخاب و اجرا شده است. علت آن هم نوع نیازها و 
میزان توانمندی های تکنولوژیکی آن زمان در اقصی نقاط کشور 
بوده است. همچنین بخش زایشگاه و بخش اورژانس باید حتی 
المقدور در کنار هم یا در یک طبقه واقع شوند و در صورت 
عدم امکان اجرای این موضوع، برای جبران قسمتی از این عیب 
دائم در بیمارستان، باید به وسیله آسانسورهای اختصاصی این 
نقص تا حدودی جبران شود. به خاطر داشته باشیم که زایمان 
یک عمل اورژانسی بوده و بیماران هم در اکثریت بیمارستان ها 
ابتدا به اورژانس مراجعه و از آنجا به زایشگاه منتقل می شوند. در 
عین حال در ساخت بیمارستان ها این نکته باید همواره در نظر 
باشد که ورودی از خیابان های شهری به اورژانس بیمارستان 
از دور مشخص و قابل رویت باشد و دسترسی به آن نیز برای 

تمامی مراجعان، راحت و در هر زمان امکان پذیر باشد.

بهره برداری از ۴۰ بیمارستان با مجموع ۵۷۰۰ تخت تا پایان دولت یازدهم گزارش خبری

 وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش به منظور ارائه 
گزارش در جلسات هفته آینده کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس حضور خواهند داشت.

 فریدون نوحی رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی تهران 
گفت: »سکته های قلبی، مغزی و بیماری های مادرزادی قلبی 
بحرانی  ایرانیان  عروق  و  قلب  وضعیت  که  شده اند  موجب 

شود.«

گفت:  بهداشت  وزارت  اعتباربخشی  و  نظارت  مدیرکل   
»باید استانداردهای جدید را به بیمارستان ها آموزش دهیم و 
رئیس بخش ها هم به آن اعتقاد داشته باشند تا به تدریج خطاها 

کاهش یابد.«

 رئیس سازمان انتقال خون ایران از اهدای 2 میلیون و 100 
هزار واحد خون توسط مردم ایران در سال گذشته خبر داد.

 ناصر محمد پور رئیس بخش جانوران سمی و تولید پادزهر 
انستیتو رازی ضمن تکذیب واردات واکسن فلج اطفال هندی 

به کشور گفت: »انستیتویی شبیه رازی را در هند بنا کرده ایم.«

نظام  سازمان  شورای عالی  عضو  طاهرخانی  داریوش   
پزشکی کشور معتقد است که مافیای دارویی کشور، امکان 
بیمه ای در رجوع به طب  برخورداری مردم از حمایت های 

سنتی را بسیار دشوار نموده اند.

 رضا اشک فرماندار بم گفت: »مناطق حاشیه نشین به عنوان 
کانون دغدغه های بهداشتی محسوب می شوند.«

 دبیرکل خانه پرستار با اشاره به وضعیت نابسامان پرستاران 
بخش  خواندن  »غیرحاکمیتی  می گوید:  خصوصی  بخش  در 
درمان در شرایطی که آحاد مردم توان پرداخت خدمات گران 

بخش خصوصی را ندارند، خطرناک است.«

اخبار کوتاه



 مینا دارابی

در پی صدور مجوز انجام سونوگرافی برای متخصصان 
زنان و زایمان  و دریافت وجه به شرط گذراندن دوره های 
نامه ای  در  رادیولوژی  بورد  هیئت  اعضای  تکمیلی، 
اعتراضی به وزیر بهداشت، نسبت به تصمیم گیری بدون 

نظرخواهی از اعضای بورد معترض شدند.
انجام سونوگرافی از سوی متخصصان زنان و اعتراض 
مداوم متخصصان رادیولوژی نسبت به تداوم این روند 
موضوع جدیدی نیست. اعتراضاتی که درباره این موضوع 
مطرح شد، زمانی اوج گرفت که وزارت بهداشت در 
بخشنامه ای به دانش آموختگان فوق تخصص پریناتولوژی 
این اجازه را داد که سونوگرافی را خودشان انجام دهند.
اواخر دی ماه سال گذشته برخی از رادیولوژیست ها 
برای رساندن صدای خود مقابل وزارت بهداشت تجمع 
کردند. تجمعی که با برخورد تند و بی سابقه از سوی 
ستاد به پایان رسید و به نوعی نقطه پایانی شد برای 
بود  چندی  که  معترض  گروه های  مکرر  تجمع های 
حضور مقابل وزارت بهداشت را به عنوان یک راهکار 

برای طرح اعتراض خود برگزیده بودند. 
رادیولوژی  انجمن  رئیس  شکوهی،  جالل  حاال 
می گوید:»اعضای بورد به این موضوع اعتراض دارند 
که شاید این استدالل که چون انجمن های علمی سازمان 
مردم نهاد هستند از آنها نظرخواهی نمی شود، پذیرفتنی 
باشد اما چرا به نظرات اعضای بورد که از سوی وزارت 
بهداشت برگزیده شدند توجهی نمی شود؟  چگونه ممکن 
است درمورد این رشته و سیاست های مربوط به این 
رشته از برترین های این رشته نظرخواهی نشده است.«

او اضافه می کند: »برخی پیشنهاد استعفا از هیئت 
بورد را مطرح کردند اما درنهایت قرار شد از وزارت 
بهداشت سوال شود که اگر نیازی به وجود اعضای 

بورد نیست، این موضوع را اعالم کنند.«

هیئت بورد چه وظایفی دارد؟
مسئولیت اصلی اعضای هیئت بورد به عنوان مجمعی 

از برگزیدگان و پیشکسوتان هر رشته تحصیلی در 
حوزه پزشکی، طراحی سؤاالت آزمون هاست. اگرچه 
که هیئت بورد از طرف وزارتخانه برای نظارت هم به 
برخی مراکز اعزام می شوند اما این کار جزو وظایف 
آنها به عنوان اعضای هیئت بورد نیست بلکه آنها تنها 
به عنوان مسئول دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی 

اعزام می شوند.
برنامه  تدوین  زمینه  در  که  اقداماتی  همه  اگرچه 
آموزشی و تغییرات محتوایی صورت می گیرد، از سوی 
دبیرخانه انجام می شود. اما از اعضای هیئت بورد، تنها 
نظرخواهی می شود و این یعنی تصمیم نهایی بر عهده 

اعضای دبیرخانه است.
علی رغم آنکه  رادیولوژیست ها اولین بار در دی ماه 
سال گذشته،  مخالفت خود را به مسئوالن وزارت بهداشت 
اعالم کرده بود اما این بار در نامه ای به شخص وزیر 
بهداشت از او پرسیدند »این گونه به نظر می رسد که از 
نظر برخی مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، وجود هیئت بورد رادیولوژی به عنوان مرجع 
طرف مشورت در تصمیم گیری های مرتبط با این رشته 

مورد وثوق و بلکه موردنیاز نیست. این در حالی است 
که در فقره مربوط به انجام سونوگرافی توسط متخصصان  
پریناتولوژی شخص حضرتعالی تایید فرمودید که نامه 

مربوطه بدون کارشناسی ابالغ شده است.«

نیازی به نظرخواهی نبود
حسن امامی رضوی، قائم مقام وزیر بهداشت در 
امور دانشگاه های در جواب به اینکه چه پاسخی برای 
سوال مطرح شده از سوی اعضای هیئت بورد رادیولوژی 
دارید، می گوید: »آنچه پیش آمده موضوع جدیدی نیست 
آموزشی  دوره  این  برای  و  زمانی  مقطع  این  در  که 
پیش آمده باشد که بخواهیم از اعضای بورد نظرخواهی 
کنیم. این موضوع در مدت طوالنی مورد بحث بوده 
و ابعاد زیادی دارد. هیئت بورد رادیولوژی هم نظرات 
خودش را در مقاطع مختلف داده و از نظراتشان هم 

استفاده شده است.«
او اضافه می کند: »با توجه به اینکه وظیفه وزارت 
جمع آوری  از  بعد  است،  سیاست گذاری  بهداشت 

اظهارنظرها تصمیم گیری می کند.«

رئیس دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
می گوید: »فرض کنید آخرین باری که بورد رادیولوژی 
و انجمن نظرات خود را به وزیر بهداشت به صورت 
کتبی و شفاهی اعالم کردند، زمانی بود که وزارت 
بهداشت درمورد انجام سونوگرافی از سوی فلوشیپ 
ستادی  مسئوالن  داشت.  بخشنامه ای  پریناتولوژی 
اعتراض ها را شنیدند اما این به این معنا نیست که 
ازنظر کارشناسی مورد  همه نظراتی که مطرح شد، 

قبول وزارت بهداشت باشد.«
نظرات  این سوال که  به  پاسخ  امامی رضوی در 
اعضای هیئت بورد اصوالدرچه مواردی پرسیده می شود، 
می گوید: »در زمینه هایی که نیاز باشد نظرات اعضای 
هیئت بورد را سوال می کنیم. درمورد تدوین برنامه های 
آموزشی از اعضای تمام بوردهای تخصصی نظرخواهی 
کردیم اما درمورد این موضوع نیازی به نظرخواهی 
نبوده است. چون سونوگرافی در برنامه آموزشی زنان 
وجود دارد. حاال ما یک دوره تکمیلی در کنار این دوره 
آموزشی برای متخصصان زنان تعیین کردیم. این که 

دیگر نظرخواهی نمی خواهد.«
وی اضافه می کند: »زمانی که برنامه آموزشی گروه 
زنان نوشته می شد هم از اعضای هیئت بورد رادیولوژی 
نظرخواستیم. شاید آنها در آن زمان هم مخالف بوده 
باشند اما قرار نیست ما حتما نظر آنها را اجرا کنیم. 
درهرحال امروز هم در برنامه آموزشی زنان که مصوب 
چند سال پیش است، واحد سونوگرافی وجود دارد 
و این دوره تکمیلی برای افزایش توانمندی آنها قرار 

داده شده است.«
به گفته قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها، 
مهم ترین کار دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی 
کار  طریق  از  کوریکولوم  تهیه  بهداشت،  وزارت 
پیچیده  و  زمان بر  بسیار  آن هم  که  است  کارشناسی 
هم هست. »این اتفاق درمورد رشته رادیولوژی هم 
افتاده است. البته ممکن است برخی دوستان بگویند 
با این موضوع موافق نیستند. اما نظر آنها برای وزارت 

بهداشت الزام آور نیست.«

شفا آنالین: دادیار دیوان عالی کشور گفت: »قانون برای پزشکانی 
که مرتکب تخلفات متعدد می شوند 1 تا 3 سال حبس در نظر 

گرفته است.«
محمدعلی اسفنانی افزود: »بر اساس قانون مجازات اسالمی، 
اگر پزشکی در اثر بی احتیاطی یا رعایت نکردن مبانی علمی، 
موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شود مجازات حبس از یک 

تا سه سال برای وی تعیین شده است.«
اسفنانی تصریح کرد: »وزارت بهداشت و درمان هم به استناد 
نوع تخلفات پزشک و تعدد خطاهای پزشکی، می تواند پروانه 

پزشک را باطل کند.«

امامی رضوی: در مورد این تصمیم نیازی به نظرخواهی از هیئت بورد نبوده است
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آموزش

 نظام پرستاری

ایسنا: معاون آموزشی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه برنامه تحول 
در آموزش پزشکی را به طورجدی دنبال خواهیم کرد گفت: »اجرای 
موفق این برنامه ها نیازمند عزم ملی و همکاری تمامی نهادها اعم از 
دولتی و غیردولتی است و باید این تعامل صورت بگیرد.« باقر الریجانی 
با اعالم این مطلب اظهار کرد: »از سال گذشته رویکرد جدیدی در 
حوزه آموزش علوم پزشکی ایجادشده بر این اساس برنامه های تحول 
و نوآوری در آموزش که در راستای ارتقای پاسخگویی به نیازهای 
نظام سالمت کشور باشد نیز تدوین و در دست اجرا است.« وی 
در ادامه بابیان اینکه برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم 
پزشکی ماهیتی فراگیر دارد تصریح کرد: »اجرای این برنامه ها نیازمند 
عزمی ملی است و الزم است تمامی نهادها اعم از دولتی و غیردولتی 
در این امر مشارکت کنند.« معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره 
به نقش توسعه ای انجمن های علمی گروه پزشکی در توسعه آموزش 
علوم پزشکی به عنوان نهادهای دانش محور غیردولتی گفت: »بر همین 
مبنا برای تدوین برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 
ازجمله محورهایی که موردتوجه قرارگرفته تعامل سازنده وزارت 
بهداشت با این انجمن ها و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه موجود 
در اعتالی آموزش عالی سالمت کشور است. امیدواریم بتوانیم زمینه 
نقش آفرینی انجمن های علمی گروه پزشکی کشور را در زمینه های 

مختلف مرتبط با حوزه سالمت ایجاد کنیم.«

کار  پیشنهاد  از  کشور  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس  تسنیم: 
پرستاران ایرانی در خارج از کشور خبر داد.

علی محمد آدابی با اشاره به پیشنهاد رئیس جمعیت هالل احمر 
برای به کارگیری پرستاران کشورمان در بیمارستان ایرانیان دوبی 
امارات اظهار داشت: »طی جلسه ای که با مسئوالن هالل احمر 
مورد  که  کردند  مطرح  را  پیشنهاد  این  ضیایی  دکتر  داشتیم 

استقبال ما نیز قرار گرفت.«
جزئیات  تشریح  با  کشور  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
طرح اعزام پرستاران ایرانی برای فعالیت در بیمارستان هالل 
احمر کشورمان در امارات عنوان کرد:» در وهله نخست طرح 
اعزام پرستاران در مدت زمان 3 و 6 ماه را در نظر داریم تا 
پرستاران از این فرصت کاری مناسب بهره مند شوند و دلیل 
به  پرستاران  که  است  این  نیز  ماه   6 تا   3 زمانی  مدت  این 
کشور برگردند تا از تجربه و پتانسیل آنان برای بیمار ایرانی 

بیشتر استفاده شود.«
بیمارستان ایرانیان دوبی در امارات زیر مجموعه هالل احمر 
کشورمان با قدمت بیش از 40 سال بزرگترین بیمارستان ایران 

در دنیا به حساب می آید.

اجرای تحول در آموزش پزشکی 
نیازمند عزم ملی

ایجاد فرصت کاری برای پرستاران 
در دوبی

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

3 سال زندان برای پزشکان متخلف

سپید: عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بابیان 
اینکه در تمام دنیا از هر 100 عمل جراحی شاید 2 
تا 3 مورد با مشکل مواجه شود، خاطرنشان کرد:» از 
 هر 100 نسخه پزشکی نوشته شده نیز ممکن است 
1 تا 2 مورد به عللی چون بدخطی، حساسیت و غیره 
بیمار را دچار عارضه کرده و با مشکل مواجه کند.« 
ایرج خسرونیا ادامه داد:»متأسفانه با بروز مسائل 
مالی و چشم و هم چشمی ها، رابطه  بین بیماران و 
جراح  به مجرداینکه  و  شده  دچار خدشه  پزشکان 
راجع به عمل جراحی با بیمار صحبت کند، اولین 
مسئله طرح مبلغ پرداختی است این در حالی است 
که پرداخت چنین مبالغی باید بر عهده سازمان های 

بیمه گر باشد.«
به گفته خسرو نیا »ساالنه 800 میلیون کار پزشکی 
در ایران انجام می شود، بر طبق آمار جهانی اگر از 
با مشکل مواجه شود،  این تعداد 100 هزار مورد 
طبیعی است اما آمارها در ایران حاکی از آن است 
که شکایت ها بسیار کم و حدود 5 هزار شکایت در 
پزشکی قانونی و 10 تا 15 هزار مورد شکایت نیز در 
نظام پزشکی وجود دارد که این مهم نشان از رضایت 
مردم از پزشکان نسبت به سایر کشورها و خوی و 

انسانیت باقیمانده از گذشته است.«
ادامه  ایران  داخلی  متخصصان  انجمن  رئیس 
داد:»هنرمند زمانی به عنوان استاد تلقی می شود که 
بتواند ضمن نشان دادن هنرهای خود، جامعه اطراف 
خود را به خوبی راهنمایی و ارشاد کند، یک پزشک نیز 
زمانی استاد لقب می گیرد که با مردم خوش اخالق باشد، 
اقتصاد مردم را در نظر بگیرد، بامهارت کار پزشکی 
خود را انجام دهد و همه جوانب را در نظر گیرد.«

 
ضرر کمپین خطای پزشکی به بیماران 

او با اشاره به تشکیل کمپین خطای پزشکی از 
روی احساسات و سیاسی شدن آن با گذشت زمان 
عنوان کرد:»متأسفانه برخی گروه ها جوانان را علیه 
جامعه پزشکی تحریک می کنند درحالی که جامعه 
پزشکی هم جزو همین جامعه ایرانی هستند و تفاوتی 

با دیگران ندارند.«
رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران پزشکان را 
نیز چون دیگر افراد جایز الخطا برشمرد و گفت:»صرف 
پزشک بودن دلیل نمی شود که این قشر عاری از هر 
خطا اشتباه باشند یا در صورت بروز خطا، اشتباه آن ها 
در جامعه بزرگ نمایی شود چراکه برخی خطاها را 

نمی توان پیش بینی یا از آن جلوگیری کرد.«
به گفته وی ایجاد عارضه برای پزشک مهم نیست 
از عارضه  بیمار پس  به  پیگیری و رسیدگی  بلکه 
حائز اهمیت بوده تا بیمار بتواند بهبودی کامل خود 

را دوباره بازیابد. 

میدان داری ریش سفیدان هنری در صورت 
احراز قصور

باید  هنری  ریش سفیدان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
میدان داری کرده و در صورت احراز قصور موضوع را 
قانونی پیگیری کنند،  گفت:»طرح مسائل در رسانه ها 

جز ضرر به مردم فایده دیگری ندارد.«
رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران با اشاره به 
اینکه حدود 45 تا 47 درصد پرونده ها به تبرئه پزشک 
می انجامد، عنوان کرد:»به این معنا که شخص شاکی 
نمی داند چرا شکایت کرده و تنها با تصور اینکه پزشک 
اشتباهی را مرتکب شده، از پزشک خود شکایت کرده 

و در پایان نیز رأی به برائت پزشک داده می شود.«
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه ریش سفیدهای 
جامعه پزشکی و هنرمندان باید به گونه ای رفتار کنند 
که تلطیفی بین این دو گروه ایجاد شود، تصریح کرد: 

این دو گروه نخبه و مورد اعتماد مردم هستند و برای 
ارتقای سطح فکری، اجتماعی، علمی و غیره باید 

دست به دست هم داده و باهم کمک کنند.
عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ عنوان 
کرد:»زمانی که بین این دو گروه اختالف باشد، با لطبع 
به کل مسائل مملکتی و فرهنگی لطمه وارد می شود 
و اگر بخواهیم مرتب نقاط ضعف گروه مقابل را 
به رخ بکشیم، جز اینکه خود و کشور را تضعیف 
کنیم، نتیجه دیگری نخواهد داشت. من به عنوان یک 
پزشک و دوستدار آقای کیارستمی درخواستم این 
است که ریش سفیدهای هر دو گروه در محیطی 
صمیمی باهم به گفتگو نشسته و مشکالت موجود 

را برطرف کنند.«

از هر 100 جراحی 2 تا 3 مورد با مشکل مواجه می شودگزارش دو
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حسین بحیرایی
تحلیلگر حوزه سالمت 

در این گیرودار شبکه های اجتماعی و هجوم پیام های تبلیغاتی 
و خبری، چند روزی است که تصویری با نام کارآفرینان پیشرو 
گوشی به گوشی می چرخد، تصویر بزرگانی همچون عالی نسب، 
آزمایش، خلیلی و...که باعث افتخار هر ایرانی است که در زمان 
خود برند ملی ایران را ارتقا دادند و مصرف کننده با خیالی آسوده 
این کاالها را خریداری می کرد، تذبذب مفید بودن ورود به بخش 
صنعت یا کشاورزی می تواند همچنان محل بحث اقتصاددانان 
و تولیدکنندگان و دیگر صاحب نظران باشد، اما ورود به بخش 
خدمات و تولید در حوزه سالمت مقدمات کارآفرینی و ایجاد 

شغل است.
نیازهای برآورده نشده و خلق نیازهای جدید همچنان می تواند 
دو عامل اصلی و نیروی محرکه این چرخه باشد، به بیان ساده تر 
شاخص های سالمت هنوز پایین تر از استانداردهای منطقه ای و 
بین المللی است و ظرفیت خالی این بخش می تواند در قسمت 

داروها، اقالم پزشکی و دیگر تجهیزات افزایش یابد.
اما راه حل چیست؟ برای عبور از این دوره گذار و اثبات داشتن 
مزیت رقابتی در این عرصه، شاید در یک فاصله چندساله نیاز 
به همکاری با کشورهایی باشد که در تولید و خدمات خوشنام 
هستند و این فرصت مغتنم است تا با همکاری های دوطرفه و 
استفاده از نام ایران در کنار کشورهایی مثل ژاپن، آلمان، ایتالیا، 

فرانسه و...آب رفته را برگرداند.
داشتن محصول مشترک ایران و هر کشوری که با تکنولوژی 
موج چهارم تولید یا خدمت ارائه می دهد، مقدمه برای انتقال 
تکنولوژی و دانش برای احیای برند ملی است. متأسفانه این 
خوبی  شروع  آن که  علی رغم   خودروسازی  بخش  در  تجربه 
از  و شیرینی  تجربه خوب  دهه های گذشته  ایرانیان  و  داشت 
محصوالت مشترک ایران و کره جنوبی و ایران و فرانسه و آلمان 
و ...داشتند، ولی سیاست های غیرحرفه ای با عنوان خودکفایی و 
قطعه سازی های غیراستاندارد این تجربه را تا حدودی به بیراه برد، 
اگرچه تالش می شود تا با عقد قراردادهای جدید با کشورهای 

فرانسه و آلمان در مسیر درست قرار بگیرد.
داشتن محصول مشترک  ایران و کشور ثانی در حوزه سالمت، 
هم در بخش دارو و هم در قسمت تجهیزات و اقالم پزشکی به 
الزامات حقوقی و استاندارهای بین المللی نیاز دارد و این مسئله 
می تواند این آسیب را کمتر کند، توجه به دانشجویان خبره و 
المپیادی و محققین شرکت های دانش بنیان یکی دیگر از الزامات 
این راه است. در حال حاضر بسیاری از اختراعات ثبت شده و 
محصوالت معرفی شده به ستاد نانو، قابلیت رقابت با کاالهای 
رقیب اروپایی را دارد و تالش های قابل تقدیری در این زمینه 
انجام شده است که نیاز به حمایت سرمایه گذاران، تجویز پزشکان 
و در نهایت خرید یا قبول خدمت توسط مصرف کنندگان دارد.
مثال  به طور  باشد،  طریق  چند  به  می تواند  دولت  حمایت 
وضع قوانین و مقررات متناسب در جهت تالش برای معرفی 
این محصوالت یا اعطای مشوق های صادراتی برای محصوالتی 
که ثبت اختراع شده اند یا با تکنولوژی نانو یا بیوتکنولوژی تولید 
یعنی  باشد،  استاندارد  ارتقای  می تواند  قوانین  می شوند. وضع 
زمانی که محصولی با تکنولوژی باالتر تولید می شود، قوانینی 
وضع شود تا محصوالت بی کیفیت و وارداتی بدون استاندارد 

قابل خریداری نباشند و در کوتاه مدت حذف  شوند.

حوزه سالمت الگویی برای احیای 
برند ملی

مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص افزایش مصرف بالنکیت در نان های سنتی شهر تهران، هشدار داد. احمد 
جنیدی جعفری در خصوص افزایش مصرف بالنکیت )جوهر قند( در نمونه برداری های صورت گرفته از نان های سنتی در استان تهران 
هشدار داد و گفت: »بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 2۶28، استفاده از بالنکیت در تهیه نان های سنتی اعم از لواش، تافتون، بربری و 
سنگک ممنوع است.« وی افزود: »بعضی نانوایی های شهر تهران، به منظور تسریع در کوتاه شدن فرآیند تولید و جبران نقایص ناشی از عدم 
تخمیر طبیعی به مصرف مواد شیمیایی چون جوش شیرین، بالنکیت )جوهر قند( و نمک طعام اضافی برای کاهش سیالیت گلوتن و افزایش 

مقاومت خمیر حاصل از گندم آلوده به آفت سن و سفیدتر شدن نان روی می آورند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه سفیدی بیش ازحد نان ها حکایت از مصرف بالنکیت در تهیه آن دارد، 
گفت: »باقی مانده بالنکیت مصرف شده در نان، بعد از ورود به دستگاه گوارش موجب از بین بردن پرزهای معده و روده و در درازمدت 

ممکن است باعث بروز سرطان دستگاه گوارش شود.«
جنیدی در ادامه به مضرات استفاده از بالنکیت اشاره کرد و گفت: »استنشاق مستقیم بالنکیت موجب تحریک سیستم تنفسی، پوستی 
و چشمی نانوایان شده و موجب بروز بیماری دیابت از طریق بلوک کردن هورمون های بدن به ویژه انسولین در مصرف کنندگان نان های 

حاوی بالنکیت می شود.«
وی در خصوص بهترین و مناسب ترین شیوه تهیه نان های مسطح مانند لواش، تافتون و بربری گفت: »مناسب ترین و بهترین شیوه تهیه 
نان انجام عمل تخمیر بیولوژیک است که موجب تغییرات بسیار مطلوبی در ویژگی های حسی، شیمیایی، فیزیکی و ارزش غذایی نان می شود 

و موجب افزایش قابلیت هضم نان و جذب مواد معدنی خواهد شد.«

مهر: کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو، نسبت به مواد مصرفی در تهیه شکالت ها، توضیحاتی ارائه داد. زهره پوراحمد گفت: »هنگام 
تهیه شکالت حتما به قسمت مواد متشکله آن توجه شود و با دیدن کلمه CBS یا روغن جانشین کره کاکائو بدانید که در این فرآورده  از 

مشتقاتی استفاده شده است که شاید برای سالمتی مضر باشد.«
وی افزود: »شکالت فرآورده ای است که باید در تهیه آن از کره کاکائو استفاده شود. کره کاکائو طی چندین مرحله فرآیند از دانه کاکائو 

استخراج می شود.«
پوراحمد گفت: »عمده اسید چرب شکالت، اسید چرب استئاریک است که تقریبا خنثی است.«

کارشناس ارشد تغذیه اداره  نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: »در شکالت 
بیش از 18 درصد کره کاکائو باید استفاده شود و با توجه به نوع محصول تولیدی، از پودر کاکائو، شیر خشک، شکر، مغزهای خوراکی 

و... استفاده می شود.«
پوراحمد اظهار کرد: »آنچه اهمیت دارد، لزوم استفاده از کره کاکائو است و تولید شکالت با کره کاکائو فرآیند پیچیده و ظریفی است 
و مستلزم تکنولوژی و دانش فنی است و در حال حاضر نکته قابل توجه این است که قیمت کره کاکائو و تکنولوژی استفاده از آن برخی 
تولیدکنندگان را به تولید محصولی شبیه به شکالت ولی با استفاده از روغن جانشین کره کاکائو که برای قلب و عروق مضر است، ترغیب 
می کند.« وی با بیان اینکه این محصول ارزان تر و بسیار ساده تر تهیه می شود، توصیه کرد: »هنگام تهیه شکالت حتما به قسمت مواد متشکله 
آن توجه شود و با دیدن کلمه CBS یا روغن جانشین کره کاکائو بدانید که در این فرآورده  از مشتقاتی استفاده شده است که شاید برای 

سالمتی مضر باشد  و با دانش و آگاهی نسبت به خرید اقدام کنید.«

مهر: یک فعال حوزه تولید داروهای بایوتک؛ معتقد است گاهی شاهد مقوله »تولید نمایی« در محصوالت حوزه 
بیوتکنولوژی دارویی هستیم و همین امر به بی اعتمادی جامعه پزشکی منجر می شود.

امیر فرشچی، یکی از مشکالت صنعت بیوتکنولوژی دارویی در ایران را شکاف دانش بین تولیدکنندگان و 
متخصصان صنعت بیوتکنولوژی دارویی و سازمان های مربوطه در این حوزه عنوان کرد 
و افزود : »به رغم رشد دانش بیوتکنولوژی دارویی در ایران توسط تولیدکنندگان و ارائه 
محصوالت بیوسیمیالر با کیفیت شبیه محصول برند خارجی، این دانش در ارگان ها و 
سازمان های مرتبط با این حوزه به خوبی رشد نکرده است که موجب شکافی تأثیرگذار می شود.«
وی ادامه داد: »این مسئله به عدم درک صحیح ارزش افزوده این دانش در کشور منجر 
شده است. به این معنی که تولیدکنندگانی که این دانش را بومی کرده اند همواره دچار 
چالش هایی با این ارگان ها هستند، مثل ارگان های مرتبط با سیاست گذاری، قیمت گذاری، 

صادرات، گمرک و...«
این فاصله  بردن  بین  از  تنها راه  تولید  ارتقای فرهنگ  فرشچی گفت: »در راستای 
تقویت ابزارهای نرم افزاری، سخت افزاری و نیز دانش کارشناسان درگیر این حوزه است.«

این فعال حوزه فناوری دارویی، راستی آزمایی تولید و اعتمادسازی برای مصرف کننده و متصدیان حوزه سالمت 
کشور را بسیار مهم دانست و توضیح داد: »راستی آزمایی تولید در شرکت های مدعی تولید توسط ارگان های 
نظارتی قدرتمند نکته بسیار حیاتی است که باید برای جلب اعتماد نظام سالمت کشور و مصرف کننده ها از 

یک سو و امنیت سالمت کشور از سوی دیگر موردتوجه قرار گیرد.«
وی ادامه داد: »متأسفانه گاهی شاهد مقوله »تولید نمایی« در محصوالت حوزه بیوتکنولوژی 
دارویی هستیم و همین امر به بی اعتمادی جامعه پزشکی نسبت به مصرف این قبیل 
محصوالت تولید داخل منجر می شود. گاهی این مسئله آب گل آلودی ایجاد می کند که 

صرفاً فرصت ماهیگیری به برخی سودجویان را می دهد.«
فرشچی در خصوص اقدامات وزارت بهداشت تصریح کرد: »وزارت بهداشت می تواند 
کمیته راستی آزمایی تولید محصوالت بیوتکنولوژی دارویی را ایجاد کند و حتی می تواند 
از مشاورین متخصص »بدون تضاد منافع« داخلی و خارجی کمک بگیرد. آنچه مسلم 
است متصدیان حوزه سالمت کشور منتظر هستند تا جواب روشن و قابل اعتمادی در 

این خصوص بگیرند.«

تبعات»تولید نمایی« در صنعت بیوتکنولوژی دارویی 

مراقب »شبه شکالت ها« باشیدجوهر قند نان های سنتی پایتخت باالست

 فاطمه انصاری
 

سپید: فردی که مبتال به بیماری نادر است، بیماری 
مزمن، پیشرفت کننده و بسیار دردآوری دارد مهم ترین 
خدمتی که می توان به این بیماران کرد، رساندن به 
موقع دارو است. با این حال در سال های اخیر ایران 
از سوی کشورهای اروپایی تحریم شده بود که تاکنون 
گشایشی آنچنانی در این بعد صورت نگرفته و تالش 
مسئولین برای رفع تحریم ها هنوز به سرانجام نرسیده 
است. حاال تحریم ها و مسائل سیاسی مهم ترین درد 
این بیماران شده اند و آنها چشم انتظارند تا بشنوند 
که تحریم هایی که در خصوص داروهای آنها وجود 
دارد برداشته شده و آنها بتوانند این داروها را به موقع 

و با قیمت مناسب تهیه کنند.
حسین نجمی، یکی از اعضای هیئت مدیره بنیاد 
بیماری های نادر به خبرنگار سپید می گوید: »در حال 
حاضر اولویت برنامه ریزی های این بنیاد برای برداشتن 
بیشتر  آینده هرچه  تا در  تحریم هایی دارویی است 
آنها  بیماران کشور در دسترس  نیاز  داروهای مورد 

قرار بگیرد و مشکالت شان رفع شود.« 
در  روزها  این  بیماران،  این  نیاز  مورد  داروهای 
دسترس نیست. این داروها زمان زیادی طول می کشد تا 
وارد کشور شوند و زمانی که به دست بیمار می رسند، 
قیمت باالیی دارد. او درباره مشکالت کنونی بیماران 
نادر توضیح می دهد: »باید بتوان تعامالتی ایجاد کرد تا 
در آینده داروهای بیماران نادر آسان تر در اختیارشان 
قرار گیرد و هم بتوان ارزان تر باشد. مشکل عمده در 
حوزه دارو قیمت باال و زمان دسترسی به آن است 
که علتش تحریم و مشکالت بانکی است که هنوز 

وجود دارد.«

از تحریم دارو تا آزمایش گران قیمت
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر نیز در مصاحبه های 
اخیر خود درباره مشکالت عدیده بیماران نادر گفت: 
»تاکنون ۶000 نوع بیماری نادر در جهان ثبت شده 
و 200 نوع آن شیوع باالیی دارد. کما اینکه 58 نوع 
بیماری نادر در ایران شناسایی شده است. در حال 
حاضر ما 4 یا 5 نوع بیماری داریم که ساختارشان با 
بیماری های نادر متفاوت است و بیش از 3 هزار شعبه 
نیز در رابطه با بیماری های خاص فعالند و تفاوتشان 

در کارکرد جهانی و ملی آنهاست.«
علی داوودیان معتقد است که مسئله تحریم داروها 
عمده ترین مشکالت بیماران نادر است. او با انتقاد 
از تحریم های دارویی که علیه ایران انجام می شود، 
گفت: »بیماران ما چه گناهی دارند که به دلیل شرایط 
سیاسی باید در تحریم باشند و داروها و غذاهای خاص 

مورد نیازشان را در دسترس نداشته باشند. پانسمان 
بیماران EB که در اروپا 100 هزار تومان است در 
ایران بین 500 تا 700 هزار تومان هزینه بر می دارد. 
در این راستا ما از این هیئت اروپایی می خواهیم که 
صدای ما را به اتحادیه اروپایی بیماران نادر ببرند.«

