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نيم نگاهي به رشد نرخ بي كاري و افزايش بزهكاري

Working    at:
هیـچ کجـا

5 مزيت مهم لبخند زدن برای سالمت انسان

خنده برکدام دردها دواست

كتاب جالب روانپزشک ايرانی تبار

سیاستمداران موفق 
بیماری های روانی داشته اند!

روی خط سپید

 سال 12  شماره 861   يكشنبه 24 مرداد 1395  16صفحه  1000 تومان

408 نفر به سهميه پذيرش پزشكی اضافه شد

سهمیه مازاد برظرفیت  657 نفری سپاه 
در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 صفحه 3

www.sepidonline.ir

 نظر نمایندگان مجلس درمورد نداشتن نقش کافی وزارت بهداشت در نظارت بر نظام سالمت

مشکل ضعف درقانون نیست، اجرا مشکل دارد
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اتفاقات جالب در حيطه صنعت داروسازی

شرکت های کوچک
 از غول ها جلو  افتاده اند

كيانوش رستمی همه چيز را با هم به دست آورد

 هم  رکورد   و هم  طلسم
 مدال نگرفتن را  شکست

 »سپیـــد«  صفحه 5
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

سپيد: شاید کمتر کسی می دانست که وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، ریاست کميسيون مشترک 
اقتصادي ایران و کوبا را نيز به عهده دارد. همين مسئله 
بهانه دیدار وی با معاون رئيس جمهور کوبا شد تا دو طرف 
درخصوص اشتراکات اقتصادي و سياسي و راهکارهاي 

ارتقاي همکاري ها گفتگو کنند.
سيد حسن هاشمی در این نشست از سفر وزیر امور 
خارجه ایران در راس هيئتي 100 نفره به کوبا در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: »روابط تجاري ایران و کوبا 
در قالب یک کميته مشترک بررسي مي شود. در بخش 
بهداشت و درمان که یکي از حوزه هاي موفق دولت 
کوباست هر نوع آمادگي براي همکاري وجود دارد و 
ایران مي تواند فرصت خوبي براي دائر کردن دانشگاه، 

تبادل دانشجو و همچنين توليدات مرتبط باشد.«
سيدحسن هاشمی در این دیدار رابطه ميان ایران و 
کوبا را راهبردی معرفی و از اینکه این رابطه در طول 
استقرار نظام جمهوری اسالمی بدون تغيير باقی مانده، 
اظهار خرسندی کرد. وی افزود: »از طرفی به کمک کوبا 
با آمریکای التين پيوند عميق و اشتراکات اقتصادی و 
سياسی پيدا کرده ایم، از آنجاکه ظرفيت های اقتصادی 
مشترکی بين دو کشور وجود دارد، اميدواریم روابط 
پس از 5 سال وقفه دوباره ایجاد شود.« هاشمي به تشکيل 
کميسيون اقتصادي مشترک ایران و کوبا اشاره و پيشرفت 
دو کشور را مدیون تحریم های تحميلي غرب عنوان و 
تاکيد کرد: »در ابعاد مختلف سياسی، فرهنگی و بين المللی 
باید  داریم که  آمریکای التين  با  را  اشتراکات زیادی 

تقویت شود.« وی با یادآوری اینکه در 5 سال گذشته 
می توانستيم در قالب کميسيون مشترک در حوزه صنعت و 
معدن، انرژي، امور بانکی و کشاورزی تصميمات خوبی 
بگيریم، تصریح کرد: »متاسفانه تاکنون این کميسيون 
تهدید محسوب می شد. اما مطمئنم حضور معاون رئيس 
جمهور کوبا و حضور متقابل وزیر امور خارجه ایران به 
بهانه بازدید از آمریکای التين، به تشکيل کميته مشترک 

کمک می کند.«
هاشمی اضافه کرد: »گرچه کوبا در حوزه پزشکی یکی 
از نمونه های کم نظير بين المللی است، ولي ایران نيز در 
منطقه خود بی نظير است، چراکه در توليد علم پزشکی 
برای چندین سال رتبه اول را دارد و 2 هزار دانشجو 
در60 دانشگاه علوم پزشکی تربيت می شوند.« وی به 
دیگر پيشرفت هاي ایران در عرصه پزشکي اشاره کرد و 
گفت: »افزایش 2 برابري صادرات دارویي در طول 3 سال 
گذشته و همچنين توليد 95 درصدي داروي مورد نياز 
در داخل کشور ازجمله این فعاليت هاست و در علومي 
همچون نانوتکنولوژي، بایوتکنولوژي و حوزه پيوند در 

خاورميانه بي نظير هستيم.«
وزیر بهداشت با تاکيدبر اینکه متاسفانه آمریکا و غرب 
رفتار قابل اعتمادي ندارند، افزود: »در راستاي اتفاقات 
اخير، کشورهایي هم که با آمریکا رابطه استراتژیک دارند، 
بر این موضوع تاکيد کرده اند.« هاشمي گفت: »خوشبختانه 
رهبر جمهوري اسالمي ایران سياست هاي تغيير ناپذیر 

کشور را بدون هيچ تخطي نسبت به اهداف انقالب 
گوشزد مي کند. چراکه آمریکا و غرب نشان داده اند که 
در سياست ها و قول هاي خود قابل اعتماد نيستند و حتي 
به متحدان استراتژیک هم رحم نمي کنند.« وي افزود: 
»حضرت امام خميني)ره( و فيدل کاسترو که بنيانگذاران 
انقالب ایران و کوبا بودند، هر دو اراده و تصميم پایداري 
داشتند و باید از آمریکا و دشمنان این دو انقالب تشکر 

