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408 نفر به سهميه پذيرش پزشكی اضافه شد

سهمیه مازاد برظرفیت  657 نفری سپاه 
در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
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 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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  شعیب شاهزمانی 
 

مدت هاست که مسئوالن وزارت بهداشت در سخنان خود 
نسبت به کمبود اختیارات الزم و اعمال نشدن حق تولیت نظام 
سالمت گالیه دارند. مثال موضوع تجمیع منابع بیمه ها در برنامه 
پنجم توسعه و نیز سیاست های کلی نظام سالمت ابالغی مقام 
معظم رهبری به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و متولیان نظام 
سالمت هم بر این اساس اصرار داشته اند که الزم است بر منابع 

مالی بخش درمان مدیریت کامل داشته باشند. 
در چند روز گذشته، معاون درمان وزارت بهداشت، موضوع 
تولیت نظام سالمت را از دریچه دیگری مورد نقد قرار داد. 
وی در مصاحبه ای اعالم کرد که دست وزارت بهداشت 
برای نظارت بر موضوعات مختلف درمان بسته است. محمد 
آقاجانی در این مصاحبه از نمایندگان مجلس خواسته بود 
درباره تولیت سالمت و ایجاد شرایط بهتر برای نظارت بر 
درمان به وزارت بهداشت کمک کند. در همین ارتباط، تعدادی 
از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نظرات 

خودشان را با روزنامه سپید درمیان گذاشتند.

ضعف در اجراست
بشیر خالقی با بیان اینکه تکلیف تولیت نظام سالمت کامال 
مشخص و براساس اسناد باالدستی با وزارت بهداشت است، 
اظهار داشت: »در برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی نظام 
سالمت بر تولیت وزارت بهداشت تاکید شده است. همچنین 
برنامه ششم توسعه که در شرف تدوین است، تاکیدی است 
بر همان نقش تولیتی وزارت بهداشت در برنامه پنجم توسعه 
به اضافه چند بند دیگر که ممکن است به آن اضافه شود.« 
نماینده مردم خلخال در مجلس در واکنش به گالیه معاون 
درمان وزارت بهداشت مبنی بر اینکه دست وزارت بهداشت 
در اعمال تولیت به خصوص در نظارت بر درمان بسته است، 
اظهار داشت: »این طور هم نیست که دست وزارت بهداشت 
بسته باشد. اصال تولیت نظام سالمت به این معناست که اگر هم 
اتفاقی در سیستم بهداشت و درمان کشور بیفتد، مسئولیت آن به 
عهده این وزارتخانه است.« وی افزود: »درست است که گفته 
می شود 20 درصد سالمت مردم در اختیار وزارت بهداشت 
است و سایر نهادهای آموزشی فرهنگی ، شهرداری ها، شوراها 
و حتی وزارت راه و امثال این ها 80 درصد مسائل مربوط 
به سالمتی مردم را برعهده دارند، ولی هماهنگی همه این 
دستگاه ها در نهایت برعهده وزارت بهداشت است.« خالقی 
ادامه داد: »ریاست شورای عالی سالمت با رئیس جمهور است 
ولی دبیر این شورا، وزیر بهداشت است. به تبع آن در استان ها 
هم همین طور است. ریاست شورای سالمت در استان، با 
استاندار است و دبیر این شورا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
استان است. بنابراین وزارت بهداشت می تواند از این طریق با 
دیگر دستگاه های مسئول مرتبط شود و تولیت خود را بر نظام 
سالمت اعمال کند.« این عضو کمیسیون بهداشت خاطرنشان 

کرد: »من معتقد نیستم که در این زمینه ضعف و خالء قانونی 
وجود دارد. آنچه باید گفته می شد، در اسناد باالدستی گفته شده 

است. اگر ضعفی وجود دارد، در اجرا است.«

الیحه بدهند، تصویب می کنیم
نماینده مردم اصفهان در مجلس هم با تاکید بر عالقه مندی 
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان برای  کمک به وزارت 
بهداشت در اعمال حق تولیت گفت:  »هرجا که آقای دکتر 
آقاجانی و دیگر مسئوالن وزارت بهداشت می بینند که نیاز 
به قانون دارد، این را به شکل الیحه تقدیم مجلس کنند ما هم 
قول می دهیم تمام انرژی خودمان را صرف کنیم تا الیحه را 
همانطور که آنها ارائه می دهند دنبال کرده و برای تصویب 
نهایی آن کمک کنیم.« حیدرعلی عابدی درخصوص این گفته 
محمد آقاجانی که وزارت بهداشت تنها می تواند پرونده ها را به 
محاکم ارسال کند و صدور حکم با مراجع قضایی است، گفت: 
»کشور باید بر اساس سیستم اداره شود. ما نمی توانیم به پلیس 
بگوییم شما هم پلیس باش هم قاضی. بنابراین مهم این است 
که وزارت بهداشت بازدیدهای خودش را انجام دهد و گزارش 
این بازدیدها را به مراجع قانونی بدهد. آن وقت ما می توانیم از 
مراجع قانونی انتظار داشته باشیم که به شکل شایسته ای قضیه 
را دنبال کنند.« وی افزود:  »مثال فرض کنید وزارت بهداشت 
اعالم کند که ما 100 مورد از تخلفات را به مراجع قضایی اعالم 
کرده ایم ولی آنها اقدام شایسته  و بازدارنده ای نکرده اند. در این 
صورت وزارت بهداشت می تواند با هماهنگی و از طریق 
سیستم قضایی کشور، الیحه ای را به مجلس بفرستد؛ در این 
صورت کار ما هم ساده تر می شود. چون یک اعمال نظر قضایی 

هم در مورد آن انجام شده است.«

احکام تخلفات پزشکی بازدارنده نیست؟
اما اکبر ترکی نماینده فریدن ضمن تایید و تاکید بر این مسئله 
که بحث تولیت سالمت در اصل بر عهده وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی است، با انتقاد از رویه این وزارتخانه 
تصریح کرد: »اگر مسئوالن وزارت بهداشت احساس می کنند 
که در جایی تولیت در دستشان نیست، بنده معتقدم که خودشان 
واگذار کرده اند، نظارتشان را کم کرده اند و قسمت هایی از 
آن را به دست کس دیگری سپرده اند.« نماینده مردم فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و بوئین ومیاندشت ادامه داد: »مسئله 
دوم این است که مسئوالن وزارت بهداشت بفرمایند که االن 
چقدر تولیت دارند؟ فرض کنیم پاسخ آنها این باشد که در حال 
حاضر تولیت 80 درصد از موارد مربوط به نظام سالمت با ما 
است. واقعا در این 80 درصد یا هر درصد دیگری که خودشان 
قبول دارند، چقدر نظارت واقعی داشته اند؟ ما حاضریم نشان 
بدهیم که در بسیاری از مباحث هم در بخش دولتی و هم در 
بخش خصوصی، واقعا نظارتشان ناکافی بوده و آنطور که باید 
کارها را دنبال نکرده اند. مصادیق زیادی وجود دارد که اگر 
الزم باشد می شود بیان کرد. با این وجود این دوستان دقیقا 
بگویند که در کدام بخش ها تولیت آنها نادیده گرفته می شود 
تا ما هم در مجلس به آنها کمک کنیم.« ترکی با استناد به سابقه 
12 ساله خود در ریاست نظام پزشکی 4 شهرستان و سابقه 
دادستانی خود، خطاب به مسئولین وزارت بهداشت گفت: 
»دوستان به عنوان نمونه بگویند که در این 4 شبکه بهداشت 
و درمان کدام مورد تخلف پزشکی را برای نظام پزشکی 
فرستاده اند که رسیدگی نشده است.« وی اضافه کرد: »اینکه 
گفته می شود احکام صادره بازدارنده نیست، حرف درستی 
نیست. چرا که ما از تذکر شفاهی و کتبی و درج پرونده تا ابطال 

پروانه داشته ایم. حتی بعضی از نظریه کارشناسی هایی که نظام 
پزشکی اعالم کرده و پرونده در محاکم دادگستری رسیدگی 
شده، منجر به حکم دیه کامل شده است. چه کسی می گوید 
این احکام بازدارنده نیست؟ چگونه بازدارنده نیست؟ اگر 
احکامی مثل ابطال پروانه و دیه کامل بازدارنده نیست، پس 
دیگر با یک پزشک باید چه کرد؟« عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس یادآور شد: »ازطرفی بسیاری از پزشکان 
اعتراض داشتند که همکاران پزشک و جراح نباید به زندان 
بروند. یعنی تازه به دنبال این هستند که سخت گیری ها کم 
شود و قوانینی مثل قانون زندان برای پزشکان و جراحانی 
که در میان این همه کار خوب یک اشکالی هم در بخشی از 

کارهایشان پیدا شده،  تعدیل شود.«  

صادرکننده، ابطال کننده هم است
سیدمرتضی خاتمی گفت: »براساس آنچه که قوانین مصوب 
گویای آن است، تولیت نظام سالمت برعهده وزارت بهداشت 
است.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین 
اظهار داشت: »اگر در زمینه هایی مسئولین اجرایی وزارتخانه 
نظرات اصالحی داشته باشند و جایی احساس می کنند که 
تولیت آنان بر نظام سالمت مخدوش یا محدود شده و اجازه 
اعمال حق تولیتی را به آنها نمی دهد، باید اعالم کنند تا مجلس 
به این موضوع ورود کند.« وی افزود: »ما معتقدیم وزارت 
بهداشت باید بتواند حق تولیت نظام سالمت را »اعمال« کند. 
حاال اگر احساس می کنند که در مواردی دالیلی وجود دارد که 
این تولیت را مخدوش یا محدود می کند، باید بفرمایند تا ما به 

صورت محوری آن را مورد بررسی قرار دهیم.« 
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای اسالمی در 
بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: »تاکنون در این زمینه 
بحثی در کمیسیون بهداشت ودرمان بحثی نشده است. ولی به 
عنوان مثال ما درمورد کاالهای آسیب رسان وزارت بهداشت 
را محق می دانیم که حد و حدود این کاالها را ازنظر کارشناسی 
مشخص کند و  الزم است که نظراتش در این زمینه اجرایی 
شود. حاال اگر در این زمینه با وزارتخانه ها و حوزه های اجرایی 
دیگر برخوردی داشته باشد، ما باید این موارد را احصا کنیم و 
وزارت بهداشت را به حقش برسانیم.« خاتمی خاطرنشان کرد:  
»من نمی دانم منظور دوستانمان در وزارت بهداشت از اینکه 
گفته اند ما می توانیم پروانه صادر کنیم ولی نمی توانیم ابطال 
کنیم منظورشان چه بوده چون به هرحال مرجع صادرکننده 
یک پروانه، خودش هم می تواند ابطال کند ولی بستگی به مورد 
دارد، شاید در مواردی این مشکل وجود داشته باشد.« وی 
درخصوص بازدارنده نبودن احکام قضایی درباره پرونده های 
بهداشتی درمانی گفت: »ممکن است ما فکر کنیم احکامی که 
راجع به پرونده های بهداشت و درمان است، چندان بازدارنده 
نیست. حل این مسئله هم فرایند خودش را دارد. مقامات 
وزارت بهداشت می توانند پیشنهاد دهند تا اگر در این زمینه 

نقص یا کمبود قانون داریم، آن را برطرف کنیم.«

صدای مخاطب

  محمد حسین کوچک زاده، پزشک عمومی: 
چرا قبل و بعد روزهایی که تعطیل است، روزنامه 
را چاپ نمی کنید؟ خواننده دچار سردرگمی 

می شود.

مو:  و  پوست  متخصص  بخشی،   حسین 
محتوای سپید خیلی مفید است و من به طور کامل 

مطالعه می کنم.

 علی واردی پور، چشم پزشک: سپید روزنامه 
خیلی خوبی است. فقط تبلیغات را کمتر و مطالب 

علمی را بیشتر کنید.

 خدابخشی، چشم پزشک: انتقاد خاصی ندارم. 
روزنامه خوب و جامعی دارید. بسیار متشکرم.

 مهدی مختار، چشم پزشک: در مجموع روزنامه 
خوبی است و من آن را مطالعه می کنم. به صورت 
منظم و در سطح گسترده به کلینیک ارسال می شود.

 فاطمه حق بین، چشم پزشک: بدی ها را 
می نویسید، خوبی ها را هم بنویسید. ممنونم که 
خبررسانی می کنید. به هر حال با وقت کمی که 

دارم، سعی می کنم سپید را مطالعه کنم.

 فریده بلورساز، پرستار: سپید، روزنامه خوبی 
است.  اگر رایگان توزیع شود، بهتر است.

 شفیعیان، چشم پزشک: روزنامه خیلی خوبی 
است. کمال تشکر را از همکاران شما در سپید دارم.

یکی از مخاطبان در اینستاگرام: دولت )به معنای 
عام شامل شهرداری هم می شود(مکلف است 
مطابق بند دوازده از اصل سوم قانون اساسی برای 
همه شغل ایجاد کند و شهرداری هم مطابق مواد 
شانزده و هفده قانون بهبود محیط کسب و کار 
مکلف است دستفروشان را ساماندهی کند و 
فضای الزم را به آنها بدهد و اموال دستفروشان نیز از 
تعرض مصون است. )طبق اصل بیست و دو قانون 

اساسی.( 

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

مشکل ضعف در قانون نیست، اجرا مشکل دارد
یادداشت

ارزیابی نقش بهورزان 
در کنترل دیابت و فشارخون باال

   فرشاد فرزادفر
 مدیر مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران

به  زیادی  اقتصادی  بار  واگیر  غیر  بیماری های  حاضر  حال  در 
کشورهای در حال توسعه تحمیل می کنند. از آنجایی که بخش 
اعظم بار بیماری ها در کشور ما به بیماری های غیرواگیر مربوط 
می شود، باید در نظر داشت که پیشگیري از این بیماری ها، شناسایی 
عوامل خطر اولیه و کنترل این عوامل می تواند در کاهش هزینه های 

اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد. 
با توجه به نرخ 53 درصدی میزان مرگ و میر ناشی از بیماري هاي قلبی 
و عروقی و دیابت در ایران، بررسی فاکتورهای موثر در پیشگیری و 

کنترل  این بیماری ها امری ضروری به نظر می رسد. 
به دلیل اهمیت باالی ارائه خدمات اولیه بهداشتی در مناطق روستایی، 
پژوهشی توسط مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر پژوهشگاه 
علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست دکتر 
فرشاد فرزادفر صورت گرفت که در آن نقش بهورزان در کاهش 
عوامل خطر اولیه، کنترل دیابت و فشار خون باال مورد ارزیابی قرار 

گرفته است.
در این بررسی، اطالعات مربوط به قند خون ناشتا و فشار خون 89400  
فرد با دامنه سنی  15 تا 64 سال جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان 
می دهد 39/2 درصد از مبتالیان به دیابت و 35/7 درصد از افراد مبتال 
به فشار خون باال، دارو دریافت می کنند. این در حالی است که  پوشش 
درمانی در زنان بیشتر از مردان و در مناطق شهری بیشتر از مناطق 
روستایی است. عالوه بر این، نتایج نشان داد که کنترل دیابت در مناطق 
روستایی در مقایسه با مناطق شهری موثرتر بوده در حالی که کنترل 
فشار خون باال در مناطق روستایی و شهری تفاوت چندانی نشان نداد.

یک دلیل احتمالی برای نقش موثرتر بهورزان در کنترل دیابت در 
مقایسه با فشار خون می تواند ناشی از وجود برنامه ملی پیشگیری 
و کنترل دیابت در ایران با نظر گرفتن نقش ویژه برای بهورزان باشد 
در حالی که در برنامه ملی پیشگیری و کنترل فشار خون باال، بهورزان 

وظایف کمتری به عهده دارند.
اکثر کشورهاي جهان به منظور توسعه خدمات بهداشتی ودرمانی 
ارائه خدمات  به  انسانی که  نیروي  باز آموزي  یا  به تربیت  خود 
بهداشتی درمانی می پردازد ، اقدام می کنند . براساس نتایج حاصل 
از مطالعه حاضر، تربیت و آموزش بهورزان در کشور ما داراي دو 
ویژگی پراهمیت و منحصر به فرد است. نخست آنکه کشور ما یکی 
از معدود کشورهایی است که با داشتن یک نظام بهداشتی و درمانی 
کارآمد اقدام به پوشش بسیار مناسبی از خدمات مراقبت هاي اولیه 
بهداشتی خصوصًا در مناطق روستایی کرده است و دوم آنکه این 
امکان همواره وجود دارد که طراحان برنامه هاي سالمت و پیشگیري 
از بیماري ها بر اساس اهداف پیش بینی شده در برنامه هاي بهداشتی 
اقدام به تنظیم اهداف و محتواي آموزشی جهت بهورزان عزیز 
که سرمایه هاي ارزشمند نیروي انسانی بهداشتی این مرز و بوم 

هستند، نمایند. 

صبح دیروز نشستی با حضور محمدمهدی گویا، رییس 
و  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز 
دانشگاه های  سل  کنترل  برنامه  کارشناسان  و  مدیران 
علوم پزشکی کشور برگزار شد تا در خصوص آخرین 
یافته ها و اقدامات انجام شده در خصوص این بیماری 
عفونی که سال ها پیش جزء دغدغه  های اصلی و مطرح 

کشور بود، به بحث و گفتگو بپردازند. 
بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس  گویا،  محمدمهدی 
واگیر وزارت بهداشت در این نشست با اشاره به اینکه 
حدود 3 سال قبل که برخی کشورها برنامه حذف سل را 
مطرح کردند، دستیابی به اهداف حذف سل دور از انتظار 
به نظر می رسید اما با موفقیت های چشمگیر حاصله با 
مدیریت خوب و برنامه ریزی صحیح ثابت شد که این 
هدف دست یافتنی است، گفت: » این هدف به قدری 
پایدار  توسعه  برنامه  برنامه سالمت  در  که  بود  بزرگ 
برای 15 سال دوم مد نظر قرار گرفت. از 17 هدف توسعه 
پایدار، هدف سه که برنامه سالمت است، حذف سل، 
اپیدمی  کنترل  و  ایدز  اپیدمی  پایان  ویروسی،  هپاتیت 

بیماری های منتقله از آب و غذا را نشانه گرفته است.«
گویا افزود: »امسال دکترمارگارت چان، رئیس سازمان 
بهداشت جهانی اولویت اول را پایان بیماری های واگیر 
اعالم کرد و گفت که به اهداف تعریف شده برای سال 
2030 که یکی از آنها حذف سل است به شدت پایبندیم و 

الزم است تا سال 2030، 95 درصد موارد مبتال به سل 
شناسایی و تحت درمان قرار گیرند و همچنین مطمئن 
شویم درمان موفق بوده است.« وی بیان کرد: »در بین 
تنفسی  بیماری های  از  نظر  عفونی صرف  بیماری های 
که قابل پیشگیری و کنترل نیستند، سل جایگاه ویژه ای 
دارد و با توجه به بار مرگ ناشی از TB/HIV ، ادغام 
دو برنامه کنترل سل و HIV در یکدیگر یک اقدام مهم 
است.  برنامه ریزی صحیح  مستلزم  که  است  پیچیده  و 
چون نمی توان سل را بدون HIV و بالعکس دید.« گویا 
خاطرنشان کرد: »هرچه حساب شده تر عمل کنیم، بار 
بیماری و میزان بروز بیماری کاهش یافته و به اهداف 
تشدید  و  بیماریابی  کار  مهم ترین  می شویم.  نزدیک تر 
شناسایی  براساس  باید  که  است  مربوطه  فعالیت های 
گروه های هدف و بصورت کارشناسی شده باشد. سل را 
باید عمدتا در دو جا پیدا کنیم؛ یکی در محل های خاص 
و دیگری در جمعیت های خاص؛ که زندان و حاشیه 
شهرها از جمله محل های خاصی هستند که باید روی 

آنها سرمایه گذاری ویژه کرد.«
وی با بیان اینکه مسئله دوم در خصوص این مساله استفاده 
بهینه از ابزارهای تشخیصی خاص است، گفت: » تالش 
شده است ابزارهای تشخیصی به نحو عادالنه توزیع شود. 
در حال حاضر آزمایشگاه رایگان میکروسکوپی سل در 
همه شهرها وجود دارد و امکان کشت و آنتی بیوگرام و 

تشخیص پیچیده ترین انواع سل در قطب های کشوری 
تشخیص  روش های  به  دسترسی  باید  اما  دارد.  وجود 

سریع تر را همگام با دنیا توسعه دهیم.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
داروهای  به  دسترسی  است  »بدیهی  گفت:  بهداشت 
جدید و گران قیمت ساخته شده در دنیا برای کوتاه تر 
و موفقیت آمیزتر کردن رژیم درمانی موارد سل مقاوم 
به درمان )که بخش کوچک اما مهمی از بیماران مسلول 
کشور را تشکیل می دهند( یک ضرورت است. پس بعد 
از بیماریابی صحیح باید از ابزارهای تشخیصی صحیح با 

درنظر گرفتن هزینه، استفاده کرد.«
وی بیان کرد: »من اطمینان دارم در کشور ما با پتانسیل 
و نیز نیروی انسانی با تجربه موجود، قادر هستیم زودتر 
از زمان تعریف شده به اهداف حذف سل دست یابیم و 
ازدست اندرکاران برنامه انتظار داریم تمامی تالش خود 
را برای آگاه سازی و جلب مشارکت حداکثری افراد 
کلیدی استان ها و مدیران باالدستی در دانشگاه های علوم 
پزشکی به عمل آورند. همه باید بدانند که حذف سل یک 
اولویت جهانی، منطقه ای و کشوری است که ابعاد وسیع 

اجتماعی دارد.«
گویا همچنین در پایان صحبت های خود بر ضرورت بقاء 
و تثبیت نیروهای انسانی با تجربه و آموزش دیده برنامه 

کنترل سل در دانشگاه ها تاکید کرد. 

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد: 
برنامه های وزارت بهداشت برای حذف بیماری سل  

اخبار کوتاه

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت که این سازمان ماهانه بیش از 5 
هزار میلیارد تومان بابت تجهیز و توزیع منابع پرداخت می کند.

عبدالرحمان تاج الدین در مراسم رونمایی از طرح VIP ویژه کارفرمایان خوش حساب در 
شعبه 17 تامین اجتماعی تهران، افزود: »این سازمان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت 
پوشش دارد و مکفل امور 3 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر است و ماهانه بیش از یارانه 
دولت بابت حقوق آنان پرداخت می کند.« وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد درآمد سازمان 

تامین اجتماعی از طریق کارفرمایان محقق می شود، اظهار کرد: »اگر جامعه کارفرمایی به این 
سازمان اعتماد نمی کرد، به طور قطع امروز با مشکالت عدیده ای مواجه بودیم و همواره اعتقاد 

بر آن است که صاحبان اصلی سازمان، کارگران و کارفرمایان هستند.«
ناهید حیدری، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ نیز در این مراسم گفت: »در 3 
سال گذشته اقدامات خوبی به منظور بهینه سازی خدمات در این سازمان انجام گرفته است.« 
 IT وی افزود: »خدمات زیربنایی آن با توجه به تاکیدات مدیر عامل سازمان در بهره گیری از

در زمینه های مختلف کاری و ماموریتی با تالش همکاران ستادی و ایجاد کارگروه های 
 ،IT تخصصی مهیا شد.« حیدری اظهار کرد: »هدف سازمان از حرکت به سمت خدمات
افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان بوده و تالش سازمان بر آن است تا خدمات 

الکترونیکی را نهادینه کند.«
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم ،افتتاح این 
گونه طرح ها را گامی بلند در ارتقای کیفیت خدمات سازمان عنوان کرد و گفت: »از آنجاکه 
این طرح ها با پشتوانه علمی در سازمان اجرا می شود، بنابراین می تواند بسیار راهگشا باشد 

و شاهد ارتقا و بهینه شدن کیفیت خدمات دهی در سازمان خواهیم بود.« 

                                5 هزار میلیارد تومان پرداختی ماهانه تامین اجتماعی در تجهیز و توزیع منابعگزارش خبری

  وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم اهمیت ورزش در زندگی افراد جامعه و 
پیشگیری از بیماری های مختلف، تاکید کرد: »در حال حاضر مردم نسبت 

به سالمتی خودشان اهتمام ویژه ای دارند اما کافی نیست.«

  سیدجلیل حسینی رییس امور سالمت سازمان برنامه و بودجه، آموزش 
علوم پزشکی را بخش زیربنایی نظام سالمت برشمرد و گفت: »برای 

توسعه کشور نیازمند توجه ویژه به حوزه آموزش هستیم.«

  قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران عمده نیاز حوزه 
سالمت استان را راه اندازی مرکز جامع بیماران ام اس و مرکز جامع بیماران 

سوختگی شمال کشور دانست.

  سیامک مره صدق، نماینده ناظر مجلس در پرونده کیارستمی از وجود 
چند ابهام اساسی در این پرونده خبر داد و گفت: »علی رغم مخالفت های 
مسئوالن وزارت بهداشت هنوز مشخص نیست که چه کسی به بیمار 
درحال بهبودی با وجود 4جراحی در بدن مجوز پرواز چند ساعته را داده 
است. درحالی که طبق برخی ضوابط بیمارانی که روند درمانشان کامل 

نشده و همچنین بیماریشان وخیم است اجازه پرواز ندارند.«

  صفر شاکری صفت، مسئول امور مددکاری مجمع خیرین همدان از 
مساعدت 360 میلیون ریالی مجمع خیرین سالمت به بیماران سخت درمان 

در همدان خبر داد.

   رییس انجمن اپتومتری ایران گفت: »14 خدمت اپتومتری از سوی 
وزارت بهداشت، استانداردسازی شده و از این تعداد 10 خدمت استاندارد 

شده به استان های سراسر کشور ابالغ شده است.«

  علی اکبر پورفتح اهلل، مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به اینکه با 
توسعه باشگاه گروه خونی O مرگ و میر ناشی از تصادفات کاهش می  یابد، 

گفت: »این باشگاه در استان های کشور در حال راه اندازی و توسعه است.«



   نگین باقری- مینا دارابی

سپید:دفترچه انتخاب رشته تحصیلی امسال خبر 
از تصویب سهمیه ای برای  سپاه پاسداران در 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور می داد.
به گزارش سپید بررسی دفترچه انتخاب رشته 
تجربی سال 95 نشان دهنده سهمیه 408 نفری 
سپاه پاسداران در رشته پزشکی21 دانشگاه کشور 
است. همچنین این سهمیه در رشته پرستاری 
برابر با 67 نفر شده است. دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز دارای بیشترین سهمیه سپاه در مقایسه با 
کل دانشگاه های کشور بوده است. اگرچه به گفته 
دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 
ظرفیت  بر  مازاد  افراد  »این  بهداشت  وزارت 
درحالی  این  اما  می شوند«  پذیرفته  دانشگا ه ها 
است که وزارت بهداشت در سال جدید بارها 
اعالم کرده بود که قصدی برای افزایش ظرفیت 

دانشگاه ها ندارد.

شرایط کلی
به گفته احمد خالق نژاد طبری، دبیر شورای 
گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور سپاه 
پاسداران سال گذشته هم درخواست مشابهی 
را مطرح کرده بوده »اما چون دیر مطرح شد، 
امکان اعمال ظرفیت محقق نبود. اگرچه معاون 
آموزشی وزارت بهداشت، باقر الریجانی حاضر 
به مصاحبه درباره این موضوع نشد اما طبری  
توضیح می دهد: »طی جلساتی  که در سال جاری 
با حمید اکبری، قائم مقام معاونت آموزشی، بنده و 
سایر کارشناسان مربوطه برگزار شد، تفاهم نامه ای 
امضا و شیوه انتخاب دانشجو تعیین شد. سپاه 
همینطور  ما خودمان  که  کرد  اعالم  پاسداران 
ما  اما  به شما معرفی می کنیم  را  یک تعدادی 
گفتیم که قبول نمی کنیم و این افراد حتما باید 
در کنکور شرکت کنند و اگر شما می خواهید 
ازبین رتبه های برتر انتخاب کنید، اگر نه هم 

که خودتان می دانید.«
طبری در گفتگویی  با خبرنگار سپید  که فایل 
صوتی آن در روزنامه موجود است می گوید: 
در  را  نیرو  تعدادی  پاسداران  سپاه  »سازمان 
سراسر کشور درخواست کرد. ماهم براساس 
این درخواست مازاد بر ظرفیت دانشگاه ها به 
آنها ظرفیت دادیم. این ظرفیت مازاد بر ظرفیت 

خودگردان و روزانه و شبانه است.« 
در صفحه 122 دفترچه انتخاب رشته درباره 
شرایط دانشجویانی که از طریق سهمیه سپاه وارد 
دانشگاه خواهند شد اینگونه آمده است:» باید 
حداکثر سن داوطلبان تحصیل در این عضویت 
20 سال تمام باشد. به ازاي هر یک سال عضویت 
بسیج فعال، مدت سه ماه و عضـویت عـادي دو 
مـاه تـا سقف یک سال قابل افزایش به حداکثر سن 
است. در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، 
مدت مذکور به حداکثر سن اضافه می شود. براي 
شهدا،  خـانوادههـاي   یـک    درجه  اعضاي 
جانبازان، آزادگان و مفقوداالثرها تا میزان پنج 
سال حداکثر سن افزایش می یابد. مجموع سن 
فرد با احتساب ارفاق سني حاصل از این بند 

حداکثر نباید از 25 سال تجاوز کند.«
بنابر این گزارش »در شرایط مساوي، اولویت 
با اعضاي درجه یک خانواده محترم ایثارگران 

و همچنین اعضاي بسیج است.«

برخورداری دانشجویان از حقوق سپاه
پاسداران  سپاه  شرایط  اساس  بر  همچنین 
»پذیرفته شدگان نهایي در بدو ورود به استخدام 
رسمي سپاه پاسداران در آمده و از حقوق، مزایا، 
بیمه، خدمات رفاهي و ... امکانات دانشجویان 
بورسیه بهرهمند خواهند شد.« اما این به شرطی 
است که »منتخبین در بدو ورود باید دوره عمومي 
پاسداري را در یکي از مراکز آموزشي سپاه طي 

کنند.«
دانشآموختگي  از  پس  »منتخبین  همچنین 
براساس نیاز سپاه و نظر معاونت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي سپاه تعیین محل خدمت شده 
و در ردههاي مورد نیاز سپاه مشغول بـه خـدمت 

خواهنـد شـد.«
بنابر اعالم این دفترچه »در تمام سهمیه های 
پزشکي به شیوه نیمهمتمرکز، همراه با مصاحبه 
و عالوه بر لزوم تأمین شروط مورد نظر سپاه، 
مصاحبه  و ضوابط  شرایط  تابع  موارد  بقیه  در 

رشته مذکور است.«

این سفارش سپاه به دانشگاه است
این  پذیرش  نحوه  نژاد طبری درباره  خالق 
افراد می افزاید: »داوطلبان به صورت دو مرحله ای 
پذیرفته می شوند. درواقع بعد از شرکت در کنکور 
سراسری ضوابط انتخابی به صورت دو مرحله ای 
است یعنی ما افرادی را که رتبه های بعد از آخرین 
رتبه پذیرفته شده در هر دانشگاه را به سپاه پاسداران 
به صورت دو یا سه برابر معرفی می کنیم و آنها 
از این تعداد، تعدادی دانشجو پذیرش می کنند.«
او اظهار می کند: »پذیرفته شدگان درواقع 
می آیند  به حساب  پاسداران  سپاه  نیروهای  از 
و تحت تعهد آنها هستند. این درواقع سفارشی 
است که سازمان سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
دانشگاه های علوم پزشکی داده و هزینه تحصیل 
دانشجویان متعهد به سازمان خود را نیز می پذیرد.«
خالق نژاد می گوید: »این دانشجویان بعد از 
فارغ التحصیلی در اختیار سازمان سپاه پاسداران 

قرار می گیرند.«
بر  بارها  بهداشت  وزیر  آنکه  علی رغم 
در  دانشجو  پذیرش  ظرفیت  نگهداشتن  ثابت 
دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرده بود اما با 

این اقدام امسال ظرفیت کلی پذیرش 6 درصد 
افزایش پیدا کرده است. 

خالق نژاد دراین خصوص می گوید: »سیاست 
وزارت بهداشت در این سال ها مبنی بر تثبیت 
ظرفیت است. تعداد دانشجویان پذیرش شده 
به عنوان بورسیه سپاه پاسداران هم تعداد بسیار 
کمی هستند و در حد 2 یا 3 نفر در هر دانشگاه 

است اما من اطالع دقیقی از ظرفیت ها ندارم.«
علوم  های  دانشگاه  گسترش  شورای  دبیر 
پذیرش  با  اینکه  بر  بهداشت  وزارت  پزشکی 
از  تنها فرصتی  نه  دانشجو به صورت بورسیه 
دانشجویان گرفته نشده، بلکه فرصتی برای آنها 
فراهم شده است، تصریح می کند: »اگر دانشجویی 
رتبه هزارو یک شده باشد و به عنوان آخرین نفر 
در دانشگاهی پذیرفته شود. رتبه های بعدی را به 
عنوان موارد پیشنهادی به سازمان سپاه پاسداران 

اعالم می کنیم.«

سپاه هزینه تحصیل دانشجویان را می دهد
او در پاسخ به این سوال که چرا برخی از 
دانشگاه ها به دانشجوی ذیل بورس سپاه پاسداران 
نیاز ندارند، عنوان می کند: »حدود 6 ماه پیش 
قبل از تنظیم ظرفیت ها سازمان سپاه پاسداران با 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت تفاهم کردند 
با این شرط که سپاه پاسداران هزینه تحصیل این 
دانشجویان را پرداخت کند، در مناطق موردنیاز 
سپاه پذیرش تعدادی دانشجو مازاد بر ظرفیت 

پذیرفته شود.«
علوم  دانشگاه های  گسترش  شورای  دبیر 
پزشکی وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال 
که نیروهای آموزش دیده بورس سازمان سپاه 
پاسداران بعد از اتمام تحصیل قرار است، کجا 
مشغول به کار شوند، توضیح می دهد: »احتماال 
قرار است این افراد در مراکز درمانی تحت نظر 

سپاه پاسداران مشغول به کار شوند.«
وی با اشاره به اینکه از مرحله دوم گزینش 
دانشجو که در سازمان سپاه پاسداران انجام می شود، 
مطلع نیست، عنوان می کند: »این اتفاق برای اولین 
بار افتاده و ما نمی دانیم که در سال های بعد هم 
تکرار می شود یانه. اما به هرحال وزارت بهداشت 
بنابر جایگاهی که دارد می تواند برای تربیت کادر 

درمانی سفارش بپذیرد.«
خالق نژاد درمورد گسترش پذیرش دانشجوی 
بورسیه به مقاطع دستیاری و باالتر می گوید: »فعال 
ظرفیتی در این مقطع به آنها داده نشده است. البته 
سازمان سپاه پاسداران در دانشگاه بقیه ا... پذیرش 

دانشجوی دستیاری دارد.«
خالق نژاد تصریح می کند: »ما در ضوابط پذیرش 
دانشجو در مرحله دوم هیچ دخالتی نمی کنیم. حتی 
ممکن است که نتوانند ظرفیت موردنیاز خود را پر 
کنند اما آنها هم به جز داوطلب پذیرش شده از 
طریق کنکور که رتبه الزم را کسب کرده باشند، 

افراد دیگری را نمی توانند به ما معرفی کنند.«

تعیین طرح تعهد تا 3 برابر مدت زمان 
تحصیل

تعهد  طرح  زمان  مدت  درخصوص  او 
دانشجویان بورس سپاه پاسداران  برای بعد از 
فارغ التحصیلی که حدود 20 سال است، می گوید: 
»من از قوانین و ضوابطی که برای تعهد معین 
کرده اند خبر ندارم اما احتماال مدت زمان طرح 
تعهد را تا سه برابر مدت زمان تحصیل تعیین 

کرده اند.«

همچنین روز گذشته معاون بهداشت و درمان 
سپاه با بیان اینکه پذیرش دانشجوی بورسیه از 
برابر  به صورت چهار  افراد واجد شرایط  میان 
ظرفیت صورت می پذیرد به خبرگزاری ایرنا اعالم 
کرد:»پس از انجام مراحل گزینش و ارزیابی افراد 
برگزیده به عنوان دانشجوی بورسیه به استخدام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمده و به تحصیل 

می پردازند.«
سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر احمد عبداللهی 
با اعالم این خبر افزود:»پذیرش دانشجوی بورسیه 
در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، 
فیزیوتراپی،  آزمایشگاهی،  علوم   پرستاری، 
هوش بری، اتاق عمل، فوریتهای پزشکی، تکنسین 
اتاق عمل و سایر رشته های مورد نیاز بهداشت 
و درمان می باشد که در دفترچه انتخاب رشته 
اطالع  کامل  به طور   95 سال  سراسری  آزمون 

رسانی شده است.«
او با تاکیدبر اینکه سیاست اصلی ما در جذب 
دانشجو»بومی گزینی«است گفت:»با هماهنگی 
های صورت گرفته، پذیرش دانشجو در رشته 
و  پذیرد  می  استان صورت  در 21  فوق  های 
از گذراندن  پذیرفته شده پس  بومی  داوطلبان 

دوران تحصیل در شهر و استان محل زندگی 
خود، دوران خدمت را نیز در همان منطقه سپری 

خواهند کرد.«

جذب دانشجو از سوی سپاه به شورا ربط 
ندارد

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت 
بهداشت هم می گوید: »شورای آموزش پزشکی 
نشده  این موضوع  وارد  هیچ وجه  به  عمومی 
و اصال به این شورا ارتباطی ندارد که در این 

موضوع اظهارنظری کند.«
طاهره چنگیز با تاکید براینکه اختصاص این 
ظرفیت، تهدید به حساب نمی آید،  می گوید: »میزان 
این ظرفیت ها نسبت به ظرفیت کل پذیرش دانشجو 
درصد باالیی نیست و این تضمین اشتغال افرادی 
است که می  توانند از این ظرفیت برای ورود به 

دانشگاه استفاده کنند.«

بی خبری دانشگاه  های علوم پزشکی از 
ظرفیت بورسیه ها

منیژه خلیلی،معاون آموزشی دانشگاه علوم 
پزشکی زاهدان نیز درخصوص میزان پذیرش 
دانشجوی بورس سازمان سپاه پاسداران اطالعی 

ندارد.
او در پاسخ به این سوال که میزان ظرفیت 
در  پاسداران  سپاه  بورس  دانشجوی  پذیرش 
است،  نفر   13 زاهدان  علوم پزشکی  دانشگاه 
می گوید: »ما تنها یک سهمیه عدالت آموزشی 
نام  به  مشخصا  که  سهمیه ای  از  من  اما  داریم 
سپاه پاسداران باشد، اعالم بی اطالعی می کنم.«

همچنین احمد موحدیان عطار، معاون آموزشی 
دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان نیز عنوان می کند: 
»دانشگاه ها به صورت مستقیم دانشجو نمی پذیرند. 
ما ظرفیت کلی دانشجو را اعالم می کنیم و اینکه 
چه تعداد از دانشجویان از چه طریق وارد شوند 

دست ما نیست.«
او در پاسخ به این سوال که آیا معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت درمورد پذیرش دانشجوی مازاد 
بورس  قالب  در  جاری  سال  برای  ظرفیت  بر 
سپاه پاسداران از شما نظرخواهی کرده یا خیر 
می گوید: »نه. از ما نظرخواهی نکرده اند. من تنها 
از طریق سازمان سنجش و اطالعیه های منتشر 

شده مطلع شدم.«

سهمیه مازاد بر ظرفیت  657 نفری سپاه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
408 نفر به سهمیه پذیرش پزشکی اضافه شد
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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

محل و مقطع تحصیلی استفاده کنندگان از سهمیه سپاه

30 نفرسهمیه دانشگاه بقیه ا... در مقطع کاردانی

275 نفرسهمیه دانشگاه بقیه ا... در مقطع کارشناسی به باال 

26 نفرسهمیه دانشگاه بقیه ا... نیمه متمرکز

118 نفرسهمیه در دانشگاه های دیگر در مقطع کاردانی

408 نفرسهمیه در دانشگاه های دیگر در مقطع کارشناسی به باال

857 نفرمجموع

دانشگاه های دارای بیشترین میزان از سهمیه سپاه، بعد از دانشگاه بقیه ا...