البته نمی توان از گران بودن آزمایش های ژنتیکی نیز 
غافل بود. داوودیان افزود: »85 درصد بیماری های نادر 
ریشه ژنتیک دارند و 80 درصد مبتالیان آنها کودکانند.  
بحث غربالگری در کسانی  که ابتدای زندگی هستند 
این  انتقال  این جهت که عامل  از  بسیار مهم است 
بیماری ها ژن معیوب است که اکثرا متعلق به آقایان 
نوزادان  تولد  از  می توان  آزمایش ها  این  با  و  است 

معیوب پیشگیری کرد.«
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر به مشکالت ناشی 
یا  ایران  انجام برخی تست های ژنتیکی در  از عدم 
گرانی آنها اشاره کرد و گفت: »بر این اساس بنیاد 
بسته  قرارداد  آلمان  در  شرکتی  با  نادر  بیماری های 
با  را  بیماران مان  ژنتیکی  بتوانیم تست های  تا  است 
به  البته  دهیم،   انجام  آنجا  در  تخفیف  درصد   20
دنبال انجام تست های ژنتیکی رایگان برای بیماران 
نادر هستیم و یکی از اهداف مان در دعوت این هیئت 

از اروپا همین موضوع است.«
همچنین نجمی، یکی از اعضای هیئت مدیره در 
خصوص اقدامات برای انجام این آزمایش ها در ایران 
توضیح می دهد: » زمینه های انجام این آزمایش ها در 

ایران وجود دارد و بنیاد بیماری های نادر با همکاری 
شرکت های پیشرفته آلمانی تالش می کند تا امکانات 
تشکیل یک آزمایشگاه ژنتیکی پیشرفته را فراهم کند. 
در صورتی که این آزمایشگاه بتواند کار خود را شروع 
نیازی که قبال به اروپا و  کند اکثر تست های مورد 
مراکز پیشرفته ارجاع داده می شدند، در ایران انجام 

خواهند شد.«

تفاهمی برای رفع تحریم ها
با تالش هایی که در کشور صورت گرفت نمایندگانی 
از اتحادیه اروپایی بیماران نادر به ایران آمدند. دنیس 
کاستلو، یکی از اعضای یوروردیز با بیان اینکه اتحادیه 
بیماری های نادر اروپا با بنیاد بیماری های نادر ایران 
اهداف مشترکی دارند، در خصوص تفاهم نامه با ایران 
»در حال حاضر می توانیم  به خبرنگار سپید گفت: 
پیش بینی کنیم که خواسته های مشترکی مانند برگزاری 
مشترک روزهای جهانی وغیره با بنیاد بیماری های نادر 
در مجامع بین الملل داریم بنابراین ما می توانیم صدای 
بیماران نادر ایرانی را در جامعه بین الملل منعکس کنیم. 
همچنین پیش بینی می کنم که فعالیت های مشترک و 
مستقیمی برای تشخیص و درمان بیماری های نادر 
خواهیم داشت. امیدوارم در آینده نزدیک ببینیم که 
این همکاری ها شروع شود. در حال حاضر نیاز است 

که کارهای فنی را انجام دهیم.«
او با تاکید بر اینکه بیماران نادر به امید به زندگی 

نیاز دارند، توضیح داد: »با گسترش فعالیت ها، می توان 
به تشکیل انجمن ها توجه بیشتری داشت تا بتوان امید 
بیماران را افزایش داد.. به هرحال بیماران به مراقبت، 
اقدامات روزانه ای که  تشخیص و درمان بر اساس 
باید انجام بشود، احتیاج دارند. این مشخص است که 
خیلی از خدمات در ایران انجام می شود اما باز هم 
نیاز است تا در ارتباط با تحریم ها و مشکالت ایجاد 
شده کمک کنیم. باید مشکالتی که در اثر تحریم ها 
به وجود آمده از بین برود و به همین جهت از سوی 
این  باهم  تا  ارائه مستندات داریم  به  نیاز  ایرانی ها  

مشکالت را بیان و رفع کنیم.«
اروپایی  اتحادیه  نماینده   رنیه  پاتریک  همچنین 
بیماری های نادر اروپا به خبرنگار سپید با بیان اینکه 
انتظار نداشته وضعیت ایران با وجود تحریم ها، بهتر از 
بسیاری از کشورها باشد، گفت: »ایران سالیان پیش در 
زمینه پزشکی بسیار پیشرفته تر از غرب بوده  و پیشینه 
قابل قبولی دارد اما مسائل سیاسی به ضرر این کشور 
تمام شده است و ما متواضعانه هرکاری که از دستمان 

بربیاید برای تعامل بیشتر با ایران انجام می دهیم.«
نادر  بیماری های  بنیاد  بر اساس گفته مدیرعامل 
اروپایی  اتحادیه  نادر در  بیماری های  بخش فارسی 
»قرار است  او گفت:  نادر تشکیل می شود.  بیماران 
در فدراسیون بیماری های نادر زبان فارسی به عنوان 
هشتمین زبان مطرح شود تا به بیماران فارسی زبان 

خدمات خاص داده شود.«

تفاوت هزینه پانسمان بیماران EB در ایران و اروپا 400 تا 600 هزار تومان است

انعکاس جهانی صدای بیماران نادر ایرانی
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فراکسیون امید نخستین گام 
را در برنامه ششم برمی دارد

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با تاکید 
بر عملکرد منسجم این فراکسیون، نسبت به 
پیوستن دیگر نمایندگان مجلس به جمع یاران 
امید اظهار امیدواری کرد. بهروز بنیادی که 
از پزشکان اصالح طلب راهیافته به مجلس 
دهم است؛ در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، 
با تاکید بر نقش تعیین کننده شورای مرکزی 
فراکسیون امید در پیشبرد اهداف فراکسیونی و 
با اشاره به تکمیل این شورا در روزهای اخیر 
اعالم کرد: »شورای مرکزی از سویی به عنوان 
مشورتی  بازوی  و  سیاست گذاری  شورای 
هیات رییسه اقدام می کند، از دیگرسو به عنوان 
اصالح طلبان  مجموعه  میان  ارتباطی  کانال 
استان ها و هیات رییسه و اعضای فراکسیون 
امید و اصالح طلبان داخل مجلس نقش آفرینی 
برگزاری چندین  به  اشاره  با  می کند.« وی 
جلسه شورای مرکزی در هفته های گذشته، 
چند  این  برگزاری  نتیجه  »در  شد:  یادآور 
جلسه، همدلی و انسجامی که مّد نظر همه 

بود، حاصل شده است  فراکسیون  اعضای 
و تالش ما این است که پیرو میثاقی که در 
جریان انتخابات با مردم داشتیم، برنامه هایی 
را که وعده شده به انجام برسانیم.« عضو 
شورای مرکزی فراکسیون امید خاطرنشان 
امید  فراکسیون  جدی  گام  »نخستین  کرد: 
برای تحقق اهداف و برنامه ها در موضوع 
برنامه ششم توسعه برداشته خواهد شد و در 
این راستا، بنا داریم با برگزاری جلسه های 
کارشناسی، در مسیر چگونگی تصویب این 

برنامه تاثیرگذار باشیم.« 

مجلس بهداشت  کمیسیون  اقدام 
روستاییان و  عشایر  برای 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم 
همچنین با اشاره به ارجاع قانون مستمری 
از  کمیسیون،  این  به  عشایر  و  روستاییان 
تالش خود و دیگر اعضای فراکسیون امید 
به  برای  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  در 
نتیجه رساندن این قانون خبر داد و گفت: 
خوشبختانه جلسه های خوبی در این راستا 
برگزار شد و امیدواریم پس از انجام آخرین 
این طرح را  چکش کاری ها در کمیسیون، 
بیاوریم که درصورت تصویب،  به صحن 
و  روستاییان  برای  را  خود  گام  نخستین 
این  در  که  داشت  برخواهیم  عزیز  عشایر 
صورت، کمک قابل توجهی در راستای بهبود 
وضعیت معیشتی این عزیزان می شود.« وی 
همچنین در واکنش به افزایش فعالیت های 
سیاسی احمدی نژاد و احتمال حضور مجدد 
او در عرصه انتخابات، گفت: »فکر می کنم 
تنور  گرم کننده  به عنوان  احمدی نژاد  آقای 
پایان  تا  قطعا  و  می شود  وارد  انتخابات 
در  و  داشت  نخواهد  حضور  رقابت  در 
زمان مناسب، فرد دیگری معرفی می شود. 
احمدی نژاد با وجود این که سعی دارد جامعه 
است  مشخص  عملکردش  کند،  گمراه  را 
و دستش نزد مردم رو شده و خوشبختانه 
و  نخبگان  تا  روستاها  دورترین  در  مردم 
شیوه های  با  خوبی  به  جامعه  روشنفکران 
احمدی نژاد آشنا هستند و به خوبی می دانند 
نوع  مشکالت،  از  برون رفت  حل  راه  که 

نیست.« احمدی نژاد  عملکرد 

انتقاد وکیل بابک زنجانی از افشای مطالب محرمانه
وکیل بابک زنجانی از وکالی شرکت ملی نفت جهت رسانه ای کردن توافق محرمانه ای که در جریان سفر هیأتی 
از شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به یکی از کشورهای خارجی در راستای تالش برای تسویه حساب  و 
پرداخت بدهی های بابک زنجانی صورت گرفته بود، انتقاد کرد و گفت: »به نظر می رسد که در برخی این اراده 
وجود دارد که اجازه ندهند این پرونده به سرانجام برسد.« رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا 
مدعی شد: »پس از صحبت های انجام شده، بارها تأکید شد که این گفت وگوها و توافقات صورت گرفته باید 
محرمانه بماند؛ ولی در تاریخ دوم مردادماه مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت مصاحبه ای را انجام داد. 
در همان مقطع من به مقامات مسئول و مافوق ایشان در شرکت ملی نفت این موضوع را اطالع 
داده و تأکید کردم که بیان این اطالعات به روند کار و پیشبرد پرونده ضرر می رساند. ولی متأسفانه 
باز هم دیروز )سه شنبه( یکی دیگر از وکالی شرکت ملی نفت ایران مصاحبه ای را با یکی از 

خبرگزاری های داخلی انجام داده و مطالبی را که قرار بوده محرمانه باشد علنی کرده است.«

امکان حضور آلترناتیو در کنار روحانی؟
محمود صادقی، عضو هیات رئیسه فراکسیون امید، با تاکید بر اینکه »روحانی بهترین گزینه برای 
انتخابات 96 است«، درعین حال گفت: »می توان به این سناریو هم فکر کرد که عیبی ندارد برخی 
آلترناتیوها در کنار ایشان مجال بروز و ظهور داشته باشند.« وی افزود: »راهبرد اصلی اصالح طلبان 
در انتخابات 96 باید همان راهبردی باشد که در انتخابات 92 و 94 بوده و ادامه یابد و برای 
انتخابات سال آینده به این راهبرد نیاز داریم. اگرچه شخصا معتقد هستم که نباید فضا و عرصه 
را از اکنون تنگ کرد که عده ای نتوانند عرض اندام کنند. به هرحال، دموکراسی وجود دارد 
و باید حداقل کسانی که آمادگی دارند و برخی از این شخصیت ها بتوانند بروز و ظهور 
داشته باشند، اما درعین حال، کاندیدا و گزینه اصلی ما آقای دکتر روحانی است. 
اصولگرایان در حال حاضر گزینه خاصی را تا این لحظه معرفی نکرده اند و 

اگر بخواهیم عینی نگاه کنیم، دستشان خالی است.«

تجلیل قاسم سلیمانی از تشکیل لشکر مبارزان افغان
خبرگزاری تسنیم دیروز گزارشی از دیدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، با خانواده شهدای گردان فاطمیون منتشر 
کرد و گزارش داد و نوشت که این لشکر با محوریت رزمندگان جهاد افغانستان و برای مقابله با تروریست های تکفیری 
تشکیل شده است. بنابراین گزارش، اخیرا خانواده علیرضا توسلی )فرمانده فاطمیون با نام جهادی »ابوحامد«( مالقاتی با 
سردار قاسم سلیمانی داشته اند. سلیمانی در بخشی از این دیدار گفته است: »فاطمیون یک کوثر، یک خیر ارزشمند نه تنها 
برای مسلمانان در اینجا، بلکه برای کل جهان اسالم است. این اقدام اثر فوق العاده ای داشت که در حال حاضر برخی تأثیر 
این نیرو را نمی فهمند؛ اما بعدا تأثیر آن را در دفاع از جهان اسالم متوجه می شوند. مجاهدت های رزمندگان 
فاطمیون هم در جبهه های نبرد خیلی اثرگذار است هم تأثیرات فراتری دارد و کار از این مجاهدت ها 
هم جلوتر رفته است. فاطمیون منشأ تحول در جامعه ما هم شدند. در حال حاضر برآوردها به گونه ای 
شده است که در منطقه، آدم احساس می کند یک پیروزی فوق العاده ای برای جریانات اسالم گرا و 

نیروهای مقاومت به دست آمده که محدود به حفظ قداست حرم های مبارک و مطهر نیست.«

خبرسازان

مجلس

شهرداران شهرهای بزرگ 
با رای مردم انتخاب می شوند؟

در روزهای گذشته بحث انتخابات شوراهای شهر 
بیش از هر زمانی مورد توجه فعاالن سیاسی قرار 
گرفته است. برخی نمایندگان که حضور خود را 
در مجلس حاصل عملکرد شورای نگهبان در 
ردصالحیت رقیبان می بینند، با طرح موضوع سپردن 
تایید صالحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر 
به شورای نگهبان، دوست ندارند چیزی از زحمت 
این شورا کم نشود. محمدجواد کولیوند، رییس 
اصولگرای کمیسیون شوراهای مجلس دهم، یکی 
از همین افراد بود که در رقابت های کرج در حالی 
به پیروزی رسید که بیشترین ردصالحیت نسبت 
به تعداد نمایندگان در این حوزه انتخابیه رخ داده 
بود. سلیمی نماینده سمیرم نیز از حوزه ای وارد شده 
که بیشترین رای را در انتخابات 84 و 92 به سبد 
اصالح طلبان ریخته بود. حاال هر دو این افراد به 
دنبال سپردن بررسی صالحیت انتخابات شوراها به 
شورای نگهبان هستند. با این حال، قاسم میرزایی، 
عضو فراکسیون امید، این اقدام را نادرست خوانده 
بوده و گفته بود که نحوه برگزاری و برگزارکنندگان 
انتخابات در قانون اساسی مشخص شده است 
و اعمال تغییر در جزییات مختلف برگزاری این 
انتخابات باید در قالب مصوبه های جدید به تصویب 
برسد و در شرایط فعلی، اعمال تغییر در قانون 
برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بعید 
به نظر می رسد. ضمن اینکه در قانون نیز برگزاری 
انتخابات شوراهای شهر و روستا و نظارت بر 
نحوه برگزاری آن برعهده مجلس و کمیسیون 
شوراها و امور داخلی کشور گذاشته شده است. 
صحبت های چند روز گذشته عباسعلی کدخدایی، 
سخنگوی شورای نگهبان، نشان می دهد شورای 
نگهبان آمادگی چنین مسئولیتی را ندارد. او گفته بود: 
»قوانین انتخاباتی ما امروزه تا حدودی کارآیی خود 
را از دست داده و تا زمانی که نظام جامع انتخاباتی 
تدوین نشود، این مشکالت می تواند استمرار یابد 
و در مواقع مختلف مطرح شود، بنابراین باید هرچه 
زود تر قانون جامع انتخابات تدوین شود تا مشکالت 
انتخابات حل شود.« کدخدایی گفته بود بود که 
بررسی صالحیت چندین هزار نفر در چند روز 
ممکن نیست. از سویی دیگر، آیت اهلل احمد جنتی 
نیز از تخلفات انتخاباتی گالیه کرده بود و گفته 
بود: »امکان بررسی صالحیت این همه نامزد در 
انتخابات وجود ندارد.« اینک و درحالیکه کمتر از 
یک سال به انتخابات مجلس و شورای شهر باقی 
مانده، مجلس فرصت کمی دارد تا برای انتخابات 
پیش روی شوراها برنامه ریزی کند. از سوی دیگر، 
خبرگزاری ایلنا دیروز در گزارشی از احتمال انتخاب 
مستقیم شهرداران شهرهای بزرگ توسط مردم خبر 
داد. این خبرگزاری یادآور شد که خاتمی در آخرین 
روزهای ریاست جمهوری خود، پیشنهاد داده بود 
که انتخاب شهردار شهرهای بزرگ با رای مستقیم 
مردم انجام شود. آنچه در آن زمان توسط خاتمی 
پیشنهاد شد، البته در جهان بی سابقه نبود؛ در فرانسه 
نیز انتخابات شهرهای پاریس، لیون و مارسی با 
سایر شهرها تفاوت دارد. در این کشور بر اساس 
قانون در کمون هایی که کمتر از 35۰۰ نفر جمعیت 
دارند، اعضای شورای شهرداری در انتخاباتی دو 
مرحله ای )شبیه انتخابات مجلس در ایران( انتخاب 
می شوند اما در شهرهایی که بیش از 35۰۰ نفر 
سکنه دارند، لیست های انتخاباتی تنظیم می شود 
که مردم به لیست ها رای می دهند. عزل و نصب 
کارمندان شهرداری، تصویب بودجه شهرداری و 
حتی مدیریت جنگل ها و مراتع و تصمیم های 
مربوط به شهرداری و سندیکاها برعهده شورای 
شهرداری است و شهردار فقط مجری تصمیم های 
شورای شهر و  مسئول تامین آرامش، امنیت و 
سالمت است. در حقیقت شهرداری نماینده قانونی 
دولت است که بر حسن اجرای قوانین در حوزه 

مسئولیت خود نظارت می کند.

گزارش سیاسی روز

احکام  در  دیروز  رئیس جمهور،  روحانی،  حسن 
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  روسای  جداگانه ای 
سازمان امور اداری و استخدامی را منصوب کرد. 
احکام صادره از سوی روحانی، به معنای احیای 
این دو سازمان مهم دولتی پس از 16 سال است. 
در دولت دوم خاتمی، سازمان برنامه و بودجه و 
سازمان امور اداری و استخدامی با یکدیگر ادغام 
و تحت عنوان سازمان واحدی به عنوان سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی درآمدند. سازمان جدید اما 
در دوران احمدی نژاد و در شرایطی که درآمدهای 
افسانه ای نفتی بیش از 8۰۰ میلیارد دالری نصیب 
کشور شده بود، در تیرماه سال 1386 توسط وی 
منحل شد و به جای آن، دو معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی رئیس جمهور تشکیل شده بود و ادارات استانی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی به واحدهای کوچکی 
ذیل استانداری ها فروکاسته شد. اما با روی کار آمدن 
دولت یازدهم، آبان ماه سال 1393 شورایعالی اداری 
با موافقت اعضای وقت با احیای سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور موافقت کرد. حال، پس از این 
تحوالت دیروز حسن روحانی که یکی از شعارهای 
خود را در انتخابات ریاست جمهوری احیای سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی قرار داده بود؛ گامی پیش 
برداشت و الگوی قدیمی و موثرتر دو سازمان جداگانه 
برنامه وبودجه و امور اداری و استخدامی را احیا کرد. 
در این جهت، روحانی دیروز در حکمی محمدباقر 
نوبخت را به عنوان »معاون رئیس جمهور و رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشور« و جمشید انصاری 
را به عنوان »معاون رئیس جمهور و رییس سازمان 
اداری و استخدامی کشور« منصوب کرد. انصاری از 
استانداران نزدیک به سیدمحمد خاتمی و مدیرعامل 
بنیاد باران بود که در دولت روحانی استانداری زنجان 
را برعهده داشت. عضو شورایعالی اداری کشور 
به عنوان صاحبنظر به انتخاب سید محمد خاتمی، 
عضو شورای تدوین برنامه سوم توسعه و دبیر شورای 
اصالح ساختار کشور، مدیر عامل بنیاد باران، نماینده 
زنجان در مجلس هشتم و استاندار زنجان از جمله 

سوابق انصاری بوده است. 

پس لرزه فیش های حقوقی؟
خبر احیای سازمان های امور اداری و استخدامی 
و برنامه و بودجه اوایل تیرماه در رسانه ها منتشر 
و اعالم شد که این موضوع در شورایعالی اداری 
تصویب شده است. بنابر تحلیل های رسانه ای، یکی از 
دالیل عمده تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی 
ضعف ساختاری و نظارت بر اجرای قوانین در 
دستگاه ها و نهاد های دولتی عنوان شده است که 
پاداش های  افشای فیش های حقوقی کالن و  با 
نجومی برخی مدیران نمایان شد. پیش از این در 
18 تیرماه امسال، اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری، طی نامه ای به حسن روحانی درباره 
حقوق های نجومی، گزارش کمیته ویژه ای را که 
بعد از ابالغ رئیس جمهور و به دستور جهانگیری 
به منظور بررسی همه جانبه مساله فیش های حقوقی، 
زمینه ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده 
بود به اطالع رئیس جمهوری رساند. جهانگیری 
پس  و  انحالل  موضوع  به  نامه  این  بند 12  در 
از آن احیای دوباره سازمان مدیریت برنامه ریزی 
اشاره کرد و نوشت: »انحالل سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و کاستی در نقش آفرینی سازمان 
امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام 
آن کاهش یافت نیز مورد تاکید است و ضروری است 

ماموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به 
واحدی مستقل با سطح سازمانی تاثیرگذاری محول 
شود.« به موجب قانون تشکیل سازمان امور اداری و 
استخدامی، این سازمان در زمان دولت میرحسین 
موسوی به جای شورایعالی اداری کشور وابسته به 
نخست وزیری تأسیس شد که پس از بازنگری 
ریاست جمهوری  زیرمجموعه  قانون اساسی، 
قوانین  اجراء  حسن  در  »مراقبت  گرفت.  قرار 
و  وزارتخانه ها  در  استخدامی کشور  مقررات  و 
مؤسسات دولتی«، »دادن دستورهای الزم درباره 
نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور 
به منظور ایجاد هماهنگي«، »رسیدگی به شکایات 
استخدامی مستخدمین رسمي«، »انجام مطالعات و 
تحقیقات الزم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و 
نظرهای مشورتی به دولت«، »اداره امور بازنشستگی 
مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران«، »اداره امور 
استخدامی مستخدمین آماده به خدمت« و »اظهارنظر 
درباره مقررات استخدامی مؤسسات دولتی خارج 
از شمول این قانون« از مسئولیت های اصلی سازمان 

اداری و امور استخدامی بوده است.

بازگشت سازمان 68 ساله
اما سازمان برنامه و بودجه، سازمانی قدیمی تر و 
موثرتر است که به ویژه در تحوالت اقتصادی و 

اجتماعی ایران در نیم قرن گذشته تاثیرات مهمی 
داشته است. سازمان برنامه و بودجه در سال 132۷ 
با وظیفه برنامه ریزی و نظارت توسعه ای و راهبردی 
نظام اقتصادی و اجتماعی کشور راه اندازی شد و 
تحت نظر یک شورایعالی، یک هیئت نظارت و یک 
مدیرعامل فعالیت می کرد. این سازمان در 1۷ تیر 
13۷9 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تشکیل 
دادند. این سازمان جدید نیز در 18 تیر 1386 با 
ادغام با چند معاونت ریاست جمهوری عمال منحل 
شد. چهره هایی چون ابوالحسن ابتهاج، صفی اصفیا، 
محمد مهدی سمیعی، خداداد میرزا فرمانفرمائیان 
و عبدالمجید مجیدی از مدیران شاخص سازمان 
برنامه وبودجه قبل از انقالب و علی اکبر معین فر، 
عزت اهلل سحابی، موسی خیّر، محمدتقی بانکی، 
مسعود روغنی زنجانی، حمید میرزاده، محمدعلی 
نجفی و محمدرضا عارف رؤسای این سازمان بعد 
از انقالب بوده اند. با ادغام دو سازمان و تشکیل 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، محمد ستاری فر و 
سپس، حمیدرضا برادران شرکا در کابینه خاتمی 
عهده دار این مسئولیت شدند. مسئولیتی که با احیای 
دوباره سازمان برنامه وبودجه، اینک برعهده محمدباقر 
نوبخت قرار گرفته است تا این سازمان در 68 سالگی 

خود، دوباره متولد شود.

احیای دو سازمان مهم دولتی پس از 16 سال
رئیس جمهور محمدباقر نوبخت و جمشید انصاری را 

به عنوان روسای سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی منصوب کرد

»بحث های جدی اصالح طلبان برای انتخابات از نیمه دوم امسال 
آغاز می شود و بعید می دانم تا پایان شهریور کار زیادی در این 
مورد انجام شود. اما بعد از شهریور و در مهرماه کارها را شروع 
رئیس  موسوی الری،  عبدالواحد  را  مطلب  این  کرد.«  خواهیم 
خاتمی،  دولت  کشور  وزیر  و  اصالح طلبان  مشاوران  شورای 
دیروز اعالم کرد و گفت: »در جلسات اصالح طلبان در خصوص 
انتخابات ریاست جمهوری بحث هایی مطرح شده و تبادل نظر 
به صورت جدی در  انتخابات هنوز  اما کار  صورت می گیرد. 
دستور کار اصالح طلبان قرار نگرفته است.« وی در گفت وگو 
با خبرگزاری ایلنا ادامه داد: »اصالح طلبان قبل از ورود به فاز 
انتخابات  به  باید نگاهی  انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 
و  باشند  داشته  انتخابات مجلس 94  و  ریاست جمهوری 92 
نقاط قوت و ضعف کار خود را ارزیابی کنند و با دست پر برای 
انتخابات 96 آماده شوند برای همین عجله برای ورود عملیاتی 
و اجرایی در انتخابات نباید وجود داشته باشد تکیه اصلی باید 
روی وحدت و انسجام و همفکری مجموعه های داخل در جریان 
اصالحات باشد که بتوانند کار خود را پیش ببرند.« وزیر کشور 
دولت اصالحات در مورد ارزیابی خود از سبد رای روحانی 
گفت: »هنوز زود است بخواهیم در این مورد ارزیابی کنیم این 
مساله به موضوعات مختلفی بستگی دارد گشایش معیشت مردم، 
باز شدن زمینه های اشتغال، همدلی و وحدت حامیان دولت در 
این زمینه نقش دارد.« موسوی الری در مورد حمایت اصولگرایان 

از روحانی خاطرنشان کرد: »جریان اصولگرا به قدری متشتت 
است که بعید می دانم بتوانند خود را منسجم کنند و به نتیجه و 
نظر واحدی برسند. فاصله های اصولگرایان به حدی زیاد است 
محال  آینده  انتخابات  در  خاصی  فرد  روی  اجماع  امکان  که 
است.« وی در پاسخ به این سئوال که »اتاق های فکر علیه دولت 
چقدر جدی است و آیا می تواند انتخابات آینده را تحت تاثیر 
قرار دهد؟«، گفت: »جریان رقیب قاعدتا برای انتخابات فعال 
می شود. در این راستا هم از ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده 
می کنند. بنابراین، اتاق های فکر و برنامه ریزی علیه دولت به نظرم 
نه آنچنان غیرقابل قبول و نه خیلی عجیب است. این عده از 
ابتدای شکل گیری دولت یازدهم با آن مخالف بودند و در مساله 
برجام و خیلی موضوعات دیگر عدم همراهی خود با دولت را 

نشان دادند و به این کار هم ادامه می دهند. دولت باید در داخل 
خود قدرتمند حرکت کند و نیروهای قدرتمند خود را بیشتر 
بکار گیرد و در مقابل، افراد ضعیف را جابه جا کند دولت باید 
نوعی نوسازی و بازسازی تشکیالتی داشته باشد و با انسجام و 
نشاط بیشتر کارها را پیش ببرد در این صورت اتاق های تخریب 

علیه دولت خیلی موثر نخواهد بود.« 

مخالفان نمی توانند روی فیش های حقوقی مانور بدهند
تاثیر فیش های حقوقی در  ادامه در خصوص  موسوی الری در 
انتخابات یادآور شد: »فیش های حقوقی ربطی به دولت ندارد. این 
فیش ها نه فقط در دولت بلکه در قوه قضاییه و مجلس و نهادهای 
دیگر هم بوده است. این پدیده ای بوده که در همه ساختارهای 
نهادهای نظام وجود داشته و دارد دولت هم مثل سایر نهادها با این 
مشکل روبرو بوده است روحانی هم با این موضوع برخورد کرده، 
البته ممکن است بگوییم در شیوه برخورد می شد بهتر عمل کرد. 
امیدواریم در دستگاه های دیگر هم با این پدیده برخورد شود.« وی 
افزود: »فکر نمی کنم جریان رقیب برای انتخابات ریاست جمهوری 
سال آینده بتواند روی موضوع فیش های حقوقی خیلی مانور دهد 
چون خود آنها هم در نهادهای خود با این پدیده مواجه هستند 
و همه باید برای ایجاد عدالت در دریافت ها دست به دست هم 
دهند تا این مشکل حل شود. اگر گروهی بخواهد این مساله را 

سیاسی کند، این مشکل همچنان باقی خواهد ماند.«

آغاز فعالیت اصالح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری از مهرماه
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اطالعات  مدیرکل  محزون،  علی اکبر    
اینکه  بابیان  کشور  ثبت احوال  سازمان 
اعالم  را  کشور  در  طالق  آمار  ازاین پس 
نمی کنیم، گفت: »آمار طالق به اندازه کافی 
بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی را 
دوا نمی کند.« وي با اشاره به اینکه یکی از 
به خانواده ها  آمار اطالع رسانی  بیان  دالیل 
درباره اتفاقات در سطح کالن است، عالوه 
که  می شوند  متوجه  خانواده ها  آن  بر 
تصمیم های فردی آنان چه تأثیری می تواند 
کرد:  تصریح  بگذارد،  کشور  وضعیت  بر 
و  یابند  اطالع  آمار  از  باید  »برنامه ریزان 
می توانند اقدامات عملی را بر اساس آمار 
در دستور کار خود قرار دهند. تاکنون در 
هشدار  کافی  به اندازه  طالق  آمار  زمینه 

داده شده است.«

 میثم مظفر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
خودرو  دستگاه   200 ورود  از  تهران  شهر 
هیوندا اکسنت که دارای استاندارد یورو 5 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  به  هستند 
پایتخت خبر داد و گفت: »در حال حاضر 17 
هزار تاکسی فرسوده در شهر تهران وجود 
دارد که از این میان 6300 دستگاه متعلق به 
خودرو پیکان است.« به گفته وي، محاسبات 
نشان می دهد که هر خودروی پیکان روزانه 
10 کیلوگرم و ساالنه 3600 کیلوگرم ذرات 
به  گفت  می توان  که  می کند  تولید  آالینده 
ازای فعالیت هر تاکسی پیکان ساالنه 23 تن 

آالیندگی تولید می شود.

اداره  رئیس  بازگیر،  محمدحسین   
در  اینکه  بابیان  تهران  شهر  محیط زیست 
شهری همچون تهران که روزانه 7 هزار تن 
زباله خانگی، 50 هزار تن نخاله ساختمانی 
و 90 تن پسماند بیمارستانی تولید می کند، 
فرا  کار  »برای مدیریت پسماند یک  گفت: 

بخشی نیاز است.«

  مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه ریزی 
با  اینکه  بابیان  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد 
آب  تبخیر  میزان  و  آب  کم  عمق  به  توجه 
قسمت  شهریور  پایان  تا  می رود  انتظار 
قابل توجهی از دریاچه که عمدتًا در جنوب و 
دارد،  کمی  عمق  و  است  دریاچه  حاشیه 
خشک شود، گفت: »مقدار تبخیر تقریبًا یک 
متر در سال است، مقدار آبی که امسال ارتفاع 
کم عمق  مناطق  در  بوده  گرفته  خودش  به 
ما  پس  بوده  سانتی متر   60 حدود  حداکثر 
انتظار داریم قسمت قابل توجهی از دریاچه 
که عمدتًا در جنوب و حاشیه دریاچه قرار 

دارد تا پایان شهریور خشک شود.«

چشمان معصومه 
به قلب های شماست

معصومه 10 سال دارد. او از حدود دوماهگی 
با بیماری کبدی درگیر بوده است. بیماری که 
به تدریج در سالیان باعث از بین رفتن کبد او و 
وخامت حالش شده است. تا جایی که به تشخیص 
پزشکان متخصص معصومه نیاز به عمل پیوند کبد 
دارد. خانواده اش تا پنج سالگی پیگیر درمانش 
بودند تا اینکه در پنج سالگی معصومه برای پیوند 
کلیه به شیراز می روند اما مشکالت و هزینه های 
درمان، پروسه را متوقف می کند و معصومه تا حاال 
که 10  ساله است با این بیماری دست وپنجه نرم 
می کند. شکم معصومه آب آورده و چشمانش 
کامال زرد است. جثه اش شبیه دختران 7 ساله 

است. خارش شدید دارد و حالش وخیم است.
معصومه حدود سه هفته پیش به جمعیت امام علی 
)ع( معرفی شد. در حال حاضر به همت اعضای 
جمعیت امام علی )ع( معصومه و خانواده اش 
در شیراز اقامت دارند و پیگیری مراحل درمان 
معصومه شروع شده است. این پیگیری ها شامل؛ 
انجام آزمایش ها، تهیه ی دارو و تمامی اقداماتی 
پیوند  عمل  برای  آمادگی  جهت  به  که  است 
وضعیت  دلیل  به  خانواده  اما  است  موردنیاز 
معیشتی و مالی نامناسب خود قادر به تأمین هزینه 
این پیگیری ها و همچنین اقامت خود در شیراز 

نیستند.
از شما مردم و خیرین گرامی تقاضا داریم که در 
صورت تمایل برای کمک به تأمین هزینه های 
درمانی و معیشتی معصومه و خانواده او با شماره 

تلفن 88930816 تماس بگیرید.
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در جنگل های شمال
 فرمانده انتظامی شهرستان شفت از کشف بیش از 

1/5 تن چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی صداقت در تشریح جزئیات این 
خبر گفت: »در پی کسب اخباری مبنی بر قاچاق 
چوب های جنگلی، پیگیری موضوع در دستور کار 
مأموران این فرماندهی قرار گرفت و مأموران در 
حین کنترل وسایل نقلیه عبوری به یک دستگاه 
خودروی نیسان مشکوک که پس از توقف آن در 
بازرسی از این خودرو تعداد هشت اصله درخت 
آزاد با وزن بیش از یک و نیم تن کشف و ضبط 
کردند.« او بابیان اینکه یک مرد 54 ساله در این 
پرونده دستگیر شد، ادامه داد: »بعد از تشکیل 
پرونده این فرد برای سیر مراحل قانونی به مقام 

قضایی معرفی شد.«

خبرخوان پیشنهادات عجیب وغريب جديدي فرياد چمران را درآورددرنگ

40 هزار چك وصول نشده وبال گردن مديريت شهري تهران

جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران که در 
آستانه آغاز تعطیالت تابستاني پارلمان شهري 
شورا  رئیس  از سمت  سنت شکنی  با  پایتخت 
برگزار شد، مملو از اتفاقات بي بدیل در طول 
عمر 18 ساله پارلمان تهران بود. جلسه اي که 
در ابتدا با اعالم نام شاگرد اول هایي که به موقع 
در صحن حاضرشده بودند آغاز شد و در پایان 
رسید.  پایان  به  شورا  رئیس  فریادهاي  با  نیز 
فریادهایي که براي اولین بار از سمت مهدي 
کشتي گیر  رفتارهاي  به  اعتراض  در  چمران 
باسابقه در صحن شورا طنین انداز شد و همه 
اعضا و حضار را براي دقایقي به سکوت و حتي 

تعجب وا داشت.
 چراکه برخالف شناخت اهالي ساختمان بهشت 
از رئیس شورا، وي هم زمان با رأی گیری الیحه 
تسهیالت تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری 
میکروفن  با  جدیدی  عباس  که  زمانی  تهران، 
بعد  کرد،  به صحبت  شروع  بلندبلند  خاموش 
این عضو را  پیاپي، بی نظمی هاي  از تذکرهاي 
برنتابید و با عصبانیت به جدیدی تذکر داد و 
بچه بازی  انگار  اما  شوراست؛  »اینجا  گفت: 
شده است.« فریادهایي که از یک سو هم زمان با 
برگزاري دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورا 
بارها تکرار شدند و از سوي دیگر در کمتر از 
یک سال باقیمانده از عمر شورا نشان از ریشه 
اختالف اعضا با یکدیگر دارد و روزبه روز نیز 

شدت دامنه این اختالفات گسترده تر مي شود.

