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هراس  از ورود دانشجویان بدون کنکور 
به دانشگاه های علوم پزشکی 

مدیرکلنظارتبردارووموادمخدرسازمانغذاودارو

شناسه گذاری صد در صد داروهای وارداتی

سردکنندههاازاصلیترین
عواملگرمکنندهزمینهستند

اهمیت 05 /0 درجه 
سرد کردن زمین

1000تومان 16صفحه چهارشنبه27مرداد1395 شماره864 سال12

 صفحه 13 صفحه 7 صفحه 14 صفحه 6

وزارتنیروباوزارتجهادکشاورزیهماهنگباشد

ایـران بـا مشکـل 
غـارت آب مواجـه اسـت

وزیربهداشتدرنشستهیئتنمایندگاناتاقبازرگانیتهران

بخش خصوصی درحوزه سالمت 
خوب عمل نکرده  است

 صفحه  2

 صفحه  4

 صفحه  3

 صفحه های 8 و9

انتقاداعضايشورايشهرتهران

نگذارید اورژانس كشور 
ایسـت قلبـي كنـد

راهنماهایبالینیجدیدپاپیلوماویروس

تمامی دختران و پسران 
واكسینـه شونـد
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 صفحه 5

مسعودپزشکیاندربارهپروندهبابکزنجانی

 حامیان پشت پرده 
هم بازخواست شوند

روی خط سپید

استقرارجنگنده های روس 
در پایگـاه هوایی ایـران
پایگاهنوژهمیزبانهواپیماهایروسیهدرعملیات
علیهمواضعداعشدرسوریهوعراقشدهاست
صفحه 5

محمد غفرانی 28 سال پیش فوق تخصص
 اعصاب اطفال را در ایران راه اندازی كرد

پزشک واقعی
 به جای پول و ماشین 
روحی ثروتمند دارد
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   مینا دارابی

پیراپزشکی  رشته های  دانشجویان  از  جمعی  سپید: 
نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشته های 
مشابه اعتراض کردند. موضوعی که بیش از هر چیز 
نشان دهنده رویکرد وزارت بهداشت نسبت به حل 
نیروی موردنیاز در مراکز درمانی و افزایش پوشش 

خدمات درمانی است.
علی رغم آنکه مسئوالن آموزشی وزارت بهداشت 
برای  دانشجو  پذیرش  ظرفیت  که  بودند  داده  قول 
سال جاری تثبیت شود اما اضافه شدن ظرفیت برخی 
رشته ها نظیر تکنسین سالمت دهان و پذیرش دانشجو 
در مقطع کاردانی باعث نگرانی دانشجویانی شده است 
که همین عنوان رشته ها را در مقطع کارشناسی و در 

دانشگاه های علوم پزشکی تحصیل می کنند.

تربیت بیش از 500 تکنسین سالمت دهان
سال  رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچه  براساس 
مقطع  برای  آزمون  طریق  از  نفر   1319 گذشته، 
کاردانی فوریت های پزشکی پذیرفته شدند. این در 
حالی است که در سال جاری این عنوان رشته از ذیل 
پذیرش رشته های نیمه متمرکز حذف شد. برخالف 
دفترچه سال گذشته در دفترچه امسال در ده عنوان 
رشته که شامل کاردانی اتاق عمل، بهداشت حرفه ای، 
بهداشت عمومی و خانواده، بهداشت عمومی و مبارزه 
با بیماری، بهداشت محیط، تکنسین سالمت دهان، 
علوم آزمایشگاهی، مامایی، مدارک پزشکی و هوشبری 
بدون آزمون دانشجو می پذیرد. بیشترین تعداد دانشجو 
مربوط به رشته کاردانی تکنسین سالمت دهان با تعداد 
697 نفر و بدون آزمون است. اتفاقی که در راستای 
ورود تکنسین سالمت دهان به شبکه پزشک خانواده 

ایجادشده است. 
در این میان سهم زیادی از پذیرفته شدگان دوره 
کاردانی بدون آزمون در سال جاری، رشته های بهداشتی 
هستند. بهداشت عمومی مبارزه با بیماری با پذیرش 
155 نفر، بهداشت عمومی و خانواده با پذیرش 130 

نفر بعد از رشته تکنسین سالمت دهان در رتبه های 
بعدی ازنظر پذیرش دانشجو قرار می گیرند.

و  مامایی  دانشجویان  از  جمعی  راستا  همین  در 
به  نسبت  بهداشت  وزیر  به  نامه ای  در  پیراپزشکی 
پذیرش دانشجو در این رشته ها در مقطع کاردانی و 
به صورت بدون آزمون ابراز نگرانی کردند. در بخشی از 
این نامه آمده است: »امروز شاهد اتفاقات تأسف باری 
در جامعه پیراپزشکی هستیم که خیل عظیم اعتراضات 
قانون  وضع  است.   داشته  دنبال  به  را  دانشجویی 
بی پایه و اساس پذیرش دانشجویان بدون کنکور در 
مقطع کاردانی در رشته های مامایی ،هوشبری، بهداشت، 
... نگرانی عظیمی  علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل و 
برای دانشجویان این رشته ها و حتی سایر رشته های 
علوم پزشکی در پی داشت زیرا هیچ تضمینی وجود 
اپیدمی سایر رشته های علوم پزشکی  این  ندارد که 

را در برنگیرد.
از سال گذشته این طرح توسط وزارت بهداشت 
اجرایی شد و سهمیه برای پذیرش دانشجوی کاردان 
بدون کنکور به دفترچه های انتخاب رشته وارد شد. 
امسال این سهم نه تنها به دو برابر ظرفیت سال گذشته 

رسید، بلکه به بسیاری از رشته های دیگر هم سرایت 
کرده است. اگر جلوی این رویه گرفته نشود مشخص 
نخواهد بود که در آینده نه چندان دور چه چیزی در 
انتظار جامعه پیراپزشکی خواهد بود و عمال تمامی 
تالش های دانشجویان کنونی برای قبولی در این رشته ها 
بر باد می رود و تکنسین های کار نابلد وارد عرصه 
کارشده و با بازی باجان ملت، اعتماد مردم هم نسبت 

به جامعه پزشکی از بین خواهد رفت.«

فرصت شغلی، مهم ترین نگرانی پیراپزشکی ها
در بخش دیگری از این نامه به نگرانی از بیکاری 
و پیدا نکردن فرصت شغلی مناسب اشاره شده و آمده 
است: »چه کسی می تواند پاسخگوی فارغ التحصیالن 
این رشته ها باشد که جویای کار هستند ولی با این 
اقدام آینده شغلی شان درخطر افتاده. دانشجویانی که 
در کنکور سراسری با کسب رتبه های عالی وارد این 
رشته ها شده و با پشت سرنهادن واحدهای طاقت فرسای 

چهارساله  فارغ التحصیل شده اند.«
لغو  از وزیر بهداشت خواستار  این دانشجویان  
پذیرش کاردانی های علوم پزشکی بدون کنکور شدند.

پذیرش  به  نسبت  فارغ التحصیالن  نگرانی  عمده 
است.  شغلی  موقعیت های  درخصوص  کاردان 
جایگاه هایی که در قالب مراقب سالمت، ماما، مسئول 
آزمایشگاه و ... شکل می گیرد و عمدتا به شرکت های 
پیمانی سپرده می شود. پیمانکاران هم شاید مقید  و 
ملزم به پذیرش فارغ التحصیالن خاصی باشند اما تعداد 
این رشته ها آن قدر زیاد است که قدرت عمل آنها در 
انتخاب نیروی کار را افزایش می دهد. در این میان 
رویکرد مسئوالن ستادی شاید تنها امیدی است که 

این فارغ التحصیالن به آن دل بسته اند.
وزیر بهداشت در همایش تقدیر از دانشجویان استعداد 
درخشان در پاسخ به یکی از دانشجویان بهداشت عمومی 
که نگرانی خود را از کمبود موقعیت شغلی اعالم کرد، 
گفت: »اینکه به جای بهداشت یار ماما یا پرستار جذب 
می کنند  برای اولین بار می شنوم. اما آنچه در طرح تحول 
اتفاق افتاده، پیش بینی یک مراقب سالمت به ازای هر سه 
هزار نفر در روستاهاست تا بیماران مبتال به بیماری های 
غیرواگیر را شناسایی کنند. برای این مراقبین سالمت، 
دانشجویان هر رشته ای می توانند جذب شوند. البته یک نفر 
هم استخدام نشده و همه به صورت شرکتی جذب شده اند.« 
او در ادامه سخنانش توپ را در زمین پذیرش بی رویه 
دانشجو که در سال های گذشته رخ می داده انداخت و 
ابراز امیدواری کرد که با حضور دکتر الریجانی به عنوان 

معاونت آموزشی این مشکالت برطرف شود. 

ستون شیوه پذیرش حذف شد
درکنار تغییراتی که درمورد پذیرش دانشجو در مقطع 
کاردانی رخ داده، اما دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون 
سراسری امسال با نسخه چند روز پیش خود تفاوت 
چشمگیری داشته است. یکی از این تغییرات مربوط 
به حذف ستون توضیح درمورد شیوه پذیرش دانشجو 
در مقطع کاردانی است که بدون آزمون رخ می دهد یا با 
آزمون. درحالی که داوطلبان آزمون سراسری این روزها 
مشغول انتخاب رشته هستند، دفترچه راهنمای انتخاب 
رشته که شامل کد رشته ها و اطالعات جزئی در این مورد 

است اما ستون شیوه پذیرش از آن حذف شده است.

خانه ملت: نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای 
انتخابات  بر  ناظران مجلس در هیات مرکزی نظارت  اسالمی 
سازمان نظام پزشکی از سوی کمیسیون بهداشت و درمان را 

انتخاب کردند.  
بنا بر این گزارش یعقوب شیویاری با 142 رأی، محمدحسین 
از  با 128 رأی  با 132 رأی و محسن علیجانی زمانی  قربانی 
مجموع 173 رأی به عنوان ناظران مجلس در هیات مرکزی نظارت 

بر انتخابات سازمان نظام پزشکی انتخاب شدند.

هراس  از ورود دانشجویان بدون کنکور به دانشگاه های علوم پزشکی 
1300دانشجوبرای10رشتهکاردانیجذبمیشوند

3
شماره 864  27 مرداد 1395

خبر

دانشگاه

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت:»توسعه راهبردی  وب دا: 
آموزش با رویکرد ویژه به رشته های میان رشته ای یکی از محورهایی 
است که در برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 
موردتوجه قرارگرفته و مبنای واسپاری مأموریت های ویژه به مناطق 

آمایشی نیز توسعه میان رشته ای ها در نظام سالمت کشور است.«
باقر الریجانی  در همایش  دانشگاه و ماموریت گرایی به تغییرات 
فضای ملی و بین المللی اشاره کرد و گفت:»با شرایط حاضر رشته های 
موجود پاسخگوی نیازهای نظام سالمت نیست و مرزهای بین رشته های 
علوم پزشکی و سایر حوزه ها کمرنگ شده و الزم است با رویکردی 
نوین به توسعه آموزش بین رشته ای پرداخته شود.« معاون آموزشی 
وزارت بهداشت گفت:»مصوبه آمایش سرزمینی و تشکیل کالن 
مناطق آمایشی این شرایط را فراهم آورده تا نظام سالمت بتواند 
از کلیه ظرفیت های موجود در منطقه بهره برداری نماید.« الریجانی 
گفت:»توسعه رشته های بین رشته ای در حوزه علوم انسانی از جمله 
مأموریت هایی است که در منطقه 5 آمایشی در دست پیگیری است و 
به زودی برنامه توسعه رشته های بین رشته ای در علوم پزشکی کشور با 
همکاری این کالن منطقه نهایی خواهد شد.«  وی اضافه کرد:»تعامل 
با دانشگاه های خارج از وزارت بهداشت ازجمله ملزوماتی است که 
می تواند زمینه توسعه آموزش بین رشته ای را فراهم آورد و مناطق 

آمایشی این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است.«

ایسنا: معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه 
این وزارتخانه توان اختصاص تسهیالتی نظیر پرداخت وام و تخصیص 
خوابگاه های متأهلی به دانشجویان را ندارد، گفت:» سال گذشته 16 
میلیارد تومان به معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم بودجه 
اختصاص داده شد. اما این رقم در وزارت بهداشت سه میلیارد تومان 
بود. اگر بخواهیم نسبت دانشجویان وزارت علوم و وزارت بهداشت 
را بسنجیم باید 40 درصد این بودجه یعنی حدود 9 میلیارد تومان 
به وزارت بهداشت اختصاص داده شود.« محمدرضا فراهانی اظهار 
کرد:»متاسفانه به دلیل این توزیع ناعادالنه، وزارت بهداشت نمی تواند 
تسهیالتی نظیر وام ازدواج، مسکن و غیره در اختیار دانشجویان خود 
قرار بدهد.« وی تصریح کرد:»چرا صندوق رفاه دانشجویان در وزارت 
بهداشت نمی تواند این منابع و تسهیالت را به دانشجویان خود پرداخت 
کند. در حالی که در وزارت علوم تعداد افرادی که وام دریافت می کنند 
ولی بازپس نمی دهند بسیار بیشتر از وزارت بهداشت است. آماری 
که چند ماه پیش اعالم شد نشان می دهد حدود 400 میلیارد تومان از 
وام ها توسط دانشجویان وزارت علوم بازگردانده نشده، این در حالی 
است که بسیاری از دانشجویان وزارت بهداشت وام های خود را بعد 

از فارغ التحصیلی پرداخت می کنند.« 

 توسعه رشته های بین رشته ای
 در علوم پزشکی کشور

400 میلیارد تومان از وام های 
دانشجویان پس داده نشده است

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
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ناظران انتخابات سازمان نظام 
پزشکی انتخاب شدند

  نگین باقری

سپید: امیرعباس با فلج مغزی پا به این دنیا گذاشت. 
روزانه ده ها بار تشنج می کند، نمی خندد، گریه نمی کند 
و تکان نمی خورد. مادر او اعتقاد دارد زایمان سختی 
نتیجه رفتار پزشک بوده بچه اش را به این روز  که 
انداخته است. با این حال چند روز قبل نظام پزشکی 
مشهد حکم تبرئه متخصص زنان در پرونده فلج مغزی 
»امیرعباس« نوزاد 6 ماهه را صادر کرد اما بعد از شکایت 
دوباره این پرونده مجدداً به معاونت انتظامی سازمان 
نظام پزشکی کشور سپرده شد.  الهام، مادر امیرعباس، 
می گوید تا همین چند وقت پیش دکتر او هیچ وقت 
 توضیحی درباره بیماری امیرعباس به او نداده است. 
» وقتی امیرعباس به دنیا آمد، پرستارها گریه می کردند  و 
جوابی به من نمی دادند. همه سونوگرافی ها و جواب ها 
پیش از زایمان نشان می داد که فرزند من سالم بوده است.«

از ابتدا قرار بود که امیرعباس سزارین شود اما روز 
وضع حمل هرچه منتظر دکتر ماندند کسی نیامد.» هرچه 
زنگ می زدیم یا دردسترس نبود یا جواب نمی داد.« 
در نهایت بعد از درد زیاد ماما او را معاینه کرد. او 

را بی حس کرده بودند و بعد از چند ساعت پزشکش 
رسید.»مدام به هوش می آمدم و از هوش می رفتم. این 
بین فقط گاهی هاله هایی می دیدم. تا اینکه بعدا متوجه 
شدم من را اتاق عمل بردند و سزارین کردند. روز بعد 
هم دکتر باالی سرم آمد و گفت: که من وقتی بچه 
را به دنیا آوردم شل و ول بود. ضربان قلبش تا آخر 
وقت خوب بود. من کاری نکردم اما اگر می خواهید 
بروید شکایت کنید. فکر می کنید حال من از شما بهتر 
است؟ من عذاب وجدان دارم.« به گفته مادر امیر عباس 
آن روز همه می گفتند که بچه در حین عمل خسته 
شده است و در دستگاه است.  این خانواده 9 میلیون 
NICU تومان صرفا برای شب هایی که امیرعباس در
بوده پرداخت کردند و در این مدت دائم این حرف 

را می شنیدند که بچه رفتنی است و زنده نمی ماند. 
نام امیرعباس حاال به هشتگی در شبکه های مجازی 
تبدیل شده است. نوزادی که به گفته محمد آقاجانی 
معاون درمان وزارت بهداشت تیمی از کارشناسان و 
مدیران اداره نظارت بر درمان برای بررسی پرونده اش 
به مشهد رفتند. محمد حسین میردهقان مدیرکل نظارت 
بر امور درمان وزارت بهداشت در گفت وگویی با 

خبرگزاری فارس درباره پرونده امیر عباس گفت:»پیرو 
تیم  توسط  عباس  امیر  پرونده  مجدد  های  بررسی 
کارشناسی اعزامی از سوی وزارت بهداشت به مشهد 
و بازدید از بیمارستان سینا و بررسی کارشناسانه پرونده 
و نشست مشترک با مسئولین دانشگاه، بیمارستان و 
اعضاء سازمان نظام پزشکی مشهد و والدین امیرعباس 
پرونده وی عالوه بر برگشت به نظام پزشکی استان 
خراسان رضوی برای بررسی بیشتر، به معاون انتظامی 
سازمان نظام پزشکی کشور نیز ارسال شد.« او ادامه 
داد:»این پرونده در حال حاضر به صورت جامع و 
دقیق در حال بررسی است و توسط دفتر نظارت و 
اعتباربخشی وزارت بهداشت در حال پیگیری است.«

میردهقان با اشاره به حکم صادره از سوی نظام 
پزشکی مشهد اظهار داشت:»همچنین با توجه به اینکه 
وظیفه وزارت بهداشت و دانشگاه مربوطه بررسی و 
ارسال پرونده به نظام پزشکی و مراجع قضایی است، 
نظام پزشکی باید در خصوص حکم و رای صادره 
پاسخگو باشد.« محسن خلیلی، قائم مقام معاون انتظامی 
سازمان نظام پزشکی درباره انتقال پرونده به تهران به 
سپید توضیح می دهد:»نظام پزشکی مانند دادگاه است 
و یک دادسرا دارد. این دادسرا کیفرخواست صادر 
می کند و به مرحله تعقیب می رود. کیفرخواست به 
هیئت بدوی می رود. طرفین می  توانند باز هم به این 
حکم اعتراض کنند. باز این اعتراض به هیئت تجدید 
نظر استان فرستاده می شود. تجدید نظر استان اگر حکم 
توبیخ کتبی همراه با درج در مجله نظام پزشکی را 
صادر کند، حکم قطعی است اما اگر حکم محرومیت 
صادر شود، شاکی می تواند به هیئت عالی شکایت کند.«
او درباره شرایطی که متهم از دادگاه حکم نگیرد 
توضیح می دهد:»او می تواند درخواست ماده 40 کند.  
رئیس کل با این درخواست باید پرونده را با حضور 
کارشناسان بررسی کند. اگر مغایرتی در آرا احساس 
شد و بررسی آن نیازمند رسیدگی مجدد بود باید به 
هیئت عالی آن را ارجاع دهد. هر اعتراضی که بشود ما 

در تهران آن پرونده را دریافت می کنیم.«

گزارش دو
پرونده »امیرعباس« به نظام پزشکی رسید
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تحلیگر صنعت دارو                                   

1(پایین بودن روند تولید 
در ایران شرکت های داروسازی با هر برنامه ریزی ممکن بایستی 
حجم تولیدات خود را افزایش دهند. این مسئله می تواند از طریق 
و  داخل  بازار  جهت  پرمصرف  ژنریک  داروهای  تولید  افزایش 
صادرات به کشورهای آسیایی و آفریقایی باشد و هم می تواند از 
طریق داروهای با کیفیت و قابل رقابت با داروهای معتبر خارجی 
صورت گیرد. در این جهت می توانند با تولید داروهای تجاری-

ژنریک که قانون گذار نیز اجازه تولید آنها را داده است، دهکهای 
را  فروش خود  و  نموده  را هدف گذاری  درآمدی جامعه  باالی 
افزایش دهند. به نظر می رسد در صورتی که شرکت های دارویی 
بر این اساس ادغام شوند یا تشکیل هلدینگ تخصصی در راستای 
گسترش فعالیت و تولید بدهند، در روند سودآوری و بازده آنها 

بسیار موثرتر خواهد بود.
2( تک نرخی شدن ارز 

ذکر  آن  مزایای  و  ارز  شدن  نرخی  تک  جهت  که  دالیلی   از 
اقتصادی،  ساختار  اصالح  و  سازی  شفاف  از  عبارتند  شود  می 
جلوگیری از رانتهای اقتصادی، کاهش بوروکراسی، صرفه  جویی 
در منابع و واقعی تر شدن مصارف، ثبات در نرخ ارز و قیمت کاالها. 
در صنعت دارو نیز با وجود ارزهای حمایتی شاهد اتالف منابع یا 
افزایش دوره گردش مواد کاال بودیم. اما با وجود تک نرخی شدن 

ارز، قیمت دارو افزایش چندانی نیافت.
)R&D( تحقیق و توسعه )3

اعتقادی که بسیاری از بزرگان صنعت داروسازی به آن اعتقاد 
دارند این است که  هزینه تحقیق و توسعه در این صنعت بسیار 
هنگفت است و در حد شرکت های کوچک دارو سازی کشور ما 
نیست و تحقیقات می بایست در جهت مهندسی معکوس داروهای 
تجاری که Patent آنها گذشته باشد و در واحدهای آزمایشگاهی 
کنترل کیفیت و کشف روشهای نوین تولید فرموالسیونهای موجود 
با هزینه تمام شده حداقل و کیفیت حداکثر در حد استانداردهای

GMP باشد، صورت پذیرد. البته عملکرد شرکت های داروسازی 
کشور نیز بر اساس همین رویکرد است. 

4(کیفیت داروهای داخل و قاچاق دارو
قاعدتا شرکت های داخلی می توانند با افزایش کیفیت داروهای 
ساخت داخل قابلیت رقابت با داروهای خارجی را فراهم نمایند 
میان  در  را خصوصًا  فرهنگ  این  اصولی  تبلیغات  با  همچنین  و 
نیز  -تجاری  ژنریک  داروهای  تولید  اگر  ببرند.  بین  از  پزشکان 
تحقق یابد اجرای برنامه های بازاریابی نیز ضرورت بیشتری پیدا 
می کند. هزینه های بازاریابی برای شرکت های بزرگ داروسازی 
دنیا، بیشترین هزینه را دربردارد و حدود 38 درصد فروش آنها 
را تشکیل می دهد. لذا همان طور که پیش تر نیز ذکر شد، بزرگ 
شدن بنگاههای تولید دارو )یا هلدینگ شدن و ادغام ( در فرآیند 

آتی صنعت دارو از این منظر نیز )بازاریابی( کاماًل مشهود است.
نکته دیگری که می بایست در اینجا ذکر شود، مساله قاچاق دارو 
از ایران به کشورهای مجاور از جمله عراق و افغانستان است. دارو 
در ایران با فشار به تولید کننده و یارانه های دولتی با قیمت پایین 
تولید و عرضه می شود، و با نزدیک به قیمتهای داخل و پایین تر 
از قیمتهای جهانی از کشور قاچاق می شود. از طرف دیگر یک 
شرکت تولیدی ممکن است جهت ثبت دارو خود در کشور مقصد 
یک پروسه طوالنی و پرهزینه را طی کند و داروی مورد نظر خود 
را در آن کشور عرضه نماید، پس از آن، همان دارو از همان شرکت 

با نرخ پایین تر به کشور مزبور قاچاق می شود.
5( فرسودگی شرکت ها

به نظر میرسد این مشکل ، نمی تواند چالشی بزرگ برای این 
صنایع باشد چرا که هزینه ایجاد خطوط جدید زیاد نیست و اکثر 
شرکت ها می توانند به مرور در راستای تعویض این تجهیزات 
به  رسیدن  جهت  دارویی  های  شرکت  از  بسیاری  بردارند.  گام 
استانداردهای مناسب از حیث ماشین آالت و تجهیزات، پروسه 
افزایش سرمایه را در دستور کار دارند. لیکن این فرآیند نیز در 
صورت بزرگتر شدن سایز و مقیاس تولید این شرکت ها ساده تر، 

سریعتر و ارزانتر صورت خواهد پذیرفت. 

صنعت  مشکالت  از  پاره ای 
داروسازی

ایسنا: یک چشم پزشک با اشاره به اینکه گرمای تابستان می تواند زمینه ساز ناراحتی های 
چشمی شود، اظهار کرد: »استفاده از قطره چشمی می تواند باعث بهتر شدن ناراحتی های 

چشمی در روزهای گرم تابستان باشد.«
است،  متفاوت  مختلف  افراد  در  اشک  ترشح  میزان  اینکه  به  اشاره  با  وفا  جمشید 
خاطرنشان کرد: »خشکی چشم یکی از ناراحتی هایی است که افراد به دلیل گرم بودن 

هوا در تابستان به آن مبتال می شوند.«
وی ادامه داد: »با توجه به حساس شدن چشم در تابستان و اینکه میزان ترشح اشک 
در افراد متفاوت است، توصیه می شود که افراد از قطره های چشمی در روزهایی که 
هوا گرم است، استفاده کنند. این افراد در صورتی که دچار خشکی یا سوزش چشم 
شوند، بهتر است تحت معاینه یک چشم پزشک قرار گیرند تا از بروز سایر ناراحتی های 

چشم جلوگیری شود.«
وفا ادامه داد: »معموال گرمای هوا باعث خشکی چشم می شود، اما عوامل دیگری 
نیز در بروز این اختالل دخیل هستند. بنابراین توصیه می شود افراد ابتدا به چشم پزشک 
مراجعه کنند و در صورت تشخیص اینکه این اختالل به سبب گرمای هوا است، از قطره 

چشمی استفاده کنند تا کمتر در معرض ناراحتی های چشمی قرار گیرند.«

ایرنا: داروخانه ها مراقبت می کنند که داروی تاریخ گذشته زیاد نداشته باشند اما متاسفانه 
دارند و یکی از هزینه های داروخانه همین داروهای تاریخ گذشته است. معاون وزیر و 
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص اقدام یکی از داروسازان که چندی پیش در نامه ای 
انقضای  تاریخ  که  داروهایی  خواست  پزشک  از  یافت-  انتشار  مجازی  شبکه  در  -که 
اقدام کج سلیقگی بود، چون به  این  افزود: »به نظر من  آنها نزدیک است، تجویز شوند، 
هرحال دارویی که تاریخ آن نزدیک است تا زمانی که تاریخ دارد، قابل مصرف است.« 
رسول دیناروند خاطرنشان کرد: »داروساز کسی است که مسئول مراقبت از مردم بوده و 
مراقب است که داروی تاریخ گذشته مصرف نشود و معموال این داروها را از داروخانه ها 
جمع آوری می کنند و به شرکت ها پس می دهند.« رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: 
»تا روز آخری که دارو تاریخ مصرف دارد، مصرف آن مجاز است؛ توصیه داروهایی که 
تاریخ انقضای آن نزدیک است، به پزشکان کاری روتین نیست بلکه کج سلیقگی است.« 
دیناروند افزود: »نمی گویم کار داروسازی که در این زمینه اطالع رسانی کرده، خالف بود؛ 
اما این کار نیازی به اطالع رسانی ندارد؛ پزشک نسخه اش را می نویسد و داروخانه نیز دارو 
را تحویل می دهد؛ تا روزی که دارو تاریخ مصرف دارد به فروش می  رسد و وقتی هم 

ندارد قابل مصرف نیست.« 

ایفدونا: با توجه به رشد بی رویه واحدهای غیر مجاز 
تولید پنیرهای سنتی و فروشگاه های ماست بندی 
در سطح کشور سازمان غذا و دارو طی نامه ای 
از مرکز سالمت محیط و کار خواستار پیگیری 

جدی و برخورد با متخلفین شد.
انواع  تولید  قانون  طبق  است  ذکر  به  الزم 
ساخت  پروانه  اخذ  مشمول  لبنی  فراورده های 
صنفی  وکارگاه های  است  بهداشت  وزارت  از 
ماست بندی و عرضه محصوالت لبنی سنتی به 

ویژه شیر خام در سطح شهر هیچ گونه مجوزی از سازمان غذا و دارو نداشته و مورد تایید 
نیستند. شهروندان عزیز باید در هنگام خرید محصوالت لبنی به نشان سازمان غذا و دارو 

و شماره پروانه بهداشتی ساخت در زیر آن توجه نمایند.
هر چند بارها توصیه به مصرف باالی لبنیات تاکید می شود اما باید دقت کرد مصرف 
لبنیات غیر پاستوریزه و غیر مجاز سبب ابتال به بیماری های مشترک بین انسان و دام به ویژه 

تب مالت می شود.

فارس: یکی از نکات مهمی که در مراجعه بیماران به داروخانه ها باید به آن اشاره کرد مشاوره بیماران قبل از 
دریافت دارو از داروخانه ها است که توسط داروسازان حاضر در داروخانه می تواند انجام بگیرد.

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازان دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه درد یکی از شایع ترین مراجعه افراد به 
داروخانه ها است، گفت: »این موضوع در پانزدهمین همایش ساالنه انجمن علمی داروسازان ایران بررسی می شود.«

سیدعلی سبحانیان در آستانه برگزاری پانزدهمین همایش ساالنه انجمن علمی داروسازان ایران، اظهار کرد: 
»امسال در روزهای سوم تا پنجم شهریور انجمن علمی داروسازان ایران پانزدهمین دوره از گردهمایی های علمی 

خود را در سالن همایش های رازی برگزار خواهد کرد.«
وی افزود: »چگونگی مدیریت درد بیماران در داروخانه ها توسط داروسازان موضوع اصلی برگزاری این کنگره 
است.« این عضو هیئت علمی دانشکده داروسازان دانشگاه آزاد در ادامه با بیان اینکه درد یکی از شایع ترین 
علل مراجعه بیماران به داروخانه ها است، اظهار کرد: »بیماران برای دریافت مسکن و داروهای مقابله با درد به 

داروخانه مراجعه و از داروسازان مشاوره دریافت می کنند.«
سبحانیان گفت: »درمان درد بیماران چه آنی، حاد، مزمن و چه طوالنی باشد نیاز به مشاوره با پزشک دارد 
و بیماران باید از مصرف خودسرانه مسکن ها خودداری کنند تا ناخودآگاه خود را دچار عوارض جانبی شدید 

ر مسکن ها نکنند.« 
وی یادآور شد: »داروسازان قبل از ارائه هرگونه مشاوره به بیمار ابتدا نسبت به وضعیت )بارداری(، رژیم 
غذایی، بیماری های احتمالی دیگر و داروهای مورد استفاده بیمار سوال کنند تا بهترین و مناسب ترین دارو را 

تجویز و توصیه کنند.«
دبیر اجرایی پانزدهمین همایش ساالنه انجمن علمی داروسازان ایران در بخش دیگری از سخنانش یادآور 
شد: »درد یکی از عالئم بیماری است که باید تسکین پیدا کند و این مساله نیاز به مدیریت توسط پزشکان دارد.«
سبحانیان 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: »هم چنین در روز پایانی همایش جشن بزرگ روز داروساز به میزبانی انجمن داروسازان ایران 

نیز برگزار خواهد شد.«
دبیر اجرایی پانزدهمین همایش ساالنه انجمن علمی داروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: »پانزدهمین 
همایش ساالنه انجمن علمی داروسازان ایران از مورخ 3 تا 5 شهریور در سالن همایش های رازی برگزار خواهد 

شد و برای شرکت کنندگان 18 امتیاز بازآموزی در نظر گرفته شده است.« 

لزوم مشاوره بیمار قبل از تجویز دارو توسط داروساز 

غیرمجاز بودن واحدهای ماست بندی در سطح عرضه داروهای تاریخ گذشته وبال گردن داروخانه هاقطره چشمی؛ توصیه ای برای روزهای گرم تابستان

سپید: یکی از معضالتی که حوزه غذا و دارو و نیز 
با  است  زمانی  دیر  آرایشی-بهداشتی،  فراورده های 
آن دست به گریبان است وجود محصوالت تقلبی 
و قاچاق در بازار است. این موضوع انتخاب برای 
مردم را نیز مشکل کرده است. چندی پیش سازمان 
غذا و دارو برای پایان دادن به داستان کهنه تشخیص 
کاالهای تقلبی از محصوالت اصل، سامانه ای را به 

نام سامانه کنترل اصالت راه اندازی کرد.
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو 
در خصوص سامانه شناسه گذاری و کنترل اصالت به 
سپید گفته بود که شیوه مصرف کاالهای قاچاق که 
عمدتا تقلبی هستند به گونه ای است که وارد چرخه 
مصرف قانونی می شود. در واقع ما یک زنجیره تامین 
کاالی قانونی و مسیر درست داریم که کاالهای قاچاق 
می آیند و خود را وارد این مسیر و زنجیره تامین واقعی 
کاال می کنند و مردم هم نمی توانند قاچاق یا واقعی 
بودن کاال را تشخیص دهند. طرح شناسه گذاری کاالها 
و کنترل اصالت سامانه ای است که مردم را به ابزاری 
مجهز می کند که در سطح عرضه، اصالت کاالیی را که 
از یک عرضه کننده، چه فروشگاه یا جای دیگر تهیه 
می کنند، کنترل کنند. این کار تجربه اجرایی در همه 
دنیا را دارد.حتی کاالهای الکترونیک را هم می بینید 
که خود سازنده شناسه هایی را گذاشته که به مردم 
این اختیار را می دهد که کاال را بررسی و اصالت کاال 
را مشاهده کنند. بنابراین کشورهای دیگر هم آمدند 
از این روش استفاده کردند. در نهایت می توان گفت 
که یک تجربه بین المللی نشان می دهد که نیاز است 
یک سامانه متمرکز برای سامانه سالمت درست شود. 
سامانه متمرکزی که مورد اطمینان مردم باشد و بتوان 

اصالت کاال را از آن استعالم کرد. 
رسول دیناروند در توضیح بیشتر اضافه کرده بود: 
»کاری که ما می کنیم این است که هم کنترل اصالت و 
هم ردیابی و رهگیری را در این سامانه در نظر گرفته ایم. 
یعنی استفاده های دیگری را به جز کنترل اصالت از 
این سامانه کرده ایم و آن بحث کنترل مسیر زنجیره 
تامین است. یعنی ما با این سامانه می توانیم بفهمیم 
که در هر لحظه موجودی کاال چقدر و کجاست. به 
خصوص در دارو و تجهیزات پزشکی این موضوع 
را  کمبودها  می توانیم  همچنین  است.  مهم  ما  برای 
پیش بینی کنیم و در مواقعی که در یک استان خاص 
نیازها باالتر می رود استان را شناسایی کرده و توزیع 
را هدفمند کنیم. طرح ردیابی و رهگیری با این سامانه 