63 نفردانشگاه علوم پزشکی شیراز

32 نفردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

32 نفردانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

27 نفردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

23 نفردانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سهمیه سپاه در رشته های دانشگاهی مختلف

408 نفرپزشکی

39 نفردندانپزشکی

6 نفرداروسازی

67 نفرپرستاری

25 نفرتکنسین اتاق عمل

42 نفرعلوم آزمایشگاهی

14 نفرپرتودرمانی

26 نفرهوشبری

12 نفرفیزیوتراپی

فناوری اطالعات 
سالمت

13 نفر

4 نفربینایی سنجی

1 نفرشنوایی سنجی
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سپید: بیست و سومین همایش سراسری مدیران تجهیزات پزشکی با 
صدور قطعنامه ای به کار دو روزه خود پایان داد. در این همایش مواردی 
برای پیشگیری و اجرایی شدن، میان مدیران تجهیزات پزشکی مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت که نتیجه آن موادهای این قطعنامه شد: 
 با توجه به اعالم ریاست سازمان غذا و دارو و اهمیت فعالیت 
و اقدامات صورت گرفته حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در 
سازمان غذا و دارو، عنوان سازمان به سازمان غذا، دارو و تجهیزات 

پزشکی تغییر یابد. 
 با توجه به سیاست تفویض امور قابل واگذاری سازمان غذا 
و دارو به دانشگاههای علوم پزشکی و اعالم آمادگی دانشگاهها در این 
خصوص، مقرر شد تجهیزات و زیرساخت های الزم از جمله تامین 
نیروی انسانی، چارت تفضیلی، شفاف سازی وظایف و مسئولیت ها 

در این خصوص تحقق یابد. 
 با توجه به اهمیت ساماندهی حوزه توزیع و عرضه در شبکه 
مویرگی و نظارت عالیه در این حوزه، مقرر شد موضوع شمولیت 
توزیع، عرضه و فروش تجهیزات و ملزومات مصرفی در زمره »مشاغل 
تخصصی« قانون نظام صنفی پیگیری شود و با توجه به تفویض نظارت 
و ارزیابی در این حوزه، دانشگاه های علوم پزشکی در این خصوص 

اقدامات الزم را به عمل آورند.
با توجه به اهمیت تجهیزات و ملزومات پزشکی در عرصه سالمت 
موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق در این حوزه و ضرورت همکاری 
با سازمان های ذی ربط موضوع مذکور با جدیت بیشتری در برنامه های 

ادارات تجهیزات پزشکی لحاظ و پیگیری شود.
جهت تداوم و استمرار بهینه طرح تحول نظام سالمت و لزوم 
کنترل هزینه های طرح فوق در تامین ملزومات پزشکی، مدیریت و 
نظارت بر تامین موارد مذکور توسط دانشگاه ها مورد توجه و پیگیری 

ویژه قرار گیرد. 
 با توجه به اهمیت و حساسیت ایفای وظایف کارشناسان 
تجهیزات پزشکی در دانشگاهها و مراکز درمانی تابعه و همچنین نقش 
ویژه مسئولین تجهیزات و ملزومات پزشکی در کاهش هزینه های 
ملزومات مصرفی و مسئولیت پاسخگویی ایشان در خصوص موراد 

ذیل اقدام مقتضی صورت گیرد: 
الف ( کارانه متناسب برای مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات 
پزشکی مراکز درمانی و کارشناسان شاغل ستادی در دستورالعمل 

پرداخت مبتنی بر عملکرد لحاظ شوند. 
ب ( پرداخت حق فنی به تمامی کارشناسان تجهیزات پزشکی اعم 
از ستادی و مراکز درمانی  مطابق با دستورالعمل تدوین شده مورد 

پیگیری ویژه قرار گیرد. 
 با توجه به تاکید مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی 
بهره گیری از نظرات کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم 
پزشکی در کمیته های مشورتی، موضوع فوق توسط اداره کل جهت 
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  امور حوزه  تمامی  تمهید  و  بررسی 

مورد توجه قرار گیرد. 
 با توجه به ابالغ چارت تشکیالتی حوزه تجهیزات و ملزومات 
پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی، دستورالعمهای مرتبط با تامین 
و خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط اداره کل با همکاری 

دانشگاههای علوم پزشکی  تدوین و ابالغ شود. 
 در پایان این بیانیه آمده است: با توجه به لزوم انعکاس فعالیت های 
انجام شده از سوی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و ادارت 
تجهیزات پزشکی معاونت های غذا و دارو دانشگاه ها، مقرر شد تا 
اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در این حوزه به صورت کامل به 
اطالع روابط عمومی سازمان غذا و دارو و روابط عمومی معاونت های 

غذا و دارو برسد.

لزوم  تاسیس سازمان غذا و دارو و 
تجهیزات پزشکی 

 
با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو گفت: »سیلوهای  ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی  اداره نظارت و  مهر: کارشناس ارشد تغذیه 

نگهداری گندم مشمول اخذ پروانه های بهداشتی اند.«
زهره پوراحمد افزود: »تقریبا ساالنه حدود 1۰ تا 11 میلیون تن گندم در کشور مصرف می شود که حدود ۷ میلیون تن آن جهت 

مصارف نانوایی است.«
وی افزود: »از آنجا که عالوه بر تامین امنیت مواد غذایی در کشور تضمین سالمت و ایمنی مواد غذایی حائز اهمیت است، لذا 
گندم های وارده به کارخانجات آردسازی و همچنین مراکز ذخیره سازی به منظور ارزیابی تامین کننده از نظر مقدار فلزات سنگین 
آالینده سرب و کادمیوم، مایکوتوکسین ها، کپک و سایر عوامل خطر زا مثل سن زدگی و... طبق مقررات و دستورالعمل های اعالم 

شده به معاونت های غذا و دارو سراسر کشور، مورد ارزیابی قرار می گیرد.«
پوراحمد اظهار کرد: »این موارد نیز در خصوص گندم های وارداتی سال گذشته در مبادی ورودی مورد کنترل قرار گرفته است.«
کارشناس ارشد تغذیه اداره  نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو، بیان داشت: »ذخیره 

سازی مناسب گندم نسبت به تولید گندم سالم از اهمیت بیشتری برخوردارند. 
به همین منظور سیلوهای نگهداری گندم مشمول اخذ پروانه های بهداشتی هستند و مسئول فنی واجد شرایط استخدام کرده 

که پروانه مسئول فنی از معاونت های غذا ودارو اخذ کرده اند که ملزم به کنترل های الزم  در زمان ذخیره سازی گندم هستند.«

 
مهر: دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو، از تدوین و ابالغ دستور العمل جدید مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها 
به داروخانه ها خبر داد. فاطمه سلیمانی اظهار کرد: »پس از ظهور میکروب های مقاوم دانشمندان تالش کردند تا در راستای مبارزه با آن، آنتی 
بیوتیک های جدیدی به وجود آورند.« وی ادامه داد: »این روند به تولید آنتی بیوتیک های جدید و ظهور میکروب های مقاوم آنتی بیوتیک ها 
منجر شد که در ادامه بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها در درمان برخی از بیماری های عفونی باعث نگرانی دانشمندان شد.« سلیمانی تصریح کرد: 
»این مقاومت میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک ها به کشوری خاصی تعلق ندارد و پدیده ای جهانی است.« وی گفت: »به همین دلیل الزم 
بود یک سری فعالیت ها در زمینه جلوگیری از مصرف آنتی بیوتیک ها انجام شود کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو دستورالعمل و 
قوانینی را تدوین و به داروخانه ها ابالغ  کرد.« دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو افزود: »در زمینه دامپزشکی 
و دامپروری و استفاده از آنتی بیوتیک یکی، دو سال گذشته کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو جلسات متعددی 
با مسئولین سازمان دامپزشکی برگزار کرد و خوشبختانه برای جلوگیری از مقاومت میکروبی آنتی بیوتیک ها بین دو سازمان اتقاق نظر خوبی 
وجود داشته است.« وی عنوان کرد: »به طور کل در این زمینه سازمان دامپزشکی کشور مسئول است و چنانچه تدوین دستورالعملی الزم باشد 
به این سازمان مربوط می شود.« سلیمانی تاکید کرد: »به منظور آموزش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها 25 حلقه فیلم آموزشی در زمینه نحوه 
تجویز صحیح آنتی بیوتیک ویژه آموزش پزشکان عمومی و متخصص که توسط اساتید گروه عفونی تدریس شده است در کمیته کشوری 

تجویز و مصرف منطقی دارو تهیه و برای استفاده برای همه پزشکان در اختیار معاونت های غذا و داروی سراسر کشور قرار داده شده است.«

سپیدآنالین: آخرین یافته های »درد و درمان های آن« در پانزدهمین همایش ساالنه انجمن علمی داروسازان 
ایران ارائه می شود. دبیر انجمن علمی داروسازان ایران از برگزاری پانزدهمین همایش ساالنه انجمن علمی 
داروسازان خبر داد و گفت: »با توجه به اینکه درد یک مشکل شایع در تمام جوامع محسوب می شود به همین 

دلیل )درد و درمان های آن( به عنوان محور اصلی این کنگره انتخاب شده است.«
سیدحمید خوئی در آستانه برگزاری پانزدهمین همایش ساالنه انجمن علمی داروسازان ایران اظهار کرد: 
»امسال همانند سال های گذشته برگزاری کنگره با روز داروسازان ایران و زادروز داروساز حکیم و فرزانه 

این  برگزاری  تا 5 شهریور شاهد  متقارن شده است و طی روزهای 3  رازی  ایرانی محمد ذکریای 
گردهمایی علمی خواهیم بود.«

وی افزود: »امسال نیز هم چون سال های گذشته حدود 2 هزار داروساز برای حضور در این کنگره 
ثبت نام کرده اند که البته تقاضا برای شرکت بیش از این تعداد بود اما ما متاسفانه به دلیل محدودیت 

مجوزهای داده شده از سوی وزارت بهداشت نتوانستیم از افراد بیشتری ثبت نام کنیم.«
دبیر انجمن علمی داروسازان ایران با بیان اینکه در کنار برنامه های علمی این کنگره بیش از 6۰ تولیدکننده 

و واردکننده دارو محصوالت خود را به نمایش خواهند گذاشت، یادآور شد: »نمایشگاه جانبي طی سه 

روز در محل برگزاری همایش حضور خواهند داشت.«
خوئی درباره محور برگزاری این کنگره، گفت: »با توجه به اینکه درد یک مشکل شایع در تمام جوامع 

محسوب می شود به همین دلیل )درد و درمان های آن( از محورهای اصلی این کنگره انتخاب شده است.«
وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: »طی 3 روز برگزاری این کنگره حدود 35 نفر از دانشمندان 
و پژوهشگران بنام کشور اطالعات و آخرین دستاوردهای خود را در زمینه درد برای شرکت کنندگان ارائه 

خواهند کرد.«
دبیر انجمن علمی داروسازان ایران افزود: »در افتتاحیه این همایش مسئوالن عالی رتبه کشوری 
و برخی از اعضای مجلس شورای اسالمی، مسئوالن وزارت بهداشت و انجمن داروسازان حضور 

خواهند داشت.«
وی ادامه داد: »همچنین در روز پایانی همایش جشن بزرگ روز داروساز به میزباني انجمن داروسازان 

ایران نیز برگزار خواهد شد.«
خوئی در پایان خاطرنشان کرد: »این کنگره از مورخ 3 تا 5 شهریور در سالن همایش های رازی 

برگزار خواهد شد و برای شرکت کنندگان دارای 18 امتیاز بازآموزی است.« 

همایش ساالنه انجمن علمی داروسازان ایران با محور درد و درمان های آن برگزار می شود

ابالغ دستورالعمل جدید مصرف  منطقی آنتی بیوتیک ها سیلوهای گندم مشمول اخذ پروانه بهداشتی  اند

  پدیده مظفری
 

اقتصاد مقاومتی موضوعی است که در حوزه دارو از 
اهمیت باالیی برخوردار است. برای اطالعات بیشتر 
انجام شده  این زمینه  در خصوص کارهایی که در 
هاله حامدی فر،  با  این حوزه  کارشناسان  نظرات  و 
عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع دارویی و انجمن 
تخصصش  که  پزشکی  بیوتکنولوژی  تولیدکنندگان 
تضمین کیفیت دارو است و قبل از مدیریت در این 

حوزه کار می کرده به گفت وگو نشستیم. 
سپید: به نظر شما وضعیت صنایع دارویی ما از نظر 

کیفیت چگونه است؟
کیفیت مظلوم ترین واژه امروز در حوزه دارو است. 
متاسفانه همه دست اندرکاران بازار دارو هر کدام یا 
از آن سوء استفاده می کنند یا با واژه های دیگر آن را 
شهید می کنند. من بارها هم گفته ام که کیفیت امری 
بنگاه محور است و ارتباطی با ملیت، صنف و گرایش های 
سیاسی، عرق ملی و ... ندارد. کیفیت مفهومی است 
ارشد،  مدیران  درک  اساس  بر  سازمانی  هر  در  که 
اهداف و استراتژی های سازمان و فرهنگ جاری در 
آن تعریفی دارد و نمود آن در محصول یا خدماتی که 
ارائه می شود، بروز می کند. در صنعت دارویی ایران 
نیز مانند تمام صنایع دنیا تعداد زیادی تولیدکنندگان 
دارو و مواد اولیه دارویی فعالیت می کنند که هر کدام 
نگرش کیفی خاص خودشان را دارند. شرکتی که بازار 
اروپا را هدف قرار داده نمی تواند کف استانداردهای 
تولید را لحاظ کند بلکه باید پیاده سازی اصول کیفی را 

از ذهن و مغز کارکنانش آغاز کند و با همه هزینه ها 
برای رسیدن به آن هدف بزرگ و مسلما سودآور، 

به شاخص های کیفی وفادار بماند.
سپید: این امر که گفتید محقق شده است؟

متاسفانه در خیلی از مکالمات و مکاتبات می بینیم 
که فرهنگ غالب این شده که داروی وارداتی یعنی 
کیفیت بهتر و داروی تولید داخل یعنی کیفیت پایین تر 
و متاسفانه به یک حربه تجاری تبدیل شده، به عبارتی 
برای دفاع از منافع تجاری از بیمار یک سپر انسانی 
می سازیم. واژه های زیبایی به کار می بریم مثل »حقوق 
بیمار«، »حق انتخاب« و »کیفیت باال« در حالیکه واقعًا 
مغلطه است. برای مثال چین جزو کشورهایی است که 
داروهایش در ایران خیلی خوشنام نیست اما صدها 
کمپانی داروسازی چینی وجود دارد. کدام محصول؟ 
کدام شرکت؟ چندین شرکت داروسازی چینی هستند 
فروش  به  اروپا  و  آمریکا  بازار  در  داروهایشان  که 
می رسد، اما محصول زیرپله ای هم دارند. در کشور 
خودمان هم همین طور است. شرکت داروسازی یا 
ماده اولیه ای داریم که واقعًا کف استانداردهای الزم 
برای تولید دارو را هم با تبصره و تعهد می گذراند، 
اما شرکتی هم داریم که از اروپا درخواست تولید و 
همکاری دارد بنابراین کیفیت ربطی به ملیت ندارد.

سپید: پس شما بحث حمایت از تولید داخل و اقتصاد 
مقاومتی را با امر کیفیت چگونه جمع بندی می کنید؟
سوال واقعا عالی کردید. من معتقدم اصطالح اقتصاد 
مقاومتی خیلی بار معنایی غنی و خوبی دارد و مسلما 
در اقتصاد مقاومتی بحث باید بر حمایت از تولیدکننده 

داخلی قرار گیرد که کیفیت محور است. چرا؟ چون 
تولیدکننده داخلی که به ضرب و زور تعرفه و بستن 
بازار می تواند زنده بماند نه تنها به درد مقاومت در 
شرایط سخت نمی خورد بلکه در شرایط عادی هم 
آنقدر ضعیف است که دولت و سایر نهادها باید از 
جیب مردم هزینه کنند که سرپا بماند. من اعتقاد دارم 
شاخص های اقتصاد مقاومتی در حوزه دارو عبارتند از:
1(تولید ثروت از علم )تولیدی که دانش بنیان باشد 
به عبارتی با کوچکترین قطع ارتباط پولی، تجاری 

و ... ضربه نخورد(.
2(اشتغال زایی برای قشر تحصیلکرده

3(جلوگیری از خروج ارز
4(ارزآوری از طریق صادرات محصول یا دانش فنی
5(کمک به امنیت سالمت در شرایط بحرانی اعم 

از تحریم و ...
6(کیفیت محور بودن

من واقعا باور دارم که کلمه اقتصاد مقاومتی بیش 
از هر چیز در درون خود روی کیفیت تاکید دارد. 
برای هر  بیشترین قدرت را  چون کیفیت است که 

تولیدکننده به ارمغان می آورد.
سپید: االن در خصوص مجموعه خود شما حمایت 

از تولید داخل چگونه است؟
من فکر می کنم الاقل در حوزه داروهای بیولوژیک 
چون داروها حساس بوده اند، نحوه حمایت منطقی تر 
از سایر قسمت ها بوده است. واقعا امیدوارم حمایتی 
که از صنعت خودروسازی انجام می شود هرگز در 
حوزه دارو اتفاق نیفتد چون نابود خواهیم شد. االن 

در صنعت تولید بیوسیمیالرها، در دنیا واقًع حرف 
بزرگی برای گفتن داریم. هیچ کشوری سبدی به تنوع 
سبد ایران در دست ندارد. اگر از من بپرسید علت 
رشد آن چیست، می گویم در کنار برنامه ریزی به موقع 
در بیست سال پیش، همت جمعی از متخصصین و 
محققین، هدف گذاری درست و خیلی عوامل دیگر.

سپید: مهمترین عامل چه بود؟
به باور من مهمترین عامل این بود که خیلی ها باور 
به دیده شک می نگریستند و  نمی کردند و بسیاری 
این صنعت بسیار تالش کرد تا خودش را ثابت کند. 
ذی نفعان هرآنچه در دنیا از چنین تولیدکننده ای برای 
اثبات می خواستند از تولیدکننده های بیوسیمیالر هم 
خواستند. از شرایط باالی GMP، تست های مقایسه ای 
آزمایشگاهی با محصول برند، تست های بیولوژیک 
مقایسه ای، مطالعات بالینی و مطالعات ایمنی زایی و 
تا زمانیکه اطمینان حاصل نشد مجوز ورود به بازار 
نگرفتیم. از طرفی رقیب ما شرکت های دولتی یا نیمه 
دولتی یا خصوصی داخلی نبودند. تمام محصوالت ما 
در زمانی وارد بازار شدند که فقط یک محصول برند 
مشابه در بازار بود و آن هم تولیدکننده اش یکی از 5 
غول داروسازی دنیا بود. ما هم به عنوان تولیدکننده 
بازار را در  تا 5۰درصد)البته اخیرا شده 3۰درصد( 
اختیار نگیریم، سازمان غذا و دارو علی رغم قیمت به 
مراتب پایین تر، هیچ گونه محدودیت وارداتی اعمال 
نمی کند بنابراین در جواب سوال شما باید بگویم بله 
حمایت از ما به عنوان تولیدکننده داخل است اما به 

شرط ها و شروط ها.

امیدوارم حمایتی که از صنعت خودرو می شود از صنعت دارو نشود!

تبلور اقتصاد مقاومتی  
با حمایت از تولید کننده 
کیفیت محور داخلی
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برای امربه معروف و 
نهی ازمنکر نیروی انتظامی 

باید آخر خط باشد
وزیر کشور به اظهارات دادستان تهران 
در  »اقدامات سرهنگی«  لزوم  بر  مبنی 
نشان  واکنش  حجاب  و  عفاف  حوزه  
داد. عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز در 
حاشیه جلسه روسا و دبیران  شورای 
پاسخ  در  نهی ازمنکر،  و  امربه معروف 
درباره  شما  نظر  که  سوال  این  به 
گفته اند؛  که  تهران  دادستان  سخنان 
جای  به  مواقع  برخی  در  است  الزم 
عفاف  حوزه  در  فرهنگی«  »اقدامات 
و حجاب »اقدامات سرهنگی« صورت 
این  باید  »اول  گفت:  چیست؟  گیرد، 
بپرسید،  دادستان  خود  از  را  موضوع 
اگر  باشد،  این  شاید  ایشان  منظور 
موضوع فساد سازمان یافته و تشکیالتی 
و برنامه ریزی قصد چنین کاری باشد، 
خطاب  می کند.  برخورد  حتما  قانون 
امربه معروف و نهی ازمنکر همه  اصلی 
در  منتها حکومت چون  هستند؛  مردم 
اداره جامعه نقش دارد به نمایندگی از 
طرف مردم باید این رسالت را به دوش 
بکشد و زمینه ها، بسترها و شرایط را 
برای تحقق امربه معروف و نهی ازمنکر 
نهی ازمنکر  و  امربه معروف  کند،  مهیا 
موضوع خاص  سه  یا  دو  در  نباید  را 
خالصه کنیم،  البته آنها هم الزم است، 
اما باید به صورت عمومی نیکی ها را 

و  زشتی ها  بدی  ها،  با  و  کنیم  تقویت 
این  نگاه  اگر  کنیم.  مبارزه  پلیدی ها 
باشد، بر اساس فطرت و عقل انسان ها 
الزم  هم  جایی  در  و  می شود  حرکت 
بگیرد،  صورت  قانونی  اعمال  باشد؛ 
حتما انجام خواهد شد.« وزیر کشور در 
سخنرانی خود نیز با تاکید بر اینکه »در 
حوزه امربه معروف و نهی ازمنکر نیروی 
گفت:  باشد«،  خط  آخر  باید  انتظامی 
بگیروببندهای  شاهد  گذشته  »سال 
زیادی بودیم و تعداد زیادی را گرفتیم 
و بردیم و تعهد گرفتیم، اما این افراد 
کنند  ازدواج  است؛  قرار  روزی  فردا 
و  کنند  اختیار  خود  برای  شغلی  یا 
می شوند؛  مایوس  و  ناامید  افراد  این 
هستند«  خود  پرونده  نگران  که  چرا 
»خواهش  اینکه  بیان  با  رحمانی فضلی 
و  امربه معروف  شورای  که  می کنم 
صورت  آسیب  شناسی های  نهی ازمنکر 
گرفته در مورد این موضوع را بار دیگر 
قرار دهند«،  بازنگری  بررسی و مورد 
شاهد  حاضر  حال  »در  داشت:  اظهار 
سال   3۷ از  پس  مسائل  برخی  هستیم 
ضد  درحالیکه  شده؛  تبدیل  ارزش  به 
ارزش هستند.« وی با اشاره به اینکه »در 
حوزه امربه معروف و نهی ازمنکر روش 
بوده  نامناسب  اوقات  گاهی  برخورد 
است«، خاطرنشان کرد: »این روش ها 
است.  آسیب شناسی  و  بازنگری  قابل 
اگر به طور مثال هر سال سه یا چهار 
منکر را انتخاب و بر آن تمرکز می کردیم 
انرژی و توانی که در رابطه  این همه 
تاثیرگذاری  گذاشتیم؛  موضوع  این  با 

داشت.« همراه  به  بیشتری 

ایران شکایتش را از روسیه پس گرفت
سفیر روسیه در تهران گفت: »مشکل خروج طرح دعوی s300 از دادگاه 
بارها توسط مقام ها و نمایندگان فدراسیون روسیه تکرار شده و امروز این 
طرح از موضوعیت خارج شده است.« لوان ژاگاریان به ارسال حدود نیمی 
از سامانه به ایران و ادامه ارسال مابقی محموله اشاره کرد و گفت: »با این 
شرایط دیگر بحث شکایت ایران در محاکم بین المللی علیه فروشنده روس، 
در دستور کار مذاکرات طرفین نیست.« این دیپلمات روس همچنین 
گفت: »ایران به طور سنتی به آخرین و مدرن ترین اسلحه  ساخت 
روسیه عالقه نشان داده؛ اما تجهیزات نظامی داده شده 
به ایران تنها جنبه دفاعی دارد و خطری برای از بین 

بردن تعادل نیروها در منطقه ندارد.« 

آغاز چند تفحص در یک فراکسیون جدید
محمود صادقی، رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی، که مجمع عمومی آن به تازگی برگزار شده؛ 
با اعالم خبر ورود این فراکسیون به تحقیق وتحفص هایی که نیمه کاره رها شده، از کلیدزدن تعداد دیگری تحقیق وتفحص 
جدید از طریق این فراکسیون خبر داد و گفت: »باتوجه به نیاز به رتبه بندی سازمان ها و نهادهای مختلف اقتصادی کشور 
به لحاظ میزان فساد اقتصادی و اداری، قصد داریم از طریق این فراکسیون، این رتبه بندی را انجام دهیم.« وی در گفت وگو 
با خبرگزاری ایلنا یادآور شد: »به نظر می رسد، مجلس در زمینه قانون گذاری بیش فعال بوده و در مواردی با تورم قوانین 
روبرو هستیم؛ اما در وظیفه دیگرش که بحث نظارت باشد، بسیار ضعیف عمل کرده و هدف از تشکیل این فراکسیون 
نیز تقویت بعد نظارتی مجلس است.« صادقی درباره نحوه برخورد فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و 
انضباط مالی با تحقیق وتفحص های بالتکلیف در مجلس همچون تحقیق وتفحص از بنیاد شهید و مناطق آزاد، اعالم 
کرد: »قطعا یکی از نخستین اهداف و برنامه های ما ورود به پرونده هایی است که زحمات بسیاری برای آن 

کشیده؛ اما گزارش نهایی آن قرائت نشده یا به هر دلیل در میانه راه متوقف شده است.«

نمی توانند این مرده را زنده کنند
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه، طی سخنانی در یادواره 
شهدای سادات کاشان با اشاره به جنایت های گروهک تروریستی منافقین در کشتار 1۷ هزار ایرانی 
از قشرهای مختلف افزود: »این گروهک تروریستی که مورد حمایت برخی از کشورهای اروپایی و 
عربی قرار دارد در زمان جنگ تحمیلی در جبهه دشمن علیه کشور ما می جنگید و جوانان ما را به 
شهادت می رساند.« سردار شریف با بیان اینکه »تالش مشکوک اخیر در تصویرسازی آثار حیات 
گروهک تروریستی منافقین محکوم به شکست و رسوایی است«، تأکید کرد: »سال ها 
است میخ تابوت جنازه گروهک منفور منافقین زده شده است و تالش دولت های حامی 
تروریسم برای راه اندازی نمایش های خیابانی با حضور چهره های معلوم الحال و 
منزوی سیاسی که پشتیبانی جنایات تروریستی در منطقه و حتی در اروپا و 

امریکا هستند، نخواهد توانست این مرده را زنده کند.«

خبرسازان

دیپلماسی

فقط در داخل ادعا می کنند 
برجام عزتمندانه نیست

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، دیروز 
و  مدیران  فصلی  همایش  در  سخنانی  طی 
معاونان استانی بنیاد شهید با اشاره به اهمیت 
برجام تاکید کرد: »میان ایران و گروه 5+1، 
توافقی انجام شد که به جز برخی از افراد 
داخلی در دنیا هیچ فردی ادعا نکرد که در 
این توافقنامه ایران غیرعزتمندانه رفتار کرده 
است.« وی با بیان اینکه »آمریکا همواره در 
پی ایجاد تحریم علیه ایران بود«، گفت: »آنها 
یک بار در آغاز پرونده هسته ای در سال 83 با 
انعقاد قطعنامه هایی در پی ایجاد تحریم بودند 
و به طور کلی سه بار با خیال اینکه ایجاد 
پایان برای جمهوری اسالمی  تحریم، آغاز 
است، در پی تحریم های جدید بودند.« ظریف 
با بیان اینکه »پس از سی و چند سال تالش، 
آمریکا فکر می کرد به خواسته های خود رسیده 
علیه  قطعنامه  شش  »حدود  گفت:  است«، 
ایران منعقد شد و آنها در پی فراموش کردن 
عزت ایران در قالب این قطعنامه ها بودند. 
بدترین  از  که   1929 تا   1696 قطعنامه  از 
قطعنامه ها بود، آمریکا در پی کمرنگ کردن 
و فراموشی عزت ایران بود که خوشبختانه 
یک  حتی  خداوند  لطف  به  نرسید.  آن  به 
دقیقه از این قطعنامه ها علیه ایران اجرا نشد 
عزت  که  هستیم  این  شاهد  خوشبختانه  و 
ایران حفظ شده است.« وزیر امور خارجه 
با اشاره به توافق انجام شده میان دو طرف 
گفت: »در این شرایط توافقی انجام شد که 
هیچ  دنیا  در  داخلی  افراد  از  برخی  به جز 
فردی ادعا نکرد که در این توافقنامه ایران 
غیرعزتمندانه رفتار کرده است. در این مدت 
من ندیدم نویسنده یا تحلیلگری بنویسد که 
در این توافق اخیر ایران متضرر شده است.« 
وی با بیان اینکه »اهداف این توافقنامه متعدد 
بود«، گفت: »این توافق حاصل سرعقل آمدن 
کسی نیست و این توافق را با وجود خواسته 
طرف مقابل انجام دادیم.« وزیر امور خارجه 
با بیان اینکه »منطقه امروز با تحول راهبردی 
شرایط  به  توجه  »با  گفت:  است«،  مواجه 
که شرایط  بگوییم  باید  کنونی،  و وضعیت 
ما در منطقه حساس است و بدخواهان ما 
از سه حوزه داخلی، بین المللی و منطقه ای 
احساس خطر راهبردی می کنند.« ظریف به 
هزینه کرد دشمنان در این عرصه اشاره کرد 
و توضیح داد: »دشمنان نظام بیکار نخواهند 
نشست و برنامه ریزی و هزینه هایی را انجام 
می دهند به طوری که هزینه هایی که دولت 
عمومی  دیپلماسی  برای  پارسال  عربستان 
برای آمریکا صرف کرد، رقمی است که به 
و  است  زیاد  بسیار  ما  هزینه کرد  از  مراتب 
ما پس از انقالب تاکنون چنین هزینه ای را 
به این منظور نداشتیم.« وزیر امور خارجه 
افزود: »رقابت های داخلی نباید باعث شود 
که فراموش کنیم در چه ظرف زمانی حرکت 
می کنیم و بدخواهان ما در پی چه اهدافی 
هستند تا ناکامی تاریخی خود را جبران کنند 
اینکه  بر  مبنی  تاکید رهبری  زمینه،  این  در 
نباید فراموش شود کسی به شما لطف نکرده 
است از یاد ببریم. قرار گرفتن در وضعیت 
و امنیت امروز به این علت است که به جز 
توان مردم به نیروی دیگری اتکا نکردیم البته 

باید به نوبه خودمان بیشتر هوشیار باشیم.«

گزارش سیاسی روز

محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام 
و رهبری، در گفت وگویی تفصیلی با خبرگزاری 
ایلنا که روز گذشته منتشر شد؛ نکات مهمی را 
درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری، مسئله 
حصر، رقابت های اصولگرایان و اصالح طلبان، 
شرایط مجلس دهم و... ایراد کرد که مهمترین 

این موارد در پی می آید:

دو کاندیدای ۸۸ اپوزیسیون نظام 
بودند

  در مورد مسئله حصر، بهترین وضعیتی که 
می تواند ادامه پیدا کند، همان حصر است. اگر 
را رسما و طبق  آقایان  این  بخواهد  دادگاهی 
قوانین کشور محاکمه کند، حکمشان سنگین 
خواهد بود و شاید به مصلحت نباشد این حکم 
در مورد آنها اجرا شود. اما ممکن است پرسیده 
شود حاال که این عده محاکمه نشدند چرا آزاد 
 نمی شوند در پاسخ باید گفت در دنیا کسی را 
اقدام بکند  پیدا نمی کنیم که علیه یک نظامی 

و آزاد باشد. 
حرف  ما  حزب  علیه  کسی  زمانی  یک    
می زند و این طبیعی است، اما گاهی هم کسی 
اپوزیسیون نظام می شود، اپوزیسیون نظام در 
هیچ کجای دنیا اجازه تالش و فعالیت ندارد. 
اجازه  تو  بگوییم  به کسی  که  است  این  مثل 
انقالب داری. حتما شما هم می دانید که انقالب 
قوانین  چون  بود  غیرقانونی  هم  ما  اسالمی 
نمی داد.  به کسی  انقالب  اجازه  پهلوی  زمان 
به رهبری حضرت  اسالمی  انقالب  بنابراین، 
امام)ره( خالف قانون وقت بود. برای همین 
هم در آن زندان و حصر و تبعید و شهادت 
ما  می گویند  آقایان  موقع  یک  داشت.  وجود 
هم  کاری  و  بکنیم  را  زندگی مان  می خواهیم 
نداریم، اما یک موقع هم هست که می خواهند 
بیایند بیرون هجمه راه بیندازند! معلوم است 
که در این مورد نظام اجازه چنین کاری را به 

آنها نمی دهد.
  دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 
88 اپوزیسیون نظام بودند. من خودم به آقای 
مهندس موسوی گفتم پنج درصد از صندوق ها 
را به انتخاب شما می شماریم؛ اگر اشکالی داشت 
حرف شما درست است، ایشان گفت نه ما به 
اینجا  در  داریم.  اعتراض  رای  از  قبل  پروسه 
تکلیف مشخص است مهندس موسوی گفت 
من کاری به آرای درون صندوق ندارم به قبل 
از آن کار دارم. وقتی در یک بازی فوتبال یک 
طرف به داور بگوید من تورا قبول ندارم؛ داور 
به آن طرف یک کارت قرمز می دهد و از بازی 

بیرونش می کند.
افراد  این  برای  دادگاهی  باشد  قرار  اگر    
برگزار شود، حکم اجرایی در مورد آنها خیلی 
سخت است و نتیجه رای این دادگاه هم به ضرر 
اصالح طلبان و هم به ضرر خود این افراد خواهد 
بود. حتی اخیرا هم برای آقای مهندس موسوی 
پیغام فرستادم که اعالم کند در صورتی که آزاد 
انجام نخواهد  تا سال ها فعالیت سیاسی  شود 

داد، اما گویا وی نپذیرفت.