 شهرداری و 40 هزار فقره چک 
وصول نشده

در  بارها  اعضاي شورا  روز گذشته  درحالی که 
خصوص تذکرات به یکدیگر اعتراض مي کردند و 
هرکدام صحت گفته هاي یکدیگر را در تذکراتشان 
زیر سؤال مي بردند، علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون 
الیحه  بررسي  روند  در  شورا  برنامه وبودجه 
تسهیالت تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری 
تهران اعالم کرد که شهرداری تهران 39 هزار و 
855 فقره چک به مبلغ 617 میلیارد تومان دارد 
که همگي طلب هایي است که باید از سمت مردم 
پرداخت شود. وي بابیان اینکه مبلغ جرائم دیرکرد 
1100 میلیارد تومان است، تصریح کرد: »سه سال 
است که شهرداری دیگر از مردم چک دریافت 
نمی کند و بانک شهر این چک ها را از مردم می گیرد 
و در قبال آن وام برای پرداخت بدهی به مردم 
می دهد؛ اما هنوز میزان چک هایي که از سال 70 
تا 82 از مردم دریافت شده به اضافه چک هاي 
سال هاي پس از 82 تاکنون به قدری قابل توجه 
است که نیاز به تخصیص تسهیالت تشویقي دارد 
تا هرچه زودتر وصول شوند.« وي بابیان اینکه 
براي وصول این مطالبات پیشنهادشده است که 
مناطق یک تا هشت و 22 حدود 50 درصد تخفیف 
و در مناطق جنوب شهر نیز 70 درصد تخفیف داده 
شود، خاطرنشان کرد: »کل جرائم دیرکرد نوسازی 
168 میلیارد تومان بوده است که 98 میلیارد تومان 

تخفیف داده می شود.«

مديريت  گردن  وبال  چک ها  معضل   
شهري

در  نیز  تهران  شهرداری  برنامه ریزی  معاون 
اینکه چک های  بابیان  این الیحه  بررسي  ادامه 
شهرداری تهران وبال گردن مدیریت شهری شده 
است، اعالم کرد که بالغ بر 39 هزار قطعه چک 
داریم که 23 هزار فقره آن مربوط به قبل از سال 
82 است. چک هایی که امروز به معضلی برای 
شهرداری تهران بدل شده است. ناصر امانی با 
اشاره به اینکه برای اولین بار است که طی سه 
سال اخیر چنین الیحه ای به شورا آورده شده 
است، تصریح کرد: »آخرین الیحه مربوط به سال 
92 است و هرسال تنها برای بخشودگی عوارض 
ساختمانی لوایح را به شورا آورده ایم نه وصول 
بخشودگی  اینکه  بر  تأکید  با  وی  جریمه ها.« 
جریمه ها در همه سازمان ها مرسوم است، به طور 
مثال در پلیس راهور یا تأمین اجتماعی که تنها 
بدهی هاست،  پرداخت  به  مردم  تشویق  هدف 
ادامه داد: »چک های شهرداری تهران که بخش 
 82 تا   70 سال  به  مربوط  آن  از  قابل توجهی 
است، امروز در کشوها و گاوصندوق های اداره 
حائز  نکته  اما  دارد  قرار  شهرداری  درآمدهای 
اهمیت آن است که از اول خردادماه 94 تاکنون 
دیگر چکی در شهرداری گرفته نشده است.« وی 
با اشاره به اینکه شهردار تهران از سال 90 شخصا 
پیگیر این بوده است که کارهای بانکی شهرداری 
تهران به صورت مشخص از سوی یک بانک عامل 

انجام شود، افزود: »هیچ بانکی در این زمینه حاضر 
بانک ها قصد  نشد وارد همکاری شود و همه 
تهران  شهرداری  از  کالن  سودهای  که  داشتند 
بگیرند و تنها بانکی که با شهرداری همکاری کرد 
بانک شهر بوده است که این مهم از اول خرداد 
94 اجرایی شد.« امانی با تأکید بر اینکه با ادامه 
نیافتن روال پیشبرد امور با روش چک جلوی 
مفاسد گرفته شده است، خاطرنشان کرد که اکنون 
به دنبال گرفتن نقدینگی نیستیم بلکه می خواهیم 
چک های شهرداری را تعیین تکلیف کنیم زیرا به 

این چک ها نگاه درآمدی نداریم.
 

72 ساعته مطالبات شهرداری را از 
مردم وصول می کنم

در ادامه بررسي الیحه تسهیالت تشویقی پرداخت 
مطالبات شهرداری تهران، عباس جدیدی پیشنهاد 
عجیبی داد که در ادامه سبب اعتراض شدید و 
اینکه  با اعالم  فریادهای رئیس شورا شد. وي 
توانایی دارد 72 ساعته مطالبات شهرداری را از 
مردم وصول کند، خطاب به چمران رئیس شورای 
تمامی  لیست  رئیس  »آقای  گفت:  تهران  شهر 
بدهکاری های مردم به شهرداری را به کمیسیون 
حقوقی شورا بدهید. قول می دهم 72 ساعته همه 
مطالبات شهرداری را وصول کنم.« مهدی چمران 
نیز در خطاب به این عضو عنوان کرد: »آفرین 
آقای جدیدی؛ اما خودتان را این طوری به زحمت 

نیندازید.«

بهترين هديه
345 جلد تا کنون منتشر شده است   بیش از 000

پرتیراژترين کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاريخ طب در ايران

چاپبیستویکمتلفن سفارشات:  22887356 

 
اخبــار 

غربالگری شنوايی همه کودکان زير يك  سال
رئیس سازمان بهزیستی کشور بابیان اینکه پیشگیری از اعتیاد را خانه به خانه دنبال می کنیم، گفت: »بهزیستی 
به عنوان یک نهاد تخصصی با حدود 22 هزار نفر نیروی متخصص برنامه هایی برای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و معلولیت ها تعریف کرده است.« انوشیروان محسنی بندپی درباره برنامه های پیشگیری از 
معلولیت در کشور اظهار کرد: »اکنون پوشش پیشگیری از معلولیت هایی مانند غربالگری شنوایی در کشور 
67 درصد است و کرمانشاه با پوشش 80 درصدی از میانگین کشور جلوتر است.« وی خاطرنشان کرد: »در 
نظر داریم در سال 95، غربالگری با پوشش کامل برای همه کودکان زیر یک سال انجام شود و هیچ کودکی 
با مشکل شنوایی وارد سال دوم زندگی خود نشود.« وي همچنین با اعالم اینکه بهزیستي پیشگیری از 
معلولیت های شدید جسمی و حرکتی را در دستور کار دارد، بیان کرد: »با توجه به اینکه ساالنه 25 هزار کودک 
معلول در کشور متولد می شود، 260 مرکز ژنتیک در کل کشور فعالند که در شش ماهه دوم سال 93 و همچنین 

سال 94 حدود 1300 سقط قانونی و شرعی به همین منظور صورت گرفته است.«

آخرين وضعیت حادثه شهران

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره حادثه شهران بابیان اینکه در جلسه بررسی حادثه شهران به 
همراه معاون برنامه ریزی شهرداری و رئیس سازمان مدیریت بحران حاضرشده و دستگاه های مختلف و مرتبط 
گزارش های خود را درباره چرایی حادثه شهران اعالم کرده اند، گفت: »موضوعی که مهم است، این است که 
شبکه آب تهران حدود 12 تا 13 درصد نشتی دارد که به طور طبیعی وقتی شبکه ای فرسوده باشد، پتانسیل برای 
ایجاد حفره دارد که راه حل اساسی این است که به عنوان یک طرح فوریتی از محل بودجه سازمان مدیریت بحران، 
شبکه اصلی آب و برق تهران در معابر ترافیکی نوسازی شود.« مازیار حسینی با اشاره به ضرورت ایجاد کانال 
تأسیسات مشترک شهری بابیان اینکه نمی دانم چرا به این مسئله توجه جدی نمی شود، اظهار کرد: »ما تجربه 
موفقی در خصوص کانال تأسیسات شهری داشتیم و الزم است که این کانال تأسیسات مشترک ایجاد شود.« 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص غرامت افراد آسیب دیده در حادثه شهران نیز عنوان 

کرد که قوه قضاییه در حال بررسی موضوع است و با تعیین مقصر غرامت این افراد نیز پرداخت خواهد شد.

»اجبار« از هدايت تحصیلی برداشته شد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش وپرورش بابیان اینکه »اجبار« را از هدایت تحصیلی برداشته ایم 
گفت: »باوجودآنکه اصل این کار را منطقی می دانیم، اما مشکالت مربوط به هدایت تحصیلی حل شده است.« 
حجت االسالم مصطفی ناصری زنجانی با اشاره به اینکه در کنکور سراسری امسال بیش از 600 هزار نفر داوطلب 
رشته های تجربی، حدود 160 هزار نفر رشته های انسانی و همین رقم نیز داوطلب رشته های ریاضی داشته ایم، 
خاطرنشان کرد: »این نشان دهنده عدم توازن در انتخاب رشته ها است.« وي بابیان اینکه البته اصرار و نگرانی خانواده ها 
در این باور ریشه دارد که پزشکی رشته پول ساز و با امکاناتي است، گفت: »امسال با توجه به تغییرات سیستم آموزشی 
زمان اعمال هدایت تحصیلي رسیده بود، اما بعضا خانواده ها این موضوع را نپذیرفتند و درنتیجه این امر فعال منتفي 
است.« ناصری زنجانی با اشاره به کشیده شدن موضوع به مجلس و تشکیل جلسه شورای معاونان وزارتخانه پیرامون 
هدایت تحصیلی خاطرنشان کرد: »آموزش وپرورش اجبار را برداشته و خروجی جلسه با مجلسي ها نیز این بود که 

اجباری در کار نباشد. «



مه ان ز و 7ر
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  محسن بیدی

در تاریخ سوم تیرماه سال جاری دستورالعمل ادغام 
اتحادیه های صنفی ابالغ شد، ادغام اتحادیه های 
صنفی مشابه و همگن به موجب تصمیم اعضای 
هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور 
اتخاذ شده است و به موجب بند الف ماده ۴9 قانون 
صنفی، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها 
با تجمیع چند اتحادیه به یک اتحادیه و تعیین 
رسته های صنفی و نیز موافقت با تشکیل اتحادیه 
جدید در صورت تشخیص ضرورت به کمیسیون 
نظارت یا با نظر خواهی از اتاق اصناف واگذار شده 
است. همچنین تبصره 1 ماده ۴9 قانون نظام صنفی 
کمیسیون نظارت را به اجرای تصمیمات هیئت 
عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات موظف 
نموده و هیئت عالی نظارت شاخص های ادغام را 
در سه مورد داشتن فعالیت صنفی مشابه و همگن، 
داشتن بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی و نیز 
داشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه 
تصویب و ابالغ کرده است. مسئله اساسی در مورد 
ادغام اتحادیه های همسان این است که در این راستا 
منافع برخی اتحادیه ها که هم اکنون امکان فعالیت 
دارند به خطر افتاده و آن ها این امتیاز ویژه را از 
دست خواهند داد و به همین دلیل در خصوص 
مصوبه ادغام همچنان مقاومت کرده و بر عدم این 
اتفاق پافشاری می کنند. هرچند که صحبت های 
مطرح شده توسط برخی اتحادیه ها نیز در مورد 
انجام مطالعات کارشناسی بیشتر درست بوده و به 
نظر می رسد باید تأمل بیشتری در این راستا انجام 
شود. در هر صورت یک ماه از آغاز ادغام و تجمیع 
اتحادیه های همسان می گذرد و دو ماه دیگر تا پایان 
این تصمیم بزرگ در مورد فعالیت یا عدم فعالیت 

اتحادیه ها باقی مانده است.
بازرگانی  توسعه  معاون  خسروتاج،  مجتبی 
داخی و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در مورد اینکه پس از ادغام اتحادیه های همسان 
تعداد 8۰۰۰ اتحادیه موجود در سراسر کشور 
به چند اتحادیه کاهش می یابد، اظهار کرد: »در 
حال حاضر نمی توانیم در این خصوص رقمی 
تعیین کنیم چرا که باید پس از کار کارشناسی 
در مورد 8۰۰۰ اتحادیه موجود ببینیم کدام یک با 
یکدیگر همپوشانی دارند.« وی ادامه داد: »مقوله 
ادغام اتحادیه ها استان به استان متفاوت است، 
در برخی استان ها اتحادیه هایی که تداخل کاری 
با یکدیگر دارند بیشتر و در برخی استان ها تعداد 
این اتحادیه ها کمتر است.« قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در امور تجارت با اشاره به اینکه 
کمیسیون های نظارت مطالعات کارشناسی را در 
این زمینه آغاز کرده اند، بیان کرد: »مصوبه ادغام 
حدود یک ماه است که ابالغ شده و تاکنون حدود 
۷۷ اتحادیه در کشور تجمیع شده اند.« خسروتاج 
نظارت  عالی  هیئت  مصوبه  »طبق  داد:  ادامه 
کمیسیون های نظارت موظف هستند ظرف 3 ماه 
کار را پیش ببرند و در این زمینه 2 ماه دیگر فرصت 
باقی است، هرچند در خصوص ادغام همچنان 
نظارت مختلفی مطرح است و برخی اتحادیه ها 
به دلیل مسائل فنی خودشان اعالم کرده اند که ادغام 
آن ها نیازمند مطالعات کارشناسی بیشتر است. ما 
نیز اعالم می کنیم اگر ادغام نیازمند زمان و مطالعه 
بیشتر در مورد برخی اتحادیه ها باشد، آن را انجام 
خواهیم داد.« وی درباره اینکه فکر می کنید چه 
میزان اتحادیه پس از ادغام اتحادیه های همسان 
کاهش یابد، عنوان کرد: »کاهش اتحادیه ها در 
مورد هر استان متفاوت است و این اتفاق به مسائل 
مختلفی بستگی دارد و بعضاً ممکن است به نصف 

کاهش یابد.«
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران که ازطراحان 
و حامیان اصلی دستورالعمل ادغام اتحادیه های 

صنفی به شمار می رود با اشاره به اهمیت ادغام و 
تجمیع اتحادیه های صنفی در سراسر کشور گفت: 
»تجمیع اتحادیه ها در جهت تقویت اتحادیه های 
صنفی است و نیاز به زیر ساخت سازی ندارد.« 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر 
زمان برای اجرای طرح ادغام و تجمیع مناسب 
است وآیا نیاز به زیر ساخت سازی ندارد، افزود: 
»انجام این مهم نیاز به زیر ساخت سازی ندارد بلکه 
ضعف اصلی انجام این طرح، ضعف در اجرای 
قانون است در غیر این صورت می بایست این طرح 

مدت ها پیش به مرحله اجرا در می آمد.« 
فاضلی با اشاره به اینکه بررسی تاریخچه اجرای 
قوانین تصویب شده در ایران نشان می دهد که بیشتر 
آن ها ضمانت اجرایی پیدا نکردند، اظهار داشت: 
»متاسفانه علت بروز این مشکل از آنجا ناشی 
می شود که مجلس در دوره های قبلی کار نظارت 
بر اجرای قوانین را رها کرد و هیچ گاه یقه دولت 
را برای عدم اجرای قوانین نگرفت و وزیروقت 
مربوطه را استیضاح نکرد.« وی ادامه داد: »تاکنون 
5 برنامه توسعه اقتصادی در ایران تدوین شده 
که بعضی از آن ها تا 2۷ درصد نیز اجرایی نشده 
است.« به گفته رئیس اتاق اصناف ایران اهمیت 
اجرای قوانین در ایران به ویژه قوانین اقتصادی 
از آنجایی کاماًل نمود پیدا می کند که به یاد داشته 
باشیم، الزمه نخست تحقق اقتصاد مقاومتی نظم 
پذیری است. وی ادامه داد: »اجرای قوانین به 
خوبی می تواند نظم پذیری در اقتصاد را نهادینه 
کند.« رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: »اجرای 
این ابالغیه عالوه بر اینکه اتحادیه ها را برای پیوستن 
به اقتصاد مقاومتی توانمند می سازد بلکه موجب 
می شود تا توان صنوف مختلف کشور در مبارزه 
با معضل قاچاق کاال بیش از پیش افزایش یابد.« به 
گفته فاضلی وقتی در کشور چند اتحادیه هم عرض 
در مدیریت و توزیع کاال وجود داشته باشد قطعًا 
نمی توان به یک مدیریت واحد و پاسخگو رسید 
و چه بسا در این موازی کاری ها سوء استفاده هایی 

نیز از موقعیت شده باشد.
ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز 
معتقد است: »ادغام اتحادیه های همگن و اصالح 
رسته های اتحادیه ها در راستای سهل کردن فعالیت 
به یک پروسه زمانی 6 ماه نیاز دارد. اتحادیه هایی که 
الزم و ملزوم هم هستند برای آن که مدیریت کار از 
یک نقطه صورت گیرد بهتر است با کارشناسی دقیق 
ادغام شوند.« رئیس اتحادیه صوتی و تصویری و 
تلفن همراه تهران بیان کرد: »هرچه شاخه های 
مدیریتی بیشتر باشد آسیب های آن بیشتر خواهد 
بود از این رو باید کمیسیون های تخصصی افزایش 
یابد که خروجی بهتری دارد.« درستی با بیان این که 
138 اتحادیه در تهران وجود دارد، گفت: »15 تا 2۰ 
اتحادیه همگن در مرحله اول ادغام خواهند شد که 
تا پایان سال جاری هدف، چگونگی ادغام و نوع 

اتحادیه ها مشخص خواهد شد.«

اتحادیه  رئیس  شهریور،  احمدی  اسداله 
اغذیه فروشان تهران در این خصوص اظهار کرد: 
اتحادیه ها،  ادغام  مصوبه  موفق  اجرای  »الزمه 
نیازمند بررسی و شناسایی دقیق رسته های همگن 

و واگذاری آن ها به اتحادیه های مربوطه در بازه 
زمانی مناسب است.« وی تصریح کرد: »در حال 
حاضر تمام اتحادیه ها با مصوبه هیئت عالی نظارت 
موافق هستند اما مشکل اصلی اجرای درست این 
طرح است که نگرانی هایی را برای اتحادیه ها ایجاد 
کرده که امید است ریاست اتاق اصناف ایران حقی 
را برای این نگرانی ها قائل باشد.« احمدی شهریور 
افزود: »اجرای صحیح مصوبه هیئت عالی نظارت 
بر سازمان های صنفی کشور، باعث باال بردن قدرت 
اتحادیه ها می شود و کارایی آن ها را باال خواهد برد 
اما ابتدا باید از اتحادیه هایی که کمتر از 3۰۰ نفر 
عضو دارند، شروع شود.« وی تصریح کرد: »در 
حال حاضر اتحادیه اغذیه فروشان تهران دو هزار و 
6۰۰ عضو رسمی دارد و ۷۰۰ عضو فاقد پروانه نیز 
در حال تکمیل مدارک و ساماندهی شدن هستند.« 
احمدی شهریور افزود: »تداخل صنفی معضلی 
است که از ابتدا اتحادیه های صنفی با آن درگیر 
بوده اند و اگر از همان ابتدا این مسئله رعایت شده 
بود اکنون با این مشکالت روبه رو نبودیم و امید 

است ادغام اتحادیه ها این مسئله را مرتفع سازد.«

ویترین اخبارکوتاه

دولت درپی جلب رضایت کارگران
تسنیم: سیدحسن هفده تن، معاون روابط وزارت 
کار در نشست شورای سه جانبه ملی دولت، 
کارگران و کارفرمایان با اعالم اینکه پیش نویس 
آیین نامه و اساسنامه پیشنهادی ماده 13۷ قانون کار 
تدوین می شود، گفت: »تصمیمات حوزه روابط 
کار تاثیرات گره گشایی بر توسعه اقتصاد ملی، به 
تبع آن افزایش درآمد سرانه کشور و افزایش قدرت 
خرید نیروی کار خواهد داشت.« معاون روابط کار 
وزارت کار ادامه داد: »از ابتدای دولت تدبیر و امید 
برنامه های جدیدی را طراحی کرده ایم که با اجرای 
اثربخش آن ها بتوانیم به مطلوبیت بیشتری در 
کارکرد اقتصاد ملی و بهره وری عوامل تولید دست 
یابیم.« هفده تن با تاکید بر اینکه تمامی برنامه های 
دستاورد محور نهایی و فرآیندسازی شده و توسط 
مدیران محترم اجرایی در حال عملیاتی سازی 
هستند تصریح کرد: »با ابالغ بخشنامه های صادره 
توسط وزیر کار، کیفیت و سرعت اجرای برنامه ها 
بیشتر خواهند شد.« معاون وزیر کار معتقد است: 
از  کارفرمایی  و  کارگری  »انجمن های صنفی 
قابلیت های زیادی برخوردارند و در صورتی که 
در کنار دولت قرار گیرند قطعاً می توانند دولت را 

در اجرای برنامه هایش یاری کنند.« 

متعدد  حوادث  بروز  علت  نفت  وزیر   
عدم  را  پتروشیمی  صنعت  در  آتش سوزی 
و   HSE بخش  در  الزم  سرمایه گذاری 
بی توجهی شرکت های خصوصی سازی شده 
در صنعت پتروشیمی به این مقوله دانست و 
گفت: »البته علت یابی دقیق بروز هر حادثه در 

دست بررسی است.«
 وزیر صنعت از ورود اولین خودروهای تولید 
داخلی با پلت فرم ایرانی از اواخر سال 96 به 
با  مذاکره  حال  »در  گفت:  و  خبرداد  بازار 
تولید  برای  تکنولوژی  شرکت های صاحب 
تجاری  خودروهای   5 یورو  موتورهای 

هستیم.«
 رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی از برنامه ریزی برای دستیابی به 
ضریب خود اتکایی 11۰ درصدی گندم ظرف 

1۰ سال آینده خبر داد.
 مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با 
بیان اینکه عملیات خرید توافقی شیرخام از 
دامداران حداقل تا پایان مردادماه ادامه دارد، 
مطالبات  همه  گرما  فصل  پایان  »تا  گفت: 

دامداران پرداخت می شود.«
 مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعالم 
تومان  میلیارد   ۴۰۰ و  هزار   93 پرداخت 
تسهیالت بانکی در 3 ماه نخست امسال گفت: 
»تمرکز تسهیالت دهی در صنایع کوچک و 

متوسط قرار گرفت.«
 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
به  تسهیالت  ارائه  طرح  تمدید  احتمال 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط خبرداد و 
گفت: »هر واحد به طور میانگین یک میلیارد 

تومان تسهیالت از بانک دریافت می کند.«
 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به 
بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در 
جلسه هیئت دولت، گفت: »پس از تصویب 
IPC در هیئت دولت، تالش می کنیم مدل 
جدید قراردادهای نفتی ایران را 6 ماهه به 

قرارداد برسانیم.«
 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
تعاون با اشاره به صدور ضمانت نامه در بخش 
تعاون گفت: »در چهار ماهه ابتدای سال 95 
مصوبات صدور ضمانت نامه های صندوق از 

مرز 1۰۰۰ میلیارد ریال گذشته است.«
 چهار ماهه نخست سال جاری 16 میلیارد و 
3۰8 میلیون دالر انواع کاال از ایران به سایر 
کشورها صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.
 مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افتتاح 
58 هزار و 11۰ فقره حساب صندوق یکم طی 
بازه زمانی 18 خرداد 9۴ تا هفتم مرداد 95 خبر 

داد.
»شرکت  کرد:  اعالم  رویترز  خبرگزاری   
ساراس ایتالیا پرداخت بدهی های های نفتی 
خود را به ایران آغاز کرده است، شرایط تحریم 
سبب شد تا پرداخت طلب های ایران از ایتالیا 
بابت فروش محموله های نفتی متوقف بماند.«

هزینه  افزایش  تائید  با  ارتباطات  وزیر   
واگذاری خط تلفن ثابت به 2۰۰ هزار تومان، 
گفت: »تعرفه های جدید این بخش از ابتدای 

مردادماه اجرایی شده است.«
و  کار  نیروی  هدایت  دفتر  مدیرکل   
کاریابی های وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از ثبت نام بیش از 22۰ هزار نفر در مؤسسات 
اکنون سهم  کاریابی  خبر داد و گفت: »هم 
کاریابی ها در بخش اشتغال 23 است و تا پایان 

دولت به 3۰ درصد افزایش خواهد یافت.«
 شرکت گازپروم قصد دارد با پروژه خط لوله 
ترکیش استریم و همکاری در بازاریابی آالن جی 

ایران، حضور خود را در منطقه تقویت کند.

ورود اولین سری ایرباس ها در پاییز

ایلنا: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص قرارداد با شرکت ایرباس، گفت: »قرارداد خرید 
هواپیما اجزای بسیار زیادی دارد. مسائل فنی بسیار پیچیده ای درباره موتور، قطعات، نحوه تأمین قطعات 
و ... مورد بحث قرار می گیرد. قرارداد خرید هواپیما از ایرباس بیش از 5۰۰ صفحه است و به طور مرتب 
تیم های مختلفی از نمایندگان شرکت های هواپیما ساز از جمله ایرباس، ATR و سایر شرکت ها به ایران 
می آیند تا بتوانیم درباره جزییات مذاکرات کنیم. درباره هر یک از این مسائل باید تیم های متخصص و 
فنی هر دو طرف با یکدیگر به مذاکره بپردازند و درباره هر بند از قرارداد به توافق برسند و بندهای قرارداد 
را نهایی کنند.« وی ادامه داد: »بخش اعظمی از این موارد فنی و تکنیکال مورد به مورد بحث و نهایی شده 
است. توافق بر سر هر یک از این بندها بسیار زمان بر خواهد بود.« بنا به گفته وی، اولین سری از هواپیماهای 
جدید ایرباس احتماالً تا اواخر پاییز وارد ناوگان هوایی کشورمان می شود. بنابراین تا آن زمان قرارداد 
نهایی شده است. بخشی از این قرارداد در رابطه با موضوعات تکنیکال است. بخشی دیگر از این قرارداد 

به موضوعات مالی اختصاص دارد که در حال انجام است و مراحل نهایی را طی می کند. بخش دیگر این 
قرارداد مربوط به مقررات روابط بین الملل و گرفتن مجوز اوفک )سازمان زیر مجموعه وزارت خزانه داری 
آمریکا( است که نسبت به اخذ این مجوز خوش بین هستیم. وی تاکید کرد: هیچ دلیلی برای اینکه قراردادها 
با شرکت های هواپیما سازی به نتیجه نرسد، نمی بینم. اما هرگز گزینه های خود را محدود به یک یا دو 
شرکت هواپیما ساز نمی کنیم. برای خرید هواپیما از همان ابتدا که مذاکرات با ایرباس را شروع کردیم، 
با شرکت بویینگ هم وارد مذاکره شدیم و همچنان که با این دو شرکت در حال مذاکره هستیم، با شرکت 
MRG ژاپن هم وارد مذاکره شده ایم. وزیر راه و شهر سازی خاطر نشان کرد: »فکر می کنم فضای عمومی 
بسیار مثبت است. الزم نیست که پیش گویی کنیم، صبر می کنیم تا وضعیت روشن شود اما فضا را منفی 
نمی بینم.« وی افزود: »ما با جهان وارد این بحث شده ایم که ایران به عنوان یک کشور مستقل از موضع برابر 
و از موضع استقالل حاضر است با تمام کشورها وارد مذاکره شود و رابطه اقتصادی برقرار کند. این یک 
عالمت از طرف ما است و زمانی که کشورها وارد مذاکره با ما می شوند به این معنا است که ما را به عنوان 

یک کشور مقتدر و مستقل پذیرفته اند.«

نبض اقتصاد  قیمت بازار سکه و طال
)تومان(

1/118/000سکه تمام طرح قدیم 

سکه تمام طرح 
جدید

1/123/000

560/000نیم سکه 
ربع سکه 

290/000

سکه یك گرمي
185/000

طالي 18 عیار 
114/730

طالي 24 عیار 
152/980

 قیمت بازار ارز
)تومان(

3/547دالر آمریکا

3/960یورو

4/675پوند

969درهم امارات

3/660فرانك سوئیس

1/195لیر ترکیه

945ریال سعودي

بررسی پرونده 8 هزار اتحادیه در سطح کشور

2ماه تا پایان ادغام اتحادیه ها باقی مانده است
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با داریوش فرهود که او را پدر ژنتیک ایران می دانند

از فـرار ژن ها جلوگیری کنید

همه خصوصیات ژنتیکی است
سپید: چرا به نظر می رسد امروزه شیوع بیماری هایی که منشأ ژنتیکی دارد 

در حال گسترش است؟
درگذشته بیماری های ژنتیکی به راحتی قابل تشخیص و شناسایی نبود اما امروزه ما 
توانسته ایم به توانمندی هایی در تشخیص بیماری های ژنتیکی دست پیدا کنیم و 
توانایی های ما روزبه روز در حال افزایش است. عالوه بر این باید به این موضوع 
توجه داشت که درگذشته بیماری های عفونی مانند سل، و با و حصبه شیوع داشت 
که امروزه با توجه به رعایت بهداشت فردی و عمومی در سطح جوامع مهار و 
بعضی از آن ها نیز ریشه کن شده است. گرچه بعضی از بیماری های عفونی همچنان 

در جوامع شایع است؛ البته تعداد افراد مبتالبه این بیماری در حال کاهش است و 
در مقابل بیماری های غیر عفونی شیوع پیداکرده است که زمینه اصلی تحقیقات 
 MS امروز جامعه پزشکی را تشکیل می دهد. بسیاری از بیماری ها مانند بیماری
که هنوز علت اصلی ابتال به آن شناخته نشده است از زمینه های تحقیقاتی روز 
دنیاست و هنوز محققان نتوانسته اند به یافته هایی دست یابند که نشان دهد این 
بیماری منشأ ژنتیکی دارد. اوتیسم، بیش فعالی، کم بینایی و هوش از دیگر مواردی 
است که محققان قصد دارند تأثیر ژن ها در بروز آنها را مورد بررسی قرار دهند.
سپید: ژنتیک تا چه اندازه در خصوصیات و ویژگی هایی مانند هوش و 

اخالق نقش ایفا می کند؟
همه صفات چه خصوصیات ظاهری و چه خصوصیات باطنی از قد، وزن، 
زیبایی، اندازه چشم ها و گوش ها، رنگ مو و هوش منشأ ژنتیکی دارد. حتی 
پیری و فرسودگی نیز از روندی تبعیت می کند که زمینه ژنتیکی دارد. بسیاری 

از دیگر خصوصیات مانند دقت عمل، نگرش نسبت به مسائل مختلف، درک 
کردن، دقیق بودن، منضبط بودن، سخاوت و شجاعت همه منشأ ژنتیکی دارد. 
حتی پرحرفی و بدبینی نیز زمینه ژنتیکی دارد؛ البته باید توجه داشت که محیط 
نیز در بروز این صفات نقش بسیار مهمی دارد. درجایی که مجموعه ژن ها در 
بروز صفات و خصوصیات نقش دارند، امکان نفوذ عوامل بیرونی بیشتر است.
سپید: آیا آموزش به افراد هم می تواند در بروز صفات مختلف نقش داشته باشد؟
بله اگر چنین نبود اساساً آموزش اخالق هم مطرح نبود. اولیا و انبیا برای ارشاد 
مردم آمده اند. اخالقیات را باید فراگرفت. بسیاری از صفات چه در حیوانات 
و چه در انسان ها اکتسابی است. به نظر من در قرن های متمادی این صفات 
تجربه شده و در داخل ژن ها قرارگرفته و به این ترتیب این صفات ژنتیکی شده و 
در اطالعات ژنتیکی نسل ها ذخیره می شود. اگر دقت کرده باشید حتماً متوجه 
شده اید که سبک و روش النه سازی پرندگان مختلف متفاوت است. عده ای 