اجرایی می شود.«
این همان طرحی است که هم اینک مدیرکل نظارت 
بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در خصوص 
آن عنوان می کند: »دنیا طرح کنترل اصالت دارو را با 

نام ایران می شناسد.«
سازمان  مخدر  مواد  و  دارو  بر  نظارت  مدیرکل 
ویژه  گفت وگوی  برنامه  در  حضور  با  دارو  و  غذا 
خبری شبکه دوم سیما که با موضوع شناسه اصالت 
تاکید  آنتن رفت، ضمن  فراورده های سالمت روی 
بر اینکه طرح کنترل اصالت دارو در دنیا به نام ایران 
ثبت شده است گفت: »صد در صد داروهای وارداتی 

شناسه گذاری شده اند.«
هویت  طرح،  این  »در  گفت:  عبدالهی اصل  اکبر 
و  بررسی صحت  فرایند  در  که  عملیاتی  و  شناسه 
سقم فراورده سالمت انجام می شود ارزشمند است 
نه برچسب و بارکد آن. وجود یا عدم وجود برچسب 

تقلبی تاثیری در بازار ندارد.«
وی در ادامه با اشاره به اینکه صد در صد داروهای 
وارداتی، داروهای تولید داخل با قیمت باالی 50 هزار 
تومان و مکمل های وارداتی شناسه گذاری شده است، 
افزود: »60-70 درصد تجهیزات وارداتی کشور نیز 
برخی  شناسه گذاری  اینکه  کما  شده  شناسه گذاری 

برندها در همان کشور مبدا انجام می شود.«
همچنین درباره شناسه گذاری فراورده های غذایی 
افزود: »به دلیل گستردگی تعداد این محصوالت تصمیم 
بر آن شد که اولویت را به فراورده هایی بدهیم که 
گرچه از لحاظ تعداد کمتر است اما از ارزش بیشتری 

برخوردارند.«
عبدالهی اصل در بخش دیگری از سخنانش به سبقه 
طرح مذکور نیز گریزی زد و با انتقاد از اشکاالت 
موجود در طرح شبنم تصریح کرد: »در سال 88 و 
با روی کار آمدن دولت دهم این طرح آغاز شد و 
آنجا که اشکاالت عمده ای در آن وجود داشت  از 
موجبات بدبینی و بی تفاوتی مردم را نسبت به اصل 
طرح فراهم آورد و همین مسئله وقفه چهار ساله ای 

را در اجرای طرح رقم زد.«
اضافه  دارو  و  غذا  سازمان  در  مسئول  مقام  این 
البته حدود شش ماهی  کرد: »در سیستم جدید که 
زمان برد تا به سیستم جدید تغییر روش دهد دیگر 
شرکت برچسب زن وجود نداشت بلکه خود همان 
شرکت شناسنامه دار و صاحب کاال متولی شناسه دار 
کردن کاالی خود در قالب مورد نظر سازمان غذا و 

دارو برای ورود به بازار است.«
وی خاطرنشان کرد: »در وزارت بهداشت سامانه 
متمرکزی وجود دارد که تمام شناسه ها در آن وارد 

می شوند که مباحث فنی آن نیز توسط شرکتی پیگیری 
می شود.«

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا 
با بیان اینکه برای نخستین بار طرح کنترل  و دارو 
اصالت دارو در سال 88 در ایران ثبت شد و در سازمان 
جهانی بهداشت و سازمان های مربوطه دیگر مطرح 
گردید، گفت: »کشورهای دیگر بحث رهگیری دارو 
را همانند ما انجام می دهند با این تفاوت که در آنجا 
در  آنکه  ضمن  نیست.  مطرح  اصالت  بحث  دیگر 
آنجا هنوز فعالیتی در خصوص فراورده های غذایی، 
آرایشی و بهداشتی صورت نپذیرفته است، چراکه در 
ابتدا باید مانند ما تمامی زنجیره را شناسنامه دار کنند.«
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  عبدالهی اصل 
مسئولیت حقوقی صاحب کاال نسبت به این شناسه ها 
نیز اشاره کرد و گفت: »وقتی وزارت بهداشت کشوری 
فراورده ای را ثبت می کند، مسئولیت حقوقی را متوجه 
صاحب کاال می نماید. لذا صاحب کاال این اجازه را 
خواهد داشت که بسته بندی محصوالت را باز کند و 

این از نظر ما خالی از اشکال است.«
عبدالهی اصل ادامه داد: »واردکنندگان حوزه مکمل 
و دارو طرح شناسه اصالت را پذیرفته اند اما مشکل 
البته  هستند،  تولیدکنندگان  حوزه  این  در  ما  عمده  
واردکنندگان فراورده های غذایی هم به هزینه دار بودن 

طرح ایراداتی می گیرند.«
وی دلیل عدم فرهنگ سازی الزم برای استفاده از 
شناسه های اصالت در ابتدای کار را رویت تصویر آنها 
توسط مردم و معرفه شدن آن برای عموم برشمرد و یادآور 
شد: »ارزان ترین روش برای تهیه فراورده های سالمت، 

خرید از مراکز شناسنامه دار و مورد اطمینان است.«

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در گفت وگوی ویژه خبری

شناسه گذاری صد در صد داروهای وارداتی
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 پزشکیان: حامیان پشت پرده 
بابک زنجانی هم مورد 
بازخواست قرار گیرند

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور و با موضوع بررسی 
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی برگزار شد. 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در این 
جلسه با تاکید بر اینکه »بازگرداندن پول بیت المال 
در پرونده های فساد اقتصادی یک وظیفه ملی، دینی 
و انسانی است«، گفت: »در راس نظام اراده سیاسی 
جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی 
به پرونده های فساد از جمله پرونده بابک زنجانی 
وجود دارد و همه ارکان نظام و سران قوای سه 
گانه نیز برای به نتیجه رساندن این پرونده اهتمام 
ویژه داشته و مصمم هستند.« وی بازگرداندن پول 
بیت المال در پرونده بابک زنجانی را موضوعی 
پراهمیت دانست و تاکید کرد: »عالوه بر اهمیت 
بازگشت این پول، موضوع مهم دیگر این است که 
باید ابعاد پنهان و دست های پشت پرده این پرونده 
روشن شود.« جهانگیری همچنین با قدردانی از 
زحمات و تالش های فراوان قوه قضاییه،  دادستانی 
تهران و وزارت نفت برای رسیدگی و پیگیری این 
پرونده خاطرنشان کرد: »زحمات صورت گرفته 
در این مدت طوالنی قابل تقدیر است و باید این 
پرونده را با جدیت به نتیجه رساند تا کارنامه موفقی 
در این دوره از همکاری قوای سه گانه در زمینه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی ثبت شود.« معاون اول 
رئیس جمهور همچنین با اشاره به وقفه اندکی 
که در برگزاری جلسات ستاد هماهمنگی اقتصاد 
مقاومتی ایجاد شد، خاطرنشان کرد: »این وقفه به 
دلیل شروع به کار دوره جدید مجلس و معرفی 

نمایندگان مجلس عضو این ستاد بود.« وی همچنین 
از مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، به عنوان 
چهره ای موفق و شناخته شده یاد کرد و ضمن خیر 
مقدم به او، شهباز حسن پور، عبدالرضا مصری و 
عزت اهلل یوسفیان مال نمایندگان دوره جدید مجلس 
در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از 
نمایندگان قبلی عضو این ستاد و همچنین رحیمی 
رییس قبلی دیوان محاسبات کشور قدردانی کرد 
و حضور عادل آذر رییس جدید دیوان محاسبات 
کشور را خیرمقدم گفت. غالمحسین محسنی 
اژه ای، معاون اول قوه قضاییه، نیز در این نشست با 
قدردانی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی 
تهران و وزارت نفت به خاطر تالش های گسترده 
در جهت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: 
»وزارت نفت، دادستانی تهران و ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی در این زمینه اقدامات و تالش های 
خوبی داشته اند و بیش از وظایف اداری خود قبول 
مسئولیت کرده اند.« وی با اشاره به روند بررسی 
پرونده بابک زنجانی، اتالف وقت متهم در دو 
سال و نیم گذشته را یادآور شد و گفت: »بابک 
زنجانی با عدم صداقت و فضاسازی تالش دارد 
تا زمان رسیدگی به پرونده را به تاخیر انداخته و 
در روند آن اخالل ایجاد کند.« مسعود پزشکیان نیز 
در این نشست خواستار آشکار شدن ابعاد پنهان و 
دست های پشت پرده پرونده بابک زنجانی شد و 
گفت: »باید کسانی که پول بیت المال را در اختیار 
متهم این پرونده قرار دادند نیز مورد بازخواست 
قرار گیرند و در قبال عملکردشان به ملت پاسخگو 
باشند.« در این نشست همچنین گزارشی از آخرین 
وضعیت پرونده بابک زنجانی از سوی معاون اول 
قوه قضائیه، دادستان تهران و وزیر نفت ارائه شد 
و آخرین اقدامات انجام شده برای شناسایی اموال 
متهم در داخل و خارج از کشور و به نتیجه رساندن 

این پرونده تشریح و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

شکایت دو میلیارد دالری ایران در الهه
سیدعباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه، در خصوص اینکه »آیا وزارت خارجه 
در خصوص برداشت دو میلیارد دالر از سوی آمریکا اقدامی کرده است یا خیر؟«، گفت: »دفتر حقوقی 
ریاست جمهوری مسئول این پرونده هستند که این موضوع را دنبال می کنند و شکایتی را به دیوان بین المللی 
الهه ارجاع داده اند.« وی در پاسخ به این سوال که »آیا ایران در قبال بد عهدی غربی ها در اجرای برجام 
شکایتی را به کمیسیون مشترک تعیین شده در توافقنامه با 1+5 برده است یا خیر؟«، اظهار داشت: »ما در 
قالب کمیسیون مشترک در حال پیگیری همه موارد هستیم.« وی با بیان اینکه »ایرادهایی در نحوه 
اجرای برجام از طرف مقابل وجود دارد«، عنوان کرد: »این ایرادها را در جلسات مختلفی که 
داشتیم، به خصوص در کمیسیون مشترک مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته که بسیاری از 
آنها حل شده است. مثال در حوزه بیمه تقریبا همه مشکالت حل شده و در حال حاضر 

در حوزه بانکی و مالی برخی از مشکالت حل شده است.« 

رئیسی، نیری و پورمحمدی توضیح دهند
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، اظهارات اخیر منتشرشده آیت اهلل منتظری را از سر دلسوزی برای 
انقالب اسالمی عنوان کرد و دراین باره در یادداشتی نوشت: »در صحت انتساب این فایل به آیت اهلل 
منتظری تردیدی نیست. قبال این مطلب چاپ شده بود. البته صحبت های ایشان از روی دلسوزی 
و خیرخواهی برای انقالب اسالمی بوده؛ ولی اینکه نگرانی ایشان جا داشته یا اصال ماجرا چه بوده، 
درست برای ما روشن نیست. اینکه آیا حکمی از طرف امام)ره( بوده یا نه، و اگر بوده چه بوده و آیا 
این حکم درست اجرا شده یا نه، روشن نیست و اطالعات ما ناقص است. خوب است آقایان 
رئیسی، نیری و پورمحمدی که در متن قضیه بوده اند؛ توضیح بدهند و موضوع را برای 
مردم روشن کنند و البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است، عذرخواهی 
شود. ولی به طورکلی انقالب اسالمی ما در مقایسه با سایر انقالب ها با مخالفان خود با 
رأفت بیشتری برخورد کرده است و نباید چهره آن مخدوش جلوه داده شود.« 

توضیحاتی درباره شائبه ردصالحیت روحانی
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که اظهارات اخیر وی مبنی بر اینکه »تاییدصالحیت 
هر دوره فقط برای همان دوره است«، به معنای احتمال ردصالحیت حسن روحانی در انتخابات آتی 
ریاست جمهوری تلقی شده بود؛ دیروز دراین باره توضیح داد و به خبرگزاری ایسنا گفت: »من درصدد 
ارزیابی صحت یا سقم تایید یا ردصالحیت افراد نیستم؛ به رویه اشاره می کنم. من چنین قصدی را 
نداشتم، فقط واقعیت، قوانین موجود و رویه موجود را بیان کردم، وقتی از من سوال می کنند که برای 
مثال صالحیت افراد حاضر هم مورد بررسی قرار می گیرد؟ من نمی توانم بگویم خیر؛ زیرا 
یک مسئله روشنی هم است. خارج از مسائل سیاسی این فقط یک حقیقت حقوقی 
بود که مطرح کردم. شورای نگهبان در تمام ادوار بررسی صالحیتش بر اساس همان 
دوره است و همه افراد را هم بررسی صالحیت می کند، تفاوتی ندارد افرادی که مشغول 
کار هستند یا نیستند، هم اکنون سمتی دارند یا ندارند؛ همه را بررسی می کند.« 

خبرسازان

اصالحطلبان

ادامه فعالیت شورایعالی 
اصالح  طلبان تا انتخابات 96

انتخاباتی  سیاست گذاری  شورایعالی 
اصالح طلبان دوشنبه شب در دفتر سیدمحمد 
خاتمی و با حضور محمدرضا عارف تشکیل 
جلسه داد و بعد از بحث و تبادل نظر در مورد 
تداوم  بر  آرا  اکثریت  با  شورا  این  عملکرد 
شد.  تأکید  اصالح طلبان  شورایعالی  فعالیت 
در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای 
اصالح طلبان  سیاست گذاری  شورایعالی 
تشکیل شد، عارف رئیس این شورا به عملکرد 
این شورا و فعالیت کارگروه های مختلف در 
زمان انتخابات مجلس دهم اشاره کرد و ضمن 
تشریح دستاوردهای این شورا از تالش و پشتکار 
اعضای شورایعالی اصالح طلبان و حمایت های 
جلسه،  این  ادامه  در  کرد.  قدردانی  خاتمی 
آقای خاتمی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد 
بر  اصالح طلبان  سیاست گذاری  شورایعالی 
و  کرد  تأکید  شورا  این  فعالیت  تداوم  لزوم 
با  اعضای شورایعالی اصالح طلبان  ادامه  در 
اکثریت آرا بر تداوم فعالیت شورا تأکید کردند. 
همچنین مقرر شد کمیته ای به بررسی اصالح 
ساختارها و ترکیب شورایعالی اصالح طلبان 
تشکیل شود که اولین جلسه این کمیته هفته 

آینده تشکیل می شود.

دیدگاه غالب حمایت از روحانی است
احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران 
و عضو شورایعالی سیاستگذاری اصالح طلبان، 
هم گفت: »اگر عده ای بحث عبور از روحانی را 
مطرح کرده باشند، این نظر را نمی توان به پای تمام 
جریان اصالحات گذاشت؛ چراکه دیدگاه غالب 
در جریان اصالحات حمایت از رئیس جمهوری 
برای دوره آتی است.« وی در پاسخ به این پرسش 
که »برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای 
تازه ای از سوی جریان اصالحات مطرح خواهد 
شد یا نه؟«، گفت: »امیدواریم آقای روحانی توفیق 
پیدا کند تا برنامه هایی را که نیمه تمام مانده است 
در دوره بعدی و در یک فضای آرام تر و باثبات تر 
عملی کند و ما نیز در فکر کاندیدای جایگزین 
برای آقای روحانی نیستیم و تصور می کنیم که 
باید بیشتر بر انتخابات شوراها تمرکز کنیم و در 
انتخابات ریاست جمهوری هم باید کمک کنیم 
که آقای روحانی موفق شود؛ اما بحث مان این 
است که جریان اصالحات هم برای خود نظراتی 
دارد که باید این نظرات را این بار دقیق تر مطرح 
کنیم چرا که در عالم سیاست، حمایت بی قید و 

شرط معنایی ندارد.«

ماجرای منع حضور فردی خاتمی از تئاتر
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، دیروز در 
دیدار با فعاالن رسانه با توصیه به رسانه ها مبنی 
بر اینکه »در انتشار اخبار قضایی و اظهارات 
مسؤوالن دقت کنند«، تاکید کرد: »رسانه ها هر 
اتفاقی را که در تهران رخ می دهد به دادسرای 
تهران مرتبط می کنند. این در حالی است که شهر 
تهران دو دادستان دیگر شامل نظامی و ویژه 
روحانیت نیز دارد و موضوع انعکاس خبر منع 
حضور فردی در تهران برای مشاهده یک تئاتر 
در سایت های خبری مرتبط با اقدام دادستانی 
ویژه روحانیت بوده است، نه دادستانی تهران.« 
وی همچنین از دستگیری و بازداشت یک متهم 
ایرانی دوتابعیتی در هفته گذشته در تهران و 
مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس خبر داد و 
افزود: »متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران 
فعالیت می کرده است.« وی همچنین از تعیین 
گروه هایی متشکل از معاونان دادستان برای بازدید 
از زندان های رجایی شهر، قزل حصار، فشافویه، 
تهران بزرگ، اوین و ندامتگاه زنان خبر داد که 
در راس هر گروه، یک معاون دادستان به عنوان 

سرگروه قرار گرفته است.

گزارش سیاسی روز

وزارت دفاع روسیه دیروز با صدور اطالعیه ای 
اخبار منتشرشده مبنی بر استفاده این کشور از پایگاه 
هوایی همدان برای پرواز جنگنده های خود به 
سمت سوریه را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای 
ضمن تایید خبر استقرار بمب افکن و جنگنده های 
خود در پایگاه هوایی همدان واقع در غرب ایران 
اعالم کرد: »این هواپیماها با حمالت خود تا کنون 
پنج انبار عمده سالح را در نزدیکی شهر حلب در 
سوریه نابود کرده اند که برای تامین سالح به گروه 
تروریستی داعش مورد استفاده قرار می گرفتند.« 
در بیانیه وزرات دفاع روسیه همچنین آمده است: 
»بمب افکن دوربرد 23M3-TU و جنگنده های 
SU-34 اوت )سه شنبه( از پایگاه هوایی همدان در 
ایران پرواز کرده و حمالت گروهی را علیه اهدافی 
مربوط به داعش و جبهه النصره در اطراف شهرهای 
حلب، دیرالزور و ادلب انجام داده اند.« بنا بر اعالم 
وزارت دفاع روسیه، این هواپیماها همچنین سه 
نقطه فرماندهی جنگ و اردوگاه های آموزشی را 
در حلب، الباب و دیرالزور هدف قرار داده اند که 
به موجب آنها تعداد قابل توجهی از تروریست ها 
به هالکت رسیده اند. پیش از این، برخی رسانه های 
روسی و عربی از استقرار جنگنده های روسیه در 
پایگاه هوایی نوژه همدان برای حمله به مواضع 
داعش در سوریه خبر داده بودند. شبکه 24 روسیه 
و پایگاه خبری المصدر دیروز تصاویری منتشر 
کردند و گزارش داده اند که جنگنده های »تو- 22 
ام 3« روسیه در یک پایگاه هوایی در همدان واقع 
در غرب ایران مستقر شده اند و آماده پرواز به 
سمت سوریه برای حمله به مواضع تروریست های 
داعش هستند. هدف از استقرار این هواپیماها در 
همدان کاهش 6۰ درصدی زمان پرواز آنها و در 
نتیجه صرفه جویی در هزینه و افزایش تاثیرگذاری 
حمالت این جنگنده ها عنوان شده است. مقصد 
این پروازها از روسیه تا شهر پالمیرا در سوریه 
حدود دو هزار و 15۰ کیلومتر است؛ اما فاصله 
پایگاه هوایی نوژه همدان تا پالمیرا تنها 9۰۰ کیلومتر 
است. ارتش روسیه هنوز اعالم نکرده است که چه 
تعداد از جنگنده هایش قرار است از پایگاه هوایی 
همدان پرواز کنند. به عقیده ناظران سیاسی، این 
اتفاقات نشان دهنده افزایش چشمگیر روابط سیاسی 
روسیه و ایران است که هر دو از هم پیمانان دمشق 
محسوب می شوند. همچنین رسانه های روس از 
درخواست مسکو از تهران و بغداد برای استفاده 
از حریم هوایی شان به منظور پرتاب موشک های 
کروز به سمت مواضع تروریست ها در سوریه 

خبر داده اند.

سابقه پایگاه هوایی نوژه
پایگاه های  از  یکی  نوژه  شهید  هوایی  پایگاه 
شکاری نیروی هوایی ارتش در استان همدان 
است. در این پایگاه هواپیماهای اف-4 و میگ 
29 نگهداری می شود. اسم بین المللی پایگاه سوم 
شکاری همدان »TFB3« است. عنوان این پایگاه 
پیش از انقالب، »پایگاه هوایی شاهرخی« بود. 
در اوایل انقالب مدتی »پایگاه حر« نام گرفت 
و بعد از کشته شدن سرهنگ دوم محمد نوژه 
از خلبانان این پایگاه در پاوه )در 1358/5/25( 
نام این پایگاه به »پایگاه هوایی شهید نوژه« تغییر 
یافت. اما دلیل اصلی شهرت پایگاه نوژه به طرح 
کودتایی برمی گردد که توسط جمعی از افسران 
از آنجا آغاز و فرماندهی  بنا بود  ایران  ارتش 
شود. این کودتا »نقاب« نام گرفت که ترکیبی 
اختصاری از عبارت »نجات قیام ایران بزرگ« 
بود و بعدها به نام »کودتای نوژه« معروف شد. 

این اقدام نظامی چندی پس از به قدرت رسیدن 
نظام جمهوری اسالمی در ایران، توسط تنی چند 
از افسران ارتش شاهنشاهی ایران و با تمرکز 
افسران نیروی هوایی شاهنشاهی برای بازگرداندن 
شاپور بختیار طرح ریزی شده بود. برنامه در 19 
تیر ماه 1359 با دستگیری و کشته شدن تعدادی 
از عوامل آن فاش شد. این کودتا بود. فرماندهی 
کل کودتا به دست سپهبد سعید مهدیون )فرمانده 
قسمت  رهبری  و  ایران(  هوایی  نیروی  سابق 
نیروی هوایی این کودتا برعهده سرتیپ آیت 
محققی بود. گفته می شود هدف نخست کودتا 
حمله هوایی به منزل امام خمینی)ره( در تهران 
و از بین بردن ایشان و در ادامه حمله به برج 
مراقبت فرودگاه مهرآباد و سپس شکسته شدن 
دیوار صوتی توسط هواپیماهای کودتاگران بوده 
است. همچنین قرار بود ساختمان مجلس و مراکز 
رادیو و تلویزیون تسخیر و بسیاری از مسئوالن 

وقت نظام بازداشت شوند.

حزب توده؛ مانع کودتا؟
حاال پس از سال ها پایگاه هوایی نوژه با ورود 

هواپیماهای روسی بازهم خبرساز شده است و 
نکته قابل توجه این است که در جریان لو رفتن 
کودتای تابستان 1359 هم، نام حزب هوادار 
شوروی در ایران شنیده می شد. این عملیات که 
قرار بود با پرواز چند فروند هواپیما از پایگاه 
هوایی شهید نوژه همدان آغاز شود بعد ها به 
این کودتا چنان  نوژه« مشهور شد.  »کودتای 
دقیق طرح ریزی شده بود که طراحان موفقیت 
اعالمیه های  حتی  و  می دانستند  قطعی  را  آن 
پیروزی آن آماده و در منازل برخی از کودتاچیان 
انبار شده بود. حجت االسالم محمد محمدی 
ری شهری وزیر اسبق اطالعات و رییس وقت 
دادگاه ارتش، در کتاب »خاطره ها« چگونگی 
اطالع یافتن از نقشه کودتا را این چنین شرح 
می دهد: نزدیک غروب آفتاب روز 1359/4/17، 
دوم  اداره  کمیته  با  که  سعید حجاریان  آقای 
ارتش همکاری داشت به دفترم آمد و هیجان زده 
گفت کار خصوصی دارم. ظاهرا چند نفر در 
دفتر بودند، به من نزدیک شد و گفت: »امشب 
پیگیری  با  بدین سان  قرار است کودتا شود.« 
نقش  به  توجه  با  شد.  خنثی  و  کودتا کشف 

تعیین کننده و مهم نیروی هوایی در عملیات 
کودتا، تعیین پایگاهی مناسب برای آغاز عملیات 
پایگاه در نظر  ضروری بود. ویژگی های این 

تئوریسین های نظامی کودتا بدین قرار بود:
1( دارای هواپیما باشد

2( به تهران نزدیک باشد
3( خارج از شهر باشد

4( عناصر مستعد و قابل جذب داشته باشند
5( رهبران عملیات هوایی کودتا حداکثر آشنایی 

را با پرسنل و اماکن آن داشته باشند.
برای  پایگاه هوایی نوژه  براین اساس بود که 
روایت های  میان  در  انتخاب شد.  کودتا  آغاز 
مختلفی که درباره چگونگی اطالع مقامات ایران 
از طرح کودتا و برخورد با آن وجود دارد؛ نقش 
حزب توده پررنگ دانسته می شود. محمدعلی 
عمویی، از باقیماندگان حزب توده، سال گذشته 
کودتای  سالگرد  مناسبت  به  گفت وگویی  در 
نوژه به سایت تاریخ ایرانی گفته بود: »حزب 
توده همیشه در سال های بعد از انقالب مورد 
تهمت قرار گرفت که خیانت کرده و به نفع 
کشورهای خارجی جاسوسی کرده است؛ در 
صورتی که بسیاری می دانند حزب توده چه نقشی 
در آشکارسازی کودتای نوژه داشت و توانست 
خطر بزرگی را از سر ایران و جمهوری اسالمی 
دفع کند.« وی دراین باره توضیح داده بود: »ما از 
طریق برخی از روحانیون که قبل از انقالب با 
آن ها هم بند و در ارتباط بودیم؛ با امام ارتباط 
برقرار می کردیم و اطالعات خودمان را به بیت 
امام می دادیم. مثال آقای سیدهادی خسروشاهی 
در خاطراتشان آورده اند که از طریق ما کودتای 
نوژه را به امام اطالع داده بودند اما داماد امام 
آقای اشراقی در دفتر امام بودند و گفته بودند 
حرف این توده ای ها را باور نکنید و اینها قابل 
اعتماد نیستند. اما بعد از اینکه کودتا کشف و 
مشخص شد که حرف ما درست بوده است؛ 
عذرخواهی کردند و مشخص شد که حرف های 
ما درست و دقیق بوده است.« وی درآن مصاحبه 
اعالم کرد: »یکی از بانوان حزب که از کودتا 
خبردار شده بود، ما را در جریان قرار داد و 
به  را  کودتا  خود  کانال های  طریق  از  هم  ما 
رهبران جمهوری اسالمی ایران اطالع دادیم.« 
وی همچنین دراین مصاحبه برای نخستین بار 
اعالم کرد: »من همین جا باید اعتراف کنم که 
آقای خامنه ای از طریق هوشنگ اسدی که از 
اعضای حزب توده بود و با ایشان هم رابطه 
باخبر شده بودند. ما  از کودتا  خوبی داشتند، 
بعدها متوجه شدیم که بنی صدر هم از کودتا 
اطالع داشته است. حاال از چه طریقی نمی دانم؛ 
اما احتماال مجاهدین خلق این را به او اطالع 
داده بودند.« سعید حجاریان هم، که به گفته خود 
پس از دستگیری افسران کودتاچی »مسئولیت 
مدیریت بازجویی« را داشت، گفته است که سه 
افسران خبر  از  نفر  به کودتا، چند  مانده  روز 
»ما در ستاد مشترک ستاد  دادند:  لو  را  کودتا 
خنثی سازی تشکیل دادیم و ترکیبی از سپاه و 
کمیته ستاد مشترک و کمیته بهارستان در این ستاد 
حضور داشتند و عملیات دستگیری ها را هم سپاه 
عهده دار شد. شب کودتا به آقای ری شهری گفتم 
که می خواهد کودتا شود.« حجاریان همچنین در 
گفت وگویی در برابر این پرسش که چه کسی خبر 
کودتا را به او داد گفت: »توده ای ها اطالع داده 
بودند. البته، اعضای حزب توده فقط از یک بخش 
کودتا که شاخه سیاسی اش بود، اطالع داشتند. 
آنها مثال در یکی از زیرشاخه ها منبع داشتند و 

اخبار جلسات آنها را می دادند.«

استقرار جنگنده های روس در پایگاه هوایی ایران
پایگاه نوژه که به خاطر کودتای نافرجام سال 1359 معروف است

میزبان هواپیماهای روسیه  در عملیات علیه مواضع داعش در سوریه و عراق شده است

عناصر  از  یکی  کشور  وزیر  معاون 
به هالکت رسیده در درگیری صبح دیروز در 
کرمانشاه را از افراد رده باالی جریان تکفیری 
در کشور عراق معرفی کرد. حسین ذوالفقاری 
با بیان اینکه »اشراف اطالعاتی و کنترل های 
چند الیه  اطالعاتی، انتظامی و امنیتی در کشور 
موجب شد تا تالش های گروه های تکفیری 

برای ایجاد ناامنی ناکام بماند«، گفت: »برای نمونه می توان به خنثی سازی عملیات تیم خرابکاری که 
اخیرا تصمیم داشتند در یکی از استان های غربی و مناطق مرکزی اقدامات ضدامنیتی داشته باشند، 
اشاره کرد.« وی اضافه کرد: »نیروی اطالعاتی، انتظامی و نظامی از غروب طی دو روز گذشته در 
دو نقطه از استان کرمانشاه با این گروه تروریستی و تکفیری درگیر شدند و چهار نفر از آنها را به 
هالکت رساندند و شش نفر دیگر نیز دستگیر شدند.« ذوالفقاری یکی از عناصر به هالکت رسیده در 
درگیری صبح دیروز را از افراد از قبل شناسایی شده و رده باالی جریان تکفیری در کشور عراق عنوان 
کرد. دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه هم اعالم کرد: »با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( 
و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی دو تیم تروریستی در کرمانشاه متالشی و چهار تروریست به 
هالکت رسیدند.« مجتبی ملکی دراین باره توضیح داد: »این تیم تروریستی توسط نیروهای امنیتی 
شناسایی و صبح امروز در یک عملیات برنامه ریزی شده در منطقه باغ ابریشم کرمانشاه، منهدم 
شدند. در این عملیات هر سه نفر تروریست به هالکت رسیدند و از آنها مقادیری مواد منفجره و 
جلیقه انفجاری کشف شد.« دادستان کرمانشاه به عملیاتی دیگر برای انهدام یک تیم تروریستی 
اشاره کرد و گفت: »دوشنبه شب نیز در منطقه جوانرود یک تیم تروریستی با تالش ماموران انتظامی 
و نظامی متالشی شد که در آن عملیات نیز یک نفر از تروریست ها به هالکت رسید و تعدادی نیز 
دستگیر شدند که تالش و زحمات همه نیروهای نظامی و انتظامی بخصوص سربازان گمنام امام 

زمان)عج( در شناسایی و متالشی کردن این دو تیم تروریستی قابل تقدیر است.«

کشته شدن یکی از افراد تکفیری رده باالی عراق
 در درگیری کرمانشاه
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کمیسیون  نایب رئیس  رستمیان،  علی   
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی 
بر  مالی  و  ایراد شرعی  دو  نگهبان  »شورای 
با  شاغل  زنان  کاری  ساعت  کاهش  الیحه 
کمیسیون  در  که  بود  گرفته  خاص  شرایط 
اجتماعی هر دو ایراد موردبررسی قرار گرفت. 
ایرادات  این  نمایندگان  سایر  همکاری  با 
به  اجتماعی  کمیسیون  در  و  شد  برطرف 
تصویب رسید تا نظر شورای نگهبان تأمین 

شود.«

 سید محمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت 
گفت:  آموزش وپرورش  وزیر  پشتیبانی  و 
»اجاره حیاط مدارس خطا و تخلف است و اگر 
هرچه  باید  دهند  انجام  خطایی  مدارس، 
برای  درآمدی  منابع  کنند.  تصحیح  سریع تر 
کمک به اجرای برنامه های آموزش وپرورش 
است و اگر درجایی این روش ها منتج به این 
شود که برخالف وظیفه آموزش وپرورش یعنی 
تعلیم و تربیت است، جلوی آن گرفته می شود 
و قطعًا تخلف است. در تغییر کاربری و کسب 
آموزش وپرورش،  امالک  از  ارزش افزوده 
شرط اصلی این است که آن ملک مورداستفاده 

نباشد.«

 خلیل اهلل بابالو، رئیس مرکز امور بین الملل و 
مدارس خارج از کشور از فعالیت 126 پایگاه 
تعلیم و تربیت ایران در 76 کشور جهان خبر 
داد و گفت: »استانداردسازی از اولویت های 
مدارس خارج از کشور است. معلمان به عنوان 
آموزش وپرورش  معرف  فرهنگی،  سفیران 
ایران هستند. معلمان باید وظایف خود را در 
مقابل ملت بشناسند تا به عنوان نماینده علمی 
و فرهنگی جامعه ایران در خارج از کشور به 
وظایف خود به درستی عمل کنند. باید در تمام 

مدارس خارج از کشور پیشرو باشیم.«

پلیس  فرمانده  مهری،  حسن  سردار    
فرودگاه های کشور گفت: »برابر قوانین، هر 
ایرانی بیش از 5 میلیون ریال نمی تواند از ایران 
خارج کند. همچنین ارز مجاز برای خروج از 
کشور نیز 5 هزار دالر است. مقدار طالی مجاز 
نیز 15۰ گرم و از جابه جایی زیورآالت با وزن 
نامتعارف جلوگیری می شود و اگر این موارد 
جاسازی نشده باشند از مسافران می خواهیم 
که آن ها را برگردانند یا به همراه خود تحویل 
فرودگاه های  در  مسافران  تمامی  از  دهند. 
کشور به ویژه آن ها که در مسیر خارج از ایران 
تردد می کنند؛ باری را به عنوان امانت از کسی 
دریافت نکنند، زیرا ممکن است در آن اشیای 
ممنوعه باشد و در فرودگاه مقصد با مشکل 

روبرو شوند.«

جدا کردن پسر کوچک
از مادر شیشه ای

 بازهم اعتیاد مادر به مواد مخدر شیشه و پرخاشگری 
و ... باعث شد مددکاران نوزادی کوچک را از خانواده 
جدا و به بهزیستی تحویل دهند. ماجرا ازآنجا شروع 
شد که نوزاد پسری آبان ماه سال گذشته در یکی از 
بیمارستان های جنوب شهر تهران متولد شد که مادرش 
مواد مخدر شیشه مصرف می کرد و مجرد بود. این 
موضوع از سوی مسئوالن بیمارستان به واحد مددکاری 
گزارش شد که دلیلی بود برای عدم ارائه گواهی والدت 
کودک... مددکاران موسسه خیریه مهر آفرین به محض 
مطلع شدن از این موضوع به سراغ مادر امیر رفتند تا 
از ماجرا اطمینان پیدا کنند و وارد عمل شوند. لیال مادر 
نوزاد در بیمارستان ادعا کرد که نامزدش او را با بچه ای که 
در شکم داشته ترک کرده و رفته است.  او دومین دختر 
خانواده ای پرآسیب بود؛ با خواهری معتاد و مطلقه و 
پدری که در اثر سکته مغزی ناتوان شده است. مادر سمیه 
تنها عضو سالم خانواده، وقتی متوجه شد قرار است 
مددکاران نوزاد را به بهزیستی تحویل بدهد، پادرمیانی 
کرد و قول داد به اسم خودش برای بچه شناسنامه بگیرد 
و از او نگهداری کند؛ اما مدتی بعد مشخص شد که این 
اتفاق هرگز نیفتاده و امیر کوچک، همچنان بی شناسنامه 
مانده است. بر همین اساس مددکاران در بازدیدهای 
مکرر از محل زندگی سمیه، متوجه شدند او با مردی 
به نام صابر رابطه دارد. صابر که خود مصرف کننده و 
فروشنده مواد مخدر بود، در کنار این خانواده زندگی 
می کرد. سرانجام با مشاوره های متعدد، لیال راضی شد 
همراه خواهرش به کمپ ترک اعتیاد برود. او 3 دوره در 
کمپ ماند و در این مدت مادرش با حمایت موسسه 
مهرآفرین، از کودک مراقبت می کرد؛ اما وقتی از کمپ 
بیرون آمد، باوجوداینکه درمان شده بود، بازهم در اثر 
ادامه ارتباط با صابر، لغزش پیدا کرد و به مواد مخدر آلوده 
شد و این بار مصرف موادش بیشتر هم شده بود. لیال به 
دلیل شخصیت بسیار پرخاشگر، دائم با دیگر اعضای 
خانواده دعوا می کرد؛ شیشه های خانه را می شکست؛ 
امیر را کتک می زد و خالصه باعث می شد هر بار 
صاحب خانه آن ها را جواب کند به همین دلیل آن ها 
مجبور بودند دائم از این خانه به آن خانه اسباب کشی 
کنند و در این میان کودک بیش از همه آسیب می دید. کار 
به جایی رسید که دیگر هیچ کس به آن ها خانه نمی داد 
و مجبور شدند چند روزی را در پارک زندگی کنند و 
درنهایت موسسه به خاطر امیر برای آن ها خانه ای گرفت 
و مدتی در آنجا ساکن شدند. اما تمامی این مشکالت و 
مصرف زیاد مواد از سوی مادر کودک منجر به این شد 
که مددکاران وضعیت امیر را به 123 گزارش دهند چون 
دیگر امیدی به اصالح مادرش وجود نداشت. همزمان 
اقدامات واگذاری کودک به سازمان بهزیستی در حال 
انجام بود. باالخره این اقدامات نتیجه داد و پای اورژانس 
اجتماعی به میان آمد و امیر کوچک از خانواده اش جدا و 

به بهزیستی تحویل داده شد. 