ماجرای یالثارات اتفاق نوظهوری است
   موضوع انتشار روزنامه یالثارات علیرغم 
توقیف آن را شنیدم و تعجب هم کردم. باالخره 
ما در کشور قرارمان بر این است که همه در 
برابر قانون یکسان باشیم. از عالی ترین مقام های 
نظام گرفته تا پایین ترین فرد جامعه باید در برابر 
اتفاق  این  کنیم.  تمکین  و  باشیم  مطیع  قانون 
نوظهوری است. اینکه بگویند ما مجوز خود 

را از جایی باالتر از ارشاد گرفتیم هم مسئله 
بی ربطی است که قابل قبول هم نیست و بنابراین 
به قوه قضاییه و دادستانی بازمی گردد که باید 
اعمال قانون کنند. حضرت امام)ره( در جایی 
که بنی صدر بعد از عزلش گفت من قانون را 
قبول ندارم خطاب به او فرمودند قانون تو را 
قبول ندارد. همه ما باید به قانون تمکین کنیم 

و در این میان یالثارات هم مستثنی نیست.
  در مورد من یک روز می گفتند که باهنر هم 
جزو حقوق های نجومی بوده است. بعد می گفتند 
باهنر سلطان چای است و یک روز دیگر گفتند 
پسر باهنر یک کت پوشیده که هزار دالر قیمت 
آن بوده است؛ درحالیکه در آن زمان تنها پسر 
من شش سال بیشتر نداشت، هنوز هم دنبال 

آن کت می گردیم.
  برای ما انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا مهم است و حتی ممکن از یک یا دو 
ماه آینده به بحث مصادیق برای این انتخابات 

ورود پیدا کنیم.

اصالح طلبان در مجلس اقلیت هستند
  در مجلس دهم اصالح طلبان مدعی هستند 
که ما شکست صددرصد خوردیم. من هم قبول 
دارم که ما برای انتخابات مجلس دهم در تهران 
صددرصد شکست خوردیم و در برخی حوزه ها 
هم همینطور شد، اما من سه روز بعد از برگزاری 
انتخابات هفتم اسفند نشست خبری برگزار کردم. 
در  ما  می کردند  فکر  روزها  همان  در  برخی 
کمای سیاسی به سر می بریم؛ اما من گفتم این 
کنفرانس باید برگزار شود و همان روز اعالم 
کردم که ما برده ایم. وقتی خیلی اصرار شد گفتم 
ما 10 خرداد خدمت شما می رسیم، آن روز یا 
عارف یا الریجانی رئیس مجلس خواهد شد. 
من مطمئن بودم آقای الریجانی رئیس مجلس 
می شود؛ چون از تعداد آرای الریجانی در تهران 

و استان ها خبر داشتم.
  آقای عارف خیلی زحمت کشید. در مرحله 
دوم شاید روزی بود که او دوهزار کیلومتر مسیر 
طی می کرد تا برای دیگر داوطلبان تبلیغات کند 
و همه تالششان را کردند اما در نهایت آقای 
عارف برای ریاست مجلس 103 رای داشت.

  من نمی خواهم به هیچ عنوان رقیب را سبک 
بشمارم از ابتدا هم گفتم مجلس دهم چیزی 
آن  در  یعنی  بود  خواهد  پنجم  مجلس  شبیه 
اصولگرایان حاکم می شوند؛ ولی اصالح طلبان 
هم در آن اقلیت قدرتمندی را خواهند داشت. 

به نظر من اقلیت 100 نفره خیلی بزرگ است.
  من 28 سال در مجلس بودم و اجازه بدهید 
من در این مورد اظهارنظر کنم. مجلس یعنی 
12 عضو هیات رئیسه و 12 رئیس کمیسیون. 
این افراد مدیران عالی مجلس هستند، خب از 
این 24 نفر 16 نفر اصولگرا هستند و 8 نفر از 

لیست امید، این کامال روشن است.
بیرون  از  انتخاب اعضای کمیسیون ها    در 
مجلس حتما نقش داشتم. دائم مشورت می شد 
هم  جلساتی  و  می کردند  مراجعه  دوستان  و 
به  دوستان  البته  کردیم.  برگزار  درهمین رابطه 
بنده محبت دارند و من هم خودم را موظف 
به دادن مشورت می دانم؛ نه اینکه قرار باشد در 

این مورد امر و نهی صورت گیرد.
  آقایان پورابراهیمی، زاهدی، کوچکی نژاد، 
روسای  جمله  از  حسنوند  و  شاعری 
مرکزی  شورای  در  که  هستند  کمیسیون هایی 
جامعه اسالمی مهندسین عضویت داشته یا دارند.

پای انتخابات نگاه می کنیم
رئیس   84 سال  در  بنده  گفتم  هم  بارها    
ستاد انتخاباتی آقای الریجانی بودم. این موضوع 
همه جا هم ثبت شده؛ حاال ممکن است همچنان 
بگویند من احمدی نژاد را رئیس جمهور کردم. 
البته ما خیلی تالش کردیم وقتی آقای احمدی نژاد 
او را کمک کنیم و همین  رئیس جمهور شد، 
کار را هم انجام دادیم اما از یک جایی به بعد 
دیگر نظرات کارشناسی و حتی اعتقادی مان از 

هم فاصله گرفت. 
  وقتی از من سوال شد که آیا شما در انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده از آقای روحانی 
حمایت می کنید؛ گفتم در حال بررسی هستیم. 
در مورد احمدی نژاد و دیگر گزینه ها هم همین 

را گفتم و می گویم.
  در کشور ما فضای انتخاباتی ریاست جمهوری 
دو ماه مانده به انتخابات شکل می گیرد و این 
مشکلی است که من هم این مسئله را نمی پسندم، 
ولی واقعیت همین است. همه روسای جمهور 
ما از خاتمی و احمدی نژاد و روحانی در دو 
ماه مانده به انتخابات توانستند آرا را به خود 
جذب کنند و پیش از آن کسی باور نداشت که 
این گزینه ها به ریاست جمهوری برسند و این 
یک واقعیت برای انتخابات ریاست جمهوری در 
کشور ماست. بنابراین، می گوییم می خواهیم همه 
افراد را بررسی کنیم. در واقع، ما این چهره ها 
را در کنار هم گذاشتیم و به آنها نمره  می دهیم 

در این میان یکسری عوامل محیطی وجود دارد 
که نمره ها را تغییر می دهد. 

  معتقدم آقای روحانی در سیاست خارجی 
موفق بوده است، اما اگر روحانی و دولتش نتواند 
ظرف شش ماه آینده چند کار جدی و سنگین 
چراغ های  و  دهد  انجام  رکود  از  عبور  برای 
امیدوارکننده در این رابطه روشن نکند، برای 
رای گرفتن در انتخابات ریاست جمهوری سال 
96 چه ما بخواهیم و چه نخواهیم؛ قطعا مشکل 
خواهد داشت. اینها هشدارهایی که است که 
ما از هم اکنون به دولت یازدهم می دهیم اما در 
رابطه با اینکه ما در انتخابات از روحانی حمایت 
می کنیم یا خیر باید بگویم ما پای انتخابات نگاه 
می کنیم ببینیم در کنار آقای روحانی چه کسانی 

هستند و مقایسه خواهیم کرد.

برخی اصولگرایان می گویند چاره ای 
جز حمایت از روحانی نداریم

  پروژه »عبور از روحانی« در میان اصالح طلبان 
هم مطرح است. اصال این مباحث خیلی نباید 
به  باید  روحانی  از  می گوییم  هم  ما  باشد. 
زمانی  اگر یک  شکِل مشروط حمایت شود، 
اصالح طلبان هم به این نتیجه برسند که روحانی 
رای نمی آورد، قطعا از او عبور خواهند کرد. 
را  کاندیدایی  نیست  قرار  احزاب  از  هیچ یک 
معرفی کنند که رای نمی آورد همه می خواهند 
کسی را معرفی کنند که رای آور است وگرنه 
ممکن است افرادی در ذهن من هم باشند که 
به درد ریاست جمهوری هم می خورند، اما زمینه 

رای ندارند پس باید از آنها صرف نظر کنم.
داریم  را  افرادی  اصولگرایان  میان  در  ما    
که می گویند چاره ای جز حمایت از روحانی 
نداریم از طرفی افرادی هم مثل دبیرکل جامعه 
از  است  بعید  می کنند خیلی  اعالم  روحانیت 
روحانی حمایت کنیم؛ بنابراین، انواع اظهارات 
مطرح می شود، ولی جمع بندی آن را در بهمن 

و اسفند خواهیم دید.
ریاست جمهوری یک  انتخابات  مورد  در    
زمانی یک فرد می شود خط قرمز؛ این فرد اگر 
در جامعه 90 درصد رای هم داشته باشد ما او 
را به هیچ وجه نمی پذیریم. ممکن است فردی از 
لحاظ صالحیتی از نظر ما نمره 18 داشته باشد 
و دیگری دارای نمره 15 باشد. ما اگر بتوانیم 
از کسی که نمره 18 دارد حمایت می کنیم، اما 
اگر ببینیم وی در جامعه مقبول نیست؛ قطعا از 

کسی که نمره 15 دارد حمایت خواهیم کرد.

دو کاندیدای انتخابات88  اپوزیسیون نظام بودند
محمدرضا باهنر: اخیرا برای آقای مهندس موسوی پیغام فرستادم که اعالم کند 

در صورتی که آزاد شود تا سال ها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما گویا وی نپذیرفت
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  عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس گفت: »توقع متکدیان باال رفته  است. 
آنها در سازمان های حمایتی ماهی 50 تا 100 
هزار تومان می گیرند که البته همه هم دریافت 
نمی کنند اما با این مبالغ روزشان را می گذرانند. 
این در حالی است که متکدیان دیگر ماهانه 2 تا 
3 میلیون تومان درآمد دارند در نتیجه به حقوق 
ماهانه سازمان های حمایتی اکتفا نمی کنند. در 
جامعه باید فرهنگ سازی انجام شود و مردم اگر 
می خواهند کمکی کنند به سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد بدهند تا به درستی اجرا شود. نباید 
مردم به متکدیان خارجی یا مافیا کمک کنند که 
هر روز قوی تر و بیشتر شوند مردم باید یاد 
بگیرند در خیابان به متکدیان کمک نکنند. در 
تبریز مرکزی خصوصی وجود دارد که گدایان 
را شناسایی کرده، بر اساس  آن نیازمندان واقعی 
مشخص می شوند در جمع آوری 700 گدا در 
این شهر، 650 نفر از آنها خارجی یا عضو 
گروه های مافیایی بوده است در نتیجه 90 درصد 
افرادی که گدایی می کنند نیازمند واقعی نیستند. 
باید در تمام استان ها این فرهنگ ایجاد شود و 
افراد نیازمند واقعی از غیرواقعی مشخص شود. 
چون گروههای متکدی مافیایی هستند که در 
ماه 2 تا 3 میلیون درآمد دارند و هر متکدی فقط 
درصد مختصری از آن را می گیرد و بیشتر درآمد 
متکدی  گروه های  سرکرده های  جیب  به 

می رود.«

  نادر منصورکیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در 
وزارت  اجتماعی  آسیب های  برابر 
در  اینکه  بابیان  آموزش وپرورش 
و  کودک  سنی  گروه  در  آموزش وپرورش 
نوجوان، مهم ترین آسیب اجتماعی را رفتارهای 
پرخطر می دانیم گفت: »وقتی در گروه سنی 
اجتماعی  آسیب های  از  نوجوان  و  کودک 
صحبت می کنیم، باید مصادیق خطرپذیری از 
قبیل گرایش به دخانیات، خودکشی، خشونت 
و همچنین مصرف را یادآوری کنیم، البته این 
مصرف مواد لزوماً شامل مصرف مواد مخدر 
نیست و می تواند مصرف داروها را هم شامل 
اجتماعی  آسیب های  مورد  در  شود. 
دسته بندی های مختلفی وجود دارد. آسیب های 
اجتماعی را در زمینه های رفتارهای پرخطر، 
بزهکاری، اختالل های خانوادگی، آسیب های 
نوپدید و انواع دیگری تقسیم بندی می کنند. در 
و  کودک  سنی  گروه  در  آموزش وپرورش 
نوجوان، مهم ترین آسیب اجتماعی را رفتارهای 
پرخطر می دانیم زیرا این گروه سنی یعنی کودک 
و به ویژه نوجوان ویژگی هایی همچون دوره 
بلوغ و هیجانات دارند که مربوط به سن آن ها 

می شود.«

دعوا در کلینیک زیبایی

تخصصی  مرکز  یک  انتظار  سالن  در  معطلی 
لیزر پوست و زیبایی در شمال تهران، زن جوان 
شیک پوش را به خشم آورد و منجر به درگیری 

زنانه شد.
زن جوان که تنها به خاطر تبلیغات گسترده تلگرامی 
درباره مرکز زیبایی، معطلی های چندساعته را تحمل 
کرده بود در آخرین جلسه از انتظاری طوالنی به ستوه 
آمد و پس از اعتراض، کتک کاری جانانه ای به راه 

انداخت.
این زن در توضیح حادثه اتفاق افتاده گفت: »چند 
ماه پیش از طریق تبلیغات در شبکه های اجتماعی و 
تلگرام با یک مرکز و کلینیک تخصصی لیزر و زیبایی 
آشنا شدیم. عکس هایی از نمای ورودی و داخل 
ساختمان شیک به همراه دستگاه های تخصصی به 
نمایش گذاشته شده بود. ظاهر شیک کلینیک آن هم 
در شمالی ترین نقطه تهران به من این اعتماد را القا کرد 
که باید کارشان خوب باشد. البته ناگفته نماند با آن 
تشکیالت و ظاهر مدرن قیمت بسیار باالیی هم برای 
مشتریان تعیین شده بود که همین امر باعث ترغیب 
بیشتر خانم ها می شد. همه این عوامل دست به دست 
هم داد تا ما هم وسوسه شویم به این مرکز تخصصی 
برویم. در ابتدا برخورد پرسنل بسیار خوب و 
مؤدبانه بود اما پس از چند جلسه گذراندن درمان 

همه چیز تغییر کرد.«
او ادامه داد: »در طول این مدت که کارهای درمان 
پوست و زیبایی مان را انجام می دادیم گمان می کردیم 
تحت نظر متخصص هستیم درحالی که پس از چند 
جلسه متوجه شدیم آن فرد تنها یک پزشک عمومی 
است که کارهای تزریق ژل صورت را انجام می دهد. 
قیمت کارشان هم برخالف تصورمان باالتر از 
جاهای دیگر بود ولی به دلیل تحت درمان بودن 
اعتراضی نکردیم اما به مرور رفتارهای پرسنل این 
کلینیک تغییر کرد و هر بار ساعت ها در صف انتظار 
می نشستیم تا نوبتمان برسد. در آخرین جلسه درمان 
منشی مرکز یک روز و ساعت مشخصی را تعیین کرد 
و بااینکه شاغل هستم سعی کردم به همراه دخترم 
سر ساعت مشخص در کلینیک باشم ولی پس از 
سه ساعت معطلی و هدر رفتن وقتم منشی با لحنی 
پرخاشگرانه به ما گفت امروز به کارتان رسیدگی 

نمی شود و باید بروید و روز دیگری بیایید.«
دختر جوان در ادامه حرف های مادرش گفت: 
»از رفتار و لحن بد آن خانم خیلی ناراحت شدیم 
و خواستیم با مدیریت صحبت کنیم چراکه از این 
انتظار طوالنی شکایت داشتیم ولی مدیر کلینیک 
به جای رسیدگی و دلجویی از مشتری با ما بدرفتاری 
کرد و کار به توهین و زدوخورد کشید. یکی دو دختر 
خدمتکار هم لنگه کفششان را درآوردند و با جیغ 
و فریاد به ما حمله کردند که حاال همه ما علیه هم 

شکایت کرده ایم تا به پرونده مان رسیدگی شود.«

خبرخوان                                           نيم نگاهي به رشد نرخ بيكاري و افزايش بزهكاريحوادث

Working   at: هیچ

روزنامه  سپیــــد را  
در اینستاگرام دنبال کنید

sepidonl ine

آمارها نشان می دهد بحران بیکاری جوانان در سال 
چهارم دولت یازدهم که از روز نخست حل معضل 
بیکاری را یکی از اولویت هایش می خواند، همچنان 
بر سر جامعه سایه انداخته و سیاست های اعمال شده 
تاکنون، دست کم در 15 استان نتیجه نداشته است. 
مؤکد این مهم نیز اخبار مختلفي است که روزانه 
در مورد بیکاري و وضعیت اشتغال منتشر مي شود. 
کافي است که سري به پایگاه هاي خبري یا رسانه هاي 
نوشتاري و غیر نوشتاري بزنیم تا از درد دل جواناني 
بخوانیم و بشنویم که داد بیکاري سر داده اند. جواناني 
که در گوشه گوشه شهر از سر بیکاري پرسه مي زنند 
و ماحصل این پرسه زني ها نیز دستاوردي ندارد جز 
اعتیاد، دزدي و انواع و اقسام آسیب هاي اجتماعي. 
آسیب هایي که به گفته نمایندگان مجلس در شوراي 
اسالمي ناشي از نبود منبع کسب درآمد در جوانان 
است و سرخوردگي هایي را به وجود مي آورد که 

اثرات سوء آن سالمت جامعه را به خطر مي اندازند.
 

نبود فرصت هاي شغلي و رواج اعتیاد
»مهم ترین عامل بروز اعتیاد در جامعه نبود فرصت 
اشتغال براي جوانان و بیکاری آن ها است. چراکه اگر 
جواني شغل و درآمد مناسبي داشته باشد، بي شک 
به فکر تشکیل خانواده مي افتد، نه اینکه روزها تا 
دیروقت بخوابد و بعدازظهرها از سر سرخوردگي 
رواني و نداشتن پایگاه اقتصادي، به سراغ مواد مخدر 
برود.« این مهم را سید حمزه امینی، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس دهم شوراي اسالمي در حالي 
به سپید مي گوید که فضاي کنوني جامعه را متأثر از 
بیکاري شمار قابل توجهی از نیروهاي کار مي داند 
اعتبارات  که مجلس  است  »درست  مي افزاید:  و 
قابل توجهی در زمینه مسدود کردن مرزها جهت 
جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور اختصاص 
داده است، اما از یک سو اعتبارات در این زمینه کافی 
نیست از سویي دیگر انگیزه جامعه به ویژه جوانان 

به قدری پویا نیست که به سراغ مواد مخدر نروند.«
 وي با انتقاد از اینکه در تمام دنیا این مهم ثابت شده 
که بیکاري سبب رشد آسیب هاي اجتماعي و در 
پي آن افزایش شمار نیروهاي کاري مي شود که به 
استعمال مواد مخدر روي مي آورند، تصریح مي کند: 
»جوانان ما شاد نیستند. درواقع جامعه کنوني از کمبود 
دل خوشی و شادی رنج مي برد. دو عاملي که سبب 
گرایش بیش ازپیش جوانان به مصرف مواد مخدر 
مي شود؛ اما نباید فراموش کنیم که نبود فرصت هاي 
شغلي مناسب آن هم در شرایطي که جوانان سال هاي 
پویایي  شان را در پشت نیمکت هاي دانشگاه طي 
کرده اند به امید آنکه وارد بازار کار شوند، مشکلي است 
که امروز سبب آن شده جامعه از پویایي و توانمندي 

الزم برخوردار نباشد.«
سید امینی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم استقالل 
کشور را حفظ کرده و در راستای اقتصاد مقاومتی 
گام برداریم، بي هیچ تردیدي به نیروی جوان رشید و 
برومند نیاز داریم، خاطرنشان مي کند: »وقتی به تقویت 
تولید توجه کنیم، شاهد کاهش اعتیاد در کشور و رونق 
چرخه اقتصادی خواهیم بود. چراکه به چرخش 
عاملي  اقتصادي کشور، خود  درآمدن چرخ هاي 

خواهد بود براي رونق بازار کار.«
 

حضور بازنشستگان مساوی است با 
بیکاری بیشتر

شوراي  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  این 
اسالمي همچنین یکي از معضالت کنوني بازار کار 
را بازگشت مجدد نیروي بازنشسته به فرصت هاي 
»باوجودآنکه  مي شود:  متذکر  و  مي داند  شغلي 
جمعیت کارمندی کشور سنشان باال رفته و شمار 
قابل توجهی از این گروه مشاغل به سمت بازنشستگی 
پیش مي روند، اما همچنان شاهد به کارگیری مجدد 
بازنشستگان هستیم. آن هم در شرایطي که جوانان 
بیش از هر زمان دیگري نیازمند توجه و ورود به 
بازار کار و چرخه اقتصادي اند.« وی تأکید می کند: 
»اگر مي خواهیم فضاي کنوني جامعه متحول شود و 
حجم قابل توجهی از مشکالت و معضالت از جنس 
آسیب هاي اجتماعي کاهش یابد، باید سیاست هاي 
اشتغال را بازبیني کنیم و بیش از هر زمان دیگري 

فرصت اشتغال را براي جوانان فراهم کنیم.«
 

بزهکاري در کمین جوانان بیکار
»وقتي جوانان هدف ندارند، خیابان ها پر مي شود 
زدن  پرسه  بیخودي.  کردن هاي  دور  دور  از 
تحصیل کرده ها در داخل پارک ها که باواسطه و 

کسب  براي  مناسبي  شغل  دنبال  به  بي واسطه 
درآمد هستند. وقتي شغل نباشد، هزاران معضل 
خانواده ها  اقتصاد  وقتي  مي شود.  جایگزینش 
از  مي شود  پر  افکار  نباشد،  نیازها  پاسخگوي 
تصمیم هاي غلطي که هم به خود آسیب مي زند، 
هم به خانواده و هم جامعه.« این بخشي از چرایي 
بین جوانان  انواع آسیب هاي اجتماعي در  بروز 
جویاي کار است که مصطفي آب روشن، عضو 
انجمن جامعه شناسي کشور در گفت وگو با سپید 
تشریح مي کند و مي گوید: »بررسی آمارهای مربوط 
به بیکاری استان ها در دو سال گذشته نشان می دهد 
اوضاع بیکاری در 15 استان کشور بدتر از گذشته 
شده و نرخ بیکاری در شمار قابل توجهی از مناطق 
باالتر رفته است. آمارهایي که نشان مي دهند در 
نیمی از کشور، بیکاران و جویندگان شغل با مسائل 
و چالش های جدیدی دست وپنجه نرم می کنند 
که تمامي این مشکالت منجر به بروز بزهکاري و 
جرائمي اجتناب ناپذیر مي شوند.« وي مي افزاید: 
»اگر در این زمینه به صورت خاص به آمار بیکاري 
به استان هاي همچون سمنان بیندازیم، مي بینیم که 
در طول سه سال گذشته آمار بیکاری از حدود 4 
درصد به 11 درصد رسیده یا در استان کهگیلویه 
و بویراحمد این آمار از حدود 5/5 درصد به 12/5 
درصد رسیده و این وضعیت در استان هرمزگان نیز 
مشابه است به طوری که میزان بیکاري جوانان از 7/4 
درصد به 10/4 درصد رسیده است. این یعني بروز 
مشکالتي بیشتر، رشد فرصت هاي اقدام به خطا از 
سوي جوانان و نبود زمینه اشتغال در چارچوب هاي 
استاندارد.« این استاد علم جامعه شناسي بر این باور 
است، از همین رو است که شاهد هستیم روحیه 
سخت کوشی و همت اجتماعي در فضاي کنوني 
افول است و جوانان دچار نوعي  به  جامعه رو 

سرخوردگي رواني و تجربه حس رها شدن از سوي 
مسئوالن وقت هستند.

 
 جوانان تن به مشاغل سنتي نمي دهند

 بسیاري از جامعه شناسان به این نکته تأکیددارند که 
روحیه جامعه نیز در زمینه اشتغال تغییر کرده است. 
یعني دیگر مشاغل سنتي جایي در دنیاي امروزه جوانان 
ایراني ندارند و این مثل قدیمي که مشاغل از پدر به پسر 
منتقل مي شود، چندان راه به جایی نمي برد. دلیل این 
مهم را مي توان در ارائه مدارک رنگ به رنگ تحصیلي 
از واحدهاي آموزشي مختلف ریشه یابي کرد. مسئله 
مهمي که به اعتقاد محسن سرخو، رئیس کمیته 
اشتغال شوراي شهر تهران سبب شده سلیقه جامعه 
در انتخاب شغل تغییر کند. این عضو شوراي شهر 
معتقد است، بسیاري از جویندگان کار ابتدابه ساکن 
شناخت دقیقي از توانایي هاي خود ندارند و نمي دانند 
دقیقا چه چیزي مي خواهند. همین نداشتن اطالعات 
دقیق از خواسته شان باعث مي شود هم فرصت هاي 
شغلي مناسب را از دست بدهند و هم منابع غلطي را 
براي جستجوي کار دنبال کنند. از همین رو است که 
شاهد هستیم برخي جوانان سال هاي سال است که در 
کنج خانه نشسته اند و نتوانسته اند به بازار کار راه یابند.

 
بیکاري هم عالمي دارد

 باوجود کاهش 544 هزارنفری از تعداد جمعیت 
غیرفعال کشور، همچنان 39/5 میلیون نفر که توان 
فعالیت اقتصادی دارند، کار نمی کنند. 39 میلیون و 
530 هزار و 756 نفر از کل جمعیتي که در سن کار 
کشور به سر مي برند، اما در جامعه غیرفعال محاسبه 
مي شوند و هیچ اثری از خود در جریان اقتصاد کشور 
بر جاي نگذاشته اند.  از این میزان نیز 12 میلیون مرد 
به طور کامل و صرفا خانه نشین به حساب مي آیند و 
مشخص نیست چگونه امرارمعاش می کنند. هرچند 
که برخي از تحلیلگران بر این باورند این گروه از 
مردان بیکار، در مشاغلی همچون دست فروشی، 
خریدوفروش مواد و مخدر و سایر مشاغل کاذب، اما 
درآمدزا فعال هستند که روزانه تبعات منفي را متوجه 
جامعه مي کنند. جامعه اي که این روزها گرفتار اعتیاد 
و تبعات منفي خریدوفروش، قاچاق و استعمال مواد 
مخدر است و زنگ هاي هشدارش به صدا درآمده 
هرچند که به نظر مي رسد با توجه به اقتصاد بیمار 
جامعه، هم دست مسئوالن در فرصت سازی های 
شغلي بسته است و هم جوانان چندان ذوق و شوق 
اشتغال ندارند و روحیه پویا و جویاي کارشان را 
ازدست داده اند و ترجیح مي دهند اگر از هرکدامشان 
 working   at  ،پرسیده شود چه کاره ای، پاسخ دهند

هیچ. 

 
اخبــار 

راه اندازی سامانه جست و جوی اموال مکشوفه تا پایان سال
 رئیس پلیس آگاهی ناجا بابیان اینکه به دلیل نبود آگاهی مالباختگان از مشخصات اسمی  و رسمی اموالشان 
گاهی اموال کشف شده توسط پلیس به صاحبان مال استرداد نمی شود، از راه اندازی سامانه جست و جوی 
اموال مکشوفه توسط پلیس آگاهی خبر داد. سردار محمدرضا مقیمی با تأکید بر اینکه مالباختگان باید 
اطالعات دقیقی از اموالی که از آنها سرقت شده است، داشته باشند، تصریح کرد: »بعضا اتفاق می افتد که 
پلیس مال دزدیده شده را کشف می کند، اما چون مالباخته نمی تواند تشخیص دهد اموالی که پیداکرده ایم 
مال او است یا خیر، این اموال استرداد نمی شود.« وی با اشاره به اینکه طرح جمع آوری گوشی های سرقتی و 
قاچاق از مراکز فروش تلفن همراه سال هاست که توسط پلیس انجام می شود و این طرح نیز ادامه دار است، 
ادامه داد: »پلیس برای جمع آوری اموال مسروقه نه فقط گوشی تلفن همراه بلکه وسایل مربوط به خودرو، 
سمساری ها اقدام می کند و درواقع اقدام در این زمینه جزء طرح های عملیاتی پلیس محسوب می شود که 

به صورت ساالنه انجام می شود.«

افتتاح بزرگ ترین کشتارگاه استان تهران در اسالمشهر
رئیس محیط زیست اسالمشهر از افتتاح کشتارگاه فجر به عنوان بزرگ ترین و مجهزترین کشتارگاه 
دام استان تهران خبر داد. رضا شایسته با اعالم اینکه در حال حاضر دو کشتارگاه مرغ و یک کشتارگاه 
دام در شهرستان اسالمشهر مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: »قرار است کشتارگاه فجر به عنوان 
بزرگ ترین و مجهزترین کشتارگاه دام استان تهران در هفته دولت در شهرستان اسالمشهر افتتاح شود.« 
رئیس محیط زیست اسالمشهر با اشاره به فاضالب شهری این منطقه نیز اعالم کرد: »بحث فاضالب 
شهرستان اسالمشهر یکی از مهم ترین معضالت زیست محیطی این شهرستان است و برای رفع آن با 
توجه به بحران های خشک سالی و زیست محیطی چاره ای جز استفاده از خروجی فاضالب برای آبیاری 
فضای سبز و استفاده مجدد از فاضالب در چرخه تولید نداریم.« به گفته شایسته، اداره محیط زیست برای 
رفع مشکالت فاضالب، نظارت دقیق و کاملی بر واحدهای صنعتی دارد و اکثر واحدهای صنعتی این 

شهرستان سیستم تصفیه فاضالب دارند و خروجی آن ها به صورت آنالین چک می شود.

عدم کاهش تعهدات بیمه طالیی فرهنگیان در سال جدید
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش بابیان اینکه قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان 31 شهریورماه به 
اتمام می رسد، گفت: »در قرارداد جدید از تعهدات فعلی کاسته نمی شود و افزایش حداقلی در تعهدات بیماران 
صعب العالج داریم.« فرشید سیاری، بابیان اینکه در حال استعالم برای انتخاب شرکت کارگزار بیمه تکمیلی 
هستیم، افزود: »بااین حال پیش بینی می کنیم با توجه به همکاری خوب شرکت آتیه سازان حافظ و نرخ های خوبی 
که به ما داده است، احتماال در قرارداد جدید نیز آتیه سازان حافظ به عنوان کارگزار ما انتخاب شود.« وی با تأکید بر 
اینکه در قرارداد جدید بازهم به شیوه صندوقی عمل می کنیم، ادامه داد: »قرار بر این شده است تا از تعهدات کم نشود، 
عنوان کرد: حداقل افزایش تعهدات را خواهیم داشت، همین خدمات فعلی را ارائه و برای بیماران صعب العالج 
و سنگین تعهدات را بیشتر خواهیم کرد.« مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش بابیان اینکه مبلغ 
بسته فعلی بیمه تکمیلی ما 53 هزار تومان بود، گفت: »برآوردها حاکی از افزایش 60 تا 70 هزارتومانی حق بیمه در 

قرارداد جدید است که باید از ابتدای مهرماه اجرا شود.«
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 محسن بیدی

هرچند موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه همواره 
با  و  گرفته  قرار  مربوط  کارشناسان  توجه  مورد 
شاهد  موارد  برخی  در  انجام شده  بررسی های 
موفقیت های خوبی در این زمینه بوده ایم اما نبود 
برنامه مدون و مستند برای استحکام رابطه صنعت و 
دانشگاه مشکالت بسیاری را در مسیر این دو حوزه 
قرار داده است. از آنجایی که نقشه راه مشخصی برای 
مدیران این دو حوزه تعریف نشده بنابراین برای 
ارتباط صنعت و دانشگاه همچنان دچار سردرگمی 
هستند. عالوه بر این بسیاری از مدیران به دلیل کمبود 
اطالعات و نداشتن پشتوانه های الزم برای فعالیت، 
پراکندگی در مدیریت منابع کشور، تصمیم گیری 
نامناسب در بخش تحقیق و توسعه و مدیریت 
نوآوری کشور توانایی حفظ ارتباط صنعت و دانشگاه 
را از دست داده اند. باید این موضوع را مورد توجه 
قرار داد که ظرفیت های زیادی در دانشگاه ها و صنایع 
کشورمان وجود دارد و این در حالی است که بسیاری 
از دانشگاه ها و صنایع با استفاده از این ظرفیت ها به 
دستاوردهای مطلوبی دست یافته اند. رسیدن به این 
دستاوردها را بدون ارتباط با سازمان مربوط یا دانشگاه 
و صنعت و به صورت سلیقه ای انجام داده اند. با اینکه 
ظرفیت های مناسب برای برقراری ارتباط صنعت 
و دانشگاه وجود دارد اما به دلیل نبود نقشه راه معین 
تعامل الزم برای ارتباط صنعت و دانشگاه و در جهت 
رفع نیازهای صنعت ایجاد نشده است. در صورتی که 
اگر این تعامل به طور واقعی بین دانشگاه و صنعت 
شکل گرفته بود بسیاری از مشکالت صنایع کشور 

حل می شد.
آذرماه سال گذشته علی اصغر توفیق، معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که در فرآیند 
ارتباط، ممکن است هر یک از طرفین به دنبال منافع 
خود باشد ولی با شروع شراکت، منافع دوجانبه 
شکل می گیرد و طرفین در سود و زیان فعالیت های 
یکدیگر شریک اند بنابراین دلسوزی و توجه بیشتری 
به کار دارند. دانشگاه ها باید خود را در فعالیت های 

صنعتی مشترک، سهیم بدانند و از این فعالیت ها 
انتفاع ببرند. معاون وزیر صنعت، تصویب قانون رفع 
موانع تولید را یکی از نشانه های توجه جدی دولت 
یازدهم به فعالیت های دانش بنیان و همکاری های 
مشترک دانشگاه و صنعت برمی شمارد و می افزاید: 
»براساس یکی از تبصره های این قانون، معادن فعال 
کشور می توانند معادل 10 درصد حقوقی را که باید به 
دولت بپردازند به صورت قرارداد با دانشگاه ها هزینه 
کنند و مراکز تولیدی صنعتی نیز می توانند با انعقاد 
قرارداد همکاری با مراکز دانشگاهی تا 10 درصد از 
پرداخت مالیات معاف شوند که این فرصت خوبی 

برای تقویت دانشگاه هاست.«
چند روز پس از اعالم نظر معاون نعمت زاده، علی 
ربیعی با حضور در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی برای پاسخ به سوال نماینده مردم خرم آباد 
مبنی بر اینکه چگونه در بیکاری کشور عدالت ایجاد 
کنیم، می گوید: »امروز در بحث پایه پولی، نقدینگی 
و سطح عمومی قیمت ها با مشکل مواجه هستیم و 
برنامه ریزی ها نیاز به زمان برای اصالحات اساسی 
دارد. دولت برای تثبیت و پیش بینی پذیر بودن ارز و 
رشد اقتصادی تالش های خوبی صورت داده است 
اما نقدینگی موجود در جامعه و شیفت کردن پول 

به بنگاه های اقتصادی نیاز به برنامه و تالش بیشتری 
دارد. توجه به این موضوعات در الیحه برنامه ششم 
توسعه که برای بررسی تقدیم مجلس شورای اسالمی 
خواهد شد، برای رفع بیکاری و تولید اشتغال کمک 
فراوانی خواهد کرد. در بحث بازار کار، نرخ مشارکت 
بهبود پیدا کرده با اینکه به تعداد بیکاران اضافه می شود 
اما در بحث دستمزدها با اینکه با قیمت تمام شده و 
استانداردهای جهانی فاصله دارد ولی باید هزینه ها 
را به نفع دستمزد کم کنیم.« وی در ادامه بیان می دارد 
که »در سال 1393 دستمزد را به تورم پیشی دادیم 
و به نوعی رابطه دستمزد با بهره وری مورد توجه 
قرار گرفت اما الزم است بازار پول، کار و سرمایه 
هر سه باهم فعال شوند. دولت تمام سعی خود را 
برای تالش هر سه حوزه انجام داده است ولی در یک 
اقتصاد ضعیف شده و کسری 50 درصدی انصاف 
باید داشت که تغییرات به سختی صورت خواهد 
گرفت. بازار کار در همه بخش ها دچار نارسایی است 
و چهار میلیون و 800 هزار تحصیلکرده وارد بازار کار 
خواهند شد و با بررسی ورود تحصیلکرده ها به بازار 
کار می توان دریافت که ورودی دانشگاه ها با اشتغال 

تناسب ندارد.«
علی معصومی، رئیس سابق مرکز پژوهش، توسعه 

فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز در این خصوص بیان می کند که »در همه 
جای دنیا تربیت تکنسین با علم روز ضروری است 
اما مهم این است که تربیت این نیرو را با چه مدلی 
اجرا و چه کسانی را به عنوان دانشجو در این دانشگاه 
پذیرش کنید تا بعد از فارغ التحصیلی به جایگاه 
شغلی مناسب دست یابند؛ بنابراین مهارت آموزی 
تنها به معنای کسب مهارت برای کاربرد در صنعت 
مهارت های  و  بازاریابی  مدیریت  بلکه  نیست 
اجتماعی را نیز دربر می گیرد. تمامی کارشناسان 
صنعت بر این امر واقف اند که اگر دانشجویان علمی 
کاربردی در صنعت به کار گرفته شوند بهره وری 
و ظرفیت آن بنگاه صنعتی باال خواهد رفت، اما در 
ایران شرایط متفاوت است.« بنا به گفته این مقام سابق 
در وزارت صنعت، دولت باید دانشجو و دانشگاه 
را در خدمت صنعت قرار دهد و برای نهادینه شدن 
استفاده از واحدهای »R&D« در کشور قوانین 
تشویقی و تنبیهی را به صورت مستند در نظر گیرد. 
چراکه راز موفقیت کشورهای پیشرفته در استفاده 
از واحدهای »R&D« است. به عنوان مثال شرکت 
فولکس واگن در سال 2012 میالدی هزینه تحقیق 
و توسعه را بین 10 تا 11 میلیارد دالر با فروش 2۷0 
میلیارد دالر در نظر گرفته بود که این مبلغ را در سال 
2014  برای فروش بیشتر به 13 میلیارد دالر افزایش 

داده است.«
محمد امین سازگارنژاد، معاون وزیر کار نیز در این 
خصوص بیان می کند: »کسب مهارت الزمه رسیدن 
به اشتغال پایدار و مولد است و افکار عمومی باید برای 
آموزش های مهارتی ارزش زیادی قائل شده و نگاه 
هوشمندانه ای نسبت به آموزش های مهارتی داشته 
باشند. در دورانی که کشور از بحران بیکاری رنج 
می برد و دانش آموختگان دانشگاهی سهم ویژه ای 
از این بیکاری دارند، حرکت به سمت مهارت آموزی 
یک اقدام راهگشاست. از این رو دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی باید مهارت آموزی و مهارت دوستی را 
سرلوحه کار قرار بدهند و دانش آموختگان را بر پایه 

مهارت افزایی تربیت کنند.«

ویترین اخبارکوتاه

گران فروشی مرغ ادامه دارد
جزو  مرغ  جاری  سال  ابتدایی  ماه های  در 
محصوالت کم نوسان بود و حتی در مقاطعی مثل 
ماه رمضان با کاهش نسبی قیمت نیز مواجه شد و 
تا اواخر تیر ماه هر کیلوگرم گوشت مرغ کمتر از 
6000 تومان در سطح شهر قابل مشاهده بود، اما 
از ابتدای تیر ماه این روند تغییر کرد و قیمت مرغ 
به یکباره جهش قابل توجه پیدا کرد و به بیش از 
کیلویی ۷000 تومان رسید و در ادامه این روند 
صعودی در اواسط مرداد به باالیی 8000 تومان 
هم افزایش یافت؛ البته موضوع تعیین قیمت برای 
گوشت مرغ و اختالف در مورد آن پیشینه نسبتًا 
طوالنی بین وزات جهاد کشاورزی و مرغداران 
و تولیدکنندگان دارد.  بر اساس آنچه از سوی 
وزارت جهاد اعالم شده قیمت منطقی برای 
گوشت مرغ حداکثر ۷000 تومان است، چرا که 
به گفته مسئوالن این وزارتخانه هیچ کمبودی 
بابت کمبود عرضه گوشت مرغ وجود ندارد اما 
از سوی دیگر مرغداران معتقدند این قیمت با 
توجه به هزینه تمام شده تولید مرغ پایین است و 
موجب ضرر و زیان آنها ست. حسن رکنی، معاون 
وزیر جهاد کشاورزی برای سال جاری تولید 
بیش از دو میلیون تن گوشت مرغ را پیش بینی 
کرده است. به گفته وی، هیچ کمبودی در بازار 
وجود ندارد و با توجه به استمرار تولید گوشت 
مرغ در کشور اگر در مقاطعی نوسان عرضه ناشی 
از کاهش جوجه ریزی در برخی مناطق که مجهز 
به سیستم های خنک کننده نیستند، به وجود آید 
باعث ایجاد تنش قیمتی در بازار شود، به زودی 
این نوسان برطرف می شود، چرا که تولید همچنان 
استمرار دارد و ذخایر کشور نیز به اندازه کافی 
وجود دارد و تا زمانی که نیاز باشد در بازار عرضه 
بازرگانی  کمیسیون  رئیس  همچنین  می شود، 
داخلی اتاق بازرگانی که از مخالفان و منتقدان 
افزایش قیمت مرغ است، معتقد است این افزایش 
قیمت طی حدود یک ماه گذشته کاذب بوده و 
صرفاً در جهت منافع گروه خاصی است. به گفته 
وی، در حال حاضر کمبود دان مرغ و کمبود عرضه 
گوشت مرغ وجود ندارد و به طور کلی تغییری 

در وضعیت خوراک مرغ به وجود نیامده است. 