از پرندگان باالی درخت النه می سازند وعده ای از آن ها نیز النه هایشان را از 
درخت آویزان می کنند. بعضی از پرنده ها نیز النه هایشان را می بافند. جالب است 
بدانید من در لرستان پرستوهایی را دیده ام که با کاه گل النه می سازند. این سبک 
النه سازی را کسی به آنها آموزش نداده است، بلکه در طول زمان پرستوها این 
سبک النه سازی را آموخته و این اطالعات وارد اطالعات ژنتیکی این پرنده شده 
است؛ البته روانشناسان بر این باورند که این سبک النه سازی نتیجه یادگیری است، 
اما من یقین دارم که این ها همه زمینه ژنتیکی دارد؛ یعنی این خصوصیات از محیط 
کسب و در ژن ها ذخیره می شود. این رفتارها در همه حیوانات و حشرات دیده 
می شود؛ یعنی همه ما باگذشت زمان چیزهایی یاد می گیریم که در ژن ها ذخیره 

می شود. اعمال غریزی یعنی هر آنچه در ژن ها نهفته است.
سپید: پزشکی، ژنتیک، روانشناسی و تاریخ. عالقه شما به رشته های مختلف 
جالب است. شما در آموختن تک بعدی عمل نکرده اید و درزمینه های مختلفی 

درنگ

سپید: چرا به کسی می گویند پدر یک رشته یا 
تخصص؟

اصوالً به خاطر سن و سال یک فرد به او پدر یک 
علم گفته نمی شود، پدر یک علم کسی است که 
اولین  گروه و رشته را در تخصص خودش در 
دانشگاه شروع کند که هم کار تحقیقاتی دانشگاه 
و هم دوره های آموزشی برگزار کند و من 45 سال 
پیش به ایران آمدم و اولین گروه ژنتیک انسانی کل 

ایران را در دانشگاه تهران تشکیل دادم.
سپید:  و در مورد شما؟

 اینکه به من می گویند پدر علم ژنتیک شاید این 
موضوع خارج از ایران شروع شد وقتی من 45 سال 
پیش به ایران آمدم در ایران چنین چیزی شناخته شده 
نبود و اعالم کردند من کسی هستم که این علم را در 

ایران پایه گذاری کردم.
کالس اول را  در دبستان هفتگل و از کالس دوم تا 
پنجم ابتدایی در مسجد سلیمان درس خواندم. آن 
روزها شرایط و رفاه اجتماعی این شهرها به دلیل 
چاه های نفت و رفت و آمد انگلیسی ها بد نبود و ما 
هم به دلیل شغل دولتی پدرم امکانات موسطی داشتیم. 
من تک فرزند خانواده بودم و از وقتی که به یاد دارم 
پدرم برای من یک الگوی تمام عیار بود و همیشه 
مراقب درس خواندن  من بود. دورۀ ماموریت پدر 
که تمام شد به تهران بازگشتیم. سال ششم ابتدایی 
را در دبستان نوبنیاد رازی،  و دورۀ دبیرستان را در 
مدارس رهنما، دارالفنون و البرز، که از بهترین مدارس 
کشور بود، به پایان رساندم . افرادی چون: فریدون 
سحابی، عزت ال.. سحابی، صادق قطب زاده، هوشنگ 
اتحاد، فریدون فرخزاد و ... هم مدرسه ای من بودند. 
سپید: دوران مدرسه چه رشته ای را بیشتر از همه 

دوست داشتید؟ 
از آنجا که در خانواده ای ادب دوست به دنیا آمده بودم 
از همان دوران کودکی با آثار شعرای بزرگی همچون: 
حافظ، عسجدی، منوچهری، عنصری، پروین اعتصامی 
و از همه بیشتر سعدی، آشنا و به آنها عالقمند شدم. 
از دوران نوجوانی اشعار فردوسی، موالنا و حافظ را 
می خواندم اما، کسی که بیشترین تاثیر را داشت و حتی 
در نگارش و انشا هم  از او الگو می گرفتم سعدی 
بود.   اما در کنار ادبیات، گرایش ویژه ای به پزشکی 
هم  داشتم . به طوریکه از همان دوران دبیرستان، در 
این زمینه مطالعه می کردم و یک داروخانۀ کوچک 
در خانه گردآوری کرده بود تا اگر کسی بیمار شد 
بتوانم به او کمک کنم. از آنجا که عموی من ) دکتر 
فرهود( نیز پزشکی سرشناس بود و به عنوان رییس 
بهداری تبریز، شاغل بود، عالقمندی ام به پزشکی روز 
به روز افزایش یافت. گرایش خاصی به موسیقی نیز 
داشتم و نواختن برخی آالت موسیقی مثل : آکاردئون، 
ارگ، فلوت و جاز را آموختم. در ورزش  نیز به رشته 

های والیبال و دومیدانی عالقمند بودم.
سپید: چه سالی به ایران برگشتید؟ 

اوایل اردیبهشت ماه 1351 به ایران بازگشتم. در تیر یا 
مرداد ماه همان سال برای مطالعۀ ایل قشقایی، با یک 
گروه تحقیقاتی که به سمت آباده و شیراز می رفتند، 
به شکل افتخاری، همراه شدم. شرایط آنجا بسیار 
سخت بوددر سال 1351 اولین گروه دانشگاهی در 
ایران را  به نام »گروه ژنتیک انسانی و انسان شناسی« 
را تشکیل دادم و در سال 1352 مشاورۀ ژنتیک را در 

دانشکدۀ بهداشت پایه گذاری کردم. 
از آنجا که، در دانشگاه مشاوره 

دادن کار سختی بود و برخی افراد را به دانشگاه راه 
نمی دادند، در سال 1354 اولین مرکز مشاورۀ ژنتیک 
را در خیابان امیر اتابک راه اندازی و به این ترتیب 
اولین بخش خصوصی مشاورۀ ژنتیک را پایه گذاری 
کردم که پس از مدت کوتاهی به زایشگاه خیابان 

مولوی منتقل شد.
در حدود سال 1354 یا 1355 نمایندۀ سازمان جهانی 
بهداشت برای شرکت در یک کنگره به ایران آمد و 
پس از بازگشت به ژنو  من  را به عنوان کارشناس 
رسمی سازمان جهانی بهداشت در رشتۀ ژنتیک انسانی 
معرفی کرد. همچنین ، پس از افتتاح فرهنگستانی به 
نام علوم جهان سوم در ایتالیا که موسس آن پروفسور 
عبدالسالم بود، من را نیز به عنوان عضو این فرهنگستان 

انتخاب کردند. 
سپید: چه سالی ازدواج کردید؟ 

در سال 1357، در سن 40 سالگی با همسر فعلی خود 
که او هم پزشک و متخصص زنان است  ازدواج کردم. 
همسرم فردی بسیار معنوی و با ایمان است وتاثیر بسیار 
شگرفی در روند زندگی معنوی و فرهنگی  من دارد

سپید: کلینیک خودتان چه سالی تاسیس شد؟ 
در حدود سال 1360 کلینیک ژنتیک دکتر فرهود 
افتتاح شد و تا کنون نیز فعال است و بیش از 80 هزار 
خانواده برای مشاورۀ ژنتیکی به اینجا مراجعه کرده اند.  
من تا امروز بیش از بیست هزار دانشجوي رشته 
هاي مختلف پزشکي و علوم زیستي را تعلیم داده ام.

من همیشه معتقدم : »آنها که همیشه پا روي جاي 
پاي دیگران مي گذارند، هرگز جاي پایي از خود 

نخواهند گذاشت.«
سپید: ژنتیک تقریباً علم پیچیده و ناشناخته ای است 

ژن ها چقدر بر روحیه آدم ها تأثیر دارند؟
خصوصیات اخالقی و رفتاری یک نفر مقداری ژنتیکی 
است که از پدر و مادر می گیرد و بخشی هم محیطی 
است که اولین محیط همین خانواده است و به اثبات 
رسیده که ریزترین اثرگذاری و شکل گیری شخصیت 

فرزند در همان 6 سال اول زندگی شکل می گیرد.
سپید: این تأثیر ژنتیکی در مورد شما هم مصداق 

داشته؟
فکر می کنم من خیلی تحت تأثیر پدرم بودم. پدرم تمام 
الگوی ذهنی من بود و من تاثیرات ناخودآگاهی نسبت 
به ایشان داشتم که قطعا بحث ژنتیک هم مؤثر بوده.

سپید: چرا به آلمان رفتید؟
 من در 19 سالگی به آلمان رفتم. چرا که در آن زمان 
خیلی ها آلمان را دوست داشتند، تمام موفقیتم را مدیون 
برنامه ریزی، سخت کوشی و تالش هستم، چراکه 
برای 10 سال آینده ام به روز برنامه ریزی می کنم. زمانی 
که در آلمان درس پزشکی می خواندم انستیتویی در 
آنجا به نام انسان شناسی توجه من را به خود جلب 
کرد و برای من موضوع انسان شناسی سؤال شد، در 
حالی که دانشجویان ایرانی که درآنجا حضور داشتند 
از کنار این ساختمان عبور می کردند ولی اهمیتی به 
آن نمی دادند. من ضمن اینکه رشته پزشکی را ادامه 
دادم وارد رشته انسان شناسی هم شدم و در آن زمان 
از ایرانی ها و خارجی ها هیچ کس این 2 رشته را با 
هم نخوانده بود و از خود آلمانی ها هم در آن زمان 
تنها 4 الی 5 نفر پزشکی و انسان شناسی خوانده بودند.

سپید: چرا ژنتیک را انتخاب کردید؟
 4 سال بود که به آلمان رفته بودم، برنامه ریزی برای 
خودم کردم که در سال 1972 که سال 1351 می شود 
با 2 درجه دکترا وارد ایران می شوم و دپارتمانی با 

عنوان ژنتیک ایجاد می کنم.
در زمانی که در آلمان درس می خواندم هر 2 سال یک 
بار به ایران سفر می کردم و بی نهایت میهن پرست 
بودم و هنوز هم هستم، بعد از انقالب بسیاری از 
دوستانم در خارج از ایران از فرانسه، آلمان و استرالیا 
با من تماس می گرفتند و درخواست داشتند که به 
این کشورها بروم ولی پاسخ من این بود که من اینجا 

به دنیا آمده ام و در همین کشور می میرم.
سپید: وقتی به ایران برگشتید شرایط کاری برای 

شما مهیا بود؟
زمانی که وارد تهران شدم بخشی در اختیار من گذاشته 
شد تا بیوشیمی کار کنم و از من خواستند تا در حوره 
ژنتیک فعالیت و تحقیقاتی را انجام دهم و تحقیقاتم 
در حوره ژنتیک را آغاز کردم که در آن زمان هیچ 
فردی به دنبال آموزش و پژوهش در این حوزه نبود 

و ژنتیک جمعیت نداشتیم.
زمانی که به ایران آمدم 3 موضوع برای تحقیق و 
پژوهش برای من مهم بود، اول ژنتیک جمعیت ها 

بود که ساختار ژنتیکی جمعیت را مشخص می کرد 
و دوم ژنتیک پزشکی بود که بررسی انواع بیماری ها 
و برنامه ریزی برای جلوگیری از آن بود، موضوع 
سوم انسان شناسی برای بررسی رفتارهای انسان ها و 
خصوصیت های اخالقی بود. زمانی که 4 سال و 5 
ماه از حضور من در ایران می گذشت پروژه بزرگی در 
نزدیک آباده و محل کوچ ایل های قشقایی با حضور 
تیمی 80 نفره به من پیشنهاد شد و من به شدت اشتیاق 

به تحقیق و پژوهش داشتم.
سپید: مرکز ژنتیک چگونه شکل رفت؟

در سال 1354 مرکز ژنتیک را پایه گذاری کردم که 
خارج از دانشگاه تهران بود و این را از مدلی که در 
آلمان دیده بودم انجام دادم که همان زمان یکی از 
روسای سازمان جهانی بهداشت به ایران آمد و وقتی 
این کار من را دید به ژنو رفت و من را به عنوان اولین 

کارشناس سازمان جهانی بهداشت انتخاب کردند.
سپید: زمان دفاع مقدس ایران بودید؟

بعد از انقالب و حتی زمان جنگ افرادی از ایران و 

حتی از تهران می رفتند اما من نه تنها از ایران بلکه 
از تهران هم خارج نشدم و اعتقاد داشتم که انسان 
با همه افراد محله خودش در حال زندگی است و 
من نمی خواستم جدا از مردم باشم و تنها خودم را 

نجات دهم.
سپید:  راست است که شما خیلی با دنیای دیجیتال 

میانه خوبی ندارید؟
با جهان دیجیتال قطع رابطه کرده ام. نزدیک به 40 
سال است که نه تلویزیون تماشا می کنم و نه سینما 
می روم و اگر از کاری خسته شوم به سراغ کار دیگرم 
می روم و برای اطالع پیدا کردن از خبرها هم فقط 2 
روزنامه می خوانم و کمی هم رادیو گوش می کنم و 
با جهان دیجیتال قطع رابطه کرده ام تا جایی که حتی 

ایمیل هم ندارم.
سپید: با توجه به سرعت حرکت علم در دنیای 

امروز،از این علم روز عقب نمی مانید؟
به دلیل سرعت باالی تبادل اطالعات و علم، من 
همیشه از علم روز عقب هستم و همیشه به دانشجویان 

می گویم که رسالت من پاسخ به سؤاالت شما نیست، 
بلکه رسالت من این است که در شما سؤال ایجاد 
کنم و حتی به شوخی می گویم  اساتید روز به روز 

نسبت به علم روز بی سوادتر می شوند.
15 سال پیش دانشمندی که اهل کره جنوبی بود اعالم 
کرد که توانسته است انسان را بازسازی کند که البته 
نتوانست چنین کاری انجام دهد، اگر چنین اتفاقی رخ 
دهد آن فرد مشکالت عاطفی و روانی خواهد داشت 
چون پدر و مادر ندارد، حتی در جانوران هم همیشه 
نقصی وجود داشته است و عمر حیوانات کلون شده 
هم کم بوده است. وقتی حیوانی به صورت ژنتیکی 
بازسازی می شود عواطف و روحیات و احساسات آن 
برای ما اهمیتی ندارد، ولی واقعا در انسان این صفات 
مهم است و روی آن ارزش گذاری صورت می گیرد 
و موضوع کلون کردن انسان می تواند تئوریکال باشد، 
ولی به صورت عملی نداریم و امیدوارم نداشته باشیم.

سپید: ایران ازنظر ژنتیکی رتبه خوبی دارد؟
در بخش هایی از ژنتیک که خدمات و سرویس دهی 

 محمد جواد زاده

 حمیده طاهری
او سال هاست که مرکز ژنتیک فرهود را اداره می کند و پس از سال ها کار و 
تجربه معتقد است که به جای فرار مغزها باید از فرار ژن ها جلوگیری کرد و خطری 

که یک جامعه را تهدید می کند،  از دست رفتن ژن های هوشمند از جامعه است.
فرهود دکترای علوم طبیعی درزمینه ژنتیک و PhD انسان شناسی را از دانشگاه 
ماینس آلمان گرفته و درجه پروفسوری در ژنتیک پزشکی را از دانشگاه مونیخ دریافت 
کرده است. او بنیانگذار، استاد و مدیر گروه ژنتیک انسانی دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران به مدت ۳0 سال )۱۳۵۲-۱۳8۲( است. فرهود غیر از زمینه 
تخصصی درزمینه اخالق نیز فعالیت های متفاوتی داشته و عضو کمیته »اخالق در 
ژنتیک پزشکی« سازمان جهانی بهداشت است. او درزمینه فرهنگ،ادبیات و تاریخ 
ایران هم تحقیقات زیادی دارد که جلد نخست این آثار با عنوان »ایران فرهنگی« 
به تازگی منتشر شده است. او دغدغه های خاص خودش را دارد. می گویدکه 
سال هاست که تلویزیون ندیده و با دنیای دیجیتال قطع رابطه کرده است ولی او با 
حوصله ووسواس خبرهای مهم اجتماعی را از روزنامه ها می برد و در مجموعه ای 

می چسباند تا دغدغه هایش را با مردم شریک شود.

داریوش فرهود در طول فعالیت خود خدمات گوناگونی را در سطح 
آموزش  و  اطالع رسانی   ، فرهنگی  برنامه ریزی،  پژوهشی،  آموزشی، 
همگانی ارائه کرده است. از مهم ترین خدمات پژوهشی ایشان می توان 
به کشف Transferin B- Iran و نیز کشف نوعی بیماری به نام 
)Sever Multiple Sclerosis  Farhud Type( که شجره نامه آن 

بزرگ ترین شجره نامه در دنیای پزشکی است، اشاره کرد.
زمینه های فعالیت علمی داریوش فرهود عبارت اند از:

ژنتیک پزشکی، ژنتیک جمعیت های انسانی، مشاورۀ ژنتیک و تشخیص پیش 
از تولد، اخالق در علوم و فناوری به ویژه ژنتیک پزشکی، انسان شناسی، 

سبک زندگی، پزشکی و بهداشت سالمندان.  
کارشناسی در روانشناسی )BSC( از دانشگاه مایند، آلمان ۱96۳

 دکتری پزشکی)MD( از دانشگاه ارالنگن، آلمان ۱969
 دکتری ژنتیک انسانی و انسان شناسی )PHD( از دانشگاه ماینس، 

آلمان ۱97۲
 پروفسوری در ژنتیک پزشکی )Prof( از دانشگاه مونیخ، آلمان 

۱99۱
 بنیان گذار، استاد و مدیر اولین گروه ژنتیک انسانی در ایران، دانشکده 

بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۵۲ تا ۱۳8۲
 بنیان گذار و رئیس کلینیک ژنتیک، تهران ۱۳۵4 تاکنون

 استاد مدعو، مرکز کودکان معلول ذهنی، دانشگاه مونیخ، آلمان ۱۳69 
تا ۱۳70

 کارشناس رسمي رشته ژنتیک انسانی، سازمان جهانی بهداشت، ژنو 
۱۳۵۵ تاکنون

 عضو کمیته » اخالق در ژنتیک پزشکی« سازمان جهانی بهداشت، 
ژنو ۱۳7۳ تا ۱۳80.

 عضو پیوسته و دائمی فرهنگستان علوم جهان سوم، تریست از۱۳7۵
 عضو کمیته ملی » اخالق زیستی« کمیسیون ملی یونسکو- ایران 

۱۳8۲ تاکنون
 عضو پیوسته و دائمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران از ۱۳8۵

  کشف و گزارش گونه جدیدی از ترانسفرین انسان »ترانسفرین 

ایران« ۱۳67
تقدیر نامه رئیس دانشگاه تهران به مناسبت »خدمات پژوهشي بسیار 

ارزشمند« ۱۳64
مناسبت  به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  تقدیرنامه وزارت 

»کوشش در اعتالی بهداشت کشور« ۱۳69
 لوح افتخار و جایزه ریاست محترم جمهوری از جشنواره جهانی 

خوارزمی، در پژوهش ۱۳69
دو لوح افتخار و جایزه جشنواره ابن سینا، در پژوهش ۱۳78و ۱۳8۲

 لوح افتخار و جایزه جشنواره رازي، در انتشارات ۱۳87
 لوح افتخار و جایزه براي سردبیري فصلنامه انگلیسی زبان »بهداشت 

ایران« به عنوان »مجله ممتاز بین المللی«  ۱۳88
  لوح افتخار ریاست محترم جمهوری، به مناسبت »تالش های خالصانه 

و آثار ارزشمند و خالقانه در طول دوران خدمت«۱۳89
 لوح افتخار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برای 

»کوشش خستگی ناپذیر در راستای اعتالی دانشکده« ۱۳89 و....

در یک نگـاه
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رو در رو

با داریوش فرهود که او را پدر ژنتیک ایران می دانند

از فـرار ژن ها جلوگیری کنید

فعالیت کرده اید.
این فقط شامل حال من نمی شود، من نمونه خوبی از این گروه از 
محققان نیستم؛ اما بسیاری از دانشمندان اینگونه عمل کرده اند و تک بعدی 
نبوده اند. برای مثال خیام ازجمله افرادی است که تقویم ما را طراحی کرده 
است اما همه ما او را با رباعیاتش می شناسیم. ابوعلی سینا و سعدی نیز 
همین طور عمل کرده اند. اگر کسی بخواهد یک پزشک واقعی باشد باید 
این چنین باشد و فقط خودش را به پزشکی محدود نکند، چون در این 
صورت مانند یک مهندس پزشکی با بیماران رفتار می کند. بزرگ ترین 
افتخار سقراط و ارسطو این بوده است که پزشک بوده اند و پس ازآن 
به فیلسوف بودنشان افتخار می کردند. تعداد زیادی از فالسفه ایرانی 
پزشک بوده اند. این موضوع مهمی است. شریف ترین شغل دنیا پزشکی 
است. بعدازآن معلمی در رتبه بعدی این فهرست قرار می گیرد و در رتبه 

سوم نیز قاضی قرار دارد. اگر کسی عاشق این حرفه باشد در درجه اول 
خودش را پزشک می داند. من در درجه اول به عنوان یک پزشک و در 

درجه دوم به عنوان یک معلم به جامعه خدمت می کنم.
سپید: آینده می تواند متعلق به افرادی باشد که زیبا و مصون از 

بیماری هستند؟
خیر، زیرا عوامل محیطی بیکار ننشسته اند. ما خودمان عوامل محیطی را 
به وجود می آوریم که ممکن است پیامدهایی را به همراه داشته باشند. به 
نظر من چرا باید روند پیری متوقف شود. فرض کنید بتوانیم با استفاده 
از یافته های جدید در دنیای ژنتیک فرسودگی استخوان ها و مفاصل را 
به تعویق اندازیم در این شرایط چه بر سر قلب خواهد آمد؟ معموالً 
افراد سالمند با مشکل شکستگی های استخوانی مواجه نمی شوند، زیرا 

اساسا این افراد نمی توانند بدوند یا با سرعت راه بروند. 

بیشترین نگرانی از دستکاری در ژنتیک است

سپید:  علم ژنتیک علم عجیب و مرموزی است در برخی خبرها که همیشه منتقدانی 
داشته است و حتی در بسیاری از کشورها با توجه به اینکه این علم به نوعی دست کاری 
در خلقت محسوب می شود، تحقیق در این حوزه با محدودیت هایی همراه بوده است؛ 

دیدگاه جهانی نسبت به این علم امروز تا چه اندازه تغییر کرده است؟
در دنیا 90 درصد افراد نسبت به این قضیه دیدگاه مثبت داشته اند و 10 درصد نیز همیشه 
نسبت به علم ژنتیک و تحقیق در این زمینه دیدگاه منفی داشته اند که دیدگاه این افراد به 
استفاده ناروا از این علم مربوط بوده است. اگر از هر علمی به روشی نادرست استفاده 
شود، مردم نسبت به آن جهت گیری می کنند. مردم از این می ترسیدند که مبادا به تدریج 
ژنتیک به ابزاری نامناسب تبدیل شود. فرضیه نژاد برتر نخستین بار از سوی یک فیلسوف 
فرانسوی مطرح شد و آلمانی ها اساسًا نژادپرست نبودند. آلمانی ها پس از مطرح شدن فرضیه 
نژاد برتر به شدت دچار نگرانی و هراس شدند و ترسیدند پیشرفت علم ژنتیک به اصالح 
نژاد منجر شود؛ اما از سوی دیگر باید در نظر داشت اگر زوجی ناقل ژن بیماری هستند، 
نمی توان گفت آنها آزادند صاحب فرزند بیمار شوند. وقتی فرزندی نابینا یا معلول متولد 
شود در زندگی پدر و مادرش محدودیت های بسیاری به وجود آورده وزندگی آن ها را 
مختل می کند. عالوه بر این هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند و این هزینه ها از 
سوی دیگر به شهروندان جامعه تحمیل می شود، بنابراین به نوعی زندگی همه مردم جامعه 
را تحت تأثیر قرار می دهد. هر فردی بخشی از سرمایه جامعه را تشکیل می دهد و این طور 
نیست که هر کس بخواهد، هر طور دلش خواست رفتار کند. پس باید از به دنیا آمدن افراد 
بیمار و افرادی که با محدودیت های جسمانی مواجه هستند، پیشگیری کنیم و این درست 
است. وقتی این کار با روشی درست انجام شود مشکلی ایجاد نمی شود. اگر از علم ژنتیک 
برای تولد افراد قدبلند یا افرادی با چشمان آبی رنگ یا به طورکلی برای افزایش جمعیت 
افرادی با ویژگی ها و خصوصیات خاص استفاده کنیم به این معنی است که رفته رفته به طرف 
زورافزایی ژنتیک حرکت می کنیم و در این شرایط این علم در منافات با حقوق بشر و جامعه 
خواهد بود. بیشترین ترس از علم ژنتیک از مشاوره ژنتیک نبوده است، بلکه این نگرانی ها 
از زمانی به وجود آمد که حدود 20 سال پیش موضوع دست کاری های ژنتیکی مطرح شد 
و بحث هایی درزمینه دست کاری و مهندسی ژنتیک برای ایجاد موجوداتی جدید مطرح شد.

سپید: یکی از چیزهایی که امروز خیلی مطرح است تعیین جنسیت و رنگ چشم و مو 
جنین است شما با این تغییرات ژنتیکی موافقید؟

من از 31 سال پیش عضو کمیته اخالق در ژنتیک پزشکی سازمان جهانی بهداشت هستم. 
آن زمان با توجه به احساس چنین خطراتی در حوزه علم ژنتیک، کمیته ای تحت عنوان 
کمیته اخالق در ژنتیک پزشکی در این سازمان راه اندازی شد و به این ترتیب اصول اخالقی 
مطرح شد که باید در این حوزه حاکم باشد. این درست نیست که عده ای که پول دارند 
با استفاده از روش های مبتنی بر علم ژنتیک روزبه روز زیباتر شوند و در مقابل عده ای که 
البته باید توجه داشت این  توانایی مالی ندارند از این روش های پیشرفته محروم باشند؛ 
مبتال  بیماری  به  که  افرادی  دیده می شود.  به نوعی  زمینه ها  در همه  نابرابری  و  بی عدالتی 
می شوند درصورتی که از توانایی و امکانات مالی مناسبی برخوردار باشند از بهترین امکانات 
درمانی برخوردار هستند و برعکس افرادی که چنین امکانی را نداشته باشند به ناچار باید 
از  استفاده  با  بتوانند  افراد  اینکه  اما  کنند؛  نرم  دست وپنجه  بیماری  از  ناشی  پیامدهای  با 
اصول  شوند، خالف  برخوردار  برتر  ویژگی های  از  ژنتیک  مهندسی  بر  مبتنی  روش های 
اخالقی است و سازمان جهانی بهداشت و یونسکو با این موضوع به شدت مخالف هستند 
و در برابر چنین حرکت هایی از خود مقاومت نشان می دهند؛ البته چنین ادعاهایی بیشتر 
جنبه تبلیغاتی دارد و تاکنون هیچ کس در دنیا موفق نشده است به این هدف دست یابد. 
حدود 15 سال پیش همزمان با روزهای آغاز سال میالدی خبرهایی مبنی بر موفقیت یک 
محقق کره ای در ساخت نوزادی به روش مهندسی ژنتیک مطرح شد و آن زمان من اعالم 
کردم این ها همه دروغ و تبلیغات بوده است و بعد از مدتی اعالم شد، باوجود اینکه به این 
فرد جایزه ای هم اهداشده بود ادعایش دروغی بیش نبوده است. در حقیقت انجام چنین 
کارهایی به سادگی امکان پذیر نیست. از طرف دیگر محققان به دنبال راه هایی هستند که 
بتوانند اعضای بدن انسان را با استفاده از روش های مبتنی بر مهندسی ژنتیک تولید کنند تا 
بتوان از این اعضا و اندام ها برای درمان فرد بیمار استفاده کرد؛ البته از زمانی که محققان به 
یافته هایی درباره سلول های بنیادی دست یافتند بازار مهندسی ژنتیک نیز به طور ناگهانی از 
رونق افتاد. با استفاده از سلول های بنیادی می توان اعضا و اندام های مختلف بدن را تولید 
کرد و به این ترتیب با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که در سلول های بنیادی دیده شد 

تب مهندسی ژنتیک نیز به تدریج فروکش کرد.
سپید: آیا خبرهایی که درزمینه ژن درمانی یا به عبارتی اصالح ژن ها در مرحله جنینی 

اعالم می شود تحقق پیداکرده است؟
افزایش جذابیت بالفاصله خبرساز می شود از آن  خیر، بعضی کارهای تحقیقاتی باهدف 
زمان که محققان روی خرگوش نژاد سفید آفریقای جنوبی در آمریکا آزمایش می کنند تا 
زمانی که همه گیر شود و بتوان این آزمایش را روی انسان ها انجام داد مدت زمانی در حدود 
50 سال طول می کشد و شاید نتایج این یافته که تا 50 سال دیگر تحقق پیدا می کند در آن 

زمان اصال کاربردی نباشد و کنار گذاشته شود.

است، پیشرفت خوبی داشته ایم و خوشبختانه برای 
مگر  نمی شود  خارج  ایران  از  کسی  امروز  درمان 
اینکه برای بیماری نادر و سختی باشد و شایع ترین 
بیماری ژنتیکی تاالسمی، هموفیلی، سندرم دوشن و 
مشکالت عضالنی است که در خود ایران در درمان 

آنها پیشرفت های خوبی داریم.
امروز متأسفانه در بخش تحقیقات ژنتیک کار خوبی 
صورت نگرفته است، امروز کشورهای دیگر از منابع 
انسانی سود می برند و متأسفانه 80 درصد از دانشجویان 
که برای شرکت در المپیادها به کشورهای خارجی 

می روند دیگر به ایران برنمی گردند.
ما ایرانی ها باهوش هستیم، اما به دلیل برخی نقاط 
ضعفی که داریم این هوش نسبت به مردم دیگر کشورها 
تحت شعاع قرار می گیرد، مثال ما ایرانی ها تداوم نداریم 
و سخت کوش نیستیم و این موضوع ژنتیکی است 
و نظم و ترتیب درستی در بین ما ایرانی ها نیست 
و بی انضباط هستیم که البته با علم ژنتیک نمی توان 
ایرانی ها را سخت کوش کرد و چاره آن عادت است.

سپید: چه ضرورتی حس کردید که به نگارش کتابی 
درزمینه فرهنگ ایران زمین پرداختید؟

من سال هاست که درزمینه اخالق کار می کنم. وقتی به 
این موضوع فکر کردم که برای اصالح اخالقی جامعه 
باید یک مبداءمشترکی یافت که همه مردم جامعه در 
آن مشترک باشند. این مبدأ را اگر قوم یا مذهب یا 
رشته خاص یا گروه خاصی در نظر بگیریم،  موجب 
می شود که عده ای را شامل نشود. بر همین اساس به 
این نتیجه رسیدم که برای آغاز از اخالق از ادبیات 
و تاریخ خودمان باید شروع کنیم. ادبیات ما سراسر 
اخالق است. در دیوان عموم شاعران و نویسندگان 
ما از سعدی و حافظ و فردوسی و مولوی تا خواجه 
عبداهلل و خاقانی و … سراسر مسائل اخالقی است. به 
همین خاطر با همکارانم شروع به گردآوری زندگی نامه 
و شناسنامه هایی برای شاعران ایران کردیم؛ اما در فرآیند 
پیش روی کار متوجه شدم که این نویسنده و شاعر 
الجرم تحت تأثیر محیط و فضای فرهنگی زمانه خود 
بوده است و درنتیجه شناخت مختصات این فضای 

فرهنگی اهمیت می یافت. ضمن آنکه این فضای فرهنگی 
در یک روند تاریخی تشکیل شده است. به همین دلیل 

تصمیم گرفتم که این تاریخ فرهنگی را ترسیم کنم.
سپید: مهم ترین نتیجه ای که از این سبک تاریخ نگاری 

گرفتید چه چیزی بود؟
متوجه شدم که بسیاری از رویکردها به تاریخ باستان 
ناشی از تعصبات و تنگ نظری ها صورت گرفته است. 
مثال اینکه بسیاری معتقدند که دربار شاهان باستانی 
یکسره عرصه ظلم و بیداد بوده و اشتباه می کنند. ما در 
آن زمان ها نهادهای مدرن مثل امروز نداشتیم و مهم ترین 
نهادی که حضور داشت،  دربار بود. دربارها مرکز تجمع 
دانشمندان،  ریاضی دانان،  منجمان و معماران بودند. حتی 
برخی از شاهان این دانشمندان را می دزدیدند. مثاًل 
شهرت امیر نوح سامانی به دربارش بود. البته بسیاری 
از رفتارهای شاهان اشتباه و همراه ستم بوده است و 
برخی از این شاهان نیز آدم های خوبی نبوده اند. مثال 
وقتی در مورد نادرشاه صحبت می کنیم، در وهله نخست 
شاهی جهانگیر و باتدبیر به نظر می رسد. او بعدازاین 
که فتوحاتش را به نام سردار صورت داد، مجلسی در 
آذربایجان تشکیل داد و آن افراد او را انتخاب کردند. 
این مسئله در مورد بسیاری دیگر از شاهان ایرانی مثل 

کوروش و داریوش نیز صدق می کند.
سپید: چرا این قدر بحث فرهنگ برایتان پررنگ است؟
ایرانی که ما اآلن داریم،  سرزمینی است که تقریبا 
در زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه شکل گرفت. 
دوسوم ایران را در عهد قاجار بخشیدند. تا پیش از آن 
بخش های عمده ای از کشورهای ارمنستان و گرجستان 
و آذربایجان به ایران متعلق بود. انگلستان با فشارهایی 
که به دربار قاجار می آورد، به تدریج این سرزمین ها را 
به نفع روس ها از ایران جدا کرد. ایران سیاسی فعلی 
یک سوم ایران در زمان آقامحمدخان قاجار است. پیش 
از آن البته ایران بسیار وسیع تر نیز بوده است. حاال 
کاری به ایران زمان هخامنشی نداریم که از غرب تا 
مصر و حبشه و قسمتی از سودان و الجزایر و لیبی 
و از شرق تا میانه هندوستان امتداد داشت. به همین 
خاطر احساس کردم اگر بخواهم در مورد ایران سخن 
بگویم باید در مورد مسائلی سخن بگویم که مردم 
تمام این سرزمین وسیع از آن بهره مند هستند. در 
بخشی از کتاب با عنوان ایران فرهنگی توضیح داده ام 
که مقصود از ایران فرهنگی چیست. ایران فرهنگی 
سرزمینی است که در آن مظاهر فرهنگی ایران اعم از 
ادبیات،  آداب،  رسوم،  تاریخ،  زبان و … حضور دارد. 
به نظر من نمی توان هیچ پایه اشتراکی بهتری از فرهنگ 

برای مردمان این سرزمین پهناور جست.
سپید: به نظر شما مباحث ژنتیکی بی ربط با این 

مباحث فرهنگی نیست؟
خیر. این تخصص گرایی و محیط را کوچک کردن 
امروز خیلی باب شده است. آلمانی ها می گویند که 
تخصص آن است که انسان از یک محیط خیلی کوچک 
عمق زیادی را ببیند، نهایت این نگاه آن است که از 
یک محیط صفر همه چیز بداند که درواقع یعنی اینکه 
هیچ چیز نداند! درحالی که کلی گرایی به آن معناست 
که انسان از یک محیط باز عمق کمی را بداند،  نهایت 
این امر نیز این است که انسان از همه چیز هیچ چیز 
را نداند!  می بینید که نهایت هر دو یکی است، یعنی 
در هر دو حالت آدم هیچ چیز را نمی داند. از این هر 
دو حالت باید گریز داشت. من هیچ کدام از این دو 
حالت را نمی پسندم و معتقدم اگر هر متخصصی در 

هر حوزه ای قرار باشد که تنها کار خودش را انجام 
دهد، آدم موفقی نیست و حتی می توان گفت ربات 
است. به عقیده من هر انسانی در کنار تخصص در 
رشته خودش باید در حوزه های دیگر نیز وارد باشد.
سپید: یک پزشک نیاز دارد که شعر و تاریخ بداند؟
 یک پزشک در کنار تخصص پزشکی باید از شعر،  
عرفان،  ادبیات،  فلسفه،  تاریخ و … نیز سر دربیاورد. 
یک پزشک غیر معنوی به درد نمی خورد. چیزی که 
بیمار را سالم می کند،  دارو یا جراحی نیست،  بلکه 
آن معنویتی است که میان پزشک و بیمار به وجود 
می آید. این رابطه به بیمار قدرت سر پا ایستادن می دهد. 
متأسفانه امروز در جامعه ما افراد به سمت تخصص 

گرایی رفته اند و این یک آفت است.
سپید: حاال باوجوداین دغدغه افق روشنی برای 

فضای فرهنگی جامعه می بینید؟
من خودم آدم خوش بین،  امیدوار و آینده دوستی هستم. 
ضمن آن که معتقدم انسان باید در هر کاری تداوم داشته 
باشد. تداوم از آن صفت هایی است که هر انسانی باید 
داشته باشد. در زمان انتخابات مدام گفته می شود که 
شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و عرفی و وجدانی 
و میهنی همه است. توقع من به عنوان یک شهروند آن 
است که این انتظار و آن وظیفه و رسالت تداوم داشته 
باشد. نباید چنین باشد که مردم رای بدهند و بعد کنار 
بنشینند. به اعتقاد من مردم همیشه باید حضورداشته 
باشند و از نزدیک با مسائل و مشکالت درگیر باشند،  
یعنی مردم باید در کارها مشارکت داشته باشند. در اروپا 
وقتی دولتی از منتهاالیه راست تا منتهاالیه چپ منتقل 
می شود،  تنها چیزی حدود 150 نفر جابه جا می شوند؛ 
اما متأسفانه در ایران در هر تغییر ریاست جمهوری 
در حدود 25 هزار نفر جابه جا شدند. این یک اشتباه 
محض است.  نکته دیگر آن که باید به منتقدان صادق 
داخلی اعتماد کرد و از به کار بردن صفت دشمن در 
مورد ایشان پرهیز کرد. مدیران فرهنگی باید به این 
فرمایش امام علی )ع( توجه کنند که فرموده است:  
»اخوت من صّدقک ال من صدق« یعنی  »دوست تو 
کسی است که با تو صادق باشد نه کسی که تو را 
تصدیق کند«. نباید هر کس انتقاد می کند را حذف کرد. 

