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کالبدشان هم وظیفه ای تعیین می کنند

روی خط سپید

سپید: عصر پنجشنبه نشست خبری داغ و پرچالشی در 
انجمن رادیولوژی ایران برگزار شد. موضوع این جلسه ادامه 
اعتراضات اعضای انجمن رادیولوژی نسبت به تصمیمات 
وزارت  موضع گیری های  بررسی  و  بهداشت  وزارت 

بهداشت در قبال این اعتراضات بود. 
با  ایران  رادیولوژی  انجمن  ابتدای جلسه رئیس  در 
اشاره به سابقه 50 ساله این انجمن گفت: »رادیولوژی یکی 
از رشته های مادر است، عمدتا هیچ بیمارستان و کلینیک و 
درمانگاهی بدون رادیولوژی امکان تاسیس و فعالیت ندارد. 
البته ما مطب  های رادیولوژی ایزوله و به تنهایی هم داریم که 
اغلب آنها با تیم  هایی همکاری می کنند.« وی افزود: »اگر ما 
این طور فرض کنیم که پزشکی همیشه رشته های خودش 
را تحت تاثیر قرار می دهد، تخصص ها و فوق تخصص ها 
را  پزشکی  تخصص های  تعدد  و  می شود  بنیان گذاری 
پیش می آورد، اما رادیولوژی در 2 یا 3 دهه گذشته به طور 
انفجارآمیزی ترقی کرد به طوری که این بار رادیولوژی بود 
که طب را تحت تاثیر قرار داد.« جالل شکوهی رادیولوژی 
را مجموعه ای آمیخته از علم و هنر و درآمد خواند که همین 
مسئله باعث شده شاگرد اول های بورد به این رشته گرایش 

داشته و پذیرش شوند. 
رئیس انجمن رادیولوژی با اعتراض به سیاست های 
وزارت بهداشت گفت: »متاسفانه کارگردانی ای که درحال 
حاضر وزارت بهداشت انجام می دهد و عدم مشورت 
با ما به عنوان انجمن رادیولوژی باعث شده که مسائل 
مادی این رشته، مهمترین عامل توجه دیگر پزشکان غیر 
رادیولوژیست به این رشته بشود.« وی تصریح کرد: »ما 
هرچقدر هم بگوییم ترقی کرده ایم، دست آخر هنوز جهان 
سوم هستیم. در جهان سوم است که به NGOها )تشکل های 
عبارت مخفف   NGO نمی شود.  توجهی   غیردولتی( 
 NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION 
است. کشوهای توسعه یافته به جایی رسیده اند که کم کم به 

تصمیم گرفته اند که نام NGOها را به NPO تغییر دهند. 
یعنی   .NON PROFIT ORGANIZATION یعنی 
تشکلی که نه فقط از دولت بلکه از هیچ جای دیگری کمک 
نمی گیرد و روی پاهای خودش استوار است.« شکوهی 
اضافه کرد: »متاسفانه وزارت بهداشت و سیستم مدیریت 
نظام سالمت اگرچه بارها از واژه مردمی در سخنان خود 
استفاده می کنند ولی متاسفانه هرکس پشت میزی می نشیند، 
هیچ توجهی به تشکل های غیرمردمی نمی کند. گالیه عمده 
ما همین است، چون اگر ما در وزارت بهداشت اداره ای 
داشتیم یا شخصی وجود داشت که برای تصمیمات با وی 
مشورت می شد، ما هم نقطه نظرات خودمان را به رایگان در 
اختیار این شخص می گذاشتیم و ایشان هم به گوش وزیر و 
وزارتخانه می رساند، اما هرکدام از ما که وزیر و معاون وزیر 
می شویم، احساس می کنیم که خودمان همه چیز را می دانیم.« 
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید: »آیا هیئت 
بورد رادیولوژی در وزاتخانه نماینده ندارد؟« گفت: »به طور 
مختصر باید گفت که همان بورد رادیولوژی، گالیه مندتر و 

ناراضی تر از ما است.«

می خواهند احاطه جامعه رادیولوژی را کم کنند
در ادامه این نشست علی اکبر بهرامی، قائم مقام ریاست 
انجمن رادیولوژی اظهار کرد: »در تمام دنیا تیم های پزشکی 
کار درمان را انجام می دهند که عضو ثابت و مادر این تیم ها، 
رادیولوژیست ها هستند. رادیولوژیست هم مشاوره انجام 
می دهد، هم در تشخیص نظر می دهد و هم در قسمت هایی 
از درمان دخالت می کند در حالی که متاسفانه با سیاست های 
موجود در وزارت بهداشت شاهد این هستیم که این متد 
درمانی و نظامات تشخیصی که در کل دنیا رایج است، 
در کشور ما به هم ریخته است. یعنی احاطه زیاد جامعه 
رادیولوژی بر بیماری ها را می خواهند با شرکت دادن افراد 
مختلف، کمرنگ کنند. این کمرنگی ناشی از احساس نیاز 

رشته ها مختلف به دخالت در کار رادیولوژی برای کسب 
منافع مالی است. متاسفانه این مسئله، بحث سالمت و نظام 
تشخیص و درمان بیماران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
ممکن است در آینده ای نه چندان دور بین 5 تا 10 سال 
آینده ما دچار هرج و مرجی در تشخیص و درمان ها شویم 
که نتیجه آن بازهم متضرر شدن تمام بیماران و آحاد مردم 
است.« وی افزود: »مشکل اصلی ما این است که افراد نخبه 
در این زمینه مورد مشاوره وزارت بهداشت قرار نگرفتند 
و وزارتخانه شخصا تصمیم به انجام کارهایی می گیرد که 

هزینه آنها متاسفانه از جیب مردم پرداخت می شود.«

آمیختگی مضر سیاست و سالمت
اما یکی دیگر از حاضرین در جلسه حسین کرم پور بود 
که دل پری از اتفاقات اخیر در جامعه پزشکی داشت. وی 
سخنانش را چنین آغاز کرد: »در کشور ما حداقل در دوره 
اخیر، مقوله سیاست و سالمت با هم آمیخته شده اند که این 
آمیختگی بدون شک به ضرر سالمت خواهد بود و تبعات آن 
به مردم برمی گردد.« کرم پور در بخش نخست صحبت های 
خود به نظام سالمت کشور اشاره و تصریح کرد:  »در بحث 
مدیریت نظام سالمت در کشور باید گفت مدیریت مقتدر 
هیچ کجا زیر سوال نمی رود. مدیریت مقتدر که براساس 
موازین و قوانین شفاف عمل کند، هیچ مشکلی نداشته و 
پسندیده است اما مدیریت اقتدارگرا به هیچ عنوان جواب 
نخواهد داد. در یک دوره یک سری نقشه ها پیاده می شود و 
یک سری کارها به انجام می رسد و عوارض آن برای دوره 
بعدی گذاشته می شود. متاسفانه درسیاست های سالمت 
این مدیریت  اخیر شاهد  به خصوص در دوره  کشور 
اقتدارگرا بوده ایم.« وی ادامه داد: »موارد زیادی را می توان 
از مدیریت غیرعلمی حاکم بر نظام سالمت مثال زد. مثال 
اگر قرار بود ما تحولی را در نظام سالمت کشور ایجاد کنیم، 
الزم بود که نظام ارجاع کشور را برقرار کنیم. الزم بود ساختار 

بیمه  ها را بر اساس علمی اصالح کنیم. یک زمانی ما اعالم 
می کنیم که قرار است 5 میلیون نفر را در خدمات بستری 
تحت پوشش بیمه درآوریم. اما ناگهان این5 میلیون نفر 

تبدیل به 11 میلیون نفر می شود، چرا؟«
عضو هیات رئیسه انجمن رادیولوژی در بخش دوم 
صحبت هایش گفت: »در تمام دنیا تشخیص را از درمان 
جدا کرده اند، به خاطر اینکه اگر تشخیص و درمان در دست 
یک نفر منحصر بشود، هم تشخیص اشتباه می تواند به 
درمان اشتباه منجر شود و هم اینکه خدای ناکرده در اثر آن 
مفسده ای که با نام خودارجاعی وجود دارد، فرد تشخیص را 
منطبق بر روش درمانی  کند که خودش می خواهد. درواقع 
قسمت بد قضیه این است که منفعت مالی در آن ایجاد 
می شود و با این منفعت مالی این خطر وجود دارد که کل 