رئیس  اول  معاون  جهانگیری،    اسحاق 
انجام  دولت  که  »اقداماتی  گفت:  جمهوری 
می دهد، در راستای خروج از رکود است و قطعًا 
از رکود خارج خواهیم شد، همچنین اکنون 
نمی توانم درباره رشد اقتصادی در 2 ماهه اول 
امسال اظهارنظر کنیم اما مطمئنم امسال به رشد 

اقتصادی 5 درصد خواهیم رسید.«
 وزیر نیرو با بیان اینکه با اصالح نظام تعرفه ها، 
طرح های آب و فاضالب را باید خودگردان 
کنیم، گفت: »وزارت نیرو در تالش است تا 
بخش خصوصی محصول تولید شده در بخش 
آب و فاضالب را به مصرف کننده نهایی به 

فروش برساند.«
 وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه 150 
هکتار زمین برای طراحی یک سایت جدید 
نمایشگاهی بین المللی در جوار فرودگاه امام 

خمینی )ره( خبر داد.
راهداری  سازمان  ترانزیت  دفتر  مدیرکل   
کامیون  های  عبور  تعرفه  »ترکمنستان  گفت: 
ترانزیت ایرانی از خاکش را 90 دالر افزایش داد 
و در کنار آن به ازای هر کیلومتر پیمایش، یک 
دالر دریافت می کند که ایران نیز در اقدامی متقابل 
حداکثر تا فردا عوارض کامیون  های ترانزیت 

ترکمنستان را افزایش می دهد.«
  مدیر امور اعتباری بانک مسکن گفت: »بانک 
مسکن تاکنون 15 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده به متقاضیان 

پرداخت کرده است.«
»ترکیه  گفت:  ترکیه  خارجه  امور  وزیر   
خواهان خرید گاز بیشتر از ایران است و در 
مورد موضوعات مربوط به قیمت گذاری با ایران 

مذاکره کرده است.«
 مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در 
خصوص تحقق تنها یک بیستم از درآمد نفتی در 
2 ماهه ابتدایی سال جاری گفت: »وظیفه وصول 
و دریافت پول حاصل از فروش نفت برعهده 
بانک مرکزی است و مدیریت امور بین الملل 
شرکت ملی نفت تنها وظیفه صادرات نفت خام 

را برعهده دارد.«

ورودی دانشگاه ها با بازار اشتغال تناسب ندارد

کسب مهارت الزمه رسیدن به اشتغال پایدار و مولد است

م.الف/ 1398



8
شماره 861  24 مرداد 1395

مه ان ز و ر

عضو هیئت مدیره انجمن اپتومتری ایران

لنزهایبانداژبهچهکارمیآیند؟
عبداهلل فرزانه، اپتومتریست و عضو هیئت مدیره انجمن 
اپتومتری ایران استفاده از لنزهای  اصطالحا تراپیوتیک را 
که به لنزهای بانداژ معروف هستند به منظور کاهش درد، 
می داند.  و...مفید  چشم  رطوبت  بهبود  افزایش ترمیم، 
لنزهایی که به گفته این اپتومتریست در سال های اخیر با برندهای مختلف 

وارد ایران می شوند.
سپید: لنزهای بانداژ به چه منظور مورداستفاده قرار می گیرند؟

به دلیل اینکه در سال های گذشته برندهای مختلفی از عدسی های تماسی درمانی 
یا تراپیوتیک وجود نداشت کمتر به این موضوع پرداخته می شد اما چند سالی 
است که لنزهایی مانند پیورویژن، نایت انددی و...که نسل های جدیدی هستند 
وارد بازار شده اند و از این لنزها به عنوان لنزهای بانداژ برای درمان برخی از 
بیماری های سطح چشم استفاده می شود. خشکی چشم در کشور ما رایج است 
و عالوه بر استفاده از موادی مانند قطره های اشک مصنوعی که معموالً در مراحل 
اولیه مورداستفاده قرار می گیرد، در بیمارانی که خشکی چشم شدید دارند 
و روش های درمانی ساده کارساز نیست باید از لنزهای بانداژ استفاده کنند. 
لنزهای بانداژ با مواد مختلفی وجود دارد که همان طور که گفتم خوشبختانه 
این مواد به بازار ایران نیز وارد شده و در بیمارستان ها و کلینیک های مختلف نیز 
مورداستفاده قرار می گیرد.به دلیل اینکه اپتومتریست ها در مسئله فیتینگ لنزهای 
تماسی مهارت باالیی دارند و دوره های ویژه ای را گذرانده اند می توانند حتی به 
همکاران چشم پزشک در بیمارستان ها یا در مراکز اپتومتری کمک کنند. گاهی 
اوقات افراد دچار خراش قرنیه می شوند، این اتفاق ممکن است بر اثر یک تروما، 
خراش ناخن و.... باشد اگر زخم ایجادشده  بر قرنیه بیش ازاندازه مشخصی 
باشد یعنی بیش از دو تا سه میلی متر وقتی پلک به لبه زخم برخورد می کند اجازه  
نمی دهد که این زخم ترمیم شود و ما باید مانعی را بین پلک و قرنیه ایجاد کنیم که 
زخم فرصت الزم برای ترمیم شدن را پیدا کند. بیمارانی که دچار چنین مسئله ای 
می شوند درد زیادی داشته و دچار ریزش اشک می شوند و یکی از اهداف 

استفاده از لنزهای بانداژ تسکین درد است.
سپید: لنز بانداژ عالوه بر تسکین درد چه تأثیراتی دارد؟

لنز بانداژ عالوه بر تسکین درد می تواند سرعت ترمیم قرنیه را افزایش دهد و از این 
طریق نیز به بیمار کمک می شود. در خصوص سوختگی های شیمیایی، اسیدی 
و قلیایی هم لنزهای بانداژ بسیار کمک کننده است. این لنزها از چسبندگی بین 
ملتحمه پلک جلوگیری می کند. در گذشته این مسئله همیشه وجود داشت که 
سیمبلفارون بسیار دیده می شد اما در حال حاضر با وجود لنزهای بانداژ می توان 
از ایجاد سیمبلفارون پیشگیری کرد. سیمبلفارون درواقع چسبیدن پلک به چشم 
است. یعنی ملتحمه پشت چشم به ملتحمه سطح چشم می چسبد و فرد نمی تواند 
خوب پلک بزند و پلک ها به خوبی حرکت نمی کند. فردی که دچار سیمبلفارون 
شده است دچار خشکی چشم نیز می شود چون غدد اشکی ما پشت و لبه پلک 
قرار دارند و وقتیکه دچار آسیب می شوند، به اندازه کافی اشک ترشح نمی شود 
وکیفیت و کمیت اشک دچار مشکل می شود. بنابراین امروزه لنزهای بانداژ و 
لنزهای تراپیوتیک جایگاه خود را در درمان بیماری های سطحی پیداکرده است 

و اپتومتریست ها نیز در این زمینه آموزش می بینند.  
سپید: لنزهای بانداژ از چه موادی ساخته می شوند؟

مواد مختلفی وجود دارد. از جمله لنزهای نرم قدیمی که به نام  لنزهای هیدروپلیک 
آنها را می شناسیم. لنزهای هیدروژل با آب کم، آب متوسط و آب زیاد. همچنین 
لنزهای  جدید سیلیکون هیدروژن که قابلیت نگهداری اکسیژن باالیی را داشته و 
اکسیژن خوبی را به سطح قرنیه می رساند. حتی لنزهای اسکلرال هم به بازار ایران 

واردشده است که از این نوع لنزها هم می توان برای بانداژ استفاده کرد.
سپید: لنزهای اسکلرال چه ویژگی هایی دارند؟

این لنزها بزرگ تر هستند و ماده سازنده آن از جنس RGP  است. این لنزها روی 
قرنیه و صلبیه را می پوشاند. در مواردی که خشکی چشم شدید وجود دارد یا 
از سیلیکون رابر یا از لنزهای اسکلرال استفاده می شود. این  لنزهای اسکلرال 
موجب می شود اشک کافی زیر لنز نگهداری شده و موجب آب گیری سطح 

وقتیخیابانهاامنترازپیادهروهاستقرنیه شده و از خشکی آن جلوگیری می کند.
نابینایان در مراجعه به ادارات، سازمانها 
و محیط شهری، اماکن و معابر شهری با 
مشکالت بسیاری روبه رو بوده و مسئوالن 
باید نسبت به مناسب سازی محیط شهری 
و اماکن ومعابر و محیط ادارات جهت تردد این قشر 

تدبیری بیندیشند.
عباس ریاضی، اپتومتریست و استادیار دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل در گفت وگو با »سپید« با تأکید بر اینکه 
افراد نابینا و کم بینا در محیط های مختلف با مشکالت 
بسیاری روبه رو هستند، می گوید: »یکی از مشکالتی که 
افراد نابینا و کم بینا با آن روبه رو هستند این است که وقتی 
از خانه بیرون می آیند دچار برخی از مشکالت می شوند. 

ما در این زمینه تحقیقاتی در زمینه افراد نابینا و کم بینا 
انجام دادیم و در قالب پرسشنامه از آنها سؤال کردیم 
که وقتی از خانه بیرون می آیند با چه مشکالتی روبه رو 
می شوند. مشکالت این افراد بسیار متنوع است. یکی 
اینکه وقتی می خواهند از عرض خیابان عبور کنند دچار 
مشکل می شوند، همچنین عبور از پل هوایی، تشخیص 
اتوبوس، تشخیص چهره افراد، تاکسی گرفتن و...مشکالت 
بسیاری دارند. در تحقیقی که ما انجام دادیم به این نتیجه 
رسیدیم که بزرگ ترین مشکل آنها در پیاده رو است. این 
افراد می گویند یک روز از پیاده رو عبور می کنیم و خوب 
است اما روز بعد در همان پیاده رو چاله ای پیدا می شود، شن 
و تیرآهن می گذارند و به همین دلیل بسیاری از این افراد 
می گویند ترجیح می دهیم از خیابان عبور کنیم چون بسیار 
امن تر از پیاده رو است. این یکی از یافته های تحقیق ما بوده 
است. ما در این تحقیق خواستیم به جامعه چشم پزشکی 
و بینایی سنجی اعالم کنیم که کم بینایان و نابینایان وقتی 
می خواهند از خانه بیرون بیایند باید مناسب سازی الزم 

در محیط بیرون برای آنها انجام شود.«
برای  الزم  مناسب سازی های  باید  اینکه  بابیان  ریاضی 
افراد نابینا و کم بینا در محیط های مختلف در نظر گرفته 
شود، می گوید: »باید هرگونه مانع در پیاده روها برداشته 
شود، اگر چاله ای است باید پر شود یا آجرهای زردی 
برای نابینایان در پیاده رو قرار داده  شود. در کشورهای 
پیشرفته سر چهارراه ها مکانیسم های صوتی طراحی شده 
است که به فرد نابینا می گوید چراغ سبز یا قرمز است. 
پله ها و آسانسور و مترو باید به گونه ای مناسب سازی شود 
که مشکالت افراد نابینا کاهش پیدا کند. در کشورهای 
پیشرفته حتی اگر قرار است ساختمانی ساخته شود باید 
در  آن  در  هم  کم بینا  و  نابینا  افراد  برای  خدمات الزم 

پیش بینی شود.«

نکاتیبرایانتخابفریم
دانشگاه  دانشیار  میرزاجانی،  علی 
انجمن  رئیس  و  ایران  پزشکی  علوم 
اپتومتری ایران در گفت وگو با »سپید« 
درباره نکاتی که باید در زمینه انتخاب 
فریم عینک در نظر گرفته شود، می گوید: »در خصوص 

عینک طبی بسیاری از افراد تصور می کنند فریم عینک را 
هرگونه که بخواهند می توانند انتخاب کنند. در صورتی 
که چهار فاکتور کلی در انتخاب عینک مناسب باید در 
نظر گرفته شود که اپتومتریست ها در این زمینه به افرادی 
که نیاز به عینک دارند مشاوره می دهند تا فریم مناسبی 
انتخاب کنند. یکی از  شرایط عینک مناسب این است 
که باید با پوست فرد سازگاری داشته و ایجاد آلرژی 
نکند، یا با توجه به حساس بودن پوست روی سطح 
بینی تأثیر نگذارد و به پشت گوش فشار نیاورد. نقاطی 
در اطراف بینی و پشت گوش وجود دارد که این نقاط 
بسیار حساس هستند و اگر فریمی به این نواحی فشار 
بیاورد بدون اینکه فرد متوجه شود ممکن است دچار 
حالت های عصبی شود، ناراحت یا کالفه بوده و رضایت 
نداشته باشد. به همین دلیل باید این موارد لحاظ شود. 
نکته بعدی مسائل اپتیکی فریم است. یک فریم عینک 
باید با توجه به نمره عینک فرد که مثبت یا منفی بوده، 
شماره پایین یا باال، ضخامت عدسی، آستیگماتیسم و...
انتخاب شود. سایز صورت، چشم و میدان بینایی که فرد 
می تواند داشته باشد ازجمله موارد اپتیکی است که باید 
درزمینه انتخاب فریم عینک در نظر گرفته شود. فاکتور 
برای  را  فریم هایی  باید  ما  است.  زیبایی  فاکتور  سوم، 
افراد انتخاب کنیم که نه تنها چهره افراد را زشت نکند 
بلکه به زیبایی آنها نیز کمک کند. به گونه ای که اجزای 
صورت خود را بهتر نشان دهد و زیبایی های چهره فرد 
بهتر دیده شود. در این زمینه ها فاکتورهای زیادی است 
که باید ازنظر زیبایی شناختی و از سوی اپتومتریست ها 

که در این زمینه آموزش دیده اند، رعایت شود.«
وی ادامه می دهد:»فاکتور چهارمی نیز  وجود دارد که 
بسته به این است که فرد می خواهد عینک را برای چه 
مطالعه،  وقت  برای  دهد.  قرار  مورداستفاده  زمان هایی 
دید دور، وقت ورزش و ... است که هر یک از این ها 
فریم های مخصوص خود را دارند. متأسفانه ما در سطح 
شهر مغازه هایی را داریم که مبادرت به فروش فریم عینک 
می کنند یا به صورت دوره ای برخی از افراد فریم های 
عینک را به صورت انبوه وارد کشور می کنند. به دانشگاه 
یا سازمان ها هم اعالم می کنند که فریم عینک باقیمت 
پایین آورده ایم و گاهی افراد چند فریم می خرند. وقتی 

بگذارند  آنها عدسی  برای  تا  می آورند  را  فریم ها  این 
در  دارد.  نقصی  فریم ها  این  از  یک  هر  که  می بینیم 
کارخانه های تولید فریم برخی از فریم ها دچار نقص 
بوده و استانداردهای کافی را ندارند. این فریم ها از مجاری 
غیرقانونی وارد کشور ما می شوند. این فریم ها درواقع 
باید امحا شوند. اما متأسفانه دست هایی در کار است که 
این فریم های غیراستاندارد را وارد کشور می کند و به 
 دانشگاه ها برده و با عنوان تخفیف ویژه دانشجویی به افراد 

می فروشند.«
وارد  غیرقانونی  که  فریم هایی  اینکه  بابیان  میرزاجانی 
فرد  انکساری  عیب  نوع  به  توجه  با  می شوند  کشور 
و شاخص های بهداشتی که فرد دارد خیلی از اوقات 
برای فرد قابل استفاده نیست، می گوید: »در این شرایط 
درواقع هزینه ها مضاعف می شود. یکی از معضالتی که 
در حال حاضر با آن روبه رو هستیم همین مسئله است. 
از سویی دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص عینک طبی موجب شده است برخی از افراد 
که هیچ گونه مجوزی از وزارت بهداشت نداشته و سواد 
دانشگاهی در این زمینه ندارند تنها یک جواز کسب از 
وزارت صنعت در اتاق اصناف گرفته اند و فریم عینک 
می فروشند. این افراد هم اقدام به فروش فریم عینک و 
حتی ساخت عدسی عینک طبی هم مداخله می کنند و 
ما مشکالت زیادی در این زمینه داریم. برای نمونه چند 
هفته پیش بیماری داشتم که به این بیمار که کودکی پنج 
ساله بود مثبت چهار عینک داده بودم. برای جلوگیری 
از انحراف چشم برای این کودک مثبت چهار تجویز 
کرده بودم درصورتی که مادر کودک گفت کودک عینک 
عادت  عینک  به  کردم  تصور  من  نمی کند.  استفاده  را 
ندارد و...اما من وقتی عینک را با دستگاه بررسی کردم 
متوجه شدم به جای مثبت چهار منفی چهار ساخته شده 
است. یعنی نه تنها در این مدت کمکی به اصالح بینایی 
کودک نکرده است بلکه موجب شده است آسیب هایی 
هم به سیستم بینایی فرد وارد شود. متأسفانه عوارض 
یک عینک اشتباه در کوتاه مدت مشخص نمی شود که 
بخواهد جنجال برانگیز شود و اگر فرد بخواهد از طریق 
قانونی شکایت کند می بیند هزینه های شکایت بیشتر از 

عینک بوده، از شکایت منصرف می شود.«

    ویدا ربانی 

بینایی سنجی یا اپتومتری آزمایش چشم و ساختارهای 
مربوط به آن برای کشف اختالالت بینایی و تجویز 
عدسی های مناسب یا دیگر وسایل کمک کننده به 
بینایی یا تمرین های چشمی برای جبران کاستی های 
دید است. ارتباط تنگاتنگ کیفیت زندگی با بینایی، 
اعالن اهمیت سالمت بینایی و برنامه های پیشگیری 
از آسیب های بینایی از سوی سازمان جهانی بهداشت 
جهانی، افزایش نیاز به درمان های بینایی به دلیل ورود 
فضاهای مجازی و بینایی رایانه ای به حریم زندگی 
تک تک افراد جامعه، افزایش امید به زندگی و مسن 
شدن و افزایش متوسط سنی اجتماع و مشکالت 
پیرچشمی و زوال بینایی و دالیل اجتماعی، فرهنگی 
و... همه و همه نیاز به خدمات اپتومتری به ویژه خدمات 
عمومی اپتومتری شامل تجویز، ساخت و عرضه عینک 
طبی و لنزهای تماسی را اثبات کرده است. این در حالی 
است که به گفته متخصصان در بسیاری از موارد نکات 
مهم برای تجویز وسایل کمک کننده به بینایی مانند 

عینک در ایران رعایت نمی شود.

ابوالفضل نوری نیا
کارشناسی ارشد اپتومتری

انوشیروان رحیمی
چشم پزشک و فوق تخصص ویتره و رتین

روشیغیرجراحیبرایدرماننزدیکبینی
ارتوکراتولوژی روشی غیر جراحی است که به آرامی موجب تغییر شکل 
قرنیه می شود. این روش ریسک بسیار کمی دارد و برای اصالح  نزدیک بینی 
در بزرگ ساالن و کودکان مناسب است. البته عالوه بر اصالح نزدیک بینی 
باعث کند شدن رشد نیز می شود. نزدیک بینی یکی از عیوب انکساری چشم 
به این معنی است که چشم بیمار نوشته ها و عالمت ها را در فاصله نزدیک 
تشخیص می دهد ولی در فاصله دور )نسبت به افراد سالم( نمی تواند 

تشخیص دهد.
اگرچه هدف از ارتوکراتولوژی اصالح نزدیک بینی با استفاده از لنزهای 
RGP در طول خواب شبانه است تا نیاز به استفاده از عدسی های تماسی 
یا عینک را در طول روز مرتفع سازد، این روش یکی از چهار روش مطرح 
جهت کنترل پیشرفت نزدیک بینی به ویژه در کودکان است. طراحی این 
لنزها به گونه ای است که موجب تغییر شکل در طول شب و هنگام خواب 
شده و درنتیجه موجب کاهش میزان نزدیک بینی یا پیشرفت آن می شود 
و خود این فرآیند موجب دید بهتر در طول روز می شود. در حال حاضر 

ارتوکراتولوژی مطمئن ترین روش کنترل رشد نزدیک بینی در کودکان 
است.  تحقیقات گسترده ای که در این زمینه انجام شده است نشان می دهد 
کوکانی که نزدیک بینی پیشرونده دارند و تحت درمان ارتوکراتولوژی 
قرارگرفته اند در مقایسه با کودکانی که تنها از عینک طبی استفاده کرده اند در 
بزرگسالی به نزدیک بینی کمتری رسیده اند. مطالعات متعدد نشان می دهد 
که در کودکانی که لنزهای RGP استاندارد به منظور اصالح نزدیک بینی 
مورداستفاده قرارگرفته است، کاهش پیشرفت نزدیک بینی را در مقایسه با  
کودکانی که از لنزهای نرم یا عینک استفاده می کرده اند به دنبال داشته است. 
سرعت افزایش طول کره چشم ناشی از رشد در کودکانی که از  لنزهای 
Ortho-K استفاده می کنند در مقایسه با کودکانی که از عینک یا عدسی 

تماسی نرم استفاده می کنند، کندتر صورت می گیرد.
ارتوکراتولوژی به صورت کلی برای دو دسته از افراد کاربرد مفید دارد. 
دسته اول افرادی که تمایل دارند در طول روز برای اصالح نزدیک بینی خود 
از روش های تصحیح اپتیکی قطر عینک طبی و لنز تماسی استفاده کنند و 
دوم کودکانی که خود یا والدین آنها عالوه بر استفاده از روش های تصحیح 
اپتیکی قطر عینک طبی و لنز تماسی آرزوی توقف یا کند شدن سرعت 
نزدیک بینی را دارند. نحوه استفاده از این لنزها به این صورت است که لنز 
شب و قبل از خواب کودک در چشم قرار داده می شود و هنگام صبح از 

چشم خارج می شود. نتیجه آن نیز یک دید کامل در طول روز خواهد بود. 

درمانهایرتینوپاتیدیابتی
رتینوپاتی دیابتی عارضه ای ناشی از دیابت است که به دلیل تغییرات 
ایجادشده در رگ های خونی رخ می دهد. پرده شبکیه الیه عصبی در 
پشت چشم است که نور را درک می کند و تصاویر را به مغز می فرستد. 
وقتی عروق خونی در شبکیه آسیب می بینند ممکن است باعث نشت 
مایع یا خون یا منجر به رشد شاخه های عروقی شکننده و کالف مانند 
شده و باعث تخریب شبکیه شود درنتیجه تصویری که شبکیه به مغز 

می فرستد تار شده یا کج ومعوج می شود.
 در حال حاضر درمان قطعی برای رتیونوپاتی دیابتی کشف نشده 
است اما می توان با کمک گرفتن از روش های دارویی و جراحی جلوی 
از دست دادن دید این بیماران را گرفت. برای درمان این بیماران 
می توان از روش های لیزر درمانی، تزریق داخل چشمی و جراحی 
چشمی استفاده کرد. لیزر درمانی از دو زیرگروه فوکال و اسکترلیزر 
تشکیل شده است و از این روش برای از بین بردن نئوواسکوالر به 
وجود آمده در رتین)شبکیه که داخلی ترین الیه چشم بوده و شامل 

سلول های گیرنده نور و نورون ها است( و گاهی برای پایدارسازی 
ماکوال)قسمت حساس به نور شبکیه و مسئول دید مستقیم و واضح 
بوده که برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی الزم است( به کار 
می رود. در روش تزریق داخل چشمی از داروهای ضد آنژیوژنیک 
برای درمان ماکوالپاتی و تعدیل کردن خطرات تهدیدکننده بینایی 
استفاده کرد. از روش جراحی چشمی برای خارج کردن بافت خونی 
و بافت زخم از درون چشم استفاده می شود. این کار زمانی صورت 
می گیرد که دیابت وارد مرحله فازپرولیفراتیو شده است و دیگر لیزر 
درمانی کارساز نیست. در این مرحله عروق جدید در اثر رها شدن 
فاکتورهای آنژیوژتیک ناشی از ایسکمی شبکیه ایجاد می گردد و چون 

این عروق طبیعی نیستند، به راحتی ممکن است خونریزی نمایند.
رتینوپاتی  دیابتیک  پیشرفته  مراحل  مراحل و در  از  برخی   در 
موجب  و  کرده  ایجاد  رتین  روی  ایجادشده کششی  فیبروز  بافت 
ژل  )مایع  ویتره  حالت جراح  این  در  می شود.  شبکیه  جداشدگی 
مانندی است که درون چشم را پر می کند( را از حفره گلوب خارج 
کرده و سالین درون چشم قرار می دهد. این احتمال نیز وجود دارد 
که معالجه کننده بعد از خارج کردن ویتره از چشم بیمار عروقی را 
 که دچار اختالل شده اند لیزر کند یا بافت فیبروز را بریده و از چشم 

خارج کند.

نابینایان ایران می گویند خیابان ها برایشان از پیاده روها امن تر است

ورود انبوه فریم های عینک غیراستاندارد قاچاق به کشور
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 فرانک کالنتری

احمد احمدی مشهور به »پزشک احمدی«  متولد 1266 شمسی در شهر تبریز 
است. در نوجوانی به فروش دارو اشتغال داشت. حدود سال 13۰۷ در 41 سالگی 
به تهران آمد و در بیمارستان احمدی تهران که بعد ها به بیمارستان سپه تغییر نام 
داد، به کار پرستاری پرداخت. او با مشاهده اعمال پزشکان سعی می کرد امور 
پزشکی را بیاموزد. سروکار با بیماران متعدد اهمیت واقعی بیماری و درد را در 
نظرش کم اهمیت جلوه می داد. او زمانی اقدام به دایر کردن داروخانه کوچکی 
در مشهد نمود. همین که می گفتند از تهران آمده و دریکی از بیمارستان های مهم 
مرکزی کار می کرد، برای معروفیتش کافی بود تا مردم به او مراجعه کنند. هرچند 
که سواد اندکی داشت، در سال 131۰ در دوران ریاست »آیرم« بر شهربانی وارد 
یکی از مهم ترین ادارات مرکز شد. به ظاهر گفته می شد که طبیب مخصوص 
شهربانی است و تنها رئیس کل آن اداره و شاید چند نفر مأمورین عالی رتبه از 

کارهای او خبر داشتند.
اعدام های غیرقانونی

کار مداوم و نوع خاص روابط احمدی با رئیس و مرئوس، او را مورد اعتماد 
رئیس شهربانی و سایر سردمداران رژیم رضاشاهی ساخت. احمدی به تدریج 
تبدیل شد به کسی که قادر است مغضوبین رژیم را با دارو از میان ببرد. احمدی 
در زمان ریاست »رکن الدین مختار«، نام آور تر شد. مشهور است که او اغلب 
شب و نیمه شب در سر خدمت حاضر می شد و با آمپول های مخصوص خود 
»انژکسیون« آمپول داغ، آمپول هوا و... بیماران را راحت می کرد. در کتاب »پلیس 
سیاسی« در مورد پزشک احمدی چنین آمده است: »پزشک احمدی را می توان 
همانند هیملر یا الورنتی بریا، رئیس پلیس مخفی سیاسی و امنیتی کشورهای 
آلمان وشوروی، قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، یک قاتل حرفه ای انگاشت با 
این تفاوت که هیملر )معروف به قصاب( و بریا )معروف به آدمکش( هیچ کدام 
پزشک نبودند.« هرچند که احمدی هم تنها واژه پزشک را یدک می کشید و 
تحصیالت دانشگاهی نداشت. صحبت هایش در دادگاهی که علیه او برگزار شد، 
این امر را اثبات می کند: »احمدی با پالتوی قهوه ای رنگ و ریش گندمگونش از 
بدو ورود به دادگاه زیر لب چیز هایی می گفت. قبل از بیان موارد اتهام رئیس 
محکمه از متهمین سواالتی می کنند. این سواالت بدین شرح بود: نام؟ احمد، نام 
خانوادگی؟ احمدی، سابق چه شغلی داشتید؟ پزشک مجاز بودم، سن؟ حدود 
61 سال، ساکن؟ تهران )حال ساکن زندان(، عیال و اوالد داری؟ یک عیال و پنج 
طفل صغیر دارم،سابقه محکومیت؟ سابقه بدی ندارم، سواد دارید؟ سواد جزئی 
دارم، مسلمان و تابع ایران هستید؟ بلی مسلمان خدا شناسی هستم و تابع ایران 
می باشم.« او متهم به قتل جعفر قلی خان بختیاری )سردار اسعد(، خان بابا خان 
اسعد )برادر سردار اسعد(، محمد فرخی یزدی )شاعر و مدیر روزنامه طوفان(، 
دکتر تقی ارانی )رهبر گروه کمونیستی 53 نفر( و تیمورتاش )وزیر دربار رضاشاه( 
بود. پزشک احمدی تحت فرمان دو رئیس شهربانی، آیرم و بعد مختاری خدمت 
کرده است و این دو رئیس شهربانی از مهم ترین عوامل کشتار، اختناق و سرکوب 
مخالفین رضاشاه بوده اند. بخشی از جنایات آنان مربوط به زندانیانی بود که از 
طریق قانونی نمی توانستند اقدام به نابودی آنان کنند، بنابراین ناچار بودند با 
شیوه های بسیار محرمانه در زندان توسط پزشک احمدی آنان را به قتل برسانند. 