خبرخوان                                           انتقاد اعضاي شوراي شهر تهران از وضعيت امدادرساني اورژانس 115 در پايتختحوادث

آقاي وزير نگذاريد اورژانس كشور ايست قلبي كند

روزنامه  سپیــــد را  
در اینستاگرام دنبال کنید

sepidonl ine

   چکاوک ابراهیمی

 هم زمان با دویست و هشتاد و سومین جلسه علني شوراي 
شهر، وزیر بهداشت و درمان کشور و دستگاه قضا از 
بهشت نشینان پایتخت کارت زرد گرفتند. وزیر بهداشت 
به دلیل مشکالت اورژانس و کمبود نیروهاي امدادرسان 
پایتخت و تأخیرهای نیروهاي امدادرسان در انتقال 
بیماران به مراکز درماني و قوه قضائیه نیز به دلیل صدور 
حکم تخلیه براي 6 مدرسه منطقه 18 که در آستانه آغاز 
سال تحصیلي جدید سبب سرگرداني 4 هزار دانش آموز 
مي شود. معضالتي که به اعتقاد اعضاي شوراي شهر 
تهران رابطه مستقیم با بهداشت رواني شهروندان دارند، 
هرچند که نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهري اعالم 
کردند که ارائه ناقص خدمات و تأخیر نیروهاي امداد و 
نجات براي حاضر شدن در محل حوادث، جان انسان ها 
را به خطر مي اندازد و کوتاهي در رفع آن به نوعی حکم 
مشارکت در مرگ شهروندان است. تا جاییکه رحمت اهلل 
حافظي، رئیس کمیسیون سالمت شورا خطاب به وزیر 
بهداشت اعالم کرد که تا دیر نشده فکري به حال اورژانس 
تهران و کشور کند و نگذارد که قلب سیستم امدادرساني 
تهران و به ویژه واحدهاي اورژانس 115 دچار ایست 

قلبي شوند.
 

تهران 150 پایگاه اورژانس کمتر از حد 
استاندارد دارد

در ابتداي جلسه روز گذشته، رئیس کمیسیون سالمت 
شورای شهر تهران با انتقاد از تکرار سناریوي تأخیرهای 
واحد اورژانس 115، به تشریح تجربه شخصي اش 
در حادثه  اي که یکشنبه شب با چاشني تأخیر حضور 
نیروهاي اورژانس رخ داده است، اشاره کرد و گفت: 
»یکشنبه شب شاهد وقوع حادثه تصادفي براي یک خانم 
در خیابان آموزگار منطقه 1 تهران بودم. باوجودآنکه 
شاهدان حادثه بالفاصله پس از وقوع حادثه، با نیروهاي 
اورژانس 115 تماس گرفتند، اما نیروهاي امداد و نجات 
با تأخیر 35 دقیقه ای در محل حادثه حاضر شدند و وقتي 
علت تأخیرشان را پرسیدم اعالم کردند که به دلیل کمبود 
نیرو و فاصله زیادشان تا محل حادثه به موقع نرسیده 
بودند.« رحمت اهلل حافظي با اشاره به اینکه این تأخیر 
در حالي رخ داده است که در نزدیکي محل حادثه 7 
پایگاه اورژانس مستقر بودند اما نیرو براي اعزام نداشتند، 
تصریح کرد: »با توجه به وضعیت کنوني و فاصله داشتن 
ناوگان اورژانس 115 از استانداردها، از وزیر بهداشت 
می خواهم قبل از اینکه اورژانس تهران دچار ایست قلبی 
شود، از واحد امدادرسانی همه شهرهای کشور ازجمله 
پایتخت حمایت کند.« وي با انتقاد از اینکه سیستم بیسیم 
اورژانس تهران و سراسر کشور هنوز آنالوگ و قدیمی 
است و همین به روز نبودن امکانات و تجهیزات سبب 
تأخیر در ارائه خدمات امداد و نجات شهروندان مي شود، 

خاطرنشان کرد: »تعداد پایگاه های اورژانس تهران 15۰ 
پایگاه کمتر از میزان استانداردها و میزان پیش بینی شده در 
برنامه پنجم توسعه است. شاخصي که نشان مي دهد چرا 

حال اورژانس تهران خوب نیست.«
 

تكنسین هاي اورژانس خواهان انتقال به 
بیمارستان ها

 رئیس کمیسیون سالمت شوراي شهر تهران با تأکید بر 
اینکه الزم و ضروري است که اورژانس تهران هرچه  
سریع تر از وضعیت کنونی خارج شود و روند ارائه 
خدمات و انتقال مصدومان به مراکز درماني ارتقا یابد، 
خطاب به وزیر بهداشت و درمان کشور عنوان کرد: 
»آقای وزیر، امروز بسیاري از تکنسین های اورژانس 
به دلیل کمبود نیرو و فشارهای کاری متقاضی انتقال 
به واحدهاي درماني و بیمارستان ها هستند. این نشان 
مي دهد که در سال هاي اخیر آن طور که بایدوشاید از 
اورژانس حمایت هاي الزمه به عمل نیامده است. از 
همین رو به شما اعالم مي کنم که اورژانس هم اکنون 
نیاز به حمایت هاي شما دارد و کوتاهي در این زمینه 
همچنین  حافظي  نیست.«  بخشودني  به هیچ عنوان 
یادآوری کرد: »رئیس اورژانس تهران به تازگی تغییر کرده 
و در همین مدت زمان اندک شاهد تغییرات و تحوالت 
خوبي بوده ایم. ضمن آنکه با همکاری شهرداری منطقه 
5 نیز برخي از مشکالت امدادرسانی این منطقه برطرف 
شده است که امیدواریم این همکاری های مؤثر به سایر 

مناطق تهران و سپس کشور تسری یابد.«
  

لزوم ایجاد پایگاه اورژانس در محدوده 
شیان

همزمان با برگزاري دویست و هشتاد و سومین جلسه 
علني چهارمین شوراي شهر تهران، الهه راستگو، عضو 
کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسالمی شهر 
تهران نیز خواستار توجه بیشتر مسئوالن به رفع مشکالت 

کنوني اورژانس در اقصي نقاط پایتخت شد و گفت: »یکي 
از نقاطي که نیاز مبرم به استقرار پایگاه اورژانس دارد، 
محدوده شیان است که باید ایجاد این پایگاه به فوریت 
در دستور کار اورژانس تهران قرار گیرد.« وي با تأکید 
بر اینکه منطقه شیان محدوده وسیع تفریحي است که 
روزانه و به ویژه ایام تعطیل و آخر هفته ها پذیراي بسیاري 
از خانواده ها به همراه فرزندانشان است، خاطرنشان 
کرد: »با توجه به تردد بسیار زیاد مردم در ساعات و ایام 
مختلف در این بخش از پایتخت، ایجاد پایگاه اورژانس 
در منطقه شیان یک امر ضروري است که به نظر مي رسد 
در نگاه مسئوالن حوزه بهداشت و درمان کشور مغفول 

مانده است.«
  

سرگرداني 4 هزار محصل در آستانه 
سال تحصیلي جدید

در ادامه جلسه روز گذشته، رئیس کمیسیون اجتماعی و 
فرهنگی شورا نیز نسبت به وضعیت بناي حدود 6 مدرسه 
واقع در منطقه 18 که قرار بود روز گذشته به حکم قاضی 
به مالکان تحویل داده شوند تذکر داد و گفت: »منطقه 
18 یکي از پرجمعیت ترین مناطق شهر تهران ازنظر 
فراواني حضور دانش آموزان است به طوری که جمعیت 
محصالن این منطقه حدود 12 هزار و 6۰۰ نفر است، 
اما شاهد هستیم که در آستانه سال تحصیلي جدید قرار 
است بناي 6 مدرسه این منطقه شلوغ به مالکان واگذار و 
تخریب شوند. تخریبي که منجر به سرگرداني حداقل 
4 هزار محصل خواهد شد.« حجت االسالم والمسلمین 
عبدالمقیم ناصحی با اعالم اینکه ملک مدارس شهید 
همت، شهید باکری، دکتر حسابی و سه مدرسه دیگر 
بر اساس حکم دستگاه قضا به مالکانشان تحویل داده 
مي شود، خاطرنشان کرد: »باوجودآنکه تفاهم نامه ای 
بین مالکان این مدارس و وزارت آموزش وپرورش 
منطقه منعقدشده و قرار بوده مالکان با دریافت پول از 
تحویل گرفتن این بناها و تخریب این مدارس منصرف 

شوند، اما شاهد تحویل این امالک به مالکان هستیم.« 
این مدارس و  امالک  وی تصریح کرد: »وضعیت 
محدوده هایشان مشخص است؛ اما امروز شاهد هستیم 
به  حاضر  آموزش وپرورش  وزارت  باوجودآنکه 
پرداخت هزینه تملک این ساختمان ها است، اما مالک 
با مراجعه به دستگاه قضا حکم تخریب و تملک گرفته 
است. درواقع صدور این احکام از سوي دستگاه قضا 
خط بطالني کشیده بر تمام تالش های مسئوالن اداره 
کل آموزش وپرورش استان تهران که کوشیده بودند از 
وقوع این اقدام جلوگیري کنند.« وی با تأکید بر اینکه از 
قوه قضائیه می خواهیم که توجه ویژه به حمایت از این 
مدارس و سایر مدارسي که در وضعیت مشابه قرار 
دارند، داشته باشد، بیان کرد: »اهالی منطقه بارها از اداره 
کل آموزش وپرورش استان تهران بسیار تقاضا کردند تا 
نسبت به حل این معضل ورود کند، اما به نظر مي رسد 
حکم دستگاه قضا تمام این تالش ها را باطل کرده است. 
از همین رو از رئیس قوه قضائیه مي خواهم با ورود به این 

پرونده مانع تخلیه و تخریب این مدارس شود.«
 

ضرورت تعجیل در تعیین تكلیف برنامه 
ششم توسعه

همچنین در جریان برگزاري جلسه روز گذشته شوراي 
شهر تهران، مهدي چمران از تالش شوراي عالي استان ها 
و برخي نمایندگان مجلس براي اصالح ماده 4 برنامه 
ششم توسعه که منجر به حذف مالیات بر ارزش افزوده 
از درآمدهاي پایدار شهرها و واریز این پول به خزانه 
دولت مي شود خبر داد و گفت: »جلسه مشترک شورای 
شهر پایتخت با مجمع نمایندگان استان تهران براي نقد و 
بررسی این ماده واحده به زودی برگزار مي شود.« مهدي 
چمران بابیان اینکه هنوز بسیاری از نمایندگان استان 
تهران از مشکالتی که این ماده برنامه ششم توسعه برای 
تهران و شهرهاي حاشیه اي ایجاد می کند، خبر ندارند و 
نیاز به آگاه سازی دارند، عنوان کرد: »بسیاری از شورای 
شهرهای دیگر با نمایندگانشان جلسات نقد و بررسی 
برنامه ششم توسعه را برگزار کرده اند، اما در تهران به دلیل 
تقارن زمان جلسه مذکور با تعطیالت شورا، این جلسه به 
تعویق افتاده که ضرورت دارد هر چه زودتر برگزار شود.« 
رئیس شوراي شهر تهران با یادآوری اینکه در جلسه اخیر 
با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و کمیسیون شوراها 
پس از توضیحات شهردار تهران و بنده در مقام ریاست 
شورای عالی استان ها نمایندگان در جریان مشکالت 
برنامه ششم توسعه قرار گرفتند، افزود: »باید هرچه 
سریع تر جلسه مشترک مربوطه با مجمع نمایندگان استان 
تهران برگزار شود، هرچند که باید تأکید کنم همه اعضا 
نمی توانند در جلسه کمیسیون شوراهای مجلس شوراي 
اسالمي شرکت کنند و فقط من در جایگاه ریاست عالي 
شوراي استان ها مجاز به حضور در این جلسه و جلسات 

کمیسیون تلفیق مجلس هستم.«

 
اخبــار 

تبديل 105 هزار مدرسه كشور به مدارس محیط زيستی
مهناز مظاهری، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست بابیان اینکه مسئله محیط زیست 
فقط مربوط به ایران نیست بلکه مسئله کره زمین است، گفت: »تغییرات آب وهوا، از دست دادن یکپارچگی 
محیط زیست و ... مربوط به کره زمین می شود و تنها مربوط به ایران نیست، هرچند ایران در مقایسه با 
برخی کشورها وضعیت مناسبی ندارد.« معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست از وزارت 
آموزش وپرورش به خاطر همکاری ها تشکر کرد و بابیان اینکه سند مدارس محیط زیست و توسعه پایدار با 
هماهنگی و تائید وزارت آموزش وپرورش را داریم، گفت: »مقرر است وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان 
حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آینده نزدیک سند مدارس محیط زیست و توسعه 
پایدار را امضا کنند.« به گفته او پس از امضا 1۰5 هزار مدرسه کشور به مدارس محیط زیستی و توسعه پایدار 
تبدیل خواهد شد. مظاهری با اشاره به اینکه در حال بررسی کتاب انسان و محیط زیست هستیم و محتوای کار 
آماده شده است، ادامه داد: »در مدارس محیط زیستی نیازمند مطالب علمی هستیم که در این راستا کتاب هایی 

تعریف شده است.«

نگرانی از مراجعه ۴0 درصد از طالق بگیران به كمیته امداد
مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: »به دلیل حمایت های سازمان، طالق در میان زوج های تحت 
پوشش، کمتر از یک درصد است اما متأسفانه 4۰ درصد افرادی که در جامعه طالق می گیرند به نوعی 
برای ادامه زندگی شان به کمیته امداد مراجعه می کنند.« محسن ولیئی ادامه داد: »این امر نیازمند 
مکانیزم هایی است و چون ارباب رجوع کمیته زیاد می شود، نگرانی هایی را برای خدمت رسانی 
خوب باعث می شود.« به گفته مدیرکل کمیته امداد استان تهران ما تکلیف داریم 2 نوع حمایت در 
این زمینه داشته باشیم؛ به افرادی که در مقدمه ازدواج قرار دارند وام می دهیم و کاالهای ارزان قیمت 
را برای ازدواج آسان آن ها تدارک می بینیم. ولیئی ادامه داد: »مبلغ 4 میلیون تومان وام بالعوض 
برای خرید جهیزیه و 4 میلیون تومان به عنوان وام قرض الحسنه از صندوق والیت به این افراد 
داده می شود.« مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: »همچنین برای افرادی که طالق گرفته اند و 
می خواهند مجدد ازدواج کنند، بسته حمایتی در نظر گرفته شده که به میزان وام های تهیه جهیزیه و 

ازدواج به آن ها داده می شود.«

توضیحات رئیس منطقه 18 تهران درباره حکم تخريب و تخلیه 6 مدرسه
رئیس منطقه 18 آموزش وپرورش شهر تهران از تعطیلی شش مدرسه در منطقه خلیج فارس جنوبی ابراز نگرانی 
کرد و گفت: »قبال مذاکراتی با مالک خصوصی این مدارس انجام شده بود اما اختالفاتی به وجود آمده و حاضریم 
با مالک مجددا به مذاکره بنشینیم و مدارس را خریداری کنیم.« حسین ابراهیمی، درباره جزئیات تعطیلی شش 
مدرسه در منطقه خلیج فارس جنوبی ادامه داد: »این شش مدرسه یک مالک خصوصی دارند که مذاکرات با او 
صورت گرفته؛ ملک ها قیمت گذاری شده و تشریفات خرید انجام شده بود، اما او این اواخر روی متراژ زمین و 
قیمت آن بحث هایی داشت و قیمت و پول فضایی که در خیابان و معبر افتاده و شهرداری آن ها را تبدیل به پارک 
کرده است هم می خواست از آموزش وپرورش بگیرد درصورتی که ما تصرف و مالکیتی بر آن فضاها نداریم.« 
رئیس منطقه 18 آموزش وپرورش شهر تهران بابیان اینکه با این اوصاف ما حاضریم همه این ها را انجام دهیم و 
پای میز مذاکره به توافق برسیم گفت: »متأسفانه مالک قبل از مذاکره حکم قاضی و دادگاه را گرفته و از این طریق 

واردشده است. در حال حاضر برخی دانش آموزان و اولیای آن ها در مقابل مدرسه جمع شده و نگران هستند.«
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متروبهایستگاهراهآهنمتصلمیشود

سعید محمدزاده در نشستی خبری با تاکید بر اینکه جانمایی ایستگاه های راه آهن باید در داخل شهرها باشد، 
گفت: »اینکه ایستگاه ها در وسط شهر باشد نیاز به دلیل و مدرک ندارد و امری کاماًل بدیهی است.« وی با اشاره به 
اینکه در دوره ای به راه آهن فشار آوردند که باید ایستگاه راه آهن قم را به خارج از شهر منتقل کنند، اظهار داشت: 
»این اتفاق افتاد و ایستگاه قطار قم به محمدیه منتقل شد و مردم باید برای رسیدن به شهر قم دوباره یک مسیر 
جداگانه ای را در خارج از شهر طی می کردند تا به شهر قم برسند که این موضوع هیچ توجیهی نداشت.« معاونت 
فنی و زیربنایی شرکت راه آهن با بیان اینکه در این سال ها مردم نسبت به این امر بسیار اعتراض داشتند تا سرانجام 
دوباره ایستگاه قطار را به داخل شهر قم برگرداندیم، افزود: »االن مسیر تهران تا قم با قطار به 85 دقیقه رسیده و از 
ایستگاه راه آهن قم تا حرم حضرت معصومه )س( 7 دقیقه فاصله است.« محمدزاده با اعالم اینکه در شهر لندن 1۰ 
ایستگاه قطار وجود دارد که همگی از میان شهر می گذرد، اظهار داشت: »هرکدام از این ایستگاه ها بین 1۰ تا 12 
هکتار وسعت دارند و در واقع 14۰ هکتار از زمین های لندن مربوط به ریل است.« وی با بیان اینکه ایستگاه راه 
آهن تهران هم در بهترین مکان قرار گرفته و دراطراف آن حمل و نقل در جریان است، افزود: »برای ایستگاه راه 

آهن تهران به خطوط مترو اقداماتی را در حال انجام داریم. ایستگاه خط مترو از زیرسایت راه آهن رد می شود اما 
مردم باید بیرون ایستگاه راه آهن از مترو خارج شده و دوباره وارد ایستگاه راه آهن شوند که همین موضوع بار 
ترافیکی را وارد خیابان می کند در حالیکه باید از همان ابتدا به راه آهن متصل می شد.« معاون شرکت راه آهن با 
انتقاد از اینکه در آن زمان، هر دو طرف راه آهن و مترو کم توجهی کردند، گفت: »االن به دنبال اتصال مترو و راه 
آهن هستیم و حتی برای خطوطی که االن فاصله داریم هم مذاکراتی را ا نجام دادیم تا از طریق تونل زیرزمینی 
سایر خطوط هم به راه آهن متصل شوند.« محمدزاده ایستگاه راه آهن را مبنای رشد و بازآفرینی شهرها دانست 
و اظهار داشت: »در تمام دنیا برای توسعه شهرها ایستگاه راه آهن ایجاد کردند و این ایستگاه ها تبدیل به یک مرکز 
بزرگ خدماتی برای شهروندانی شد که در آن منطقه سکونت دارند.« وی به حضور یک مشاور فرانسوی برای 
افزایش کارایی سایت راه آهن در شهر تهران اشاره کرد و گفت: »شرکت راه آهن قصد دارد تا نسبت به تغییر و 
بازسازی و بازآفرینی ایستگاه اقداماتی را انجام دهد تا منجر به تحول در این ایستگاه شود.« معاون شرکت راه 
آهن با بیان اینکه ایستگاه های راه آهن در پایتخت های بزرگ جهان در تعامل با شهرها ساخته می شوند، اظهار 
داشت: »ایستگاه راه آهن در پاریس تبدیل به مکانی برای راحتی شهروندان شده و همه وجوه حمل و نقل در آن 

ایجاد شده است و االن زمین های اطراف این سایت، یکی ازگران ترین زمین ها در این شهر است.« 

نبض اقتصاد

 قیمت بازار سکه و طال
)تومان(

1/120/000سکه تمام طرح قديم 

سکه تمام طرح 
جديد

1/122/000

561/000نیم سکه 
ربع سکه 

291/000

سکه يك گرمي
187/000
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114/160
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 قیمت بازار ارز
)تومان(

3/536دالر آمريکا

3/985يورو

4/660پوند

969درهم امارات

3/625فرانك سوئیس

1/193لیر تركیه

945ريال سعودي

  محسن بیدی

اما  نامحدودند،  آب  منابع  می شد  تصور  پیش تر 
امروزه حتی کشورهای پیشرفته، محدودیت منابع 
آبی را درک کرده اند. آب کیمیاترین منبع موجود در 
جهان است و از اساسی ترین الزامات فعالیت های 
بشری محسوب می شود و اهمیت زیست محیطی 
آن را نمی توان نادیده انگاشت. متاسفانه فعالیت های 
بشری موجبات تنزل کمی و کیفی منابع آب را فراهم 
ساخته است. پیش بینی های تکان دهنده به مدد آمار، 
وضعیت منابع آب جهان را بسیار مخاطره آمیز نشان 
می دهد. سیاره زمین ) سیاره آب منظومه شمسی ( 
با کمبود آب روبرو شده است. فعالیت های مخرب 
و استفاده ناکار آمد منابع آب و در کنار آن افزایش 
جمعیت و افزایش تقاضای آب منابع آب را در چند 

دهه اخیر به شدت محدود کرده است. 
آب  منابع  کمبود  می کند  اظهار  ملل  سازمان 
سبب کاهش زمین های کشاورزی شده است و 
تولید مواد غذایی را در دهه های اخیر به شدت 
عنوان  به  آب  منابع  کمبود  مخاطره آمیزمی کند. 
است.  مطرح  بشر  حیات  برای  جدی  تهدیدی 
تغییرات آب و هوایی و کاهش جنگل های بارانی، 
کاهش ضخامت الیه ازن همه و همه کمبود آب 
را تشدید می کنند. کمبود آب اثرات جانبی و غیر 
گرسنگی،  و  فقر  نظیرافزایش  دارد.  نیز  مستقیم 
تخریب اکوسیستم، بیابان زایی، تغییرات آب و هوا 
و حتی صلح جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. 
جهان امروز می بایستی با مشارکت دولت ها و بخش 
خصوصی در یافتن یک راه حل فوری و اضطراری 
برای پاسخگویی به بحران آب قدم های جدی تری 
بردارد. بررسی آماری میزان مصرف آب ، وضعیت 
آب در جهان را روشن تر می سازد. به طور میانگین 
در سطح جهانی آب شرب و بهداشت 1۰ درصد 
مصارف را تشکیل می دهند و فعالیت های صنعتی 
، تفریحی و تجاری و سایر حدود 2۰ درصد و 
کشاورزی به تنهایی 7۰ درصد منابع آب را مصرف 
می کنند. در برخی از کشورها به ویژه کشورهای 
آفریقایی در مناطق صحرایی و ساحل آفریقا 9۰ 

درصد منابع آب صرف کشاورزی می شود.

وضعیتکشاورزیدرشرایطبحرانآب
محدودیت منابع آب اولین مانع گسترش و توسعه 
خواهد  آینده  دهه  چند  در  کشاورزی  تولیدات 
محصوالت  تولید  سبز  انقالب  تکنولوژی  بود. 
کشاورزی را افزایش داده و سبب شده بازدهی 
زمین های کشاورزی با آبیاری مصنوعی 5 بار بیشتر 
از زمین های کشت دیم باشد. امروزه 45 درصد مواد 
غذایی جهان از زمین های کشاورزی با آبیاری تأمین 
می شود. با افزایش جمعیت انتظار می رود تولید 
این میزان به 7۰ درصد افزایش یابد. افزایش تولید 
محصوالت کشاورزی فشار مضاعفی را بر منابع 
آب جهان وارد می کند. کشاورزی با آبیاری یا کشت 
دیم کدامیک با توجه به محدودیت منابع آب گزینه 

بهتری است؟
وزیر  خاک  و  آب  معاون  اکبری،  علی مراد 
جهادکشاورزی درباره بهای آب بخش کشاورزی 
آب  برای  تصمیمی  »هر  اظهارداشت:  کشور 
می گیریم باید در قالب اقتصاد کشور با ساختار، 
تعاریف و چارچوبی مشخص باشد.« وی تصریح 
کرد: »در غیر اینصورت گرانی آب در این بخش 
می تواند تبعات سیاسی، اقتصادی، معیشت برای 
کشاورزان و مصرف کنندگان داشته باشد.« معاون 
آب و خاک وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه طرح 
تعیین میزان مصرف آب 34 محصول کشاورزی 
آب بر در کشور کلید خورد که در مدت 2 سال 
عملیاتی می شود، اظهارداشت: »هم اکنون اجرای 
این طرح برای محصوالت برنج، گندم، جو، لوبیا، 
زیتون و پسته شروع شده است.« اکبری بروزرسانی 

سند ملی آب را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به 
اینکه سند مذکور تعیین می کند نیاز آبی هر گیاه 
از جمله  گندم در خراسان رضوی چقدر است، 
اضافه کرد: »از سوی دیگر میزان مصرف آب را 
است  ریزی  برنامه  نیازمند  که  می کنیم  ارزیابی 
و براساس دو برنامه ریزی گفته شده این مشکل 
معاون وزیر جهاد کشاورزی  حل خواهد شد.« 
با بیان اینکه درحال حاضر دولت به خاطر اجرای 
طرح های آبیاری،  هزار میلیارد تومان به پیمانکاران 
بدهکار است، گفت: »بنابراین ما بیش از اعتباری 
که در اختیارمان قرار گرفته است، طرح های مورد 
نظر را پیگیری کرده ایم.« اکبری با اشاره به اینکه با 
مشکل غارت آب در کشور توسط عده ای مواجه 
هستیم، افزود: »ساالنه 2۰ میلیارد مترمکعب آب 
در کشور غارت می شود و اگر چاه های غیرمجاز 
ما  بیالن سفره های آب زیرزمینی  مسدود شوند 
منفی نخواهد بود.« این مقام مسئول در وزارت 
جهادکشاورزی گفت: »در دولت  گذشته 2۰۰ هزار 
حلقه چاه غیرمجاز احداث شده است که از محل 
این چاه ها آب زیادی غارت می شود.« وی اضافه 
کرد: »به هرحال این اتفاقی است که رخ داده و همه 
دستگاه های مسئول باید با همکاری هم آن را حل 
کنند.« معاون وزیرجهادکشاورزی ضمن انتقاد از 
این مساله که مسئوالن مربوطه  پروانه چاه های مجاز 
را کم کرده اند، گفت: »در حالی که چاه های غیرمجاز 
رو به افزایش است و ما باید ابتدا با متخلفان برخورد 
کنیم.« به گفته وی وزارت جهاد معتقد است: »ابتدا 
باید چاه های غیرمجاز مسدود شوند و در صورتی 
که بیالن آب مثبت نشد، از اضافه برداشت چاه های 
مجاز و دارای پروانه جلوگیری شود که یکی از این 
راهکارها نصب کنتورهای حجمی است.« اکبری 
تصریح کرد: »وزارت نیرو باید در برنامه ریزی هایی 
که به آب مربوط می شود با وزارت جهاد کشاورزی 

هماهنگ باشد.«
 رحیم میدانی، معاون وزارت نیرو در امور آب و 
آبفا با تاکید بر اینکه بحران مزمن آب در کشور باید 
درمان شود و هنوز هم دیر نیست، گفت: »شرایط 
ناپایدار در مدیریت آب کشور باید به سمت شرایط 
پایدار برود. اگر به دنبال پایداری سرزمین هستیم 
باید به اندازه ظرفیت اکولوژیک به منابع آبی فشار 
بیاوریم و اگر این فشار بیش از اندازه شود، گرفتار 
ناپایداری در کیفیت و کمیت منابع آبی خواهیم 
تر  باید هرچه سریع  اینکه  بیان  با  میدانی  شد.« 
تصمیمات بزرگی گرفته و آن ها را اجرا کنیم تا به 
وضعیت متعادل برسیم افزود: »جمعیت کشور ما 
8۰ میلیون نفر شده و متوسط بارندگی دراز مدت 
243 میلیمتر است، اما در هشت سال اخیر به 2۰3 
میلیمتر کاهش یافت؛ همچنین دمای هوا یک درجه 
سانتیگراد افزایش یافته که موجب افزایش تبخیر 
می شود.« معاون وزارت نیرو در امور آب و آبفا بیان 
داشت: »بیشتر مصارف آب سطحی و زیرزمینی 
مربوط به کشاورزی است و 8/5 درصد مربوط به 
صنعت است. وضعیت مصرف آب کشاورزی در 
کشور ما پیام تکان دهنده ای را به همراه دارد.« 
وی اظهارداشت: »92 درصد از تولیدات زراعی و 

باغی از زمین های آبی است که وابستگی ما را نشان 
است  بزرگی  کننده  مصرف  کشاورزی  می دهد. 
و بیش از 9۰  درصد آب را مصرف می کند. در 
عین حال، 86 درصد از منابع آب تجدیدپذیر را 
مصرف می کنیم، در حالی که سازمان ملل می گوید 
باالتر از 4۰ درصد حتمًا عواقب و عوارضی در پی 
خواهد داشت و باید مصرف خود را کاهش دهیم.« 
این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: »کاهش 

شدید آب در پیکرهای آبی، از بین رفتن سفره های 
زیرزمینی، تولید و انتشار ریزگردها، قرار گرفتن 
78 درصد منابع آب های زیرزمینی در وضعیت 
منابع  کیفیت  افت  زمین،  فرونشست  بحران، 
سطحی و زیرزمینی، آسیب دیدن قطعی کشاورزی 
و ناپایداری در تأمین آب و بیکاری بسیاری از 
کشاورزان از جمله عواقب ادامه روند استفاده بیش 