سیستم به هم بریزد.« 
کرم پور بااشاره به دوره هایی که شرکت های وارد کننده 
برگزار  پزشکان  آموزش  برای  دستگاه های سونوگرافی 
می کنند، گفت: »یک رادیولوژیست 4 سال درس می خواند، 
یعنی پزشک عمومی این کشور، درآزمون تخصص شرکت 
می کند و اگر جزو رتبه های برتر باشد رشته رادیولوژی را 
شروع می کند. شما می آیید این آزمون و آموزشی که 4 سال 
طول می کشد را مختصر می کنید به یک دوره  3 تا 6 ماهه و 
زیر نظر اساتید غیرمجرب و غیررادیولوژیست. برای اینکه 
بر اساس یک شعار بگویید که کمک به مردم مناطق محروم 
کرده ایم. واقعا چه کسی حاضر است سالمت خود و بچه و 
خانواده اش را به دست کسانی بدهد که دوره آموزش 4 ساله 
سونوگرافی را در عرض 3 روز  آن هم زیرنظر یک غیرپزشک 
گذرانده اند؟« وی افزود: »ما چندین سال است که مدارک 
این تخلفات را به وزارت بهداشت ارائه می کنیم ولی هیچ 
برخوردی نمی شود. این ها به صورت مافیایی رشد کرده اند، 

هزینه های باال دریافت می کنند و آموزش انجام می دهند.«
ادامه در صفحه 2  
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انتقادات تند و تیز هیئت مدیره انجمن رادیولوژی:  سونوگرافی را نمی  توان سه روزه آموزش داد

ردپای مافیای تجهیزات پزشکی درتصمیمات اخیر

جایزه رویان به دانشمند هلندی مبتکر شبه اندام ها تعلق گرفت

هـانـس کلـورس: 
بـه جـاودانگـی فکـر نکنیـد
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نایب رئیس مجلس شورای اسالمی از تفاوت درآمد پزشکان 
از دو تا 15۰ میلیون تومان انتقاد کرد و گفت: »مکانیسم 
پرداخت به پزشکان منصفانه نیست چراکه به افراد با سواد 

یکسان حقوق متفاوت پرداخت می شود.«
مسعود پزشکیان در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص 
تاکید  با  تحقیق و تفحص از طرح تحول نظام سالمت 
بر اینکه دولت حق انجام اموری خالف قانون را ندارد، 
گفت: »دولت در مورد طرح تحول نظام سالمت اگر در 
چارچوب قانون عمل می کرد مشکالت امروز  قطعا پیش 
نمی آمد اما متاسفانه اجرای اشتباه قانون نتایج نامطلوبی 

به جا گذاشت.«
نماینده مردم تبریز در مجلس ، با بیان اینکه ضرورتی 
برای تحقیق وتفحص از طرح تحول سالمت وجود ندارد، 
گفت: »دالیل بروز مشکالت کامال بیّن و روشن است، 
متاسفانه با وجود اجرای طرح تحول نظام سالمت، نظام 
ارجاع شکل نگرفت و همچنان پزشکان در چند مرکز مشغول 
فعالیت هستند، به عالوه اینکه پیشگیری نیز اولویت پیدا 
نکرد، پرداخت ها هم خارج از سطح بندی انجام می گیرد.«
تدوین  نیز  بالینی  راهنماهای  اینکه  یادآوری  با  وی 
نشد، افزود: »تحقیق و تفحص برای رفع ابهام است اما 
در دالیل بروز مشکالت در اجرای طرح تحول سالمت 

ابهامی وجود ندارد که نیاز به تفحص باشد.«
پزشکیان با یادآوری اینکه یک درصد از منابع ارزش 
افزود:  می گرفت،  تعلق  روستاییان  به  می بایست  افزوده 
»متاسفانه این منابع در محل هایی دیگر هزینه شد، همچنین 
از 1۰ درصد منابع هدفمندی یارانه ها که می بایست برای 
فقرا و محرومان هزینه می شد، همه مردم بهره بردند در 

حالی که فقرا از آن بی بهره ماندند.«
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از هزینه کرد 

منابع طرح تحول نظام سالمت در سایر بخش ها، گفت: 
افزایش  بیمارستان ها، تجهیز و  برای ساخت  منابع  »این 
به  قرار  هم  اگر  واقع  در  شد،  صرف  پزشکان   سرانه 
هزینه کرد از این منابع برای بخش های مذکور می بود باید 
در مناطق با جمعیت کمتر از 2۰ هزار نفر هزینه می شد.«

به  بهداشت مجلس دهم در واکنش  عضو کمیسیون 
برای  منابع  هزینه کرد  بر  مبنی  بهداشت  وزیر  اظهارات 
ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و روستاها، تصریح 
کرد: »طبیعی است با توجه به رشد جمعیت کشور پزشکانی 
به  باید  دارند  که  تعهدی  طبق  دارند  پزشکی  طرح  که 
شهرستان ها بروند بنابراین نیازی به صرف منابع مالی برای 

ماندگار کردن پزشکان در مناطق محروم نبود.«

وی با انتقاد از تفاوت پرداختی به پزشکان، تصریح 
از اعضای هیات  باید در یک سیستم برخی  کرد: »چرا 
علمی یا درمانی در رشته های مشخص حقوق صد میلیونی 

دریافت کنند.«
وی با بیان اینکه برخی پزشکان در کشور درآمد دو 
میلیون تومانی در ماه دارند، گفت: »حال این سوال مطرح 
است که چرا تفاوت درآمد پزشکان از دو تا صد و حتی 
15۰ میلیون در ماه است، البته همین پزشکان با حقوق 
میلیونی اگر در بخش خصوصی کار کنند حقوق های یک 
میلیاردی هم دریافت خواهند کرد در حالیکه در هیج جای 

دنیا وضعیت پرداخت بدین شکل نیست.«
پزشکیان با بیان اینکه برای پرداخت حقوق چهل میلیونی 

به چند مدیر در کشور داد و فریاد به راه انداختند، گفت: 
»این در حالی است که سال هاست در خصوص دریافت های 
اما هیچ کس  داده می شود  تذکر  پزشکان  برخی  میلیونی 
توجه نمی کند، در واقع به نظر می رسد هم قوه قضاییه، 
مجلس و دولت از این پزشکان منتفع شده و به وسیله 
آنها ویزیت می شوند، متاسفانه این مسئوالن با این دسته 
این  در  که  دارند  قانون  قراردادهای خالف  پزشکان  از 

خصوص پیگیری الزم صورت نمی گیرد.«
وی با تاکید بر اینکه مکانیسم پرداخت باید یکسان 
باشد، گفت: »تفاوت حقوق به میزان دو یا سه برابر شاید 
پذیرفتنی باشد اما تفاوت به میزان ده تا بیست برابر بین 
حقوق های دریافتی پزشکان پذیرفتنی نیست، در این زمینه 
به  باید جسارت داشته و  نمایی  به جای سیاه  مسئوالن 

مردم حقیقت را بگویند.«
پزشکیان تصریح کرد: »در قانون برنامه پنجم توسعه بر 
خرید راهبردی، عدم هزینه کرد خارج از سطح بندی و پرداخت 
بر اساس عملکرد تاکید شد اما هیچ کدام اجرا نشد، از این 
رو در برنامه ششم توسعه باز تکرار خواهیم کرد. متاسفانه 
جامعه  به شکلی مدیریت شده که فاصله طبقاتی و شکاف بین 
گروه های مردمی زیاد شده است، وزارت بهداشت و درمان 
نیز به این نتیجه رسیده که راه را نباید به این شکل می رفت 

اما متاسفانه جسارت بیان اشتباهات را ندارد.«
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: »متاسفانه 
هر مسئولی در کشور معتقد است کار خود را به درستی انجام 
داده، اما وضعیت فعلی نشان می دهد بدین صورت نبوده چرا 
که اگر همه به درستی عمل کرده بودند وضعیت بدین شکل 
نبود، مسائل در درون جامعه نشات گرفته از اشتباهات مسئوالن 
داخلی است بنابراین به جای آنکه آنها را بپذیریم همه موارد 

را بر دوش دشمن خارجی می نهیم.«

خبر

افتتاح 15 تخت ICU بیمارستان چابهار

وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در حاشیه 
مراسم افتتاح تخت های آی سی یو بیمارستان 
امام علی )چابهار( گفت: »بخش بهداشت ودرمان 
در دولت تدبیر وامید با اجرای طرح تحول نظام 
سالمت به عنوان بزرگترین پروژه اجتماعی 
تاثیر زیادی در زندگی شهروندان مناطق محروم 

داشته است.«
وی افزود: »تا قبل از سال 1392 در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یک هزار و 675 
تخت بیمارستانی فعال بوده که در طرح تحول 
نظام سالمت666  تخت به آنها افزوده شده است.«

علی ربیعی ادامه داد: »قرار است تخت های 
بیمارستانی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان به هزار و 5۰6 تخت افزایش پیدا کند.«

وی بیان کرد: »یکی از برنامه های دولت در 
طرح تحول سالمت پیشگیری و درمان و حساس 

شدن به کاهش هزینه های درمانی است.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیزگفت: 
»426 مترمربع زیربنای بخش ICU بیمارستان 
امام علی )ع( چابهار است که با تجهیزات روز 
راه اندازی شده است. 15میلیارد ریال برای 
تجهیز آن توسط سازمان منطقه آزاد چابهار و 
چهار میلیارد ریال برای ساخت آن از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هزینه شده است.«
 ICU میری افزود: » پیش از این 11 تخت
در بیمارستان امام علی )ع( چابهار فعال بود 
که با افزوده شدن 15 تخت جدید به 26 تخت 