سقوط رضاشاه و دستگیری زیردستان
در زمان سلطنت رضاشاه، دستگاه اطالعاتی به معنای خاص آن ، در ایران وجود 
نداشت. رضاشاه همه چیز را از نظمیه که بعد ها به شهربانی تغییر نام یافت، 
می خواست؛ ولی شهربانی برای کسب اطالعات، سازمان یافته نبود. به همین دلیل 
بیشتر اطالعات از طریق سفارتخانه های ایران در کشورهای موردنظر و کانال 

وزارت امور خارجه به شاه می رسید. شاید به توصیه انگلیسی ها شاه از شهربانی 
خواست تا به فعالیت های سیاسی که به ضرر حکومت بود رسیدگی کند. شهربانی 
رضاشاه نیز با حّدت و شّدت به این کار مبادرت ورزید. در زمان ریاست رکن الدین 
مختار بر شهربانی، خفقان و ترس به اوج رسید. فعال ترین ادارات شهربانی کل 
در این دوره، اداره پلیس سیاسی و اداره زندان بودند. اداره پلیس سیاسی وظایف 
پلیس امنیتی را انجام می داد و اداره زندان، مقصرین عادی و سیاسی را نگهداری 
می کرد.  زندان دوران رضاشاه یکی از مخوف ترین زندان های تاریخ بود. در سوم 
شهریور 132۰ شمسی با حمله نیروهای انگلیس و شوروی به ایران و اشغال آن و 
ازآنجاکه دو کشور با ادامه سلطنت رضاشاه به خصوص در اثر سیاست نزدیکی به 
آلمان، موافق نبودند، با گفت وگوهای انجام شده میان تهران- مسکو- لندن موجبات 
استعفای اجباری رضاشاه و به قدرت رسیدن پهلوی پسر فراهم شد.  پس ازاین 
تغییر و به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی تغییر چشمگیری در اداره زندان به 
وجود آمد. دولت فروغی در اثر فشار افکار عمومی، ناچار به معرفی عاملین 
خرده پای جنایات شد. آن ها افراد بنامی مانند رکن الدین مختار، مصطفی راسخ 
رئیس زندان و پزشک احمدی و چند نفر دیگر را  دستگیر کردند. احمدی هم 
چون می دانست که »ایران تیمورتاش« و خانواده دیگر قربانیان که با مشارکت 
او به قتل رسیده بودند درصدد شکایت و بازداشت او بر خواهند آمد، ابتدا از 

خانه اش به خانه این وآن پناه  برد و باالخره با مقداری پول و یک گذرنامه جعلی 
راهی عتبات شد، اما ایران تیمورتاش که برای انتقام خون پدر قسم یادکرده بود، 
در جستجوی احمدی، کربال، نجف و کاظمین را پشت سر گذاشت تا سرانجام 
پزشک مجاز شهربانی را در »فندق المناف« بغداد درحالی که مویش را رنگ کرده 
و ریش گذاشته بود، پیدا کرد. احمدی توسط مامورین عراق دستگیر شد و به 
درخواست دولت ایران تحویل مامورین ایرانی شد. حدود ساعت 4 بعدازظهر 
پنجشنبه 2۰ فروردین 1321 به تهران واردشده و بالفاصله پس از ورود به دیوان 
کیفر تسلیم و در   همان موقع تحقیقات و بازپرسی از مشارالیه برای تکمیل پرونده 
آغاز شد. محاکمه رئیس شهربانی رضاشاه و سایر متهمین شهربانی )مختار و 
حدود 14 نفر از افسران و مامورین شهربانی( در مرداد 1321 در شعبه یکم دیوان 
کیفر پشت کاخ گلستان عمارت وزارت امور خارجه سابق به ریاست »علی اکبر 
موسوی زاده« با دادستانی »جالل عبده« آغاز شد که تا شهریور ادامه یافت و نتیجه 
نشان داد قسمتی از قتل های رخ داده در زمان سرلشکر آیرم و قسمت عمده آن در 
زمان رکن الدین مختار صورت گرفته است و در مورد تعدادی از قتل های رخ  داده، 
پزشک احمدی عامل اصلی جنایت بوده است. ازآنجاکه رسیدگی به جرائمی که 
مجازات آن اعدام بود در حدود وظایف دیوان عالی جنایی بود، پرونده احمدی 
پس از تکمیل در دیوان کیفر در بهمن ماه 1322 در دادگاه دیوان عالی جنایی 
موردبررسی قرار گرفت. در این  دادگاه ، پزشک احمدی همه اتهامات به خود 
 را نفی می کرد و همه را به دلیل طمع و حسد افراد به شخصیت خود می دانست. 
ارسالن خلعتبری وکیل ورثه سردار اسعد نیز در دادگاه، اتهاماتی را به پزشک 

احمدی وارد کرد. قسمت هایی از سخنان خلعتبری چنین است : »این احمدی قبل 
از آمدن به تهران، در مشهد دوافروش بود و هنوز هم برادرش دوافروش است. آن 
موقع به واسطه دوا  فروشی اطالعاتی هم از طبابت داشت ولی در شناختن ادویه 
و استعمال آن ید طوالیی داشت مخصوصا در قسمت ادویه سمی. اما وقتی که 
به خدمت شهربانی مشرف شد، به جای عمل به طبابت و شفا دادن اشخاص از 

بیماری و مرگ، با عزرائیل شریک شد.«

پایان کار احمدی
 غالمحسین بقیعی در کتاب خاطراتش می نویسد: »یکی از مسائل مهم روز که 
پیوسته در مطبوعات منعکس می شد، محاکمه پزشک احمدی بود. یک روز 
روزنامه فروش ها داد می زدند: فوق العاده! به دار زدن پزشک احمدی!.... فردا در 
میدان توپخانه!... فوق العاده!.... اذان صبح خود را به آنجا رساندم غوغای غریبی برپا 
بود. یک تیر چوبی بسیار بلند با قرقره و طناب مخصوص در ضلع غربی میدان به 
چشم می خورد. نماینده دادستان حکمش را قرائت نمود و قاضی عسکر گفت: 
استغفار و توبه کند و از مامورین تقاضا نمود که اجازه دهند محکوم دو رکعت 
نماز بخواند. پس از نماز روی چهارپایه زیر چوبه دار ایستاد و فریاد زد:  ای مردم 
من قاتل نیستم!... یگانه گناهم این است که دستور مافوقم را اجرا کرده ام... و حاال 
چون از همه ضعیف ترم، همه چیز به گردن من افتاده... قاتل اصلی سرتیپ مختار و 
خود رضاشاه است. پاسبان ها بیش از این مهلت ندادند. حلقه طناب را به گردنش 
انداختند و به سرعت باال کشیدند.« قبل از خاتمه دادن به زندگی احمدی از وی 
خواسته شد که چنانچه تقاضایی دارد اظهار کند. محکوم قلم و کاغذ خواست 
و چنین نوشت: »این حکم غیرقابل قبول شما 1323/۷/22 ساعت 5:3۰ صبح که 
قباًل اظهار می دارید، اوالً الزم بود قباًل نتیجه حکم دیوان عالی کشور را به بنده 
اعالم دارید، تاکنون تا این ساعت نشده. نسبت به مفاد حکم صادره جداً معترضم 
و تقاضای رسیدگی دارم. ضمناً از آقایانی که اسامی آن ها را در این ورقه نوشتم، 
حاضر فرمایید امانتی نزد بنده است در حضور آقای دادستان تقدیم دارم. 1. نماینده 
سفیر جمهوری دولت آمریکا، 2. سفیر بریتانیا، 3. نماینده سفیر دولت شوروی، 
4. آقای شیخ علی مدرس مقیم خیابان خانی آباد... و بعد از حضور آقایان یک 
ساعت اجازه نطق مرحمت فرمایید و اطفالم را حاضر کنید ببینم و خرده ریز و 
اسبابی در شهربانی کربال دارم آن ها را بخواهید به اطفالم بدهید.« وقتی احمدی 
قلم بر زمین گذاشت نماینده دادستان گفت: انجام تقاضای شما برای مالقات این 
اشخاص مقدور نیست. امانت خود را به ما بدهید. درخواست اجازه نطق وی 
نیز در اثر عدم تطبیق با مقررات و قانون و ضیق وقت ممکن نبود. محکوم گفت: 
»جنازه مرا در قم خاک کنید. سپس اضافه کرد من هیچ دارایی ندارم. بیست سال 
است در یک اتاق کرایه نشین هستم. مردم به من کمک می کنند. مخارج بچه های 
مرا تا اتمام تحصیل باید دولت بپردازد.« شیخ حیدر علی نیاورانی گفت: پرداخت 
خواهد شد. نماینده دادستان پرسید چه کسی پرداخت می کند: قاضی پاسخ داد 
اعانه برای این کار جمع آوری شده است. بعد حکم دیوان کشور مبنی بر اعدام در 
مورد وی اجرا شد. در ساعت 6:2۰ صبح روز 1323/۷/22، بعد از یک ساعت 
جسدش به گورستان منتقل شد. ماجرای اعدام پزشک احمدی و تاریخ دقیق آن 
به جز روزنامه اطالعات در هیچ جایی دیده نشده است. به هرحال احمدی اگرچه 
به قول آقای خلعتبری )وکیل ورثه سردار اسعد( مسئول بود، مافوق های او )مختار، 
راسخ، نیرومند و...( هم مسئول بودند. تا الاقل با صادر کردن یک حکم اعدام 
اندکی از اندوه و کینه آنانی را که یکی از اعضای خانواده شان توسط آن دستگاه 
مخوف، بی گناه مجازات یا به قتل رسیده بودند، بکاهند. اگرچه عدالت در مورد 
احمدی اجرا شد اما در مورد مختار، راسخ و نیرومند که حتماً از نفوذ بیشتری 

برخوردار بودند، این گونه نشد. 

هفته نامه سالمت
شنبــه ها

 از روزنامه فروشی ها بخواهید

 هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در سال(100,000 تومان است. 
برای دریافت هفتگی سالمت )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 90 هزارتومان 
در وجه نشریه سالمت  به شماره کارت 6274121140075714  بانک اقتصاد نوین 

واریز نمایید.
 شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی 
به تلفن 9-22887357 اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره 

اشتراک نزد خود نگه دارید.
 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان مرداد 95 است.

 اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.
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نگاهی به پیشینه  »احمد احمدی« معروف به »پزشک احمدی«

پزشک مخوف 
زندان قصر

 
 قتل عبدالحسین تیمورتاش

 )وزیر دربار رضاشاه(
پزشک احمدی در نظر داشت برای کشتن تیمورتاش از سم استفاده کند، 
به این ترتیب که به جوجه بریان او که از خانه تیمورتاش آورده می شد، مقداری 
سم تزریق کند. پزشک احمدی هرروز به بهانه بازرسی ظرف غذا، غذای 
تیمورتاش را در اتاق رئیس زندان مشاهده می کرد و با سرنگ مقداری زهر 
به جوجه های بریان تزریق می کرد. تیمورتاش از طریق خانواده اش که مبالغی 
به زندانبانان رشوه می دادند و آن ها را به سوی خود متمایل ساخته بودند از 
ماجرای کشتن خود مطلع شده بود، از خوردن غذای مسموم خودداری 
می کرد، او فقط نان وآب می خورد و آب را هم در بطری های سربسته و 

مهروموم شده از خانه برایش می آوردند.
نقشه بعدی مسموم کردن قرص های دارویی تیمورتاش بود که آن هم با شکست 
روبه رو شد. تا این که باالخره داروی مسموم را به زور به وی نوشاندند، پزشک 
احمدی مرتبا به دخمه محل زندان تیمورتاش سرکشی می کرد و می خواست 
بداند کی می میرد، او می خواست هر چه زودتر از مرگ تیمورتاش مطمئن 
شده، گزارش تمام کردن او را به روسای خود بدهد. برای همین بالش 
تیمورتاش را روی دهان او قرار داده و محکم فشار می دهد و در همان 
حالت نگه می دارد. تقالی تیمورتاش هم بی فایده بود تا این که بی حرکت 

شده و برای همیشه چشمانش را می بندد.

قتل فرخی یزدی
فرخی یزدی شاعر و مدیر روزنامه طوفان که به خاطر مبارزات سیاسی اش و 
سرودن اشعار حماسی و انقالبی  در زندان به سر می برد بعد از شنیدن خبر 
ازدواج ولیعهد با فوزیه مصری و قانون مجلس در ایرانی کردن فوزیه به دستور 
رضاشاه در اشعاری عروسی ولیعهد را دارای عواقب ناگواری دانست. رضاشاه 
پس از شنیدن ابیاتی که فرخی سروده بود به شدت عصبانی شده و دستور 
قتل او را صادر کرد. ابتدا قصد بر این بود که فرخی یزدی را مسموم کند و 
دستور این کار نیز صادر شد، اما هر بار پیش از مسموم کردن، زندانیان دیگر 
او را از موضوع باخبر می کردند و فرخی از خوردن غذا خودداری می کرد. 
پس ازآن تصمیم جدید در مورد وی این بود: فرستادن به بیمارستان زندان به 
بهانه معالجه، آن هم شبانگاه به بهانه این که وی به بیماری تیفوس مبتال است 
و این بیماری جان زندانیان را تهدید می کند و بایستی واکسن ضد بیماری 
به وی تزریق کنند. فرخی یزدی را در تاریخ 1318/۷/21 شبانه از زندان به 
مریضخانه بردند . چند روز بعد او را به اتاق مخصوصی که در بیمارستان 
معروف به حمام بود و درواقع قتلگاه وی بود، منتقل کردند. پزشک احمدی 

تنها کسی بود که به اتاق فرخی یزدی رفت وآمد داشت.
روز 1318/۷/25 پزشک احمدی و سرهنگ نیرومند رئیس زندان و جالدهای 
دیگر در اتاق فرخی حضور داشتند . چند نفر او را روی تختخواب خواباندند 
و دست وپایش را محکم گرفتند تا مقاومت نکند . محل این فاجعه در اتاق 
دستشویی مریضخانه زندان پایین بود . پزشک احمدی آستین هایش را باال 
زد . فرخی می خواست نعره بکشد ولی چند نفر دست ها را روی دهان او 
گذاشتند . احمدی سرنگ پر از هوا را به رگ او زد و هوا را در رگش خالی 
کرد . کم کم در حال آن شاعر خفقان پیدا شد به خرخر افتاد ورنگش مثل 

قیر سیاه شد و پس از مدتی تشنج و خفقان بیجان شد.
اتهام قتل دکتر ارانی به پزشک احمدی

» تقی ارانی« که تحصیالت خود را در آلمان به پایان رسانده بود در هنگام 
تحصیالت همراه عده ای دیگر فرقه جمهوری انقالبی ایران را تاسیس کرد. 
در بازگشت به ایران به گروه های طرفدار کمونیست پیوست و با همکاری 
دو تن از همکارانش »ماهنامه دنیا« را منتشر کرد. اما بعد از مدتی اجازه انتشار 
آن را ندادند. پس از گذشت 18 ماه از توقیف ماهنامه دنیا، ارانی دستگیر 
شد و به دفعات زیر شکنجه مورد بازجویی قرار گرفت. بر پایه قانون ضد 
سوسیالیستی،  ارانی به سنگین ترین حکم، یعنی ده سال زندان محکوم شد. 
او چهاردهم بهمن 1318 درنتیجه شکنجه ها و زجر و عذابی که در سیاه چال 
پیش و پس از دادگاه متحمل شد، در زندان درگذشت. دالیل گوناگونی برای 
مرگ او برشمرده اند. بنابر کیفرخواستی که پس از استعفای رضاشاه در سال 
132۰، علیه مختاری،  رئیس پلیس رضاشاه، سرهنگ نیرومند رئیس زندان 
و احمدی، پزشک زندان به دادگاه ارائه شد، ارانی پس از بیماری های شدید 

در زندان جان سپرده بود که ناشی از وضعیت غیرانسانی وی در آنجا بود.
در کتاب خاطرات »علی آوانسیان« هم از پزشک احمدی به عنوان قاتل عده ای 

از زندانیان سیاسی یاد می شود.

 قتل های مهم  پزشک احمدی 

قفسه کتاب

احم�دی قب�ل از آمدن به ته�ران، در مش�هد دوافروش بود 
 و هن�وز هم ب�رادرش دوافروش اس�ت. آن موقع به واس�طه 
دوا  فروش�ی اطالعاتی هم از طبابت داشت ولی در شناختن 
ادویه و اس�تعمال آن ید طوالیی داشت مخصوصا در قسمت 
ادوی�ه س�می. اما وقتی که به خدمت ش�هربانی مش�رف ش�د، 
به ج�ای عم�ل به طباب�ت و ش�فا دادن اش�خاص از بیماری و 

مرگ، با عزرائیل شریک شد



المپیکخبر

خداحافظی فلپس با 27 مدال 
المپیکی

مایکل فلپس، شناگر اسطوره ای آمریکا 
که پیش از شروع بازی های المپیک ریو 
با ۲۲ مدال پرافتخارترین ورزشکار تاریخ 
المپیک بود، در این بازی ها هم ۵ مدال 
دیگر گرفت تا در مجموع با ۲۷ مدال 
مدال   ۴ دهد.  پایان  کارش  به  المپیکی 
طال و یک نقره در بازی های المپیک ریو 
رکورد این شناگر اسطوره ای را جاودانه 
کرد. فلپس با ۲۲ طال، ۳ نقره و ۲ برنز 

از دنیای حرفه ا ی کنار رفت.

ایران پاک است
رامین طباطبایی، سخنگوی ستاد نادوی 
ایران اطمینان داد ورزشکاران ایران در 
که  طباطبایی  نیستند.  دوپینگی  المپیک 
به همراه کاروان ایران به ریو رفته، گفته 
است:  »تا این لحظه خوشبختانه گزارشی 
مبنی بر مثبت بودن تست دوپینگ کاروان 
ایران در بازی ها ارائه نشده است. کاروان 
پاک و سالمی را تا هفتمین روز بازی های 
المپیک پشت سر گذاشتیم. تالش ما بر این 
بود که بتوانیم کاروان سالم و پاکی را در  
المپیک ریو داشته باشیم  که تاکنون به 
این هدف دست پیاده کرده ایم. امیدوارم 
تا پایان بازی ها، این روند ادامه  داشته 
باشد و شاهد کاروانی پاک و عاری از 
دوپینگ در این دوره از المپیک باشیم.«

زورآوند: در المپیک نتیجه 
خوبی گرفتم

حمیدرضا زورآروند از این که توانسته 
مسابقات پیاده روی المپیک را به پایان 
برساند، خوشحال است. او که در این ماده 
پنجاه و چهارم شد، می گوید: »من اولین 
ایرانی  هستم که در این ماده از خط پایان 
می گذرم و به نظرم نتیجه خوبی گرفتم. 
بعد از من ۲0 نفر دیگر حضور داشتند 
که دیرتر از من از خط پایان گذشتند. 
است  موفقیت  یک  خودش  برای   این 
چر ا که ما در گذشته حتی نمی توانستیم 
از خط پایان بگذریم. با توجه به زحماتی 
که کشیدم، انتظارم بیشتر از این ها بود. 
بدن من خیلی در شرایط مسابقه نبود و 
حتی ترس از حذف شدن هم داشتم. 
اگر بیشتر حمایت شوم، می توانم جز 10 
نفر اول هم باشم.« محمد ارزنده، دیگر 
دوومیدانی  مسابقات  در  ایران  نماینده 
المپیک بود. او در پرش طول نتوانست 
از گروهش صعود کند. احسان  حدادی 
و محمود صمیمی در پرتاب دیسک و 
لیال رجبی در پرتاب وزنه هم شرایط 

او را داشتند.

مسی به تیم ملی آرژانتین 
بازگشت

کرد  تایید  آرژانتین  فوتبال  فدراسیون 
بر  مبنی  خود  تصمیم  از  مسی  لیونل 
خداحافظی از تیم ملی منصرف شد و به 
تیم ملی بازگشته است. بعد از شکست 
آرژانتین برابر شیلی در فینال کوپاآمه ریکا 
مسی در تصمیمی احساسی اعالم کرد از 
تیم ملی کشورش خداحافظی کرده است. 
هواداران  نگرانی  باعث  موضوع  این 
تیم ملی این کشور شد. پس از اعالم 
سرمربی جدید آرژانتین و دخالت افراد 
مسئول، لیونل مسی موافقت خود را با 
بازگشت به تیم ملی آرژانتین اعالم کرد 
تا بتواند در دو بازی حساس در انتخابی 
ملی کشورش  تیم  جام جهانی روسیه 

را همراهی کند.

شکست روستف با گل به 
خودی عزت اللهی

هفته سوم لیگ روسیه با دیدار تیم های 
زنیت سن پترزبورگ و روستف آغاز 
شد که زنیت میزبان توانست باخت را 
پیروز  با برد عوض کند و سه بر دو 
گل  با  دیدار  این  نخست  نیمه  شود. 
های دمتری پولوز در دقایق 8 و 1۴ به 
سود روستف به پایان رسید. در دقایق 
پایانی این بازی روستف همچون بازی 

گذشته 10 نفره شد.
در این بازی با شروع نیمه دوم سعید 
جولیانو  آمد.  میدان  به  عزت اللهی 
بازیکن زنیت از روی نقطه پنالتی در 
کرد.  باز  را  مهمان  دروازه   ۵0 دقیقه 
در ادامه عزت اللهی به اشتباه در دقیقه 
۷۲ دروازه تیم خود را باز کرد و بازی 
پایانی  دقایق  در  زنیت  شد.  مساوی 
بازی گل سوم را نیز به ثمر رساند و 
پیروز شد. روستف با چهار امتیاز در 

جایگاه پنجم قراردارد.

گل تساوی قوچان نژاد 
برای هیرنوین

هیرنوین با وجود گل مهاجم ایرانی اش 
برابر اوترخت متوقف شد. هفته دوم 
لیگ یک هلند جمعه شب برگزار شد. در 
تنها بازی این شب هیرنوین به مصاف 
اوترخت رفت که این دیدار با تساوی 
اسلگویر  ابتدا  رسید.  پایان  به    ۲-۲
در  اما  زد  گل  میزبان  هیرنوین  برای 
 ادامه دوبار دروازه این تیم در دقایق 
۳۳ و ۳۵ توسط هامر و رامسالر باز 
ترکیب  در  که  نژاد  قوچان  شد. رضا 
اصلی تیم میزبان حضور داشت توانست 
ثمر به  را  تساوی  گل   69 دقیقه   در 

برساند.
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لیال رجبی: مهاجرشجاعی به خودش هم بی غیرت می گوید؟
لیال رجبی اولین ورزشکار ایرانی نیست که در بازی های المپیک ریو نتیجه نمی گیرد اما اولین نفری است در پخش 
زنده برنامه تلویزیونی به او توهین می شود. رجبی تنها نماینده زن ایران در  دوومیدانی المپیک بود و قبل از این که 
به ریو برود و در پرتاب وزنه مسابقه بدهد، بارها از این که نه مربی دارد و نه تمرینات او برای کسی مهم است، 
گالیه کرده بود. او به تنهایی با همسرش پیمان رجبی، از دونده های سابق تیم ملی و مربی بدنسازی تمرین می کرد. 
عصر جمعه زمانی که پرتاب های رجبی به 1۷ متر نرسید و او از مقدماتی صعود نکرد، احسان مهاجرشجاعی از 
دونده های نیمه استقامت سابق ایران در برنامه زنده او را به بی غیرتی متهم کرد.رجبی دیروز جواب این اتهام را 
داد: »احسان مهاجر شجاعی در یک برنامه تلویزیونی و جلوی چشم ۷0 میلیون ایرانی، مرا متهم به بی غیرتی کرده 
است در حالی که من در این 8 سالی که در ایران هستم )اصلیت رجبی بالروس است(، افتخارات بیشتری نسبت 
به احسان مهاجر کسب کرده ام. همیشه تالش کرده ام که پرچم ایران را باال ببرم؛ چه با مربی، چه بی مربی. چه با 
امکانات یا بی امکانات. خود احسان، در المپیک ۲008پکن، پنجاهم شد، آیا فکر می کند با این نتیجه خودش هم بی غیرت است؟ او اگر به خودش بی غیرت 

نمی گوید پس چطور می تواند جلوی همه مردم به من توهین کند؟ من همیشه ایران را کشور خودم دانسته ام و کم نگذاشته ام. «

احسان حدادی: من بدترین نتیجه کاروان را گرفتم
احسان حدادی همه را شوکه کرد. او که در بازی های المپیک لندن به مدال نقره و اولین مدال تاریخ دوومیدانی 
پرتاب  فینال  در  را  او  داشتند حداقل  انتظار  بار در حالی که همه  این  بود،  المپیک رسیده  بازی های  در  ایران 
 دیسک ببینند، خیلی زود از دور مسابقات حذف شد. او با پرتاب 60 متری و 1۵ سانتی متری در بین ۳۵ پرتابگر 
بیست و چهارم شد و کنار رفت. محمود صمیمی هم دیگر نماینده ایران در این ماده بود و او هم از گروهش صعود 
نکرد اما با هزینه هایی که ورزش ایران برای حدادی کرده بود و اردوهایی خارجی که او داشت، شرایط این دو قابل 
مقایسه نبود. حدادی بعد از شکست هم حرف های عجیبی زد: »خیلی بد بودم ولی شرمنده کسی نیستم.« او که یک 
روز قبل از شروع مسابقه اش مدعی شده بود که مصدوم است، حاال گفته: »من ماه ها با درد تمرین کردم. هارتنیگ 
قهرمان لندن هم به دلیل مصدومیت صعود نکرد. در رشته ما مصدومیت خیلی تاثیر دارد. من هر کاری که باید 
می کردم، انجام دادم. هفته ای سه بار و هر بار 6۵ آمپول می زدم و درد می کشیدم و گریه می کردم. این بهانه نیست. من 

ضعیف ترین نتیجه را گرفتم. من شرمنده هیچ کس نیستم چرا که همه تالشم را انجام دادم. به نظرم در المپیک هیچ ورزشکاری به اندازه من به خاطر مصدومیت 
درد نکشیده. فقط می توانم بگویم ببخشید. از همه آنهایی که با مدال من در لندن خوشحال شدند، معذرت می خواهم. من بدترین نتیجه کاروان را گرفتم.«

کیانوش رستمی فقط مدال نگرفت، فقط  سپید: 
قهرمان نشد بلکه رکورد 16 ساله دیماس را هم 
شکست، دیماسی که به اسطوره وزنه برداری یونانی ها 

معروف بود.  
رستمی وزنه بردار دسته 8۵ کیلوگرم جمعه شب 
اولین مدال کاروان ایران را گرفت، مدالی که طال 
بود. او با ثبت رکورد ۳96 کیلوگرم در مجموع دو 
حرکت قهرمان شد. رستمی در یک ضرب 1۷9 
کیلوگرم و در دوضرب ۲1۷ کیلوگرم را ثبت کرد 
و رکورد دار دوضرب  و مجموع المپیک شد. رکورد 
قبلی المپیک متعلق به پیروس دیماس از یونان بود که 
در المپیک ۲000 سیدنی به ثبت رسانده بود. رکورد 
این وزنه بردار در همین مسابقات سه بار شکسته 
شد که پس از وزنه برداران چینی و رومانی، رستمی 
رکوردش را به نام ثبت کرد. رکورد مجموع المپیک 
نیز ۳9۴ کیلوگرم بود که آندری ریباکو از بالروس 
آن را در سال ۲008ثبت کرده بود و رستمی آن را 

دو کیلوگرم ارتقا داد.
رستمی این مدال را به شهدای مدافع حرم تقدیم 
کرد. او بعد از قهرمانی در جمع خبرنگاران گفت: 

»من خیلی سختی کشیدم و خدا را شکر که توانستم 
مدال المپیک بگیرم. من در بدترین شرایط و تنها 
تمرین کردم. خیلی سختی کشیدم. خدا را شکر مدال 
طال گرفتم و نگذاشتم خون شهیدان پایمال شود. 
ایرانی ها باید همیشه نشان دهند که می توانند موفق 
شوند. مدالم را به شهدای مدافع حرم تقدیم می کنم و 
خوشحالم که توانستم به تنهایی و با مربیگری خودم 
رکورد دنیا و المپیک را تغییر دهم و به مدال طال 
برسم.« کیانوش رستمی در ماه ها و حتی سال های 
گذشته بدون مربی تمرین کرده بود. او در المپیک 
موقع وزنه زدن هم بدون مربی بود. به نظر می رسید 
علی مرادی، رئیس فدراسیون به او روحیه می داد و 
وزنه هایش را با کمک خود رستمی تعیین می کرد اما 
خود او می گوید: » من به خوبی تمرین کرده بودم 
و آرامش داشتم. من خودم کار خودم را مدیریت 
کردم. هیچ کس من را کوچ نکرد. با برنامه خودم 
تمرین کردم با همین برنامه های خودم بود که توانستم 

رکورد جهان و المپیک را جابه جا کنم.«
نداشتن مربی شاید دلیلی شده بود تا در رقابت با 
وزنه بردار چینی همه نگران وضعیت رستمی شوند 

به خصوص این که در بازی های آسیایی رقابت 
این دو به شکست رستمی منجر شده بود. اما این 
بار این رستمی بود که با زدن وزنه بیشتر همه را 
غافلگیر کرد: »همه فکر می کردند مثل بازی های 
آسیایی من طال را از دست می دهم. در بازی های 
آسیایی من نمی دانستم که این وزنه بردار چینی در 
لیست مانده،  اگر می دانستم مسلما در اینچئون هم 
وزنه را باالی سر می بردم. من به راحتی نمی گذارم 

که مدال را از دست بدهم.«
 او درباره لحظه هایی که با وزنه بردار چینی رقابت 
می کرد، می گوید: »به هیچ چیزی فکر نمی کردم. وقتی 
که وزنه بردار چینی برای زدن وزنه ۲1۷ کیلوگرم 
روی تخته آمد، با خودم گفتم که خدا کند این 
وزنه را بزند. اگر دروغ بگویم، خدا کورم کند! زیرا 
اگر ۲1۷ کیلوگرم را نمی زد، این مدال به دل من 
نمی نشست. همه وزنه برداران زحمت می کشند و 
تنها کیانوش رستمی نیست که برای گرفتن مدال 
زحمت کشیده باشد اما خدا را شکر ما ایرانی ها 
به چیزی که الیقش بودیم رسیدیم. هرگز به این 
فکر نمی کردم که قهرمانی ام قطعی است. در مسابقه 

شرایط خیلی تغییر می کند. وزنه ها باال و پایین می رود. 
وضعیت بدن ورزشکاران عوض می شود. من بار 
اول نتوانستم وزنه ۲1۵ کیلوگرمی را بزنم این در 
حالی بود که توانایی بدنی را داشتم و فقط ذهنم 
آماده نبود. ذهنم را درست کردم و وزنه را زدم. با 
توجه به شرایطی که پیش آمد فرصت بیشتری نداشتم 
وگرنه به رکورد دو ضرب جهان حمله می کردم.«

رستمی برنامه هایی را که برای آماده شدن خودش 
داشته، تایید می کند: »من برنامه تمرینی ام را به خوبی 
جلو بردم و توانستم به وزنه های خوبی برسم و دو 
ماه قبل از المپیک رکورد جهان را شکستم. االن هم 

توانستم دوباره رکوردشکنی داشته باشم.«
نتایج دسته 85 کیلوگرم:

1-کیانوش رستمی از ایران با رکورد 1۷9 یک ضرب، 
۲1۷ دوضرب  و مجموع ۳96 کیلوگرم )مدال طال(
۲-تیان تائو از چین با رکورد 1۷8 یک ضرب، ۲1۷ 

دوضرب  و مجموع ۳9۵ کیلوگرم )مدال نقره(
۳-گابریال سینکرایا از رومانی با رکورد 1۷۳ یک 
مجموع ۳90کیلوگرم  و  دوضرب   ضرب، ۲1۷ 

)مدال برنز(

کیانوش رستمی همه چیز را با هم به دست آورد

 هم  رکورد   و
  هم  طلسم

 مدال نگرفتن را  شکست

ایسنا: فرزان عاشورزاده می گوید در اوج آمادگی به سر می برد و از 
نظر جسمی و ذهنی آماده حضور در المپیک است.

تکواندوکار وزن ۵8- کیلوگرم تیم ملی که اولین نماینده تکواندو ایران 
در المپیک است و عصر سه شنبه مبارزه خود را آغاز می کند، می گوید: 
»برای هدفمان سخت تالش کرده ایم. امیدوارم مزد زحمات را بگیریم 
و المپیک روز همه ما باشد. من روی دو حریفی که مشخص است 
برنامه ریزی و کامل آنها را آنالیز کرده ام. در دور اول با نماینده مراکش 

مبارزه دارم و در دور دوم به مصاف برنده اسپانیا و چین می روم. دور 
اول را می خواهم با اقتدار شروع کنم و در دور دوم کاری به مراتب 
سخت تر خواهم داشت با هر دو حریف چین و اسپانیا پیش از این 
مبارزه کردم و آنها را شکست داده ام.«  اما المپیک المپیک است و 
سختی های خودش را دارد: »اینجا میدان المپیک است و شرایط متفاوت، 
پس نباید هیچ کس را دست کم گرفت. بعد از دور دوم رقبایم هنوز 
مشخص نیستند،  اما از هر 1۵ تکواندوکاری که در المپیک در وزن من 

حضور دارند، اطالعات کافی را کسب کرده ام. من تجربه های خوبی 
در تکواندو دارم و از این تجربه ها استفاده خواهم کرد. این تجربه ها 
کمک می کند تا زمانی که امتیاز با من است مبارزه را کنترل کنم و در 
زمانی که حریف از من پیش است حمله کرده و امتیاز بگیرم. در این 
چند سال اخیر باخت کمی داشتم اما تمام آن شکست ها به برطرف 
کردن نقاط ضعفم کمک می کند. انگیزه زیادی دارم و مدال هایی که 

گرفتم انگیزه من را چند برابر می کند.«

فرزان عاشورزاده: در اوج آمادگی هستم
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بررسی تشریحی سواالت اطفال )پرانترنی اسفند 94(
برای آزمون  آماده شوید»83«

123  تمام موارد زير از علل تشنج در اتاق زايمان است، جز: 
)دانشگاه کرمان(

الف( آنوکسي شديد
ب( محروميت از دارو

ج( تزريق ماده بي حسي به پوست سر نوزاد
د( ناهنجاري هاي مادرزادي مغز

 پاسخ: ب
 توضیح: تشنجي که در اتاق زايمان رخ مي دهد به سه 
علت زير است: الف( تزريق مستقيم داروي بي حسي موضعي به 
پوست سر جنين که با براديكاردي گذرا و ميدرياز ثابت همراه 
است، ب( آنوکسي شديد، ج( مالفورماسيون هاي مادرزادي مغز.

118  کودك 5 ساله اي که دچار تغيير رنگ واضح ادرار شده است، 
در سابقه قبلي 14 روز قبل دچار گلودرد بوده و در حال 
حاضر حجم ادرار کاهش يافته و در معاينه فشارخون باال و ادم 
پري اربيت و اندام تحتاني وجود دارد. در آزمايشات C3 سرم پايين 

است. کدام تشخيص محتمل تر است؟ )دانشگاه کرمان(
الف( هنوخ شوئن الين

ب( گلومرولونفريت بعد از عفونت استرپتوکوکي
ج( لوپوس اريتماتوز سيستميك

IgA د( نفروپاتي
 پاسخ: ب

 توضیح: PSGN اغلب در افراد 12-2 ساله ديده مي شود و 
در جنس مذکر شايع تر است. هماچوري Gross و فشارخون باال از 
تظاهرات اصلي آن هستند. در PSGN، ميزان C3 سرم پايين است. 
PSGN بيماري نسبتا خوش خيمي در کودکان است. در موارد تيپيك 
هماچوري Gross، پروتئين اوري و ادم با سرعت )ظرف 10-5 روز( 
کاهش مي يابند. هماچوري ميكروسكوپيك ممكن است تا چند ماه يا 
حتي تا چند سال باقي بماند. درمان اختصاصي براي PSGN شامل 
محدوديت سديم رژيم غذايي، ديورتيك ها و داروهاي ضدفشارخون 

در صورت نياز است.

124  نوزاد ترمي با وزن 3 کيلوگرم به روش سزارين متولد 
شده است. در بررسي اوليه تعداد تنفس 75 در دقيقه، 
رترکشن بين دنده اي خفيف و سيانوز مختصر دارد که با اکسيژن 
35 درصد سيانوز برطرف مي شود. در راديوگرافي ريه، برجستگي 
مختصر عروق ناف ريه و پرهوايي خفيف به همراه مختصري 
پلورال افيوژن ديده مي شود. کدام يك از تشخيص هاي زير مطرح 

است؟ )دانشگاه کرمان(
الف( بيماري غشاء هيالن
ب( آسپيراسيون مكونيوم

ج( پنوموني باکتريال
د( تاکي پنه گذراي نوزادي

 پاسخ: د
)TTN( توضیح: تاكي پنه گذراي نوزادان 

يكي از مواردي که همواره در سؤاالت اطفال به آن تأکيد می شود، 
افتراق تاکي پنه گذراي نوزادي از بيماري هيالين مامبران است. 
نكاتي که به تشخيص اين دو کمك مي کند به قرار زير هستند:

ديده  پره ماچور  کودکان  در  اغلب  مامبران  هيالين  بيماري  1ـ 
مي شود در صورتي که تاکي پنه گذراي نوزادان اغلب در نوزادان 
ترمي ديده مي شود که با عمل سزارين و بدون دردهاي زايماني 

متولد شده اند. 
2ـ عالئم ديسترس تنفسي و تراشه در بيماري تاکي پنه گذراي 
نوزادان خفيف تر از بيماري هيالين مامبران است و خود به خود 

و بدون درمان بهبود مي يابد.
3ـ تاکي پنه گذراي نوزادي يك بيماري Self-limited است که 
 grunting با تاکي پنه، رتراکسيون خفيف قفسه صدري، گاهی
خفيف و معموال بدون نشانه هاي ديسترس تنفسي شديد تظاهر 
مي يابد. اگر سيانوز وجود داشته باشد با اکسيژن 40ـ30 درصد 

بهبود مي يابد.
4ـ نوزادان مادران ديابتي و همچنين نوزاداني که به دليل عبور 
داروهاي ضددرد از جفت حرکات تنفسي ضعيف دارند نيز در 

معرض خطر هستند.
5ـ Chest X Ray در تاکي پنه گذراي نوزادان موارد زير را 

نشان مي دهد:
 Prominent central الف( خطوط برجسته عروق مرکزي

vascular marking
Fluid in the lung fissures ب( تجمع مايع در فيشرهاي ريوي

Small pleural effusion ج( پلورال افيوژن اندك
.Overaeration د( پرهوايي

به  زانوي چپ  آرتريت  علت  به  ساله اي   8 بچه  پسر    127
درمانگاه ارجاع مي شود. شرح حال سابقه عفونت تنفسي 
ويروسي را 2 هفته قبل مي دهد. در معاينه پورپوراي قابل لمس 
در ساق پاها و تندرنس شكمي دارد. در آزمايشات لكوسيتوز، 
ESR باال پالکت طبيعي و هماچوريا دارد. بهترين اقدام کدام 

است؟ )دانشگاه کرمان(
الف( ارجاع به ارتوپد جهت بررسي آرتريت

ب( تجويز کورتيكو استروئيد خوراکي
ج( انجام گرافي زانو
د( سونوگرافي کليه

 پاسخ: ب
 توضیح: پورپوراي هنوخ شوئن الين 

واسكوليت  شايع ترين   )HSP( الين  شوئن  هنوخ  پورپورای 
سيستميك در اطفال است. عالمت کاراکتريستيك آن، پورپورای 
IgA رسوب می کند.  غالبا  اين ضايعات  قابل لمس است. در 
تحتانی  اندام  در  و  کمر  باسن،  روی  لمس  قابل  پورپوراهای 
ظاهر مي شوند. در 80 درصد مبتاليان، آرتريت وجود دارد که 
بيشتر در  بيماری  اين  پا و زانوها را گرفتار می کند.  بيشتر مچ 

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

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

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

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

درمان طوالني تري دارد.«

126  کودکي به دنبال گزش زنبور دچار آنافيالکسي شده است. 
بهترين اقدام کدام است؟ )دانشگاه کرمان(

الف( کورتيكو استروئيد وريدي 
ب( مايعات وريدي با حجم باال

ج( اپي نفرين عضالني
د( سالبوتامول استنشاقي

 پاسخ: ج
 توضیح: آنافيالکسي يك اورژانس پزشكي است و اپي نفرين 

عضالني اساس درمان آن.