سپید: کدام بیماری های ژنتیکی در کشور ما شیوع 
بیشتری دارد؟

اگر بخواهیم از بیماری هایی صحبت کنیم که منشأ 
ژنی دارد می توانیم به بیماری های تاالسمی، هموفیلی، 
دیستروفی ها عضالنی، نابینایی و ناشنوایی اشاره کنیم. 
البته باید توجه داشت از مجموع 20 هزار بیماری ژنی 
در حدود 8000 تا 9000 بیماری پدر و مادر باید ناقل 
این بیماری بوده باشند تا فرزندشان به این بیماری مبتال 
شده باشد بنابراین احتمال ابتال به چنین بیماری هایی 
در ازدواج های خویشاوندی بیشتر خواهد بود. پس 
نقطه ضعف ما بیشتر درزمینه همین بیماری هاست؛ 
یعنی بیماری هایی که پدر و مادر ناقل آن هستند و 
خودشان هیچ اطالعی در این زمینه ندارند. در هر 
کشوری که ازدواج خویشاوندی بیشتر باشد، شیوع 
این بیماری ها بیشتر است. بیماری تاالسمی با توجه 
به شرایط آب و هوایی و وجود کمربند تاالسمی که 
دور دنیا را فراگرفته در کشور ما شیوع بیشتری دارد. 
اگر از اروپا شروع کنیم همه کشورهای اطراف مدیترانه 
از پرتغال، اسپانیا، یونان و ایتالیا تا عربستان سعودی و 
ایران، پاکستان و هندوستان ، تایلند، اندونزی و مالزی 

در این کمربند قرار می گیرند.

 محمد جواد زاده

  در زمانی که در آلمان درس می خواندم هر ۲ سال یک بار به ایران سفر می کردم و بی نهایت 
میهن پرست بودم و هنوز هم هستم، بعد از انقالب بسیاری از دوستانم در خارج از ایران از فرانسه، 
آلمان و استرالیا با من تماس می گرفتند و درخواست داشتند که به این کشورها بروم ولی پاسخ 

من این بود که من اینجا به دنیا آمده ام و در همین کشور می میرم.
  زمانی که به ایران آمدم ۳ موضوع برای تحقیق و پژوهش برای من مهم بود، اول ژنتیک 
جمعیت ها بود که ساختار ژنتیکی جمعیت را مشخص می کرد و دوم ژنتیک پزشکی بود که 
بررسی انواع بیماری ها و برنامه ریزی برای جلوگیری از آن بود، موضوع سوم انسان شناسی برای 
بررسی رفتارهای انسان ها و خصوصیت های اخالقی بود. زمانی که 4 سال و ۵ ماه از حضور من 
در ایران می گذشت پروژه بزرگی در نزدیک آباده و محل کوچ ایل های قشقایی با حضور تیمی 

80 نفره به من پیشنهاد شد.
  در بخش هایی از ژنتیک که خدمات و سرویس دهی است، پیشرفت خوبی داشته ایم و خوشبختانه 

برای درمان امروز کسی از ایران خارج نمی شود مگر اینکه برای بیماری نادر و سختی باشد.
  ما ایرانی ها باهوش هستیم، اما به دلیل برخی نقاط ضعفی که داریم این هوش نسبت به مردم 

دیگر کشورها تحت شعاع قرار می گیرد، مثال ما ایرانی ها تداوم نداریم و سخت کوش نیستیم و 
این موضوع ژنتیکی است

  معتقدم اگر هر متخصصی در هر حوزه ای قرار باشد که تنها کار خودش را انجام دهد، آدم 
موفقی نیست و حتی می توان گفت ربات است. به عقیده من هر انسانی در کنار تخصص در رشته 

خودش باید در حوزه های دیگر نیز وارد باشد.
  یک پزشک در کنار تخصص پزشکی باید از شعر،  عرفان،  ادبیات،  فلسفه،  تاریخ و … نیز سر 

دربیاورد. یک پزشک غیر معنوی به درد نمی خورد.
  فرضیه نژاد برتر نخستین بار از سوی یک فیلسوف فرانسوی مطرح شد و آلمانی ها اساساً نژادپرست 
نبودند. آلمانی ها پس از مطرح شدن فرضیه نژاد برتر به شدت دچار نگرانی و هراس شدند و ترسیدند 

پیشرفت علم ژنتیک به اصالح نژاد منجر شود.
  اما اینکه افراد بتوانند با استفاده از روش های مبتنی بر مهندسی ژنتیک از ویژگی های برتر برخوردار 
شوند، خالف اصول اخالقی است و سازمان جهانی بهداشت و یونسکو با این موضوع به شدت 

مخالف هستند.

خالصه گفت وگو



المپیکخبر

 ایران با سیزده مدال هجدهم می شود 
مؤسسه معتبر »گلدمن ساکس« پیش بینی کرد که دو 
غول اقتصادی جهان یعنی آمریکا و چین بیشترین 
مدال طال را در بازی های المپیک 2016 ریو به دست 
می آورند. این مؤسسه در واقع یک گروه بین المللی 
بانکداری سرمایه گذاری است که به سرمایه گذاران 
با اتکا به نتایج پژوهش ها و پیش بینی های خود 
از آینده اقتصاد کشورها، برای ورود به بازارها و 
کشورهای جدید مشاوره سرمایه گذاری می دهد.

نتیجه پیش بینی اقتصاددانان »گلدمن ساکس« نشان 
می دهد که ورزشکاران آمریکایی از بازی های 
المپیک که از روز جمعه شروع می شود، 45 مدال 
طال می گیرند و این یعنی یک مدال طال کمتر 
نسبت به چیزی که چهار سال پیش در المپیک 
لندن به دست آوردند. طبق این پیش بینی، چین با 
36 مدال طال که نسبت به المپیک پیش دو مدال 
طال کمتر است، در مکان دوم، بازی ها را به پایان 
می برد. کاروان المپیکی بریتانیا هم در این دوره 
23 مدال طال کسب می کند که نسبت به المپیک 
لندن، 6 مدال طال کمتر است، اما در مجموع این 
تیم با 59 مدال در رده سوم و باالتر از روسیه  
می ایستاد. کاروان روسیه هم که تحت تأثیر پرونده 
دوپینگش قرار دارد، در این بازی ها 14 مدال 
طال به دست می آورد و این یعنی 12 مدال طال 
کمتر نسبت به المپیک 2012. بر اساس گزارش 
این مؤسسه، فراتر از عملکرد ورزشی، موفقیت 
اقتصادی کشورها شانس موفقیت ورزشکاران 
مربوطه در المپیک را افزایش می دهد چرا که 
کشورهایی با رشد اقتصادی بهتر، احتمال بیشتری 
برای تولید ورزشکاراِن در سطح جهانی دارند. 
برزیل، میزبان این دوره بازی های المپیک که با 200 
میلیون جمعیت پنجمین کشور پرجمعیت جهان 
و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است، پیش بینی 
شده در این دوره تنها پنج مدال طال کسب کند. 
در پیش بینی مؤسسه »گلدمن ساکس«، کاروان 
ایران چهار مدال طال می گیرد و این تعداد نسبت 
به المپیک 2012 تغییری نمی کند. ایران در این 
دوره با مجموع 13 مدال که یک مدال بیشتر از 
المپیک پیش است، در رده هجدهم بازی های 

المپیک 2016 را به پایان می برد. 

آلمان – مکزیک؛ اولین ماموریت تیم 
داوری ایران در المپیک

نخستین دیداری که تیم داوری فوتبال ایران؛ علیرضا 
فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری قرار 
است در بازی های المپیک 2016 قضاوت کند، 
مشخص شد.  طبق تصمیم مسئوالن برگزاری 
این مسابقات تیم داوری ایران قرار است پنجشنبه 
ساعت 20 به وقت محلی )بامداد جمعه به وقت 
تهران( قضاوت دیدار تیم های آلمان و مکزیک 
را برعهده داشته باشد. در کنار این تیم داوری 
یک داور دیگر از کشور رومانی به عنوان داور 
چهارم حضور خواهد داشت. این نخستین بار 
است که یک تیم داوری از ایران در بازی های 
المپیک قضاوت می کند. پیش از این حضور داوران 
ایرانی در المپیک محدود به اعزام یک داور یا 

کمک داور بود. 

خداحافظی نکونام در حضور عادل 
و رادان

جواد نکونام، کاپیتان سابق تیم ملی چندی 
پیش بیانیه خداحافظی داد ولی قرار است 
این خداحافظی او در یک بازی رسمی اعالم  
شود. قرار است نکونام در دیداری که روز 
چهارم شهریورماه مقابل ستارگان سابق اللیگا 
در تهران برگزار می شود، این کار را انجام 
دهد. در این دیدار تیم ستارگان سابق اللیگا 
که بازیکنانی مانند کریستین کارمبئو، فرناندو 
مورینتس، اریک آبیدال، گایزکا مندیتا، فرناندو 
سانز و...آن را همراهی می کنند، مقابل تیم 
یاران نکونام قرار می گیرند. گفته می شود در 
تیم منتخب نکونام قرار است چهره هایی نظیر 
بهرام رادان، عادل فردوسی پور،  علی دایی، کریم 
باقری، علی کریمی، فرهاد مجیدی، مجید نامجو 
مطلق، زرینچه، مهدوی کیا و...بازی می کنند.

تیم زنان ملوان منحل نمی شود
دادگستری  کل  رئیس  سیاوش پور«  »احمد 
گیالن خبر خوبی برای بازیکنان و کادر فنی 
تیم فوتبال زنان ملوان دارد. او که با میزان  
صحبت کرده درباره اتفاقات چند روز اخیر 
گفته است: »دادستان شهر انزلی اعضای تیم 
باشگاه ملوان و مدیرعامل مجموعه را که نسبت 
به بیانیه اعتراض داشتند، دعوت کرده و درصدد 
حل موضوع از طریق صلح و سازش است.با 
توجه به اینکه اعضای تیم زنان ملوان به بیانیه 
این باشگاه اعتراض داشتند، مسئولین باشگاه 
نسبت به این موضوع عذرخواهی ضمنی 
کرده اند و قرار است بیانیه اصالح  شود. از 
طرف دیگر شورای شهر انزلی نیز به دادستان 
قول مساعدی مبنی بر تقویت باشگاه ملوان 
داده و به دنبال جلوگیری از انحالل تیم زنان 

ملوان است.«

بازگشت رضاییان به پرسپولیس؟ 
کمیته انضباطی بررسی می کند

آی اسپورت: ماجرای بازگشت رامین رضاییان 
به پرسپولیس همچنان الینحل مانده است. 
موضع باشگاه به طور دقیق مشخص نیست. 
اما  می کند  احساس  را  او  پرسپولیس خأل 
اکبر  علی  دارد.  هم  مخالفانی  او  بازگشت 
طاهری، سرپرست موقت پرسپولیس دیروز 
در نشست خبری  گفت:»ما قبال هم اعالم 
کردیم رضاییان را می خواهیم اما برخورد ما و 
خواسته هایمان حقوقی است. حاال در وضعیتی 
قرار داریم که بازیکن برگشته و مسئله را باید 
در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار دهیم. ما 
درباره محمدحسین کنعانی زادگان هم چنین 
وضعیتی داشتیم، به هر حال ممکن است یک 
بازیکن در نیم فصل یا مقاطع دیگر از لیست 
خارج شود یا چنین جابه جایی هایی داشته باشیم 
البته برای بازی های آسیایی هم یکسری بند و 
تبصره هایی وجود دارد، طبیعتا ما کار خودمان 

را دنبال می کنیم.« 
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الهه احمدی: خودم باشم مدال می گیرم
الهه احمدی یکی از شانس های مدال کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک ریودوژانیرو است. ورزش ایران 
انتظار دارد او هم اولین مدال ایران در این بازی ها را بگیرد و هم برای اولین بار زنان ایران را در تاریخ المپیک به 
مدال برساند. احمدی خودش هم امیدوار است این اتفاق بیفتد: »خیلی آماده ام. انگیزه ام برای گرفتن مدال زیاد است. 
رقبای خیلی سختی دارم و همه از قهرمانان مطرح هستند اما قبال آن ها را شکست دادم، پس می توانم در المپیک نیز  
پیروز باشم. انگیزه ام زیاد است. اگر در روز مسابقه خودم باشم می توانم مدال بگیرم.« احمدی با تجربه ششمی در 
المپیک لندن به بازی های ریو می رود: »المپیک با همه مسابقات متفاوت است. در المپیک لندن اگر تجربه بیشتری 
داشتم، بهتر نتیجه می گرفتم. تجربه حضور در المپیک لندن قطعاً به من کمک می کند و باعث کم شدن فشار و 
استرس می شود. من با فکر مدال المپیک همه کارهایم را می کنم و امیدوارم به آرزویم برسم. احمدی ماه ها صدرنشین 
رنکینگ جهانی بود، اما قبل از المپیک به رده 27 رسید: »من زمانی که قهرمان جهان و قهرمان فینال فینالیست ها شدم 
به صدر رنکینگ رسیدم و مدت ها در صدر ماندم اما چون چند سفرمان لغو شد و در مسابقاتی که شرکت کردم 
در اوج آمادگی نبودم، نتیجه نگرفتم و به همین دلیل رنکینگم افت کرد. رنکینگ ربطی به آمادگی تیرانداز ندارد.من همه تالشم را کرده ام و آماده ام، اما 

تیراندازی به لحظه ها بستگی دارد. اگر در لحظه شلیک کردن حالت خوب باشد، برنده ای.« 

عابدینی روز تولد مدال می گیرد
شاید آرزوی بزرگی باشد اما رسیدن به آن خواست مجتبی عابدینی است، شمشیربازی که می خواهد در بازی های 
المپیک ریودوژانیرو به مدال برسد. او که هنوز در ایران است و به ریو نرفته، می گوید: »روزهای آخر تمرینات را پشت 
سر می گذارم و در چند روز مانده آمادگی ام به 100 درصد رسیده است. شرایط از اول هم خوب بود و در تمرینات به 
دنبال این بودیم که خودمان را در اوج نگه داریم.« عابدینی که در سابر مسابقه می دهد، برای دومین بار است که سهمیه 
حضور در بازی های المپیک را گرفته: »المپیک میدان بزرگی است و مسابقه ای است که همه دوست دارند در آن شرکت 
کنند. من در لندن تجربه  المپیکی شدن را داشتم و الزمه اش این است که در جو مسابقه ها نباشیم. شرایط المپیک با جام 
جهانی و رقابت های جایزه بزرگ متفاوت است. مطمئن هستم که در این  المپیک ایران خوش می درخشد.« او درباره 
نتیجه ای که انتظارش را دارد، می گوید: »نمی توان از االن گفت چه کسی طال می گیرد. من به فکر مدال هستم ولی روز 
مسابقه باید روز عابدینی باشد. بیستم مرداد ماه که مسابقه دارم روز تولدم هم هست و امیدوارم خوش یمن باشد. 
هر شرایطی برای هر ورزشکاری امکان دارد رخ بدهد. من مطمئن هستم که کم کاری نمی کنیم. همان طور که گفتم 

در فکر مدال و افتخارآفرینی هستم. هر نتیجه ای در المپیک می تواند رخ بدهد. ما سال 95 را خوب شروع کردیم و باید از همه کسانی که در این مدت کمک 
کردند تشکر کنم. پیمان فخری پا به پای ما زحمت کشید و همسر و دخترم هم تمام سختی ها را تحمل کردند. امیدوارم که بتوانم زحمات همه را جبران کنم.«

اشتباه کمک داور دلیلی شد تا پرسپولیس نتواند 
این هفته تنها تیم شش امتیاز لیگ برتر لقب بگیرد. 
پرسپولیس که لیگ را خوب شروع کرده بود و انتظار 
می رفت در هفته دوم هم بهترین تیم لیگ باشد اما 
به در بسته فوالدی ها خورد. پرسپولیس با 60 هزار 
تماشاگرش در ورزشگاه آزادی می خواست اولین 
میزبانی اش در این فصل، پایانی با شکوه داشته باشد. 
اما خط دفاعی تیم نعیم سعداوی از همان دقایق 
ابتدایی کار را برای این تیم سخت کرد. همین دفاع 
و نبود مهدی طارمی در ترکیب پرسپولیس باعث 
باشد.  نداشته  اول صحنه خاصی  نیمه  بود  شده 
حضور علی پروین روی سکوها به بازیکنان این 
تیم روحیه بیشتری داده بود اما حمالت آنها در همان 
نیمه زمین متوقف می شد و به دروازه نمی رسید. 

در نیمه دوم اما عبداهلل ناصری تنها یک دقیقه بعد از 
حضورش در زمین با یک فرار عالی و توپی که زیر 
طاق دروازه بیرانوند کوبید، شاگردان نعیم سعداوی 

را پیش انداخت. بعد از این گل طارمی در محوطه 
جریمه زمین خورد اما به جای پنالتی، یک کارت 
زرد نصیبش شد. قبل از این هم طهماسبی، گلری 
که نیم فصل دوم لیگ قبل برانکو او را می خواست، 
توپی را از روی خط دروازه برگرداند و گل نخورد. 
پرسپولیسی ها اعتقاد داشتند این توپ از خط گذشته 

و داور باید گل می گرفته.
سرانجام در دقیقه 75 بود که وحید امیری با اثرگذاری 
طارمی توانست با یک ضربه فنی، بازی را مساوی 
کند تا این ارتش 60 هزار نفری در اولین مسابقه ای 
که ورزشگاه آزادی در طبقه دومش هم صندلی دار 
شده بود، شکست نخورند.این اولین امتیاز نعیم 

سعداوی در لیگ برتر بود. نعیم سعداوی که سابقه 
بازی در جام جهانی را هم دارد و اواخر دهه 70 چند 
سالی پیستون راست پرسپولیس بود. پرسپولیسی  ها با 
این که خیلی از بازی بسته فوالد راضی نبودند ولی 
اعتراض اصلی آنها به داوری بود که با تشخیص 

اشتباه امتیازات این بازی را از آنها گرفت. 

احتمال جدایی گولچ از پرسپولیس
آنتونی گولچ مدافع کروات-استرالیایی پرسپولیس 
به دنبال جدایی از این تیم است.گولچ که از شرایط 
مالی خود در این تیم راضی نیست صبح روز یک شنبه 
اردوی پرسپولیس را ترک کرد و به دیدار مدیرعامل 
باشگاه رفت تا برای گرفتن رضایت نامه اش با او 
گفت وگو کند. ظاهراً مسئوالن باشگاه برای جلب 
رضایت او مبلغی را به حسابش واریز کرده اند تا 
موقتاً او را راضی کنند. با این همه امید زیادی به 

ادامه همکاری او با پرسپولیس نیست.

اعتراض پرسپولیسی ها به داوری  بازی با فوالد

اشتباه  تو صدر را از ما گرفت

عادل فردوسی پور در برنامه 90 از کیفیت پایین و قیمت باالی 
لباس های تیم ملی فوتبال گزارش داد و از برند جیووا انتقاد کرد، 
همزمان با این انتقادات مهدی تاج، رئیس فدراسیون ایرادات را 
تایید کرد و وعده داد تا برای این اسپانسر جایگزین پیدا کند. 
حتی صحبت از این شد که شاید آدیداس لباس های تیم ملی 
را بدهد. در برنامه 90  تاج حرف آخر را زد و گفت که جیووا 
نمی تواند لباس مناسبی برای تیم ملی تامین کند: »قراردادی سه 
ساله با این شرکت بسته شده که البسه تیم ملی ما را رایگان 
بدهد و به سایر تیم ها نیز طبق لیستی که ما می دهیم، 90 درصد 
تخفیف داده می شود. قیمت هایی که داده اند، بسیار باالست. در 
جلسه ای که با کی روش داشتیم، 23 مورد ایراد به این لباس ها 

گرفتیم چون ما باید با این لباس ها باید در هوای سرد و خشک، 
گرم و مرطوب و... بازی کنیم و لباس ها با کیفیت در این شرایط 
آب و هوایی باید به ما داده شود. ما آزمایشی انجام داده و روی 
یکی از پیراهن های جیووا یک لیوان آب ریختیم که پیراهن تمام 
آب را جذب کرد، اما لباس خوب اینطور نیست. لباس خوب 
نه تنها تمام آب را جذب نمی کند، بلکه آب را پس می زند و 
آبی جذب آن نمی شود.« او خبر از فسخ قرارداد داده: »زمانی که 
ما به فدراسیون فوتبال آمدیم، قرارداد بسته شده بود و ما باید 
طبق همین قرارداد پیش می رفتیم. تمام ایرادهایی که هست، به 
این لباس ها وارد می دانم و اکنون دنبال راهی جدیدی هستیم. 
با بردبار که شریک ایتالیایی سرمایه گذاری جیوواست، جلسه 

داشتیم و 23 مورد ایراد گرفته شده را گفتیم که اگر مرتفع نشود، 
قرارداد فسخ می شود.«

تیم ملی فوتبال شهریورماه با قطر بازی دارد و اگر فدراسیون 
قراردادش را با جیووا فسخ کند، شاید برای این بازی با مشکل 
جلساتی  در  شدیم،  قرارداد  این  وارد  »وقتی  شود:  روبه رو 
این  به  خواستیم.  را  نظرات  کادرفنی  و  ملی  تیم  بازیکنان   با 
جمع بندی رسیدیم که جیووا نمی تواند البسه تیم ملی را تهیه 
کند. البته نگران لباس های تیم ملی برای بازی با قطر و سه بازی 

اول نباشیم، چون مشکل را حل می کنیم.«
بعد از صحبت های تاج در برنامه 90 گفته شد فدراسیون مذاکراتی 

را با شرکت آدیداس آغاز کرده است.

فدراسیون تایید کرد: لباس  ها 23 ایراد دارد

صحنه مشکوک به گل پرسپولیس 

بحث برانگیز ترین صحنه بازی پرسپولیس و فوالد ضربه سر امید 
عالیشاه بود که طهماسبی دروازه بان فوالد با پا آن را از مقابل دروازه 
برگرداند. عالیشاه، برانکو و اکثر پرسپولیسی ها معتقد بودند توپ 
از خط دروازه عبور کرده و داور گل پرسپولیس را نادیده گرفته 
است. سال هاست چنین صحنه هایی اتفاق می افتد و فوتبالدوستان 
در آرزوی ورود تکنولوژی تشخیص عبور توپ از خط مانده اند. 

این عکس ادعای پرسپولیسی ها را تایید می کند.
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بررسی تشریحی سواالت اطفال )پرانترنی اسفند 94(
برای آزمون  آماده شوید»78«

59  شيرخوار 20 ماهه اي را با عفونت هاي مكرر پوستي 
به درمانگاه آورده اند. در شرح حال بند ناف در دو ماهگي 
افتاده و در محل هاي عفونت، چرك توليد نمي شود. از نظر نقص 
ايمني اوليه، احتمال اختالل در كدام قسمت بيشتر است؟ )پرانترني 

اسفند 94 ـ قطب 3 كشوري )همدان((
الف( كمپلمان 
T-Cells )ب
 B-Cell )ج
د( نوتروفيل
 پاسخ: د

 توضیح: 
اختالالت نوتروفیلي:  نقص نوتروفيل ها موجب اختالالت زير 

می شود:
)استافيلوكوك،  باكتری ها  با  پوستی  راجعه  عفونت  الف( 

سودوموناس و E-Coli( و قارچ ها )آسپرژيلوس( 
ب( تأخير در جدا شدن بند ناف

ج( عدم وجود چرك در محل عفونت
د( عفونت های ريوی شايع هستند.

60  در بررسي آزمايشات شيرخوار 1/5 ماهه كه برای وی 
تشخيص استنوز هيپرتروفيك پيلور )HPS(  مطرح شده، 
كدام يافته غيرمعمول است؟ )پرانترني اسفند 94ـ  قطب 3 كشوري 

)همدان((
الف( هيپربيلي روبينمي كنژوگه 

ب( آلكالوز متابوليك
ج( هيپوكالمي 
د( هيپوكلرمي
 پاسخ: الف

 توضیح: 
استنوز هیپرتروفیك پیلور: استنوز پيلور در پسرها و فرزندان 
اول خانواده شايع تر است. استفراغ جهشي غيرصفراوي مهم ترين 
عالمت اين بيماري است. در معاينه، پيلور هيپرتروفيك شده ممكن 
است به شكل توده اي شبيه به زيتون )Olive( لمس شود. آلكالوز 
متابوليك هيپوكلرميك، هيپوكالميك مهم ترين اختالل الكتروليتي 
اين بيماران است. سونوگرافي شكم به تشخيص كمك مي كند كه 
در آن ضخيم شدن و دراز شدن پيلور مشاهده می شود. درمان 
از عمل  قبل  پيلوروتومي است.  به روش  بيماري جراحي  اين 
بايد حتما دهيدراتاسيون و آلكالوز متابوليك بيمار را اصالح كرد.

63  در بررسي دختر 12 ساله اي كه به علت كبودي مراجعه 
كرده، تعداد پالكت ها نرمال، BT طوالني، PT نرمال و 
PTT طوالني گزارش شده است. كدام اقدام تشخيص را قطعي 

مي كند؟ )پرانترني اسفند 94 ـ قطب 3 كشوري )همدان((
 PFA الف( بررسي عملكرد پالكت به كمك دستگاه
ب( ارزيابي سطح و عملكرد فاكتور فون ويلبراند و 8

ج( درمان با ويتامين K و سپس تكرار آزمايشات 
د( انجام تست كومبس مستقيم و غربالگري آنتي بادي

 پاسخ: ب
 توضیح: 

بیماري فون ويلبراند: عالئم بالينی بيماری فون ويلبراند شامل 
خونريزی جلدی مخاطی، اپيستاكسی، خونريزی از لثه، كبودی 
پوست و منوراژی هستند. در بيماری فون ويلبراند BT طوالنی است.
فاكتور8  كمبود  شديد،  فون ويلبراند  بيماري  در  توجه:   
 Aهموفيلي نظير  عالئمي  با  بيمار  و  بوده  شديد  است  ممكن 

تظاهر يابد )همارتروز(.
بر فون ويلبراند، عالوه  بيماري  در  مهم:  بسیار  نكته اي    

 BT ،  PTT نيز طوالني مي شود.
 توجه: دسموپرسين استات )DDAVP( درمان انتخابي 
مبتال  بيماران  برخي  و  فون ويلبراند   I نوع  به  مبتال  بيماران  در 
به بيماري نوع II فون ويلبراند است. از تجويز آسپرين به اين 

بيماران بايد اجتناب كرد.

62  در معاينه مقعد كودك مشكوك به هيرشپرونگ كدام 
يافته وجود دارد؟ )پرانترني اسفند 94 ـ قطب 3 كشوري 

)همدان((
الف( ركتوم پر از مدفوع است. 
ب( خروج انفجاري مدفوع گاز
ج( فضاي ركتوم وسيع است. 
د( اسفنگتر مقعدي شل است.

 پاسخ: ب
 توضیح: 

1ـ در معاينه بيماران مبتال به هيپرشپرونگ، اسفنكتر آنال اندكي 
تنگ است. ركتوم خالي و منقبض است و با خارج كردن انگشت 
پزشك از مقعد ممكن است مدفوع به شكل انفجاري خارج شود.
در  مدفوع  دفع  عدم  است:  هيپرشپرونگ  نفع  به  زير  موارد  2ـ 
24 ساعت اول پس از تولد، ديستانسيون شكم، استفراغ، عالئم 
انتروكوليت )تب، اسهال بدبو و مگاكولون(. در هيپرشپرونگ قطر 

مدفوع بزرگ نبوده و بي اختياري مدفوع وجود ندارد.
 توجه: بي اختياري مدفوع و كثيف كردن لباس زير به نفع 

يبوست عملكردي )فانكشنال( است.

65  براي پيشگيري از ابتالء به هپاتيت B در يك نوزاد 
متولد شده از مادر HBs Ag مثبت كدام اقدام توصيه 

مي شود؟ )پرانترني اسفند 94 ـ قطب 3 كشوري )همدان((
) HBIG( B و ايمنوگلوبين هپاتيت B تزريق واكسن هپاتيت )الف

ب( واكسيناسيون هپاتيت B كافي است.
ج( تزريق HBIG در 12 ساعت اول و واكسن در سن يك ماهگي

د( تزريق HBIG و واكسن در سن يك ماهگي
 پاسخ: الف

 توضیح: 
نحوه پیشگیري از هپاتیت B نوزادان: نوزادان متولد شده از 
مادران HBsAg مثبت بايد هم واكسن و هم ايمنوگلوبولين 
)HBIG( را با دوز ml  0/5 طي 12 ساعت اول پس از تولد 
ماهگي  بعد در 6  ماهگي و  تا 2  كنند. سپس در 1  دريافت 
دوزهاي بعدي واكسن را تلقيح نمايند و بعد از آن در سن 9 
تا 15 ماهگي از نظر وجود HBsAg و HBs anti آزمايش 
شوند. نوزادان متولد شده از مادران مشكوك به HBsAg مثبت 
بايد طي 12 ساعت بعد از تولد واكسن دريافت كنند. اگر نتيجه 
تست HBsAg مادر مثبت بود، نوزاد بايد هرچه سريعتر )حداكثر 

تا يك هفته پس از تولد( HBIG را نيز دريافت كند.

از  ناشي  فارنژيت  از  ويروسي  فارنژيت  افتراق  براي    67
استرپتوكوك گروه A، كدام يافته بيشتر به نفع ويروسي 
بودن بيماري است؟ )پرانترني اسفند 94ـ  قطب 3 كشوري )همدان((

الف( آدنوپاتي گردني 
ب( كونژنكتيويت

ج( پتشي كام 
د( تورم زبان كوچك

 پاسخ: ب
 ،Coryza توضیح: 1ـ وجود كنژنكتيويت، سرفه، عالئم 
گرفتگي صدا و زخم به نفع فارنژيت ويروسي است، 2 ـ غدد 
شيريني  مشابه  يا ضايعات  پتشي  بزرگ،  قدامي  گردني  لنفاوي 
دونات )Doughnut - shaped( روي كام نرم و خلف حلق 

به نفع فارنژيت باكتريايي به ويژه استرپتوكوكي است.