افزایش پیدا کرد.«

واکنش پزشکیان به زمزمه های تحقیق و تفحص از طرح تحول سالمت

دالیل مشکالت  طرح تحول سالمت عیان است، ابهامی نداریم
چهره

درمان اعتیاد تعطیل یا واگذار 
نمی شود

علی اسدی، معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت به انتقاد جمعی از درمانگران اعتیاد در 
خصوص واگذاری نظارت مراکز درمان اعتیاد به بخش 
خصوصی و همچنین تعطیلی این مراکز از طرف وزارت 
بهداشت، ضمن تکذیب اظهاراتی که از سوی جمعی از 
درمانگران اعتیاد مطرح شده، به ایسنا گفت: »بیش از 6 
هزار مرکز درمان اعتیاد در کشور وجود دارد. ما نیز در این 
حوزه قصد تعطیلی مراکز و واگذاری تولیت و حاکمیت 
آن به بخش خصوصی را نداریم. البته با توجه به وظیفه 
پایش و نظارت بر عملکرد مراکز درمان اعتیاد که جزو 
وظایف وزارتخانه است و همچنین گستردگی این مراکز، 
وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی به تنهایی 
فرصت نظارت و پایش آنها را ندارد.« وی هدف از اقدام 
وزارت بهداشت در خصوص کمک گرفتن مراکز خصوصی 
برای نظارت بر درمان اعتیاد را در راستای ارتقای  خدمات 
مراکز درمان اعتیاد از لحاظ کیفی و کمی عنوان کرد و 
افزود: »پایش بر اساس چک لیست هایی که طراحی و 
تدوین شده، صورت می گیرد و با هدف بررسی نواقص 
و مشکالت اجرایی و درمانی انجام می شود.« معاون اداره 
سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، موضوع 
تعطیلی مراکز درمان اعتیاد از سوی این وزارتخانه را رد کرد 
و گفت: »هیاهویی که راه افتاده است و برخی می گویند 
وزارت بهداشت می خواهد درمان اعتیاد را تعطیل کند، 
کذب است. هدف ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمت 
به لحاظ کمی و کیفی است. الزم است همه این مراکز 
براساس دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که وجود دارد، 
پایش و نظارتی صورت گیرد. وزارت بهداشت خود متولی 
و مسئول درمان این گروه از بیماران است، چطور این 

وظیفه را زمین می گذارد؟«

اخبار کوتاه

  به گفته امیرمحسن ضیایی قرار است تا پایان شهریور از 
محل منابع عمومی 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار به هالل احمر 

پرداخت شود.
 حسین جودکی مدیرکل تامین اجتماعی اتباع گفت: 
»امکان بهره مندی از پوشش تأمین اجتماعی برای تمامی ایرانیان 
اعم از شاغل یا غیرشاغل و خانواده های آنان در کشورهای 
امارات متحده عربی، عمان، چین، قطر و کویت فراهم شد.«
 ایرج حریرچی در بازدید از مراکز بهداشتی، درمانی و 
طرح های در حال اجرای دانشکده علوم پزشکی مراغه 
تاکید کرد: »باید ترتیبی اتخاذ شود تا مردم با خیال راحت 
از خدمات تخصصی استفاده کنند و به مراکز درمانی مرکز 

استان مراجعه نکنند.«
 وزرای بهداشت جمهوری اسالمی ایران و لهستان در 
راستای گسترش همکاری های بهداشتی درمانی در محل 

وزارت بهداشت لهستان تفاهم نامه ای را امضا کردند. 

علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از 
مراکز بهداشتی و درمانی فنالند این کشور را یکی از کشورهای موفق 
در کنترل بیماری های غیرواگیر عنوان کرد و گفت: »براساس تحقیقات 
به عمل آمده در دهه 7۰ میالدی در یکی از مراکز تحقیقاتی این کشور 
مشخص شده بود که میزان بیماری های قلبی عروقی، سرطان، بیماری های 
آسم و مزمن تنفسی و دیابت در دهه 7۰ میالدی در این کشور باال بوده. 
به همین دلیل این کشور دو استراتژی اصالح سبک زندگی مردم و رفتار 

جامعه را به منظور کاهش بار بیماری های غیرواگیر در پیش گرفت.«
معاون بهداشت افزود: »این اقدامات باعث شد تا میزان ابتال به بیماری های 
قلبی عروقی از سال 1971 تا سال 2۰۰6 میالدی 75 درصد، میزان سکته 
قلبی به میزان 79 درصد و ابتال به سرطان ها 53 درصد کاهش یابد و 
مجموعه بیماری های غیرواگیر از جمله دیابت تا سال 2۰۰6 میالدی در 

این کشور 56 درصد کاهش داشته باشد.«
وی مصرف دخانیات، استفاده از چربی با اسید چرب ترانس، نمک و 
مصرف الکل را از عوامل خطر رفتاری برای ابتال به بیماری های غیرواگیر 
بیان کرد و گفت: »فشار خون باال، قند باال، چربی باال و اضافه وزن و 

چاقی از عوامل خطر بیولوژیک در ابتال به بیماری های غیرواگیر است.«
افراد  برای  نمک  از 3 گرم  کمتر  به مصرف روزانه  اشاره  با  سیاری 
باالی 5۰ سال، افزود: »افراد کمتر از 5۰ سال باید کمتر از 5 گرم نمک 

در روز مصرف کنند.«
ایران  »در  گفت:  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  بهداشت  معاون 
برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر با هدف کاهش ابتال 
و  عالی سالمت  شورای  در  و  تدوین  آنها  کنترل  و  ها  بیماری  این  به 
امنیت غذایی تصویب شد و در حال حاضر در 4 شهر کشور به صورت 
پایلوت در حال اجرا است که تا مهر و آبان ماه سال جاری برای کل 

کشور اجرا خواهد شد.«
سیاری با اشاره به سفر به فنالند و بازدید از مراکز درمانی بهداشتی و 
تحقیقاتی این کشور، گفت: »هدف از این سفر بررسی عوامل موفقیت و 
دستاوردهای این کشور در کاهش بار بیماری های غیرواگیر بوده است.«
وی به برنامه بهداشت دهان و دندان طرح تحول سالمت اشاره کرد و 
افزود: »در راستای این برنامه حدود هزار واحد دندانپزشکی را در روستاها 
تجهیز کردیم و 7 میلیون دانش آموز را وارنیش فلورایدتراپی کردیم.« 

سیاری با اشاره به برنامه مشترک ایران و فنالند در زمینه بهداشت دهان 
و دندان، گفت: »در این زمینه ایران و فنالند چند سال است که همکاری 
می کنند و در تربیت نیرو هم همکاری دارند و همچنین برنامه وارنیش 

فلوراید تراپی در فنالند موفقیت های زیادی داشته است.«
معاون بهداشت در ادامه با بیان این که 4۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری 
است، افزود: »کشور فنالند موفق شده حدود 53 در صد مرگ ناشی از 
سرطان ها را از سال 1972 میالدی کاهش دهد که یکی از عوامل موفقیت 

در این زمینه، پیشگیری و تشخیص زودهنگام بوده است.«
سیاری ضمن اشاره به وجود برنامه جامع سرطان در کشور، گفت: »این 
برنامه شامل چند فاز پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان جراحی، شیمی 

درمانی و خدمت تسکینی و دیگر خدمات درمانی است.«
وی با بیان این که در ایران ساالنه حدود 3۰ هزار نفر در اثر سرطان 
فوت می کنند، افزود: »سالیانه حدود 4۰ هزار نفر مبتال به سرطان می شوند 
و در حال حاضر در کشور 3۰۰ تا 4۰۰ هزار نفر مبتال به سرطان هستند و 
ساالنه در ایران حدود 2 هزار میلیارد تومان به طور مستقیم برای بیماری 