پارك زمين  بازي کردن در  128  کودك 3 ساله اي در حين 
مي خورد و دچار زخم ساق پا مي شود. سابقه واکسيناسيون 
وي کامل است. بعد از شست وشوي زخم جهت پيشگيري از 

کزاز کدام گزينه مناسب است؟ )دانشگاه کرمان(
الف( تجويز يك دوز ايمنوگلوبولين به تنهايي

ب( تجويز يك دوز ايمنوگلوبولين و يك دوز واکسن
ج( تجويز يك دوز ايمنوگلوبولين و آنتي بيوتيك خوراکي

د( اقدام خاصي نياز نيست.
 پاسخ: د

 توضیح: جدول زير

130  پسر 7 ساله اي با شكايت تب باال )T= 39(، گلودرد و 
سردرد مراجعه کرده است. عالئم کوريزا ندارد و در معاينه 
براي  آنتي ژني سريع  است و تست  اگزوداتيو مشهود  فارنژيت 
استرپتوکوك مثبت است. کدام يك از درمان هاي ذيل را توصيه 

نمي کنيد؟ )دانشگاه کرمان(
الف( پني سيلين خوراکي

ب( سفكسيم
ج( آزيترومايسين

د( سفالكسين
 پاسخ: ب

 توضیح: جدول زير

انتروبيوس  درمان  در  ذيل  درمان هاي  از  کدام يك    129
ورميوکوالريس توصيه نمي شود؟ )دانشگاه کرمان(

الف( آلبندازول
ب( مبندازول

ج( مترونيدازول
د( پيرانتل پاموات

 پاسخ: ج
 توضیح: کرمك در اثر آنتروبيوس ورميكوالريس ايجاد 
مي شود. شايع ترين عالئم، خارش شبانه آنال و بي خوابي است. 
تخم هاي جمع آوري شده به کمك چسب هاي سلفون در هنگام 
صبح از روي مقعد و مشاهده آن در زير ميكروسكوپ روش 
تشخيص است. داروي انتخابي پيرانتل پاموات يا منبدازول است 
که به شكل Single dose تجويز مي شود. درمان تمامي افراد 

خانواده بايد به صورت همزمان انجام شود.

119  کدام يك از تغييرات ذيل را در ECG کودك با هيپوکالمي 
انتظار داريد؟ )دانشگاه کرمان(

Flattened T wave )الف
Increased P-R Interval )ب
Prolonged QT Interval )ج

ST segment elevation )د
 پاسخ: الف

 توضیح: 
هیپوكالمي: تغييرات ECA هيپوکالمي عبارتند از:

T 1- صاف شدن موج
2- نزول قطعه ST و ايجاد شدن موج U بين موج T )اگر هنوز 

P قابل مشاهده باشد( و موج
3- امكان دارد فيبريالسيون بطني و Tovsades de point روي دهد.

هیپركالمي: تغييرات ECG هيپرکالمي عبارتند از:
T -1 نوك تيز

P-Z 2- افزايش فاصله
3- موج P صاف و QRS پهن

4- فيبريالسيون و آسيستول

120  نحوه توارث کدام يك از بيماري هاي زير صحيح است؟ 
)دانشگاه کرمان(

الف( هموفيلي A: اتوزومال مغلوب
ب( بيماري سيستيك فيبروزيس: اتوزومال غالب

ج( بيماري مارفان: اتوزومال مغلوب
د( بيماري نوروفيبروماتوز: اتوزومال غالب

 پاسخ: د
 توضیح: 

1- هموفيلي A: توارث وابسته به X مغلوب
2- بيماري فيبروز کيستيك اتوزومال مغلوب

3- بيماري مارفان اتوزومال غالب
4- نوروفيبروماتوز I و II اتوزومال غالب

125  پسر بچه 10 ساله اي به علت آبسه ريه بستري است. در 
شرح حال وي سابقه پنوموني و آدنوپاتي هاي مكرر را 
از دوران شيرخوارگي مي دهد. در معاينه تب، آدنوپاتي گردني، 
هپاتواسپلنومگالي دارد. در آزمايشات لكوسيتوز متوسط، آنمي، 
ESR باال دارد. ميزان ايمنوگلوبولين ها افزايش يافته است. در 
فلوستيومتري دي هيدرورودامين کاهش يافته است. کدام تشخيص 

مطرح است؟ )دانشگاه کرمان(
Chronic granulomatous disease )CGD( )الف

Leukocyte adhesion deficiency )LAD( )ب
Common variable immunodeficiency )CVID( )ج

 Combind immunodeficiency disease )د
 پاسخ: الف

 توضیح: بيماري گرانولوماتوز مزمن )CGD( يك اختالل 
در فاگوسيتوز نوتروفيل هاست که با موارد زير مشخص می شود:
منفي  گرم  باکتري  اورئوس،  استافيلوکوك  با  عفونت  الف( 
و  فوميگاتوس  )آسپرژيلوس  قارچ ها  )بورخولدريا(،  روده اي 

کانديدا آلبيكانس(
انسداد  باعث  است  ممكن  که  بزرگ  گرانولوم هاي  ايجاد  ب( 

پيلور يا حالب شوند.
ج( هيپرگاماگلوبولينمي، لنفادنوپاتي، هپاتواسپلنومگالي، آبسه و 

اسهال مزمن
 Nitroblue tetrazolium تست  کمك  به  تشخيص  د( 

)NBT( است.
توجه: تست نيتروبلوتترازوليوم )NBT( و دي هيدرورودامين 
برده مي شوند.  کار  به   CGD  DHR( 123(براي تشخيص 
مبتاليان به بيماري CGD در تست NBT هيچ گونه نوتروفيل 
DHR هم فلورسانس حاصله  آبي رنگي ندارند و در تست 

اندك است.

کـامران  احمـدی

121  در مسموميت با کدام يك از عوامل زير شارکول به عنوان 
درمان کننده است؟ )دانشگاه کرمان(
الف( مسموميت با هيدروکربن هاي هالوژنه

ب( مسموميت الكل
ج( مسموميت با فني توئين و فنوباربيتال

د( مسموميت با آهن
 پاسخ: ج

 توضیح: شارکول در برابر مواد سوزاننده، هيدروکربن ها، 
فلزات سنگين )آرسنيك، سرب، جيوه، آهن، ليتيوم(، گليكول ها 

و ترکيبات محلول در آب، بي تأثير است.

122  کدام يك از جمالت زير در مورد ايكتر به دليل شير مادر 
صحيح است؟ )دانشگاه کرمان( 

الف( اين نوع ايكتر همراه با افزايش بيلي روبين مستقيم است.
ب( معموال بيلي روبين توتال به باالتر از mg/dl 20 مي رسد.

ج( معموال در هفته اول تا دوم ديده مي شود.
د( درمان آن قطع شير مادر براي يك هفته است.

 پاسخ: ج
 توضیح: تغذيه با شير مادر ممكن است با هيپربيلي روبينمي 
نشانه اي  اينكه  بدون  زندگي،  دوم  تا  اول  هفته  در  غيرکنژوگه 
از  ندرت  به  بيلي روبينمي  باشد.  همراه  شود،  ديده  هموليز   از 
mg/dl 20 تجاوز مي کند. قطع تغذيه با شير مادر به مدت 1-2 
روز، سطح بيلي روبين را به سرعت پايين مي آورد. اگر هموليز 
موجود نباشد، تشخيص زردي فيزيولوژيك يا زردي ناشي از 

شير مادر مطرح مي شود.

131  کدام يك از موارد ذيل انديكاسيون بستري در کودك مبتال 
به پنوموني نيست؟ )دانشگاه کرمان(

الف( شيرخوار 4 ماهه
ب( پسر 3 ساله با لوسمي لنفوبالستيك حاد

ج( دختر 5 ساله با دهيدراسيون 10 درصد
د( شيرخوار 9 ماهه با O2 Sat = 93% در هواي اتاق

 پاسخ: د
 توضیح: 

انديكاسیون هاي بستري در پنوموني: درمان پنوموني ترکيبي از درمان 
حمايتي و درمان اختصاصي است. انديكاسيون هاي بستري در بيمارستان 
عبارتند از: هيپوکسمي، عدم توانايي در حفظ هيدراسيون کافي، ديسترس 
تنفسي متوسط تا شديد. همچنين در شيرخواران زير 6 ماهه مشكوك 
به پنوموني باکتريال به ويژه شك به يك عامل پاتوژن قوي )مثل 
استافيلوکوك اورئوس مقاوم به متي سيلين( يا عدم توانايي خانواده 
براي مراقبت از کودك نيز بايد بستري را در بيمارستان در نظر گرفت.



 شیرین میرزازاده

در گذشته، بیماری های کشنده و پیچیده ای نظیر سرطان 
با ترکیبات کوچک مولکولی درمان می شدند که قدرت 
اتصال اختصاصی به سلول هدف را نداشتند. اثربخشی 
غیراختصاصی آنها در کنار الگوی مصرف با دوزهای 
درمانی متعدد و نیز اثرات سیستمیک، عوارض ناخواسته 
آنها را تشدید و تمایل و پذیرش بیمار به ادامه درمان را کم 
کرده بود. اخیرا، درمان های بیولوژیک نظیر ایمونوتراپی 
سرطان، با بهره گیری از منابع درمانی موجود-سیستم 
ایمنی بدن خود بیمار- این محدودیت ها را کنار زده تا 
بتواند پاسخ درمانی پایدار و اختصاصی تری ایجاد کند. 
شیفت از داروهای متشکل از مولکول های کوچک به 
ترکیبات پیچیده بیولوژیک، در نتیجه شناخت بهتر و 
دقیق تر بیماری های کشنده و دستیابی به تکنیک های 
درمانی پیشرفته حاصل شده که به واقع، انقالبی در 

عرصه سالمت بوده است. 
معموال در عرصه آزمایشگاهی و تحقیقاتی، دوزاژ 
باالیی برای داروها پیشنهاد می شود. برای وارد کردن 
این مولکول های تحقیقاتی در عرصه مطالعات بالینی 
و تحقیقات دارویی، تعدیل سازی های متوالی روی 
آنها انجام می شود تا بتوانند در عرصه صنعت نیز از 
خواص درمانی آنها نهایت استفاده را ببرند. از آنجا 
که تحقیقات به طور فزاینده ای بر مولکول های پیچیده 
و درمان هدفمندتر بیماری ها متمرکزند، شرکت های 
داروسازی دریافته اند که برای دست یافتن به درمان های 
منحصر به هر بیمار، به درجه باالتری از تخصص و 
تجربه نیاز دارند. در واقع، برای هر شرکت دارویی 
بسیار دشوار شده که تمام عوامل ضروری برای رسیدن 
به موفقیت قطعی را یکجا و یک تنه فراهم آورد. برای 
رفع این نیاز، رقبای بزرگ تری در عرصه تکنولوژی و 
به ویژه در مراحل آغازین تحقیقات وارد شدند؛ جایی 
که حداکثر ابداع و نوآوری در سال های اخیر متمرکز 
است. بر همین اساس، مدل تازه ای از بخش های تحقیق 
و توسعه محصول)R&D( تعریف شد. در بسیاری از 
مدل های در اندازه کوچک و متوسط، تمرکز بخش 

قدرت  و  است  اختصاصی  بسیار  توسعه،  و  تحقیق 
آزادی عمل و تصمیم گیری، به ویژه در مراحل اولیه 
بیوفارما گالنا  خوب،  مثال  یک  دارد.  وجود   تحقیق 
تحقیقاتی  )Galena Biopharma(، یک سازمان 
متمرکز بر ایمونوتراپی های سرطان است)تراستوزوماب 
که برای درمان بدخیمی پستان HER2 مثبت تجویز 
می شود(. شرکت دیگر دارای بخش تحقیق و توسعه 
فارما اینیت  تخصصی،  زمینه  یک  بر  متمرکز   قوی 
بریستول  با  اخیرا  که  است   )Innate Pharma(
تولید  تکنولوژی  روی  مطالعه  در  اسکوئیب  مایر 
لیریلوماب)Lirilumab( در چهار مطالعه بالینی فاز2 
در اندیکاسیون های مختلف درمان بدخیمی ها از جمله 

مونوتراپی لوکمی میلوئید حاد شریک شده است.
برخی از این مراکز تحقیقاتی کوچک و متوسط، 
مدل تجاری خود را حول محور ارائه سرویس های 
برند  تکنولوژی های  دارای  به شرکت های  تحقیقاتی 

و در انحصار تعریف کرده اند. یکی از این نمونه ها، 
ارائه  در  که  است   )Abzena(آبزنا انگلیسی  گروه 
طیف وسیعی از سرویس های تکمیلی و تکنولوژی 
به شرکت های تحقیقات محور برای به حد مطلوب 
و  آنتی بادی ها  درمانی،  پروتئین های  توسعه  رساندن 
این  است.  بوده  موفق  آنتی بادی-دارو  کونژوگه های 
فرموالسیون،  زمینه  در  فعال  شرکت شامل 4 بخش 
غربالگری، ساخت و دستکاری شیمیایی است. مثال 
در  که  است   )Lonza( لونزا  شرکت  دیگر،  خوب 
تولید و توسعه مولکول های کوچک و نیز در تولید و 
ساخت محصول تخصص دارد. شرکت های دیگر بر 
تولید تکنولوژی هایی که می توانند در انحصار رقبای 
بزرگ تر باشد، متمرکز هستند؛ به ویژه در زمینه داروهایی 
که درمراحل انتهایی مطالعات بالینی قرار دارند. این 
نوع ارائه خارج از سیستم، محور اصلی برای تعداد 
قابل توجهی از سازمان های با ابعاد کوچک و متوسط 

بیوتک آدورو  گفته، شرکت  این  مثال خوب   است. 
)Aduro Biotech( است که از باکتری های لیستریا 
مونوسیتوژن برای مقاصد درمانی و تحریک هدفمند 
پاسخ دهی سیستم ایمنی برای آنتی ژن های تومورهای 
خاصی بهره می برد. امتیاز جهانی این تکنولوژی برای 
اختیار شرکت  در  پروستات،  ریه و  بدخیمی  درمان 
جانسن بیوتک)Janssen Biotech( قرار دارد. در 
شرایطی که بسیاری از شرکت های کوچک تر نوآور 
برای  بزرگ،  شرکت های  از  بسیاری  می کنند،  رشد 
می کنند. دالیل  رقابت تالش  در عرصه  ماندن  باقی 
متعددی برای این وضعیت وجود دارد، چراکه حتی 
از این شرکت های کوچک عقب هستند. افزایش فشار 
دولت ها در زمینه قیمت گذاری، الزامات رگوالتوری، 
محدودیت های قانونی دست و پاگیر و رشد انفجاری 
بازار داروهای ژنریک، همه اینها باعث شده که حفظ 
بسیار  اخیر  R&D طی 10 سال  در عرصه  جایگاه 
جنجال برانگیز و پردردسر باشد. از اواخر دهه 1990 
میالدی، تعداد قابل توجهی از مقاالت تحقیقاتی منتشر 
شده از سوی آزمایشگاه های R&D شرکت های دارویی 
وضعیت  این  شده اند؛  رد  اروپا-  در   بزرگ-به ویژه 
 R&D نشان دهنده پایین بودن کیفیت فعالیت بخش های
شرکت های بزرگ در حوزه صنعت است. به عالوه، 
در سال 2015 میالدی 14 مورد از 15 شرکت دارویی 
مطرح دنیا هنوز همتراز خود در سال 2013 میالدی 
بودند. در سال میالدی گذشته نیز فقط شرکت های بسیار 
بزرگی نظیر »جانسن اند جانسن«، »روش« و »امژن« 
توانستند افزایش مختصری در سطح فعالیت های خود 

در بخش تحقیق و توسعه داشته باشند. 
در چنین فضای تجاری، در شرایطی که شرکت های 
کوچک تر چابک توانسته اند بخش های تحقیق و توسعه 
با کیفیت تر و توانمندتری داشته باشند، رقبای بین المللی 
بزرگ، به لزوم تغییر و اصالح استراتژی بخش های 
تحقیق و توسعه خود واقف شده اند و به ویژه در مراحل 
آغازین تحقیق دارویی، انعطاف پذیری و آزادی عمل 

بیشتری از خود نشان می دهند.
Pharma TimesBottom of Form :منبع

تــازه ها

مطالعه ای که اخیرا در نشریه آنکولوژی انگلستان به چاپ رسید، 
نشان داد ژن ABCB1 که به عنوان ژنی کلیدی در ایجاد مقاومت 
به داروی شیمی درمانی پاکلیتاکسل در مبتالیان به بدخیمی تخمدان 
بازی می کند و موجب مقاومت به سایر درمان ها نیز می شود. وقتی 
محققان سلول های مقاوم به شیمی درمانی تومورهای تخمدان را با 
مهارکننده های خاص PARP ، از جمله اوالپاریب)Olaparib( و 
روکاپاریب)Rucaparib(درمان کردند، دریافتند که این سلول ها ، 
ABCB1 را به همان شیوه برای بقای طی درمان مصرف کرده اند؛ 
همچنین دریافتند که وقتی همین سلول های سرطانی با دو داروی 
 AZD2461 و )Veliparib(یعنی ولیپاریب PARP دیگر مهارکننده
تحت درمان قرار گرفتند، هیچ مقاومتی ایجاد نشد. دکتر گیلین اسمیت، 
سرپرست تحقیق می گوید:  »مطالعه ما یک مکانیسم مهم مقاومت 
نسبت به داروهای مورد استفاده در مراکز درمانی و نیز داروهای 
جدیدی که در مطالعات بالینی آزموده می شوند، نشان داده است. 
با افزایش درک ما از مکانیسم های ایجاد مقاومت، این امکان ایجاد 
می شود که آزمون هایی را برای شناسایی راحت تر مقاومت های دارویی 
طراحی کنیم و مطمئن شویم که مناسب ترین دارو به بیمار داده شده 
است. درک بیولوژی داروهای سرطانی مقاوم می تواند به پیشرفت 
درمان های جدیدی منتهی شود که پیشرفت سرطان را بلوک کرده 
و بیمار را مجددا نسبت به درمان حساس می کند.« نل باری، مدیر 
اطالعات مرکز تحقیقات آنکولوژی در انگلستان می گوید: »همان 
مکانیسم هایی که موجب می شوند بدخیمی تخمدان به پاکلیتاکسل 
مقاوم شود، موجب القای همین حالت نسبت به مهارکننده های 
PARP و سایر درمان های شیمی درمانی نیز خواهند شد. مطالعات 
تکمیلی روی بیماران الزم است تا ببینیم آیا برخی از درمان ها بهتر 

از بقیه گزینه ها به کنترل بدخیمی تخمدان کمک می کنند یا نه.«
PRNewswire:منبع

مقاومت به شیمی درمانی 
وقتیکهشرکتهایکوچکازغولهاجلومیافتندبدخیمی تخمدان

مه ان ز و ر

اتفاقات جالبی که در حیطه صنعت داروسازی افتاده است

داروسازی هرون در روزهای اخیر اعالم کرده 
که سازمان غذا و داروی آمریکا، شکل آهسته 
رهش و تزریقی گرانیسترون با نام تجاری 
است.  کرده  تایید  را   )Sustol(سوستول
سوستول، آنتاگونیست گیرنده سروتونین3 
است که برای ترکیب درمانی با سایر داروهای 
ضداستفراغ در بزرگساالن، با هدف پیشگیری 
از تهوع و استفراغ حاد و تاخیری مرتبط 
با شروع و تکرار دوره های شیمی درمانی 
استفراغ زا یا رژیم های شیمی درمانی حاوی 
ترکیب آنتراسیکلین و سیکلوفسفاماید مورد 
تایید قرار گرفته است. سوستول آنتاگونیست 
تزریقی گیرنده سروتونین3 تولید شرکت 
»هرون« است که بر اساس تکنولوژی پیشرفته 
انتقال داروی بر پایه پلیمر برای حفظ سطوح 
درمانی گرانیسترون برای مدت 5 روز و 

پوشش هر دو فاز حاد و تاخیری تهوع و استفراغ ناشی 
از شیمی درمانی تاییدیه گرفته است. دکتر رالف بوشیا، 
می گوید: »با وجود پیشرفت های متعدد در مدیریت تهوع 
و استفراغ ناشی از شیمی درمانی، هنوز بیش از نیمی از 
بیماران دریافت کننده شیمی درمانی ممکن است از این 
عالئم آزاردهنده رنج ببرند که به ویژه تهوع و استفراغ 
تاخیری ناشی از شیمی درمانی به سختی کنترل می شود. 
طبق تجربه ما، سایر آنتاگونیست های گیرنده سروتونین3 
شامل پالونوسترون، برای مدت 48 ساعت یا حتی زمان 
کمتری موثر هستند. سوستول به دلیل آهسته رهش بودن، 
گزینه منحصر به فردی است که می تواند برای مدت 5 روز 

کامل بیماران را از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی 
محافظت کند.«

برنامه مطالعاتی فاز3 روی سوستول شامل 2 مطالعه 
بالینی بر اساس دستورالعمل های بین المللی، برای ارزیابی 
اثربخشی و ایمنی سوستول در بیش از 2هزار بیمار مبتال 
به سرطان انجام شد. اثربخشی سوستول در پیشگیری از 
تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی؛ هم در فاز حاد)روز 
اول پس از شیمی درمانی( و هم در فاز تاخیری)روز 2 تا 

5 شیمی درمانی( بررسی شد. 
استفراغ  القاء کننده  شیمی درمانی  رژیم های  تجویز 
آنتراسیکلین  پایه  بر  رژیم های  و  است  متداول  بسیار 

رژیم های  شایع ترین  سیکلوفسفاماید  و 
هستند.  استفراغ زا  شدت  به  تجویزی 
به  مبتالیان  در  چالش برانگیزترین مشکل 
بدخیمی پستان دریافت کننده شیمی درمانی، 
تهوع و استفراغ است. سوستول گزینه درمانی 
بهتری برای این عارضه عذاب آور درمانی 

است. 
شرکت  مدیرعامل  کوارت،  دی  بری 
هرون می گوید: »عالوه بر ارائه گزینه درمانی 
مهمی به بیماران، بسیار خوشحال هستیم 
که اولین تاییدیه برای داروی ساخته شده 
بر اساس تکنولوژی انتقال داروی بر پایه 
پلیمر بیوکرونومر را دریافت کرده ایم. تایید 
سوستول، گام مهمی برای شرکت بیوفارمای 
هرون محسوب می شود. توجه ما از این به 
بعد بر این متمرکز خواهد بود که بیماران 

گزینه درمانی جدید دسترسی داشته باشند.«
ماهه چهارم سال  در 3  که سوستول  انتظار می رود 

میالدی جاری به بازار مصرف وارد شود. 
سوستول در ترکیب درمانی با سایر داروهای ضداستفراغ 
در بزرگساالن برای پیشگیری از تهوع و استفراغ حاد و 
تاخیری مرتبط با شروع و نیز تکرار دوره های شیمی درمانی 
استفراغ زا یا رژیم های شیمی درمانی ترکیبی با آنتراسیکلین و 
سیکلوفسفاماید تجویز می شود. تجویز سوستول در بیمارانی 
که به گرانیسترون یا هر کدام از دیگر آنتاگونیست های 

گیرنده HT3-5 حساسیت دارند، ممنوع است.
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داروی تزریق آهسته رهش برای مقابله با عارضه شیمی درمانی
نتایج ناموفق مطالعات 

آبماسیکلیب در درمان 
بدخیمی پستان

خبــر

داروی  نهایی،  بالینی  مطالعات  طی 
نام  با  »لیلی«  شرکت  تحقیقاتی 
آبماسیکلیب)Abemaciclib( در درمان 
بدخیمی پستان به اهداف اصلی خود در زمینه 
 اثربخشی دست نیافت. مطالعه فاز3 با نام
مقایسه  به   ،  MONARCH  2  
و  آبماسیکلیب  درمانی  ترکیب 
آسترا  شرکت  فلووسترانت)فاسلودکس 
زنکا( با دارونما به همراه فلووسترانت در 
زنان مبتال به بدخیمی پیشرفته و متاستاتیک 
پستان از نوع دارای گیرنده هورمونی و 
بدون گیرنده فاکتور رشد اپی تلیال انسانی2 
پرداخته است. ریچارد گاینور، مدیر بخش 
مدیکال و توسعه محصول شرکت لیلی 
انکولوژی، می گوید: »انتظار داریم که در نیمه 
 اول سال 2017 میالدی به نتایج نهایی مطالعه 
MONARCH 2 دست یابیم. ما نسبت به 
موفق بودن ترکیب درمانی آبماسیکلیب و 
فولوسترانت در مبتالیان به بدخیمی پستان 

خوش بین هستیم.«
هدف اصلی این مطالعه، شانس بقای 
بدون پیشرفت بیماری است؛ ولی شانس 
بقای کلی و ایمنی دارو نیز باید در تجزیه 
و تحلیل نتایج لحاظ شود. اخیرا شرکت 
لیلی این محصول خود را به عنوان تک 
دارو در درمان مبتالیان به بدخیمی پستان 
متاستاتیک مقاوم به درمان که بیماری 
آنها طی درمان های متعدد قبلی-از جمله 
مورد  کرده،  پیشرفت  شیمی درمانی- 
مطالعه  سه  است.  داده  قرار  ارزیابی 
آبماسیکلیب  نیز روی  دیگر  تحقیقاتی 
در دست  درمان ها  سایر  با  ترکیب  در 
انجام است. آبماسیکلیب، یک مهارکننده 
تحقیقاتی و خوراکی چرخه سلولی است 
که برای بلوک رشد سلول های سرطانی 
سیکلین،  به  وابسته  کینازهای  مهار  با 

CDK4 و CDK6 طراحی شده است.
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نتایج 3 مطالعه بالینی روی وینداکل)Vyndaqel( در مبتالیان به پلی نوروپاتی 
آمیلوئیدی ترنس تیرتین فامیلی خفیف)TTR-FAP(، منتشر شده است. این تجزیه 
و تحلیل، بیماران با موتاسیون Val30Met را شامل می شود که طی 5سال و نیم در 
دوره های مختلف تحت درمان قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که درمان با وینداکل 
در صورتی که شروع درمان در مراحل اولیه بیماری باشد، موجب کاهش وخامت 
عصبی بیماری شده و وزن بدن را که اغلب با پیشرفت بیماری کاهش می یابد، 
حفظ می کند. طی بررسی ها، وینداکل از سوی بیماران به خوبی تحمل شد و هیچ 

عارضه جانبی جدیدی نداشت. 
دکتر کیوین ویلیامز، مدیر بخش مدیکال بیماری های نادر شرکت فایزر می گوید: 

»این یافته ها فواید درازمدت مداخله زودرس با وینداکل در بیماران عالمت دار مبتال 
به پلی نوروپاتی آمیلوئیدی ترنس تیرتین فامیلی خفیف را پراهمیت تر می کند. این 
آنالیز بر اساس ارزیابی طوالنی مدت و آینده نگر تمام داروهای تحت مطالعه برای 

درمان پلی نوروپاتی آمیلوئیدی ترنس تیرتین فامیلی خفیف 
بوده است و به پزشکان و متخصصان دیدگاه تازه ای نسبت 

به مدیریت این بیماری می دهد.«
پلی نوروپاتی آمیلوئیدی ترنس تیرتین فامیلی خفیف، یک 
بیماری نورودژنراتیو غیرقابل برگشت ژنتیکی، نادر و پیشرونده 
است که به میزان قابل توجهی کیفیت زندگی بیماران را مختل 

کرده و طبق محاسبات، 10هزار بیمار در سراسر دنیا از این بیماری رنج می برند. در 
صورت عدم درمان، مبتالیان به پلی نوروپاتی آمیلوئیدی ترنس تیرتین فامیلی خفیف 
طی گذشت 10 سال اولیه از شروع بیماری، جان خود را از دست می دهند. بیماری 
ناشی از یک موتاسیون روی ژن پروتئین ترنس تیرتین اتفاق می افتد و موجب تولید 
پروتئین های غیرپایدار ترنس تیرتین می شود که می تواند به صورت رسوب آمیلوئید 
در اعصاب و ارگان های بدن مشاهده شود که عملکرد طبیعی آن عضو را 
مختل می کند. وینداکل به طور اخص برای پایدار کردن 
پروتئین ترنس تیرتین طراحی شده و موجب پیشگیری 
یا کند کردن تشکیل پروتئین های غیرطبیعی پروتئین ترنس 

تیرتین و متعاقب آن، رسوب آمیلوئید می شود. 
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ضـرورت دارودرمـانـی زودهـنـگـام پـلی نـوروپـاتی آمـیلوئیـدی

تــازه ها

داروی  اروپا،  اتحادیه  درمان  و  دارو  بخش  گیرندگان  تصمیم 
 )ALS( تحقیقاتی برای درمان اسکلروزیس آمیلوتروفیک جانبی
با نام ماسیتینیب)Masitinib( را در گروه داروهای اورفان قرار 
دادند. طبق نتایج به دست آمده، فواید تجویز این دارو نسبت به سایر 
گزینه های درمانی مطرح برای بیماری مذکور، توجه برانگیزتر است. 
اسکلروزیس آمیلوتروفیک جانبی، یک بیماری عصبی-عضالنی است 
که به سلول های عصبی موجود در مغز و نخاع که مسئول کنترل 
ارادی عضالت مورد استفاده حین حرکت، تکلم، غذا خوردن و 
تکلم هستند، حمله می کند. این بیماری در 5 تا 10 درصد از موارد 
ارثی است؛ اما علت ایجاد آن در بسیاری از موارد ناشناخته است و 
هنوز درمانی برای این بیماری وجود ندارد. ماسیتینیب، یک مهارکننده 
تیروزین کیناز است که سلول های ماست سل و ماکروفاژها )سلول های 
مهم در ایمنی( را با مهار یک یا تعداد محدودی از کینازها هدف 
قرار می دهد. نتایج به دست آمده از مطالعات فاز 2 و3 به این معنی 
است که این دارو در ترکیب با ریلوزول)Riluzole( در مقایسه 

با مصرف تنهای ریلوزول فواید درمانی بیشتری خواهد داشت.
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بررسی ماسیتینیب در شمار 
داروهای اورفان
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 ترجمه: نیلوفر میرحقانی

 این مقاله برای افرادی که می خواهند درباره داروهای 
ضدافسردگی بدانند تهیه شده و در مورد چگونگی عملکرد 
داروها، اثر داروها، عوارض جانبی و درمان های غیرداروئی 

اطالعاتی ارایه می دهد.

بازجذب  مهارکننده های  ضدافسردگی های   
انتخابی سروتونین و تمايالت به خودکشی و جوانان
الزاما  نه  )و  خودکشی  افکار  افزایش  از  شواهدی 
اقدام به خودکشی( و عوارض جانبی دیگر در جوانان 
مصرف کننده ضد افسردگی ها دیده شده است. بنابراین 
مصرف مهارکننده های بازجذب انتخابی سروتونین در 
نوجوانان زیر 18 سال مجاز نیست. هرچند، بر طبق 
دستورالعمل موسسه نایس مصرف فلوکستین که یك 
مهارکننده بازجذب انتخابی سروتونین است در افراد 

زیر 18 سال، منعی ندارد.
شواهدی دال بر افزایش افکار خودکشی یا خودآزاری 
در افراد باالی 18 سال که ضدافسردگی ها را مصرف 
جوانان  که  آنجایی  از  اما  است.  نشده  دیده  می کنند، 
بیشتر از بزرگساالن دست به خودکشی می  زنند، اگر 
مصرف کننده این گروه از ضدافسردگی ها هستند، باید 

بیشتر مراقب آنها بود.
 در مورد بارداری چطور؟

در زمان حاملگی  بهتر است که از مصرف داروها 
اجتناب شود یا به حداقل ممکن کاهش داده شود، اما اگر 
شما جزو آن دسته از افراد هستید که نیاز به دارودارید، در 
مورد مزایا و مضرات مصرف دارو در دوران حاملگی  با 
پزشکتان مشورت کنید و همچنین به موارد زیر توجه کنید:

 شدت بیماری شما در گذشته
 اثر بیماری تان روی شما و فرزندتان

 آگاهی  از جدیدترین توصیه ها در مورد مصرف 
داروهای ضدافسردگی در حاملگی .

مانند  دارویی  جایگزین  درمان های   
شناخت رفتار درمانی.

 در مورد شیردهی چطور؟
داروهای  مصرف  به  مادران  از  زیادی  تعداد   
ضدافسردگی در طول دوران شیردهی ادامه می دهند. 
در این مورد هم بهتر است در مورد مزایا و مضرات 
مصرف دارو  با پزشکتان مشورت کنید و همچنین به 

موارد زیر توجه کنید:
 مزایای شیردهی 

 چه مقدار از دارو وارد شیر شما می شود
داروی  اگر  بیماری،  مجدد  عود  خطر   

ضدافسردگی تان را بعد از زایمان تغییر دهید
دارای  یا  نارس  نوزادان  گرفتن شرایط  نظر  در 

مشکالت جسمی  
 در مورد نوزاد چطور؟

طریق  از  ضدافسردگی  ازداروهای  ناچیزی  مقدار 
شیرمادر به نوزاد منتقل می شود. نوزادان پس از چند 
هفته اول تولد به علت کارا بودن کلیه ها و کبدشان، همانند 
بزرگساالن، قادر هستند که داروهای ضدافسردگی دریافت 
شده را از طریق شیر تجزیه و دفع کنند، بنابراین خطر 
جدی متوجه نوزاد نیست. بعضی داروهای ضدافسردگی، 
مانند آمی تریپتیلین و نورتریپتیلین به مقدار بسیار کمی در 
شیر ترشح می شوند. در این مورد می توانید از پزشك یا 

دکتر داروساز خود سوال کنید. با توجه به اثرات مفید 
شیردهی، به نظر می رسد بهتر است حتی در مواردی که 
مادر داروی ضدافسردگی مصرف می کند، به شیردهی 

ادامه دهد.
 ضدافسردگی  ها چگونه بايد مصرف شوند؟

با پزشکتان در چند هفته اول شروع مصرف در تماس 
باشید. برای برخی داروهای سه حلقه ای قدیمی  تر، شروع 
با دوز کمتر و باال بردن آن درعرض چند هفته بهتر است. 
بنابراین اگر با پزشکتان در تماس نباشید، دوز دارویی 
کافی را دریافت نخواهید کرد. اما در مورد مهارکننده های 
بازجذب انتخابی سروتونین معموال نیازی به افزایش 

دوز نیست.
دوزی را که شروع می  کنید، معموال دوزی است که 

آن را ادامه خواهید داد.
مصرف دارو را به علت عوارض جانبی قطع نکنید، 
بسیاری ازاین عوارض درعرض چند روز از بین خواهند 

رفت. داروها را قطع نکنید، مگر اینکه اثرات جانبی واقعا 
ناخوشایند باشند. اگر چنین بود، بالفاصله پزشك خود را 
مطلع کنید. اگر احساس می کنید افسردگی تان بدترشده، 
به پزشك خود اطالع دهید، چراکه ممکن است نیاز 
باشد داروی دیگری برای شما تجویز شود. همچنین 
اگر دچار اضطراب یا بی قراری شده اید باید پزشکتان 

را در جریان امر قرار دهید.
داروی ضدافسردگی خود را هر روز و مرتب مصرف 

کنید، درغیر این صورت، موثر نخواهد بود.
داروهای ضدافسردگی سریع اثر نمی  کنند، کمی تحمل 
داشته باشید. در بیشتر افراد 2-1 هفته طول می کشد تا 
اثرات قرص معلوم  شود ولی گاهی ممکن است برای 

مشاهده تاثیر کامل تا 6 هفته زمان نیاز باشد.
در مصرف دارو استقامت داشته باشید، چرا که قطع 
زود هنگام دارو، شایع ترین  علت عدم بهبود یا بازگشت 

افسردگی است. 
الکل مصرف نکنید. الکل می تواند افسردگی شما 
داروهای  با  آن  مصرف  اینکه  ضمن  تشدید   کند،  را 
ضدافسردگی تداخل دارد )باعث افت سطح هوشیاری 
و خواب آلودگی می شود( این امر منجر به مشکالتی در 

رانندگی یا هر چیزی که نیاز به تمرکز دارد، می شود.
دور  اطفال  دسترس  از  را  ضدافسردگی  داروهای 

نگه دارید.
اگر وسوسه شدید با مصرف یك باره تعداد زیادی قرص 
خودکشی کنید، سریعا پزشکتان را در جریان بگذارید و 
قرص هایتان را به فرد دیگری بدهید تا برایتان نگه دارد.

اگر هنگام تغییر دوز دارویتان، دچار تغییرات عمده 
احساسی شدید، پزشکتان را در جریان بگذارید.