66  شيرخوار 2/5 ماهه اي حاصل زايمان طبيعي از يك 
هفته قبل دچار سرفه هاي منقطع شده كه به تدريج بيشتر 
 RR = 70/min .و دچار تاكي پنه مي شود. در معاينه تب ندارد
و شرح حال كونژنكتيويت در سن دو هفته  اي دارد. كدام درمان 
را توصيه مي كنيد؟ )پرانترني اسفند 94ـ  قطب 3 كشوري )همدان((

الف( آموكسي سيلين 
ب( سفترياكسون

ج( آزيترومايسين 
د( آسيكلووير

 پاسخ: ج
 توضیح:

كمتر  شيوع  با  و  تراكوماتيس  كالميديا  تب:  بدون  پنومونی 
 CMV و  اوراليتيكوم  پالسما  اوره آ  هومينيس،  مايكوپالسما 
موجب پنوموني بدون تب در شيرخواران 1 تا 3 ماهه مي شوند. 
پنوموني بدون تب با سرفه و پرهوايي ريه و عالئم تحت حاد 
مشخص شود. در بزرگساالن اين ارگانيسم ها جزء فلور طبيعي 
مخاط ژنيتال هستند و از اين طريق منتقل مي شوند. همچنين در 

دوره حوالي زايمان از مادر به نوزاد منتقل مي شود. 
درمان: پنوموني »بدون تب« به كمك آنتي بيوتيك هاي زير درمان 

مي شود: اريترومايسين، آزيترومايسين يا كالريترومايسين.

57  كودك 5 ساله اي با سابقه اي دو ساله از حمالت سرفه 
و تنگي نفس و خس خس سينه كه در فصول سرد سال 
از تواتر بيشتري برخوردار است و طي اين مدت 2 بار هم سابقه 
بستري را در بيمارستان دارد، مراجعه كرده است. در حال حاضر 
به علت سرفه و خس خس سينه از شب گذشته بستري شده است. 
بهترين درمان در هنگام ترخيص و بعد از پايداري وضعيت تنفسي 

كدام است؟ )پرانترني اسفند 94 ـ قطب 3 كشوري )همدان((
الف( اسپري سالبوتامول استنشاقي 

ب( شربت ديفن هيدرامين
ج( اسپري بكلومتازون استنشاقي 

د( شربت كوآموكسي كالو
 پاسخ: الف

 توضیح: 
آسم: آسم شايع ترين بيماري مزمن كودكان است. در كودكان آسم 

در پسرها شايع تر است.
عالئم بالیني: سرفه، ويز، تنفس كوتاه يا سريع، احساس فشار و 
گرفتگي سينه عالئم اصلي آسم هستند. عوامل تشديدكننده آسم 
عبارتند از: عفونت هاي ويروسي، آلرژن ها و محرك ها )دود، بوهاي 
شديد و بخارات(، ورزش، هيجانات و تغيير در آب و هوا و رطوبت.
 توجه: كورتيكواستروئيدهاي استنشاقي مؤثرترين داروهاي 
ضدالتهابي براي درمان آسم مزمن و پايدار بوده و در موارد شروع 

درمان كنترل كننده درازمدت، درمان ارجح هستند.

58  كودك 2 ساله اي به دنبال اسهال خوني از هفته قبل 
اليگوري شده است. در  لتارژي و  دچار رنگ پريدگي، 
معاينه ادم و پتشي و فشارخون باال و در آزمايشات كاهش پالكت 
و افزايش كراتي نين و اوره خون و افت هموگلوبين و كومبس 
منفي دارد. كدام اقدام ارجح است؟ )پرانترني اسفند 94 ـ قطب 

3 كشوري )همدان((
الف( درمان حمايتي و دياليز پريتونئال در صورت نياز 

ب( تجويز آنتي بيوتيك وسيع الطيف و پالسمافرز
ج( تجويز كورتون و تزريق خون 
د( تزريق پالكت و تجويز كورتون

 پاسخ: الف
 توضیح: 

سندرم همولیتیك اورمیك: تعريف سندرم هموليتيك اورميك 
ب(  ميكروآنژيوپاتيك،  هموليتيك  آنمي  الف(  از:  عبارتند 

ترومبوسيتوپني، ج( آسيب كليوي.
 HUS ،توجه: شايع ترين نوع سندرم هموليتيك اورميك 

همراه با اسهال )D+HUS( است.
 HUS يافته های آزمايشگاهی: يافته هاي آزمايشگاهي مهم در

عبارتند از:
در  شيستوسيت  )وجود  ميكروآنژيوپاتيك  هموليتيك  آنمي  1ـ 

الم خون محيطي(،
2ـ افزايش LDH، كاهش هاپتوگلوبين،

،AST 3ـ افزايش رتيكولوسيت و
4ـ افزايش كراتي نين، هماچوري و پروتئين اوري،

5ـ ترومبوسيتوپني.
 ،HUS به  مبتال  بيماران  محيطي  خون  الم  در  توجه:   
تست  مي شود.  ديده  )شيستوسيت(  ميكروآنژيوپاتيك  هموليز 

كومبس منفي است.
درمان: درمان HUS عبارت است از: درمان حمايتي شامل جبران 
مايع، كنترل هيپرتانسيون و درمان عوارض مربوط به نارسايي كليوي 
شامل دياليز در صورت انديكاسيون است. ترانسفيوژن RBC در 
صورت نياز انجام مي گيرد. از تزريق پالكت بايد خودداري كرد.

آنافيالكسي  به  مبتال  بيمار  در  درماني  اقدام  اولين    61
3 كشوري  قطب  ـ   94 اسفند  )پرانترني  است؟  كدام 

)همدان((
اپي نفرين عضالني  تجويز  الف( 

ب( تجويز اپي نفرين وريدي
وريدي  كورتيكواستروئيد  تجويز  ج( 

استنشاقي آگونيست  بتا  تجويز  د( 
 پاسخ: الف

 توضیح: آنافيالكسي يك اورژانس پزشكي و اپي نفرين 
عضالني اساس درمان آن است.

کـامران  احمـدی

64  كودك 3 ساله ای با عدم توانايي در راه رفتن از دو 
روز قبل به درمانگاه آورده مي شود. در معاينه رفلكس هاي 
وتري عمقي از بين رفته است. پتوز و اختالل بلع وجود ندارد. 
ـ  اسفند 94  )پرانترني  زير مطرح است؟  موارد  از  كدام يك 

قطب 3 كشوري )همدان((
الف( بوتوليسم 

ب( بيماري وردينگ هافمن
ج( مياستني گراو 

د( سندرم گيلن باره
 پاسخ: د

 توضیح: 
گيلن باره  سندرم  كاراكتريستيك  تظاهرات  گیلن باره:  سندرم 
عبارتند از: فقدان رفلكس ها، شلي و ضعف تقريبا قرينه صعودي 
كه از پاها شروع شده و به طرف باال پيشروي كرده تا آنكه 
دست ها، تنه و عضالت بولبر )زبان، حلق، حنجره( را مي گيرد.
سندرم گيلن باره با توجه به طبيعي بودن عملكرد روده و مثانه، 
از بين رفتن رفلكس اندام فوقاني، فقدان سطح حسي و عدم 
حساسيت نخاع به لمس از سندرم هاي نخاعي افتراق داده مي شود.
آنالیز CSF: آناليز CSF در مبتاليان به سندرم گيلن باره گاهي 
در اوايل بيماري نرمال است اما به طور كالسيك سطح پروتئين 

باال مي رود، بدون آنكه پلئوسيتوز وجود داشته باشد.
گیلن باره نوع میلر فیشر: نوعي از سندرم گيلن باره مربوط به 
به آن گيلن باره نوع ميلر فيشر  اعصاب جمجمه اي است كه 
گفته مي شود. اين بيماري با آتاكسي، افتالموپلژي نسبي و از 

بين رفتن رفلكس ها )Areflexia( تظاهر مي يابد.

68  نوزاد 28 هفته با وزن 1000 گرم در NICU با تشخيص 
RDS تحت درمان است. زمان مناسب براي معاينه چشم 
از نظر رتينوپاتي پره ماچوريتي كدام است؟ )پرانترني اسفند 94 

ـ قطب 3 كشوري )همدان((
الف( دو هفته بعد از تولد 
ب( چهار هفته بعد از تولد

ج( هشت هفته بعد از تولد 
د( در 36 هفتگي سن حاملگي

 پاسخ: ب
 توضیح: نوزاداني كه وزن كمتر 1500 گرم دارند يا قبل از 
هفته 28 حاملگي )بعضي از نويسندگان 32 هفته( به دنيا آمده اند، 
بايد در 4 هفتگي يا در سن 34 حاملگي )هر كدام زودتر برسد(، 
تحت غربالگري از نظر رتينوپاتي پره ماچوريتی )ROP( قرار بگيرند.



 ترجمه: نیلوفر شایسته

 )NICE( موسسه ملی تعالی سالمت و خدمات بالینی
انگلستان، در تاریخ اول آگوست 2016، آخرین نسخه از 
راهنما های تشخیصی و مدیریت منوپوز را منتشر کرد. این 
دستورالعمل دربرگیرنده توصیه های الزم در زمینه تشخیص 
و مدیریت منوپوز، شامل زنانی که دچار نارسایی زودرس 
تخمدان ها شده اند، است. این راهنما کمک خواهد کرد تا 
حمایت و اطالعات ارایه شده به زنان در دوران یائسگی 

ارتقا یابد.
الف( مراقبت شخصی

در این راهنما به تمامی پزشکان و ارایه دهندگان خدمات 
مراقبتی توصیه شده تا برای هر فردی، رویکرد جداگانه و 
شخصی در همه مراحل تشخیص، بررسی و مدیریت منوپوز 

در پیش گیرند. 
 توصیه های این راهنما در زمینه دوران حوالی منوپوز 

و پس از یائسه شدن، شامل موارد زیر است:
از تست های  منوپوز بدون کمک گرفتن   تشخیص 
آزمایشگاهی، در زنان سالم با بیش از 45 سال سن که دارای 

عالیم زیر باشند، امکان پذیر است:
1( تشخیص پری منوپوز )perimenopause( براساس 

عالیم وازوموتور و قاعدگی های نامنظم
2( تشخیص منوپوز در زنانی که به مدت حداقل 12 ماه 
قاعدگی نداشته اند و از قرص های ضدبارداری هورمونی 

هم استفاده نمی کنند.
3( تشخیص منوپوز براساس عالیم در زنانی که قبال تحت 

جراحی هیسترکتومی قرار داشته اند.
 به خاطر داشته باشید که تشخیص منوپوز در زنانی که 
تحت درمان های هورمونی قرار دارند، مثال برای درمان 

خونریزی های زیاد قاعدگی، می تواند مشکل باشد.
 از تست های آزمایشگاهی و تصویربرداری زیر برای 
تشخیص پری منوپوز یا منوپوز در زنان بیش از 45 سال 

استفاده نکنید:
1) Anti-Müllerian hormone
2) Inhibin A
3) Inhibin B
4) Estradiol
5) Antral follicle count
6) Ovarian volume
 از تست هورمون محرک فولیکول )FSH( سرم برای 

تشخیص منوپوز در زنانی که از داروهای ضدبارداری 
ترکیبی استروژن و پروژسترون یا دوزهای باالی پروژسترون 

استفاده می کنند، استفاده نکنید.
 استفاده از تست FSH را فقط برای تشخیص منوپوز در 

موارد زیر در نظر بگیرید:
1( در زنان 40 تا 45 سال که عالیم منوپوز را نشان می دهند، 

از جمله تغییر در سیکل های قاعدگی شان.
2( در زنان با سن کمتر از 40 سال که از نظر منوپوز مشکوک 

هستند.
ب( اطالعات و مشاوره:

 به زنان یائسه شده و اعضای خانواده شان یا مراقبت 
کنندگان از آنها )در صورت لزوم( را ارایه بدهید که شامل 

موارد زیر باشند:
1( توضیح در مورد مراحل منوپوز، 2( عالیم شایع و 
تشخیص، 3( تغییرات و مداخالت در سبک زندگی که به 
ارتقای سالمت عمومی و بهزیستی وی کمک خواهد کرد، 
4( مزایا و مضرات درمان عالیم منوپوزال، 5( پیامدهای 

طوالنی مدت سالمت مربوط به یائسگی.
 به زنان توضیح دهید که همزمان با تغییرات در سیکل های 
قاعدگی، آنها ممکن است دچار طیف متنوعی از عالیم 

مرتبط با منوپوز شوند، از جمله:

1( عالیم وازوموتور )به طور مثال، گرگرفتگی و تعریق(
و  عضالنی  دردهای  )مثال  اسکلتی عضالنی  عالیم   )2

مفصلی(
3( تاثیرات آن بر خلق و خو )به طور مثال، کاهش خلق(

4( عالیم اوروژنیتال )مثال خشکی واژن(
5( مشکالت جنسی )مثال کاهش تمایل جنسی(

 به زنان یائسه شده و اعضای خانواده شان یا مراقبت 
کنندگان از آنها )در صورت لزوم( در مورد انواع درمان هایی 
که برای کاهش عالیم یائسگی وجود دارد، توضیح دهید، از 

جمله:
1( درمان هورمونی )به طور مثال، درمان جایگزینی هورمون 

)HRT یا
2( درمان های غیرهورمونی، مثال کلونیدین

3( درمان های غیردارویی، مانند درمان شناختی رفتاری یا 
CBT

ج( مدیریت عالیم کوتاه مدت منوپوزال:
دستورالعمل هایی که در این بخش ارایه می شود، برای زنان 
مبتال به نارسایی زودرس تخمدانی مناسب نیستند و این دسته 

از بیماران را باید با رویکرد دیگری تحت درمان قرار داد.
 درمان بیمار را براساس عالیم تغییری که نشان می دهد، در 

صورت لزوم، درمان کنید.

عالیم وازوموتور
 پس از صحبت با بیماران و ارایه توضیحات الزم در مورد 
مزایا و معایب کوتاه مدت )تا 5 سال( و بلندمدت درمان های 
جایگزینی هورمون، براساس هر یک از وضعیت های زیر به 

آنها HRT را پیشنهاد دهید:
1( استروژن و پروژسترون برای زنانی که رحم دارند.

2( فقط استروژن برای زنان بدون رحم.
 به طور روتین، برای بیماران داروهای مهارکننده انتخابی 
بازجذب سروتونین )SSRIs(، مهارکننده های بازجذب 
سروتونین و نوراپی نفرین )SNRIs( یا کلونیدین را به عنوان 
درمان خط اول برای عالیم وازوموتور به تنهایی، تجویز 

نکنید.
عالیم سایکولوژیکال

 تجویز HRT را برای بهبود خلق پائین که در نتیجه منوپوز 
ایجاد شده، در نظر بگیرید.

 تجویز CBT را برای بهبود خلق پائین یا اضطراب که در 
نتیجه منوپوز ایجاد شده، در نظر داشته باشید.

 مطمئن شوید که زنان یائسه و ارایه دهندگان خدمات 
مراقبتی به آنها )به غیر از شما( کامال آگاه باشند که شواهد کافی 
و واضحی برای اثربخشی SSRIs و SNRIs در زنان 
یائسه ای که برایشان تشخیص افسردگی گذاشته نشده، به 

منظور بهبود خلق پائین آنها وجود ندارد.
عملکرد تغییریافته جنسی

 برای زنانی که دچار آتروفی اوروژنیتال )از جمله افرادی 
HRT سیستمیک هستند( شده اند،  با  درمان  که روی 
استروژن واژینال تجویز کنید و درمان را تا زمانی ادامه دهید 

که عالیم آزاردهنده بیمار برطرف شود.
 HRT در زنان مبتال به آتروفی اوروژنیتال که تجویز 
سیستمیک در آنها کنترااندیکه است، استروژن واژینال را 
برای برطرف شدن عالیم در وی پس از مشورت با فردی که 

در زمینه منوپوز تخصص کامل دارد، تجویز کنید.
 اگر استروژن واژینال عالیم آتروفی اوروژنیتال بیمار را 
برطرف نکرد، پس از مشورت با فردی که در زمینه منوپوز 

تخصص کامل دارد، دوز استروژن واژینال را افزایش دهید.
 به زنان دچار خشکی واژن توصیه کنید که می توانند از 
مرطوب کننده ها و لوبریکنت ها، به تنهایی یا عالوه بر 

استروژن واژینال استفاده کنند.
 پیگیری روتین ضخامت اندومتریال طی درمان برای 

آتروفی اوروژنیتال اندیکاسیونی ندارد.
www.nice.org.uk :منبع

تشخیص و مدیریت منوپوز
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خواب  پزشکی  آکادمی  بار،  نخستین  برای 
آمریکا )AASM( توصیه هایی را برای 

میزان خوابی که کودکان و نوجوانان 
وضعیت  بهترین  به  تا  دارند  نیاز 
از  و  برسند  مطلوب  سالمت 
امان  در  ناکافی  خواب  خطرات 

بمانند، منتشر کرد.
متخصصان این آکادمی با تاکید بر 

اینکه خواب برای یک زندگی سالم 
ضروری است و مهم است که عادت های 

خواب سالم از همان دوران کودکی در وی 
نهادینه شود، توصیه های زیر را برای میزان خواب 

کافی در 24 ساعت منتشر کردند:
 نوزادان 4 تا 12 ماه: 12 تا 16 ساعت خواب )از 

جمله چرت زدن(
تا 14 ساعت )از جمله  تا 2 سال: 11   کودکان 1 

چرت زدن(
تا 13 ساعت )از جمله  تا 5 سال: 10   کودکان 3 

چرت زدن(
 کودکان 6 تا 12 سال: 9 تا 12 ساعت

 نوجوانان 13 تا 18 سال: 8 تا 10 ساعت.
 Journal of Clinical Sleep Medicine این راهنما که در
منتشر شده است، در سی امین نشست سالیانه جامعه 
متخصصین خواب )SLEEP 2016( ارایه شده است.
برای این راهنما، محققان 864 مقاله علمی منتشر شده را 

مطالعه و ارتباط میان طول دوره خواب و سالمت را 
کودکان بررسی کردند. آنها شواهد به دست آمده را با 
سیستم درجه بندی رسمی، طبقه بندی کرده و درنهایت 

به توصیه های نهایی خود رسیدند.
در گذشته نیز توصیه های غیررسمی در زمینه خواب در 
کودکان منتشر شده، اما این برای نخستین بار است که 
آکادمی پزشکی خواب آمریکا، با روشی کامال علمی 
و بسیار رسمی، نتایج خود را منتشر می کند تا میزان 
خواب کافی کودکان را برای رسیدن به بهترین وضعیت 

سالمت مطلوب تعیین کرده باشد.
الزم به ذکر است این توصیه ها به وسیله آکادمی اطفال 
آمریکا، جامعه پژوهش در خواب، و انجمن آمریکایی 

فن شناسان خواب تائید شده است.
این پانل علمی دریافت که خوابیدن کودکان به میزان 
توصیه شده و به صورت منظم در هر روز، 
با پیامدهای بهتر سالمت در آنها همراه 
است و باعث افزایش توجه، رفتار، 
یادگیری و حافظه، تنظیم هیجان، 
کیفیت زندگی و سالمت فیزیکی 

و روحی کودکان خواهد شد.
برعکس، اگر کودکان در هر روز به 
میزان کافی خواب نداشته باشند، با 
وضعیت هایی همچون افزایش خطر 
هیپرتانسیون،  جراحت ها،  تصادف، 
چاقی و دیابت و افسردگی روبرو خواهند شد.

نکته جالبی که در این بررسی در مورد نوجوانان 
افزایش  با  ناکافی  خواب  که  است  آن  شده،  مطرح 
احتمال خطر آسیب رساندن به خود و افکار خودکشی 

همراه است.
این پانل علمی دریافت که خواب منظم بیش از مقادیر 
توصیه شده ممکن است منجر به بروز پیامدهای جانبی 
مانند هیپرتانسیون، دیابت، چاقی و مشکالت سالمت 

روان  شود.
محققان در این راهنما به والدین توصیه می کنند که 
الگوی خوبی برای کودکانشان باشند و حداقل 7 ساعت 
بهداشت  ترتیب  این  به  باشند،  داشته  شبانه  خواب 
آنها  اوایل دوران کودکی در  از همان  خوب خواب 

نهادیه خواهد شد.
Medscape :منبع

طول عمر90 ساله با بـچـه هـا چـقـدر بـایـد بـخـوابـنـد؟
دوره باروری طوالنی تر

خبــر

نتایج یک تحقیق جدید که در دانشگاه 
کالیفرنیا انجام شده، نشان می دهد زنانی 
که آغاز دوره منس و منوپوز دیرتری در 
طول زندگی خود داشته اند، شاید شانس 
بیشتری برای دهه ها زنده ماندن داشته 
باشند.  نتایج این تحقیق که به تازگی 
در نشریه Menopause منتشر شده، 
نخستین مطالعه در نوع خود است که 
ارتباط میان عوامل باروری را با بقای افراد 
و میزان زنده ماندنشان تا سن خاصی، مثال 

90 سالگی ارزیابی کرده است.
همیشه دستیابی به طول عمر بیشتر 
یک هدف سالمت عمومی فراگیر بوده و 
بسیاری این سوال را می پرسند که چگونه 
می توانند عمر طوالنی تری داشته باشند. 
حال یافته های این مطالعه نشان می دهد، 
زنانی که دوره منس آنها در 12 سالگی یا 
دیرتر آغاز شده و دوره منوپوز آنها، چه به 
صورت طبیعی و چه با جراحی، در سن 50 
سالگی یا بعد از آن رخ داده و دوره باروری 
آنها بیش از 40 سال به طول انجامیده، با 
شانس بیشتری برای یک زندگی 90 ساله 

روبه رو هستند.
از حدود 16 هزار شرکت کننده که از 
گروه های نژادی و قومی متنوع در این 
مطالعه حضور داشتند، 55 درصد آنها تا 
90 سالگی عمر کرده  و حدود 21 سال نیز 

پیگیری شده بودند.
یافته های این مطالعه حاکی از آن است 
که آغاز سن قاعدگی در سنین باالتر، با 
احتمال کمتر ابتال به بیماری های خاص 
مانند بیماری کرونری قلبی همراه است 
و افرادی که دوره یائسگی شان دیرتر آغاز 
می شود، بیشتر احتمال دارد که در مجموع، 
وضعیت سالمت بهتری داشته باشند. از 
سوی دیگر، این زنان کمتر سیگاری بوده 
و سابقه دیابت نیز در آنها کمتر دیده شده 

است.
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محققان با استفاده از نانوفیلم رول شده، ساختاری شبیه به رگ های بدن ایجاد کرده و 
رفتار سلول های سرطانی را درون این رگ ها مطالعه کردند. آنها دریافتند که سلول های 

سرطانی حتی در شرایط محدودیت فضایی نیز قادر به گسترش و تکثیر هستند.
گسترش سرطان در بدن موضوع بسیار مهمی است که تحقیقات زیادی روی آن در 
حال انجام است. سلول های سرطانی معموال از محل اصلی خود خارج شده و در بدن 
به حرکت در می آیند و با این کار موجب گسترش این بیماری می شوند. این فرآیند 
مراحل مختلفی دارد که به آن متاستاز گفته می شود. اخیرا محققان با انجام آزمایش هایی 
و با استفاده از نانوفیلم ها به بررسی عبور سلول ها از نواحی مختلف بدن پرداخته و حتی 
تقسیم شدن آنها را در حین توزیع مطالعه کردند. یکی از دانسته های محققان این است 

که سلول های سرطانی از طریق رگ های بسیار نازک خون گسترش پیدا می کنند. آنها 
در این مسیر، در برخی نواحی به دام می افتند در واقع سلول در 
حین عبور از میان رگ ها در جاهایی از بدن گیر می افتد. اما این 
کار مانع گسترش آنها نمی شود بلکه سلول های سرطانی علی رغم 
تغییر شکل ظاهری که پیدا کردند، باز هم قادر به تقسیم شدن 
هستند. اگر دانشمندان بتوانند اطالعات بیشتری درباره این فرآیند 
به دست آورند آنگاه می توان راهبردهای ضدسرطانی جدیدی 
برای مقابله با این بیماری پیدا کرد. اما مطالعه این فرآیند با 
استفاده از ابزارهای آنالیزی رایج کاری چالش برانگیز است. 

به همین دلیل پژوهشگران از نانوفیلم های رول شده برای این کار استفاده کردند. این 
گروه با استفاده از نانو فیلم ها سلول های سرطان کبد را به دام انداخته و با استفاده از 
میکروسکوپ نوری با قدرت تفکیک باال، آنها را مورد مطالعه قرار دادند. این گروه 
نشان دادند که این سلول ها قادرهستند به خوبی در محیط های محدود شده 
خود را منطبق کنند. پژوهشگران دریافتند که اگرچه 
سلول ها در این فیلم های لوله ای گیر می افتند و اینجا 
شرایط سختی برای آنها است اما این سلول ها پایداری 
خود را حفظ کرده و دوباره شروع به تقسیم سلولی 
می کنند. این ابزار می تواند برای مطالعات متاستازی 

سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.
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نـانوفیلـم رول شـده، ابـزاری بـرای مـطالعه رفـتار سلـول های سـرطانی
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تــازه ها

کوین تریسی و همکارانش موفق به انجام اولین آزمون بالینی 
روی دستگاه زیست الکترونیک جدید خود شدند. این دستگاه 
روماتوئید  آرتریت  به  مبتال  بیماران  درمان  برای  می تواند 
مفید باشد. کیوین تریسی از مدیران موسسه فاینشتین معتقد 
است به زودی بیماران می توانند به جای استفاده از داروها که 
عوارض جانبی دارند، از ادوات قابل کاشت در بدن استفاده 
کنند. این ادوات زیرپوست قرار می گیرد و به درمان بیمار 
کمک می کند. تریسی که در حوزه زیست الکترونیک پزشکی 
فعالیت دارد در طول 2 دهه گذشته در این حوزه کار کرده است. 
در زیست الکترونیک پزشکی از سیگنال های الکتریکی برای 

تحریک سیستم عصبی و کنترل رفتار سلول استفاده می شود.
او و همکارانش، یک ابزار محرک زیست الکترونیکی را 
درون بدن 17 بیمار مبتال به آرتریت روماتوئید قرارداده اند. 
در این بیماری، سیستم ایمنی علیه بافت نرمال بدن وارد عمل 
شده و در نهایت موجب ملتهب شدن و دردناکی بخش هایی 

از بدن می شود.
این ابزار سیگنال هایی به سیستم عصبی بدن ارسال کرده 
مولکول های  علیه  ایمنی  سیستم  عکس العمل  از  مانع  تا 
التهاب دهنده شود. نتایج این پژوهش نشان داد که بعد از 84 
روز، 12 بیمار بهبود قابل توجهی پیدا کردند. این پروژه اولین 
آزمایشی است که از ادوات زیست الکترونیک برای درمان 
بیماری آرتریت روماتوئید استفاده می کند. محققان این پروژه 
امیدوارند که از این ابزار برای تحریک بخش های مختلف 
سیستم عصبی و درمان دیگر بیماری ها نظیر التهاب روده 

استفاده کنند.
چنین دستگاه هایی موجب کاهش نیاز بدن به دارو می شود. 
در حال حاضر داروهای آرتریت روماتوئید بازار 50 بیلیون 
دالری در سال دارند. تریسی می گوید: »ما در دورانی زندگی 
می کنیم که فرهنگ دارویی همه جا را فرا گرفته است. برای 
هر مشکلی دارویی ساخته شده اما من می بینم که بسیاری از 

بیماران از خوردن دارو ناراضی هستند.«
تریسی زمانی به پزشکی عالقه مند شد که در کودکی مادر 
خود را به دلیل تومور مغزی از دست داد. او با تالش و زحمت 
تبدیل به یک جراح مغز شد تا به کودکان بسیاری کمک کند. 
او معتقد است که ادوات زیست الکترونیکی طی 5 تا 10 سال 

آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت.
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ساخت نانوداربست الکترونیکی 

برای کشت سلوب های قلب

پژوهشگران موفق به ساخت نانوداربست الکترونیکی شدند 
که می توان سلول های مربوط به قلب را روی آن قرار داد و 
کشت کرد. لیبر از محققان این پروژه می گوید: »من فکر می کنم 
یکی از مهم ترین دستاوردهای این پروژه آن است که می توانیم 
بخش های آسیب دیده قلب را با بافت سالم جایگزین کنیم. به 
جای این که یک بافت مهندسی شده را روی داربستی غیرفعال 
قرار دهیم، می توانیم بافتی حاوی عصب را در داربست قرار 
دهیم تا عالوه بر رشد و جایگزینی بافت آسیب دیده، امکان 
رصد فعالیت آن نیز فراهم باشد. در این پروژه ما نشان دادیم 
که تغییر فرکانس و جهت پخش سیگنال امکان پذیر است. ما 
معتقدیم که می توان شرایط سلول های قلب را رصد و کنترل 

کرد.«
از آنجایی که در این فناوری، قطعات الکترونیکی با بافت 
ترکیب شده، شناسایی فعالیت های غیرعادی قلب بسیار سریع 

و با ولتاژ پایین قابل انجام است.
لیبر می افزاید: »این ابزار قادر است پیش از وارد شدن قلب 
بیمار به شرایط حاد، این مشکل را در مراحل ابتدایی تشخیص 
دهد و مانع از بروز مشکل شود. با این روش می توان از خود 
بافت قلب فیدبک گرفت و پاسخ الزم و حیاتی در مقابل شرایط 
مختلف داده شود. بسیاری از ادواتی که در بدن کاشته می شود 
تا به قلب کمک کند با ولتاژ باال کار می کند این در حالی است که 
این ابزار در ولتاژهای بسیار کم کار می کند.« غایت آرزوی این 
گروه آن است که بتوانند ابزاری بسازند که به راحتی با تزریق 

وارد بدن بیمار شود.
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ادوات قابل کاشت برای درمان 
بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید 



 ترجمه: احمد محمودزاده 

این بروشور برای مردانی که احساس افسردگی می کنند و 
همچنین افرادی که همسر، برادر، پدر یا دوستان مذکرشان 
مبتال به افسردگی هستند مفید است. شیوع افسردگی در 
مردان و زنان تقریبا یکسان است ولی مردان کمتر از زنان از 
دیگران کمک می طلبند. این بروشور حاوی اطالعاتی مفید 
در مورد افسردگی، اثر آن در مردان و چگونگی دسترسی 
به کمک است. افسردگی از این نظر اهمیت دارد که عامل 
مهم غیبت افراد از کار و همچنین خودکشی در مردان به 
حساب می آید. بنابراین توصیه می شود که هرچه سریع تر 

نسبت به درمان آن اقدام شود.

تفاوت افسردگی و احساس غم
همه ما گاهی اوقات احساس ناراحتی می کنیم ولی این 
حالت معموال کوتاه است و زندگی ما را زیاد تحت تاثیر 
قرار نمی دهد. اما اگر احساس ناراحتی هفته ها یا ماه ها 
طول بکشد، شما ممکن است نتوانید از آن رهایی یابید و 
افسردگی تمام جوانب زندگیتان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
در این حالت شما به کمک نیاز دارید. به این نکته باید 
توجه داشت که افسردگی نشانه ضعف نیست و بسیاری 

از شخصیت های معروف و موفق به آن مبتال شده اند.

بیماری دوقطبی چیست؟
برخی افراد مبتال به افسردگی شدید، گاهی اوقات 
بیش از حد معمول، خوشحال و فعال هستند. این حالت 
سرخوشی غیرمعمول هم می تواند مانند افسردگی مضر 
باشد. در گذشته این حالت را افسردگی روان شیدایی 

می نامیدند ولی اکنون بیماری دو قطبی نامیده می شود.

عالئم افسردگی
اگر شما احساس افسردگی می کنید احتماال عالئم زیر 

را خواهید داشت:
 عالئم روحی شامل:

 احساس غمگینی و افسردگی طوالنی مدت که در 
زمان مشخصی از روز )معموالصبح ها( بدتر می شود

 ناتوانی در لذت بردن از هر چیز
 از دست دادن عالقه به دیدن دیگران وارتباط داشتن 

با دوستان
 ناتوانی در تمرکز کردن

 احساس گناه کردن به خاطر کارهایی که انجام نداده اید
 بدبین شدن

 احساس ناامیدی و حتی احساس خودکشی.
 عالئم جسمی شامل:

 بی خوابی
 صبح زود یا در طول شب از خواب بیدار شدن

 از دست دادن عالقه به ارتباط جنسی
 غذا نخوردن و کاهش وزن یاگاهی پرخوری و افزایش 

وزن.
همچنین عالئم زیرممکن است در شما مشاهده شود:

 عدم تمرکز و اشتباه کردن در کارها
 گوشه گیری و آرام بودن غیرمعمول

 نگرانی بیش از حد در مورد چیزهای مختلف
 بی قراری بیش از حد

 شکایت کردن از مشکالت جسمی مبهم
 عدم توجه به ظاهر خود: مثال هر روز ریش خود را 
نمی تراشید، موهایتان را نمی شویید و برایتان مهم نیست 

چه لباسی بپوشید.
 عدم توجه به امور منزل: مثال غذا نمی پزید، خانه را 
تمیز نمی کنید و فراموش می کنید ملحفه های تخت خود 

را عوض کنید.

اضطراب
بعضی مردان افسرده، مضطرب هم می شوند و همیشه 
احساس نگرانی و ترس دارند. همچنین برایشان مشکل 
است که از خانه بیرون بروند و با دیگران مالقات کنند. 
اضطراب ممکن است با عالئم جسمی مانند خشکی دهان، 
عرق کردن، لرزش بدن، احساس تپش قلب، تنگی نفس، 

ناراحتی معده و اسهال همراه باشد.

عالئم متفاوت افسردگی در مردان و زنان
عالئم افسردگی در مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. 

اگرچه عالئم زیر در مردها شایع تر است: 
 بی قراری

 عصبانیت ناگهانی
 عدم کنترل بر رفتار

 انجام دادن کارهای خطرناک
 خشونت ورزی

 همچنین مردان بیشتر اقدام به خودکشی می کنند.

راه های متفاوت غلبه بر افسردگی در زنان و 
مردان

داده  تشخیص  آنها  افسردگی  که  مردانی  تعداد 
از  بیشتر  مردان  ولی  است،  زنان  از  کمتر  می شود 
زنان، الکل و مواد مخدر مصرف می کنند. شاید این 
به معنای این است که مردان به جای صحبت کردن با 
دیگران، از الکل و مواد مخدر برای مقابله با افسردگی 

استفاده می کنند.