سرطان هزینه می شود.«

سیاری:   40 درصد سرطان ها قابل پیشگیری است 

   شعیب شاه زمانی
کرم پور در بیان مضرات اعطای اینگونه مجوزها و دادن مجوز استفاده از دستگاه 
سونوگرافی به متخصصان زنان گفت: »آماری که وزارت بهداشت از سقط در سال گذشته 
ارائه کرده است، 25۰ هزار مورد است. وقتی که من رادیولوژیست که در یک مرکز دولتی 
هم کار می کنم می بینم 5 نفر از هر 3۰ مریض من بقایای بارداری دارند و این یعنی کسانی 
هستند که برای آنها سقط انجام داده اند، چه کسی پاسخگوی این حجم از سقط در کشور 
است؟ اینها قتل نفس است. البته شما می دانید که کار رادیولوژیست، سقط نیست. حاال 
تصور بکنید که اگر قرار باشد، تشخیص هم در اختیار پزشکی قرار بگیرد که توان علمی 
و ابزاری سقط جنین را دارد، چه اتفاقی می افتد؟  اینطور می شود که یک خانمی نزد آن 
پزشک همکار می رود و می گوید من می خواهم سقط کنم. پزشکی که اجازه تشخیص 
هم داشته باشد، می تواند یک جواب سونوگرافی به او بدهد و بگوید: »ضربان قلب دیده 
نشد« و آنگاه داروی الزم را هم برای او تجویز کرده و جنین سقط می شود. این روش نه 
با قوانین شرعی ما و نه با قوانین عرفی ما همخوانی ندارد. ما می خواهیم دست اینجور 
آدم ها بسته شود.« کرم پور با بیان اینکه آمارهایی در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: »یک 
مقایسه  انجام شده بین 1۰۰ نفر متخصص زنان که در مطب خودشان سونوگرافی انجام 
می دهند و 1۰۰ متخصص زنان که سونو نمی کنند. آن دسته که در مطب خودشان سونو 
انجام می دهند، از هر 1۰۰ بیمار، برای 93 مورد سونوگرافی انجام می دهند یعنی 93درصد 
بیماران در هر ویزیت سونو می شدند ولی دسته دیگر که در مطب خودشان سونوگرافی 
نمی کرده اند، تنها 3 درصد از بیماران را به رادیولوژی ارجاع می دادند. آیا هزینه این 
سونوگرافی ها که به هزینه ویزیت اضافه می شود، در راستای سیاست  تشویق جمعیتی 
است؟« وی افزود: »در قانون آمریکا اگر پزشکی سونوگرافی انجام داد و سونوگرافی آن 
بدون اندیکاسیون تشخیص داده شد، حتی ممکن است پروانه پزشکی باطل شود. اما در 
کشور ما اوضاع چگونه است؟ متاسفانه در کشور ما اصال قوانین نظارتی وجود ندارد. 
در همین تهران پزشکانی هستند که برای یک سونوگرافی 85 هزار تومانی حاملگی، 
4۰۰ هزار تومان دریافت می کند. فایل صوتی این مسئله هم موجود است که ما برای 
صداوسیما و رسانه ها فرستادیم، به شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت بهداشت هم 
دادیم و گفتیم االن خودتان تلفن را بردارید و زنگ بزنید ببینید اینها چگونه پول می گیرند. 
به محض اینکه این صحبت ها می شود، یک سری مسائل دیگر را پیش می کشند مثل 
مناطق محروم یا طرح انطباق.« کرم پور با رد ادعاهای مسئولین وزارت بهداشت که 
دلیل برخی اقدامات  تصمیمات را کمبود رادیولوژیست می دانند، گفت: »در استانی که 

3 خانم متخصص رادیولوژیست طرحی موظف مناطق محروم داشته است، وزارت 
بهداشت هر 3 نفر را منتقل کرده و بعد با یک بازی رسانه ای اعالم کرد که ما کمبود 
رادیولوژیست داریم. آن 3 نفر چرا منتقل شدند؟ آیا در استانی که شما مدعی هستید 
رادیولوژیست خانم ندارید، جراح اورولوژی و جراحی که پستان   را عمل می کند، آقا 
نیست؟ حاال سونوگرافی که اصال نیازی به ورود به آن قسمت های بدن ندارد.« وی با 
بیان اینکه مشکل در برخورد اقتدارگرایانه و ابزاری با رشته رادیولوژی است، اظهار کرد: 
»حرف های ما بر اساس کسب منافع مادی نسیت. اتفاقا درتشخیص، هیچ انتفاع مالی 
برای یک رادیولوژیست متصور نیست. یعنی وقتی بیماری به یک رادیولوژیست مراجعه 
می کند، چه من بگویم جنین با پا است یا با سر است، که سزارین بشود یا زایمان طبیعی، 
هیچ نفع مادی برای من متصور نیست. یا اینکه بگویم یک بیمار آپاندیسیت دارد یا ندارد. 
یا بگویم سنگ دارد یا ندارد. اما برای دیگر همکاران ما اینگونه نیست. وقتی یک جراح 
خودش تشخیص را هم بر عهده داشته باشد، فرق می کند که چه جوابی بدهد. چون بر 
اساس آن جواب می تواند عمل جراحی  را انجام دهد. البته من به جرات می گویم که 
95درصد جامعه پزشکی پاک هستند ،  ولی آن 5 درصدی که متخلف هستند، اتفاقا همان 
کسانی هستند که شعارش را می دهند.«  کرم پور در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
»یک مغلطه ای وجود دارد که می گویند دستگاه سونوگرافی به گوشی پزشکی تبدیل 
شده است. در کجای دنیا برای استفاده از دستگاه گوشی پزشکی یا دستگاه فشارسنج از 
بیمار پول دریافت می شود؟ ما مخالف این نیستیم که از دستگاه سونو به عنوان یک ابزار 
تشخیصی استفاده شود. هرکدام از همکاران که آموزش مشخص دیده اند و صالحیت 
استفاده را دارند، می توانند استفاده کنند اما بدون دریافت وجه و آن مفسده خودارجاعی. 
نه اینکه بشود یک بازار برای دریافت هزینه. این مسائل را ما به کرات به وزارت بهداشت 
اعالم کرده ایم ولی به ما می گویند شما در مسائلی که به شما مربوط نیست، وارد نشوید.«

درمانگر نمی تواند تشخیص دهنده هم باشد
رادیولوژیست دیگری که در این نشست سخن گفت، برفه ای بود. این عضو 
هیات مدیره گفت: »ما یک رشته تشخیصی هستیم و بیشتر رشته های دیگر درمانی 
هستند. متاسفانه وزارتخانه همین کارهایی که در بخش تشخیصی برعهده ما است را 
با بخشنامه هایی که صادر می کند و کارهایی که می کند، از دست ما می گیرد. دلیلش 
را هم من نمی دانم چرا. نمی دانم آیا قانونا، اخالقا و عرفا می تواند چنین کاری را بکند؟ 
درواقع وزارتخانه به بعضی رشته های درمانی این اجازه را می دهد که خودشان کار 
تشخیصی را هم انجام دهند. مثل این که به یک پزشک گفته شود شما در مطب خودتان 
دارو هم بفروشید، آزمایش هم انجام دهید و همه کارهای دیگر هم انجام دهید و بقیه 
آزمایشگاه ها و داروخانه ها هم بروند غاز بچرانند. ما به این قضیه اعتراض داریم.« این 

پزشک رادیولوژیست در ارتباط به مبحث خودارجاعی اظهار داشت: »کسی که درمانگر 
است اگر خودش تشخیص هم بدهد، شاید دیگر نشود جلوی او را گرفت. چون ما 
آدمیزاد هستیم. انسان ها معصوم نیستند. من پزشکان را محترم و قانونمند می دانم ولی 
وقتی که ریش و قیچی در دست یک نفر باشد، خدا می داند چه اتفاقی می افتد.« عضو 
هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد: »ما بیش از هر دولت دیگری و بیش از هر 
وزیر دیگری با این وزارتخانه در این دوره مشکل داشتیم. مسئله زیرمیزی ها را فراموش 
نکرده ایم که شاید تنها توسط 5 درصد از پزشکان رعایت نمی شد ولی می توانست با 
آرامش حل شود ولی رسانه ای شد و چهره پزشکان مخدوش شد و رابطه پزشک و 
بیمار تخریب شد و روابط پزشک و وزارت و پزشکان با پزشکان خراب شد و متاسفانه 
وزارتخانه از این روش استفاده کرد. برخوردهایی با انجمن های علمی داشتیم که صحیح 
نبود. تداخالت بین رشته ای به بدترین نحو ممکن است و به جای آنکه این تداخالت 
را اصالح کند، همه را با هم دشمن کرده است. در طرح تحول دیدیم که چه هزینه های 
غیرکارشناسی از جیب مردم و دولت انجام شد و در نهایت هم می بینیم که هم بیماران 
ناراضی هستند و هم پزشکان ناراضی هستند و آینده مبهمی دارد. بدهی بی سابقه بیمه ها 
به پزشکان و تجمعات مکرری که جلوی وزارتخانه انجام می شد، نشان می دهد که 
وزارت بهداشت کار خود را به درستی عمل نکرده است.« برفه ای ادامه داد: »ما امیدواریم 
در این چند ماه آینده وزارتخانه کمی از روش قبلی خودش کوتاه بیاید و معقوالنه تر و 
متفکرانه تر، اشتباهات خودش را بپذیرد و اجازه بدهد که دوباره انجمن های علمی و 
بزرگان رشته ها باز هم دور هم بنشینند و باز هم خرد جمعی پا بگیرد و قبل از اینکه دوره 