از حد از منابع زیرزمینی است.« 

ويترين

اخباركوتاه

فروش40میلیاردتومانکاال
ازطریقکارتاعتباری

انجمن  سخنگوی  غزنوی،  حمیدرضا  ایسنا: 
تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه تاکنون حدود 
4۰ میلیارد تومان کاال از طریق کارت های اعتباری به 
فروش رفته است، اظهار کرد: »این رقم حدود یک 
درصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای کل طرح 
است که تقریباً سه چهارم این فروش مربوط به لوازم 
خانگی و یک چهارم آن در رابطه با سایر کاالهاست.« 
وی با بیان اینکه دامنه افرادی که مشمول این طرح 
می شوند کوچک است، گفت: »وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بنا به درخواست انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی، از رییس جمهور درخواست کرده که 
دامنه شمول کارت های اعتباری بازتر شود تا کلیه 
کارمندان لشکری و کشوری بتوانند از این تسهیالت 
استفاده کنند اما تاکنون اتفاقی در این حوزه نیفتاده و 
این بزرگ ترین مشکل طرح کارت اعتباری است.« 
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان 
اینکه از دولت می خواهیم این گره را بگشاید، ادامه داد: 
»تاکنون بیش از 1۰۰ هزار کارت اعتباری خرید کاال 
صادر شده اما کمتر از 5۰ هزار عدد کارت اعتباری 
توزیع شده است و از میان کسانی که این کارت را 
گرفته اند هم برخی منتظرند تا سقف آن را افزایش 
دهند.« غزنوی با اشاره به پایان اعتبار طرح کارت های 
اعتباری از 31 تیرماه گفت: »از این تاریخ تاکنون هیچ 
کارتی صادر نشده اما امروز بانک مرکزی به تمامی 
بانک ها ابالغ کرد که این طرح تا پایان سال تمدید 
شود.« وی افزود: »در این میان عده ای سوء استفاده 
کردند و گفتند که در این یک ماهه هیچ کس کاالی 
ایرانی نخریده و باید کاالهای خارجی را نیز وارد 
طرح کرد.« به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی، این افراد عده ای وطن فروش هستند که 
سنگ برندهای خارجی را به سینه می زنند.  اگر امروز 
مطرح می شود که یک برند خارجی به کشور آمده 
و سرمایه گذاری خارجی در لوازم خانگی صورت 
گرفته، فریب دادن مردم است و این سرمایه گذاری 
خارجی نیست، چرا که تنها توسط افراد ایرانی این کار 
انجام شده و در عین حال مردم منتظرند که به دلیل تولید 
این برند در کشور قیمت کاالهایشان 3۰ تا 4۰ درصد 

کاهش پیدا کند.« 

  وزیر صنعت در نامه ای به رئیس جمهور 
خواستار تعیین مهلت شش ماهه برای استفاده 
از کارت اعتباری کاال و برخورداری شاغالن 
و بازنشستگان دولتی و لشکری با حقوق کمتر 

از 3 میلیون تومان شد.
 رئیس دفتر رئیس جمهور خواستار استفاده 
از نرخ های ترجیحی برای پروژه های مشترک 

سرمایه گذاری میان اعضای سازمان اکو شد.
  وزیر نیرو با بیان اینکه در پیک بار تابستان 
امسال در سراسر کشور 43 مگاوات خاموشی 
برق را در کشور تجربه کردیم، گفت: »بسیاری 
از پست ها و خطوط انتقال برق تهران بزرگ 

بیش از 5۰ سال عمر دارد.«
  معاون وزیر ارتباطات گفت:  »62 دیتابیس 
در نظام اداری کشور وجود دارد که در به 
اشتراک گذاری اطالعات  دولتی با یکدیگر 
سیستم های  نتیجه  اوج  و  ندارند  تعاملی 
جزیره ای اطالعات در کشور در هدفمندی 

یارانه ها نمایان شد.«
  رییس مرکز ملی فرش ایران از رشد قابل 
کشور  به  دستباف  فرش  صادرات  توجه 
آمریکا با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( خبر داد و میزان صادرات 
آن را به این کشور در 4 ماه نخست امسال 27 

میلیون و 6۰۰ هزار دالر اعالم کرد.
  هند به عنوان دومین خریدار بزرگ نفت 
ایران در ماه جوالی 523 هزار بشکه در روز از 
ایران نفت وارد کرد که نسبت به ماه قبل از آن 

37 درصد افزایش داشته است.
  رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:  »رشد 
اقتصادی در بهار امسال 4/4 درصد بود که 
علیرغم رشد بخش نفت، کشاورزی، صنعت 
و خدمات در بخش ساختمان رشدی نداشته  

و با رشد منفی روبه رو بوده ایم.«
  بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط 
قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین 
ساختمان مسکونی در شهر تهران 45 میلیون 
و 499 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل 
قبل 2/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

قبل 3/2 درصد رشد داشته است.
سخنانی  در  کارت«  »مستر    سخنگوی 
که  زمانی  تا  را  ایران  در  فعالیت  هرگونه 

تحریم های آمریکا پابرجا هستند را رد کرد.
  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از 
مخالفت اعضای کمیسیون با تک نرخی شدن 

بنزین خبر داد.
کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد    سخنگوی 
قانونی برای امحای  و ارز گفت: »مشکل 

خودروهای قاچاق وجود نداشت.«
  رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره 
به اینکه دولت یک سال فرصت داشت و به 
همین علت انتظار این بود که برنامه جامع و 
کارشناسی شده به مجلس ارائه شود، گفت: 
کاملی  برنامه  توسعه  ششم  برنامه  »الیحه 
نیست و از پیوستگی الزم برخوردار نیست.« 

وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ باشد

کشور با مشکل غارت آب مواجه است
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پای صحبت های محمد غفرانی که 28 سال پیش فوق تخصص اعصاب اطفال را در ایران راه اندازی کرد

پزشک واقعی به جای پول و ماشین، روحی ثروتمند دارد
 سپید: چراینقدر همه شما را دوست دارند؟

من که خودم در خودم این لیاقت  را نمی بینم. شما 
را رجوع می دهم به آیه قرآن که می گوید   کسانی که 
ایمان آوردند و عمل صالح انجام  می دهند، خداوند 
مهر و محبت شان را در دل مردم می گذارد. البته من 
جزو این افراد نیستم.  ولی شما کسی مثل امام را 
ببینید که خدا چگونه محبتش را به قلب میلیون ها 
نفر انداخت، خدا  این کار را می کند، بعضی از مردم 
مأموریت دارند. چه چیزی  باعث شد  میلیون ها  نفر 
رفتتند تشیع جنازه او تا بهشت زهرا  قرآن جوابش 
را می دهد. ایمان و عمل صالح. البته عرض کردم 

من اهل آن نیستم.
سپید: به خاطر همین ایمان و عمل صالح است 
که تخصص اطفال انتخاب کردید؟ این دل رحمی 

و شفقت تأثیر گذاشته بود؟
واقعیت این است که در این فکر نبودم که برای چی 
می روم. ما عقیده داریم که برگ از درخت نمی افتد 
مگر اراده پروردگار آن را رقم بزند.  برخی مواقع 
آدم ها کارهایی می کنند که خودشان هم نمی دانند. 
مسیر ما را هم به  لطف پروردگار بود که این طور شد.

سپید: پزشک شدنتان چطور؟ اصاًل چرا پزشکی 
را انتخاب کردید؟

این برمی گردد به 50 سال پیش. آن موقع هم همین 
مسائل مطرح بود که پزشک می تواند به مردم کمک 
کند. پزشکی ارج و قربی داشت . یک نفر می گفت، 
کارمند اداره دخانیات است  ماحصل کارش چیزی 
است که آن را هم دود می کند برای صورت مردم. 
یکی پلیس است که حافظ جان مردم است و این 
دو بر یکی نیستند. یکی فکر می کند شاید از این 
طریق بتواند کاری را در مسیر رضای خدا انجام 
دهد. این چیزها ممکن است مطرح شوند ولی من 
جزو آنها نیستم. می خواهم به شما بگویم شاید در 

50 سال پیش چنین چیزهایی در ذهن افراد بوده.
سپید: پدر و مادرتان دوست داشتند شما پزشک 

شوید؟
بله، آن ها دوست داشتند. پدرم  کاسب بود و به 
من می گفت پزشک شوم. نمی دانم در ذهن پدر 
خدابیامرزم چه بود و چرا مرا تشویق می کرد نمی دا 
نم شاید تحت تأثیر جاذبه دنیوی قرار  گرفته بودند  
و می خواستند پزشک شوم. حاال من نیت خوانی 
نمی توانم بکنم برای فردی که نیم قرن است که 

در دنیا نیست.
سپید: چند سالتان بود که پدرتان فوت کردند؟ 

من 24تا 25 سال داشتم که پدرم فوت کرد. در آن 
زمان پزشکی می خواندم.در ساری به دنیا آمدم و تا 

دبیرستان در آنجا درس خواندم.
سپید: خاطره ای از دوران کودکی تان یادتان می آید؟

ما وقتی که می رفتیم دبیرستان، سر راهمان، )آن وقت 
می گفتند ساختمان شیر و خورشید االن می گویند 
هالل احمر.(آنجا دو خط شعر نوشته بود که در 

خاطر من مانده. 
رأی نیک مردان آزاده گیر

 چو ایستاده ای دست افتاده گیر. 
خدا را برای آن بنده بخشایش است

 که خلق از وجودش در آسایش است.
 همین شعر در ذهنم برای همیشه نقش بست  و 
االن هم که یادم می آید  واقعاً شعر خوبی است. 

چو ایستاده ای دست افتاده گیر.
سپید: پس انگیزه تان برای اینکه پزشک شوید به 

خاطر این نبود که پولدار شوید؟
آن موقع به فکر این مسائل نبودیم مواردی  دیگری 
هم بود که می شد برای امرار معاش به آن ها فکر 
می کردیم. کاسب ها بودند ولی ما  زندگی با قناعتی  
داشتیم و راضی بودیم. پدرمان ثروتمند نبود و از 
این خبرها و از این توقع ها هم  نبود و با قناعت و 
صرفه جویی زندگی را می گذراندیم و دستمان برای 
توقعات  در دوران کودکی،  نبود.  دراز  موارد  این 
زیادی نداشتیم و با آن درآمد کم ولی حالل زندگی 
می کردیم.  پدرم در هیچ حوزه ای اجحاف نمی کرد 
و سعی می کرد جهت انصاف را نگه دارد و این 

برای یک کاسب نکته مثبتی است. 
سپید: چند خواهر و برادر دارید؟

من سه برادر و سه خواهر دارم.

سپید: خواهر و برادرهای دیگرتان هم درسخوان 
بودند؟

یکی از آنها مهندس شرکت نفت شد و پست مهمی 
داشت. یکی دیگر کار پدر را دنبال کرد و کاسب 
شد. یکی دیگر فرهنگی شد. من تنها دکتر آنها شدم.

سپید: االن راضی هستید از اینکه دکتر شدید؟
الحمداهلل.

سپید: چه چیزی باعث این احساس رضایت شده؟
آدم فکر می کند که می تواند مرهمی بر درد مردم 
بگذارد و همین کافی است. من فوق تخصص اعصاب 
کودکان هستم و خیلی از بیماری های اعصاب اطفال 
درمان قطعی ندارد و من هر روز  شاهد صحنه های 
دردآورم. ولی برخی ازمواقع انسان ها می توانند کمک 
کنند و برخی از مواقع می توانیم  به نسبت تاثیرگذار 
باشیم و در برخی موارد هم کاری از دست ما ساخته 
نیست. بسیاری از بیماری های اعصاب قابل درمان 

نیستند. چون جنبه ژنتیک دارد.
سپید: تخصص کودکان برای شما فرسوده کننده 

نیست؟
ما در این وادی افتادیم و نمی توانیم آن را ترک 
کنیم. مخصوصاً در اعصاب اطفال که فوق تخصص 
من هم است. شاید 60 الی 70 درصد بیماری ها 
هستند که العالج اند. هر روز با این مناظر روبه 
رو می شویم. یک بار دیدم مادری بچه اش را آورد، 
بچه ای 15 تا 16 ساله که 70 کیلو وزنش بود که 
حتی  نمی توانست  دوش و حمام این بچه را انجام 
دهد.فکر کنید چه رنجی است زمانی که آدم این 
صحنه را ببیند. برای همین چیزهاست که  آدم  باید 
خدا را شاکر باشد. به شکرانه نعمت سالمتی است 
که هر کسی باید هر کاری از دستش بر می آید برای 

دیگران انجام دهد. 
سپید: کودکی را برای دفعه اول پیش شما می آورند 
و شما می خواهید به پدر و مادرش بگویید که 
کودکشان درمان نمی شود، چی جوری به آنها 

می گویید؟ 
واقعاً یک جدال ذهنی  بزرگ ودردناک است  ولی  
باید حقیقت را گفت. ابتدا به  ساکن که نمی شود 
مستقیم گفت. باید مریض و خانواده را آماده کرد. 
همه ما رفتنی هستیم. می گویند زندگی مانند یک 
پل است که اول پل والدت و آخر پل وفات است. 
حال در این پل یکی در دو سالگی می میرد و یکی 
در 40 سالگی.  این قبیل صحبت ها و ادبیات اسالمی 
خیلی آرام کننده است. البته این حرف ها را نمی شود 
سریع گفت. اگر شما حساب کنید می بینید خیلی از 
ما پزشک ها هم متاسفانه فرصت کافی نداریم. اولین 
قدم  آموزش بیمار است که باید آنها را آموزش 
بدهیم. زمانی که بیماری صرع دارد و اغلب  قابل 
درمان است و درمان درازمدت دارد و یک نفرکه  
دچار عفونت گوش می شود با دو هفته درمان آنتی 
بیوتیک تمام می شود ولی  یک نفری که بیماری 
صرع دارد، اگر درمان بشود بخواهیم بگوییم درمان 
شده حداقل باید از آخرین تشنج آن دو سال گذشته 
باشد. یعنی دو سال باید  بیمار دارو بخورد. این مسئله 
اینجا مطرح است که باید بیمار را راضی کنیم که  دو 
سال دارو بخورد. وقت می خواهد و باید بگوییم که 
شرط موفقیت نظم دارویی است و مرتب باید دارو 
مصرف شود. مثاًل هر روز نیم ساعت بعد از صبحانه.
سپید: این همان فرصتی است که پزشکان برای 

بیماران نمی گذارند؟ 
حاال انشااهلل که می گذارند ولی باید به این نکته توجه 

کرد که اگر پزشکی برای بیماری وقت می گذارد 
خانواده مجاب می شوند. متاسفانه برخی از پزشکان 
به دنبال مادیات هستند و سرشان شلوغ است و فکر 
می کنند یک طبیب باید روزی 40 نفر را ویزیت کند. 
خب فرض کنید برای هر فرد بخواهد نیم ساعت 
این  قانون  چند  هر  می تواند؟   آیا  بگذارد،  وقت 
است. اتفاقاً روزهای شنبه قبل از کالس های اعصاب، 
کالس نهج البالغه داریم. یک حدیثی حضرت امام 
صادق نقل کرده بودند که ذکر خدا تنها سبحان اهلل 
و الاله االاهلل نیست. سه شرط دارد و اولین شرط این 
است که با مردم با انصاف برخورد کنید. دوم اینکه 
باهم مساوات داشته باشید، یعنی شما وقتی فروشنده 
هستید بخواهید  کاالیی  را بفروشید، باید به خریدار 
بگویید چه نواقصی دارد و خودتان را جای خریدار 
بگذارید. حاال شغل ما را در نظر بگیرید این بچه که 
بیمار است، اگر بچه خود پزشک باشد، چه می شود؟ 
سپید: شما این حس را به بچه هایی که می آیند 

دارید ؟
فکر می کنم این حس  را داشته باشم. دلت نمی خواهد 
کودکت این مریضی را داشته باشد. پس باید خیلی 
مهربان باشید. یک فرمایش از حضرت سیدالشهدا این 
است که نیازهایی که مردم به شما دارند از نعمت های 
خدا است. ملول و خسته  نشوید و فکر کنید این 
فردی که به شما نیاز  دارد را خدا برایتان فرستاده 
است و سعی کنید حرفش را گوش دهید و در حد 
خودتان کمک کنید.. حاال تو انجام ندهی، می رود 
پیش یکی دیگر این کار را انجام می دهد، منتها اگر 
تو انجام ندهی یعنی اینکه تو لیاقت نداشته ای، تو 

باید فرصت را مغتنم بشماری.
سپید: این تاکید بر اعتقادات مذهبی از خانواده 

به شما رسیده است؟
صد درصد همین طور است. این خانواده است که 
شخصیت کلی بچه را شکل می دهد. پدر و مادرم 
مرا به مجالس  مذهبی می بردند و این تأثیر داشت. 
صبح زود قبل از نماز صبح ما را به هیئت ها می بردند 
و نماز جماعت شروع می شد. زیارت عاشورا بود 
مداح مداحی می کرد و بعد سخنرانی هم می کردند.

سپید: چه سنی بودید؟
 حدود 10 الی 12 ساله.

سپید: حوصله تان سر نمی رفت؟
نه چون خانواده ما از مذهبی ها بودند. این دین خواهی 
در ذات ماست ولی عواملی می آید واین فطرت 
را می پوشاند. همه ما راستگویی و امانت داری را 
آدم  به  دارد. خدا  ما وجود  در  و   داریم  دوست 
می گوید چه چیزی بد و چه چیزی خوب است. 
در ذات ما هست. منتها عواملی می آید و پوششی 
بر این فطرت می گذارد. هرچه قدر انسان بیشتر گناه 
می کند، این فطرت بیشتر پوشیده می شود. واال صدام 
حسین که متولد شده بود که اینگونه نبود ولی به 
جایی رسید که صدها نفر کشته می شدند و برایش 

اهمیتی هم نداشت.
سپید:   بچه مظلومی بودید؟

من سعی می کردم نمازم  را بخوانم و روزه ام را 
بگیرم و بچه شر و شیطانی نبودم.

سپید: پس خیلی اتفاقی پزشکی خواندید؟
بله هیچ برنامه ریزی قبلی نبود و راضی هم بودم. 
شاگرد اول نبودم و آن موقع بورسیه ای در کار نبود. 
در آن دوران که پهلوی به شاگردان اول بورسیه 
می داد، من نیازی پیدا نکردم. کنکور دادم و پزشکی 
دانشگاه تهران قبول شدم. به تهران آمدم وخانه ای در 

تهران گرفتم و پدرم مرا در دوران دانشجویی تأمین 
می کرد. البته در برهه ای از دوران دانشجویی ام کار 

می کردم و در دبیرستان درس می دادم.
سپید: چه درسی می دادید؟ 

تعلیمات دینی در یک دبیرستان 
سپید: جدا دانشجوی پزشکی بودید و تعلیمات 

دینی تدریس می کردید؟
بله، چه می کردم؟ پزشکی که نمی توانستم آموزش 

بدهم 
سپید: تخصصتان  را چگونه انتخاب کردید ؟

عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران  که تمام شد 
رفتم آمریکابرای تخصص اطفال. امتحانی بود به نام 
ECFMG      آن دوره که دولت آمریکا آن را در 
کشورهای دنیا برگزار می کرد و در ایران هم برگزار 
می شد چون در آن دوران روابط با آمریکا وجود 
داشت. کسانی که در این امتحان قبول می شدند با 
هزینه آنها به امریکا می رفتند و در بیمارستان ها کار 
می کردند و حقوق می گرفتند. برای ورود به آمریکا 
در حرفه پزشکی وقتی مدارک شما تکمیل بود، 
امتحان قبول می شدی اجازه پیدا می کردی که بروی 
آمریکا و بعد )جایابی( می کردی در بیمارستان های 
مختلف، مثاًل 50 جا باید ارسال می کردی و تنها 4 
جا مصاحبه می گرفتند و می رفتی مصاحبه می دادی  
و باالخره یکی از آنها شما را می پذیرفت و شروع 
به کار می کردی و کارمند دولت یا همان بیمارستان 
می شدی و حقوق می گرفتی و حتی خیلی از این 

مراکز مسکن هم می دادند.
سپید: چند سال آمریکا بودید؟

حدود 13 سال. چند سالش که برای تخصص اطفال 
بود.  4سالی هم برای فوق تخصص اعصاب و بعد 

 هیچ وقت  زمین از حجت خدا  خالی نیست . همیشه در زمین حجت داریم و جای جای قرآن مردم 
به تدبر و تفکر و تعقل دعوت می کند و به اینکه از کجا آمده ایم و مقصد کجاست و چه باید کرد؟

  من از نظر روحی ثروتمند هستم. مگر ثروت فقط پول و ثروت و ماشین است؟ اصل  این است که 
انسان در اعماق و روحش این حس را داشته باشد .

 من دوست دارم حداقل نمازم را به جماعت بخوانم.
  وقتی که انقالب نشده بود، من آمریکا بودم و راحت و مرفه بودم،  ولی انقالب اسالمی که شد، دیدم 
همانی که دلم می خواست در ایران اتفاق افتاد، ما 14 قرن به دنبال حکومت اسالمی بودیم و همه اینها 
حرف نیست. اتفاق عجیب این است که با عشق وعالقه آمدیم ایران در تاریخ 26 شهریور و 29 شهریور 

هم  جنگ شد. دیگر امکان نداشت که  برگردم
 صبح زود قبل از نماز صبح ما را به هیئت ها می بردند و نماز جماعت شروع می شد. زیارت عاشورا 

بود مداح مداحی می کرد و بعد سخنرانی هم می کردند.
 اولین شرط این است که با مردم با انصاف برخورد کنید. دوم اینکه باهم مساوات داشته باشید

 اگر پزشکی برای بیماری وقت می گذارد خانواده مجاب می شوند. متاسفانه برخی از پزشکان به دنبال 
مادیات هستند و سرشان شلوغ است و فکر می کنند یک طبیب باید روزی 40 نفر را ویزیت کند.

 شکرانه نعمت سالمتی است که هر کسی باید هر کاری از دستش بر می آید برای دیگران انجام دهد. 
 اولین قدم  آموزش بیمار است که باید آنها را آموزش بدهیم. زمانی که بیماری صرع دارد که اغلب  
قابل درمان است و درمان درازمدت دارد و یک نفرکه  دچار عفونت گوش می شود با دو هفته درمان 
آنتی بیوتیک تمام می شود ولی  یک نفری که بیماری صرع دارد، اگر درمان بشود حداقل باید از آخرین 

تشنج آن دو سال گذشته باشد.
 مخصوصًا در اعصاب اطفال که فوق تخصص من هم است. شاید 60 الی 70 درصد بیماری ها هستند 

که العالج اند.
زیر میزی را بیشتر جوان ها می گیرند. مگر نه؟ آن ها شاید حرف هایی داشته باشند. زندگی ما به خوبی 
اداره می شود. دوستانی هم که در اعصاب اطفال با ما در بیمارستان کار می کنند همه راضی هستند. چون 
به  به شما می گویم. کسی که می گوید  را  ممکن است همکاران مان گالیه مند شوند ولی من واقعیت 
زندگی ام نمی رسم باید به او گوش داد. زیرا مسائلی دارد. من از زاویه زندگی خودم با شما صحبت 
می کنم ولی همه را با یک چوب نرانید که همه پزشک ها پول پرست هستند. حرف آنها را هم باید گوش 
بدهید. از من سؤال می کنید و من درباره وضعیت خودم و دوستانی که در اینجا هستند می گویم که 

راضی هستیم.  

خالصه گفت وگو

 حمیده طاهری

پایه گذار طب  دکتر محمد غفرانی 
اعصاب اطفال در ایران ، اولین فوق 
کودکان  اعصاب  و  مغز  تخصص 
ایران و موسس انجمن علمی اعصاب 

کودکان است .
 او یکی از تاثیر گذارترین افراد در 
اعصاب  و  مغز  متخصص  تربیت  
کودکان در ایران است که تا کنون 
موفق به تربیت دهها متخصص شده 

است. 
کودکان  اعصاب  بخش  رئیس 
دانشگاه  استاد  و  مفید  بیمارستان 
علوم پزشکی شهید بهشتی و یکی از 
چهره های محجوب با اخالق جامعه 

پزشکی به حساب می آید. 
مردی پاک و بی آالیش و بی ادعایی  
که بعد از 13 سال زندگی در آمریکا 
همزمان با آغاز جنگ تحمیلی به ایران 

بازگشت و منشا خدمات زیادی شد.
دنیا  به  ساری  در  پیش  سال   78 او 
آمد و سال 1346 از دانشگاه تهران 

فارغ التحصیل شد.
بورد کودکان و فوق تخصص اعصاب 
کودکان را  از امریکا گرفت به مدت 5 
سال رئیس بیمارستان مفید و دو دوره 
عهده  به  را  کودکان  گروه  مدیریت 
داشت و در حال حاضر رییس بخش 

اعصاب کودکان را به عهده دارد.  
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پای صحبت های محمد غفرانی که 28 سال پیش فوق تخصص اعصاب اطفال را در ایران راه اندازی کرد

پزشک واقعی به جای پول و ماشین، روحی ثروتمند دارد

اخالق پزشکی

پول زیاد بگیری باید جوابش را هم 
به خدا بدهی

سپید: من اگر پیش شما بیایم و شما بدانید که من پول ندارم، مرا رایگان ویزیت 
می کنید؟

بله، ما بارها به افراد می گوییم که اگر کسی خودش بگوید ولو اینکه دروغ بگوید 
ما قبول می کنیم که راست می گوید. در بیمارستان که ما از بیمار پولی نمی گیریم. 

 سپید: تفاوت پزشکی مانند دکتر غفرانی که همه دوستش دارند با یک دکتر که  
حرف پشتش است را چه چیزی تعیین می کند؟

من بارها به شما تاکید کردم و به شاگردانم هم  می گویم که به بیمار نگویید  که این 
آزمایش را در مطب من انجام بدهد. در مطب من نوار مغزی بگیر. نقشه مغز بگیر. 

آیا این الزم است؟ به شاگردانم می گویم بیمار بی سواد است و خدا باسواد. 
سپید: از حقوق و تعرفه تان راضی هستید؟

ما همیشه راضی بودیم چه قبل از آقای دکتر هاشمی که درآمد پزشکان را باال برد و 
چه االن البته از افزایش ما زیاد چیزی ندیدیم. درآمد جراح ها باال رفت. ولی همیشه 
فکر کردیم که الحمد اهلل. تا زمانی که نعمت سالمت را داریم باید خیلی خداوند را 
شاکر باشیم. مردم مریض و گرفتار پیش ما می آیند چه بسا خدمت به همین بیماران 

است که خدا ما را سالم نگه داشته است و گرفتاری نداریم.   
سپید: آقای دکتر به ساری برمی گردید؟  به بیمارستان یا مرکزی کمک کنید؟

نه من سال هاست که در تهرانم و نمی رسم دیگر از این کارها بکنم.
سپید: هیچ وقت به این فکر نکردید که مرکز تخصصی مغز و اعصاب کودکان 

خصوصی راه بیاندازید؟
نه 

سپید: چرا؟
برای اینکه مسئولیت زیادی دارد.
سپید: ولی پول زیادی هم دارد؟

بله ولی مسئولیت سنگینی هم دارد. مسائل خدایی هم دارد. پول زیاد بگیرید باید 
جوابش را هم به خدا بدهید.

سپید: مغز و اعصاب انجمن خاصی دارد؟
بله انجمن علمی اعصاب کودکان ایران. 

سپید: رئیسش شما هستید؟
بله.

سپید: چند عضو دارد؟
در حال حاضر حدود 70 تا80 نفر هستند.

سپید: از چه سالی تأسیس شد؟
 خود من سال 68 رشته اعصاب اطفال را راه انداختم و وزارت بهداشت تائید کرد. 
بعد از آن در کار تربیت فوق تخصص اعصاب هستم. بعد از ما همین شاگردانمان 
در مراکز طبی ، مشهد و تبریز که خودشان استاد شده اند تهران هم این مرکز را دارد 

و مرکز اصفهان به زودی راه خواهد افتاد. 
سپید: شما طرح تحول سالمت را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب است. من آدم سیاسی نیستم ولی به نظرم این نقطه درخشانی در کارنامه 
آقای روحانی است. اگر هیچ کاری هم نکرده باشد همین کارش خیلی ارزش دارد. 
برای اینکه  قبال بیمار می آمد به بیمارستان و 70 تا 80 درصد مخارج را خودش 

می پرداخت ولی حاال فقط 7 درصد آن را می دهد. این خیلی مهم است.
ما  نیستند. می گویند  تعرفه ها راضی  از  پزشکی  از آن طرف جامعه  سپید: ولی 

زندگی مان تأمین نمی شود و زیر میزی مطرح می شود؟
زیر میزی را بیشتر جوان ها می گیرند. مگر نه؟ آن ها شاید حرف هایی داشته باشند. 
زندگی ما به خوبی اداره می شود. دوستانی هم که در اعصاب اطفال با ما در بیمارستان 
کار می کنند همه راضی هستند. چون ممکن است همکاران مان گالیه مند شوند ولی 
من واقعیت را به شما می گویم. کسی که می گوید به زندگی ام نمی رسم باید به او 
گوش داد. زیرا مسائلی دارد. من از زاویه زندگی خودم با شما صحبت می کنم ولی 
همه را با یک چوب نرانید که همه پزشک ها پول پرست هستند. حرف آنها را هم 
باید گوش بدهید. از من سؤال می کنید و من درباره وضعیت خودم و دوستانی که 

در اینجا هستند می گویم که راضی هستیم.
سپید: افق روشنی برای این طرح با وجود بدهی هایی که دارد، می بینید؟

این را باید از آقای دکتر هاشمی بپرسید. من این موضوع را نمی دانم.

هم در خود دانشگاه های آمریکا شاغل شدم. یکی 
دردانشگاه آف نیویورک و وست ویرجینا یونیور سیتی  
که در این دو دانشگاه به مدت 6 تا7 سال شاغل بودم.
سپید: در آن 13 سال در ایران ازدواج کردید و رفتید؟

بله. در سال 1349 ازدواج کردم.
سپید: ازدواج تان سنتی بود یا خودتان آشنا شدید؟

ازدواج سنتی بود. خانواده خانم را معرفی کردند 
که از آشنایان بودند. اکنون 3 پسر دارم. هر سه آنها 
پزشک هستند و هر سه آنها در آمریکا زندگی می کنند. 

سپید: نوه هم دارید؟
بله 3 نوه دارم. 

سپید: چرا از آمریکا برگشتید؟
سؤال خوبی است. وقتی که انقالب نشده بود، من 
آمریکا بودم و راحت و مرفه بودم،  ولی انقالب 
اسالمی که شد، دیدم همانی که دلم می خواست در 
ایران اتفاق افتاد، ما 14 قرن به دنبال حکومت اسالمی 
بودیم و همه اینها حرف نیست. اتفاق عجیب این 
است که با عشق وعالقه آمدیم در تاریخ 26 شهریور 
59 به ایران آمدیم  و 29 شهریور هم  جنگ شد. 
دیگر امکان نداشت که  برگردم . هر لحظه  آژیر  
قرمز بود یعنی حمله خواهد شد و تاریکی ها و این 
حرف ها بود. البته من االن راضی هستم و هیچ وقت 

دلم نخواست که برگردم.
سپید: زمان جنگ کجا بودید؟

من که متخصص اطفال بودم و در جبهه نمی توانستم 
انجام بدهم. برخی مواقع وزارت بهداشت  کاری 
برنامه ای گذاشته بود که پزشکان باید ماهی یک بار 

به جبهه بروند.
سپید: شما می توانستید برای بزرگساالن هم کاری 

انجام بدهید؟

نه نمی توانستم. اکثر آنها مسائل جنگی داشتند ولی 
آنچه در آنجا رخ می داد مربوط به اعصاب بزرگساالن 
بود و اعصاب اطفال با آنها سروکار ندارند. اعصاب 
اطفال مثاًل با عقب ماندگی ذهنی، تشنج، اختالالت 
یادگیری و رفتاری، اوتیسم و از این چیزها است 

که در بزرگساالن نیست.
سپید: شما بچه هایتان را تشویق کردید که پزشک 

بشوند؟
من تشویق نکردم، خودشان زمانی که دیدند پدرشان 
پزشک است، خواستند و هر سه پسرم پزشک هستند 
و خارج از کشور زندگی می کنند ولی هیچ وقت  

تحمیلی نبود.
سپید: همسرتان هم پزشک هستند؟ 

 خانمم پزشک نیست.
سپید: االن به بچه هایتان نمی گویید به ایران برگردند؟

  یکی از پسرانم هر سال به ایران می آید و همسرش 
چون ایرانی است، به ایران سفر می کنند. یکی شان 
ازدواج نکرد . چند وقت پیش به بیمارستان ها رفته 
بود تا با پاتولوژیست ها مشورت کند برای آمدن به 
ایران همه به او گفتند که به ایران نیاید. ببینید عجیب 
است. آن ها از ایران راضی نبودند.   پسرانم از نظر 
مادی در آنجا زندگی خوبی دارند و خوب طبیعی  

است که دوست ندارند برگردند. 
سپید: پس مثل شما این  تعهد را نداشتند که بعد 
از 13 سال زندگی مرفه بیایند و برای مملکت 

خودشان کار کنند؟
زندگی خودشان  است. اگر مایل باشند و همسر   
وبچه هایشان راضی باشند، بله. اینجا بیایند باید کار 
داشته باشند. شما باشید اینجا و وزارتخانه  به آنها 
بگوید که برو  گناوه و دو سال آنجا باش. شما قبول 

می کنید؟ آن زندگی مرفه را رها می کنید وبه جایی 
می روید که معلوم نیست آبش چگونه است، برق 
دارد؟ امکانات زندگی چیست ؟  باید انسان منصافانه 
نگاه کند. من تعهد داشته باشم   یک سری از این 
موارد را قبول می کنم، اما شاید بچه من نپذیرد. البته 
من عقیده دارم اگر انسان حب وطن را در نظر بگیرد  

نباید این چیزها را در نظر بگیرد.
سپید: البته همه نمی توانند همه چیز را در نظر بگیرند؟
درست است. عرض کردم شعری است که سعدی 
می گوید سعدیا حب وطن گرچه حدیثی ست شریف، 
نتوان مرد به ذلت که من اینجا زادم. این مسائل هم 

هست دیگر. 
سپید: شما خودتان پشیمان شدید از اینکه بازگشتید؟
ابداً. حتی االن هم گالیه ای نیست. باور کنید میلیون ها 
دالر هم به من بدهند من بازنمی گردم. این پول را 

می خواهم چه کار کنم؟ 
سپید:   شما پزشک ثروتمندی هستید؟

نه خیر. من از نظر روحی ثروتمند هستم. مگر ثروت 
فقط پول و ثروت و ماشین است؟ اصل  این است که 
انسان در اعماق و روحش این حس را داشته باشد .

 من دوست دارم حداقل نمازم را به جماعت بخوانم. 
هیئت های مذهبی بروم  وقتی امریکا بودم این کار 
اصاًل میسر نبود. مثاًل یک روز می خواستم بروم 
نماز بخوانم باور کنید با ماشین 45 دقیقه رانندگی 
کردیم تا به یک مسجد برسیم. حاال با تمام احترام 
به  اهل سنت ولی مسجدی بود برای برادران اهل 
تسنن. نمازی را که می خواستیم بخوانیم باید 45 
دقیقه رانندگی می کردیم. این مسائل در کشور آمریکا 
میسر نمی شد.  هرچند  من همیشه موفق نمی شوم 
که این کار را انجام دهم ولی حداقل یک بار در 

روز را نماز جماعت می خوانم. سرمایه ما دین 
ماست. یقین بفرمایید.