کنيم که این دو کشور و ملت را به هم رساندند.«
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اتفاقاتي که اخيرا در 
منطقه افتاده است، نشان داد که آمریکا حتي به کشورهایي 
نمي کند،  رحم  نيز  دارد  استراتژیک  رابطه  آنها  با  که 
خاطرنشان کرد: »این همان مسئله مهمي است که همواره 
رهبر معظم انقالب در جلسات رسمي و غير رسمي به آن 
تاکيد مي کنند.« وی به صحبت هایي که با رئيس جمهور 
و وزیر امور خارجه داشته است اشاره کرد و افزود: »از 
طرف ایران همه نوع آمادگي براي ترميم روابط وجود 
دارد، دستاوردهاي توافق هسته اي و رفع برخي موانع همه 
بهانه ها را براي عدم توسعه روابط از کشور گرفته است 
و مهم این است کارشناسان باور کنند براي توسعه روابط 

اراده و تصميم وجود دارد.«
هاشمي در پایان از دولت کوبا به ویژه آقاي فيدل 
کاسترو به خاطر کمک هایي که در طول جنگ به ایران 
کردند و مواضع انقالبي رائول کاسترو در صحنه بين المللي 

و صحنه هاي سياسي دو کشور تشکر کرد. 

اینکه  بيان  با  کوبا  جمهور  رئيس  معاون  همچنين 
ازسرگيری روابط کوبا و آمریکا به معنی عادی  سازی 
روابط ميان این دو کشور نيست، گفت: »این عادی  سازی 
روندی طوالنی را می طلبد که مستلزم حل مشکالت 

بسيار زیاد ميان دو کشور است.«
کاپری سازه با تاکيدبر اینکه لغو تحریم ها و بلوک 
اقتصادی؛ استرداد گوانتانامو به این کشور و قطع کمک 
آمریکا به گروه های معاند حکومت کوبا از شروط اصلی 
از سرگيری روابط بين آمریکا و این کشور است، تصریح 
کرد:  »برقراری روابط با ایاالت متحده برای درآمدن از 
تنگنا برای کوبا و آمریکای التين در عرصه بين المللی 
مهم است؛ چراکه آمریکا به این نتيجه رسيده که سياست 
غلطی در قبال کوبا داشته است.« وی با بيان اینکه تغيير 
نگاه ایاالت متحده آمریکا درباره کوبا به معنی دست 
برداشتن آنها از اقدام عليه ملت و انقالب کوبا نيست، 
است.  شده  عوض  آنها  تاکتيک  »بلکه  کرد:  اضافه 
برقراری روابط ميان 2 کشور به معنی پيروزی دولت و 
ملت کوباست؛ چراکه برقراری این ارتباط به هيچ وجه 
به معنی کوتاه آمدن از اصول و اهداف انقالب این کشور 
نيست و به رغم همه این اقدامات، مخالفت دولت و ملت 
انقالبی کوبا پابرجاست.« معاون رئيس جمهور کوبا ابراز 
اميدواری کرد با توسعه رفت و آمدها از رکود خارج شوند 
چرا که اراده سياسی در هر 2 طرف ایرانی و کوبایی برای 

توسعه روابط وجود دارد.

تاثير تحریم بر حوزه  کاپری سازه همچنين درباره 
بهداشت و درمان کوبا نيز گفت: »سياست تحریم اقتصادی 
ایاالت متحده بر کوبا در این سال ها باعث رشد منفی در 
کوبا شده است، این قانون نه تنها در بخش اقتصادی بلکه 
بر حوزه پزشکی این کشور نيز تاثيرگذار بوده است.« 
وی با اعالم آمادگی کامل کوبا برای گسترش روابط با 
ایران افزود: »ما به لحاظ اقتصادی در جایگاه مناسبی 
هستيم و می توانيم شریک خوبی برای ایران باشيم، قانون 
سرمایه گذاری پيشرفته ای در کوبا وجود دارد که که به 

ارتقای سرمایه گذاری خارجی کمک می کند.«
و  بهداشت  حوزه  به  کوبا  رئيس جمهور  معاون 
درمان نيز اشاره کرد و گفت: »این حوزه می تواند یکی 
از زمينه های مشترک برای گسترش روابط باشد، چراکه 
ایران از توانمندی های خوبی درحوزه پزشکی و بهداشت 

برخوردار است.« 
وی افزود: »به رغم اینکه کوبا دستاوردهای خوبی در 
زمينه تحقيق و توسعه پزشکی و همچنين دارو داشته ولی 
تحریم ها در بخش فناوری، فنی و علمی آثار سویی داشته 
است. اما به رغم همه این موارد سياست های بهداشتی 
و آموزش های مربوط به این حوزه باعث شده است تا 
بتوانيم عالوه بر کوبا به کشورهای منطقه نيز کمک های 

زیادی کنيم.«
کاپری سازه با تاکيد بر اینکه لغو تحریم ها می تواند باعث 
شکوفایی کوبا در بخش همکاری های پزشکی با آمریکای 
التين و کشورهای دنيا شود، افزود: »یکی از عوامل رکود 
و وقفه در روابط دو کشور، عوامل خارجی مانند تحميل 

تحریم های ناعادالنه ازسوی غرب بوده است.«

گزارش یک

نظام سالمت ایران آماده هر نوع همکاری با کوباست
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