حاالت و رفتار مردان
حاالت: بعضی مردان مبتال به چشم و هم چشمی هستند 
وهمواره احساس قدرت و موفقیت می کنند. برای این افراد 
سخت است که از دیگران کمک بطلبند و فکر می کنند که 

همه کارها را، خودشان باید انجام دهند.
این نگرانی ممکن است در شما ایجاد شود که اگر با 
همسرتان یا هرکس دیگری درباره حاالت خود صحبت 
کنید، آنها ممکن است وضعیت شما را درک نکنند و با 
شما همدردی نکنند. شاید این امر باعث شود که شما 
درباره احساسات خود با نزدیکانتان صحبت نکنید و از 

کسی کمک نخواهید.
شخصیت: مردان خجالتی بیشتر به افسردگی مبتال 
می شوند ولی افرادی که شخصیت قوی هم دارند ممکن 
است دچار افسردگی شوند. وینستون چرچیل افسردگی 

را سگ سیاه خود می نامید.
رفتار: اگر شما به جای صحبت کردن درباره احساسات 
خود از الکل و مواد مخدر استفاده کنید، قطعا در درازمدت 
وضعیت شما بدتر خواهد شد. مصرف الکل معموال منجر 
به بروز رفتارهای خطرناک، غیرمسئوالنه و ناهنجار می شود. 
همچنین اگر شما بیشتر به کارتان اهمیت بدهید و کمتر 
به امور منزل و روابط خانوادگی بپردازید، رابطه شما با 

همسرتان دچار مشکل خواهد شد.
در شماره آینده، در مورد عوامل ایجاد کننده افسردگی 

در مردان صحبت خواهیم کرد.
منبع: گروه آموزش کالج سلطنتی روانپزشکی بریتانیا

افراد مبتال به سرطان گاهي به درمان های مکمل و جایگزین 
روی مي آورند تا:

 از عوارض جانبی درمان، مانند تهوع، درد و خستگی جلوگیري 
کنند.

 به خود آرامش دهند و از نگرانی های درمان و اضطراب ناشی 
از آن خالص شوند.

 احساس کنند دارند بیشتر به خود کمک مي کنند.
 سرطان آنها درمان شده و از دست آن خالص شوند.

طبیعی است که بخواهید حتي االمکان با سرطان خود مبارزه کنید. 
انجام شده و روش های جدید درمان سرطان  تحقیقات زیادی 
همچنان در حال آزمایش اند، بنابراین، دانستن اینکه از کجا باید 
از  این است که پیش  نکته  شروع کرد، دشوار است. مهم ترین 
 امتحان هر چیز تازه، با پزشک خود مشورت کنید. این کار شما را 
آسوده خاطر مي کند که هیچ چیز سد راه درمان سرطان شما نیست. 

درمان مکمل و جایگزین چیست؟
هر سیستم محصول طبی که مراقبت متعارف تلقی نشود، نوعي 
درمان مکمل یا جایگزین است. مراقبت پزشکی متعارف مراقبتی 
سرطان  مورد  در  که  باشد  علمي   یافته هاي  براساس  که  است 
شیمي درمانی، پرتودرماني، درمان زیست شناختي و جراحی است.

درمان تکمیلی 
 از درمان تکمیلی همراه با درمان پزشکی متعارف استفاده مي کنند.
رفع  به  که  است  سوزنی  طب  تکمیلي  درمان  از  نمونه ای   

عوارض جانبی درمان سرطان کمک مي کند.
درمان جایگزین

 از درمان جایگزین به جای درمان های متعارف استفاده مي کنند. 
معموال  که  روش هایی  به جای  خاص  روشي  از  استفاده  مثال، 

متخصصان درمان غده سرطاني پیشنهاد مي کنند.
درمان تلفیقی

 درمان تلفیقی روش کامال جدیدي جهت مراقبت است که فکر، 
بدن و روح بیمار را فرا مي گیرد. این رهیافت، پزشکی متعارف را 
با روش هایی از درمان مکمل یا جایگزین، که بیش ترین امید را 
برمي انگیزند، ترکیب مي کند، مثال، برخی افراد استفاده از تمدد 

اعصاب را برای کاهش اضطراب در طول شیمي  درمانی مي آموزند.
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سـگ سیـاه ویـنستون چـرچـیل
بــدانیـممردانی که احساس افسردگی می کنند   )1(

 مهرداد منصوری
ارتوپد  متخصص 

در رفتگی مفصل ران به معنی خارج شدن سر استخوان ران از حفره 
استابولوم لگن است. در کودکان این دررفتگی ها به دو دسته کلی تقسیم 

می شوند:
1( دررفتگی مادرزادی مفصل ران
2( دررفتگی اکتسابی مفصل ران

در مواجهه با یک کودک مبتال به دررفتگی مفصل ران، اولین تشخیصی 
که به ذهن می آید، دررفتگی مادرزادی است ولی باید دانست دررفتگی 

مفصل ران در کودکان علل غیر مادرزادی هم دارد.
بیماری های  ناحیه مفصل ران، جزو  دررفتگی مادرزادی لگن در 
مادرزادی است و در آن، سر استخوان ران به درستی در داخل حفره 

استابولوم لگن قرار نگرفته است.
شدت در رفتگی مادرزادی لگن در ناحیه مفصل ران در افراد مختلف 
متفاوت است. در اکثر این افراد حفره استابولوم در دوران جنینی به درستی 
تشکیل نشده و شکل یا عمق کافی را نداشته و نمی تواند سر استخوان 
ران را در خود  نگه دارد. در بعضی از افراد سر استخوان ران در بدو تولد 
کامال خارج از حفره استابولوم است که به آن دررفتگی مادرزادی سر ران 
استخوان هم می گویند. در بعضی دیگر سر ران در حفره استابولوم هست 
ولی ناپایدار بوده و به آسانی از آن خارج و به آن داخل می شود. در بعضی 

از افراد هم لقی و ناپایداری مفصل ران با رشد کودک بیشتر می شود.
تمام نوزادان بالفاصله بعد از تولد باید توسط پزشک از لحاظ وجود 
این بیماری معاینه شوند و در صورت لزوم از روش های تصویربرداری 

مثل سونوگرافی یا رادیوگرافی برای بررسی بیشتر استفاده می شود.
علل دررفتگی مادرزادی لگن

علت این بیماری به درستی شناخته شده نیست. بعضی از محققین 
معتقدند در بعضی از جنین ها حفره استابولوم به درستی تشکیل 

نشده و عمق کافی برای نگه داشتن سر 
استخوان ران را در درون خود 

ندارد. بعضی دیگر هم 
که  دارند  عقیده 

کپسول  شلی 
ران  مفصل 
علت بروز این 

بیماری است.
رفتگی  در 

لگن  مادرزادی 
در بعضی خانواده ها 

نظر  به  است.  بیشتر 
می رسد در جوامعی که نوزاد را 

قنداق می کنند شیوع این بیماری بیشتر بوده و در مناطقی که مادر کودک را 
در پشت کمر یا جلوی شکم خود آویزان می کند این بیماری شیوع کمتری 
دارد. این اختالف احتماال به علت نزدیک بودن و دور بودن ران های 

کودک در دو نوع متفاوت بستن و حمل کردن او  است.
در رفتگی مادرزادی لگن بیشتر مفصل ران چپ را گرفتار می کند. 
بیشتر در دخترها دیده می شود )شیوع دررفتگی مادرزادی مفصل ران در 
دختران 9 برابر پسران است( و در نوزادانی که در شکم مادر در وضعیت 
برعکس معمول قرار گرفته اند )سر به طرف باال و پا به پایین( بیشتر است. 

بیماری در نیمی از موارد دو طرفه است.
دررفتگی مادرزادی مفصل ران در موارد زیر هم بیشتر دیده می شود:

 فرزندان اول خانواده
 نژاد سفید

 وجود ناهنجاری های مادرزادی دیگر مانند تورتیکولی )کجی 
گردن( یا پا چنبری )کالب فوت(.

وقتی سر استخوان ران نوزاد مدتی در خارج از حفره استابولوم می ماند 
هم رشد سر و هم رشد حفره استابولوم دچار اختالل می شود. حفره 
استابولوم کوچک باقی می ماند و عمق کافی هم پیدا نمی کند. سر استخوان 
ران هم کوچک مانده و خوب رشد نمی کند. گردن استخوان ران نازک 

مانده و تنه استخوان ران هم الغر و کم قطر می شود. 
این تغییرات نشان می دهند که رشد استخوان ها وقتی سیر طبیعی خود 
را طی می کند که آنها به درستی در کنار هم قرار داشته باشند. در کنار هم 

بودن است که رشد و تکامل مناسب را تضمین می کند.
می آید.  به وجود  کودک  اندام  در  به تدریج  هم  دیگری  تغییرات 
کپسول مفصل ران این کودکان ضخیم شده و عضالت اطراف مفصل 
ران به خصوص عضالت نزدیک کننده ران و عضله ایلیوپسواس کوتاه 
می شود. هرچه مدت زمان بیشتری از تولد نوزاد بگذرد و درمان به تاخیر 

بیفتد این تغییرات بیشتر شده و درمان کودک را مشکل تر می کند.
در صورتی که بیماری زود تشخیص داده شده و سر استخوان ران در 
درون حفره استابولوم گذاشته شود، رشد استخوان ها 
خود  طبیعی  سیر  مفصل  طرف  دو  در 
اوقات  بسیاری  در  و  یافته  باز  را 
جبران  را  خود  عقب ماندگی 
صورتی  در  ولی  می کنند 
در  ران  استخوان  سر  که 
بماند،  استابولوم  بیرون 
بیشتر  هرچه سن کودک 
می شود عقب ماندگی رشد 
مفصل و تغییر شکل آن بیشتر 
می شود. این امر نشان می دهد 
که تشخیص این بیماری و درمان آن 

هرچه زودتر باید شروع شود.

در رفتگی مفصل ران در کودکان



 ترجمه: مرجان یشایایی

سپید: فاصله زبانی عاملی است که هر بار در مالقات با 
یک پزشک دلسردمان می کند. به نظر می رسد، پزشک 
نمی تواند دردمان را بفهمد چون ما نمی توانیم آن را درست 
توضیح دهیم. شما هم نمی توانید درمان را بفهمید چون 
پزشک نتوانسته آن را درست توضیح دهد. گاهی مکالمه 
بین من و بیمارم آنقدر پیچیده می شود که که فکر می کنم 
هرچند  زبانی  فاصله  است.  سنگین تر  بیماری  از خود 
به خصوص درباره بیماری های روانی بیشتر مصداق دارد، 
اما در بیماری های جسمی هم کامال احساس می شود. این 
موضوع وقتی برایم کامال روشن شد که درباره گوش 
توضیحاتی می دادم. می گفتم  بود  ناشنوا شده  که  چپم 
که چه احساسی دارم و مشاورم هم مرتب گزینه های 
مختلفی را درباره احساسم جلوی رویم می گذاشت. به 
او گفتم هیچ یک از گزینه های فهرستی که ارائه داده یا 
نظریه پردازی هایش به احساسم شباهتی ندارد. درآخر او 
داشت درمقابل دیدگاه های غیرکارشناسانه من مقاومت 
می کرد و من با ناتوانی او برای درک تجربه ناشنواییم 
می جنگیدم. هردوی ما روشن و شمرده حرف می زدیم، 

اما این ارتباط ناجور ما را عصبانی کرده بود.
زبان وجه جدایی ناپذیر پزشکی است. مشکل بتوان بدون 
ادای توضیح برای بیماری به درمان آن اقدام کرد و مشکل 
بتوان درمانی را پیدا کرد که نامی از خود نداشته باشند. حتی 
دامپزشکان آموزش می بینند تا از طریق نشانه  گذاری هایی 
بیماری را تشخیص و درمان اختصاصی را انجام دهند. 
حوزه پزشکی روایی که درحال برآمدن است، عقیده دارد 
بیماران فقط وقتی درست درمان می شوند که بتوانند غالبا 
در متنی بیوگرافی مانند داستان بیماری خود را بگویند. 
بیمار می خواهد درد  از  یک پزشک معموال در شروع 
خود را توضیح دهد و معموال با شنیدن حرف های بیمار 
و آنچه که می بیند وارد مرحله درمان می شود. حتی اگر 
روش هایی مانند اشعه ایکس، MRI و پت اسکن ها و 
سایر تصویربرداری ها بتوانند وضعیت فعلی بیماری را 
توضیح دهند، باز هم بیماری امری جسمانی است و زبان 
به ما کمک می کند تا بتوانیم آن را به درستی ترسیم کنیم. 

گاهی یک تصویر نمی تواند به اندازه هزارکلمه حرف 
ارزش داشته باشد و این کالم است که می تواند مشکل را 
توضیح دهد. شما به پزشک می گویید دیروز حالتان چطور 
بوده است و امروز چطور و پزشک به شما می گوید فردا 
باید حالتان چطور باشد. تعامل بخشی از درمان است، به 
همین دلیل رفتار پزشک کنار تخت بیمار می تواند چنان 
تاثیر بزرگی در کارآیی وی داشته باشد. شواهد نشان 
می دهند آنها که بهتر صحبت می کنند، درمان بهتری هم 
دریافت می کنند و بیمارانی که در صحبت کردن مشکل 

دارند، غالبا اذیت می شوند.
بسیاری از پزشکان بزرگ نویسنده بوده اند. بقراط، 
 )1541-1493( پاراسلسوس  ابن میمون،  جالینوس، 
همگی   ،1514 متولد  بلژیکی  پزشک  واسیلیوس،  و 
یادداشت هایی روزانه درباره کار خود و روش های و 
اصول درمان داشته اند. زنان پزشک هم سهمی در این 
تاریخ نگاری ها داشته اند تروتا از سالرمو و هیلدگارد فون 
بینگن هردو در قرن 12ام درباره حرفه خود نوشته هایی 
داشته اند. پزشکی دانشی متراکم است که نمی تواند بدون 
کلمات نشر یابد. نام بزرگ پزشکانی که گفتیم نه تنها مرهون 
تشخیص ها و بصیرت شان بلکه مدیون ثبت آرائشان نیز 
هست. درواقع، جالینوس نام یکی از کتاب های خود را 
گذاشته است »بهترین پزشک یک فیلسوف هم هست«.

انفکاک بین علوم انسانی و دانش، مربوط به گذشته ای 
نه چندان دور است، عقیده ای برخاسته در عصر روشنگری، 
نوعی دوگانه دکارتی که مانند بسیاری عقاید از این دست 
درابتدا برای پیش بردن مباحثی به خدمت گرفته شد، 
که ممکن است امروز دیگر انجام نشوند. دو نوع تفکر 
علوم انسانی و دانش امروز بیش از آنکه مجموعه لغاتی 
برای تبیین یک حقیقت یکسان باشند، رودرروی هم قرار 

می گیرند.
بیماری حاد  هر 
یک رویداد پزشکی 

شرایط  در  که  است 
می کند.  زیست  روایی 

بعد  که  به تدریج 
و  وسطی  قرون  از 

برآمدن عصر روشنگری سکوالریسم جایی برای خود 
در کنار مذهب باز کرد و انشعابی بین بدن و روح پدید 
آمد و استعاره جای ادبیات را گرفت، برخی افراد درپی 
آن شدند که جهان را با علم توضیح دهند، درصورتی که 
برخی دیگر حقیقت را در هنر، ادبیات یا حتی آرمان های 
سیاسی جستند. دانشجویانی که درابتدا با این انشعاب 
روبرو شدند، شاخه پزشکی یا ادبیات/علوم انسانی را 
دنبال کردند. ویلیم آسلر،1849-1919، در اواخر قرن 
نوزدهم می گوید: »بسیار مهم تر است که بدانیم چه نوع 
بیماری بیمار است تا اینکه بدانیم بیمار چه نوع بیماری 

گرفته است.« ما زیاد این گفته را جدی نگرفتیم.
هرکدام  پزشکان  آمدند،  که  مدرنیته  اوج  روزهای 
در شاخه ای تخصص گرفتند، اما بیماران اکنون به یک 
رویکرد کلی رسیده اند که ترکیبی است از سرطان شناسی، 
روانپزشکی، تخصص قلب، عصب شناسی و طیفی از 
انواع درمان های جایگزین. بعد از دوره ای طوالنی که 
امروز  بودیم،  دانسته هایمان تمرکز کرده  بر عمق  ابتدا 
به اهمیت وسعت آنها بازگشته ایم. نه علوم انسانی و نه 
پزشکی نمی توانند بدون یکدیگر حرف زیادی برای گفتن 

داشته باشند و بسیاری از افراد برای 
توصیف وجود خود بین این دو 

راه سرگردانند. دلیل این امر 
بخشی آن است که طراحی 
مولکولی، سموم گیج کننده 
که  دیجیتال  دوربین های  و 

بدن  از  بخش هایی 

ما را نمایان می کنند که تاکنون ندیده ایم و نمی خواهیم 
هم ببینیم، پزشکی را آنقدر پیچیده کرده که فهمش دشوار 

شده است.
در بازدیدی که اخیرا از کتابخانه ولکام مدیکال لندن 
کردم،  تعجب  گردآوری شده  مطالب  تنوع  از  داشتم، 
از دستنوشته های یتیم خانه ها در عصر ویکتوریایی با 
تا  آنها  از  مراقبت  توصیف  و  بیماران  از  عکس هایی 
توزیع  کارآمد  سازمان های  به دست  که  بروشورهایی 
شده بود تا مردم را تشویق کنند از خدمات درمانی 
کمک بگیرند، دستنوشته هایی از پزشکان قرون وسطی، 
نشان  نوشته ها  این  سالمت.  درباب  شاعرانه  تاثراتی 
می دهند سوای نوشته های علمی چقدر نوشته درباره 

علم وجود دارد.
اما نوشته های پزشکی امروز پیچیدگی خود را دارند. 
همانطور که اطالعات پزشکی فنی تر می شوند از بیماران 
می خواهیم به آنچه نمی توانند از آن سر در بیاورند اعتماد 
کنند. هزارتوی اطالعات پزشکی بیماران را که همین اآلن 

هم از درمان ناکافی مضطرب هستند سردرگم می کند.
Guardian :منبع
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سپید: بر اساس یافته های تحقیقات تازه، زنانی که قبل از سن 4۶سالگی 
یا بعد از سن 55 سالگی یائسه می شوند، بسیار در معرض ریسک 

ابتال به دیابت نوع 2 قرار دارند.

مطالعه پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد زنانی که قبل از سن 
4۶ سالگی یائسه می شوند در مقایسه با زنانی که بین 4۶ تا 55 سالگی 
یائسه می شوند، 25 درصد بیشتر در معرض ابتال به دیابت نوع 2 قرار 
دارند. همچنین زنانی که بعد از سن 55 سالگی یائسه می شوند 12 

درصد بیشتر در معرض ریسک ابتال به دیابت قرار دارند.
این مطالعه نشان می دهد بعد از دوره یائسگی، سطح استروژن 
کاهش یافته و به همین دلیل زنان بیشتر در معرض افزایش چربی 
بدنی و افزایش اشتها، کاهش متابولیسم و باال رفتن سطح قند خون 

قرار دارند.
آرین ریبلنک، عضو گروه تحقیق، در این باره می گوید: »زنان 
باید مراقب ریسک باالی ابتال به دیابت باشند و باید با پیروی از 
یک رژیم غذایی سالم و ورزش کردن، روند چاقی را کاهش دهند.«
محققان در این مطالعه، نمونه های مربوط به بیش از 124 هزار 
زن را که در مطالعه بزرگ پیشگیری از بیماری های بعد از یائسگی 
شرکت کرده بودند را مورد بررسی قرار دادند. همچنین مشخص 
شد بین طول دوره باروری بیشتر و ریسک ابتال به دیابت در زنان 
نیز ارتباط وجود دارد. زنانی که طول دوره باروری شان کوتاه تر باشد 
)کمتر از 3۰ سال( در مقایسه با زنان دارای طول مدت باروری بیشتر 
)3۶ تا 4۰ سال( 3۷ درصد بیشتر در معرض ابتال به دیابت هستند.
همچنین زنان دارای طوالنی ترین مدت باروری )بیش از 45 سال( 

23 درصد بیشتر در معرض ابتال به دیابت قرار دارند.
HealthDay :منبع

ارتبـاط یائسگی زودتر از موعـد 
بهترین پزشک یک فیلسوف هم استو دیـرهنگـام با دیـابـت

روزانمه

بیمارانیکهبهترصحبتمیکنند،درمانبهتریدریافتمیکنند

رئیـس سـازمـان 
جهـانی بهداشت بـه 

المپیـک مـی رود

خبــر

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

رئیس  چان،  مارگارت  گفته  به  سپید: 
سازمان جهانی بهداشت در فاصله چند 
روز مانده تا افتتاح بازی های المپیک، خطر 
ابتال به ویروس زیکا در این مسابقات 

کم و قابل مدیریت است.
انتظار می رود حدود نیم میلیون نفر 
برای بازدید از این بازی ها خواهند رفت 
که بسیاری از آنها از ایاالت متحده آمریکا 

می آیند. 
نگرانی ها درباره امنیت، ویروس زیکا 
و بحران اقتصادی می تواند مسافران را 
منصرف کند؛ همان طور که در حال حاضر 
تقریبا یک سوم از بلیط های مسابقات 

هنوز به فروش نرفته است.
این  شیوع  ترین  سخت  با  برزیل 
بیماری مواجه است و تعداد زیادی از 
پزشکان، ورزشکاران و بازدیدکنندگان، 
ترس خود را از احتمال آن که المپیک 
این  جهانی  گسترش  افزایش  موجب 

ویروس شود، بیان کردند.
چان می افزاید تا زمانی که افراد از 
مناسب  شخصی  محافظت  ابزار های 
لباس هایی  شامل  که  پشه  دافع  مانند 
برای جلوگیری از نیش پشه ها هستند، 
استفاده کنند؛ خطر بیماری زیکا پایین و 
قابل کنترل است. همچنین او شخصا به 
بازی های المپیک در شهر ریو دو ژانیرو 

خواهد رفت.
جهانی  سازمان  رئیس  تقاضای 
بهداشت از بازدیدکنندگان این مسابقات، 
استفاده از کاندوم برای آمیزش جنسی 

ایمن است. 
زیکا  می دهد  نشان  جدید  شواهد 
می تواند از طریق هر دو جنس منتقل 

شود.
Reuters :منبع
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سپید: یکی از مقامات بهداشتی آمریکا از احتمال بیشتر شدن موارد 
انتقال ویروس زیکا در این کشور در آینده خبر داد. دکتر آنتونی 
فوسی مدیر انستیتو ملی آلرژی و بیماری های مسری آمریکا گفت، 
این احتمال قطعا زیاد نیست؛ اما این مساله ای است که ما همواره 
پیش بینی می کنیم و خود را برای بدترین حالت آماده می کنیم. با این 
حال، فکر نمی کنیم که این مساله به گستردگی وضعیتی تبدیل شود 

که در بزریل یا پورتو ریکو شاهدیم.
فوسی افزود، مقامات وزارت بهداشت برای کاهش پشه ها در 
مناطق آلوده در تالشند و مردم را تشویق می کنند تا در خانه ها بمانند، 

خود را بپوشانند و از حشره کش استفاده کنند.
به گفته وی، آزمایش های مرحله اول واکسن زیکا احتماال در 
هفته های آینده شروع می شود که در صورت موفقیت آمیز بودن، 
آزمایش های گسترده تر از اوایل سال 2۰1۷ شروع خواهد شد. گزارش ها 

حاکی از ابتالی چهار نفر در آمریکا به ویروس زیکاست.
زیکا ویروسی است که از طریق یک پشه به انسان منتقل می شود 
و در حال حاضر در بخش وسیعی از آمریکای التین و کشورهای 

حوزه کارائیب شیوع یافته و به سرعت در حال گسترش است. 
بنا به آمار اعالم شده از سوی سازمان بهداشت قاره آمریکا، تاکنون 
23 کشور و منطقه واقع در این قاره موارد آلودگی به ویروس زیکا 
را گزارش کرده اند. برزیل باالترین آمار ابتال به این ویروس را دارد 
و کلمبیا از این نظر در مقام دوم قرار می گیرد. اکوادور، السالوادور، 
گواتماال، هائیتی، هندوراس، مکزیک، پاناما، پاراگوئه، پورتوریکو، 
سورینام و ونزوئال نیز از کشورهای دیگری هستند که موارد بسیاری 

از ابتال به زیکا در آنجا گزارش شده است.
طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، ویروس زیکا احتماال در 
تمام کشورهای قاره آمریکا، به جز کشورهای کانادا و شیلی، شیوع 

خواهد یافت.
Reuters :منبع

احتمـال بیشتـرشـدن مـوارد 
  ترجمه:  بهناز حکیمانهمبتـال بـه زیکـا  درآمریکـا

تغییرات  دچار  بیشتر  فقیرتر  خانواده  بچه های  سپید: 
مغزی می شوند و این تغییرات مغزی در مقایسه با کودکان 
خانواده های ثروتمند بیشتر آنها را در معرض خطر بیماری 
افسردگی قرار می دهد. این نتایج جدید را محققان دانشگاه 
پزشکی واشنگتن به دست آورده اند. دو پژوهش در این 
زمینه صورت گرفته است که یکی از آن ها را دیانا بارچ، 
سرپرست دانشکده علوم مغز و روانشناسی و همکاران 
انجام داده اند و نتایج آن در ژورنال آمریکایی روانشناسی 
منتشر شده است. مطالعه بعدی بر اساس تحقیق قبلی از 
این گروه انجام شده است. بر اساس تحقیقات جدید 
کودکانی که در فقر پرورش می یابند تعداد سلول های 
خاکستری مغز آنها کاهش می یابد که این قضیه در مقایسه 
با مغز کودکان خانواده های ثروتمند انجام گرفته است. 
عالوه براین آن ها به این نتیجه رسیدند که چنین تغییرات 
مغزی باعث پیشرفت کم تحصیلی در این کودکان می شود. 
برای تحقیق اخیر محققان به جستجوی این مورد پرداختند 
که آیا تغییرات مغزی بر روحیه فرد و ایجاد افسردگی در 
او تاثیر دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش به این صورت بود که 
کودکان یاد شده در خانواده های فقیرتر در معرض ریسک 
باالتری از بیماری های روانی قرار دارند و توانایی شناختی 

کمتر و بازدهی آن ها در تحصیالت کمتر است.

کودکان در سن ۹ تا ۱۰ سالگی بیشتر 
دچار افسردگی می شوند

دانشگاه  استاد  بی  گرگوری  و  بارچ 
پزشکی واشنگتن و همکارانش برای 

پژوهش،  این  از  بهتر  نتیجه گیری 
مطالعه ای میدانی با شرکت 1۰5 
کودک پیش دبستانی در محدوده 
سنی 3 تا 5 سال انجام دادند. گروه 
پژوهشی خط فقر این خانواده ها را 
با توجه به درآمد خانواده و درآمد 
ساالنه مورد بررسی و ارزیابی قرار 

داد. خط فقر در آمریکا در سال 2۰1۶ 
میالدی 2425۰ دالر در سال برای یک 

گرفته شده  نظر  در  نفره  خانواده چهار 
است. بچه ها بین سال های ۷ تا 12 دچار تغییرات 

عمده ای در مغز می شوند. این تغییرات با استفاده از 
fMRI عکس برداری شده و به پژوهشگران اجازه داده 

است که ارتباطات مغز را در هیپوکامپ مغز که ناحیه ای 
بسیار مهم برای یادگیری و حافظه و تنظیم استرس و 

احساسات است، مورد بررسی دقیق قرار دهند.
در مقایسه با کودکان پیش دبستانی از خانواده های با 
درآمد باالتر، کودکانی که متعلق به خانواده های کم درآمد 
بودند ارتباطات ضعیف تری در ناحیه هیپوکامپ چپ و 
کورتکس فرانتال راست داشتند. همچنین محققان شاهد 
ارتباط ضعیف تری در آمیگدال راست و چین سینوسی 
مغز در سمت راست بودند. محققان دریافتند که ارتباطات 
پیش دبستانی که در  بین کودکان  در  مغزی ضعیف تر 
خانواده های فقیر و کم درآمد بزرگ شده اند با ریسک 
باالتری از بروز افسردگی در سن 9 و 1۰ سالگی همراه 
است. در این مطالعه مشخص شد ساختارهایی که با بقیه 
تغییرات مغز در ارتباط هستند در واقع در کنترل احساسات 
و مدیریت استرس هم موجب عملکرد ضعیف تر مغز این 
کودکان می شود. آنچه در نهایت محققان عنوان کردند این 
است که کودکان خانواده های فقیرتر در سنین پیش دبستانی 
ارتباطات مغزی ضعیف تری دارند و بیشتر در معرض 

افسردگی در سنین مدرسه قرار می گیرند.
سن پوالک دکترای دانشگاه ویسکانسین و همکارانش 
به آنالیز عکس های MRI، 389 کودک پرداختند و نمرات 
بچه ها در آزمون های موفقیت تحصیلی را با اسکن از بافت 

مغز که شامل ماده خاکستری از کل مغز، لب جلویی و لب 
تمپورال و هیپوکامپ بود، مورد مطالعه قرار دادند.

که حجم  کردند  پیدا  نتیجه دست  این  به  محققان 
سلول های خاکستری در رشد نرمال مغز کودکان متعلق 
به خانواده های فقیر به میزان 8 تا 1۰ درصد کمتر از کودکان 
اجتماعی  نابرابری های  است.  ثروتمند  خانواده های 
اقتصادی در آمادگی کودکان برای مدرسه و در عملکرد 
تحصیلی آن ها تاثیر می گذارد. در آزمون های استانداردی 
که در مدارس به این منظور برگزار شد بچه هایی که از 
خانواده های کم درآمد بودند حدود 4 تا ۷ درصد نمرات 
کمتری را نسبت به کودکان خانواده های پردرآمد کسب 
کردند. البته مطالعات محدودی در مورد مکانیسم های 
تاثیرگذار فقر در پیشرفت تحصیلی کودکان انجام گرفته 
است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مداخالت با 
هدف بهبود محیط پرورش کودکان ممکن است ارتباط 
بین فقر در دوران کودکی و کمبودهای شناختی و تحصیلی 
در کودک را تغییر دهد. از سوی دیگر گسترش داده های 
تصویربرداری عصبی شواهد قوی تری را از اثرات مضر 
ملموس در رشد مغز و ارتباط آن با درآمد کم در خانواده ها 
را بیان می کند. مادامی که این گروه در حال انجام تحقیقات 
مورد نظر بود به این نتیجه دست یافت که غلبه بر تغییرات 
ذکر شده در ساختار مغز کودکان متعلق به خانواده های فقیر 

از طریق بهبود محیط خانه کودک امکان پذیر است.
بارچ هنوز هم بر این نکته تاکید می کند که مفهوم 
این پژوهش به این معنا نیست که نمی توان هیچ 
کودکان  عاطفی  رشد  تشویق  برای  کاری 
داد و در واقع  انجام  فقیر  خانواده های 
فقر به این معنا نیست که کودک را در 
یک مسیر از پیش تعیین شده قرار 
بدهد ولی چنین مواردی می تواند 
به ما ثابت کند که وجود تجارب 
نامطلوب در زندگی یک کودک 
بر رشد و توسعه عملکردهای 
مغز او تاثیر می گذارد و اگر ما 
به دخالت در تغییر چنین امری 
امیدوار باشیم باید بسیار سریع دست 
به کار شویم و کودک را در بهترین 
مسیر رشد عاطفی ممکن قرار دهیم تا 
از تغییر ساختار مغز او و کاهش سلول های 

خاکستری مغزش جلوگیری کرده باشیم.
MNT منبع

ارتبـاط فقـر دوران کـودکی با تغییـرات مغـز و افسردگی
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 ترجمه: مصطفی صداقت رستمی

سپید: اکثر افراد در برهه ای از زندگی خود مزه محرومیت از 
خواب را بنا به دالیلی همچون آماده کردن خود برای امتحان، 
بستن قرارداد تجاری مهم یا مراقبت از کودک تازه متولدشده 
چشیده اند. درحالی که کمبود خواب پراکنده ظاهرا یک 
مسئله مهم محسوب نمی شود، اما تاثیر محرومیت از خواب 
می تواند شدید باشد و این تاثیر تا مدت ها در فرد باقی بماند. 
در بدترین حالت، محرومیت از خواب می تواند درنهایت 
باعث مرگ شود. خانم تری کریل، یکی از پرستارها و مربیان 
خواب در شهر ویرجینیا می گوید: »ما و اعضای خانواده ما که 
یک جامعه را تشکیل می دهیم هنوز به طور کامل از اهمیت 
خواب آگاه نیستیم.« او می گوید: »خواب همراه با تغذیه 
سالم و ورزش اساس سالمتی خوب را تشکیل می دهند.« 
در حقیقت، خواب، تغذیه سالم و ورزش به حدی با یکدیگر 
مرتبط و وابسته هستند که هر یک از آن ها باید در اولویت قرار 
بگیرد. اگرچه بیدار ماندن یا بیداری کشیدن به نظر بعضی 
از افراد شاهکاری است که ارزش جشن گرفتن را دارد، اما 
بیداری کشیدن بدن شما را در وضعیتی قرار خواهد داد که در 

ادامه به آن اشاره می کنیم.

بیداری 24 ساعته
اسکات کلی یکی از نیروهای ارتش آمریکا است که 
10 سال پیش بازنشسته شد و اکنون به عنوان سرباز ذخیره 
ارتش آمریکا محسوب می شود. او به دلیل شغل خود برای 
دفعات بسیاری بیداری های باالی 24 ساعت را تجربه کرد. 