سپید: شما با  این تقید به مذهب واخالق   در حال 
حاضر  اخالق پزشکی را چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه می خواهم بگویم آنهایی که  کاماًل اخالق 
را رعایت کنند، کم هستند. زینت های دنیوی خیلی 

برای  جامعه پررنگ شده است. 
 با وجود اینکه 35 سال است که ما حکومت مذهبی 
برای همین مسائل در  به صورت مداوم  داریم و 
دنیا تبلیغ می کنیم اما خودمان غرق در همین مسائل 
هستیم. حاال ببینید، من دین را از کجا گرفتم؟ از 
خانواده. ببینید فرد در کدام خانواده تربیت شده است 
و در چه محیطی بزرگ شده است؟  کسانی هستند 
که مدیر هستند، یک چیزی می گویند ولی به گونه 
دیگری عمل می کنند. این ها تأثیر بدی روی مردم 
می گذارند.  خب وقتی مردم را این گونه نصیحت 
می کنی پس چرا خودت زندگی ات اینجوری است؟ 
به نظر من این عوامل تأثیر می گذارد. پس محیط 
تأثیر دارد. خانواده در درجه اول، مدرسه و دوستان 
هم تأثیر دارند. اشتباه محیط است که توسط دولت 
انجام نمی شود. چگونه باید بین دولت و ملت این 

تعامل وجود داشته باشد.
سپید: پس شما از وضعیت اخالق در جامعه  خیلی 

راضی نیستید؟
به طور مجموع نه ولی خوب ها هم هستند. هیچ وقت  
در  همیشه   . نیست  خالی  خدا   از حجت  زمین 
زمین حجت داریم و جای جای قرآن مردم به تدبر 
و تفکر و تعقل دعوت می کند و به اینکه از کجا 
آمده ایم و مقصد کجاست و چه باید کرد؟ مسیر را 
چگونه باید طی کرد. حضرت موسی بن جعفر )ع( 
می گویند که از ما اهل بیت نیست کسی که  یک 
روز حداقل یک بار محاسبه نفس نداشته باشد. در 
پایان روز انسان از خود بپرسد که امروز چندبارغیبت 
کردم؟ چند بار دروغ گفتم و چند بار کار زشت و 
چند  کار خوب انجام دادم و آنها را جمع و تفریق 
کند. حضرت می فرمایند اگر دیدی  بدی هایت به 
خوبی هایت می چربد، توبه کن چون ممکن است 
فردا دیگر از خواب بیدار نشوی  که قبل از مرگ 
در حالت توبه مرده باشی اگر دیدی خوبی هایت بر 
بدی هایت می چربد، اول خدا را شکر کن و بگو 
این توفیق را تو دادی و از خدا بخواه بر توفیق هایت 
بیفزاید. جای جای قرآن می گوید:» افال تعقلون افال 
تشکرون افال تدبرون.« من عقیده دارم اگر این تفکر 

وجود داشته باشد همه چیز درست می شود.
 که متاسفانه نیست . این مردم آنقدر خودشان را 
مشغول این دنیا کرده اند که از بام تا شام فقط به 
فکر دنیا هستند. ماشین بهتر، لباس بهتر. منزل بهتر.

سپید: زندگی مرفه و مجللی دارید؟
نخیر

سپید: ماشینتان چیست؟
ماشینی است که 15 سال پیش خریدیم. دوو.

سپید: یعنی االن دوو سوار می شوید؟
بله خیلی هم خوبه 

سپید: یعنی 15 سال است که یک دوو زیر پایتان 
است؟

هنوز بیشتر از 180 هزار کیلومتر راه نرفته است. 
سپید: خانمتان زندگی مرفه و مجلل نمی خواهد؟
به  انسان وقتی  ایشان هم تحصیلکرده هستند.  نه 
دنبال تجمل گرایی برود همیشه ناآرام است. همیشه 

ناراحت است و مدام بیشتر می خواهد.
سپید: مطب تان خیلی شلوغ است؟

مطب من زیاد می آیند ولی من نمی توانم همه را بپذیرم. 
متوجه می شوید؟ چون کار اعصاب کار مشکلی است. 
من توان زیادی ندارم گاهی اوقات یک مریض 40 

تا 50 دقیقه وقت مرا می گیرد. 
سپید: چرا؟ 

پیش  هستند.  این گونه  اکثراً   من  بیمارهای  چون 
پزشکان زیادی رفته اند و حاال من باید جواب آنها 
را بدهم، خدا را خوش نمی آید. پس باید بشینم و 
یک تاریخچه بگیرم از ابتدا چه پزشکانی را دیده اند 
و چه آزمایش هایی انجام داده، چه خروجی ها و چه 
مدارکی دارند و من باید همه این مدارک را ببینم 

وگرنه دوباره کاری می شود.

 محمد جواد زاده

 سپید: شایع ترین مشکل کودکان و مراجعه به پزشک 
کدام یک از بیماری های مغز و اعصاب است؟

براساس آمار بیمارستانی اولین مشکل تشنج است. مورد 
بعدی اختالالت یادگیری و مساله حاد مثل فلج شدن یا 
احساس درد پیدا کردن مثل سردردهای خاص، شایع 
ترین بیماری های مغز و اعصاب به حساب می آید.

 سپید: بیماری های مغز و اعصاب در کودکان شامل 
چه مواردی است؟

در درجه اول بیماری های تشنجی و بعد اختالالت 
رفتاری، تاخیر تکاملی مثل حرف نزدن، دیر راه افتادن و 
تشنج است در مرحله بعد اختالالت یادگیری است البته 
موارد دیگری هم هست اما این ها در اقلیت قرار دارند.

به  اعصاب  و  مغز  بیماری  یک  اوتیسم  آیا  سپید: 
حساب می آید؟

بله. به علت این که همان اختالالت رفتاری است، بچه 
نمی تواند با محیط اطراف ارتباط برقرار کند و مهم 
ترین وسایل ارتباط سخن گفتن است به همین دلیل 
سخن گفتن در این کودکان به وقوع نمی پیوندد. اوتیسم 
به محیط اطراف نمی  اعتنا  یعنی »تو خودش« است 
کند و جزو مسائل عصبی و اختالالت رفتاری است.

سپید: عالئم هشدار دهنده بیماری های مغز و اعصاب 
چیست؟

بچه وقتی دو ماهه می شود یک لبخند اجتماعی دارد 
یعنی لبخند می زنید لبخند تحویلتان می دهد. اما این 
لبخند در کودکان بیماربه ظهور نمی پیوندد یعنی ماهها 
ممکن است بگذرد وقتی با بچه بازی کنید او نمی خندد 
که از عالئم اولیه است، وقتی دستتان را دراز می کنید 
یا بغلش کنید بی توجه است و سخن گفتن هم در 

مراحل بعدی است که به وجود نمی آید.
سپید: سلول های بنیادی چه نقشی در بیماری های 

مغز و اعصاب کودکان داشته است؟
زیاد  ما  و  است  ای جدید  مقوله  بنیادی  های  سلول 
می شنویم اما تا به حال گزارشی در مورد اینکه کسی 
بنیادی  های  سلول  با  و  باشد  داشته  عصبی  مشکل 
بیماری برطرف شده باشد به ما داده نشده و در ایران 
در زمینه مغز و اعصاب اطفال بنیادی، هنوز فعالیتی 

انجام نشده است
سپید: در مورد لکنت زبان چه راه حلی را تاکید 

می کنید؟
لکنت زبان مساله گذراست و نباید خیلی اهمیت داده 
شود. کمی نیاز به زمان دارد و خوب می شود، در واقع 

مساله یا بیماری حادی به شمار نمی آید. 

شایع ترین بیماری اعصاب کودکاندرنـگ

سوابق علمی و اجرایی محمد غفرانی عبارتند از  رئیس دپارتمان اعصاب کودکان دانشگاه علوم 
پزشکي شهید بهشتي؛ مرکز آموزشي درماني کودکان مفید؛  مؤسس و رئیس انجمن اعصاب کودکان 
ایران؛ مؤسس و رئیس مرکز تحقیقات اعصاب کودکان ایران؛ دبیر هیئت بورد تخصصي اعصاب 
کودکان؛ فعالیت هاي آموزشي و درماني در مرکز مفید؛ کارهاي تحقیقاتي در زمینه علوم اعصاب 
کودکان؛ دانشیار سابق دانشکده پزشکي دانشگاه ویرجیناي غربي امریکا؛ صاحب امتیاز مجله 
نورولوژي کودکان است. او جوایز و لوح هاي متعددی از وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم 
پزشکي کشورگرفته است. مولف یک کتاب، 100 مقاله در نشریات فارسي و 45 مقاله در نشریات 
بین المللي است.  اما سوای از همه این عنوان ها او انسان متعهد و بی ادعایی است که هنوز بعد از سال ها 
کالس های درسش را با درسی از نهج البالغه شروع می کند و از معدود انسان های شریفی است که 

قرآن و احادیث در زندگی اش جاری است نه  فقط در کالم و تظاهر های ریاکارانه .. 

در یک نگاه



المپیکخبر

روزبهانی: تا پایان المپیک سکوت 
می کنم

دالیل  از  نمی خواهد  فعال  روزبهانی  احسان 
شکست در بازی های المپیک بگوید و جواب 
انتقادات فدراسیون را بدهد. احمد ناطق نوری، 
رئیس فدراسیون بوکس روزهای پیش مدعی شده 
بودند که برای او 400 میلیون تومان هزینه کرد ه اند 
ولی روزبهانی به جای تمرین و استراحت شب ها  
را در کافه ها و رستوران ها می گذراند. روزبهانی 
جواب به این موارد را به روزهای آینده موکول 
کرده است: »پس از پایان المپیک برزیل حتما 
در حضور  اصحاب رسانه  دالیلی را که باعث 
شکستم در المپیک برزیل شدند، مطرح می کنم. همه 
صحبت های مسئوالن فدراسیون را پس از اتفاقی که 
در برزیل برایم رخ داد را از طریق رسانه ها شنیده ام 
و فعال سکوت می کنم. قطعا جواب ادعاهای 

عجیبی که مطرح شده را خواهم داد.« 

خیرآبادی: من هم بودم سوریان 
را به المپیک می آوردم

جمشید خیرآبادی، سرمربی ایران تیم ملی کشتی 
آذربایجان در گفت وگو با تسنیم از تصمیمات 
محمد بنا دفاع کرده است. او که در لندن دستیار 
اول بنا در تیم ایران بود، در مقابل کسانی که 
می گویند بنا نباید سوریان را به ریو می برد، می گوید: 
»بحث حمید سوریان بحثی جداگانه نسبت به 
همه کشتی گیران دیگر است. حمید دین خود را 
به کشتی ادا کرده و به گردن کشتی هم حق داشته 
است. این طور نبوده که محمد بنا بتواند یک جوان 
یا کشتی گیر دیگری را به جای سوریان به ریو 
بیاورد. حتی اگر حمید سوریان، سهمیه المپیک 
2016 را نمی گرفت و کشتی گیر دیگری سهمیه 
را کسب می کرد؛ اگر من هم سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی ایران بودم، باز حمید سوریان را 
به برزیل می آوردم. سوریان یک اعجوبه استثنایی 
است که بر گردن کشتی و ورزش ایران حق دارد. 
محمد بنا هم دین خود را به بهترین نحو نسبت به 
سوریان ادا کرد. من تنها از یک موضوع ناراحتم 
و واقعاً تأسف می خورم و حتی اشکم بدون ریا 
درآمد که ای کاش حمید سوریان خوب تمام 
می کرد. ای کاش سوریان مدال می گرفت و بعد 

از دنیای کشتی خداحافظی می کرد.«

خبر تلخ؛ مرگ مربی
سرمربی تیم ملی کایاک زنان آلمان پس از چند 
روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ و زندگی 
جان خود را در بیمارستانی در ریو از دست داد.

اشتفان هنزه بامداد روز جمعه بر اثر تصادف 
سنگینی که تاکسی که سوار شده بود با مانع 
بتنی داشت، پس از چند روز دست و پنجه نرم 
کردن با مرگ، درگذشت. کنفدراسیون ورزش های 
المپیکی آلمان خبر درگذشت سرمربی 35 ساله تیم 

ملی کایاک زنان آلمان در برزیل را اعالم کرد.

کناره گیری نکونام از بازی 
خداحافظی اش

خبرآنالین: جواد نکونام، کاپیتان پیشین  تیم  
ملی  فوتبال ایران در بازی خداحافظی اش که 
ستارگان اللیگا در آن شرکت می کنند،غایب 
است. چهارم شهریور ماه تعدادی از ستارگان 
نه چندان دور فوتبال اسپانیا مانند ژاوی، 
رائول، مندیتا و ... به تهران می آیند و قرار 
است دیدار  دوستانه ای میان این بازیکنان 
و ستارگان فوتبال ایران به منظور قدردانی 
از جواد نکونام برگزار شود. جواد نکونام که  
باعث و بانی اصلی برگزاری این دیدار است 
از حضور در این بازی کناره گیری کرده است. 
گفته می شود فهرستی از بازیکنان ایرانی از 
سوی باشگاه هنرمندان به این بازیکن اعالم 
شده است که مد نظر نکونام  نیست و او 
می خواهد بازیکنانی مانند پروین، استیلی، 
محمدی،  دین  سیروس  عزیزی،  خداداد 
احمدرضا عابدزاده و ... در این بازی حضور 
داشته باشند اما نامی از آنها در فهرست باشگاه 
هنرمندان دیده نمی شود. کاپیتان سابق تیم  
 ملی این رفتار را بی احترامی به ستارگان 
سابق فوتبال ایران می داند. او هنوز اظهار 

نظر رسمی در این باره نکرده است.

انتظار به پایان می رسد؟

سرمربی جدید العربی بعد از بازگشت این 
تیم از اردوی آلمان تکلیف دژاگه را مشخص 
می کند. به گزارش روزنامه الرای قطر، اشکان 
دژاگه که با العربی در اردوی آلمان به سر 
می برد، برای ملحق شدن به تیم ملی فوتبال 
ایران راهی ایتالیا شد تا تمرینات آمادگی 
خود را شروع کند. دژاگه یک سال دیگر 
با العربی قرارداد دارد اما وضعیت ماندن   
یا جدایی او از این تیم قطری با تردیدهای 
زیادی روبه رو است. این در حالی است که 
او در اردوی آلمان العربی شرکت کرد و در 
همه دیدارهای دوستانه هم به عنوان بازیکن 
ثابت به میدان رفت و عملکرد خوبی هم 
از خود نشان داد. باشگاه العربی پیش از 
این اعالم کرد دژاگه را نمی خواهد و این 
بازیکن می تواند راهی تیم دیگری شود 
اما به نوشته روزنامه الرای قطر، سرمربی 
این تیم بعد از اردوی آلمان و بازگشت به 
قطر، تصمیم نهایی را درباره دژاگه خواهد 

گرفت و آن را به باشگاه اعالم می کند.
العربی در فصلی که گذشت نتوانست با 
جانفرانکو زوال نتایج خوبی به دست آورد 
و همین باعث شد تا هواداران به شدت 
خشمگین شوند و خواستار جذب بازیکنان 
جدید خارجی شوند. این تیم قطری با چهار 
بازیکن خارجی مورد عالقه خود مذاکره 
کرده است و به احتمال خیلی زیاد دژاگه 

از تیم جدا خواهد شد.
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توجیه یا واقعیت 
در لحظه هایی که همه منتظر بودند تا محمد براری روی صحنه بیاید و وزنه 230 کیلوگرمی را بلند کند، او به همراه سرمربی 
و رئیس فدراسیون پشت صحنه و در حال گرم کردن بود. براری وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم این وزنه را از دست داد و  
وزنه 231 کیلوگرمی را در حرکت دوضرب نتوانست بلند کند و ششم شد. در حالی که همه انتقاد می کردند که چرا مربی 
و رئیس فدراسیون حواسشان به نوبت براری نبود تا او وزنه را از دست ندهد اما خود او این اتفاق را اینطور توجیه کرده 
است: »فاصله زمانی برای زدن وزنه در دوضرب زیاد شده بود و بدنم سرد شد. بعد از ضربه 220 کیلویی ، درخواست 
وزنه برای چندبار عوض شد چرا که وزنه 231 کیلویی برنز بود اما فاصله دو ضرب من زیاد شده بود و بیست دقیقه 
نشستم و کمی سرد شدم. می توانستم تا رده پنجم بیایم اما من برای کسب مدال برنز روی تخته آمدم. خودم و مربی یک 
حرکت را از دست دادیم چون دو بار وزنه انتخاب شده بود و نمی توانست دیگر وزنه را جابه جا کند و مجبور شدیم 
یک بار وزنه را از دست بدهیم و وزنه 231 کیلوگرم را انتخاب کنیم. در تمرین این وزنه را نزده بودم ولی فکر می کردم 
می توانم آن را بزنم اما خب نشد. وزنه 230 کیلوگرم مدال نبود و اگر من می آمدم و آن را می زدم تمام  انرژی ام تخلیه 

می شد و تصمیم گرفتم تمام انرژی ام را برای وزنه 231 کیلوگرم جمع کنم و شرمنده شدم.« 

اخالقی بی مدال ماند
حبیب ا... اخالقی که در بازی های المپیک لندن نتوانسته بود به مدال برسد، امیدوار بود این بار در ریو حداقل یک 
مدال برنز بگیرد اما نشد. اخالقی شروع خوبی داشت و خوب هم کشتی گرفت. کشتی اول  را برد ولی کشتی دوم 
را باخت. او که در وزن 85 کیلوگرم ایران کشتی می گرفت توانست به گروه بازنده ها برود و شانس خودش را برای 
گرفتن مدال برنز امتحان کند. او در این گروه کشتی اول را از سامان طهماسبی که برای آذربایجان کشتی  می گرفت 
برد  ولی در کشتی دوم در مقابل نماینده آلمان شکست خورد. اخالقی که دو مدال برنز جهان و طالی بازی های 
آسیایی اینچئون را دارد در مقابل دنیس کودال ماکسیمیلیان قهرمان زیر 23 سال اروپا ، یک بر یک شکست خورد تا 
از المپیک و کشتی خداحافظی کند: »شرمنده مردم شدم، اما زحمت خودم را کشیدم. متأسفانه داوران نوبتی امتیاز 
و اخطار می دهند و تنها در کشتی های ایرانی ها این اتفاق می افتد تا ما پیروز نشویم.در کشتی مقابل آذربایجان هم 
قصد داشتند من را بازنده کنند، اما من کشتی گیر را بیرون بردم تا توانستم امتیاز گرفته و برنده شوم.  از قبل هم گفته 
بودم که بعد از المپیک می روم و دیگر دلیلی ندارد بمانم. دوست داشتم مدال المپیک را هم کسب کنم، اما نشد. 

من برای رسیدن به مدال المپیک سال ها زحمت کشیدم. شرمنده مردم و کادرفنی شدم، اما اصال کم نگذاشتم.«

والیبال ایران می توانست حریف ساده تری در بین 
هشت تیم نهایی داشته باشد اما شکست آنها در 
آخرین بازی مرحله گروهی کار را سخت کرد. ایران 

حاال به جای بازی با کانادا، حریف ایتالیا است. 
دوشنبه شب در آخرین بازی گروه در بازی های المپیک 
ریودوژانیرو ایران در مقابل روسیه قرار گرفت و سه بر 
صفر شکست خورد. صعود به عنوان تیم آخر، ایران 
را در مقابل ایتالیایی قرار داد که صدرنشین گروه اول 
شده است. رائول لوزانو، سرمربی ایران امیدوار است 
که تیمش این بازی را ببرد: »اگر صد درصد توانمان 
را در بازی با ایتالیا ارائه دهیم، می توانیم پیروز شویم 
و امیدوارم بازی برابر ایتالیا بازی سال ایران باشد. 
اگر ایتالیا را تحت فشار قرار بدهیم شاید نتواند بازی 

خودش را ارائه دهد و احتمال صعود ما وجود دارد.« 
لوزانو قبول دارد که تیمش در مقابل روسیه اشتباهات 
زیادی داشت: »در هر سه ست با اشتباهات زیاد بازی 
را شروع کردیم و این موضوع بازی را سخت کرد. 
هم ست اول و هم ست دوم وقت استراحت گرفتیم 
و این موضوع را یادآوری کردیم که اشتباهات زیاد 
است. با توپ گیری و دفاع روی تور تالش کردیم 
عقب ماندگی را جبران کنیم. روسیه هم خوب بازی 
کرد. آن ها تاکتیک باالیی دارند و جبران امتیازهای 
از دست رفته مقابل آنها سخت است. به هرحال این 
بازی تمام شده است و امیدوارم از این بازی برای 
دیدار با ایتالیا استقاده کنیم.«  ایران در بازی با روسیه 
با ترکیب همیشگی اش بازی نکرد: »ما احتیاج داریم 

از افراد دیگری هم استفاده کنیم تا همه در شرایط 
بازی قرار بگیرند. تیم ما دوازده نفره است و ما باید 
از دیگر دوستان هم استفاده کنیم و ببینیم کدام یک 
می توانند کمک کنند. ممکن است افرادی که در 
شرایط المپیک نیستند این موضوع را درک نکنند.« 
ایران تیم تازه وارد المپیک در حالی به مرحله دوم 
صعود کرده است که فرانسه یکی از بهترین های 
جهان حذف شد. آنها که در مقایسه با ایران در گروه 
سخت تری بودند، در بازی آخر به برزیل باختند و 
از دور رقابت ها کنار رفتند. از هر گروه چهار تیم 
اول به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند. تیم های 
اول هر گروه با تیم های چهارم بازی می کند اما بین 

تیم های دوم و سوم قرعه کشی انجام شد. 

رده بندی گروه ها 
گروه یک: 1- ایتالیا، 2- کانادا، 3-آمریکا، 4- برزیل، 

5-فرانسه،  6- مکزیک 
روسیه، لهستان،3-   -2 آرژانتین،  دو:1-   گروه 

4- ایران،5- مصر،6- کوبا 
برنامه مرحله چهارم نهایی: 

چهارشنبه - 27 مرداد؛ ساعت 17:30؛ روسیه – کانادا، 
ساعت 21:30؛ آمریکا - لهستان

پنجشنبه - 28 مرداد؛ ساعت 1:30؛ ایران – ایتالیا، 
ساعت 5:45؛ برزیل - آرژانتین

تیم ملی ایران در صورت پیروزی مقابل ایتالیا، در 
مرحله نیمه نهایی با برنده مسابقه تیم های آمریکا و 

لهستان روبه رو می شود.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی با ایتالیا بازی  می کند

کاش مقابل ایتالیا بازی سال را ارائه دهیم

قرعه کشی تکواندو  انجام شد و فرزان عاشورزاده اولین ایرانی است 
ایران،  به وقت  امروز، ساعت18:15  که روی شیاپ چانگ می رود. 
در سالن »کاریوکا 3« در منطقه بارا  و در وزن 58- کیلوگرم مردان 
فرزان مبارزه می کند. فرزان با رنکینگ یک المپیکی و جایگاه اول در 
جدول، در اولین دیدار به مصاف »عمر حجامی« از مراکش می رود، این 
تکواندوکار مراکشی با مدال طالی مسابقات کسب سهمیه المپیک در 
قاره آفریقا مجوز شرکت در بازی های المپیک ریو را گرفته و تاکنون 
با عاشورزاده مبارزه ای نداشته است. فرزان در صورت برتری در این 

دیدار باید با برنده دیدار اسپانیا و چین مبارزه کند.
عاشورزاده تنها المپیکی ایران در تکواندو نیست. در روز دوم )پنجشنبه – 
28 مردادماه(، تکواندوکاران دو وزن 57- کیلوگرم زنان و 68- کیلوگرم 
مردان به مصاف حریفانشان می روند و کیمیا علیزاده نماینده ایران رو 
در روی رقبایش قرار می گیرد. طبق قرعه کشی ، کیمیا با رنکینگ 21 
المپیکی و جایگاه دهم در جدول قرعه ، باید در مبارزه اول با »آنا 

زانینوویک« از کرواسی دیدار کند. این تکواندوکار با تجربه کروات، 
سابقه حضور در المپیک را دارد که البته موفق به کسب مدال نشده 
است. او طالی مسابقات قهرمانی جهان 2011، دو مدال نقره مسابقات 
قهرمانی جهان در سال 2007 و 2012 و برنز مسابقات قهرمانی جهان 
در سال 2015 را در کارنامه اش دارد. »آنا زانینوویک« از طریق رنکینگ 
سیستم به بازی های المپیک ریو راه پیدا کرد. کیمیا در صورتی که در 
این بازی سخت و نفس گیر برنده شود، باید با برنده اسپانیا و تایلند 
مبارزه کند. مبارزه کیمیا علیزاده با نماینده کرواسی ساعت 19 به وقت 

ایران انجام خواهد شد.
در روز سوم پیکارهای تکواندو )جمعه - 29 مرداد  ماه(، نمایندگان 
اوزان 67- کیلوگرم زنان و 80- کیلوگرم مردان برروی شیاپ چانگ 
خواهند رفت. مهدی خدابخشی که نماینده ایران در این روز است 
با رنکینگ یک المپیکی و جایگاه اول در جدول قرعه، باید در گام 
نخست با »میگوئل فریرا« از هندوراس مبارزه کند. نماینده هندوراس 

با سهمیه وایلد کارت در المپیک حضور دارد. خدابخشی در صورت 
شکست این ورزشکار با برنده دیدار آذربایجان و مالی رقابت خواهد 
کرد. نماینده ایران، مهدی خدابخشی در اولین گامش ساعت 18:15 

به وقت ایران روی تشک می رود.
اما پرونده مسابقات تکواندو در بازی های المپیک ریو، شنبه )30 مرداد 
 ماه( با مبارزات تکواندوکاران اوزان 67+ کیلوگرم زنان و 80+ کیلوگرم 
مردان، بسته می شود که سجاد مردانی از ایران برروی شیاپ چانگ می رود. 
سجاد با رنکینگ سه   المپیکی و جایگاه دوم در جدول قرعه، باید 
در نخستین گام رو در روی »پیتا تافاتوفوا«، پرچمدار خبرساز کاروان 
تونگا قرار بگیرد. این ورزشکار 33 ساله با مدال طالی مسابقات کسب 
سهمیه المپیک در قاره اقیانوسیه مجوز شرکت در المپیک را به دست 
آورد. مردانی در صورتیکه این مبارزه را با موفقیت پشت سر بگذارد 
باید به مصاف برنده دیدار گابن و انگلیس برود. مبارزه سجاد مردانی 

و تکواندوکار تونگا ساعت 18:45 به وقت ایران انجام خواهد شد.

نوبت تکواندو فرزان عاشورزاده 
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بررسی تشریحی سواالت زنان )پرانترنی اسفند 94(
برای آزمون  آماده شوید»86«

دوقلويي  در  جفت  شدن  ساخته  وضعيت  كدام  در    15
)Placentation( جفت مونوآمنيون مونوكوريون داريم؟ 

)پرانترني اسفند 94ـ  دانشگاه آزاد اسالمي(
الف( دوقلوي مونوزايگوت در تقسيم روز 8-13

ب( دوقلوي مونوزايگوت در تقسيم قبل از روز 3
ج( دوقلوي منوزايگوت در تقسيم روز 3-8

د( دوقلوي دي زايگوت
 پاسخ: الف

 توضیح: دوقلوهاي مونوزيگوت
در دوقلوهاي مونوزيگوت، تشكيل جفت به زمان تقسيم دوقلوها 

بستگي دارد:
1ـ چنانچه تقسيم زيگوت در سه روز اول رخ دهد، دو واحد جفتي 
مستقل تشكيل مي شود و پرده جداكننده همانند دوقلوهاي دي زيگوت 
حاوي دو اليه آمنيون و دو اليه كوريون است )دي آمنيونـ  دي كوريون(.

2ـ كوريون در روز سوم تشكيل مي شود و چنانچه تقسيم زيگوت 
بين روزهاي 3 تا 8 رخ دهد، جفت داراي دو پرده آمنيون و تنها 
يك كوريون بوده و پرده جداكننده بين جنين ها نازك است، چون كه 
اين پرده حاوي بافت كوريوني نيست. اين نوع جفت را دي آمنيون 

و مونوكوريون مي نامند.
3ـ آمنيون در روز هشتم تشكيل مي شود و چنانچه تقسيم بين روزهاي 
8 تا 13 حاملگي رخ دهد، هيچگونه پرده جداكننده مشخصي ايجاد 
نمي شود و جفت مونوآمنيون و مونوكوريون تشكيل مي شود. اين 

حالت با خطر گيرافتادگي بالقوه كشنده بندناف همراه است.
4ـ اگر تقسيم پس از روز 13روي دهد، دوقلوهاي به هم چسبيده 

ايجاد خواهند شد.

11  در كداميك از موارد زير آمنوره به دليل LH و FSH باال 
نيست؟ )پرانترني اسفند 94 ـ دانشگاه آزاد اسالمي(

)POF( نارسايي زودرس تخمدان )الف
)Turner( سندرم ترنر )ب
)Swyer( سندرم سوير )ج

)Kallmann( سندرم كالمن )د
 پاسخ: د

 توضیح: در صورت طبيعي يا پايين بودن FSH سرم، اگر 
چاقي يا شواهد هيپرآندروژنيسم )PCO( وجود نداشته باشد، 
مراكز  يا  هيپوتاالموس  اختالل عملكرد  از  ناشي  آمنوره  معموال 
باالتر CNS است. سندرم كالمن با آمنوره اوليه، عدم بلوغ جنسي، 

هيپوگناديسم هيپوگنادوتروپيك و آنوسمي تظاهر مي يابد.

16  در مورد توده هاي تخمداني در بارداري كداميك از موارد 
آزاد  دانشگاه  ـ  اسفند 94  )پرانترني  است؟  زير صحيح 

اسالمي(
الف( بيشتر اين توده ها از نوع كمپلكس است.

ب( بهترين زمان برداشتن اين توده ها در 18-16 هفته بارداري است.
ج( در صورت برداشتن كورپوس لوتئوم در سه ماهه اول نياز به 

اقدام خاصي نيست.
د( معموال اين توده ها تا سه ماهه سوم از بين مي روند.

 پاسخ: ب
 توضیح: توده هاي آدنكس در بارداري

اغلب كيست هايي كه طي بارداري تشخيص داده مي شوند، كيست هاي 
ساده هستند و اغلب تا 3 ماهه دوم بارداري برطرف مي شوند. اگر 
توده تا اين مدت برطرف نشود، غالبا نياز به جراحي پيدا خواهد 
كرد. از آن جايي كه كيست ها در طول بارداري مستعد تورشن و 
پارگي هستند و مي توانند حاملگي را عارضه دار كنند )طول كشيدن 
بارداري و عدم امكان زايمان واژينال(، بايد تمام توده هاي كمپلكس 
با اندازه 8 سانتي متر يا بيشتر كه تا 3 ماهه دوم بارداري پايدار باقي 

مانده اند، تحت جراحي قرار گيرند. به نكات زير توجه كنيد:
1ـ بهترين زمان جراحي، هفته هاي 18- 16 بارداري است. 

2ـ خطر بدخيمي تنها 5 درصد است. 
3ـ اگر بدخيمي كشف شود، Staging بايد انجام گيرد. 

4ـ اگر جراحي در 3 ماهه اول انجام گيرد، تجويز پروژسترون 
اگزوژن جهت حمايت بارداري در مواردي كه كورپوس لوتئوم 

برداشته مي شود، ضرورت دارد. انديكاسيون دارد.

19  زوجي با شكايت نازايي براي اولين بار به پزشك مراجعه 
كرده اند. در شرح حال خانم، اختالل قاعدگي به صورت 
اوليگومنوره دارد. اقدام بعدي كدام است؟ )پرانترني اسفند 94 

ـ قطب 4 كشوري )اهواز((
الف( هيستروسالينگوگرافي 

ب( آناليز اسپرم
ج( آزمايشات هورموني 

د( تجويز داروي تحريك تخمك گذاري
 پاسخ: ب

ناباروري،  بررسي  در  پاراكلينيك  اقدام  اولين  توضیح:   
آناليز مايع مني است.

18  در كداميك از شرايط زير، بيماران مبتال به كوريوكارسينوم 
به كموتراپي حساس نيستند؟ )پرانترني اسفند 94ـ  قطب 

4 كشوري )اهواز((
الف( تهاجم تومور به داخل ميومتر رحم

ب( تومور محل جفت
ج( متاستاز به كبد
د( متاستاز به معده

 پاسخ: ب
 )PSTT( توضیح: تومورهاي تروفوبالستيك جايگاه جفت 
اغلب به درمان هاي شيميايي مرسوم )شيمي درماني( حساس نيستند.

21  كداميك از موارد زير دقيق ترين اندكس در تعيين سن 
حاملگي است؟ )پرانترني اسفند 94 ـ قطب 4 كشوري 

)اهواز((
الف( CRL در سه ماهه اول

ب( HC در سه ماهه دوم
ج( BPD در سه ماهه اول

د( AC در سه ماهه دوم
 پاسخ: الف

 توضیح: 
1ـ در سه ماهه اول CRL، دقيق ترين روش تعيين سن حاملگي است.

2ـ قطر ترانس سربالر )TCD( در سه ماهه دوم، روش بسيار خوبي 
جهت تعيين سن حاملگي و بهترين روش در سه ماهه سوم است.

در  كوريونيستي  تشخيص  حاملگي  از  مقطعي  چه  در    23
اسفند  )پرانترني  است؟  دقيق تر  با سونوگرافي  دوقلويي 

94 ـ قطب 4 كشوري )اهواز((
الف( سه ماهه اول
ب( سه ماهه دوم
ج( سه ماهه سوم

د( تفاوتي نمي كند.
 پاسخ: الف

 توضیح: سه ماهه اول دقيق ترين زمان براي تعيين وضعيت 
كوريوني در حاملگي دوقلويي به كمك سونوگرافي است.

22  در كداميك از موارد زير قرص جلوگيري از بارداري 
تركيبي توصيه نمي شود؟ )پرانترني اسفند 94 ـ قطب 4 

كشوري )اهواز((
الف( خانم 32 ساله

ب( خانم ديابتي بدون عارضه
ج( خانم با فشارخون 140/90 ميلي مترجيوه

د( خانم با سابقه ترومبوز عمقي وريدي
 پاسخ: د

 توضیح: وجود فعلي يا قبلي ترومبوز وريدهاي عمقي يا آمبولي 
ريه كنترانديكاسيون مطلق براي قرص هاي ضدحاملگي است.