این وزارت به پایان برسد، این مسائل به سرو سامان برسد.« 
وی با شاره به مشکالت رادیولوژیست ها با پریناتالوژیست ها که حتی منجر به تحصن 
پزشکان دربرابر وزارت بهداشت شد، گفت: »ما با متخصصان زنان و پریناتالوژیست ها 
همکاران خوبی بودیم و با هم تعامل داشتیم و همکاری می کردیم و االن هم همکاری داریم 
ولی نمی دانیم چطور شده که همه با هم دشمن شده اند. ما که کاری نکرده ایم. ما که اصال 
تقاضای زیادی نداشته ایم و نداریم. ما همین االن هم داریم خدمت می کنیم. مریض بفرستند 
می بینیم و نفرستند، نمی بینیم. چرا مرتب ما را می زنند. رشته های ما را خالی کرده اند و تازه به ما 
اتهام پول پرستی هم می زنند. ما خیلی با هم دوست بودیم و امروز هم من به جرات می گویم 
که اعضای انجمن و بزرگان رادیولوژی و هیئت بورد آمادگی کامل داریم که به خصوص 
با پریناتالوژیست ها که آنها را قبول داریم و آنها را آدم های علمی می دانیم، بنشینیم و با هم 
صحبت کنیم و مسائل را با هم حل کنیم. مشکل ما این است که بدون اینکه ما خبر داشته 
باشیم، در اتاق های دربسته برای ما تصمیم گیری می کنند. ما از دولت می خواهیم که در 

جلساتی با حضور نمیاندگان ما مسائل را با هم حل و فصل کنیم.«

ادامه از صفحه 1

  بهنام موذن



   مینا دارابی

سپید: علی رغم موفقیت انجمن آسیب شناسی ایران 
صدور  برای  بهداشت  وزارت  کردن  مجاب  در 
پاتولوژی و سیتولوژی و  دستورالعمل نمونه های 
نقش مهم پاتولوژیست ها در بررسی نمونه ها، نگرانی 
پاتولوژیست ها از حضور فارغ التحصیالن غیر بالینی 
به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه همچنان ادامه دارد. 
این در حالی است که متخصصان علوم آزمایشگاهی 
فنی  مسئولیت  تصدی  انحصار  به  نیز  غیربالینی 

آزمایشگاه برای پاتولوژیست ها اعتراض دارند.
آسیب شناسی  انجمن  عضو  کرمی،  فرید 
که  پاتولوژیست ها  بین  موجود  اختالفات  ایران 
فارغ التحصیل رشته آزمایشگاه در مقطع دستیاری 
و فارغ التحصیل پزشکی عمومی هستند، با متخصصان 
علوم آزمایشگاهی که دوره پزشکی عمومی و بالین 
نگذرانده اند، این گونه توضیح می دهد: »اختالفاتی 
است.  تعریف جایگاه ها  از عدم  ناشی  که هست 
پزشکی  و  فنی  بعد  دو  دارای  آزمایشگاه  ساختار 

یا کلینیکی است.«
او می گوید: »کسی که مسئول آزمایشگاه است 
باید واجد هر دو بعد باشد، از این رو کسانی که 
فارغ التحصیل طب بالینی هستند، بعد از شرکت در 
آزمون تخصص، وارد دوره تخصصی آزمایشگاه 
می شوند. این افراد عالوه بر اینکه دوره بالینی را 
در هفت سال تحصیل پزشکی عمومی گذرانده اند، 
بعد از طی دوره تخصص می توانند به عنوان مسئول 

فنی آزمایشگاه فعالیت کنند.«
کرمی ادامه می دهد: »متأسفانه برخی از همکاران 
غیرپزشک بر این باورند که اداره آزمایشگاه نیازی 
این  درحالی که  ندارد.  بالینی  حوزه  متخصص  به 
از گذراندن دوره های  بعد  بهترین حالت  در  فرد 
بخش خاص  فنی یک  مسئول  می تواند  آموزشی 
نتیجه آزمایش ها را امضا کند.  اما نمی تواند  شود 
این کار باید فقط از سوی کسی که دوره بالینی را 

گذرانده، صورت بگیرد.« 

فریز کردن تعرفه راه حل کاهش هزینه 
درمان نیست

او در مورد شرایط نابسامان اقتصادی آزمایشگاه ها 
در  مراکز  این  تعطیلی  از  که خبر  و گزارش هایی 
استان های مختلف کشور می دهند، توضیح می دهد: 
»اقتصاد آزمایشگاه به دو مسئله وابسته است. از یک سو 
باید دید که تعرفه ها چقدر با واقعیت مطابقت دارد 
و از سوی دیگر باید بررسی شود که سازمان های 
بیمه گر و مردم تا چه حد توان پرداخت هزینه های 
موجود دراین حوزه را دارند. این بخش ها مسائل 
پیچیده ای هستند که باید از سوی مسئوالن اقتصاد 
برنامه ریزی موردتوجه قرار گیرد. در  سالمت در 
سال های گذشته توان بیمه ها کم شد، از سوی دیگر 
فریز نگه داشتن تعرفه ها راه درستی برای ثابت ماندن 
هزینه های درمان نیست. این موضوع درنهایت به 
ورشکستگی مراکز آزمایشگاهی خواهد رسید، اتفاقی 
که بر اساس گزارش های ما در حال وقوع است.«

تجویز آزمایش، جای ارتباط با بیمار را 
نمی گیرد

ناصر کمالیان رئیس جامعه آزمایشگاهیان نیز عالوه 
بر موضوعات مذکور حتی بر حضور صرف متخصص 
بالینی که پیش ازاین فارغ التحصیل پزشکی عمومی بوده 
هم بسنده نمی کند و روش آزمایشگاه ها در برخورد 
با بیمار را ناقص می داند. او می گوید: »پزشک باید 
پیش از انجام نمونه گیری از بیمار سؤال کند که چه 
مشکالتی دارد و از او شرح حال بگیرد. او حتی باید 
مدارک آزمایش ها و دیگر اقدامات تشخیصی بیمار 
را ببیند و بداند که چرا چنین آزمایشی برای بیمار 
تجویزشده است. در این صورت او بهتر می تواند به 

بیمار کمک کند.« 
او به تجویزهای بی رویه آزمایش از سوی برخی 
پزشکان هم انتقاد می کند و می گوید: »آزمایش نمی تواند 
جای صحبت کردن و برقراری ارتباط با بیمار را بگیرد. 
پزشکان باید در کنار تجویز آزمایش با بیمار صحبت کنند 

و با او در ارتباط باشند در این صورت بهتر می توانند 
بیماری را تشخیص دهند.«

علوم  جایگاه  بر  حقیقی  نوبخت  محمدعلی 
آزمایشگاهی در پیشرفت علم پزشکی تأکید و تصریح 
کرد: »اگر به حدود و قصور مشخصی برسیم دلیلی ندارد 
که شاهد نگرانی اساتید آسیب شناسی و آزمایشگاهی 
باشیم. اختالالت بین رشته ای پیش آمده الینحل نیست 
و سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت نیز باید در 

این زمینه کمک کنند.«
او با اشاره به مشکالت کمبود بودجه در نظام سالمت، 
به توجه جامعه پزشکی در تجویزهای غیرضروری تأکید 
کرد و گفت: »گاهی بهتر است به جای آزمایش هایی 
که تجویز می شود، پزشک با بیمار حرف بزند و از او 

اطالعات بگیرد.«
نوبخت حقیقی به روسای مراکز آزمایشی هم سفارش 
کرد که کرامت بیماران را در برخورد با آنها حفظ کنند. 
او تأمین فضایی مناسب برای زمان انتظار بیماران و 
دریافت هزینه های متناسب با تعرفه را از دیگر مصادیق 

تکریم حقوق بیمار دانست و بر آن تأکید کرد. 
درکنار نگرانی های صنفی بر سر وظایف هر گروه 
 از متخصصان و فارغ التحصیالن، تامین اعتبارات و 
هزینه های جاری موضوع جدی تری است که بیش از 
هروقت دیگر مسئوالن و فعاالن عرصه نظام سالمت 

را نسبت به آن حساس کرده است. 
مخالفت با بندی که در سال جاری به قراردادهای 
به  و  شده  اضافه  ها  بیمه  با  آزمایشگاهی   مراکز 
سازمان های بیمه گر اجازه می داد تا زمانی که توان 
پرداخت معوقات و طلب آزمایشگا ها را ندارند، الزامی 
برای پرداخت آن هم وجود نداشته باشد یک نمونه از 

همین حساسیت هاست.
علی رغم تأکید صریح علیرضا زالی رئیس سازمان نظام 
پزشکی بر اهمیت مشکالت جامعه پاتولوژیست کشور و 
توجه به آینده شغلی جوانان این حوزه، اما هنوز راه حل 
مشخصی برای برطرف کردن اختالفات بین رشته ای 
متخصصان علوم آزمایشگاهی با پاتولوژیست ها عملی 

نشده است. 