 چه مدت بايد دارو مصرف شود؟
درمان  را  افسردگی  عامل  لزوما  ضدافسردگی  ها 
نمی کنند. بدون هیچ درمانی، بیشتر افسردگی  ها بعد از 
8 ماه بهتر می شوند. اگر قبل از 8 یا 9 ماه دارو را قطع 
کنید، احتماال عالئم افسردگی باز می  گردد. در حال حاضر 
توصیه می شود، حداقل تا شش ماه بعد ازاحساس بهبودی، 
مصرف داروهای ضدافسردگی ادامه یابند. گاهی یافتن 
علت افسردگی می تواند بسیار مفید باشد و باعث شود 
احتمال بازگشت افسردگی به طور قابل مالحظه ای کاهش 
یابد. اگر دو یا بیش از دو حمله افسردگی داشته اید، درمان 

را باید حداقل برای دو سال ادامه دهید.
منبع: گروه آموزش کالج سلطنتی روانپزشکی بريتانیا

برای مدیریت BPH سه راه وجود دارد:
• انتظار مراقبانه )پیگیری منظم زیرنظر پزشك(

• دارودرمانی
• جراحی

در مورد انتخاب بهترین راه، با پزشکتان صحبت کنید. عالئم شما 
شاید در طول زمان تغییر کنند، بنابراین حتما با پزشك در مورد هر 

تغییر جدید، صحبت کنید.
انتظار مراقبانه: مردان مبتال به BPH که عالئم برای آنها مشکل ساز 
نیست، اغلب این راه را انتخاب می کنند. انتظار مراقبانه به معنی انجام 
بررسی های ساالنه است. بررسی ها معموال شامل معاینه پروستات از 
راه مقعد و آزمایش های دیگر است که در صورت شدیدتر شدن عالئم 
درمان آغاز مي شود. اگر شما این روش درماني را انتخاب کرده اید، 

این نکته هاي ساده به شما کمك مي کنند:
 محدود کردن نوشیدن  حاوی کافئین در عصرها .

 تخلیه کامل مثانه، وقتی ادرار می کنید.
 به طور منظم دستشویی بروید. برای مدت طوالنی ادرار خود 

را نگه ندارید.
»من و پزشك معالجم، در هر مالقات، در این باره که چه مدت باید 

انتظار مراقبانه برای BPH داشته باشم، تصمیم می گیریم.«
بعضی داروها عالئم BPH را بدتر می کنند، بنابراین، با پزشك یا 
داروساز خود در مورد هر دارویی که مصرف می کنید، صحبت کنید، مثل:
 داروهای ضدسرماخوردگی و سرفه )به ویژه آنتی هیستامین ها(

 آرام بخش ها
 داروهای ضدافسردگی 

 داروهای پایین آورنده فشار خون
دارو درمانی: دو نوع داروي اصلي براي درمان BPH وجود دارد. 
یك نوع ماهیچه های اطراف پروستات را شل می کند، در حالی که نوع 
دیگر غده پروستات را کوچك می کند. تحقیقات علمي نشان داده اند که 
مصرف همزمان دو نوع دارو اثرات بهتري براي رفع عالئم BPH دارد.

مسدودکننده های آلفا: این داروها با شل کردن ماهیچه هاي اطراف 
پروستات به روان تر شدن جریان ادرار کمك مي کنند اما قادر به کوچك 
کردن اندازه پروستات نیستند. در بسیاری از مردان، این دارو جریان 
ادرار را بهتر کرده و طی چند روز، عالئم را کاهش می دهد. عوارض 

جانبی محتمل شامل سرگیجه، سردرد و خستگی است.
مهار کننده 5 آلفا – ردوکتاز: این دارو، که نام آن فیناستراید است، 
باعث کوچك تر شدن غده پروستات مي شود. این دارو با مسدود 
کردن آنزیمی که براي عملکرد تستوسترون )هورمون مردانه( الزم 
است، عالئم را تسکین می دهد. با کوچك تر شدن پروستات، نیاز 
به عمل جراحي هم کمتر مي شود. مصرف این دارو برای حداقل از 
6 ماه تا یك سال، معموال جریان ادرار را افزایش و عالئم شما را 
کاهش می دهد. به نظر می رسد این دارو در مردانی با پروستات خیلی 
بزرگ، بهتر عمل می کند. شما باید برای جلوگیری از برگشت عالئم، 

به مصرف دارو ادامه دهید.
این دارو همچنین، برای درمان طاسی در مردان نیز مصرف می شود. 
این دارو می تواند عوارض جانبی زیر را در درصد کمی از مردان 

ایجاد کند:
 کاهش میل جنسی

 مشکالت رسیدن )به( و نگه داشتن حالت نعوظ
 مقدار کمتر منی در انزال

 PSA توجه به این نکته مهم است که مصرف این دارو سطح
خون شما را پایین می آورد. همچنین، شواهدی مبنی بر اثر فیناسترید 
بر کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات وجود دارد اما اینکه آیا این 
دارو خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات را کاهش می دهد یا نه، 

هنوز روشن نیست.
NCII :منبع

درمان پروستات هایپرترونیک 
خوش خیم
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درسـت  و حـسـابـی
 درمـان شـویـد

تیروئید چیست؟
تیروئید غده ای است واقع در جلوی گردن 
که زیر حنجره قرار گرفته و کار آن جذب 
ید از خون و تولید دو هورمون تیروکسین 
و تری یدوتیرونین است. این دو هورمون 
نقش مهمی در تنظیم متابولیسم بدن دارند.

منظور از کم کاری و پرکاری تیروئید 
چیست؟

به سطح طبیعی هورمون تیروئید در 
گفته   )euthyroid( یوتیروئید  خون 
غده  عملکرد  در  که  هنگامی  می شود. 
می تواند  می دهد،  اختاللی رخ  تیروئید 
به صورت ترشح بیش از حد هورمون 
)پرکاری تیروئید( یا ترشح کم هورمون 

)کم کاری یا هیپوتیروئید( باشد. این عدم تعادل می تواند 
منجر به عالئم مختلفی در بدن شود. ترشح غیرنرمال 
هورمون ها همراه با یك آنتی بادی غیرطبیعی می تواند 
باعث بروز عالئم چشمی و ایجاد بیماری گریوز شود. 
در برخی موارد پرکاری تیروئید می تواند بدون درگیری 

چشمی نیز باشد.
عالئم پرکاری و کم کاری تیروئید چیست؟

از: خستگی،  عالئم شایع پرکاری تیروئید عبارتند 
افزایش ضربان قلب، کاهش وزن، عدم تحمل گرما، 

نازک شدن مو و اسهال.
کم کاری تیروئید نیز ممکن است با عالئمی همچون 
خستگی، کاهش ضربان قلب، افزایش وزن و یبوست 

همراه باشد.
چه کسانی در معرض بیماری های چشمی تیروئید 

قرار دارند؟
اگرچه اختالالت تیروئیدی چشم در هر سنی رخ 
 45 عالئم  این  شروع  سن  متوسط  طور  به  می دهد، 
بیش  برابر   3 زنان  در  تیروئید  اختالالت  است.  سال 

از مردان است.
علت عوارض چشمی تیروئید چیست؟

سیستم ایمنی در بدن سالم، به وضوح بافت های بدن 
را از بافت ها یا موارد خارجی تشخیص می دهد. در 
اختالالت خودایمنی، آنتی بادی علیه بافت طبیعی بدن 
تولید می شود. علت بیماری گریوز حمله یك آنتی بادی 

غیرطبیعی به غده تیروئید است که اغلب منجر 
به ترشح بیش از حد یا کمتر از حد هورمون 
می تواند  آنتی بادی  همچنین  می شود.  تیروئید 
به  منجر  و  کرده  حمله  بافت های چشمی  به 
بروز نشانه ها و عالئم مختلف در چشم شود.
آيا اختالل تیروئید باعث عوارض چشمی 

می شود؟
خیر. مشکالت تیروئید و مشکالت چشمی 
خودایمنی  اختالل  یك  از  مستقلی  تظاهرات 
زمینه ای هستند. بنابراین ممکن است عوارض 
چشمی تیروئید حتی زمانی که یك فرد یوتیروئید 

است نیز رخ دهد.
عالئم و نشانه های مشکالت چشمی تیروئید 

چه هستند؟
تقریبا تمام عالئم و عوارض چشمی تیروئید ناشی از 
التهاب بافت اطراف چشم است. اشك ریزش، قرمزی، 
حساسیت به نور، ورم پلك و انقباض )رترکشن( پلك 

از عالئم اولیه این بیماری است. 
بافت چربی طبیعی در کاسه چشم می تواند  تورم 
منجر به فشار چشم به سمت جلو و ایجاد برجستگی 
یا برآمدگی متغیر در یك یا دو چشم شود )پروپتوز(. 
این وضعیت می تواند با ایجاد کشش یا فشار به عصب 
بینایی منجر به کاهش توانایی عضالت و حرکت آزادانه 
چشم در جهات مختلف شود، در نتیجه منجر به خستگی 

چشم، درد در چشم و دوبینی می شود.
Mayo Clinic :منبع

تـیـروئـیـد و عـالیم چـشـمـی آن

پرفروش ترین چربی جهان که اغلب به صورت 
کرم های پوست یا شامپو استفاده می شود، ممکن 
است درمانی برای آلزایمر باشد. شکلی طویل از 
سرامید موم مانند شبه چربی برای کمك به سلول های 
مغزی حیاتی است و بدین ترتیب از بقای نورون ها 

حمایت می کند.
در این مطالعه جدید که انستیتو ملی سالمت 
آمریکا بودجه ای را معادل 4 میلیون دالر برای آن 
در نظر گرفته، محققین به دنبال راهی برای استفاده 
از این سرامید مفید برای مقابله با پالک های مخرب 

آلزایمر بوده اند.
سلول های مغزی مژه هایی در سطح شان دارند که 
نقش تغذیه کنندگی داشته و تقسیم آنها را حمایت 
می کنند. شش سال پیش از این، محققین دریافتند 
که این مژه ها به وضوح به وسیله یك چربی پوشیده 
شده اند که با برخی پروتئین های هنوز ناشناخته  
تاثیر هم افزایی می کند تا برای رشد مژه ها واسطه 
باشد. در مطالعات بعدی، آنها دریافتند تنها شکل 
طویل این چربی که سرامید نام دارد، می تواند رشد 
مژه ها را حمایت کند. اما در این مطالعه محققین 

دریافتند که عدم وجود این چربی مفید )سرامید( 
می تواند منجر به مشکالتی مانند التهاب های مزمن 
و بیماری هایی مانند آلزایمر شود. در مغز سالم، 
این مژه ها فاکتورهای رشدی را حس می کنند که 
سلول های مغزی را به حالت خاموش نگه می دارد، 
در نتیجه  آنها نمی توانند تقسیم شوند و برای این 
سلول های مغزی تعیین تکلیف می کنند که در جایی 
باشند که نورون ها به فعال ترین حالت وجود دارند. 
این حمایت برای نورون ها که خود به صورت 
مستقیم خونرسانی نمی شوند، بسیار حیاتی است.
زمانی که این سلول های مغزی مژه ها را داشته 
باشند، تقسیم صورت نمی گیرد و در صورت از 

دست دادن آنها و تقسیم شدن، فرایندهای التهابی 
اتفاق می افتد که برآیند آن می تواند بیماری مانند 
آلزایمر باشد. محققین تصور می کنند که دستکاری 
متابولیسم سرامید که منجر به تولید سرامیدهای 
طویل یا مفید شود، می تواند به مژه زایی مجدد 
کمك کند و سلول های مغزی را مجددا وارد 
کند تا وارد مرحله خفتگی شوند. محققین براین 
باورند که تصویب بودجه ای با این مقدار می تواند 
به آنها کمك کند که دریابند چگونه می توانند از 
سرامید مناسب برای درمان بیماری مانند آلزایمر 

استفاده کنند.
SP :منبع

استفاده از چربی کرم پوست برای درمان آلزایمر

چگونگی عملکرد داروهای ضدافسردگی را بشناسیم

دیابت نوع دو را، عالوه بر ماهیت بیماری زا، 
می توان شرایطی نامید که می تواند منجر به 
شکستگی های استخوانی شود و به نوعی 
تا دو  را  استخوانی  خطر شکستگی های 
برابر افزایش می دهد. از آن بدتر، برخی 
داروهایی که به عنوان ضددیابت استفاده 
می شوند نیز این خطر را افزایش می دهند 
و این عارضه جانبی گزینه های درمانی را 
محدود می کند.   پروفسور گریفین در انستیتو 
تحقیقاتی Scripps کالس دارویی جدیدی 
را معرفی کرده که توده استخوانی را با افزایش 
تشکیل استخوان و رسوب استخوان جدید 
افزایش می دهد و به جایگزینی استخوان پیر 
کمك می کند. تعادل طبیعی بین این دو فرایند 
یعنی تشکیل استخوان جدید و تغییر و تبدیل 
استخوانی برای حفظ استخوان ضروری 
است و دیابت این تعادل را دچار انحراف 
می کند. این داروی جدید گیرنده ای را هدف 
قرار می دهد که تنظیم کننده ای کلیدی برای 
سلول های بنیادی است و تشکیل استخوان 
و بازجذب آن را کنترل می کند. اما داروی 
  )TZDs(ضددیابتی متداول، به نام گلیتازون
نیز پروتئین مذکور را هدف قرار می دهد، اما 
این برهمکنش منجر به از دست رفتن شدید 
استخوان  افزایش شکستگی  و  استخوان 
می شود. سلول های بنیادی موجود در مغز 
استخوان می توانند به سلول های استخوان 
یا سلول های چربی تمایز یابند و گلیتازون 
آنها را با هزینه کردن استخوان، به چربی 
تمایز می دهد. اما همان طور که گفته شد 
این دارو برای پرهیز از این مشکل طراحی 
شده و در مدل های جانوری که با این دارو 
درمان شدند، تشکیل چربی در مغز استخوان 
با موفقیت بلوک شد. این دارو توده استخوانی 
را با حفاظت و افزایش فعالیت سلول های 
استخوانی، بدون توجه به شاخص توده 

بدنی، افزایش می دهد.
SP :منبع

کمک به درمان دیابت 
نوع دو و از دست رفتن 

استخوان 

تـازه هـا

بــدانیـم



 ترجمه: مرجان یشایایی

این اصطالح عامیانه  »درانکورکسیا«،  سپید: 
را  سالمت  کارشناسان  نگرانی  غیرپزشکی 

برانگیخته است.
گزارشی از سوی مجامع سالمت و درمان 
بریتانیا نشان می دهد که از هر 5 نفر یک نفر به 
خود گرسنگی می دهد تا بتواند کالری حاصل 
از مشروبات الکلی را جایگزین کالری غذا 
کند. این پدیده که به درانکورکسیا معروف 
شده ترکیب دو واژه درانک، به معنای مستی 
و رکسیا، به معنای گرسنگی، است، ترکیبی 
غیرپزشکی و عامیانه که امروزه به پدیده ای در 
سطح جهان گفته می شود که کالری های غذا را 
محدود می کنند تا بتوانند بدون ترس از چاق 
شدن کالری های مشروب را جایگزین آن کنند.

یافته ها درباره سطوح متفاوت درانکورکسیا 
بخشی از گزارش ملی سالمت برندن در سال 
می گوید  دیگری  بخش  در  که  است   2016
اغلب مردم به دلیل اهمیتی که برای ظاهرشان 
قائل هستند غذاهای سالم می خورند نه با هدف 
برخورداری از سالمت کلی. از بین کسانی که از 
آن ها سوال شده بود، 41درصد از افراد 18تا24 

ساله گفته بودند بدون آنکه سالمت برایشان اهمیت داشته 
باشد صرفا برای داشتن ظاهری خوب غذای سالم می خورند. 
هرچند نسل جوان ابایی از جایگزین کردن الکل به جای غذا 
ندارد، اما این گزارش حکایت از فقدان آگاهی دراین باره در 

تمامی سنین دارد.

چرا درانکورکسیا در حال افزایش است؟
انگیزه پنهان برای درانکورکسیا از تاریک ترین جنبه های 
آن است، اما تصور می شود عامل غالب در گسترش این 
مغشوش  و  تحریف شده  خود  از  برداشت  یک  پدیده 
درباره استانداردهای غیرواقعی زیبایی و خوش اندامی، 
سازوکاری برای تعدیل اضطراب و افسردگی یا وسیله ای 

برای سرمست شدن به هنگام فشارهای روانی است.
درانکورکسیا بیشتر در بین زنان جوان دیده می شود، 
هرچند مردان جوان هم به آن تمایل نشان می دهند و در موارد 
شدید این رفتار ممکن است با بولیمیا )جوع( یا آنورکسیا 
مرتبط باشد که در آن الکل برای ایجاد سریع تر تهوع یا کمک 

برای مدیریت خوردن اضطرابی به کار گرفته می شود.
در سال 1983، در تحقیقی این نتیجه به دست آمد که 
افرادی که عادت به مستی دارند یا به الکل وابسته اند بیشتر 
از آن ها که الکل مصرف نمی کنند دچار برداشت از خود 
مغشوش و تحریف شده هستند. مطالعه با سوال کردن 
درباره تصورات مغشوش درباره بخش های مختلف بدن 
انجام گرفت. افراد شرکت کننده شامل 2 گروه بودند، یکی 
وابسته به الکل و دیگری گروهی که الکل استفاده نمی کردند 
و از آن ها خواسته شد تا درباره طول و عرض 22 نقطه از بدن 
مانند شانه ها، بازو و... نظر بدهند. جالب اینکه نتایج نشان 
دادند افراد وابسته به الکل بدن خود را بزرگ تر از اندازه 
واقعی آن تصور می کردند که نشان دهنده نوعی برداشت از 

خود مغشوش است.
نتایج این مطالعه می گوید ممکن است بین رفتار آن ها 
که زمینه ای برای وابستگی به الکل یا مشروب خواری های 
افراطی دارند و برداشت مغشوش از خود ارتباطی وجود 
داشته باشد. انگیزه های دیگر برای آنچه درانکورکسیا گفته 

می شود، ممکن است شامل جلوگیری از افزایش وزن، 
صرفه جویی پول موردنیاز برای خرید غذای سالم برای 
خرید الکل و رسیدن سریع تر به حالت سرمستی باشد که 
البته این آخری هم با انگیزه های صرفه جویانه انجام می گیرد، 
چراکه در حالت گرسنگی مستی زودتر و راحت تر به  دست 
می آید. این موارد نشان می دهد به چه دلیل درانکورکسیا 
بیشتر در بین نسل جوان در سنین کالج یا دانشجویان شایع 

است.

تاثیرات درانکورکسیا
ترکیب گرسنه نگه داشتن بدن و اعتیاد به الکل می تواند 
نتایج جدی بدنی و روانی به دنبال داشته باشد. مصرف الکل 
در وضعیت سوءتغذیه می تواند زمینه ساز بیهوشی موقت 
فرد، مسمومیت با الکل، آسیب های مرتبط با الکل، خشونت 
یا بیماری شود. مصرف مشروب با معده خالی باعث رسیدن 
سریع اتانول به خون و افزایش میزان الکل موجود در خون 
با سرعتی گاه خطرناک می شود و این پدیده شاید فرد را 

نسبت به صدمات مغزی حاصل از مصرف الکل 
بیش ازحد معمول آسیب پذیر کند. اعتیاد به 
الکل در ضمن اثری زیان بار بر آب بدن و حفظ 

مواد معدنی و مغذی بدن می گذارد.
شرایط خطرناکی که گفتیم بر زنان آسان تر 
از مردان اثر می گذارند زیرا بدن مردان قادر 
است الکل را سریع تر از زنان متابولیزه کند. همه 
این اثرات زیان بار می توانند از یک سو منجر 
به مشکالت درازمدت و کوتاه مدت شناختی 
شامل دشواری در تمرکز و تصمیم گیری شوند و 
از سویی دیگر خطر اختالالت جدی تر خوردن 
یا مشکالت حاصل از اعتیاد به الکل را دامن 
بزنند. مستی مفرط در ضمن احتمال خشونت، 
مسمومیت  غیرحفاظت شده،  جنسی  روابط 
الکل، اعتیاد به مواد و بیماری های مزمن در 

مراحل بعدی زندگی را دامن می زند.

پیوندی بین اختالل خوردن و اعتیاد 
به الکل

هرچند درانکورکسیا یک کلمه شناخته شده 
پزشکی نیست، همین ارتباط را می توان بین 
اختالل در خوردن و اعتیاد به مواد مشاهده کرد. 
مطالعات نشان می دهند افرادی که دچار اختالل 
خوردن هستند احتمال بیشتری دارد که دچار مشکالت 
اعتیاد به مواد شوند. بر اساس آمار موسسه ملی سالمت، از 
هر 6 آمریکایی یک نفر مشکل استفاده از مشروب دارد و 
تقریبا 10 میلیون آمریکایی عقیده دارند از اختالالت بالقوه 
خوردن که زندگی آن ها را تهدید می کند رنج می برند. 
یک گزارش در سال 2013 به بررسی ارتباط بین اختالل 
خوردن و اعتیاد به مواد پرداخت و در آخر به این نتیجه 
رسید که آنورکسیا و بولیمیا اختالالت خوردنی هستند که 
به طورمعمول به اعتیاد به مواد ربط دارند و نیمی از مردم 

گرفتار این اختالالت معتاد به الکل با مواد ممنوع هستند.

کارشناسان چه می گویند؟
حذف وعده های غذایی می تواند سبب مسمومیت 
شدید الکل، حالت گیجی، تهوع و بیهوشی ناگهانی شود. 
برای آنکه مراقب وزنتان باشید بهتر است به جای غذا الکل 

را از زندگی خود حذف کنید.
Newsweek :منبع

ترکیب مرگبار الکل و گرسنگی

روزانمه

»درانکورکسیا«  درحال افزایش است

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

قلب  انجمن  ژورنال  در  که  تازه ای  پژوهش  سپید: 
آمریکا منتشر شده نشان می دهد برای نخستین بار در 
با درآمد کم و متوسط  افراد ساکن کشورهای  تاریخ، 
زندگی  پردرآمد  کشورهای  در  که  کسانی  به  نسبت 
دادند.  باال نشان  از فشارخون  بیشتری  می کنند، شیوع 
از  بیش   2010 سال  داده های  استفاده  با  مطالعه   یک 
968 هزار شرکت کننده از 90 کشور آشکار کرد که افزون بر 
30 درصد از بزرگساالنی که در سراسر جهان در کشورهای 
با درآمد باال زندگی می کنند و ۷5 درصد از آنهایی که در 
کشورهای با درآمد کم و متوسط ساکن هستند، مبتالبه 

فشارخون باال بودند.
فشارخون یک عمل خطر اصلی در بیماری های قلبی 
و سکته مغزی و همچنین مهم ترین علت قابل پیشگیری از 

مرگ ومیر زودرس و ناتوانی در تمام جهان است. گزارش های 
پیشین نشان دادند که شیوع فشارخون باال در کشورهای 
متوسط و کم درآمد در حال افزایش است؛ در شرایطی که 
در کشورهای پردرآمد ثابت یا در حال کاهش است. در این 
پژوهش محققان با استفاده از 131 گزارش قبلی از شیوع 
فشارخون باال با توجه به جنسیت و سن، تخمین های منطقه ای 

و جهانی از بزرگساالن دارای این عارضه را محاسبه کردند.
آن ها دریافتند که: در سال 2010، 31/1 درصد )1/39 
درصد   28/5 جهان،  سراسر  بالغین  جمعیت  از  میلیارد( 
 )349 میلیون( از بزرگساالن در کشورهای با درآمد زیاد و 

31/5 درصد )1/04 میلیارد( از آن ها در کشورهای با درآمد 
کم و متوسط، مبتالبه فشارخون باال بودند. شیوع این بیماری 
پردرآمد 2/6 درصد  در کشورهای  تا 2010،  بین 2002 
 کاهش داشته؛ درحالی که در کشورهای کم و متوسط درآمد 

۷/۷ درصد افزایش یافته است.
در کشورهای با درآمد باال، پیشرفت های چشمگیری در 
این بازه زمانی انجام شده است: آگاهی از 58/2 به 6۷ درصد، 
 میزان درمان از 44/5 به 55/6 درصد و کنترل از 1۷/9 به

 28/4 درصد افزایش داشته است. در کشورهای با درآمد کم و 
متوسط از سال 2000 تا 2010، آگاهی از 32/3 به 3۷/9 درصد 

و درمان از 24/9 به 29 درصد اندکی افزایش یافته است؛ ولی 
کنترل از 8/4 به ۷/۷ کاهش داشته و بدتر شده است.

دالیل زیادی برای این نابرابری های جهانی وجود دارد: 
پیر شدن جمعیت ها و شهرنشینی که اغلب همراه با عوامل 
سبک زندگی ناسالم ازجمله مصرف زیاد سدیم، چربی و 
رژیم های پرکالری و عدم فعالیت فیزیکی است، می توانند 
نقش مهمی در همه گیری فشارخون در کشورهای با درآمد 

متوسط و کم ایفا کنند.
بر نظام های بهداشتی مراقبتی در کشورهای کم و متوسط 
درآمد بار بیش ازحدی تحمیل می شود و منابع برای درمان 
و کنترل موثر فشارخون در اختیار ندارند. به عالوه، به علت 
اینکه فشارخون باال بدون عالمت است و بسیاری از افراد 
در این کشورها به غربالگری یا مراقبت های درمانی معمول 

پیشگیرانه دسترسی ندارند، اکثرا تشخیص داده نمی شود.
محققان تاکید می کنند که اغلب جمعیت جهان در این 
مطالعه نمایندگی شده است؛ ولی بیش از نیمی از کشورها 
داده ای درباره شیوع فشارخون ندارند. بنابراین ممکن است 
برخی بی دقتی ها در تخمین های منطقه ای و جهانی برای آن ها به 
وجود آمده باشد. نیاز است تا فشارخون باال به اولویت سالمت 
همگانی در کشورهای با درآمد کم و متوسط تبدیل شود تا از 
وقوع بیماری های کلیوی و قلبی عروقی در آینده و هزینه های 
مرتبط با آن به جامعه جلوگیری شود. احتیاج به همکاری ملی 
و بین المللی برای توسعه برنامه های خالقانه و مقرون به صرفه 

برای پیشگیری و کنترل این بیماری وجود دارد. 
ScienceDaily :منبع

فشـارخون بـاال در کشورهای کم درآمـد شـایع تـر شـده است
اولـیـن مـورد 

فلج اطفـال در نیجریه 
پـس از دو سـال

خبــر

سپید: سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه 
11 اوت )21 مرداد( اعالم کرد که نیجریه 
پس از دو سال و حتی بیشتر نخستین دو مورد 
فلج اطفال را در منطقه ای که اخیرا از دست 
گروه های افراطی آزاد شده است، گزارش 
کرده است. این نیروها در گذشته به کارکنان 
بهداشتی که برای واکسن زدن به مناطق تحت 

تسلطشان می آمدند، حمله می کردند.
فهرست  از  نیجریه  کردن  خارج 
کشورهای دارای شیوع بومی فلج اطفال در 
ماه اکتبر گذشته به این معنا بود که کل قاره 
آفریقا عاری از این بیماری فلج کننده است.

ایزاک آدوول، وزیر بهداشت نیجریه در 
بیانیه ای اعالم کرد: »این دو کودک در ایالت 
بورنو در شمال شرقی این کشور در دو ناحیه 
متفاوت که در نتیجه شورش گروه افراطی 
بوکوحرام از بقیه کشور جدا شده بودند، رخ 
داده است. او گفت: »اولویت اصلی ما در 
حال حاضر این است که به سرعت سطح 
ایمنی را در مناطق مبتال باال ببریم تا اطمینان 
حاصل شود که کودک دیگری دچار این 

بیماری هولناک نمی شود.«
او گفت که دستور به کارگیری گروه ملی 
پاسخ اضطراری را صادر کرده است. سازمان 
در حال  کرد  اعالم  نیز  بهداشت  جهانی 
همکاری با دولت نیجریه است تا با انجام 
واکسیناسیون گسترده و سایر اقدامات به طور 
فوری مانع فلج شدن کودکان بیشتری شود. 
سازمان ملل ماه گذشته پس ازآنکه نیروهای 
بوکوحرام به این کاروان کمک های انسانی 
حمله کردند و سه نیروی غیرنظامی ازجمله 
کردند،  زخمی  را  یونیسف  کارمند  یک 
کمک ها به این مناطق را معلق کرده بود. این 
تصمیم باوجودآن گرفته شد که گروه های 
امدادرسان اعالم کرده اند که یک میلیون نفر 
در این مناطق دچار قحطی هستند و کودکان 

روزانه به علت نبود مواد غذایی می میرند.
AP :منبع
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سپید: پژوهشگران روشی ارائه کردند که با استفاده 
در مدت دو ساعت سلول های  آن می توان  از 
سرطانی را از بین برد. این روش توانسته نرخ زنده 
ماندن موش ها را دو برابر افزایش دهد. سرطان 
زمانی رخ می دهد که سلول های بدن به صورت 
غیرعادی شروع به رشد کنند که در نهایت تومور 
تشکیل می شود. در حالت بدخیم، این تومورها 
می توانند در بدن پخش شوند. برای درمان سرطان، 
معموال تمام بدن را در معرض شیمی درمانی قرار 
می دهند یا از رادیو درمانی برای این کار استفاده 

سلول های  شیمی درمانی  داروهای  می کنند. 
سرطانی را در حالت اسیدی نگه می دارند که این 
کار موجب خودکشی سلول های سرطانی می شود. 
به همین دلیل است که بیشتر بیماران بعد از دریافت 
داروی شیمی درمانی دچار ریزش مو می شوند و 

به سرعت الغر شده و کاهش وزن پیدا می کنند.
ماتیو گدوین و همکارانش روشی ارائه کردند 
که با استفاده از آن می توان در مدت 2 ساعت 
سلول های سرطانی را با دقت باال از بین برد بدون 

این که سلول های سالم آسیبی ببینند.

این گروه نیتروبنزالدهید را که به سرعت در 
بدن پخش می شود، به تومور تزریق کردند. این 
گروه نشان دادند که تابش یک پرتو نور می تواند 
سلول های سرطانی را به شدت اسیدی کند. این 
کار در مدت 2 ساعت اتفاق افتاده و موجب از بین 

رفتن 95 درصد از سلول های سرطانی می شود.
نانوذرات  نوعی  از  محققان  پروژه  این  در 
هدفمند  به صورت  می تواند  که  کردند  استفاده 
سلول سرطانی را پیدا کند. این نانوذرات با تابش 
نوری با طول موج مشخص فعال می شود. این پرتو 
نور بدون آسیب زدن به بافت های سالم می تواند به 

بدن نفوذ کرده و خود را به سلول سرطانی برساند.

استفاده  دنبال  به  تحقیقاتی  گروه  این 
سرطانی  سلول های  برای  نانو دارو  این  از 
که  دریابند  تا  هستند  دارو  برابر  در  مقاوم 
دارد. کارایی  چقدر  درمانی  روش   این 
هر چند سرطان های مختلف در بدن وجود 
دارد اما ویژگی عمومی همه آن ها، حساسیت 
به محیط اسیدی است به طوری که در حضور 
خودکشی  سلول ها  این  اسیدی  ترکیبات 

می کنند. محققان از این روش برای درمان سرطان 
پستان منفی سه گانه که یکی از خطرناک ترین 
سرطان ها است، استفاده کردند. نتایج نشان داد که 
سلول سرطانی رشد خود را متوقف کرده و نرخ 

زنده ماندن موش ها دو برابر افزایش یافته است. 
 »Clinical Oncology« نتایج این پروژه در نشریه

منتشر شده است.
ScienceDaily :منبع

نـابـودی سلول های سرطانی تنها  در ۲  ساعت

تــازه ها

سپید: روانشناسان و روانپزشکان می گویند برخی از بزرگ ترین رهبران 
آمریکا در تاریخ مشکالت سالمت روانی داشته اند و همین مشکالت 
ممکن است به آنان در هنگام بحران کمک کرده باشد. پروفسور دکتر ناصر 
قائمی که درباره مشکالت روان شناختی چهره های تاریخی نوشته است، 
می گوید رئیسان جمهور آبراهام لینکلن، جان اف کندی و ژنرال های 
جنگ داخلی آمریکا اولسیس اس گرانت و ویلیام تکوموسه شرمن و رهبر 
مبارزات حقوق مدنی، مارتین لوتر کینگ جونیور، همگی با مشکالت 

بهداشت روانی و اغلب با افسردگی درگیر بودند. 
کاترین نوردال، روانشناسی که رئیس برنامه روال حرفه ای در انجمن 
روانشناسی آمریکا است، می گوید: »برخی از مشکالت روانی در واقع 
ممکن است به عظمت فرد بینجامد.« قائمی نویسنده کتابی با نام »دیوانگی 
درجه اول: کشف ارتباطات میان رهبری و بیماری روانی« می گوید شخصی 
که مشکالت روانپزشکی دارد، »به نظر من یک مکمل است.« او در کتابش 
سوابق پزشکی و تاریخی را برای روانکاوی چهره های تاریخی به کار برده 
است. قائمی می گوید افراد دچار اختالل افسردگی شیدایی اغلب خالق تر، 
همدل تر و واقع گراتر از افراد با سالمت روانی بیشتر هستند. وی دو دسته 
از رهبران این وضعیت را به تصویر می کشند. قائمی می گوید ژنرال شرمن، 
رهبر نظامی شمال در دوران جنگ داخلی آمریکا، به شدت افسرده بود و 
گفته می شود که افکار خودکشی داشت، در مقابل ژنرال جرج مک سالن 
ازلحاظ روانی سالم شمرده می شد، اما در مواقع بحران ها ژنرال موفقی نبود. 
ژنرال گرانت دچار اعتیاد به الکل بود و در هنگام جنگ عملکردی عالی از 
خود نشان داد، اما عملکردش در دوران رئیس جمهوری اش در زمان صلح 
به آن خوبی نبود. در دوره های اخیر، چرچیل دچار حمالت طوالنی و مکرر 
افسردگی می شد و آشکارا از آن سخن می گفت و آن را »سگ سیاه« اش 
می نامید. نخست وزیر قبل از او، نویل چمبرلین که از همان حزب- 
حزب محافظه کار- بود، ازلحاظ روانی سالم تر بود، 
اما نتوانست تهدید آدولف هیتلر، رهبر 
آلمان نازی را دریابد. قائمی می گوید 
چرچیل در دوران بحران جنگ 
دوره  اما  کرد،  عمل  عالی 
در  نخست وزیری اش 
دوران صلح و رفاه پس از 

جنگ شکست خورد.
Reuters :منبع

بیمـاری روانی برخی از رهبـران 
به آنـان کمک کـرده اسـت

تــازه ها

سپید: با شیوع همه گیری سوءمصرف مسکن های شبه افیونی در آمریکا، 
شمار نوزادان متولد شده با عالئم اعتیاد بین سال های 1999 تا 2013، 4 
برابر شده است. این یافته ها مربوط به مطالعه حدود 30 میلیون تولد در 
28 ایالت آمریکا است که توسط محققان سازمان کنترل و پیشگیری از 
بیماری های آمریکا انجام شده است. این گروه از پژوهشگران می گویند 
باید اقدامات بهتری در زمینه پیشگیری از اعتیاد انجام شود تا تجویز 
نامناسب داروهای افیونی کاهش یابد؛ چراکه مصرف باالی آنها موجب 
افزایش بروز »سندرم پرهیز نوزادی« می شود. مسکن های شبه افیونی 
متداول شامل اکسی کانتین، ویکودین، پِرکوکِت، فِنتانیل و همچنین 
مواد مخدر غیرقانونی نظیر هروئین هستند. به گفته محققان نوزادان 
متولدشده با چنین شرایطی، عالئم ترک اعتیاد نظیر لرزش و رعشه، 
افزایش سفتی ماهیچه ها، گریه با صدای بلند و حمله صرع را تجربه 
می کنند. همچنین این نوزادان دارای مشکالتی در غذا خوردن بوده و 

دمای بدنشان با نوسان روبه روست.
HealthDay :منبع

افزایش تعداد نوزادان متولد از 
مـادران معتـاد آمریکـایـی
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 ترجمه: مصطفی صداقت رستمی

سپید: یکی از کمدین های معروف امریکا به نام استیون 
کولبرت در سال 2۰۰۷ در مورد رویداد غم انگیز دوران 
کودکی خود )وقتی  که 1۰ ساله بود، پدر و دو برادرش را در 
سانحه هوایی از دست داد( با مجله پرادا مصاحبه ای انجام 
داد. در این مصاحبه او گفت پس ازاین رویداد غم انگیز غرق 
در ترس و اندوه شده بود و یک شب که در یک گروه نمایش 
کمدی مشغول شاگردی بود ناگهان خنده به لب هایش آمد و 
شروع به خندیدن کرد. او می گوید: »آن شب چیزی از درون 
من فوران کرد و درنهایت دیگر نمی خواستم که مثل یک آدم 

افسرده باشم.«
اگر فرد خندانی باشید، امکان بروز اضطراب و ترس در شما 
دشوارتر خواهد شد، چون شوخ طبعی و لبخند یک ابزار 
مفید برای مبارزه با افسردگی است. آقای چارلی چاپلین 
می گفت: »برای اینکه واقعا بخندید، باید توانایی تحمل درد 
و بازی با آن را داشته باشید.« همین توانایی کمدین هایی 
همچون استیون کولبرت، رابین ویلیامز و بن استیلر باعث 
شد که بتوانند دوران رنج و عذاب خود را به خوبی سپری 
کنند. به طورکلی، این را باید گفت که در خنده یا حتی خنده 
نخودی یک پیام پنهان وجود دارد و این پیام این است که 
»من قول می دهم شما می توانید از عهده این مشکل برآیید.«

شوخ طبعی یک عامل التیام بخش قدرتمند برای افسردگی و 
اضطراب است. به طورکلی، خندیدنـ  حتی خنده نخودی 
یا تبسم - مزیت های سالمتی فراوانی دارد که در این مقاله به 
5 مورد از مهم ترین مزیت های سالمتی خنده اشاره می کنیم.
1  خنده درد را کاهش می دهد. تیمی از کارشناس های 