12  كدام مورد در مرحله بندي )Staging( سرطان آندومتر 
غلط است؟ )پرانترني اسفند 94 ـ دانشگاه آزاد اسالمي(

الف( در Stage I بيماري محدود به رحم است.
ب( در Stage II بيماري به پارامترها گسترش يافته است.

ج( در Stage III بيماري به لگن گسترش يافته است.
د( در Stage IV متاستاز دوردست وجود دارد.

 پاسخ: ب
 توضیح: جدول زير

از موارد زير جزو ريسك فاكتورهاي آمبولي  13  كداميك 
مايع آمنيون نيست؟ )پرانترني اسفند 94 ـ دانشگاه آزاد 

اسالمي(
الف( دكولمان جفت

ب( تروما
ج( زايمان زودرس

د( ليبر طوالني
 پاسخ: ج

 توضیح: جدول زير

17  در خانمي 24 ساله با تشخيص حاملگي موالر، تخليه 
رحم و كورتاژ انجام شده است. كدام روش زير را براي 
پيگيري وي توصيه مي كنيد؟ )پرانترني اسفند 94 ـ دانشگاه آزاد 

اسالمي(
الف( انجام هفتگي آزمايش بتا-hCG تا منفي شدن آن

ب( انجام ماهانه آزمايش بتا-hCG تا منفي شدن آن
ج( انجام هفتگي آزمايش بتا-hCG تا منفي شدن آن و ادامه 

آزمايش به صورت ماهانه تا 6 ماه بعد
د( انجام ماهانه آزمايش بتا-hCG تا منفي شدن و آزمايش به 

صورت ماهانه تا 6 ماه بعد
 پاسخ: ج

 توضیح: مانیتورينگ بعد از تخلیه مول 
درجه بندي هيستولوژيك بافت موالر بعد از تخليه، اهميت كمي 
در پيشگويي پتانسيل بدخيمي دارد. مانيتورينگ بيمار پس از تخليه 
 ،CXR حاملگي موالر شامل معاينه پايه بيماران، معاينه لگن و
تعيين سطح β-hCG هر يك تا 2 هفته تا زمان طبيعي شدن آن، 
سپس 2 تا 4 هفته بعد از طبيعي شدن، مجددا اندازه گيري مي شود 
 و در صورت طبيعي بودن، بتا-hCG هر يك تا 2 ماه به مدت
 6 ماه سنجش می شود. اغلب زنان پس از تخليه مول دچار پسرفت 

سطح hCG مي شوند و نيازي به هيچ درمان ديگري ندارند. 

کـامران  احمـدی

14  كداميك جزو محاسن جراحي به طريقه الپاراسكوپي 
نيست؟ )پرانترني اسفند 94 ـ دانشگاه آزاد اسالمي(

الف( نياز كمتر به تجهيزات اتاق عمل و مهارت جراح
ب( درد و ناراحتي كمتر پس از عمل

ج( اسكار كمتر و نتايج زيبايي بهتر
د( مدت كوتاه تر بستري در بيمارستان

 پاسخ: الف
 توضیح: در جراحي به روش الپاراسكوپي، درد و ناراحتي 
بعد از عمل كمتر است، مدت بستري كوتاه تر بوده، اسكار كمتر 
و از نظر زيبايي بهتر است ولي نياز به جراح متبحر و امكانات 

الپاراسكوپي دارد.

20   در غربالگري سندرم داون خانم بارداري در 3 ماهه اول 
بارداري Nuchal translucancy = 3/7 بوده و نتيجه 
غربالگري »پرخطر« گزارش شده است. كداميك از اقدامات زير 

در ايشان الزم نيست؟
الف( توصيه به انجام نمونه برداري جفت )CVS( يا آمنيوسنتز

ب( اكوكارديوگرافي قلب جنين
ج( سونوگرافي هدفمند

د( غربالگري سه ماهه دوم )آزمايشات چهارگانه(
 پاسخ: د

 توضیح: 
1ـ اگر NT در سه ماه اول بزرگتر يا مساوي با mm  3/5 باشد، 
اكوكارديوگرافي  و  است تحت سونوگرافي هدفمند  بهتر  بيمار 

جنين قرار بگيرند.
2ـ اگر نتايج غربالگري سه ماهه اول مثبت باشد، CVS پيشنهاد 

می شود.



 ترجمه: مریم مروجی

راهنماهای بالینی  در   )ACS( آمریکا  سرطان  انجمن 
جدیدی در مورد واکسیناسیون پاپیلوماویروس انسانی 
)HPV(، توصیه کرد تمامی دختران و پسران 11 تا 12 

سال باید تحت تزریق این واکسیناسیون قرار گیرند.
این راهنماهای بالینی تائیدی است بر توصیه های کمیته 
مشورتی شیوه های ایمیونیزاسیون )ACIP( مرکز کنترل 
سازمان  یک  که  آمریکا  بیماری های  از  پیشگیری  و 
رهبر در زمینه سیاست واکسیناسیون به حساب می آید. 
توصیه های انجمن سرطان آمریکا بر 3 موضوع کلیدی 
تمرکز دارد: 1( سن باالتر در زمان واکسیناسیون، 2( 
واکسیناسیون مردان مانند زنان و 3( استفاده از واکسن 
valent HPV-9 این راهنماهای بالینی در نشریه بسیار 
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منتشر شده است.
شواهد موجود پیشنهاد می کنند که اثربخشی واکسن در 
سنین پیش از نوجوانی و اوایل نوجوانی در بیشترین 
میزان خود قرار دارد. راهنماهای بالینی  جدید یک نکته 
به توصیه های کمیته مشورتی شیوه های ایمیونیزاسیون 
می افزاید: به بیماران 22 تا 26 سال که تا آن سن واکسنی 
دریافت نکرده یا آن را کامل نکرده اند، باید یادآوری 
کرد که واکسن در کاهش خطر سرطان در سنین باالتر 

اثربخشی چندانی ندارد.
نکته اصلی آن است که تجویز واکسن HPV برای هر 
پسر و دختری که در سنین 11 تا 12 سال است، باید 
انجام شود. آنها می توانند در سنین کمی کمتر هم این 
واکسیناسیون را انجام دهند، اما باید تمامی دوزهای واکسن 
را تا پیش از تولد 13 سالگی خود دریافت کرده باشند.
HPV با اغلب سرطان های سرویکس، وولوار، واژینال، 
آنال، اوروفارنژیال و پنیس در زنان و مردان در ارتباط است. 
ACP تخمین می زند که واکسیناسیون HPV با واکسن 
9vHPV می تواند ساالنه از بروز حدود 28 هزار و 500 
مورد سرطان در ایاالت متحده بکاهد. واکسیناسیون مردان 
همچنین محافظت بیشتری برای زنان ایجاد خواهد کرد.
توصیه های جدید در واقع به روز شده راهنماهای بالینی های 

سال 2007 انجمن سرطان آمریکا است که در آن سال، 
هیچ اشاره ای به واکسن جدید 9vHPV نشده بود، زیرا 
هنوز کارآزمایی های این واکسن جدید به اتمام نرسیده 
بودند و سازمان غذا و داروی آمریکا نیز آن را تائید نکرده 
بود. در راهنماهای بالینی سال 2007 نیز هیچ اشاره ای به 
شواهد اخیر در مورد کاهش اثربخشی واکسن، اگر بین 

سنین 19 تا 26 سال تزریق شود، نشده بود.
آمریکا  بالینی  انکولوژی  انجمن   ،2016 آوریل  در 
قابل  افزایش  بیانیه ای خواستار  با صدور   ،)ASCO(
نیز در   ACS .شد HPV توجه میزان واکسیناسیون
همکاری با میزگرد ملی واکسیناسیون HPV، که شامل 
بیش از 70 سازمان همکار برای پیشگیری از سرطان های 
مرتبط با HPV است، در این فراخوان سهم بسزایی 
داشت. ACS با انتشار برنامه »نوجوانان را در برابر سرطان 
واکسینه کنید«، بر افزایش آگاهی و آموزش به منظور 
ارتقای میزان واکسیناسیون HPV تاکید ویژه ای داشت.

محققان پیشنهاد می کنند که والدین باید این واکسیناسیون 
را مانند دیگر موارد، همچون سیاه سرفه و مننژیت، 
جدی بگیرند و آن را در برنامه واکسیناسیون کودکان 

خود بگنجانند.
در  جلو  به  رو  تکامل  یک  جدید  راهنماهای بالینی 

انتشار راهنماهای بالینی های جدید  برای   ACS روند
تائید  است، همچنین توسعه یک فرآیند جدید برای 

دستورالعمل های سازمان های دیگر.
در سال ACS ،2012 گروه توسعه راهنماهای بالینی 
را تشکیل داد تا روندی را مشابه با ASCO به کار 
گیرد و راهنماهای بالینی های انجمن  های علمی دیگر را 

با روش های دقیق تائید کند.
توصیه های کلیدی

 واکسیناسیون HPV برای همه بیماران 11 تا 12 
سال، باید همراه با دیگر واکسن های روتین نوجوانی، 

مانند Tdap  و MCV4 انجام شود. 
 سری واکسیناسیون HPV می تواند از سن 9 سالگی 

آغاز شود.
 4 ،)2vHPV( زنان می توانند واکسن دو ظرفیتی 
ظرفیتی )4vHPV( )در مدتی که واکسن در دسترس 

قرار دارد( و 9 ظرفیتی )9vHPV( دریافت کنند.
 مردان می توانند با واکسن های 4vHPV )در مدتی 
 )9vHPV( و 9 ظرفیتی )که واکسن در دسترس قرار دارد

واکسینه شوند.
 واکسیناسیون باید در زنان 13 تا 26 سال و مردان 
13 تا 21 سال انجام شود که پیش از این واکسینه نشده 

یا دوره 3 دوزی واکسیناسیون را تکمیل نکرده اند.
 مردان 22 تا 26 سال ممکن است واکسینه شوند.

 تزریق 3 دوز واکسن باید تا سن 13 سالگی کودک 
کامل شود تا اثربخشی آن به حداکثر میزان خود برسد. 
واکسیناسیون در سنین باالتر باید تا حد ممکن هرچه 

سریعتر کامل شود.
 واکسیناسیون تا سن 26 سالگی در مردانی توصیه 
می شود که هم جنس گرا بوده یا با مشکالت سیستم ایمنی 
 ،HIV دست به گریبان هستند، از جمله بیماران مبتال به

اگر پیش از این واکسینه نشده اند.
 بیانیه مقدماتی ACS: ارایه دهندگان خدمات درمانی 
باید به افراد 22 تا 26 ساله ای که پیش از این واکسینه 
نشده یا 3 دوز خود را کامل نکرده اند، یادآوری کنند که 
واکسیناسیون در سنین باالتر برای کاهش خطر سرطان 

کمتر اثر دارد.
در حال حاضر، 3 نوع واکسن در ایاالت متحده اجازه 

فروش دارد: 
1) Cervarix (GlaxoSmithKline) 2vHPV
2) Gardasil (Merck & Co) 4Vhpv 

3( واکسن های 9 ظرفیتی.
 Medscape :منبع

تمامی دختران و پسران واکسینه شوند
راهنماهای بالینی جدید در مورد واکسیناسیون پاپیلوماویروس انسانی

 ترجمه: محمدرضا شهسواری

ایمنی  سیستم  در  را  ژنی  جهش  های  پژوهشگران 
شناسایی کرده  اند که احتماال باعث ایجاد بیش از یک 
تحت  را  آن  و  می  شود  زمان  یک  در  روده  ای  تومور 
نشریه  در  که  مطالعه  ای  اساس  بر  می  دهد.  قرار   تاثیر 
Communication Nature منتشر شده است، درک 
هدف  گذاری  می  تواند  سرطان  ها  این  ایجاد  چگونگی 

درمانی را بهبود بخشد.
در اکثر افراد مبتال به سرطان کولورکتال، یک تومور اولیه 
ایجاد شده و سپس ممکن است زیاد و پخش شود. اما، 
در حدود 2 تا 5 درصد موارد سرطان کولورکتال، دو 
تومور اولیه به وجود می  آید و جدا از هم رشد می  کنند 
 )synchronous( که به آنها سرطان کولورکتال همزمان

می  گویند.
این مطالعه، که توسط پژوهشگران دانشگاه کینز لندن 
انجام شده   است، بررسی می  کند که آیا تومورهای همزمان، 
جهش  های یکسان یا مختلفی دارند و چه تغییرات ژنتیکی 
می  توانند افراد را مستعد ایجاد بیش از یک تومور کولورکتال 
کنند. ایشان 20 سرطان کولورکتال همزمان را در 10 بیمار 
تحلیل و ژنتیک آنها را با بیماران مبتال به یک سرطان 

و با افراد سالم مقایسه کردند.
این تحلیل ژنتیکی نشان داد که تومورهای همزمان به 
همدیگر ارتباطی ندارند و دارای جهش  های ژنی مختلفی 
هستند که منجر به سرطان می  شود. این تنوع ژنتیکی 
همزمان  کولورکتال  سرطان  های  درمان  می  شود  باعث 
مشکل شود، به این دلیل که درمان  های اختصاصی روی 

خطاهای ژنتیکی خاص در سرطان یک فرد ممکن است 
روی تومور دیگری که جهش  های ژنتیکی مختلفی دارد، 

اثرگذار نباشد.
همچنین، پژوهشگران دریافتند که بیماران مبتال به سرطان 
کولورکتال همزمان خطر باالتری را از جهش  های ژنتیکی 
ارثی در ژن  های مربوط به ایمنی دارند. در سه  چهارم 
بیماران مبتال به سرطان کولورکتال همزمان، جهش  های 
ایمنی  سیستیم  عملکرد  به  مربوط  ژن  های  در  نادری 

دیده   می  شود. 
این بیماران تفاوت  هایی در ترکیب سلول  های ایمنی روده  شان 
دارند، که می  تواند باعث التهاب در روده شود. نویسندگان 
مطالعه نتیجه گرفتند که بیماران مبتال به سرطان کولورکتال 
همزمان، تغییرات آسیب  رسان ارثی در ژن  های مربوط به ایمنی 
دارند، که باعث محیطی التهابی در روده می  شود و تعداد 
حوادث غیروابسته آغاز کننده سرطان را افزایش می  دهد. 
 ،)Francesca Ciccarelli( دکتر فرانسسکا سیکارلی
نویسنده ارشد بخش مطالعات سرطانی در دانشگاه کینگز 
لندن، اذعان داشت که »بین 2 و 5 درصد تمام بیماران 
مبتال به سرطان روده، بیش از یک تومور اولیه دارند، که 
به آنها تومور  های همزمان می  گویند. قبل از این مطالعه، 
آیا این تومورهای چندگانه به دلیل  نبود که  مشخص 
ژن  های اشتباه یکسان رخ می  دهند یا خیر. اکنون می  دانیم 
اندازه تومور دو شخص مختلف،  به  این تومورها  که 
تفاوت دارند و بیماران جهش  هایی را در ژن  های سیستم 
ایمنی به ارث می  برند که بالقوه باعث اثر تخریبی می  شود. 
این جهش  ها در افراد سالم بسیار نادر است، اما در گروه 

بیماران با فراوانی بیشتری رخ می  دهد.«

در حال حاضر، بیماران مبتال به سرطان کولورکتال با 
تومور  های همزمان، همان نوع درمانی را دریافت می  کنند 
اکنون  اما  می  کنند،  دریافت  بیماران سرطانی  دیگر  که 
می  دانیم که هرکدام از تومورهای چندگانه آنها احتماال 
به یک درمان پاسخ می  دهند و به درمانی دیگر مقاوم 
می  شود. بنابراین، درمان آنها باید مناسب باشد. این مثالی 
واضح از پزشکی دقیق است-به طور طبیعی، پزشکی 
دقیق درمانی را که مناسب جهش سرطان بیمار است، 
مدنظر قرار می  دهد- اما در مورد تومورهای چندگانه 
در یک بیمار، باید برای به حداکثر رسانی پاسخ، داروی 

درستی را برای سرطان به کار برد.
در حال حاضر نمی  دانیم که آیا جهش  های آسیب  رسان 
در ژن  های سیستم ایمنی این بیماران، اثر مستقیمی بر 
ترکیب سلول  های ایمنی روده دارد یا خیر. برای حل 
این مشکل، مطالعات بیشتری را برای مشخص کردن 
الگوی بیان ژنی این سلول  ها انجام خواهیم   داد و با پیدا 
کردن تفاوت  ها در افراد سالم می  توانیم از آن تفاوت  ها به 
عنوان بیومارکر برای پیش بینی ایجاد تومورهای همزمان 

استفاده کنیم. 
دکتر متیو سردا )Matteo Cereda(، نویسنده بخش 
مطالعات سرطان در دانشگاه کینگز لندن می  گوید: »این 
بیماران همچنین ترکیب غیرطبیعی از سلول  های ایمنی در  
روده و در تومورهایشان دارند. فرضیه ما این است که 
این افراد به این دلیل تومورهای چندگانه  ای را به  وجود 
می  آورند که پاسخ التهابی و ایمنی غیرطبیعی دارند که 

باعث شروع سرطان می  شود.«
 Scienmag :منبع

سلول های بنیادی از یک سو پاسخ، از دیگر سو مقاومت
مزانشیمال برای ترمیم 

قلب صدمه دیده

خبــر

محققان با استفاده از مدل های ریاضی، 
بنیادی  سلول های  از  را  زیرگروهی 
کرده اند  شبیه سازی  انسانی  مزانشیمال 
که برای ترمیم قلب صدمه دیده موثر 
هستند و خطر مرتبط با این نوع درمان را به 
حداقل میزان خود می رساند. این مطالعه  
استراتژی های  در  پیشرفت  نویدبخش 
جدید برای ترمیم و بازسازی عضله قلب 
است و می تواند درمان های سلول های 
بنیادی را برای بیماران مبتال به حمله قلبی 
ارتقا دهد. امروزه استفاده از سلول های 
ایمنی مزانشیمال انسانی برای ترمیم و 
بازسازی عضله قلب مورد توجه است، 
اما در کارآزمایی های بالینی مزایای این 
گذرا  و  متوسط  در حد  درمانی  روش 
مطالعه، محققان مدرسه  این  است. در 
پزشکی مونت سینایی آمریکا، با استفاده 
از مدل های ریاضی، توانستند واکنش های 
الکتریکی را میان این سلو ل های بنیادی 
تا  کرده  شبیه سازی  قلبی  سلول های  و 
ببرند،  پی  احتمالی  جانبی  عوارض  به 
همچنین به دنبال روش های جدید برای 
کاهش خطرات بالقوه این درمان باشند. 
نشان  آنها  کامپیوتری  شبیه سازی های 
بنیادی  سلول های  از  خانواده  یک  داد 
مزانشیمال انسانی می تواند اختالالت را 
الکتریکی سلول های  فعالیت  در سطح 
خود  میزان  حداقل  به  بافتی  و  تکی 
برساند. با شناسایی مزایای به کارگیری 
این زیرگروه خاص از سلول های بنیادی 
مزانشیمال انسانی، این تحقیق می تواند 
ایمنی را برای درمان با سلول های بنیادی 
در بیماران مبتال به حمله قلبی ایمن کند. 
بنابراین، این پیشرفت می تواند منجر به 
راه اندازی کارآزمایی های بالینی جدید و 
پیشرفت های آینده در درمان بیماران مبتال 

به نارسایی قلبی شود. 
 Reuters Health :منبع

چگونه می توان با باکتری ها مقابله کرد؟ چند دهه است که پاسخ این سوال 
تقریبا یک چیز است: آنتی بیوتیک . اما در طول 20 سال گذشته، این گزینه در 
حال از دست دادن اثربخشی خود است به طوری که باکتری ها شروع به مقاوم 
شدن در برابر آنتی بیوتیک ها کرده اند. این موضوع در حال بغرنج تر شدن است 
و ظهور ژن مقاوم در برابر آنتی بیوتیک زنگ هشدار جهانی را در مقابله بی اثر 

شدن آنتی بیوتیک ها به صدا در آورده است.
بنابراین باید فکری برای این موضوع کرد و گزینه ای مناسب برای مقابله با 
باکتری ها ارائه نمود. شیمی سنتزی در این حوزه پیشتاز است اما محققان ترجیح 

می دهند از یک ماده طبیعی به جای ترکیب سنتز شده استفاده کنند.

یکی از گزینه ها، پلی الکتیک اسید است، ترکیبی که دارای زنجیره ای از اسیدالکتیک 
بوده و خواص آنتی باکتریال دارد. نانوذرات پلی الکتیک اسید می تواند باکتری ها 

را از بین ببرد.
استفاده از ساختارهای پلیمری و فلزات سنگین در بدنه داروها همیشه دغدغه 
محققان بوده است. هرچند نانوذرات پلی الکتیک اسید زیست تخریب پذیر بوده و 

می تواند گزینه مناسبی برای محیط زیست و بدن انسان باشد.
در این روش محققان با استفاده از ترکیبات طبیعی نظیر پلی الکتیک اسید 
موفق به ساخت پلیمری نانوذره ای شدند که دارای قابلیت اتصال به مواد مختلف 
است. این ماده می تواند به مولکول ها یا داروها، تومور سرطانی یا عفونت های 

باکتریایی بچسبد.
زمانی که این نانوذرات وارد بدن شدند، بدون ایجاد خطر در بدن به حرکت 

درآمده تا ماده هدف را بیابند. در این حالت، دارو کار خود را انجام می دهد و 
ماموریت به پایان می رسد. این نانوذرات به صورت معمول در بدن هضم شده 

و از طریق ادرار دفع می شوند.
برای تولید نانوذرات، استفاده از مواد شیمیایی نظیر دترجنت ها گاهی ضروری 
است که این موضوع می تواند احتمال سمی شدن دارو را افزایش دهد. یک تیم 
تحقیقات اروپا اخیرا روشی برای ساخت نانوذرات آنتی باکتریال ارائه کردند که 
بسیار طبیعی است. آنها به جای مواد شیمیایی از روغن نوعی لیمو استفاده کردند. 
این روغن می تواند به نانوذرات پلی الکتیک اسید تبدیل شود. این نانوذرات به 

صورت کپسول ساخته شده و اثربخشی باالیی روی باکتری های رایج دارد.
نتایج آزمون های انجام شده روی این دارو بسیار رضایت بخش بوده است.
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جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها!
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تــازه ها

 Journal of the American 3 مطالعه که در شماره آگوست
 Academy of Child and Adolescent Psychiatry
)JAACAP( 2016 منتشر شده، گزارش می دهند که ترکیب دو 
داروی استاندارد، در مقایسه با مونوتراپی، می تواند بهبودهای بالینی 
 )ADHD( بیشتری را برای کودکان مبتال به نقص توجه / بیش فعالی

به ارمغان آورد. 
در حال حاضر، مطالعات نشان داده اند که داروهای متعدد 
ADHD باعث کاهش قابل توجه عالیم این اختالل در کودکان 
می شود. اما شواهد قطعی ای وجود ندارد که درمان های دارویی 
استاندارد باعث ارتقای پیامدهای بالینی طوالنی مدت آکادمیک، 
اجتماعی و بالینی می شود. تحقیقات پیشنهاد می کنند که هم شدت 
عالیم ADHD و هم درجه اختالالت شناختی که علیرغم درمان 
باقی می مانند، با پیامدهای ضعیف تر در ارتباط هستند. در نتیجه، 

درمان های موثرتر باید شناسایی شوند. 
کردن  لحاظ  موثرتر،  درمان های  برای شناسایی  یک روش 
مقیاس های عینی در مورد تاثیر درمان های ADHD بر عملکرد مغز 

است که اغلب مطالعات بالینی نیز آنها را انجام نمی دهند.
استفاده از مارکرها یا بیومارکرهای بیولوژیکی عینی برای بررسی 
پاسخ بیماران به درمان های ADHD می توانند پیشرفت های قابل 
مالحظه ای را در افزایش آگاهی و درک ما از مکانیسم های عصبی که 
در پس زمینه اثرات درمانی قرار دارند، ایجاد کند. همچنین به محققان 

کمک می کند تا بفهمند چرا در پاسخ بیماران تفاوت وجود دارد.
محققان آمریکایی در این مطالعه، کودکان و نوجوانان 7 تا 14 
ساله ای را بررسی کردند که با و بدون ADHD بودند. آنها 3 مطالعه 
به هم پیوسته ای را به مرحله اجرا درآوردند که در آنها اثرات ترکیب 
داروهای استاندارد بر مقیاس های بالینی، شناختی و فعالیت مغزی این 
کودکان ارزیابی شد. فرض محققان براین بود که درمان های ترکیبی 
بر 2 داروی استاندارد، دی متیل فنیدیت و گوآنفاسین، هم در پیامدهای 
بالینی و هم شناختی، ارجحیت دارد. همچنین انتظار می رفت که 

پروفایل متمایزی از اثرات آن بر فعالیت امواج مغزی دیده شود.
شرکت کنندگان مبتال به ADHD به صورت تصادفی در 
گروه های درمانی دو سو کور 8 هفته ای، با دی متیل فنیدیت یا 

گوآنفاسین یا ترکیبی از هر دو قرار گرفتند.
نتایج بالینی نشان می داد که مزایای پایدار بیشتری در درمان ترکیبی 
نسبت به دو گروه درمانی تکی وجود دارد، خصوصا برای عالیم عدم 
توجه و شاخص های واکنش گلوبال بیشتر. میزان پاسخ بالینی خوب 
در گروه های تک دارویی 62 تا 63 درصد و در گروه ترکیبی به 75 

درصد رسید.
نویسندگان در این مطالعه نتیجه گیری می کنند که اثرات درمانی 
متوسط اما پایدار حاصل از درمان ترکیبی، شبیه شدت کمتر عالیم، 
ممکن است اهمیت بلندمدتی برای پیامدهای بهتر داشته باشد. 
عملکرد شناختی نشان داد که الگوی تفاوت اندکی دارد. اثرات مثبت 
تقریبا برابری از هر دو گروه درمانی تکی و ترکیبی روی حافظه کاری 
مشاهده شد. گوآنفاسین، به هر حال، تغییری در کارکرد حافظه، 
علیرغم بهبود در نشانه های ADHD، نشان نداد. در نهایت، مطالعه 
EEG نشان داد که فقط درمان ترکیبی باعث بهبود در الگوهای فعالیت 
مغزی می شود که با کاهش عالیم ADHD و بهبود عملکرد شناختی 

همراه است.
از مجموع این 3 مطالعه می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که 
درمان ترکیبی منجر به رخداد بهترین پیامد در چندین حوزه مختلف 
عملکردی می شود، از جمله تغییر عالیم ADHD، عملکرد حافظه 

کاری و الگوهای فعالیت مغزی.
Medical News Today :منبع

درمان ترکیبی، بهتر از مونوتراپی 
ADHD در درمان



گروه هاي تحقيقاتي زیادي در حال بررسی این موضوع هستند 
که چگونه می توان از سرطان پروستات پيشگيری کرد. بعضی 
شواهد حاکی از این است که داروی فيناسترید خطر ابتال به سرطان 
پروستات را کاهش می دهد اما اینکه آیا این دارو خطر مرگ ناشی 
از سرطان پروستات را کاهش می دهد یا نه، هنوز مشخص نشده 

است.
غربالگری سرطان پروستات

غربالگری یعنی آزمایش برای سرطان، پيش از آنکه عالئمی 
داشته باشيد. آزمایش غربالگری اغلب به پيدا کردن سرطان در مرحله 
زماني ابتدایی کمک می کند. وقتی سرطان زود تشخيص داده شود، 
احتمال پيشرفته بودن آن کمتر و درمان آن آسان تر است. زماني که 
عالئم ظاهر می شوند، بعيد نيست سرطان بسيار پيشرفته باشد. به 
یاد داشته باشيد حتی اگر پزشک غربالگری سرطان پروستات را 

پيشنهاد کرد، الزاما به این معنی نيست که شما سرطان دارید.
آزمایش های غربالگري زماني بهترین فایده را دارند که ثابت شده 
باشد قادرند سرطان را در مراحل اوليه تشخيص دهند و باعث کاهش 
مرگ و مير ناشي ازسرطان شوند. برای سرطان پروستات، پزشکان 
هنوز این پاسخ ها را نمی دانند و تحقيقات زیادی در حال انجام است.

 برنامه مطالعاتی تحقيقاتی بسياری، با مشارکت هزاران مرد، 
برای مطالعه غربالگری سرطان پروستات، امروزه در دست انجام 
است. مرکز ملی سرطان، ترکيب آزمایش DRE و PSA را به عنوان 

راهی برای دستيابی نتایج مناسب تر در دست بررسی دارد.
 بعضی سرطان ها هرگز عالمتي ایجفاد نمی کنند یا تهدید کننده 
زندگی نيستند. اگر سرطان با یک آزمایش غربالگری پيدا شود، 
احتمال درمان آن وجود دارد. اگر در آزمایش غربالگری، سرطان 
پروستات مشخص شود، مشخص نيست که آیا درمان سرطان 
پروستات در مراحل اوليه، نسبت به عدم دریافت هيچ نوع درمانی، 

به بقای طوالنی تر شما کمک می کند یا نه؟
سرطان پروستات

با پزشکتان در مورد خطر سرطان پروستات و نياز به تست هاي 
غربالگری صحبت کنيد.

گفت وگوی آزادانه با پزشک به شما در یادگيری بيشتر پيرامون 
تغييرات پروستات و آزمایش های احتمالی، کمک می کند.
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غربالگری سرطان پروستات 
و پیشگیری از آن
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بــدانیـم

 مهرداد منصوری
متخصص ارتوپدی

گرچه هر استخوانی در بدن، چه در بزرگساالن و چه در کودکان، ممکن 
است دچار شکستگی شود، شيوع، شکل، جوش خوردن و بسياری از 
متغير های دیگر که در روند شکستگی و جوش خوردن آن دخالت دارند، 

در این دو دسته تفاوت هایی دارند. مهم ترین این تفاوت ها عبارتند از:
 وجود صفحه رشد

مهم ترین تفاوت استخوان کودکان و بزرگساالن در وجود صفحات رشد 
است. این ها صفحات غضروفی شکلی هستند که معموال در دو طرف 
استخوان های بلند قرار گرفته و مسئول رشد طولی استخوان ها هستند. 
صفحه رشد ضعيف ترین محل استخوان است و در ضرباتی که به اندام 
کودکان وارد می شود، در بسياری اوقات اولين محلی که دچار آسيب 
می شود، صفحه رشد است. آسيب های صفحه رشد به دنبال ضربه معموال 
به صورت جدا شدن آن از استخوان یا عبور خط شکستگی از آن است. به 

این آسيب ها شکستگی های صفحه رشد می گویند.
 انعطاف پذیری استخوان کودکان

انعطاف پذیری از دیگر خصوصيات مهم استخوان های کودکان است. 
وقتی ضربه ای به استخوان کودک وارد می شود استخوان مانند فنر خم و 
راست شده و شکسته نمی شود. استخوان کودکان در مقایسه با بزرگساالن 
می تواند نيروهای بيشتری را بدون اینکه شکسته شود، تحمل کند که به 
خاطر قدرت انعطاف پذیری آن است. به خاطر همين انعطاف پذیری باال، 
دو نوع تغييرشکل در استخوان های کودکان به دنبال ضربه ایجاد می شود 
که در بزرگساالن نادر است. شکستگی گرین استيگ Greenstick که 
در فارسی به »ترکه تر« ترجمه شده، بر اثر همين خاصيت استخوان ایجاد 

می شود.
در این نوع شکستگی رفتار استخوان در مقابل نيروی وارده بر آن مانند 
یک ترکه تر درخت است. کامال شکسته نمی شود بلکه دو قطعه همچنان 
به هم متصل هستند ولی در محل ضربه تغييرشکل می دهند. نوع دیگر 
شکستگی کودکان »پالستيک دفرميتی« یا تغييرشکل پالستيکی است. 
استخوان به دنبال ضربه ای که به آن وارد می شود مانند یک کمان در تمام 
طولش خم شده و همان طور می ماند. شکستگی یک نقطه واحد نداشته 
و تغييرشکل استخوان در تمام طول آن است. مثل این است که استخوان 

مثل خمير یا پالستيک تغيير شکل داده است.
 سست بودن اتصال پریوست به استخوان

پریوست یا ضریع، پرده یا الیه ای مانند پارچه است که روی استخوان های 
بدن کشيده شده و به آن چسبيده است. اتصال این الیه پریوستی به 
دیافيز )قسمت وسط استخوان های بلند( در کودکان شل و سست است 
و به دنبال شکستگی استخوان، خون ناشی از شکستگی به سرعت بين 
پریوست و استخوان جمع شده و این دو را به راحتی از هم دور می کند. 
این خون به سرعت تبدیل به کال استخوانی می شود. به همين علت 

کال استخوانی در شکستگی های کودکان، حتی در شکستگی های بدون 
جابجایی، وجود داشته و بزرگتر از بزرگساالن است.

 توزیع شیوع شکستگی ها
در کودک، شيوع شکستگی ناوی یا اسکافویيد در مچ دست و شکستگی 
گردن استخوان ران کم دیده می شود. برعکس، در کودکان شکستگی های 

ناحيه آرنج شایع تر از بزرگساالن بوده و درمان آن مشکل است.
 جوش خوردن شکستگی ها

شکستگی استخوان ها در کودکان بسيار سریع تر از بزرگساالن جوش 
می خورد و هرچه کودک کم سن و سال تر باشد، سرعت جوش خوردن 
شکستگی در وی بيشتر است. شدیدترین شکستگی ها در شيرخواران در 

عرض 3-2 هفته جوش می خورد.
سرعت جوش خوردن شکستگی در کودکان، دو نتيجه مهم دارد: یکی 
اینکه درمان کودکان را باید خيلی زود و قبل از اینکه استخوان شروع به 
جوش خوردن بکند، شروع کرد. شروع درمان شکستگی استخوان ها در 
کودکان باید در 5 روز اول بعد از شکستگی باشد. دوم اینکه برای جوش 
خوردن شکستگی ها در کودکان نياز نيست تا اندام شکسته شده مدت 
زیادی بی حرکت باقی بماند. پس طول مدت گچ گيری در کودکان کمتر 

از بزرگساالن است.
روند جوش خوردن شکستگی ها در کودکان و بزرگساالن با هم 
متفاوت است. تفاوت در سرعت جوش خوردن شکستگی ها، روند رشد 
استخوان پس از شکستگی، عوارض شکستگی ها و تفاوت در نياز به عمل 

جراحی از این دست است.