کشور  پزشکی  نظام  سازمان  مشاور  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
تشخیص های  براساس  که  متخصصان  به  مردم  آسان  دسترسی 
شخصی خودشان صورت می گیرد، از جمله مهم ترین دالیل کاهش 

مراجعات به پزشکان عمومی و تنزل جایگاه آنها عنوان کرد. 
رضا الری پور اضافه کرد: »علی رغم چنین استعداد، تجربه و 
مدارج علمی، متاسفانه پزشکان عمومی در سیستم های مدیریتی 
به عنوان اعضای هیئت علمی به کار گرفته نمی شوند و از سوی 
دیگر، درآمد واقعًا ناچیز و عدم حمایت های بیمه ای، بیش از پیش 
مشکالتی را برای این قشر زحمتکش که در همه جهان در صف 

اول نظام ارجاع قرار دارند، به وجود آورده است.«

چه کسی مسئول فنی آزمایشگاه  باشد؟
اختالف پاتولوژیست ها و متخصصان علوم آزمایشگاهی 
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دانشگاه

نظام پزشکی

مفدا: رئیس شورای سیاست گذاری سالمت روان دانشجویان وزارت 
بهداشت اجرای طرح »همتایاران سالمت روان« در دانشگاه های علوم 
پزشکی را در پیشگیری از بروز اختالالت روان شناختی و اقدام به 

خودکشی مؤثر دانست.
 )CAQ( بهرام علی قنبری با اشاره به نتایج پرسشنامه سنجش بالینی
که آمار صحیحی از آسیب ها و اختالل های روان شناختی را نشان 
می دهد، گفت: »اجرای این طرح در دانشگاه های علوم پزشکی تجربه 
اول ما بود بااین حال نتایج آن اطالعات دقیق تر و صحیح تری به دست 
می دهد و از تجربیات دور اول می توانیم برای سرعت بخشیدن به 
اجرای طرح در دوره های بعدی و باال بردن کیفیت اجرا استفاده کنیم.«
وی با اعالم اینکه نتایج پایش سالمت روان دانشجویان دانشگاه های 
علوم پزشکی بر اساس تست جدید قابل تفسیر و تعبیر است، گفت: 
»درمجموع آنچه در راستای اجرای این طرح در دانشگاه های علوم 
پزشکی انجام دادید، ۲3 هزار و ۲۲3 نفر تحت پوشش این طرح 
قرار گرفتند و پرسشنامه ما پرکرده اند.« رئیس شورای سیاست گذاری 
سالمت روان دانشجویان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در وزارت 
بهداشت نیز اجرای این تست ما را به اهدافمان نزدیک نمی کرد، گفت: 
 GHQ اگر کسی در دانشگاه ها اقدام به خودکشی می کرد نتایج تست«
او را بررسی می کردیم و متوجه می شدیم هیچ عالمت و نشانه ای به 
ما نداده است. همین موضوع باعث شد که با مشورت های مختلف 

استفاده از تست CAQ را مبنای کار قرار دهیم.«

مهر: عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، از حل مشکل 
دارندگان مدرک دکترای بهداشت باروری در کمیسیون نظام پزشکی 
خبر داد. نوشین زنده زبان به مشکل فارغ التحصیالن رشته بهداشت 
باروری برای استفاده از عنوان »دکترای مامایی« اشاره کرد و گفت: 
»سازمان نظام پزشکی برای فارغ التحصیالن بهداشت باروری که مدرک 
دکترای خود را می گرفتند، اجازه نمی داد عنوان »دکترای مامایی« 
داشته باشند و علت آن را مرتبط نبودن این دو رشته عنوان می کرد.«
وی افزود: »سازمان نظام پزشکی معتقد بود این افراد می بایست 
آموزش بالین داشته باشند، از همین رو تعداد زیادی از همکاران 
بهداشت باروری با سازمان نظام پزشکی مکاتبات فراوانی داشتند و 

نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.«
زنده زبان درعین حال از دستور رئیس کل سازمان نظام پزشکی برای 
تشکیل کمیسیونی به منظور بررسی مشکالت چنین رشته هایی خبر داد 
و گفت: »این کمیسیون به ریاست شخص دکتر زالی تشکیل و نهایتًا 
تصویب شد که دارندگان مدرک دکترای بهداشت باروری می توانند 
در نسخه، تابلوی مطب و... از عنوان دکترای مامایی استفاده کنند.« 
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور تأکید کرد: »همکاران 
بهداشت باروری به دلیل اینکه آموزش بالین می بینند، می توانند از عنوان 

دکترای مامایی استفاده کنند و از این حیث، مشکالت آنان حل شد.«

پایش نوین سالمت روان دانشجویان
 برای کاهش آسیب

حل مشکل  فارغ التحصیالن
 بهداشت باروری

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

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

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

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

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

رای

چرا پزشکان عمومی به حاشیه رفتند؟

مهر: معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به بازنگری 
برنامه های آموزشی تخصصی پزشکی گفت: »منظور 
از بازنگری عوض کردن تمامی برنامه های آموزشی 
نیست بلکه منابع آموزشی به روز می شود. زیرا در حال 
حاضر قدمت برخی از این برنامه ها مربوط به دو یا 

سه دهه پیش می رسد.«
باقر الریجانی در مراسم افتتاحیه شصت و سومین 
دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی امین دوره 
دانشنامه فوق تخصصی در محل دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، سخنانش را این گونه ادامه داد: »برنامه 
آموزش مجازی را در رشته های پزشکی، دندانپزشکی 
و داروسازی آغاز کرده ایم و دانشگاه ها این اختیار را 
دارند که درصدی از آموزش  تئوری خود را به صورت 

مجازی ارائه کنند.«
او افزود: »دانشجویان دکتری تخصصی در رشته های 
علوم پزشکی می توانند یک چهارم از برنامه های آموزشی 
)کوریکولوم( خود را به صورت مجازی بگذرانند. برنامه 
برگزاری آزمون های پزشکی به صورت بین المللی را 
به جد پیگیری کرده ایم تا حدی که دانشجویان برای 
گذراندن آزمون های بین المللی نیازی به سفر خارج 

ندارند.« 

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: »با 
توجه به قراردادهایی که با برخی کشورهای اروپایی 
دانشنامه  آزمون های  است،  شده  تالش  بسته شده 
تخصصی )بوردهای تخصصی( را بر اساس استاندارد 

کشورهای توسعه یافته برگزار کنیم.«
وی با اشاره به مأموریت دانشگاه های علوم پزشکی 
خاطرنشان کرد: »برخی از دانشگاه های کوچک بسیار 
می رود  انتظار  اما  می کنند  کار  زمینه  این  در  جدی 
دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ هم با جدیت این 
موضوع را پیگیری کنند چراکه در صورتی می توانیم به 
مرجعیت علمی برسیم که مأموریت را جدی بگیریم.«
بیمارستان های  اعتباربخشی  آغاز  از  الریجانی 
آموزشی خبر داد و گفت: »اعتباربخشی دانشگاه های 

علوم پزشکی نیز آغازشده است.«
وی با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات راهبردی 
آموزش های علوم پزشکی کشور، خاطرنشان کرد: »این 
مرکز عملکرد دانشگاه ها در حوزه آموزش و حوزه های 
دیگر را رصد می کند تا کمبودها و مشکالت شناسایی 

و در جهت رفع آن اقدام شود.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به آموزش تخصصی 
پزشک خانواده در 8 دانشگاه علوم پزشکی و لزوم 

ساماندهی آموزش این رشته، به بازنگری برنامه های 
گفت:  و  کرد  تأکید  تخصصی  رشته های  درسی 
اما  می رود  پیش  سرعت  با  بازنگری  »خوشبختانه 
برنامه های  تمامی  کردن  عوض  بازنگری  از  منظور 
به روز می شود  منابع آموزشی  بلکه  آموزشی نیست 
زیرا در حال حاضر برخی از این برنامه ها مربوط به 

دو یا سه دهه پیش هستند.«
وی از ابالغ دستورالعمل برای ارزشیابی پایبندی به 
اصول حرفه ای دستیاران در دانشگاه های علوم پزشکی 
خبر داد و گفت:  »بر اساس این دستورالعمل می توانیم 

و  بود  نخواهد  دستیاران  ارزیابی  مالک  آزمون  تنها 
وضعیت حرفه ای آنها هم بررسی می شود.«

الریجانی نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو  در 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور را یک به 18 برشمرد 
و گفت: »باوجود 1۶ هزار و 8۶3 عضو هیئت علمی 
و ۲ هزار و 5۰۰ متعهد به خدمت در دانشگاه های 
علوم پزشکی این نسبت در برخی دانشگاه ها یک به 
18  و در گروه علوم پایه یک به 11 است. متأسفانه 
در برخی دانشگاه های مناطق محروم این نسبت یک 
به ۶۰ است که باید با راهکارهایی کمبود هیئت علمی 

در آنجا جبران شود.«
وی تأکید کرد: »در حال حاضر دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور با کمبود 1۰ هزار عضو هیئت علمی 
مواجه هستند. البته در بسیاری از موارد به دلیل قانون 
تمام وقت جغرافیایی و کمبود تخصص ها، افراد تمایلی 