سوئدی متخصص درزمینه درد در سال 2۰13 تحقیقی را 
درزمینه چگونگی تاثیر شوخ طبعی در تسکین درد مزمن 
بیماران انجام دادند. یکی از نویسندگان این تحقیق به نام 
آقای توماس بنز می گوید: »از سویی شوخ طبعی یک راهکار 
مناسب برای کاهش تحمل درد است و از سوی دیگر 
شوخ طبعی کیفیت زندگی افراد مبتالبه درد مزمن را بهبود 

می بخشد.« این تاثیر مثبت شوخ طبعی به این دلیل است که 
شوخ طبعی ترشح اندورفین ها را فعال می سازد و باعث 
تسکین تنش عضالنی می شود. پروفسور ویلیبالد روچ، 
از اساتید دانشگاه زوریخ سوئیس می گوید: »از شوخ طبعی 
می توان به عنوان یک تکنیک شناختی موثر برای کنترل درد 
و کاهش تحمل درد استفاده کرد.« دکتر روچ دریکی از 
تحقیقات خود شرکت کننده ها را به دو گروه تقسیم کرد و از 
یکی از گروه ها خواست که یک فیلم خنده دار ببینند. سپس از 
هر دو گروه خواسته شد که به هنگام تماشای فیلم دست های 
خود را درون ظرف پر از آب یخ قرار دهند. بر اساس نتایج 
تحقیق دکتر روچ افرادی که فیلم خنده دار می دیدند و 
می خندیدند توانستند در مقایسه با گروه دیگر برای مدت 
بیشتری دست های خود را درون ظرف آب یخ نگه دارند. 
به عبارت دیگر، خنده این افراد باعث شد که توانایی آن ها 
در تحمل درد ناشی از سردی آب یخ بیشتر شود. عالوه بر 
این،2۰ دقیقه پس از خندیدن نیز همچنان این توانایی تحمل 
درد آن ها باالبود که این امر نشان دهنده تاثیر طوالنی مدت 

خنده در افزایش تحمل درد است.
2  خنده سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. شوخ طبعی 

می تواند در مقابله با بیماری ها به ما کمک کند. عالوه بر 
این، شوخ طبعی می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن 
ما شود. وقتی که می خندیم، با دیافراگم خود نفس می کشیم 
که این امر باعث تمیز شدن سیستم لنفاوی می شود. افزایش 
جریان مایع لنفاوی که از گره های لنفاوی عبور می کند باعث 
از بین رفتن سم ها می شود و افزایش تعداد لنفوسیت های 
جریان داشته در خون می تواند ما را از بیماری ها محافظت 
می کند. عالوه بر این، خنده التهاب را کاهش می دهد. در 
سال 1996 محققان ژاپنی تحقیقی را روی 41 فرد مبتالبه 
روماتوئید آرتریت و 23 فرد سالم انجام دادند. نتایج این 
تحقیق نشان داد که خنده باعث کاهش سطوح سیتوکین های 

التهاب آور در افراد مبتالبه روماتوئید آرتریت شده است.
در دهه 198۰ نیز محققان دانشگاه لوما لیندا ایالت کالیفرنیا 
تحقیقی را درزمینه تاثیر خنده روی سیستم ایمنی بدن انجام 

دادند. در این تحقیق دکتر لی برک و همکارانش دریافتند که 
وقتی شرکت کننده های تحقیق یک فیلم خنده دار می دیدند، 
سطوح هورمون بتا اندورفین ها )که باعث بهبود خلق وخو 
می شود( و هورمون های رشد انسانی )که باعث بهبود 
سیستم ایمنی می شوند( به ترتیب 2۷ درصد و 8۷ درصد 

افزایش می یافت.
3  خنده استرس را کاهش می دهد. محققان دانشگاه لوندا 

لیندا در سال 2۰۰1 تحقیق دیگری را درزمینه مزیت سالمتی 
خنده انجام دادند و این بار این موضوع را موردبررسی قرار 
دادند که انتظار خنده چطور می تواند سطوح سه هورمون 
استرس به نام های کورتیزول، اپینفرین )آدرنالین( و دوپاک 
)یک ماده شیمیایی در مغز که به تولید آدرنالین کمک 
می کند( را کاهش دهد. در یک تحقیق کوچک دیگر که 
تعداد شرکت کننده های آن 16 مرد سالم بود تاثیر خنده 
روی کاهش استرس موردبررسی قرار گرفت. محققان این 
تحقیق ابتدا این 16 نفر را به دو گروه کنترل و گروه آزمایش 
)گروهی که انتظار یک رویداد خنده آور دارد( تقسیم کردند. 
خون این دو گروه در سه مرحله قبل از رویداد )انتظار(، 
در طول رویداد و پس از رویداد موردبررسی قرار گرفت. 
در مرحله انتظاری سطوح کورتیزول خون گروه آزمایش 
39 درصد، سطوح اپینفرین ۷۰ درصد و سطوح دوپاک 
38درصد کاهش یافت. دلیل تاثیر مثبت رویداد خنده آور 
در کاهش هورمون های استرس این است که خنده با درگیر 
کردن دیافراگم بدن سیستم عصبی پاراسمپاتیک را به کار 
می اندازد که این امر باعث آرام شدن کل بدن و ترشح 

اندورفین هایی می شود که با استرس مقابله می کنند.
4  خنده به پیشگیری از بیماری قلبی کمک می کند. در 

سال 2۰۰۰ محققان مرکز پزشکی دانشگاه مریلند در شهر 
بالتیمور تحقیقی را در نشست ساالنه کالج متخصصان قلب 
آمریکا ارائه دادند که بر اساس نتایج آن خنده می تواند از 
وقوع حمله قلبی در افراد جلوگیری کند. محققان این تحقیق 
دریافتند که در موقعیت های مختلف افراد مبتالبه بیماری 
قلبی در مقایسه با دیگر افراد سالم هم سن و سال خود چهل 

درصد کمتر می خندند. به عبارت دیگر، افراد مبتالبه بیماری 
قلبی کمتر می خندیدند.

دکتر میشل میلر، مدیر مرکز کاردیولوژی پیشگیرانه در مرکز 
پزشکی دانشگاه مریلند می گوید: »ما هنوز نمی دانیم که چرا 
خندیدن از قلب محافظت می کند، اما می دانیم که استرس 
ذهنی با تضعیف اندوتلیوم، جداره محافظتی رگ های 
خونی ما، در ارتباط است. تضعیف اندوتلیوم باعث یک 
سری از واکنش های التهابی می شود که تجمع چربی و 
کلسترول در عروق کرونری را به بار می آورد و درنهایت 
منجر به حمله قلبی می شود.« خندیدن فشارخون را تنظیم 

می کند و جریان خون پر از اکسیژن را در سرتاسر 
بدن افزایش می دهد که هردوی این موارد 
برای سالمتی قلب ضروری هستند. دکتر 
میلر می گوید که توانایی خندیدن، حتی اگر 
خندیدن یک رفتار اکتسابی باشد، می تواند 

یکی از عوامل مهم در کاهش میزان مرگ ومیر 
در کشورهایی باشد که بیماری قلبی به عنوان عامل اصلی 

مرگ ومیر در آن کشورها محسوب می شود.
5 خنده باعث سوزاندن کالری ها می شود.  حقیقت این 

است که برای خندیدن نیز باید کالری مصرف کنید. یکی از 
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه وندربیلت به نام دکتر 
ماسیج بوچوسکی در سال 2۰۰5 تحقیقی را در کنگره چاقی 
اروپا ارائه داد که بر اساس نتایج آن خندیدن انرژی را افزایش 
می دهد و میزان ضربان قلب را از 1۰ تا 2۰ درصد باال می برد.
دکتر بوچوسکی و یکی دیگر از همکارانش 45 زوج را 
موردبررسی قراردادند. محققان این تحقیق ابتدا به این 
افراد فیلم های خنده داری را نشان دادند و سپس میزان 
سوخت وساز بدن آن ها را اندازه گرفتند. نتایج این تحقیق 
نشان داد که خنده 5 تا 15 دقیقه ای می تواند باعث سوزاندن 
1۰ تا 45 کالری در هرروز شود؛ بنابراین، اگر فردی هرروز 
بین 5 تا 15 دقیقه بخندد می تواند در طول یک سال حدود 

چهار پوند )حدود 2 کیلوگرم( وزن کم کند.
EverydayHealth :منبع

سپید: پژوهش محققان استرالیایی نشان می دهد که انجام بازی های 
ویدئویی می تواند با افزایش هوش و یادگیری دانش آموزان در ارتباط 

باشد.
در دهه های اخیر، کودکان و نوجوانان به بازی های ویدئویی روی 
آورده اند که با نگرانی والدین و گاهی عدم اجازه آنها به انجام بازی های 
ویدئویی همراه است.  اما مطالعات اخیر محققان استرالیایی نشان می دهد 
که انجام بازی های ویدئویی نقش موثری در بهبود نمرات تحصیلی 

دانش آموزان دارد.
مطالعات محققان بر 12۰۰ دانش آموز 15 ساله و بر نمرات دروسی 
بازی های  انجام  مانند علوم، ریاضی و روخوانی نشان می دهد که 
ویدئویی نه تنها بر افزایش هوش کودکان تاثیر داشته بلکه در بهبود 
نمرات دروسی مانند ریاضی و علوم نیز نقش موثری دارد. اما از سوی 
دیگر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک معکوس عمل کرده و نمرات 
تحصیلی دانش آموزان با افت قابل توجهی روبه رو شده است. در این 
مطالعه، دانش آموزان بر اساس برنامه سنجش بین المللی مورد بررسی قرار 
گرفتند. این آزمون هر سه سال یک بار و در مورد نمرات دانش آموزان در 

دروس ریاضی، علوم و روخوانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
محققان در این مطالعه دریافتند که بازی های ویدئویی به دانش آموزان 
اجازه می دهد تا از مهارت هایی که در حین تحصیل فراگرفته اند به طور 
کاربردی استفاده کنند. اما از سوی دیگر در این تحقیق به  فعالیت های 

آنالین دانش آموزان نیز پرداخته شد. 
این مطالعه نشان داد، دانش آموزانی که در طول روز به بازی های 
آنالین می پردازند در درسی مانند ریاضی 15نمره و در درس علوم 
1۷نمره باالتر )از 1۰۰ نمره( از سایرین دریافت می کنند. 
اما برعکس نوجوانان و دانش آموزانی 
که زمان بیشتری را صرف فعالیت 
در شبکه های اجتماعی مانند 
فیس بوک کرده یا دائما در 
شبکه های  در  گفتگو  حال 
نمرات  هستند،  مجازی 
کسب  را  کمتری 

می کنند.
منبع: 
DailyMail 

سپید: پژوهشگران می گویند رژیم غذایی DASH نه تنها می تواند 
فشارخون را کاهش دهد؛ بلکه ریسک ابتال به بیماری کلیوی را نیز 
کاهش می دهد. یافته های محققان دانشکده سالمت عمومی دانشگاه 
جان هاپکینز مریلند نشان می دهد رژیم غذایی مملو از آجیل و حبوبات، 
لبنیات کم چرب، غالت کامل حاوی سبوس، میوه ها و سبزیجات و 
حاوی میزان کم گوشت قرمز و فرآوری شده، نوشیدنی های شیرین شده 
با قند و سدیم نه تنها موجب کاهش فشارخون می شود، بلکه ریسک 
ابتال به بیماری مزمن کلیه را هم کاهش می دهد. این رژیم که به رژیم 
معروف  باال(  فشارخون  توقف  رژیمی  غذایی DASH )شیوه های 

است، در ابتدا برای کاهش فشارخون طراحی شده بود.
کیسی ربولز، سرپرست گروه تحقیق، در این باره می گوید: »این رژیم 
غذایی عالوه بر فواید مختلف برای سالمت، می تواند به کاهش ریسک 
ابتال به بیماری کلیه هم کمک کند.« در این مطالعه، محققان گزارش های به 
دست آمده از مطالعه ARIC )خطر تصلب شریان در جوامع( را بررسی 
کردند. این مطالعه از سال 198۷ با پیگیری وضعیت گروهی متشکل از 
15۷92 فرد میانسال از ایالت های مریلند، کارولینای شمالی، مینه سوتا و 

می سی سی پی به مدت بیش از 2۰ سال آغاز شد.
محققان دریافتند شرکت کنندگان دارای پایین ترین نمره در رژیم 
غذایی DASH )کسانی که کمتر مواد غذایی نظیر میوه، سبزیجات و 
آجیل و بیشتر گوشت قرمز و نمک مصرف می کردند( در مقایسه با افراد 
دارای باالترین نمره در رژیم غذایی DASH، 16 درصد بیشتر در معرض 
ابتال به بیماری کلیوی قرار داشتند. افرادی که باالترین میزان مصرف 
گوشت قرمز و فرآوری شده را داشتند 22 درصد بیشتر از افراد با کمترین 
میزان مصرف این مواد خوراکی در معرض ریسک ابتال به بیماری مزمن 
کلیه قرار داشتند. افرادی که باالترین مصرف آجیل و بنشن و حبوبات را 
داشتند 9 درصد کمتر در معرض ابتال به بیماری کلیه بودند. به گفته ربولز، 
دلیل تاثیر رژیم غذایی DASH بر حفظ سالمت کلیه ها، به خاطر کاهش 

فشار خون است. فشارخون باال از شرایط مرتبط با بیماری کلیه است.
ScienceDaily :منبع

 بـازی هـای ویـدئویـی 
و تقویت هـوش دانـش آمـوزان

 رژیـم غذایـی منـاسب بـرای 
کاهـش فشـارخون و سنگ کلیـه

 ترجمه: بهناز حکیمانه

سپید: این یافته نتیجه مطالعات جدیدی است که توسط 
محققان در دانشگاه کمبریج انگلستان انجام شد و در 
ژورنال نوروبیولوژی پیری به چاپ رسید. مطالعات 
در  مغز  سفید  ماده  حجم  که  است  این  نشان دهنده 
میانساالنی که اضافه وزن دارند به طور قابل توجهی در 

مقایسه با همتایان میانسال الغر آن ها کاهش می یابد. 
پرواضح است که چاقی می تواند ریسک بسیاری 
از بیماری ها را در انسان باال ببرد و مشکالت سالمت 
زیادی ایجاد کند که می توان از میان آن ها به بیمارهای 
قلبی عروقی دیابت نوع 2 و برخی از انواع سرطان 
اشاره کرد. اما در نتیجه تحقیقات پژوهشگران به طور 
فزاینده ای چاقی و اضافه وزن پیامدهایی منفی را برای 

مغز در بر دارد.
به خصوص برخی از مطالعات نشان دهنده این است 
که چاقی باعث تسریع شروع فرایند کوچک شدن مغز 

و کاهش ماده سفید و خاکستری در حجم مغز 
شده که معموال با پیر شدن ما این اتفاق 

رخ می دهد.
هرچند دکتر رونان و همکارانش بر این 

عقیده هستند که شواهد مستقیمی برای 
ندارد.  وجود  ارتباط  این  از  حمایت 
پروفسور پل فلچر در این خصوص 
می گوید: »ما در جمعیتی زندگی می کنیم 
که در حال افزایش سن است، در نتیجه 

با افزایش فرایند چاقی بسیار ضروری است که تعامل این 
دو فاکتور را در نظر بگیریم و از عواقب آن برای سالمتی 

که بسیار جدی است، آگاهی داشته باشیم.«
ارتباط  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  به منظور 
بین چاقی و کوچک شدن مغز پژوهشگران مطالعه ای 
مقطعی انجام دادند به طوری که آن ها مغز 4۷3 نفر از 
افراد سالم را که میانگین سنی آن ها بین 2۰ تا 8۷ سال 

بود آنالیز کردند.
بر اساس شاخص BMI، 246 نفر از این افراد 
الغر و توده بدنی بین 18.5 الی 25 و صد و پنجاه 
که   3۰ تا   25 بین  بدنی  توده  شاخص  دارای  نفر 

اضافه وزن محسوب می شود و ۷۷ نفر 
BMI بیشتر از 3۰ داشتند 

که چاق به حساب می آیند. محققان همچنین با استفاده 
از MRI حجم ماده سفید و خاکستری مغز را در افراد 

مورد ارزیابی قراردادند.
در نتیجه این پژوهش و مقایسه با افراد الغر حجم 
ماده سفید مغز در افرادی که اضافه وزن داشتند و یا 
چاق بودند به طور مشهود و قابل مالحظه ای کاهش 
بررسی  به  سپس  پژوهشگران  بود.  پیداکرده 
این مورد پرداختند که چگونه حجم ماده 
فاکتورهایی  با  مغز  خاکستری  و  سفید 
چون افزایش سن و اضافه وزن در ارتباط 
است و درنهایت به این نتیجه رسیدند که 
اضافه وزن و چاقی بیشترین تاثیر 
کاهش  در  را  مضر 

میانسال می گذارد.  حجم مغز ماده سفید بزرگساالن 
نتایج به این صورت بود که بزرگساالن میانسالی که 
اضافه وزن داشتند یا چاق بودند مغز آن ها در مقایسه 

با افراد الغر همان سن 1۰ سال پیرتر بود!
به عنوان مثال حجم ماده سفید مغزی در یک فرد 
پنجاه ساله دارای اضافه وزن به اندازه حجم ماده مغزی 

سفید یک فرد 6۰ ساله الغر است.
پروفسور پل فلچر می گوید: »واقعیت این است که 
من این تفاوت ها را از میانسالی در افراد دیدم. می توان 
این طور برآورد کرد که حجم ماده سفید مغزی در افراد 
میانسال بسیار آسیب پذیر است. حال سوال به وجود 
آمده این است که آیا این تغییرات می تواند با الغر 

شدن فرد برگشت پذیر باشد؟«
دانشمندان هنوز هم نتوانستند به یک نتیجه گیری 
قطعی در این مورد برسند که آیا چاقی منجر به کوچک 
آن  مغز و کوچک شدن  تغییرات  یا  مغز شده  شدن 
منجر به چاقی می شود. البته درنهایت گروه تحقیقاتی 
هیچ تفاوتی را در مهارت ها و توانایی های شناختی 
در افراد چاق و الغر مشاهده نکردند که این کار در 
نتیجه بررسی تست IQ در آن ها انجام شد.

درنهایت محققان این طور نتیجه گیری 
کردند که چاقی در میانسالی منجر به 
تغییرات مغز می شود و تحقیقات بیشتر 
مکانیسم های  کردن  مشخص  برای 

مربوط به این وابستگی در دست انجام است.
MNT:منبع

تــازه ها5 مزیت مهم لبخند زدن برای سالمت انسان

تــازه ها

پیـرشـدن مغـز در افـراد چـاق ۱۰ سـال سریـع تر رخ می دهـد

خنـده 
برکدام دردها 

دواسـت



از زیرآوار بمب و موشک فرار کرد.با مرگ جنگید  
و به المپیک رسید.حاال او در رقابتهای المپیک ریو با 
مقام هفتمی که به دست آورد،تاریخ ساز شد.دختر 
18 ساله ای که فقط یک قدم با مرگ فاصله داشت 
حاال زنده است و کنار بقیه قهرمانان شنای دنیا رقابت 
می کند.یسرا مردانی، دختر وسط یک خانواده پنج 
نفری که از کودکی ژیمناستیک و شنا را در برنامه اش 
داشت، در سوریه توانسته بود رکورد شنای زنان را جا 
به جا کند،  امید المپیک های بعدی باشد و مورد توجه 
قرار بگیرد اما وقتی جنگ شروع شد،  زندگی تغییر 
کرد.یسرای نوجوان، فرزند یک مربی شنا که تمام 
زندگی اش حول تمرین های ورزشی اش می گشت 
وقتی جنگ وارد سال چهارمش شد، او و خانواده اش 
تصمیم گرفتند جدا شوند. دو دختر بزرگ تر باید جا 
پای چهار میلیون پناهنده دیگری می گذاشتند که تا 
آن روز سعی کرده بودند از کشور فرار کنند،  یسرا 
در این مورد گفته است: »هر دوی ما می ترسیدیم، 
من می ترسیدم که در راه بالیی سر خواهرم بیاید، 
او هم به خاطر من می ترسید و می ترسیدیم که اگر 

اتفاقی برای ما بیفتد 
چه بالیی بر سر مادرم خواهد آمد. ممکن بود در این 
راه بمیریم  اما واقعا در کشور خودمان وقتی دیگر 

نمی شد زندگی کرد،  تقریبا مرده بودیم«
سفر 25 روزه از دمشق تا برلین

یسرای 18 ساله،  با خواهرش سارا به همراه دو کودک 
فامیل و مقداری پول که خانواده شان فراهم کرده 
بود، از سوریه فرار کردند. یک سال پیش،  درست در 
همین ماه اوت، چهار سال و نیم بعد از آغاز جنگ 
در سوریه، وقتی به مرز آبی ترکیه رسیدند،  آنها هم 
مثل صدها مهاجر دیگر ناچار بودند سرنوشتشان را 
به دست قاچاقچیان مسلحی بسپارند که قرار بود 
با قایق آنها را از آب های مرزی بین ترکیه و یونان 
بگذرانند.انتظار برای این سفر چهار روز در جنگل 
طول کشید و بعد از آن،  داستانی مشابه هزاران 
پناهجوی دیگر شروع شد؛ عبور از دریای وحشی  
با قایق هایی که امن نیستند  و چندین برابر ظرفیتشان 
مسافر سوار کرده اند،  بدون آب و غذا و هیچ امکانات 
دیگری.قایقی که آنها مسافرش بودند خیلی زود به 

سرنوشت بیشتر قایق های این مسیر دچار شد. به 
خاطر سنگینی زیاد از آب پر شده بود  و می توانست 
برای راهی  اینکه  مگر  به کشتن دهد  را   همه 

 سبک شدن قایق پیدا می شد. آن راه هم شنا کردن 
برخی مسافران بود؛  یسرا می گوید: »فکر کردم 
چقدر خجالت آور است که به خاطر غرق شدن 
بمیرم.آب شور و سرد بود و چشم ها را می سوزاند. 
موج ها زیاد بود و تشنه بودم.  فکر می کردم کل 
زندگی ام دارد از برابر چشم هایم عبور می کند. من 
و خواهرم هر کدام یک طرف قایق را با یک دست 
گرفته بودیم و با دست و پای دیگر سعی می کردیم 
خودمان را جلو بکشیم. یک پسربچه هشت ساله 
هم در قایق بود. من مجبور بودم سرم را از آب بیرون 
بیاورم و برایش شکلک در بیاورم تا فکر نکند که ما 
مرده ایم.  اما در نیم ساعت آخر حتی من هم دیگر 
نمی توانستم ادامه بدهم«در کمپ، جایی که یسرا 
می گوید »باالخره می دانستیم که سفر تمام شده 
است و در آرامش هستیم« دو خواهر توانستند با 
کمک یک مترجم مصری استخری پیدا کنند که 

بشود در آن شنا کرد.بعد، آنها مربی ای پیدا کردند 
که تکنیکشان را دید و  قبولشان کرد. مربی یسرا، 
 بعد از چهار هفته تمرین، برنامه ریزی برای المپیک 
توکیو در 2020 را شروع کرد   اما وقتی کمیساریای 
عالی پناهندگان به همراه کمیته بین المللی المپیک 
تصمیم گرفتند یک تیم بدون کشور برای بازی های 
المپیک تابستانی امسال تدارک ببینند،  یسرا یکی از 
کاندیداهای عضویت در تیم پناهنده ها شد.دو ماه 
مانده به المپیک ریو،  او نامه ای دریافت کرد که در 
آن تایید شده بود که همراه تیم پناهنده ها در المپیک 
ریو بازی خواهد کرد. می گوید: »خیلی خوشحال 
بودم.  مثل این بود که یک رویا محقق شده باشد. 
المپیک یک شانس واقعی بود«.تیم پناهنده ها،  امسال 
برای اولین بار به عنوان یک پدیده ویژه در المپیک 
ریو برنامه ریزی شده است تا توجه مردم را به بحران 
بی جاشدگان و بالیی که جنگ بر سر چندین کشور 
در خاورمیانه و آفریقا آورده است جلب کند. شعار 
این تیم بدون کشور، »امید برای همه پناهنده ها در 

سرتاسر جهان« است.

کشف پیدا شد ن 
فیلم و عکس های  

جدید  از عباس 
کیارستمی 

مهر: احمد کیارستمی پسر کارگردان 
فقید ایرانی که اکنون در شصت و نهمین 
لوکارنو حضور  فیلم  دوره جشنواره 
دارد، گفت فیلمی نمایش داده نشده از 
پدرش به جای مانده است که احتماال 
سال آینده در معرض دید عموم قرار 
می گیرد. این در حالی است که کارلو 
چتریان مدیر جشنواره لوکارنو از پیش 
اعالم کرد امسال این جشنواره مراسمی 
برای بزرگداشت این کارگردان فقید 
ایرانی که ۴ جوالی درگذشت، برگزار 
نمایش  با  بزرگداشت  این  می کند. 
»خانه دوست کجاست« همراه است.

کیارستمی در سال 1۹8۹ با این فیلم 
لوکارنو  جشنواره  برنز  پلنگ  جایزه 
را برد. او ژانویه پیش نیز در کوبا بود 
تا در کارگاهی به ساخته شدن هشت 
الیو«  »پاردو  کند.  کمک  کوتاه  فیلم 
روزنامه این جشنواره که هر روز در 
این فستیوال توزیع می شود در گفتگو 
با احمد کیارستمی اطالعات جدیدی 
منتشر کرد از جمله این که احمد گفت: 
»شعرها، نوشته ها، عکس ها و حتی یک 
فیلم از پدرش به جای مانده است.« او 
گفت این فیلم را سال آینده به نمایش 
درمی آورد. احمد گفت: پدرم نه تنها 
یک فیلم بلکه دست نوشته ها، شعرها، 
عکس ها و آثار مختلفی از خود به جای 
گذاشته که از آنجا که خیلی سازمان دهی 
شده نیستند، در تالش هستیم تا آنها را 
جمع آوری کنیم. در میان این آثار، دو 
مجموعه عکاسی و یک فیلم باقی مانده 
که امیدواریم بتوانیم سال آینده آن را به 
نمایش بگذاریم و می توانم بگویم اثر 
خیلی زیبایی است.«احتمال داده می 
شود این فیلم در جشنواره کن نمایش 
داده شود و با همکاری کمپانی ای که 
امتیاز بیشتر آثار کیارستمی را در اختیار 
داشت، روی پرده برود. این کمپانی 
در تالش است تا با همکاری خانواده 
کیارستمی بنیادی به نام او نیز ایجاد کند.    
شصت  و نهمین جشنواره بین المللی 
کیارستمی و  عباس  به  لوکارنو  فیلم 
مایکل چیمینو دو هنرمند برجسته و 
تقدیم  تازه درگذشته سینمای جهان 
شد. شصت ونهمین جشنواره لوکارنو 
در شهر لوکارنوی سوییس برگزار شد.

پخش غذای اضافی 
المپیک بین فقرا

یک گروه از آشپزان بین المللی طرح 
جدیدی در المپیک ریو اجرا کرده اند.

یک این گروه برای مقابله با مشکل 
فقر و گرسنگی در ریودوژانیرو طرح 
جدیدی را اجرا می کنند. این عده از 
آشپزها غذاهای مازاد دهکده المپیک 
را جمع آوری می کنند و پس از پخت 
و پز مجدد، بین فقرا پخش می کنند.

برگزاری  که  است  حالی  در   این 
سی و یکمین دوره رقابت های المپیک 
در ریو با انتقادات گسترده ای در برزیل 

مواجه شده است. 
انتقادها نسبت به آن مطرح شده که 
برگزاری  های  هزینه  شود  می  گفته 
المپیک باید برای رفع مشکل فقر در 
برزیل خرج شوند.طرح را دو سر آشپز 
برزیلی  و  بوتارا(  )ماسیمو  ایتالیایی 
)داوید هرتز( راه انداخته اند و روزانه 
۵ هزار پرس غذا در اختیار فقرا قرار 

می دهند.

خبر
تصویرروز

شماره 860  23 مرداد 13۹۵ sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 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

  
اصغر فرهادی: محک ،تصویري جدید از 

کمک به هم نوع است

سپید:اصغر فرهادی، کارگردان بین المللی سینمای ایران در حاشیه حضور در کنسرت 
گروه کامکارها گفت: »محک با تعریف تازه خود از امر خیریه تصویري تازه از یاري 
رساندن به همنوع بدون احساس ترحم ارائه کرده است و من بابت این تعریف از این 
مؤسسه تشکر مي کنم. در حال حاضر محک نه تنها الگویي در میان مؤسسات خیریه در 
ایران است که توانسته است خود را به الگویی برای مؤسسات خیریه در جهان نیز تبدیل 
کند.«کارگردان بین المللی سینمای ایران با بیان اینکه مؤسسات مردم نهاد توانسته اند 
بخشي از مشکالت اجتماعي را برطرف کنند، گفت : »معتقدم هنرمندان با فعالیت هاي 
خیریه مي توانند توجه عموم را نسبت به این امور بیشتر کنند.«فرهادی در بخشی دیگر 
از صحبت های خود با اشاره به فستیوال موسیقی شب های بارانا در حمایت از کودکان 
محک گفت: »امیدوارم چنین رویدادهایی توجه افراد بیشتری از جامعه را برای کمک 
به هم نوعان خود جلب کند.«او در پایان گفت: »از نظر من، بیش از آنکه برخی افراد 
نیازمند کمک ما باشند، ما به لحاظ روحی نیازمند کمک کردن به ایشان هستیم و حضور 

در رویدادهای خیریه این نیاز را 
برطرف می کند.«

فستیوال  است  ذکر  به  الزم 
حضور  با  بارانا،  موسیقی 
گروه های موسیقی از 21 مرداد 
آغاز و تا 2۹ مرداد ماه ادامه دارد. 
۵درصد از عواید کلیه اجراهای 
به مؤسسه خیریه  فستیوال  این 

محک تعلق می گیرد.

 نامه امیدبخش
 بایرن مونیخ به روزنامه نگار ایرانی

  
کاوه کاویانپور روزنامه نگار ورزشی روز پنج شنبه در صفحه شخصی خود از نامه ای 
خبر داد که باشگاه ورزشی بایرن مونیخ برایش ارسال کرده است و به او برای مقاومت 
در برابربیماری امید داده است.او درباره این نامه نوشته است» سی و چند سال عاشق یک 
باشگاه باشی و در بدترین شرایط زندگی ات نامه ای از آنها دریافت کنی، یعنی این عشق 
هرگز یکطرفه نبوده و نیست، نامه با امضای ریموند اومان دروازه بان اواخر دهه 80 بایرن و 
تیم ملی آلمان است که همچون دیگر پیشکسوتان بایرن در باشگاه سمت اجرایی دارد.«کاوه 
کاویان پور روزنامه نگار اهل رشت که سال های سال درباره ورزش در مطبوعات نوشته، 
بیش از سه سال است که به دلیل بیماری روزهای سختی را پشت سر می گذارد.او اماآنچنان 

مقاوم است که برای همه دوستانش مظهر ایستادگی و خوشرویی  است. 
او که سابقه فعالیت در روزنامه ها و رسانه های ورزشی سراسری و استانی را دارد و از 
نویسنده های خوش ذوق و خوش نام رشتی است، بیشتر از سه سال است که با بیماری 
سرطان رودررو شده است . در تیرماه گذشته تومور سر این روزنامه نگار جوان به ستون 

فقراتش ریشه دواند .او در بیمارستان 
وچند  شد  بستری  تهران  لقمان 
انجام  سروگردنش  روی  جراحی 
و  جنگندگی  روحیه  شد.پزشکان 
برگ  بزرگ ترین  را  کاوه  مقاومت 
سه  نابرابر  جنگ  دراین  او  برنده 
ساله دانسته اند و شانس بهبودی او 
 را در صورت انجام مداوا باال اعالم

 کرده اند.

سه چهار دو هنـر هفتم

درنـگ

ایسنا-پرویز پرستویی و حبیب احمدزاده با بازگشت از 
ژاپن و شرکت در جشنواره  »صلح و دوستی« که هر ساله 
برگزار می شود، پیام مشترکی را به بانی این جشنواره دادند.
در متن پیام مشترک پرستویی و حبیب احمدزاده تحت 
عنوان »انسان بودن ملیت، دین و نژاد نمی شناسد«، آمده 
است: »خانم دکتر سویا کسی است که میزبان هرساله 
جانبازان شیمیایی ایران در هیروشیماست. داستان او با ما 
ایرانیان از آنجا آغاز می شود که حدود دوازده سال پیش او 
به همراه تعداد دیگری از صلح طلبان از شهر هیروشیما به 
ایران می آیند تا به مردم و دولت کشورمان بگویند که بمب 
اتم چه عواقب شومی دارد و از ساختن این سالح ویرانگر 
بپرهیزید که خوشبختانه در بدو ورود به طرز معجزه آسایی 
به چند عاقل کار بلد مانند دکتر شهریار خاطری و یارانش 
در ایران برخورد کرده که آنان را بدون هرگونه شعار اضافه 
و عصبیت بی مورد به سردشت و دیدار با مردمان مجروح 
شیمیایی آن شهر می برند.این دیدار چنان تاثیری بر روح و 
جان آنان می گذارد که می گویند که بمب اصلی بر سر شما 
خورده و نه ما چون الاقل دنیا از بمباران شهر ما خبردار شده 

ولی حتی ما نیز از قضیه به کارگیری این سالح ها برعلیه 
مردم کشورتان خبردار نشده ایم. و این زن یعنی خانم دکتر 
سویا هرساله جانبازان و هنرمندان ما را به خرج خود و گروه 
مردمی اش به ژاپن دعوت می کند تا در سالگرد گردهمایی 
جهانی بمباران اتمی هیروشیما ، آنان و دردهای مردم ما 
را به چشم جهانیان بکشاند و امسال سیزدهمین سالگرد 
ایران،در جشنواره  با مردم رنج کشیده  همراهی او بود 
خودجوش فیلمهای ایرانی،با نام صلح و دوستی ، در شهر 
هیروشیما ، و یارانش به تمام معنا فرشته هایی هستند در 
هیئت انسان که خدا قسمتی از دلیل خلقتش را آنان می داند، 
براستی چند درصد از خود ما، سردشت و مردمانش و 
دردهای ناشی از بمباران شیمیایی اش را می شناسیم؟و 
اگر می شناسیم چگونه مرهم زخم های آنان و  یکصدهزار 
مجروح شیمیایی نفس بریده کشورمان اعم از رزمنده و 
مردمان عادی خود شده ایم؟با وجدان خود خلوت کنیم آیا 
در مقابل من و  ما، امثال خانم سویاها چه ایرانی و چه ژاپنی، 

به راستی ابرفرشته پروردگار نیستند؟«
در طی سه روز برگزاری این جشنواره در هیروشیما و 

یک روز در توکیو فیلم های »مزار شریف« ، »بادیگارد« 
، »حوض نقاشی« ، »سعادت آباد«، »امروز« و »نبات« با 
بازی فاطمه معتمد آریا به نمایش در آمدند که در هنگام 
نمایش این فیلم ها هنرمندانی همچون پرویز پرستویی ، 
عبدالحسن برزیده ، همایون اسعدیان ، مازیار میری ، پژمان 
لشکری پور، محسن یزدی ، وحید یامین پور ، مجید شتی 
و حبیب احمدزاده در کنار جانبازان هفتاد درصد شیمیایی 

حضور داشتند.

پیام تشکر مشترک پرستویی و احمدزاده به جشنواره صلح و دوستی هیروشیما

انسان بودن ملیت ودین نمی شناسد

بـازتاب

 سرگذشت یسرا   مردانی دختر 18 ساله سوری از دمشق تا المپیک

با کمک 
ورزش
ازمرگ
 فرار کردیم

جشنواره هنرهای تجسمی»نفس« در حالی کار خود را در خانه هنرمندان آغاز کرد که 
مادر یکی از اهداکنندگان عضو، ربان افتتاح نمایشگاه های این جشنواره را قیچی کرد. 

 مهر

به مناسبت دهه کرامت کاروان خادمان حرم رضوی حامل پرچم گنبد مطهر حضرت 
ثامن الحجج علیه السالم در آستان قدس شهدای باقریه ،مرکز توانبخشی حضرت علی 
اکبر و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و مزارشهدا خراسان جنوبی 

حضور پیدا کردند.
 ایسنا

اولین سمپوزیوم بایومتریال ها و تکنیک های پیوند استخوان در جراحی های دهان 
روز جمعه به همت مرکز تحقیقات جمجمه، فک و دهان با همکاری واحد دندانپزشکی 

دانشگاه آزاد اسالمی آغاز به کار کرد.
  ایرنا

دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور با 
حضور وزیر بهداشت در سالن شهید نیلفروش زاده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

به صورت رسمی افتتاح شد.
 تسنیم

نمایشگاه هنری نقاشی کودکان کار و خیابان شامل 80 اثر دیروز به همت مؤسسه 
رویش نهال در نگارخانه زمرد تهران برگزار شد.

  ایرنا

چهار تصویراز تلخ ترین مصدومیتهای المپیک ریو.
 خبر آنالین
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