شکستگی استخوان در کودکان

 ترجمه: ارغوان حاج شیخ االسالمی

شوپنهاور، فيلسوف آلمانی، می گوید: »سالمتی همه چيز 
نيست ولی بدون سالمتی همه چيز، هيچ است.« بسياری 
بر این باورند که سالمتی از مهم ترین عوامل تاثيرگذار 

بر کيفيت زندگی است. 
ارتقای سالمت شغلی در برگيرنده هر اقدامی در 
جهت افزایش رفاه افراد در محيط شغلی است که توسط 
خود کارکنان، کارفرمایان آنها یا جامعه صورت گيرد. 
کار،  محل  در  تغذیه  مورد  در  گذشته،  در شماره 
تعادل ميان کار و زندگی، ارتقا و حفظ سالمت روانی 
و فعاليت فيزیکی صحبت شد. در ادامه به دیگر موارد 

پرداخته می شود.

استرس در محیط کار
راه های بسياری برای کاستن از استرس های شغلی 
وجود دارد. گام اول این است که مواردی را که سبب 
بروز استرس در شما می شوند شناسایی کنيد، چون 
فقط در این صورت است که می توانيد نسبت به رفع 

آنها اقدام کنيد، مثال:
1 اجتناب از مواجهه با عواملی که سبب بروز استرس 
در شما می شوند، مثال اگر ترافيک صبحگاهی یکی 
از دالیل استرس شما به شمار می آید می توانيد استفاده 

از مترو را امتحان کنيد. 
در  امر  این  بگویيد.  »نه«  که چگونه  بگيرید  یاد   2
مواقعی که انجام کاری به شما واگذار می شود که 

ورای توان شماست، بسيار مفيد خواهد بود. 
3 در برنامه خود فرصت هایی را برای آرام سازی در 

نظر بگيرید.
4 در مورد وضعيت خود با مقام باالتر شغلی خود 
صحبت کنيد و موضوع را به اطالع وی برسانيد.

5 نشانه های روانی و جسمانی استرس را مانند مشکالت 
خواب یا عدم تمرکز بشناسيد و به عالیمی که 

بدنتان به شما نشان می دهد توجه کنيد.
6 در صورت تداوم عالیم با پزشک خود مشورت 

کنيد.

فعال بمانید
بزرگساالن برای پيشگيری از افزایش وزن و همچنين 
ارتقای سالمت جسمی و روانی نيازمند حداقل 30 دقيقه 
فعاليت بدنی با شدت متوسط در اغلب روزهای هفته 
ابتال  آن جهت که خطر  از  هستند. ورزش همچنين 
به بيماری های مهمی مانند سرطان، بيماری های قلبی 
و افسردگی را می کاهد، حایز اهميت است. اقدامات 
ساده زیر می توانند ميزان فعاليت بدنی شما را طی روز 

افزایش دهند:
1 هر وقت ممکن بود به جای آسانسور از پله 
استفاده کنيد. مثال می توانيد حداقل یک طبقه از پله ها 

باال روید و سپس سوار آسانسور شوید.
2 برای رفت و آمد در مسيرهای کوتاه، پياده روی 
را جایگزین استفاده از خودروی شخصی، اتوبوس یا 

تاکسی کنيد.
3 به جای منتظر ماندن در نزدیک ترین ایستگاه 
آن  در  و  کرده  پياده روی  بعدی  ایستگاه  تا  اتوبوس، 

ایستگاه سوار اتوبوس شوید.
4 برای آمد و شد به محل کار از دوچرخه استفاده کنيد.
5 اگر در یک دفتر کار می کنيد، چاپگر را در فاصله 
دورتری از ميز خود قرار دهيد. همين کار ساده باعث 
خواهد شد که در طول روز مسافت بيشتری را  قدم بزنيد.

6 در فعاليت ها یا کالس های ورزشی ای که در 
محل کار شما ارائه می شود، شرکت کنيد.

افزایش فعاليت بدنی شما  برای  هزاران راه دیگر 
وجود دارد، نرمش کردن روزانه یا پيوستن به باشگاه های 
ورزشی یا ثبت نام در کالس های ورزش گروهی از جمله 

این اقدامات است.

مصرف دخانیات
حقایقی در مورد سیگار کشیدن

تنباکو اولين عامل بروز مرگ های قابل پيشگيری در 
جهان است که از هر دو نفر مصرف کننده درازمدت 
یک نفر را به کام مرگ می کشاند. نيمی از قربانيان این 
ماده در سنين ميانسالی دچار مرگ می شوند. مصرف 
سيگار ساالنه جان ششصد و پنجاه هزار نفر را تنها در 
اتحادیه اروپا می گيرد. دالیل بی شمار دیگری نيز برای 

ترک سيگار وجود دارد:
1 با ترک سيگار سرحال تر و بانشاط تر خواهيد بود 

و تنفس شما منظم تر و طبيعی تر خواهد شد.
2 پس از اینکه اضطراب، استرس و تحریک پذیری 
کوتاه مدت ناشی از مرحله ترک فروکش کرد، مجددا 
احساس آرامش و ميل به زندگی وافری را در خود 

احساس خواهيد کرد.
3 از نظر اقتصادی، دیگر هزینه ای بابت خرید سيگار 
نمی پردازید و می توانيد این مبلغ را پس انداز کنيد.

4 پوست، مو، ناخن و انگشتان شما ظاهر سالم تری 
پيدا خواهد کرد و نفس شما دیگر بوی نامطبوع 

سيگار نخواهد داشت.
5 از آنجا که روزانه بر تعداد مکان هایی که سيگار 
کشيدن در آنها ممنوع است، افزوده می شود، با ترک 
سيگار جایگاه خود را مجددا در اجتماع پيدا خواهيد 
کرد. از سوی دیگر این مسئله به شما کمک می کند تا 
در برابر وسوسه شروع مجدد سيگار کشيدن بهتر مقاومت 

کنيد.
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دستگاه های  در  موجود  گازهای  سپید: 
سردکننده هوا، یخچال ها، آئروسل ها )ذرات 
برای  تهدیدها  بزرگ ترین  ازجمله  هوابرد( 
حاوی  سردکننده های  این  هستند.  اقلیم 
 )HFC( اچ اف سی  یا  هیدروفلوروکربن ها 
می توانند بسیار بیش از دی اکسیدکربن  زمین 
را گرم کنند. رهبران جهان که در وین در 22 
جوالی گرد هم آمدند تا این مشکل را بررسی 
کنند، باید به توافقی سریع برای جایگزین 
کردن این گازها با مواد سالم تر به توافق برسند.  
کارشناسان عقیده دارند سهم اچ اف سی ها در 
انتشار گازهای گلخانه ای که عامل گرم شدن 
زمین هستند تا سال 2050 به بیش از 10 درصد 
خواهد رسید. این مواد پس ازآن مورداستفاده 
گسترده قرار گرفتند که بر اساس پیمان اقلیمی 
1987 موسوم به پروتکل مونترال قرار شد 
استفاده از کلوروفلوروکربن ها، سی اف سی ها 
)CFC(، به تدریج متوقف شود. سی اف سی ها 
به سرعت سبب تخریب الیه اوزون می شوند 

که زمین را از اثرات سوء اشعه ماوراءبنفش مصون نگاه 
می دارد.

پروتکل مونترال به موفقیتی چشمگیر دست یافت 
و کوفی عنان، دبیر کل اسبق سازمان ملل، آن را »احتماال 
موفق ترین توافق بین المللی« نامید. همه کشورهای عضو ملل 
متحد پروتکل را تایید کردند و تراکم کلوروفلوروکربن ها 
در جو زمین رو به کاهش گذاشت، اما توجه تمام و کمال 
بر توقف گازهای از بین برنده الیه اوزون در جایی خدشه 
داشت. صنایع مرتبط کلوروفلوروکربن ها را تبدیل به 
هیدروفلوروکربن ها کردند و نتیجه آنکه از سال 1990 
در استفاده از گازهای خنک کننده اچ اف سی 258 درصد 
افزایش دیده می شود. اکنون فرصت آن دست داده است 
تا استفاده از اچ اف سی ها را به میزان چشمگیری کاهش 
دهیم. بسیاری از وزیران کشورهای امضاکننده پروتکل 
جلسه ای تشکیل داده اند تا پیش نویس اصالحیه ای را 
درباره قطع تدریجی اچ اف سی ها تهیه کنند که در ماه اکتبر 
در رواندا نهایی شود. رسیدن اصالحیه جدید به اهداف 
خود می تواند دمای زمین را تا پایان قرن 0/9 درجه فارنهایت 

یا 0/05 درجه سلسیوس کاهش خواهد داد.

این کاهش به نظر مهم نمی رسد، اما درواقع اهمیت دارد. 
بدون یک اصالحیه جدید، تقریبا تردیدی وجود ندارد که 
تاثیرات هیدروفلوروکربن ها زیان بار است، هرچند که علوم 
تغییرات اقلیمی هنوز نتوانند میزان دقیق خسارت هایی را که 

در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد تخمین بزنند.
جریانی که درنهایت منجر به جلوگیری یا دست کم تاخیر 
افزایش 0/9 درجه فارنهایت )0/05 درجه سلسیوس( دمای 
هوا شود، بسیار باارزش است، به خصوص اینکه این جریان 
با اقدامات مربوط به کاهش گازهای دی اکسیدکربن همراه 
باشد. با عبور دمای زمین از آستانه خطر، دانشمندان انتظار 
دارند یخ های قطبی آب شوند و جنگل های بارانی آمازون 
از میان بروند. تاثیراتی چنین حاد می توانند برگشت ناپذیر 
باشند و درنهایت منجر به خشکسالی و افزایش چندمتری 
ارتفاع آب دریاها شوند. ازنظر اقتصادی هم که حساب 
کنیم، کاهش اچ اف سی ها در مقابل هزینه کمی که مصرف 
می کنند، سود فراوانی دارد، اما با توجه به کم توجهی افکار 
عمومی نسبت به این موضوع، بعید به نظر می رسد بتوان 
اصالحیه جدیدی را تصویب کرد یا اصالحیه ای به تصویب 
می رسد که بدون کارایی الزم برای مهار این گازهای 

آلوده کننده باشد. تخریب الیه اوزون خطری ملموس و 
عینی بود که مردم آن را به سرعت درک کردند و برای کنترل 
آن دست به کار شدند. مسووالن دولتی نگران بودند که آن 
پدیده به افزایش سرطان پوست و آب مروارید بینجامد 
و فهم اینکه سوراخ اوزون در حال افزایش است، باعث 
اضطرار بیشتر شد. تهدیدی که از سوی اچ اف سی ها متوجه 
اقلیم زمین شده است، مانند دی اکسیدکربن و سایر گازهای 
گلخانه ای دیدنی نیست. شاید به همین دلیل تالش ها برای 

مهار این گازها تا چند دهه مهم شمرده نمی شدند.
خوشبختانه جایگزین هایی برای اچ اف سی ها وجود 
دارد. پروپان از ترکیباتی است که می توانند در دستگاه های 
نوعی  آمونیاک  و  شود  جایگزین  کوچک  خنک کننده 
سردکننده صنعتی بدون اثرات گلخانه ای است. به طورقطع، 
صنایع وابسته به اچ اف سی از قوانین جدیدی که با اصالحیه 
اجرایی شوند، استقبال خواهد کرد و شرکت ها از فروش 
این  از  بسیاری  برد.  خواهند  سود  جدید  محصوالت 
محصوالت که کاهش انتشار اچ اف سی ها را به دو برابر 

برسانند، ازنظر انرژی بسیار به صرفه تر هستند.
مذاکرات بر تدوین و پایه گذاری حد نهایی برای استفاده 

از اچ اف سی ها و توافق بر سر جدولی برای 
کاهش آنها متمرکز بوده است. ما باید رشد 
جهان  سطح  در  را  اچ اف سی ها  از  استفاده 
حداکثر تا سال 2021 متوقف کنیم و به سرعت 
به کار انتقال به جایگزین های پایدارتر بپردازیم. 
با هرسال تاخیر، احتماال تا پیش از سال 2030، 
آنقدر اچ اف سی در جو زمین منتشر می شود 
که تاثیر گرمایی آن معادل با انتشار نیم گیگا 
آنکه  برای  بود.  خواهد  دی اکسیدکربن  تن 
تصویری از این اعداد به دست آورید، این 
میزان معادل انتشار گازهای یک سال وسایل 

نقلیه در جاده های آمریکاست.
اهداف  به  رسیدن  برای  اعتراض  اولین 
هزینه  اچ اف سی ها  جایگزینی  بلندپروازانه 
است. هزینه کلی برای جایگزینی 10-8 میلیارد 
دالر در 3 دهه آینده پیش بینی می شود. این 
هزینه تقریبا معادل 8-10 سنت آمریکا برای 
هر تن دی اکسیدکربن است. پروتکل مونترال 
برای کمک به کشورهای درحال توسعه برای 
کاهش آالینده های جو صندوقی را تدارک 
دیده است. انتظار می رود بیشتر یا تمامی پول 
این صندوق از سوی ایاالت متحده، کانادا، ژاپن و اتحادیه 
اروپا تامین شود. ماه گذشته، اوباما بر یکی از بزرگ ترین 
و  آمد  فائق  اصالحیه  تصویب  برای  دیپلماتیک  موانع 
توانست قول نارندرا مودی، نخست وزیر، هند را برای 
حمایت از کاهش تدریجی اچ اف سی بگیرد. هندوستان 
قبال پیشنهاد سال 2031 را داده بود که اقدامی به موقع به 
شمار نمی آید. رئیس جمهور چین، ژی جینپینگ، هم از 
طرف کشورش قول مساعد داده است. هند و چین ازجمله 

استفاده کنندگان بزرگ اچ اف سی هستند.
همیشه حرکت در سایه در مذاکرات دیپلماتیک اصلی 
ارزشمند دانسته می شود، اما در این مورد عکس آن صدق 
می کند. بی توجهی مهم ترین تهدید برای تصویب اصالحیه 
است. بدون توجه کافی شتابی هم در کار نخواهد بود. با کمی 

تعلل امکان موفقیت در مذاکرات از دست می رود.
برای عدم کاهش  را  از رای دهندگان شما  هیچ یک 
گازهای خنک کننده آالینده از کار برکنار نخواهند کرد، اما 
باید این کار را انجام دهند چون بدون تصویب اصالحیه رنج 

بسیاری به میلیون ها نفر تحمیل خواهد شد.
New York Times :منبع

تــازه ها

سپید: یک پژوهشگر بریتانیایی عینک مطالعه ای برای افراد مبتال به 
پیرچشمی ساخته است که لنزهایی با درجات متفاوت دارد و می توان 
آن را برای مشاهده اشیاء دور و نزدیک تنظیم کرد.  بسیاری از افراد 
میانسال با مشکل تمرکز دید روی اشیاء نزدیک مواجه می شوند مانند 

زمانی که می خواهند روزنامه بخوانند. 
از سوی دیگر، برخی افراد مشکل بینایی بیشتری دارند و مجبور 
هستند برای انجام کارهای مختلف عینک های متفاوتی را با خود 
انگلیسی برای رفع این  اما حال یک شرکت  همراه داشته باشند. 
مشکل، عینک هایی ساخته است که فوکوس آن را می توان به شیوه 

یک دوربین دوچشمی تغییر داد. 
محققان روی دسته های هر یک از این عینک ها به نام »آی جاسترز 
امکان  کاربر  به  که  کرده اند  تعبیه  کوچکی  عقربه   »)Eyejusters(
 می دهد بر هر آنچه می خواهد نگاه کند، تمرکز دید داشته باشد. 

آون ریدینگ، مبتکر این عینک توضیح داد: »بسیاری از افراد به عینک 
مطالعه نیاز دارند اما در عین حال به عینک هایی با شماره های بسیار 

متفاوت نیز نیاز دارند.«
افراد ممکن است همزمان به عینکی با لنز شماره مثبت 1 برای 
کار با کامپیوتر، عینک دیگری با لنز شماره مثبت 2 برای مطالعه و 
عینکی با لنز شماره مثبت 3 برای انجام کارهایی با فاصله بسیار 
نزدیک احتیاج داشته باشند. اما عینک ابداعی این محقق می تواند نیاز 
به همراه داشتن چند عینک مختلف را برطرف کند، زیرا فرد می تواند 
با چرخاندن عقربه، برد لنزها را از شماره صفر تا مثبت 3 تغییر دهد.

شده،  وارد  نور  پرتوهای  جهت  تغییر  با  عینک  این  لنزهای 
روی تصاویر تمرکز می یابند. اصوال زمانی که یک فرد دوربین 
به  نگاه کند،  نزدیک است  بسیار  او  به  به شی ای که  می خواهد 

یک  با  قطور  لنزهای 
بسیار  محدب  شکل 
اما  دارد،  نیاز  برآمده 
برای نگاه به اشیاء در 
فاصله کمی دورتر، به 
لنزهای نازکتر با یک 
محدب  کمتر  شکل 

نیاز خواهد داشت.
منبع: 
DailyMail

 ابـداع عینکـی بـرای کمـک 
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روزانمه

سردکننده ها از اصلی ترین عوامل گرم کننده زمین هستند

 ترجمه: علی احمدی

بجز  آمریکایی  شناگر  فلپس،  مایکل  سپید: 
مدال های طال در المپیک امسال در روزهای 
اخیر به خاطر نشانه های گرد تیره روی شانه ها 
و پشتش توجه گسترده ای را به خود جلب کرده 
است. این نشانه ها ناشی از یک شیوه پزشکی 
باستانی چین به نام بادکش انداختن است و 
این شیوه تنها یکی از نمونه های قابل مشاهده از 
درمان هایی که ورزشکاران در ریو برای اینکه 
نسبت به رقیبان برتری پیدا کنند و کارکردشان را 
باال ببرند، به آن ها متوسل می شوند. اکنون ببینیم 
که دانشمندان درباره این شیوه ها چه می گویند؟

بادکش انداختن
آلیشیا مارکوفسکی، استادیار بالینی در کالج علوم بهداشتی 
بوو عضوی از گروهی پژوهشی بود که در سال 2012 به 
بررسی کارآیی بادکش انداختن پرداختند که اکنون برخی از 
شناگران و ژیمناست های آمریکایی به آن عالقه مند شده اند.
مارکوفسکی توضیح داد: »بادکش انداختن چینی شامل 
استفاده از فنجان های مکنده در محل دچار درد یا جراحت 
است. باور بر این است که این شیوه مایع راکد را به سطح 
پوست می آورد که تغییرات رنگی را ما روی بدن ورزشکاران 
می بینیم ایجاد می کند و با پاک شدن بدن از این مایعات ترمیم 
در بدن تشدید می شود.« این بررسی بر بیمارانی متمرکز بود 
که دچار کمردرد بودند و به گفته مارکوفسکی این گروه 

پژوهشگران دریافت که بادکش انداختن ممکن است درمانی 
موثر برای کاستن از عالئم و بهبود دامنه حرکت بدون درد باشد.

نوار کینزیو
بسیاری از ورزشکاران المپیک از نوارهای ورزشی به 
سایر  و  پشت  زانوان،  شانه ها،  روی  گوناگون  رنگ های 
بخش های بدنشان استفاده می کنند این نوارها که به اصطالح 
نوار کینزیو نامیده می شوند- در میان همه انواع ورزشکاران 
ازجمله بازیکنان والیبال ساحلی رایج شده اند. اریک فولمار، 
استادیار بالینی در دپارتمان فیزیوتراپی دراین باره می گوید: »این 
نوارهای کینزیولوژی برخالف نوارهای ورزشی معمول از 
فیبرهای ظریف، کشسان و چسبنده ساخته شده اند و هدف 
از این کار تقلید از کیفیت پوست انسان بوده است. نظریه 

زمینه ساز استفاده از چنین نوارهای کشسانی این 
است که آن ها به عضالت و مفاصل پایداری 
می دهند بدون اینکه حرکات آن ها را محدود کنند 
که یکی از بزرگ ترین موانع برای ورزشکاران 
است. همچنین پیشنهاد شده است که این نوارها 
فعال شدن عضالت را بهبود می بخشند، پایداری 
مفاصل و توجه به آن ها را افزایش می دهند و یک 
اثر باالبرنده بر الیه های بافتی دارند که تخلیه مایع 
لنفاوی را تقویت می کند، تورم را کاهش می دهد 

و گردش خون را بهتر می کند.«

پیراهن های با یک آستین بلند
بااینکه بسیاری از بازیکنان حرفه ای بسکتبال 
هنگامی که به جای پیراهن های بی آستین مجبور می شوند 
پیراهن های آستین کوتاه بپوشند، ابراز ناراحتی می کنند، اکنون 
پوشیدن پیراهن های با یک آستین بلند یک دست، به خصوص 
آن هایی که دست توپ انداز را می پوشاند، رواج یافته است.

استیو کالرک، استادیار بالینی و هماهنگ کننده توان بخشی 
در دپارتمان کارکرد ورزشی این دانشگاه می گوید: »پوشیدن 
پیراهن های با آستین بلند روی دست توپ انداز مدت هاست 
که رایج شده است. تا آنجایی که من می دانم شواهد علمی 
وجود ندارد که از تاثیربخشی استفاده پزشکی این پیراهن ها 
حمایت کند، اما من شنیده ام که بازیکنان از فشار اندک ناشی 
از این آستین  روی عضالت و آرنج دردناک احساس رضایت 

می کنند و خواص عرق گیری آن را هم دوست دارند.«
Medical express :منبع

آپـنـه خـواب و دانشمندان در مورد طب سنتی مورد استفاده ورزشکاران چه می گویند؟
پیشرفت بیمـاری کبـد 

چـرب در کـودکـان 

خبــر

هیپوکسی  و  خواب  انسدادی  آپنه  سپید: 
-کاهش اکسیژن رسانی به بدن- در هنگام 
شب ممکن است باعث پیشرفت بیماری 
به  کودکان  در  الکلی  غیر  چرب  کبد 
 استئاتوهپاتیت غیر الکلی )NASH( شود.

حال  در  الکلی  غیر  چرب  کبد  بیماری 
حاضر شایعترین علت بیماری مزمن کبدی 
است. بسیاری از افراد دچار تجمع چربی 
در کبد هستند و در عین حال هیچ عارضه 
و مشکلی هم ندارند؛ ولی در برخی از افراد 
چربی باعث التهاب و زخم کبد می شود و 
 استئاتوهپاتیت غیر الکلی را ایجاد می کند.

بیماری کبد چرب غیر الکلی در بزرگساالن 
و کودکان یک بیماری فراگیر و رو به افزایش 
است؛ هم اکنون تخمین زده می شود 30 
درصد از ساکنان کشورهای غربی و بیش 
 از 96 درصد از تمامی کودکان مبتال هستند.

درصد   38 حدود  گزارش،  این  براساس 
از کودکان چاق مبتال به طیف کبد چرب 
غیر الکلی هستند که شامل بیماری های 
استئاتوهپاتیت  کبدی،  جدای  استئاتوز 
هستند. کبدی  سیروز  و  الکلی   غیر 

به  الکلی  غیر  به کبد چرب  ابتال  افزایش 
موازات افزایش ابتال به چاقی و دیابت نوع 
کبد  بیماری های  انواع  و گرچه  است   2
چرب غیر الکلی همچون استئاتوز کبدی 
جدا شده کمتر تهاجمی هستند، اما مبتالیان 
به  توانند  می  غیرالکلی  استئاتوهپاتیت  به 
فیبروز و سیروز حاد هم دچار شوند یا درگیر 
 سرطان کبد پیشرفته در بزرگسالی شوند.

بر اساس گزارش های اخیر کودکان مبتال به 
کبد چرب غیرالکلی و آپنه انسدادی در خواب 
یا هیپوکسی، بیشتر به بیماری پیشرفته کبد و 
فیبروز مبتال می شوند که این موضوع بر نقش 
آپنه و استئاتوهپاتیت غیرالکلی در کودکان 
تاکید می کند. با این وجود، مکانیسم های 

دخیل در این ارتباط هنوز مشخص نشده اند.
MNT :منبع

تــازه ها

سپید: نتایج یک مطالعه جدید مشخص کرده است که انتقال دنگی 
در آب و هوای گرم تر کاهش می یابد.

تحقیقات محققان دانشگاه ملی استرالیا نشان می دهد احتمال 
انتقال دنگی در آب و هوای گرم تر کمتر است، درحالیکه در 
پژوهش های قبلی عنوان شده بود که تغییر اقلیم علت احتمالی 
گسترش بسیار آسان این ویروس کشنده است. دنگی شایع ترین 
بیماری ناشی از پشه در دنیاست که ساالنه بیش از 200 میلیون 

نفر به آن مبتال می شوند.
نتایج مطالعه نشان داد احتمال بروز اپیدمی دنگی در شرایط 
گرمایش آب و هوا در حال کاهش است چراکه محل تولیدمثل 

پشه ها خشک تر شده و در نتیجه بقای آنها نیز کاهش می یابد.
به گفته محققان، اپیدمیولوژی دنگی از طریق فعل و انفعال پیچیده 
بین فاکتورهای اقلیمی، میزبان انسانی و پاتوژن ها تعیین می شود. 
می گوید:  باره  این  در  دانشگاه،  استادیار  هارلی،  دیوید 
»درحالیکه تغییر آب و هوا تهدیدی جدی برای بشریت محسوب 

به  اما  می شود، 
می رسد  نظر 
کاهش  موجب 
بیماری  شیوع 
در  دنگی  تب 
مناطق  برخی 

شود.«
MNT :منبع

کـاهـش انتقـال تـب دنگـی 
درآب و هـوای گـرم
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سپید:  پژوهشگران می گویند چین با همه گیری 
به سوی سبک  گرایش  از  ناشی  قلبی  بیماری 
زندگی غربی روبرو است و نشانی از کند شدن 

این گرایش مشاهده نمی شود. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه این یافته ها که 
ژورنال  در  مرداد(   25( اوت   15 دوشنبه  روز 
کالج متخصصان قلب آمریکا منتشر شده است، 
خود  نوع  از  بزرگ  بررسی  نخستین  براساس 
عوامل خطرساز  از  طیفی  تجزیه وتحلیل  برای 

برای بیماری قلبی در طول چند دهه است.

در  گذشته  سال  طول 20  در  قلبی  بیماری 
چین در حال افزایش بوده است و افراد بیشتر و 
بیشتری دچار فشارخون باال، کلسترول باال، قند 
خون باال، داشتن اضافه وزن، سیگار کشیدن و 

بی حرکتی شده اند.
این بررسی داده های 26000 نفر در چین را 
در فاصله سال های 1991 تا 2011 تجزیه وتحلیل 
و پیش بینی کرده است که این روندها در فاصله 
سال های 2011 تا 2031 به چه شکلی درمی آیند.

یانپینگ لی، نویسنده اصلی مقاله این بررسی، 

دانشمند پژوهشگر در دپارتمان تغذیه در دانشکده 
بهداشت عمومی تی اچ چن در دانشگاه هاروارد 
می گوید: »تخمین ها ما بیانگر این است که افزایش 
مداوم فشارخون باال، سبک زندگی بی حرکت و 
افزایش چاقی و بدتر شدن گرایش های تغذیه ای 
باعث افزوده شدن میلیون ها نفر به موارد جدید 
حمله های قلبی و سکته های مغزی در 2 دهه آینده 
بیماری  این بررسی اغلب موارد  خواهد شد.« 
قلب در چین در سال 2011 را به فشارخون باال، 
کلسترول باال و قند خون باال نسبت می دهد که به 

حدود 5 میلیون مورد جدید حمله قلبی یا سکته 
مغزی منجر می شوند.

شیوع فشارخون باال در چین از 7/7 درصد 
جمعیت در سال 1979 به 33/5 درصد جمعیت 
در سال 2010 رسیده است که مشابه میزان های 

مشاهده شده در آمریکاست.
از 6/8 میلیون چینی باالی 35 سال که در سال 
2011 درگذشتند، حدود 3 میلیون مورد مرگ یا 
4/4 درصد به بیماری قلبی-عروقی مربوط بود.

سیگار کشیدن و ورزش نکردن نیز با افزایش 
موارد بیماری قلبی مربوط شده اند.

این بررسی نشان داد که رژیم غذایی چینی ها 

به طور مداوم با افزایش مصرف گوشت قرمز، 
نمک و نوشابه های شیرین شده بدتر می شود.

فرانک هو، نویسنده ارشد این مقاله و استاد تغذیه 
و اپیدمیولوژی در دانشکده چن دانشگاه هاروارد 
بیماری های  فزاینده  با همه گیری  »چین  گفت: 
از  نشانه ای  هیچ  و  است  روبرو  قلبی-عروقی 

فروکش این روند مشاهده نمی شود.«
او افزود: »ضروری است ما به پایش این مشکل 
که به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی وخیمی دارد، 
ادامه دهیم« و ادامه داد که تبلیغ غذا خوردن و 
عادات ورزشی بهتر »باید به یک اولویت سیاست 

عمومی ملی ارتقا یابد.«

چیـن با بحـران بیمـاری های قلبـی روبـه رو خـواهـد شـد
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سپید: مصرف آنتی بیوتیک ها تنها راه مقابله با عالئم عفونت 
دستگاه ادراری نیست. در حقیقت، بعضی از درمان ها نیازی 
به تجویز پزشک ندارند و می توان این درمان ها را در خانه 
و همراه دیگر درمان های توصیه شده توسط پزشک انجام 
داد، اما مراقب استفاده از درمان های خانگی باشید و پیش از 

اتخاذ این درمان ها با پزشک خود صحبت کنید.
و  آب  و  جوش شیرین  کردن  مخلوط  مثال،  برای 
مقابله  در  موثر  نوشیدنی  یکی  به عنوان  آن  از  استفاده 
فرد  برای سالمت  می تواند  ادراری  دستگاه  عفونت  با 
ژورنال   2014 فوریه  ماه  شماره  در  باشد.   خطرناک 
مقاله ای   Clinical Pharmacy and Therapeutics
 به چاپ رسید که بر اساس نتایج آن در بین سال های 
از  ناشی  مسمومیت های  درصد   5  ،2012 و   2000
جوش شیرین در میان مردم ایالت کالیفرنیای ایاالت متحده 
به دلیل نوشیدن جوش شیرین برای درمان عفونت دستگاه 

ادراری بود.
ادراری  دستگاه  عفونت  با  مقابله  برای  به طورکلی، 
درمان های طبیعی یا خانگی وجود دارند که در ادامه به 
7 مورد از مهم ترین درمان های خانگی مقابله با عفونت 
این درمان های خانگی  اشاره می کنیم.  ادراری  دستگاه 
می توانند عالئم عفونت دستگاه ادراری را تسکین دهند 

یا از بروز عالئم عفونت دستگاه ادراری جلوگیری کنند.
1  بدن خود را پر از آب کنید. نوشیدن آب فراوان یکی 

از اولین چیزهایی است که پس از ابتال به عفونت دستگاه 
ادراری باید انجام داد. به عقیده موسسه ملی دیابت و 

بیماری های گوارشی و کلیوی نوشیدن آب فراوان 
باعث زدوده شدن باکتری هایی می شود که عامل 
عفونت دستگاه ادراری هستند. از بین رفتن این 

باکتری ها باعث می شود که دستگاه ادراری به حالت 
طبیعی خود بازگردد. حال این سوال مطرح می شود 
که یک فرد مبتالبه عفونت دستگاه ادراری باید چه 
مقدار آب بنوشد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت 
مقدار آب موردنیاز چنین افرادی بستگی به حجم و 
اندازه بدن آنها دارد. آب مصرفی روزانه شما باید برابر 

با یک دوم وزن کل بدن شما باشد. به عبارت دیگر، اگر وزن 
شما 63/5 کیلوگرم است باید در طول یک روز 2/07 لیتر آب 
بنوشید. موسسه ملی دیابت و بیماری های گوارشی و کلیوی 
بیان می دارد که اگر مبتالبه بیماری کلیوی هستید، باید بیشتر 
مراقب میزان آب مصرفی خود باشید و در مورد میزان آب 

مصرفی مناسب خود با پزشک خود صحبت کنید.
2  برای داشتن یک دستگاه ادراری سالم بدنتان را 

سرشار از ویتامین C کنید. مصرف زیاد غذاهای سرشار 
از ویتامین C از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چون میزان 
فراوان ویتامین C خاصیت اسیدی ادرار را بیشتر می کند. به 
عقیده محققان دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز بیشتر 
شدن خاصیت اسیدی ادرار از رشد باکتری ها در دستگاه 
ادراری جلوگیری می کند. دکتر کاندیس ریورس، یکی از 
متخصص های اورولوژی در شهر وست بلومفیلد ایالت 
میشیگان می گوید اگر مبتالبه عفونت دستگاه ادراری فعال 
هستید، جذب مکمل های ویتامین C نیز می تواند در تسکین 

عالئم عفونت دستگاه ادراری مفید باشد.
3 با گرما درد ناشی از عفونت دستگاه 

ادراری را تسکین دهید. دکتر ربورس 
می گوید که التهاب و سوزش ناشی 

از عفونت دستگاه ادراری باعث 
و  درد  سوختگی،  احساس 

دستگاه  اطراف  در  فشار 
قرار  می شود.  تناسلی 
دادن یک بالشتک یا یک 
اطراف  در  گرم  حوله 

این ناحیه می تواند به تسکین درد و فشار در اطراف دستگاه 
تناسلی کمک کند. توصیه می شود که به طور مستقیم از گرما 
استفاده نکنید، بلکه از یک حوله یا یک بالشتک گرم استفاده 
کنید. عالوه بر این، حوله یا بالشتک را نباید آنقدر گرم کنید 

که باعث احساس سوختگی در پوست شما شود.
4 مواد تحریک کننده مثانه را از رژیم غذایی خود 

ادراری  دستگاه  عفونت  دچار  وقتی که  کنید.  حذف 
هستید، از مصرف کافئین، الکل، غذای ادویه دار، نیکوتین، 
نوشیدنی های گاز کربن دار و شیرین کننده های مصنوعی 
خودداری کنید، چون این مواد باعث تحریک و سوزش 
بیشتر مثانه می شوند و درنتیجه ترمیم عفونت دستگاه 
ادراری را مشکل تر می کند. تمرکز خود را روی غذاهای 
سالمی همچون کربوهیدرات های سرشار از فیبر قرار دهید 

که برای سالمت دستگاه گوارش مفید هستند.
5  مثانه خود را خالی کنید. به عقیده موسسه ملی دیابت 

و بیماری های گوارشی و کلیوی هر بار که به توالت می روید 
و مثانه خود را خالی می کنیدـ حتی اگر 
ادرار اندکی از بدن شما خارج شود- از 
دست باکتری های ایجادکننده عفونت 
مثانه  بنابراین،  می شوید،  خالص 
خود را خالی نگه دارید تا از این 
از  عفونت زا  باکتری های  طریق 

بدن شما خارج شوند.
6  درمان های گیاهی را در نظر 

بگیرید. از گیاه دارویی انگور خرس 
)UvaUrsi( به عنوان یک درمان 

گیاهی برای تسکین عفونت های قسمت تحتانی دستگاه 
ادراری استفاده می شود، اما دکتر ریورس هشدار می دهد 
که این گیاه دارویی را باید فقط برای مدت زمان کوتاهی 
)5 روز یا کمتر( مصرف کرد، چون مصرف طوالنی مدت 
این گیاه می تواند باعث آسیب کبدی شود. عالوه بر این، به 
عقیده مرکز ملی سالمت مکمل و تلفیقی می توان از گیاه مهر 
طالیی )goldenseal( به عنوان درمانی برای عفونت های 
دستگاه ادراری استفاده کرد. به طورکلی، توصیه می شود که 
پیش از مصرف این داروهای گیاهی با پزشک خود صحبت 
کنید، چون گاهی از اوقات عوارض جانبی این داروهای 
گیاهی یا اثر متقابل آنها با داروهای شیمیایی می تواند شدید 

و خطرناک باشد.
7  عادت های سالم تری را اتخاذ کنید. به عقیده موسسه 

ملی دیابت و بیماری های گوارشی و کلیوی ایجاد تغییرات 
مثبت در  شیوه زندگی می تواند به بهبود عفونت دستگاه 
ادراری کمک کند یا از عفونت دیگری جلوگیری کند. از 
تغییرات مثبت در  شیوه زندگی می توان به ترک سیگار، 
تمیز  گشاد،  نخی  زیر  لباس های  و  پوشاک  پوشیدن 
نگه داشتن بدن خود و محیط اطراف آلت تناسلی و استفاده 

از محصوالت بهداشتی بدون عطر اشاره کرد.