برای عضویت در هیئت علمی ندارند.«
وی از برگزاری الکترونیک آزمون صالحیت بالینی 
در سال 9۴ در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی خبر 
داد و گفت: »امسال نیز آزمون پیش کارورزی در ۲3 
دانشگاه علوم پزشکی به صورت الکترونیک برگزار 
خواهد شد و تالش می کنیم تا سال 9۶ تمامی آزمون ها 
و انتخابات انجمن های علمی به صورت الکترونیک 

برگزار شود.«

دانشگاه های علوم پزشکی و کمبود 10هزار عضو هیئت علمیگزارش دو
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ایسنا: مسئول آموزش کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو به 
تبلیغات دارو در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: »چطور می توان به 
دارویی که مشخص نیست چه ساختاری دارد و از کجا آمده و یا چه 

کسانی آن را ساخته و بسته بندی کرده اند، اعتماد کرد؟«
نوشین محمد حسینی در میزگرد رادیویی با عنوان » کانال های 
تلگرامی و توصیه های سالمتی« با اشاره به تجویز و فروش داروها 
در کانال های تلگرامی به مقدار زیاد گفت: »به عنوان یک داروساز باید 
بگویم برای آنکه یک ماده تبدیل به دارو شود، مراحل زیادی را طی 
می کند و در طی این مدت بسیار پیش می آید که ماده موثره هایی را 
کشف می کنند که موردتوجه هم هستند ولی در طول مطالعات بالینی 
و آزمایشگاهی متوجه می شوند، ضررهای آن بسیار بیشتر است و به 

همین دلیل این دارو حذف می شود.«
وی ادامه داد: »حتی داروهایی وجود دارد که بعد از مطالعات سخت گیرانه 
و بررسی، وقتی بازهم به سمت عرضه می آیند و از مرحله آزمایشی خارج 
می شوند و در تعداد زیادی انسان مورداستفاده قرار می گیرند، با مضراتی 

مواجه می شویم که مجبور می شویم این داروها از بازار جمع شوند.«
مسئول آموزش کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و 
داروسازها با ابراز تردید از اینکه عناوین داروها با آنچه درون آنها 
است، یکسان باشد، اظهار داشت: »متأسفانه شاهد هستیم در بعضی از 
موارد، داروهایی که ارائه می شود، در داخلشان مواد مخدر، اعتیادآور 
و همچنین برخی مواد خطرناکی که سال ها است از داروسازی دنیا 

حذف شده اند، قرار دارد.«
سید ضیاءالدین مظهری متخصص تغذیه نیز با تصریح بر این موضوع 
که مسئله تغذیه از سوی افراد سودجو بسیار مورد سوءاستفاده قرار 
می گیرد، اظهار داشت: »این افراد هم جیب مردم را خالی می کنند و 

هم سالمتی شان را به خطر می اندازند.«
وی با ابراز تأسف از تبلیغات ماهواره ای و فرامرزی بیان داشت: 
»متأسفانه باور این افراد به این تبلیغات خیلی بیشتر از توصیه های دلسوزانه 
داخلی است و به این توجه نمی کنند که اگر این داروها چنین محاسنی 

داشت، حتی یکی از آنها وارد کشور نمی شود.«
وی بابیان اینکه در بعد الغری و چاقی، درآمدهای میلیارد دالری 
برای این داروها وجود دارد، اظهار داشت: »نکته قابل توجه این است 
که مکان افراد فروشنده اصاًل مشخص نیست. این ها یکسری موتورسوار 
و پیک هستند که این داروها را تحویل می دهند و بعد که افراد دچار 

عارضه شده اند، نمی دانند از کجا آنها را پیدا کنند.«
مظهری تصریح کرد: »در رشته پزشکی نباید از عواملی که در بدن 
عوارض جانبی ایجاد می کنند، استفاده شود، بنابراین نباید از عوامل الغر 

کننده مانند ژل و کمربند الغری و امثال آنها استفاده کنند.«
وی عنوان داشت: »حدود 60  درصد مردم آمریکا چاق هستند 
و ساالنه میلیون ها دالر صرف هزینه درمان بیماری های مربوط به آن 
می شود؛ سؤال این است که اگر این داروها کارگر بود چرا خود مردم 
آمریکا از آن استفاده نمی کنند. گذشته از این مسئله، حتی اگر این دارو 
کاماًل واقعی هم باشد، بازهم هر دارویی روی هر فردی مؤثر نیست 
و حتی آن فرد ممکن است نسبت به دارو حساسیت داشته باشد. تا 
سال 1997 یک دارو را به عنوان داروی مؤثر الغری می شناختند ولی 
بعدازآن سال مشخص شد، تأثیرات مخربی روی دریچه های قلب دارد 
اما همچنان در عطاری ها به عنوان کنترل اشتها عرضه می شود. نمونه 
دیگر کپسول افالطون است که هم به افراد الغر و هم به افراد چاق 
توصیه می شود و اثر هم دارد اما جالب است بدانید در ترکیب آنها از 

شیشه استفاده می کنند!«
مسئول آموزش کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و 
داروسازها نیز درباره راه های شناخت اصالت داروها اظهار داشت: »در 
وهله نخست باید تأکید کرد که راه اصلی درمان این است که پزشک 
دارو را تجویز کند و  از مراکز معتبر آن را تهیه کنیم. اما گذشته از آن، 
یکی از راه های شناخت معتبر بودن دارو، استفاده از مراکز اطالع رسانی 

داروها و سموم هستند که با شماره تلفن 1490 پاسخگوی مردم هستند.«

در  خطرناک  داروهای  تبلیغات 
کانال های تلگرامی

تسنیم: رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به پذیرش 500 دانشجوی طب سنتی گفت: »توسعه کمی و 
کیفی شرکت های دانش بنیان، مقدمه و زیرساخت احیای منطقی دانش طب ایرانی و داروسازی سنتی است.«

حسین رضایی زاده درباره دوره های طب سنتی اظهار کرد: »از سال 1386 که دوره دکترای تخصصی طب سنتی و از سال 1387 
که دوره دکترای تخصصی داروسازی سنتی به عنوان دو رشته تخصصی برای پزشکان و داروسازان عمومی وارد عرصه دانشگاه شد، 

چشم انداز روشنی برای احیا و ارتقای علمی این دانش به وجود آمد.«
وی ادامه داد: »بر این اساس تا کنون بیش از 15 گروه و دانشکده در دانشگاه های مختلف کشور به وجود آمده و بیش از 500 
دانشجوی دکترای تخصصی وارد این دوره ها شده یا فارغ التحصیل شده اند؛ کتاب های بسیار زیادی تصحیح، بازنویسی و تألیف شده 
و تعداد بسیار قابل توجهی مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی نیز نوشته شده و تعامل خوبی با کشورهای شرقی و اروپایی برای 

معرفی طب ایرانی به سایر کشورهای جهان برقرارشده است.«
رضایی زاده، ورود پزشکان و متخصصان و داروسازان و همگامی آنها با بخش تولید و صنعت و همچنین توسعه کمی و کیفی 
شرکت های دانش بنیان را مقدمه و زیرساخت یک حرکت بزرگ و بنیادین برای احیای منطقی دانش طب ایرانی و داروسازی سنتی 

دانست.
وی تصریح کرد: »مهم ترین نقش جشنواره، عالوه بر اطالع رسانی و فرهنگ سازی برای مردم و عالوه بر حساس کردن مسئوالن 
و سیاست گذاران و جلب توجه آنها به ظرفیت های علمی و اقتصادی نهفته در دل طب ایرانی و داروسازی سنتی به عنوان یک دانش 

بومی و ملی، آشنایی پژوهشگران این عرصه با یکدیگر و با توانمندی های داخلی مهم ترین دستاورد این جشنواره خواهد بود.«

باشگاه خبرنگاران جوان: یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: »مصرف خودسرانه از مکمل ها و قرص های ویتامینی در برخی موارد 
نه تنها مفید نیست بلکه موجب بروز عوارض مسمومیتی نیز می شود.«

الدن گیاهی در خصوص مصرف مکمل ها و ویتامین ها به صورت قرص و آمپول در افراد عادی، بیان کرد: »در یک فرد سالم بدون هیچ 
بیماری و سوءتغذیه، مصرف ویتامین نه تنها ذخیره نمی شود بلکه بدون فایده رساندن به بدن، دفع می شود. «

وی افرادی که عمل جراحی داشته اند و همچنین افراد دارای شرایط خاص را نیازمند تأمین ویتامین به جز مواد غذایی خواند و گفت: 
»ویتامین این افراد با دریافت غذایی رفع نمی شود و نیاز به مصرف مکمل های قرص و آمپول دارند که باید با دستور پزشک از این مکمل ها 