او می گوید: »زمانی که در ارتش بودم بعضی از روزها مجبور 
بودم که 15 تا 20 ساعت کار کنم و وقتی که برای استراحت 
به چادر خود می آمدم دوباره صدای راکت یا موشکی باعث 
می شد که بدون استراحت به کار خود که همان جنگیدن 
بود برگردم.« ظاهرا آموزش نظامی آقای کلی و محیط پر 
از آدرنالین باعث می شد که او در مرحله اول محرومیت از 
خواب همچنان هوشیار و متمرکز باقی بماند؛ اما اگر آقای 
کلی در شرایط عادی حضور داشت، محرومیت از خواب 
می توانست عواقب ناگواری را برای او به بار بیاورد. در 
سال 2012 در ژورنال بین المللی بهداشت محیط زیست 
و پزشکی شغلی تحقیقی منتشر شد که براساس نتایج آن 
عواقب محرومیت از خواب 24 ساعته برابر با تضعیف 
شناختی فردی است که میزان الکل بدنش 0/10 درصد 
است. خانم کریل می گوید: »محرومیت از خواب، قضاوت 
باعث تضعیف حافظه  و  تاثیر قرار می دهد،  را تحت 
مشکالتی در تصمیم گیری می شود و به کاهش هماهنگی 
میان سروچشم منجر می شود.محرومیت از خواب همچنین 
باعث احساساتی ترشدن و کاهش توجه و شنوایی می شود و 
خطر مرگ ناشی از یک تصادف مرگبار را افزایش می دهد.«

بیداری 36 ساعته
در این موقعیت است که سالمتی شما در معرض خطر 
شدید قرار می گیرد. خانم کریل می گوید می توان در این 
وضعیت سطوح باالیی از نشانه های التهاب را در جریان خون 
یافت که درنهایت موجب بیماری قلبی عروقی و فشارخون 
باال می شوند. عالوه بر این، هورمون های شما تحت تاثیر قرار 

می گیرد و هیجان های شما به هم ریخته می شوند. وقتی که آقای 
کلی 36 ساعت را بدون خواب سپری کرد، احساس گیجی 
می کرد انگار که آب بدنش را ازدست داده است. عالوه بر این، 
انگیزه خود را نیز از دست داد. واکنش های آقای کلی وابسته به 
آموزش هایش بود و در بعضی از موارد همانند یک هدایت گر 

خودکار کار می کرد و زمان زیادی را از دست می داد.

بیداری 48 ساعته
خانم کریل می گوید اگر به مدت دو روز تمام بیداری 
بکشید، بدن شما در واکنش به این بیداری ریز خواب هایی 
ریزخواب ها  این  می کند.  تجربه  را   )Microsleeps(
به مدت نیم ثانیه یا نیم دقیقه طول می کشند و وقتی که فرد 
چشم های خود را پس ازاین ریز خواب ها باز می کند با 
گیجی و آشفتگی مواجه می شود. او می گوید: »شخصی که 
در حال تجربه کردن ریزخواب ها است ناگهان بدون توجه 
به کاری که در حال انجامش است به خواب می رود.« ریز 
خواب ها به مانند بیهوشی موقت هستند و فردی که در حال 
تجربه ریزخواب ها است از رخ دادن آنها به طور آگاهانه 
آگاهی ندارد. آقای کلی نیز ریزخواب هایی را در طول دوره 
محرومیت از خواب تجربه کرد. او می گوید: »پس از بیداری 
48 ساعته ذهن من گاهی از اوقات تبدیل به یک چیز خنثی 

می شد و نمی توانستم تمرکز کنم.«

بیداری 72 ساعته
خانم کریل می گوید که با بیداری 72 ساعته انتظار کمبود 
یا نقصان های چشمگیری را در تمرکز، انگیزه، ادراک و دیگر 

فرایندهای ذهنی خود داشته باشید. آقای کلی می گوید: »در 
این حالت حتی گفت وگوی ساده نیز تبدل به یک تکلیف 
شاق می شود.« در این زمان ذهن فرد آماده توهم است. آقای 
کلی می گوید که پس از بیداری 72 ساعته یک فرد خیالی را 
در پشت درختان می دیدم که چاقو به دست دارد و در حال 

آمدن به سوی کمپ ما است.

محرومیت از خواب اجباری
تمام نمونه های مربوط به محرومیت از خواب داوطلبانه 
و عمدی نیستند. بی خوابی، قطعی تنفس در خواب، سندرم 
پاهای بی قرار، ترس از شب، خوابگردی و دیگر مشکالت 
می توانند روی خواب شما تاثیر بگذارند. خانم کریل توصیه 
می کند که اگر هر یک از موارد زیر را تجربه کردید فورا به یک 

متخصص خواب مراجعه کنید:
احساس خواب آلودگی بیش ازحد در طول روز

خرخر کردن، نفس نفس زدن یا خفه شدن در طول خواب
احساس بی قراری یا لرزش در پا در طول شب
تضعیف توانایی در انجام فعالیت های روزانه

تالش برای بیدار ماندن در زمان هایی که فعال نیستید. 
برای مثال، درحالی که پشت چراغ راهنما هستید، تلویزیون 

تماشا می کنید، روزنامه یا کتاب می خوانید.
نیاز به نوشیدنی های کافئین دار یا شکر برای بیدار ماندن 

در طول روز
احساس خستگی یا خواب آلودگی به هنگام رانندگی

نیاز منظم به وسایل کمکی خواب.
everydayhealth  :منبع

سپید: تحقیقاتی در مقیاس کوچک حاکی از آن است که عینک های 
طبی با لنز کهربایی هنگام شب می تواند تنها در طول 3 روز به کاهش 
عالئم روانی افراد مبتال به اختالل دوقطبی کمک کند که اگر نتایج این 
تحقیق در مطالعات وسیع تر تایید شود، می تواند راه جدیدی برای 
بیماران در مدیریت بهتر سالمت روان و الگوهای خواب خود باز کند.
مزیت عینک های کهربایی این است که آن ها از عبور نور آبی و 
رسیدن آن به چشم جلوگیری می کنند. این نور یکی از اجزای اصلی 
نور خورشید، نور صفحه نمایش رایانه ها و گوشی های تلفن همراه 

است.
در حال حاضر محققان سراسر جهان در تالشند تا درک بهتری از 
تاثیرات نور آبی در اواخر روز روی بدن به دست آورند. محققان قصد 
دارند بفهمند آیا اجتناب از این نور می تواند به افراد مبتال به افسردگی 

و اختالل دو قطبی در درمان بیماریشان کمک کند یا خیر.
برای آزمایش این موضوع، گروهی از محققان دانشگاه برگن 
و بیمارستان والن نروژ 32 نفر از بیماران مبتال به اختالل دو قطبی 
را انتخاب کرده و از آن ها خواستند عالوه بر استفاده از روش های 
درمانی همیشگی، برای یک هفته از ساعت 6 عصر تا 8 صبح 
عینک های طبی کهربایی یا عینک های معمولی به چشم بزنند. پس از 
پایان آزمایش، فقط 23 نفر از بیماران در آن باقی مانده بودند که از این 
تعداد 12 نفر عینک کهربایی و 11 نفر عینک معمولی بر چشم داشتند. 
به طور میانگین، کاهش درجه بیماری افرادی که عینک های کهربایی 
بر چشم داشتند در یک مقیاس علمی )درجه بندی شیدایی یونگ از 
60( حدود 14/1 بود، درحالی که افرادی که عینک معمولی و شفاف بر 
چشم زده بودند تنها حدود 1/7 درجه کاهش را نشان دادند و جالب تر 

از همه این است که این نتیجه تنها در طول سه روز به دست آمده بود.
sciencealert :منبع

به تازگی  دانشمندان  سپید: 
منسوجات  برای  پوششی 
ساخته اند که می تواند خودش 
بر آن  را ترمیم کند و عالوه 
مواد شیمیایی مضر را خنثی 
ایالتی  کند. محققان دانشگاه 
پنسیلوانیا این پارچه را ابداع 
کرده اند که به صورت الیه الیه 
پلی الکترولیت،  مواد  از  و 

متشکل از پلیمرهای بار مثبت و منفی تشکیل شده است. این مواد 
پلیمری شبیه به پروتئین های دندان ماهی مرکب است. آن ها معتقدند که 
روزی از این پوشش برای ساخت لباس های محافظ انسان در مقابل مواد 
شیمیایی مضر استفاده خواهد شد. همچنین در آینده این منسوجات در 
لباس سربازان و همچنین کشاورزان برای محافظت از مواد سمی به کار 
خواهد رفت.  محققان این روکش الیافی را تحت شرایط محیطی در 
حالل ایمن، مانند آب، قرار دادند و از تجهیزات بسیار ساده و ارزان قیمت 
استفاده کردند. در نتیجه، چنانکه لباس با این نوع از مواد پاره شود، به 

سادگی می توان با قرار دادن آن در رختشویی کامال آن را ترمیم کرد.
می گوید:  مکانیک،  و  مهندسی  علوم  پروفسور  دمیرل،  ملیک 
»طراحان لباس معموال از الیاف طبیعی مثل پشم یا ابریشم استفاده 
می کنند که گران هستند و اگر پاره شوند، معموال قابل استفاده نیستند. 
در این راستا ما به دنبال روشی بودیم تا بتوانیم الیافی خودترمیم درست 
کنیم که با استفاده از مواد معمولی ساخته شود و در نهایت موفق به ابداع 

این فناوری شدیم.«
daily Mail :منبع

درمـان افسـردگـی بـا عینـک 

پارچه ای که خود را ترمیم می کند
 ترجمه: مریم سادات کاظمی

سپید: چاقی و اضافه وزن تهدیدی جدی برای سالمتی 
محسوب می شوند زیرا زمینه ساز بیماری هایی مانند 
دیابت و فشار خون هستند. بی تحرکی و تغذیه نادرست 
مهم ترین علل رایج این مشکالت هستند اما شرایط 
دیگری نیز بر تشدید آن تاثیر می گذارند.  از جمله 
مهم ترین عوامل موثر می توان به خواب اشاره کرد که 

تاثیر جدی بر متابولیسم دارد. معموال اکثر افراد چاق 
از اختالالت خواب یا عدم خواب کافی رنج می برند. از 

طرفی بسیاری از عادات زندگی مانند زمان یا خوراکی های 
 شام نیز بر کیفیت خواب مطلوب تاثیر می گذارند.  توجه به 
7 توصیه مهم زیر در مورد عادات پیش از خواب می تواند 

نقش مهمی در کاهش وزن بگذارد. 
تریپتوفان:  از  سرشار  خوراکی های  مصرف   1
تریپتوفان اسید آمینه ای ضروری است که عملکرد آن کمک 
به اندام ها برای تولید پروتئین های خاص است. از طرفی، 
ارتباط مستقیمی با افزایش مقدار سروتونین در بدن دارد که 
این ناقل عصبی خواب را تنظیم می کند.  تریپتوفان در 
بسیاری از خوراکی ها به خصوص با منشا حیوانی مانند شیر 
و لبنیات، تخم مرغ، گوشت، ماهی و موز وجود دارد. با 
گنجاندن تنها چند گرم از این ماده در وعده شام می توانید 

شانس خواب مطلوب خود را افزایش دهید. 
2 دوری از وسایل محرک: 8 ساعت خواب مستمر 
موجب افزایش سطح هورمون رشد می شود که شکسته 
شدن زنجیره چربی ها را تسهیل می کند. در نتیجه احتمال 

بروز چاقی کاهش می یابد. پس هنگام خواب از وسایلی 
مانند تلویزیون، رایانه، تلفن همراه و تبلت دوری کنید تا از 

خوابی راحت لذت ببرید. 
3 شام سبک: گرچه توصیه نمی شود با معده خالی به 
رختخواب بروید اما پرخوری نیز اصال ایده خوبی نیست. 
شام کامل باید 15 تا 25 درصد نیازهای روزانه بدن را تامین 
کند. این مقدار مانع از اضافه وزن و اختالالت خواب 
می شود. زمانی که بدن مسئولیت فعالیت زیاد در نتیجه 
روند هضم غذا را دارد، نمی تواند به درستی عملکردهای 
متناسب خواب را انجام دهد. در این صورت متابولیسم 

ُکند و در اعمال مطلوب اندام ها اختالل ایجاد می شود. 
4 پرهیز از شام دیر وقت: شام خوردن خیلی دیروقت 
ارتباط مستقیمی با بروز چاقی دارد چرا که موجب مصرف 

کمتر انرژی می شود. توصیه می شود حداقل بین زمان شام 
و خواب 3 ساعت فاصله باشد تا بدن فرصت کافی برای 

فرایند هضم را داشته باشد. 
5 مصرف دمنوش: یکی از بهترین عادات برای 
خواب مطلوب و کاهش وزن مصرف دمنوش های 
طبیعی درست قبل از رفتن به رختخواب است. این 
دمنوش ها نه تنها به خواب عمیق کمک می کنند بلکه 
در کسب آرامش و تسکین اشتها نیز موثرند.  ازجمله 
به  می توان  از خواب  قبل  برای  دمنوش ها  بهترین 

بابونه، نعناع، اسطوخودوس، سنبل الطیب اشاره کرد.
6 انجام فعالیت های ورزشی: انجام تمرینات جسمانی 
و فعالیت های ورزشی روزانه به خواب مطلوب کمک 
می کند البته نباید قبل از خواب باشد و نیاز به فاصله ای 
حداقل 4 ساعت است. ورزش به شل شدن عضالت بدن 
کمک می کند، استرس را کاهش می دهد و موجب سوخت 

و ساز کالری ها حتی در زمان استراحت می شود. 
7 خوابیدن در اتاقی تاریک: محیطی را برای خواب 
تا احتمال بروز  باشد  تاریک  نمایید که کامال  انتخاب 
اختالالت خواب کاهش یابد. روشنایی ترشح هورمون 
زمان  در  هورمون  این  می کند.  متوقف  را  مالتونین 
استراحت بدن برای تسهیل آرامش تولید می شود. افرادی 
که در اتاق خواب مناسب می خوابند، 21 درصد کمتر از 

دیگران دچار اضافه وزن می شوند. 
اگر دوست دارید همیشه تناسب اندام داشته باشید، بهتر 

است عادات صحیح زندگی را رعایت نمایید. 
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ترفنـدهای طالیـی بـرای کـاهـش وزن طی خـواب شبـانـه

وقتیکهبرایچندروزنمیخوابیدچهاتفاقیمیافتد

سپید: آرتریت یکی از قدیمی ترین بیماری 
شناخته شده در جهان است. شواهد نشان 
پیدا  مصر  در  که  مومیایی هایی  می دهد 
شده اند، این بیماری را داشته اند. آرتریت 
خاص  بیماری  یک  نام  مفصل  ورم  یا 
از  بیش  از  مجموعه ای  به  بلکه  نیست 
یکصد بیماری گفته می شود که مشخصه 
همه آنها همانطور که گفته شده ملتهب 
شدن مفصل است. شیوع این بیماری در 
جهان حدود یک درصد است و در زنان 

شایع تر است.
یک روش ساده برای تسکین مفاصل 
ملتهب و دردناک، استفاده از آب گرم 
است که البته این روش هم باید مطابق 
نظر پزشک انجام شود. برای انجام این 
کار کافی است روش زیر را به کار ببندید:
برای این منظور دمای آب را به دمای 

بین 32 تا 37 درجه برسانید.
)یا  گرم  آب  وان  یک  از  استفاده 
استخر( و انجام برخی حرکات کششی 
می تواند در این زمینه موثر باشد. از یک 
توپ تنیس استفاده کنید و آن را زیر بدن 
خود و هنگامی که در وان دراز کشیده اید، 
به شکل آرام حرکت دهید تا بدن شما را 
ماساژ دهد. از نمک اپسوم یا سولفات 
دومنیزیم می توانید استفاده کنید و آن را به 
آب وان بیفزایید. البته استفاده بیش از حد 
از نمک دریایی می تواند برای دیابتی ها 

مضر باشد.
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درد آرتـریـت را بـا 
آب ولـرم مرتفـع کنیـد

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

سپید: میگو، یکی از مفیدترین خوراکی های طبیعی 
است که البته چندان جایگاهی در تغذیه ما ندارد. 
اما این سخت پوستان کوچک منبع غنی از آنتی 
اکسیدان محسوب می شوند و برای تناسب اندام 
عالی هستند. اگر شما هم چندان تمایلی به خوردن 
میگو ندارید، بهتر است چند فایده بی نظیر آن را 

بشناسید. 
 سرشار از سلنیوم: هر 100 گرم میگو تقریبا همه 
آنتی  معدنی  ماده  این  به  بدن  روزانه  نیازهای 
مهم ترین  از  یکی  می کند.  تامین  را  اکسیدانی 

برابر  در  پوست  از  محافظت  سلنیوم  خواص 
اشعه های فرابنفش خورشید است. 

 منبع تامین کلسیم: 5 تا 8 عدد میگوی متوسط 
برای تامین 30درصد نیاز روزانه بدن به کلسیم 
کافی است. این مقدار معادل 20 میلی لیتر شیر یا 200 
گرم پنیر است. افرادی که نمی توانند لبنیات مصرف 
کنند بهتر است از میگو برای دریافت کلسیم بهره 

ببرند. 
 غذایی با کالری متعادل: 100 گرم میگو حدود 
94 کیلو کالری دارد که مقدار متعادلی است و برای 

افرادی که می خواهند تناسب اندام خود را حفظ 
کنند، مفید خواهد بود. 

 محافظت از سیستم قلبی عروقی: میگو منبع 
 ،3 امگا  ضروری  چرب  اسیدهای  از  غنی 
آستاکسانتین؛ رنگدانه  ای از گروه کاروتنوئیدها و 
این  است.   10 کوآنزیم  نام  به  اکسیدانی  آنتی 
ترکیبات به سیال شدن خون و کاهش تشکیل 

لخته های خون کمک می کند. 
 افزایش احساس سیری: 100 گرم میگو مانند 
ماهی ساردین 21/4 گرم پروتئین دارد که مقداری 
بیشتر از یک تخم مرغ است. این پروتئین ها حاوی 
اسیدهای آمینه ضروری هستند که نه تنها در ایجاد 

احساس سیری نقش دارند بلکه برای ساخت 
عضالت، کالژن و... نیز ضروری اند. 

 کمک به عملکرد مطلوب سیستم عصبی: فسفر 
عالوه بر اینکه برای سالمت دندان ها و استخوان ها 
الزم است در ساخت نورون ها نیز نقش دارد. از 
از خوراکی های  یکی  عنوان  به  میگو  همین رو 
سرشار از فسفر در عملکرد مطلوب سیستم ایمنی 

موثر خواهد بود. 

موارد احتیاط پیش از مصرف میگو 
 ابتال به نقرس: میگو حاوی مقدار زیادی پورین 
است که این ماده اسیداوریک خون را افزایش 

می دهد. 
تحمل  عدم   

سولفیت: اطالعات روی 
بسته بندی یا کنسروهای میگو را مطالعه کنید. 
بعضی از انواع آنها دارای بیسولفیت سدیم هستند. 
 زمینه حساسیت: انواعی از پروتئین های موجود 
در سخت پوستان دریایی مانند میگو می توانند 

زمینه ساز حساسیت باشند.
santé Magazine  :منبع

6  دلیـل عـالـی بـرای مصـرف میگـو 

حکایـت 
بی خوابی 
بر بدن های 

خستـه



  سمیرامیس  محمدی  
سپید: احمد رضا احمدی دوم مرداد ماه 
زمانی که برای کنترل وضعیت سالمتی خود 
به بیمارستان مراجعه کرد برخالف انتظارش 
با انجام اکو قلب، در بیمارستان آتیه بستری 
شد. اولین تشخیص در مورد شدت بیماری 
وعالقه مندان  خانواده  نگرانی  باعث  او 
طبق  زیرا  شد.  نویسنده  و  شاعر  این  به 
این تشخیص ریه احمدرضا احمدی آب 
آورده و قلبش نیز دروضعیت مناسبی قرار 
نداشت. این درحالی است که درادامه با دو 
روز بستری شدن این نویسنده در بیمارستان 
و تجدید اکو این شاعر گویا وضعیت و 
وسعت بیماری او تفاوت کرد و پزشکان 
ابتدایی  تشخیص  در  که  شدند  متوجه 
بیماری این نویسنده اشتباه کرده بودند. این 
نویسنده این روزها به گفته دخترش ماهور 
احمدی در منزل به سرمی برد  و مشغول 
استراحت است. تعدادی ازهنرمندان نیز با 
دیدار ازاین نویسنده از بهترشدن حال این 

شاعر در صفحات مجازی خود خبر دادند. 
اما طبق مشاهدات گویا وضعیت بیماری 
احمدی به شکلی است که با مصرف دارو 
حالش خوب می شود و نیاز به بستری شدن 
در بیمارستان یا انجام جراحی نیست. این 
شاعر پیشکسوت به دور از فرافکنی های 
مرسوم این روزها با سکوت به تشخیص 
درست پزشک معالج خود اعتماد کرد و از 
خطای اولیه که در تشخیص بیماری انجام 
شده بود، چشم پوشید.  احمدرضا احمدی، 
درخصوص  کشورمان  نویسنده  شاعرو 
حال جسمانی این روزهای خود گفت:»هم 
اکنون به دلیل مصرف داروهای متعددی که 
پزشک برایم تجویز کرده تا اندازه ای کسل 

هستم.« 
او افزود: »اگرچه در مدت بستری شدنم 
در بیمارستان اخباری مبنی بر آب آوردن 
ریه ام منتشر شده بود اما باید بگویم در اصل 
ریه ام آب نیاورده و در صورتی که چنین 
مشکلی داشتم به طور حتم با حجم دارویی 

که برایم تجویز شده این مشکل تا به امروز 
رفع می شد.«  این شاعر خاطرنشان کرد: 
»توصیه من برای شما این است که نمک 
تا مشکلی همچون  کمتری مصرف کنید 
مشکل من که باعث تورم دست ها و پاهایم 
شده بود، پیدا نکنید.«  گفتنی است؛ این شاعر 
پیش از این هم به دلیل عارضه قلبی و لزوم 
تعویض باتری قلبش در بیمارستان بستری 
شده بود.  احمدرضا احمدی تا به امروز 
کتاب هایی با عناوین »عروس و داماد زیر 
باران، کبوتر سفید کنار آینه، بهار بود، نشانی، 
اسب و سیب و بهار، هفت روز هفته دارم 
و هفت کمان هفت رنگ گرا به بازار کتاب 

ارائه کرده است.
و  قلب  متخصص  قارونی،  منوچهر 
عروق در گفت وگو با خبرنگار »سپید« در 
مورد تشخیص آب آوردن ریه با انجام تست 
اکو گفت:»تشخیص این بیماربا استفاده از 
تست اکو غیرممکن است و برای تشخیص 
این بیماری نیاز به آزمایشات دیگری است.«

او در ادامه در ارتباط با خطای دستگاه 
اکو در تشخیص بیماری بیان کرد: »اغلب 
متخصص بیماری قلب و عروق  در مطب 
خود دستگاه اکو دارند. اما این به این معنا 
نیست که تخصص الزم در زمینه اکو را دارا 

هستند.«
که  پزشکان  از  برخی  داد:»  ادامه  او 
متخصص قلب و عروق هستند به شکل 
و  دارند  فعالیت  اکو  زمینه  در  تخصصی 
متخصص اکو هستند. بیمار برای تشخیص 
نهایی و درست بهتر است برای اکو به این 

دسته از متخصصین مراجعه کند.«
قارونی تاکید کرد:» برخی از نکات ریز 
و مهمی که در تست اکو وجود دارد باید 
توسط یک متخصص اکو تشخیص داده 
شود و نکته دیگر مهم در اکو جدید بودن 
این دستگاه است. احتمال تشخیص اشتباه از 
طرف دستگاه های قدیمی اکو بیشتر وجود 
دارد. برای جلوگیری از خطا در موارد مهم 

بهتر است دو بار اکو صورت گیرد.«

 محمدعلی بهمنی 
از بیمارستان 

مرخص شد

به  که  بهمنی  محمدعلی  سپید: 
تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته، 

از بیمارستان مرخص شد.
این شاعر ضمن تشکر از رئیس 
بیمارستان و پرسنل آن درباره وضعیت 
خود گفت: »االن که به خانه بازگشته ام 
حال عمومی بهتری دارم. در این چند 
روز بسیاری از دوستان و هم عرصه ها 
به دیدن من آمدند. از این افراد می توانم 
به آقای کاکایی، آقای عظیمی )رئیس 
موسسه هنرمندان پیشکسوت(، آقای 
معلم شاعر بزرگوار، آقای صالحی 
)معاون فرهنگی وزارت ارشاد(، آقای 
قزلی )مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی ایرانیان(، آقای محقق اشاره 
کنم.« محمدعلی بهمنی که به علت 
مشکل پروستات در بخش اورولوژی 
بیمارستان مدرس تهران بستری شده 

بود،تحت عمل جراحی قرار گرفت.
بهمنی متولد سال 1321 در دزفول 
است و»باغ الل«، »در بی وزنی«،»گاهی 
دلم برای خودم تنگ می شود«، »این 
خانه واژه های نسوزی دارد«، »شاعر 
شنیدنی است«، »چتر برای چه، خیال 
که خیس نمی شود« و»من زنده ام هنوز 
و غزل فکر می کنم« دفترهای شعر 
اوهستند. کلیات شعرهای بهمنی که 
از غزل سرایان معروف است، مجموعه 
شعرهای او از سال 1350 تا سال 1389 

را دربر می گیرد.

آخرین اخبار از 
وضعیت جسمانی 

دو تهیه کننده سینما
 منیژه حکمت و حمید اعتباریان دو 
تهیه کننده سینما که به دلیل بیماری در 
بیمارستان بستری بودند، هم اکنون در 

منزل دوره نقاهت خود را می گذرانند.
از  تن  دو  گذشته  هفته  دو  طی 
تهیه کنندگان قدیمی سینمای ایران در 
بیمارستان بستری بودند. منیژه حکمت 
به دلیل جراحی قلب و حمید اعتباریان 
به دلیل سکته قلبی در بیمارستان به سر 
می بردند که بعد از پیگیری ، مشخص 
شد که حال این دو هنرمند کشورمان 
خوب است و در حال گذراندن دوره 
نقاهت خود در منزل هستند. مهشید 
آهنگرانی دختر منیژه حکمت به مهر، 
اعالم کرد: » یازدهم مرداد ماه، مادرم 
از بیمارستان مرخص شده است و هم 
اکنون در خانه و تحت مراقبت به سر 
می برد. خوشبختانه جراحی قلب او 
به خوبی انجام شده است و پزشکان 
راضی  مادرم  از وضعیت جسمانی 
هستند.« اوتاکید کرد: »منیژه حکمت 
طی یک هفته آینده در فضای ایزوله در 
خانه تحت مراقبت قرار دارد.« حمید 
اعتباریان تهیه کننده سینما نیزکه هفته 
بیمارستان مرخص شده  از  گذشته 
است، درباره وضعیت جسمانی اش 
شرایط  »خوشبختانه  داد:  توضیح 
جسمانی من رو به بهبود است، در 
حال حاضر در خانه به سر می برم و 
دوره نقاهت خود را سپری می کنم و به 
زودی با یک پروژه جدید به سینما باز 

می گردم.«

خبـر
تصویرروز
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 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 دبیر تحریریه: امیر صدری
 چاپ: شرکت رواق روشن مهر

 روابط عمومی: 22887355 
 امور مشترکان: 22887357-9

 نشانی: شریعتی، روبروی میرداماد،کوچه نیک، پالک9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

کارشناس هواشناسی در پخش زنده
 بیهوش شد

سپید: داشت از وضعیت آب وهوا می گفت که ناگهان ازحال رفت. گوینده خبردراستودیو شوکه 
شده بود، اما با جمله »به ادامه خبرها توجه کنید« به کارش ادامه داد. اما درمحوطه باز کارشناس 
هواشناسی بیهوش افتاده بود وهمکارانش دورش جمع شده بودند.معصومه احمدی، کارشناس 
هواشناسی صدا و سیما که همیشه از محوطه باز جام جم با پخش ارتباط برقرار می کرد دیروز 
صبح نتوانست تا پایان گزارشش روی پاهایش بایستد. معصومه احمدی، کارشناس هواشناسی 
بعد ازانتقال به منزل در گفت وگویی با خبرگزاری صداوسیما علت این اتفاق را این چنین توضیح 
داد:»قبل از اینکه ارتباط مستقیم شروع شود مدت زیادی ایستاده بودم به همین دلیل فشارم افتاد.«با 
این وضعیت احمدی تالش می کند تا پایان گزارش روی پاهایش بایستد اما درلحظات پایانی 
دیگر نمی تواند دوام بیاورد»سرم گیج می رفت. خیلی تالش کردم گزارشم را تمام کنم اما نشد و 
دیگرمتوجه نشدم چه اتفاقی افتاد.وقتی به هوش آمدم همکاران باالی سر من ایستاده بودند.« بعد 
از این اتفاق شهرام وثوقی راد، مدیرکل اخبار سیما از بهبود حال کارشناس هواشناسی خبر داد که 
به گفته عوامل اورژانس ناشی از افت فشار بوده وی گفت: »خوشبختانه با حضور عوامل اورژانس 
جام جم وضع فشار اوتثبیت شد و نگرانی بابت سالمت خانم احمدی برطرف شد.خانم احمدی 

برای ادامه کار مشکلی ندارند«این کارشناس 
هواشناسی در مقطع فوق لیسانس و دکتری در 
رشته هواشناسی تحصیل کرده است. او سال 
84 در سازمان هواشناسی مشغول به کار شد 
و سال 1385 نخستین اجرا در خبر بامدادی را 
به صورت زنده بر عهده گرفت. اما دیروز روز 
خوبی برایش نبود و صحنه از حال رفتنش در 

دنیای مجازی پر بیننده شد.

 »پرستاران« با حضور وزیر بهداشت
 کلید می خورد 

 سپید: جدیدترین سریال مشترک امور نمایش صدا وسیما و وزارت بهداشت 
ودرمان هفته آینده کلید می خورد.سریال»پرستاران «را علیرضا افخمی کارگردانی 
می کند.داود هاشمی  تهیه کننده این سریال از دو ماه و نیم پیش وارد مرحله پیش 
تولید این مجموعه تلویزیونی شده است. مهرانه مهین ترابی، لیندا کیانی، الناز 
حبیبی و فاطمه گودرزی بازیگرانی هستند که تاکنون حضورشان در این سریال 

قطعی شده است. 
انتخاب دیگر بازیگران و عوامل فنی همچنان ادامه دارد.سریال »پرستاران« در 
52 قسمت 45 دقیقه ای به سفارش مرکز امور نمایش سیما و مشارکت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید می شود. این سریال طبق برنامه ریزی ها 
هفته آینده با حضور وزیر بهداشت و درمان و معاونین او و جمعی از مدیران 
سازمان صدا و سیما در بیمارستان نورافشار جلوی دوربین می رود.لوکیشن 
اصلی سریال که یک مرکز اورژانس است در بیمارستان نورافشار تهران در 
نیاوران به صورت دکور ساخته شده است. وزارت بهداشت و درمان، سازمان 
هالل احمر و بیمارستان نورافشار در تولید این سریال سازندگان را یاری  می کنند.

علیرضا افخمی که نویسندگی سریال »پرستاران« را نیز برعهده دارد، سریال های 
»او یک فرشته بود«، »تب سرد«، 
»عملیات  خورشید«،  »پنجمین 
125«، »پنج کیلومتر تا بهشت« را 
کارگردانی کرده است و نگارش 
»اغما«،  های  سریال  فیلمنامه 
»روز حسرت« در کارنامه او دیده 

می شود..

جعبه جادو قاب

درنـگ

سردشت  نماینده  خضری  رسول  مهر: 
وپیرانشهر درمجلس شورای اسالمی از اعزام 
تعدادی از دانش آموزان حادثه دیده شین آبادی 
به اروپا خبر داد.خضری درباره آخرین وضعیت 
 دانش آموزان حادثه دیده شین آبادی می  گوید:
استان  به  جمهور  رئیس  استانی  سفر  »در 
آذربایجان غربی، دکتر هاشمی وزیر بهداشت 
از نزدیک دانش آموزان حادثه دیده شین آباد را 
دیدند و معاینه کردند.در جلسه ای که با وزیر 
که  دانش آموزانی  قرارشد  داشتیم،  بهداشت 

وضعیت درمانی دشواری دارند برای درمان به 
یکی از کشورهای اروپایی فرستاده شوند.«

نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای 
اسالمی معتقد است تیم پزشکی دانش آموزان 
حادثه دیده شین آباد تیم قوی و جزو بهترین 
پزشک ها هستند، اما این سفر اروپایی  می تواند 
یک اغنای روانی برای دانش آموزان باشد و 
دراین باره  باشد. خضری  داشته  مثبتی  تاثیر 
می گوید:»سفر به یکی از کشورهای اروپایی 
برای درمان یک مقایسه را هم  به وجود می آورد  و 

متوجه می شویم که پزشک های ایرانی در داخل 
کشورهم جزو بهترین ها هستند.«آتش سوزی 
در مدرسه دخترانه روستای شین آباد )از توابع 
پیرانشهر(  به دلیل نقص تجهیزات گرمایشی در 
روز چهارشنبه، 15 آذر 1391 اتفاق افتاد که در 
این حادثه 29 دانش آموز دختر دچار سوختگی 
شدند که دو نفر از آن ها بر اثر شدت جراحات 
فوت کردند.حاال تعدادی از آنها و بعد از چند 
جراحی پالستیک قرار است به اروپا اعزام 

شوند.  

دختران شین آبادی به اروپا می روند
درنـگ

می شود خطا دید و چشم پوشید 

احمدرضا 
احمدی تشخیص 
اشتباه را به روی 

خودش نیاورد 
 

حسن هاشمی وزیر بهداشت درجلسه شورای مدیران سیما، با موضوع اطالع رسانی، 
فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

شرکت کرد.
 ایسنا

پروژه خدمات نوین و فناوری اطالعات سازمان تامین اجتماعی از جمله حذف دفترچه 
درمان، دیروزبا حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان 

تامین اجتماعی افتتاح شد.
 ایرنا 

لوریس چکناورایان در چهلمین روز درگذشت مصطفی کمال پورتراب  تئوریسن 
موسیقی که در خانه هنرمندان برگزار شد،شرکت کرد.

 ایسنا 

تماشاگران پرسپولیس بعد از بازی تیمشان مقابل فوالد خوزستان درهفته دوم لیگ 
زباله های ورزشگاه  آزادی را جمع کردند.

 خبرآنالین 

کشتی گیر تیم ملی آلیش بانوان در تمرینات این تیم آسیب دید.اردوی آمادگی 
تیم ملی کشتی آلیش بانوان برای شرکت در مسابقات جهانی آلیش در شهریورماه با 

حضور مربی »میریم مامونوا« از کشور قرقیزستان در کرج برگزار شد.
 ایسنا

ماهیان گرفتار در گودال های اطراف سد سیستان توسط گروه های مردمی و کارکنان 
شیالت این منطقه جمع آوری شدند.

 ایرنا
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