در مورد کران بری و عفونت های دستگاه ادراری
سال هاست که مردم بر این تصور هستند که آب یا عصاره 
کران بری بدون شیرین کننده های مصنوعی می تواند دستگاه 
ادراری را از بین ببرد و درنتیجه از عفونت های دستگاه 
ادراری جلوگیری کند یا احتمال وقوع آنها را کاهش دهد، 
 American Family اما در شماره دسامبر 2013 ژورنال
Physician تحقیقی به چاپ رسید که بر اساس نتایج آن 
عصاره یا آب کران بری چنین مزیت هایی را ندارد. در مورد 
این تحقیق انجام شده باید گفت که محققان این تحقیق 14 
تحقیقی را موردبررسی قراردادند که در مورد مزیت های 
سالمت کران بری بود. اگرچه همچنان به تحقیقات بیشتری 
در این زمینه نیاز است، اما این را باید گفت که در حال حاضر 
از عصاره کران بری به عنوان یک ماده موثر در مبارزه با 

عفونت دستگاه ادراری نام برده نمی شود.
EveryDay Health :منبع

سپید: بر اساس تحقیقات جدید، دوقلوهای دارای شاخص توده 
بدنی باال بیشتر در معرض خطر ابتال به دیابت نوع 2 قرار دارند. 
محققان دانشگاه اوما سوئد دریافتند دوقلوهای دارای شاخص توده 
بدنی باال بیش از آنکه در معرض ریسک حمله قلبی یا مرگ باشند، در 
معرض ابتال به دیابت نوع 2 قرار دارند. در این مطالعه، محققان داده 
های سالمت 4046 دوقلوی تک تخمکی را با شاخص توده بدنی 
متفاوت مقایسه کردند. به لحاظ ژنتیکی خواهر و برادرهای همسان 
با شاخص توده بدنی متفاوت فرصت منحصربه فردی برای ارزیابی 
ریسک سالمت مرتبط با چاقی که مستقل از فاکتورهای ژنتیکی 

هستند، تلقی می شوند.
در طول متوسط مدت 12/4 سال پیگیری وضعیت این دوقلوها، 
تفاوت بین دوقلوها از لحاظ وقوع مرگ، حمله قلبی و دیابت نوع2 
مقایسه شد. نتایج به وضوح نشان داد دوقلوها با شاخص توده بدنی باال 
در مقایسه با همتاهای الغرشان در معرض ریسک باالی مرگ یا حمله 
قلبی قرار ندارند. طبق یافته های این تحقیقات، در بین دوقلوهای دارای 
شاخص توده بدنی باالتر )میانگین 25/1(، 203 مورد حمله قلبی )5 
درصد( و 550 مورد مرگ )13/6 درصد( در طول مدت دوره پیگیری 
وضعیت آنها وجود داشت، در حالی که بین دوقلوهای دارای شاخص 
 توده بدنی کمتر )میانگین 23/9(، 209 مورد حمله قلبی )5/2 درصد( و
 633 مورد مرگ )15/6 درصد( در طول مدت مشابه اتفاق افتاد. نتایج 
این مطالعه نشان داد شاخص توده بدنی باالتر با افزایش ریسک ابتال به 

دیابت نوع2 مرتبط است.
MNT :منبع

سپید: پژوهشگران می گویند مکمل های رژیمی دارای قدرت تجزیه 
و حل جزو اصلی سنگ های کلیه است. به گفته محققان دانشگاه 
پیشگیرانه  ابزار  می توانند  رژیمی  مکمل های  آمریکا،  هیوستون 
جدیدی برای شرایط دردناک ناشی از سنگ کلیه باشند. بلورهای 
کلسیم اگزاالت که متداول ترین نوع سنگ کلیه محسوب می شوند، 
رسوبات معدنی هستند که در داخل کلیه ها تشکیل می شوند. آن ها 
ممکن است به مجرای ادرار بچسبند، مانع از دفع ادرار شوند و درد 
شدیدی را ایجاد کنند. سنگ های کلیه بر حدود 12 درصد از مردان و 7 
درصد از زنان تاثیر می گذارند. فشارخون باال، دیابت و چاقی می تواند 

موجب افزایش این ریسک شود.
پزشکان غالبا به افرادی که در معرض این ریسک قرار دارند توصیه 
می کنند آب بیشتری بنوشند و از خوردن مواد غذایی سرشار از اگزاالت 
نظیر اسفناج، بادام، بامیه و ریواس پرهیز کنند. پزشکان همچنین پتاسیم 
سیترات که مکمل غذایی برای کاهش روند رشد کریستال هاست، 
را نیز تجویز می کنند. در مطالعه جدید، محققان به بررسی ترکیب 
مشابه موسوم به هیدروکسی سیترات پرداختند که عصاره طبیعی 
میوه به شکل مکمل غذایی است. پژوهشگران دریافتند هیدروکسی 
سیترات راهکار بهتری برای کاهش روند رشد کریستال های کلسیم 
اگزاالت است. به نظر می رسد هیدروکسی سیترات پیوند قوی تری بین 

کریستال ها تشکیل می دهد و به تجزیه آنها نیز کمک می کند.
محققان این مکمل را بر روی افراد آزمایش کردند، اما هنوز 
برای مشاهده تاثیر بلندمدت و دوز مصرف آن نیاز به تحقیقات 

عمیق تری است.
WebMD :منبع

خطـر ابتـال بـه دیـابـت 
در  دوقلـوهـای چـاق 

پیشگیـری از سنـگ کلیـه 
بـا کمـک مکمـل غـذایـی

بدن پر آب و مثانه خالی

دانه های  خاطر  به  که  است  گیاهی  نام  کینوا  سپید: 
خوراکی اش شناخته می شود. این گیاه قدمتی بیش از پنج 
هزار سال دارد و در آمریکای جنوبی می روید و نحوه  طبخ 

دانه های آن مشابه برنج است. 
این دانه ها  را در بولیوی »مادر دانه های خوراکی« 
گیاه  این  دارند.   فوق العاده ای  خواص  زیرا  می  نامند، 
همچنین به خاویار گیاهی و برنج اینکا نیز معروف است و 

یکی از مواد غذایی مفید برای سالمتی محسوب می شود.
محصول اصلی این گیاه، دانه  آن است که ارزش غذایی 
باالیی دارد. سازمان خواربار جهانی )FAO(  به همین 
دلیل دانه یا بذر این گیاه را با شیر خشک مقایسه کرده است. 
فسفر،  کلسیم،  ولی  کمتر،  گیاه سدیم  این  دانه های 
منیزیم، پتاسیم، آهن، مس، منگنز و روی بیشتری نسبت 
به گندم، جو و ذرت دارند. کینوا همچنین دارای خواص 
کامل پروتئین است که می تواند 9 اسید آمینه الزم برای بدن 
را فراهم آورد. اسیدهایی که بدن به تنهایی نمی تواند برای 

خود ایجاد کند. 
کینوا، این دانه غنی از پروتئین فاقد گلوتن که روزبه روز 
برای  مناسبی  جایگزین  می شود،  اضافه  برمحبوبیتش 
خوراکی هایی همانند پاستا، برنج است. کینوا  یکی از 
گیاهان خانواده برگ چغندر، اسنفاج به شمار می رود. سه 
طیف مختلف از این گیاه وجود دارد که در رنگ های قرمز، 
سیاه و سفید دیده می شود. یک فنجان 8 گرمی کینوا شامل 
ارزش غذایی 5 گرم فیبر، 15 درصد آهن، 30 درصد منیزیم، 
19 درصد فولیک اسید و اسیدهای چرب امگا3 مفید برای 

قلب به شمار می رود.

کینوا سرشار از منیزیم است و به رهاسازی رگ های 
حاوی  همچنین  دانه ها  این  می کند.  کمک  خونی 
نشان  علمی  پژوهش های  نتایج  هستند.  ریبوفالوین 
می دهد این ویتامین برای مقابله با میگرن موثر است. بعد 
از مصرف روزانه 400 میلی گرم ریبوفالوین، مدت زمان 

دردهای میگرنی کاهش پیدا کرده است.
دانه های کینوا سرشار از فیبر هستند و مصرف آنها 
از رگ ها محافظت می کند و خطر ابتال به بیماری های 

کاهش  نیز  را  قلبی،عروقی 
محلول  فیبرهای  می دهد. 
در آب، ژلی تشکیل می دهند 

کلسترول  نمی دهد  اجازه  که 

جذب روده شود. عالوه بر این، زمانی که میزان کلسترول 
کاهش پیدا می کند، رگ ها تمیز تر و بازتر می شوند و قلب 
در سالمت باالیی قرار میگیرد. اگر روزانه 25 گرم غالت 
مصرف شود، خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی به 

میزان 15 درصد کاهش می یابد.
کینوا حاوی مواد معدنی فوق العاده ای با خواص آنتی 
اکسیدانی مانند منگنز ، مس و... است. این دانه ها باعث 
فعال کردن آنزیمی می شوند که به بدن کمک می کند تا 
با رادیکال های آزاد مقابله کند. رادیکال های آزاد به دلیل 
عواملی مانند استرس، آلودگی، غذاهای نامناسب و… 
وارد بدن شده و باعث پیری سلول ها می شوند. با مصرف 
کینوا شما عالوه بر تامین پروتئین بدن از مواد سالم خود را 

در برابر پیری نیز محافظت خواهید کرد.
RDs :منبع

کینـوا یکـی از مهـم ترین منـابـع پـروتئیـن گیـاهی 

که  مقدار غذایی  مشخص شده است  سپید: 
ورزشکاران المپیکی می خورند، نه تنها بر اساس 
رشته ای که در آن رقابت می کنند ممکن است 
بسیار متفاوت باشد، بلکه نوع بدنی آنان و سبک 
زندگی شان در بیرون از میدان المپیک هم بر 
این مقدار موثر است. برای مثال یک تیرانداز 
با  متفاوتی  بسیار  کالری  نیازهای  المپیک  در 
مقدار  دارد.  فلپس  مایکل  مانند  شناگر  یک 
کالری ای که یک ژیمناست 45 کیلوگرمی به آن 
نیاز دارد کمتر از مقداریست که یک کشتی گیر 

90 کیلوگرمی الزم دارد بنابراین در این رشته 
ورزشکاران  بهترین  که  چیزهایی  به  مطالب 
جهان در رشته های متفاوت ازوزنه برداری تا 
تنیس روی میز می خورند تا توان اعجاب آور 

ورزشی شان را به دست آورند، می پردازیم:
کار  احتماال  افراد  اغلب  نخبه:  تیراندازان 
هدف گیری، نشانه گیری و شلیک تیر را چندان 
سنگین نمی شمارند. اما معلوم شده است که 
افرادی که در سطوح باالی رشته های گوناگون 
تیراندازی هستند، هنوز به طراحی دقیق رژیم 

غذایی شان نیاز دارند. به تیم تیراندازی آمریکا 
گفته شده است که رژیم غذایی کم چربی با 
مخلوطی از کربوهیدرات های ساده و پیچیده و 
مقدار متوسطی پروتئین بخورند تا از خستگی 
کربوهیدرات  زیادی  مقدار  مصرف  از  پس 
)sugar crash( یا هیپوگلیسمی واکنشی در 
امان بمانند که توانایی تمرکز و شناختی این 

ورزشکاران را مختل می کند. 
همچنین به این تیراندازان نخبه گفته شده 
است که باید سبک زندگی پاکی داشته باشند 

و از کافئین، سیگار و الکل دور بمانند، چراکه 
این موارد با توانایی تفکر آنان تداخل دارد. همه 

روند تمرکز ذهنی در جریان تیراندازی هم 
ممکن است باعث سوزاندن چند کالری 
اضافی شود. مغز اندامی از بدن است که 

مقدار زیادی کالری مصرف می کند. 
فکر  به شدت  افراد  هنگامی که 
و  آلود  تنش  وضعیت  در  و  می کنند 
مضطربی هستند، ممکن است نیازهای 
کالری شان افزایش یابد. این وضعیت 
همچنین به این معناست که ممکن است 
ورزشکاران در جریان مسابقه یا بازی 

نسبت به موقع تمرین به مقدارهای متفاوتی از 
کالری نیاز دارند.

ادامه دارد...

المپیکـی هـا بـرای هر رشتـه ورزشـی چـه بـایـد بخـورنـد )1( 
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سپید: به گفته پژوهشگران چینی، طب 
سوزنی می تواند به افراد مبتال به زوال 
حافظه که هنوز دچار دمانس )زوال عقل( 

نشده اند کمک کند. 
مطالعه  پنج  بررسی  با  محققان  این 
سوزنی  طب  از  استفاده  دریافتند  اخیر 
دیگر  شیوه های  با  همراه  یا  تنهایی  به 
از  برخی  حفظ  به  است  ممکن  درمان 
عملکردهای حافظه کمک کند؛ اما برخی 
پزشکان معتقدند هنوز اعالم اینکه طب 
دمانس  مقابل  در  است  ممکن  سوزنی 

موثر باشد، کمی زود است.
دانشگاه  محققان  مطالعه،  این  برای 
ووهان چین، پنج مطالعه انجام شده در 
سال 2012 و 2013 را بررسی کردند. 
آزمایش ها شامل حدود 600 فرد مبتال 
به اختالل شناختی ضعیف بود که نوعی 
زوال حافظه قبل از دمانس تلقی می شود. 
به گفته محققان، در حدود 5 تا 10درصد 
افراد مبتال به اختالل شناختی هر سال با 
پیشروی به سوی زوال عقل روبرو هستند.
در این مطالعات، مزیت طب سوزنی به 
تنهایی در مقابل درمان دارویی نیمودیپین یا 
هر دو همراه باهم در مقایسه با نیمودیپین 

به تنهایی بررسی شدند.
در چهار آزمایش، بیماران 3 تا 5 بار در 
هفته و به مدت 8 هفته تحت درمان بودند. 
آزمایش پنجم 3 ماه به طول انجامیده بود.
تمام  از  آمده  به دست   داده های 
5 آزمایش نشان داد افراد دریافت کننده 
طب سوزنی بهتر از گروه تحت درمان با 
نیمودیپین نبودند. اما بیماران طب سوزنی 
در دو تست حافظه و دمانس امتیاز بهتری 

کسب کردند.
تلفیق  دریافتند  محققان  همچنین 
طب سوزنی با نیمودیپین در مقایسه با 
درمان با نیمودیپین فقط، دارای امتیازات 

بهتری بود.
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کندی روند زوال عقل 
بـا طـب سـوزنـی 

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها



که  »خوشحالم  سپید: 
معتمدآریا را از وقتی ۱۸ سال 
داشت، می شناسم؛ آن دورانی 
که در نمایش »یک جفت کفش 
برای زهرا« او را دیدم و گفتم که 
بازیگری توانمند به این عرصه 
احترام  شد.«  خواهد  اضافه 
از  تجلیل  مراسم  در  برومند 
فاطمه معتمد آریا این چنین از او 
تجلیل کرد تا سالن به وجد بیاید.
فیلم  اکران خصوصی  مراسم 
سینمایی حریر به کارگردانی 
فریال بهزاد با تجلیل از فاطمه 
معتمد آریا بازیگر سینما،تئاتر 
فرهنگسرای  در  تلویزیون  و 

اندیشه برگزار شد.
فریال بهزاد، کارگردان فیلم 
مراسم  این  ابتدای  حریردر 
»کمتر  گفت:  فیلم  درباره 

تهیه کننده ای تن به همکاری برای ساخت 
سوژه های خاصی مانند فیلم »حریر« می دهد اما 
غالمرضا آزادی این کار را انجام داد. این فیلم 
در باره سالمتی است که موضوع بسیار مهمی  
است و کمتر در جامعه ما و به خصوص سینما 
به آن توجه می شود.ما موفق شدیم این فیلم 
را بسازیم، امیدوارم این فیلم در اکران و گیشه 
موفق باشد و مخاطبانی حتی اندک از آن لذت 
ببرند، آن وقت است که می دانم به خوبی کارم 
را انجام داده ام. برای ساخت فیلم »حریر« بیش 
از ۳ سال تحقیق کردم چرا که می خواستم فیلمی 
بسازم که بتواند برای مخاطبان ملموس، حقیقی 
و باورپذیر باشد.«بهزاد درباره داستان فیلمش که 
در جشنواره سالمت حضور دارد گفت: »من در 
فیلم سینمایی »حریر« با تمام قلبم و با احترام کامل 
بخشی اندکی از مشکالت یومیه افراد چاق را به 
تصویر کشیدم و تمام تالشم بر آن بوده تا به جامعه 
هشدار دهم که چاقی یک بیماری است و باید با 
افراد چاق مانند سایر بیماران برخوردی توام با 
احترام انجام شود؛ ما نیاز داریم تا اعتماد به نفس 
افراد چاق جامعه را تقویت کنیم چرا که قطعا به 

حضور آنها در جامعه نیازمندیم و باید از دانش، 
سواد و آگاهی آن ها بهره مند شویم.«

بعد از سخنان فریال بهزاد، احترام برومند 
بازیگر سینما و تلویزیون که برای مراسم تجلیل 
از فاطمه معتمدآریا روی صحنه آمده بود و 
تجلیل از بانوی سینمای ایران درباره سختی کار 
بهزاد کارگردان فیلم حریر، گفت: فریال بهزاد 
کارگردانی است که با همه مشقتها کنار می آید  
و فیلم می سازد به خصوص در بخش کودک و 
نوجوان.این موضوع خیلی مهم است که او با 
هر سختی که در کارش وجود دارد فیلمش را 

می سازد.این کار او واقعا شایسته تقدیر است.«
در بخش بعدی مراسم سیامک شایقی و 
سیروس الوند دو فیلمسازی بودند که توسط 

فریال بهزاد روی صحنه دعوت شدند.
سیامک شایقی، کارگردان سینما، بهزاد را 
کارگردان بی ادعای سینمای ایران معرفی کرد و 
گفت »خوشحالم برای دیدن فیلمی دعوت شدم 
که تهیه کننده و کارگردانش از همکالسی های 
من بودند. بهزاد از فیلمسازان بی ادعایی است 
که در این سال ها کارکرده است، اما قدرش را 

ندانستند. امیدوارم با این فیلم قدرش را بدانند.
من و فاطمه معتمدآریا کارمان را تقریبا همزمان 
در سینما آغاز کردیم. ایشان قله  های افتخار را در 
سینما فتح کرده اند و در آینده  هم این اتفاق تکرار 
می شود.« سیروس الوند،  کارگردان سینما که 
سابقه همکاری با فاطمه معتمد آریا را هم دارد 
در مراسم تجلیل این بازیگر گفت» اگر امثال 
دخترم ماهور الوند در تئاتر و سینما فعالیت 
فعالیت های  و  درخشش  در  ریشه  می کنند، 
معتمدآریا دارد.فاطمه معتمدآریا در سینمای ما 
یک نفر است و نمی توان گفت معتمدآریاها...! 
بزرگ  ترین خدمت او به سینمای ایران در دهه 
60 پایان دادن به باور غلط کلیشه  ای نقش زن 
در سینمای آن دوره بود و زمانی که زن نقش 
عروسک و مانکن را داشت او این باور غلط 
را در سینمای ایران از بین برد.« الوند درپایان 
سخنانش از امیدواری اش برای فروش این 
فیلم گفت» فریال بهزاد و غالمرضا آزادی از 
امیدوارم  و  هستند  سینما  تحصیلکرده های 

فیلمشان فروش خوبی داشته باشد.«
فاطمه معتمد آریا که بعد از سخنان الوند و 

رفت  به روی صحنه  شایقی 
همکاران  از  تشکر  ضمن 
قدیمی اش گفت: »از سیامک 
شایقی و سیروس الوند تشکر 
ویژه می کنم که به من اعتماد 
اولین  من  که  چرا  کردند 
در  را  سینمایی ام  تجربه های 
فیلم این دو کارگردان به دست 

آوردم.«
اما بخش ویژه این مراسم 
به  پیام حسین سلیمانی بازیگر 
سینما و تلویزیون  تعلق داشت 
که به دلیل حضور در صحنه 
در  بود  نتوانسته  فیلمبرداری 
باشد. داشته  حضور  مراسم 
او که با فیلم مهر مادری کمال 
تبریزی وارد سینما شد و در 
ان فیلم نقش پسر بچه ایی را 
می خواست  دلش  که  داشت 
معتمد آریا مادرش باشد برای مادر دومش پیامی 
فرستاده بود تا در مراسم تجلیل او خوانده شود. 
در بخشی از این پیام آمده بود: »از شما زندگی 
را آموختم، درست از لحظه ای که بیست سال 
پیش سر به روی پایتان گذاشتم تا به حاال که 
سر به سرتان میگذارم و گاهی اذیتتان می کنم.
مادرم شما را مادر دیگر من می داند و خودم بی 
شک شما را آنگونه دوست دارم که هیچکس را 
نداشته ام. بانو جان، قدردانی از شما کار سختی 
است و خواهد بود. امروز کسانی کنارتان هستند 
که ثابت کنند بزرگ بانوی سینما هرگز فراموش 

نخواهد شد«
در ادامه یک لوح تقدیر توسط عوامل سازنده 

»حریر« به فاطمه معتمدآریا اهدا شد.
در این مراسم هنرمندانی از جمله بهرام دهقانی، 
قاضی مرادی،  محسن  صادقی،  قطب الدین 
مرجان  زرین دست،  محمد  وقاری،  مهوش 
اشرفی زاده، سینا گنجوی، نادره ترکمانی، فرزاد 
اژدری، رهبر قنبری، داریوش باباییان، نعیمه 
نظام دوست، شراره رخام،  فرج اهلل گل سفیدی، 

آتش تقی پور حضور داشتند.

مهر: جواد قارایی کارگردان مستند 
»ایرانگرد« که هنگام تصویربرداری 
دچار آسیب دیدگی از ناحیه پا شد 
درباره حال و روز خود گفت: »در 
حال حاضر روزی 6 ساعت از وقتم 
می گذرد.  فیزیوتراپی  و  ورزش  به 
در حادثه ای که  برایم رخ داد رباط 
صلیبی پایم آسیب دید و همین باعث 
شد 2ماه پیش جراحی سنگینی داشته 
باشم. طبق صحبت های پزشکم ۴ماه 
بعد از عمل باید بتوانم کارم را آغاز 
کنم اما به نظر می رسد زمان بیشتری 
برای درمان الزم داشته باشم. امیدوارم 
اواخر آبان بهبودی نسبی حاصل شود و 
بتوانم بار دیگر تولید مستند »ایرانگرد« 
را ادامه دهم.« قارایی که مدتی است 
به دلیل مصدومیت امکان کار ندارد با 
تاکید بر اینکه کسی که برای مردم کار 
می کند توقعی از مسئوالن ندارد، گفت: 
»وقتی که این حادثه اتفاق افتاد کسی 
حال من را نپرسید چه برسد به این 
که توقع عیادت داشته باشم. من همه 
این مسائل را برای خودم حل کردم و 

درگیر این ها نیستم.«
این مستندساز درباره طرحی  که 
در دست دارد هم توضیح داد: »طرح 
ایران«  طبیعت  »مردمان  مستند  من 
نام دارد و یک مجموعه ۷ قسمتی با 
پروسه تولید بزرگ ملی است. اگر 
این آرزو برآورده شود مطمئنم نگاه 
همه مردم ایران و کشورهای دیگر 
مستند  این  می کند.  تغییر  ایران  به 
روستاها و اقوام مختلف ایران را با 
شرایط خاص زندگی شان نمایش 
با سیستم  می دهد و می خواهم که 
۴k تصویربرداری شود. برای تولید 
این پروژه بزرگ ملی ۵ سال زمان 
می خواهم و مطمئنم این کار شدنی 
است چون من به نیروهای خودمان 
ایمان دارم« قارایی در پایان گفت: 
»در این مدت به دلیل چسبندگی که 
در زانویم به وجود آمده بود درد خیلی 
زیادی را تحمل کردم و دو ماه طول 
کشید تا بتوانم زانویم را کمی خم 
کنم. امیدوارم مسئوالن مشکالت و 
سختی های بزرگ کار من را ببینند و 
کمک کنند تا مجموعه مستند »مردمان 

طبیعت ایران« به تولید برسد.«

قدردانی دفتر
 زنان سازمان ملل از 

مهرداد اسکویی
سپید: دفتر زنان سازمان ملل در کشور 
»کوزوو« در نامه ای از مهرداد اسکویی 
دم  »رویاهای  مستند  ساخت  برای 
صبح« تشکر کرد.  در این نامه از دفتر 
زنان سازمان ملل در کشور کوزوو به 
مهرداد اسکویی آمده است: »افتخار 
بزرگی بود که برای نمایش و بحث 
پیرامون مستند »رویاهای دم صبح« 
حضور  »داکوفست«  جشنواره  در 
یافتید. موضوعی که در فیلم به آن 
پرداخته شده، بحث و گفتگوی شما 
با مخاطبان و بینشی که در جریان 
اشتراک  به  جشنواره  برگزاری 
گذاشتید به افزایش آگاهی در زمینه 
پیشبرد  در  و  جنسیتی  برابری های 
شایانی  کمک  زنان  توانمندسازی 
کرده است.دفتر زنان سازمان ملل در 
کشور کوزوو از تالش شما و همچنین 
سفر، زمان، حمایت و تعهدتان نسبت 
به این پروژه قدردانی می کند و ضمنا 
تقدیر ویژه هیئت داوران جشنواره 
فیلم داکوفست از مستند »رویاهای 
دم صبح« را به شما تبریک می گوییم. 
امیدواریم شما همچنان با فیلم هایتان 
به موفقیت ادامه دهید و با ایجاد تغییر 
جنسیتی،  برابری های  زمینه  در  در 
جهانی متوازن تر، همه گیر و برابرتر 

داشته باشیم«

آخریـن وضعیـت 
کارگردان »ایرانگرد« 

پس از مصدومیـت

خبـر

برنامه های روز اول دومین جشنواره مشاهیر پزشکی کشور به مناسبت روز پزشک

حجـار: چه بر سِر ما و آینده کشورمان می آید؟
سپید: میترا حجاربازیگر سینما و تلویزیون که این روزها در حوزه محیط زیست فعال است 
درنشست رونمایی شعبه محیط زیستی بنیاد کمک گفت: »خطایی فراتر از سوءمدیریت منابع آبی 
رخ داده است. خطایی به بزرگی ناآگاه نگاه داشتن مردم از این واقعیت که مرگ در کمین این خاک 
و بوم است.« شعبه محیط زیستی بنیاد کمک که سال هاست با همت کتایون ریاحی پایه گذاری 
شده است، مصادف با شب تولد امام رضا)ع( و روز محیطبان، رونمایی شد.میترا حجار به عنوان 
سفیر انجمن مهر بانوی زمین بیانیه ای بااین مضمون در این نشست خواند: وقتی آب نباشد، حیات 
رویایی بیش نیست.خطایی بزرگ اتفاق افتاده است؛ خطایی فراتر از سوء مدیریت منابع آبی در 

سطح مصارف شهری و کشاورزی و ساختن سدها و خشکاندن 
دریاچه ها با انحراف در مسیر طبیعی رودها؛ خطایی به بزرگی 
ناآگاه نگاه داشتن مردم از این واقعیت که مرگ در کمین این خاک و 
بوم است. چرا تا این حد دیر باید مطلع شویم؟ آیا این حق ما نیست 
که بدانیم چه دارد بر سِر ما و آینده کشورمان می آید؟ و سوال 
مهمتر اینکه چرا هنوز برای کند کردن و تغییر این روند هیچ برنامه 

و کار اساسی و پایدار و نتیجه بخش صورت نگرفته است.

تسـت گـریـم سریـال پـرستـاران
مهر:  تست گریم بازیگران سریال »پرستاران« انجام شد.سریال »پرستاران« به کارگردانی علیرضا 
افخمی و محمودرضا تخشید این روزها در بیمارستان نورافشار واقع در نیاوران تصویربرداری 
می شود. به تازگی تست گریم بازیگران این سریال نیز انجام شده است که از میان آنها می توان 
به تست گریم مهدی صبایی، فریبا نادری، میرطاهر مظلومی، لیندا کیانی، الناز حبیبی، مهوش 
صبرکن، فاطمه گودرزی، عاطفه رضوی و سیاوش خیرابی اشاره کرد. سریال »پرستاران« 
در ۵2 قسمت ۴0 دقیقه ای روی آنتن خواهد رفت و هنوز شبکه پخش کننده این سریال 
مشخص نیست.فاطمه گودرزی، الناز حبیبی، لیندا کیانی، عاطفه رضوی، سیاوش خیرابی، 

مهوش صبرکن، میرطاهر مظلومی و حسین 
سلیمانی از بازیگران این سریال هستند و 
همچنین بازیگران دیگری قرار است به 
مرور به داستان اضافه شوند.داود هاشمی 
تهیه کنندگی این مجموعه را بر عهده دارد 
و هنوز مشخص نیست که قرار است در 

کدام شبکه به پخش برسد.

جعبه جادوبازتـاب

با   حریر 
از فاطمه 

معتمدآریا 
تجلیل شد

همایـش

در جریان رقابت های دوچرخه سواری المپیک ریو، سه دوچرخه سوار انگلیسی، 
کره ای و ایتالیایی به یکدیگر برخورد کردند و مصدوم شدند.

        مهر

پیکر حاج عبداهلل زارع، پدر کشتی شهرری، برترین مربی جهان در سال ۱۳۸۸ 
و اولین مربی حمید سوریان پس از تشییع در شهرری، در قطعه نام آوران بهشت 

زهرا)س( آرام گرفت.
         تسنیم

همزمان با اجرای برنامه های متنوع حمایتی آستان قدس رضوی در دهه کرامت 
در قالب طرح »زیر سایه خورشید« در ۳۱ استان کشور، ۱۸0 تیم پزشکی 
در 900 نقطه محروم استقراریافته و خدمات معاینه و درمان به خانواده های 
ایرنا  محروم ارائه کردند.           

وزیر بهداشت به عنوان نماینده رئیس جمهور در شهرستان دنا با حضور در گلزار 
شهدای روستای کریک، به مقام شامخ شهدای این روستا ادای احترام کرد.

         برنا

سنگ مزار عباس 
کیارستمی با حضور 
بهمن کیارستمی و 
بهمن فرمان آرا و 
جمعی از دوستانش 
به صورت کامل 
نصب شد.
        باشگاه 
 خبرنگاران جوان

تصویرروز

شماره ۸6۴  2۷ مرداد ۱۳9۵ 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

خشک شدن تاالب بین المللی هامون سیستان و بلوچستان مرگ میلیون ها ماهی را 
رقم زده است. تلف شدن میلیون ها قطعه ماهی براثر خشک شدن تاالب بین المللی 
هامون منبع درآمد مقطعی برای برخی خانواده های ساکن در حاشیه این تاالب 

در شمال سیستان و بلوچستان شده است.
         ایرنا

اعتماد به نفس را از چاق ها نگیرید

مدت زمان مردادماه 27 - كنداكتور روز اول زمان  
پايان

زمان  
شروع رديف

دقيقه 45 پذيرايي خوشامد گويي و بازديد از نمايشگاه 00:19 15:18 1

- طرح جشنواره با لوگو نظام پزشكي و دريچه نوLEDبك  ‐بازگشايي درب اصلي سالن همايش - 00  :19 2

دقيقه 5 قرائت قرآن 05  :19 00  :19 3

نوتيزر دريچهپخش ش4 ريچپ ويزر

)با لوگو نظام پزشكي و دريچه نو(طرح جشنواره LEDبك -خوش آمدگويي مجري و دعوت از گروه سرود 5

دقيقه 20 اي ايران) + بك كليپ روز پزشك(سرود روز پزشك +  )گروه كر زنده(سرود جمهوري اسالمي  30  :19 10  :19 6

طرح جشنوارهLEDبك  -مجري دعوت از سخنران  7

دقيقه 10 طرح جشنواره LEDبك -سخنراني دكتر زالي 40  :19 30  :19 8

طرح جشنوارهLEDبك  -مجري دعوت از كمدين  9

دقيقه45 اجراي مراسم كمدي حسن ريوندي 30 :20 45  :19 10

دقيقه 30 نمايشگاه پذيرايي ميان برنامه و بازديد از 00  :21 30  :20 11

نو دريچهو كليپ  پخش اساليد 12

ت انندد خ اLEDكاز شن ط طرح جشنوارهLEDبك-از خوانندهمجري دعوت13 13

دقيقه 45 نو پخش اساليد هاي دريچه - ميثم ابراهيمي موسيقي زنده اجراي   45  :21 00  :21 14
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