مصرف شود.«
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به اثرات زیان آور مصرف سرخود ویتامین های محلول در چربی، تصریح کرد: »مصرف 
خودسرانه آمپول ها و مکمل های ویتامین های  A، E ، D ، K )محلول در چربی( عوارض مسمومیتی داشته و در صورت کمبود این نوع 

ویتامین ها تأمین آنها فقط از طریق مواد غذایی ممکن نیست.«
وی ادامه داد: »با توجه به کمبود ویتامین D در 80 درصد جمعیت ایرانی با سنین متفاوت، تأمین آن به صرف استفاده از ماهی روغنی، 

تخم مرغ و کره امکان پذیر نبوده و باید طبق تجویز پزشک از قرص ها یا آمپول های آن برای رفع نیاز بدن استفاده کرد.«
وی مصرف گوشت، حبوبات و سبزی ها را منابع خوبی برای تأمین آهن بدن در افراد عادی مفید دانست و ادامه داد: »کمبود آهن نیز 
مانند دیگر ویتامین ها تنها با مصرف مواد غذایی ممکن نیست و مصرف سرخود آهن نیز به خصوص در آقایان به دلیل ناتوانی در دفع آهن، 

موجب تجمع آن شده و اثرات سوئی روی بدن دارند.«

8۰ درصد ایرانی ها کمبود ویتامین D دارندپذیرش ۵۰۰ دانشجوی طب سنتی

  پدیده مظفری
 

سپید: سعید جارودی، دبیر انجمن شرکت های 
صنعت پخش ایران در خصوص سومین کنفرانس 
صنعت پخش و تاثیر آن در افزایش سطح سالمت 
جامعه عنوان کرد: »متاسفانه در کشور ما قانون 
مستقل برای صنعت و نظام توزیع در کشور و 
جود ندارد و این امر صنعت گران ما را دچار 

مشکل کرده است.«
دبیر انجمن شرکت های صنعت پخش ایران 
در  ایران  پخش  شرکت های  اینکه  به  اشاره  با 
حوزه های مختلف دارو، غذا، آرایشی و بهداشتی 
و غیره در سرتاسر کشور به مردم خدمات ارائه 
می دهد، افزود: »در این زمینه شرکت های پخش 
کمک های زیادی به دولت کرده و خواهد کرد 

تا کشور دچار مشکلی در این زمینه نشود.«
توسط  که  کاالها  »قیمت  گفت:  جارودی، 
سرتاسر  در  می شود  توزیع  پخش  شرکت های 
کشور ثابت است و با این امر به دولت در تنظیم 

بازار کمک می کنیم.«
دبیر انجمن شرکت های صنعت پخش ایران 
در پایان گفت: »برای نمونه ویزیتوری که برای 
بازایابی و فروش به داروخانه یا فروشگاه مراجعه 
به  که  الکترونیکی  دستگاه  با  راحتی  به  می کند 
همراه دارد موجودی انبار را می گیرد و به صورت 

آنالین کارش را انجام می دهد.«

تحوالت شگرفی در حوزه صنعت رخ 
داده است

رئیس هیات مدیره شرکت پخش پگاه نیز در این 
خصوص عنوان کرد: »خوشبختانه در خصوص 
در  شگرفی  تحوالت  شده  انجام  نوآوری های 
حوزه صنعت انجام شده به طوریکه در زمینه های 
مدیریت تامین و لجستیک، مدیریت فروش و 
ارزیابی و غیره صنعت کم کم از روش سنتی خارج 
و به سمت صنعتی درحال پیشرفت است. از بُعد 
سالمت نیز صنعت پخش و توزیع، می تواند به 
بهبود عملکرد صنایع تولیدی در حوزه بهداشت 
و درمان از جمله توزیع دارو و تجهیزات ختم 
شود و مشکالت این حوزه را نیز برطرف کند.«
محمد اسماعیل قدس درباره شعار تن سالم و 
دل خوش و اهمیت سالمت واقعی محصوالت 
گفت: »بخشی از موضوع این است که آیا کاالی 
این  دیگر  بخشی  خیر.  یا  می کنیم  تولید  سالم 
تولید،  استانداردهای  اولیه،  مواد  آیا  که  است 

نحوه  قرنطینه،  آزمایشگاه،  فرمول های ساخت، 
نگهداری، رسیدن تا دست مصرف کننده و غیره را 
هم رعایت می کنیم یا خیر. واقعیت این است که 
ما همه تالش خود را می کنیم تا کاالی مضر در 
جامعه یافت نشود. وقتی روی کاال، میزان نمک 
یعنی وزارت  نوشته می شود،  و شکر و چربی 
بهداشت در حال آموزش فرهنگی مردم است. 
مردم باید از خرید برندهای نامعتبر دوری کنند 
و یاد بگیرند که فرمول تغذیه روی محصوالت 
را هم بخوانند. ما همه ضوابط را رعایت می کنیم، 
اما اختیار انتخاب مصرف با خریدار کاال است.«
قدس در پایان به محورهای مورد بحث در 
کرد  اشاره  نیز  پخش  کنفرانس صنعت  سومین 
و افزود: »مدیریت تامین و لجستیک، مدیریت 
در  آن  نقش  و  ارزیابی، محیط کالن  و  فروش 
نظام پخش و توزیع و مقایسه نظام توزیع سنتی 
و نوین از جنبه های مختلف، از دیگر موضوعات 

مطرح شده  در این کنفرانس خواهد بود.«

عضویت 67۰ شرکت در انجمن صنعت 
ایران

پخش  صنعت  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
»فلسفه  کرد:  عنوان  زمینه  این  در  هم  ایران 
پخش  صنعت  شرکت های  انجمن  وجودی 
اقتصاد  وزارت  با  روبرویی  ازمشکالت  ایران 
کد  ثبت  با  رابطه  در   1374 سال  در  دارایی  و 
اقتصادی مشتریان در برگه فاکتورهای شرکت های 

پخش، شکل گرفت.«
به  مراجعه  با  دارایی  »مامورین  افزود:  وی 
آنها  برای  مالیاتی سنگینی  برگه های  شرکت ها، 
صادر کردند. همچنین مدیران عامل 13 شرکت 
پخش بزرگ کشور در یک تصمیم متفقا به وزارت 
دارایی مراجعه و با تعامل با معاونت وزیر وقت، 
موفق به رفع مشکل مالیاتی به وجود آمده شدند.«
»این موفقیت  مصطفی خدایی تصریح کرد: 
باعث شد مدیران شرکت های پخش به فکر ایجاد 
این تشکل بیفتند که در سال 1378 این امر تحقق 
انجمن  این  عضو  شرکت   670 اکنون  و  یافت 
هستند که یکی از تشکل های بزرگ کشور است.«
وی گفت: »طی دو کنفرانس قبلی سعی انجمن 
در شناساندن صنعت پخش به مسئولین نهادهای 
دولتی بود که با همکاری سازمان غذا و داروی 
در کمیسیون ماده 20 سازمان غذا و دارو دارای 
نماینده دائمی و در هیات نمایندگان اتاق ایران 
دارای نماینده ثابت هستیم و با همکاری معاونت 

اقتصادی وزارت صنعت معدن تجارت در صدد 
تدوین الیحه قانونی خاص صنعت پخش هستیم.«

با  درون سازمانی  تعامل  »در  افزود:  خدایی 
ایجاد 9 کمیته تخصصی در زمینه هایی همچون 
شعب  مالی،  حقوقی،  آموزش،  انسانی،  منابع 
و  غذایی  دارویی،  توسعه،  و  تحقیق  انجمن، 
نسبت  اطالعات،  فن آوری  بهداشتی،  آرایشی 
الزم  اقدامات  و  اعضاء  اطالعات  به روزرسانی 
از حقوق  دفاع  و  دولتی  نهادهای  با  تعامل  در 
اعضا، جلسات متعددی برگزار می شود. همچنین 
این انجمن با ایجاد 14 شعبه در مراکز استان ها و 
انتشار فصلنامه صنعت پخش و ایجاد سامانه پایگاه 
الکترونیکی در توسعه این صنعت کوشا هستند.«

رفتار مصرف کننده در حال تغییر است 
علمی  هیئت  عضو  محمدیان  محمود 
این خصوص  در  نیز  طباطبایی  دانشگاه عالمه 
گفت: »صنعت پخش ایران در فضای پیش رو 
اگر  و  بزند  عمیق شیرجه  در جایی  می خواهد 
آماده نباشد، قافیه را به دیگران می بازد. ما نباید 
آنقدر جوگیر عملیات شویم که فضای کلی را 

نبینیم و تحلیل نکنیم.«
وی به چالش های پیش روی صنعت پرداخت 
افزود: »پخش، عملیاتی سخت، توان فرسا و  و 
نیازمند برنامه ریزی است که در فضای پیش رو 

سخت تر هم می شود.«
محمدیان اظهار کرد: »رفتار مصرف کننده ما 
در حال تغییر است. کم کم مردم روش های قدیم 
خود را کنار می گذارند و خود را با روش های 
تازه همراه می کنند، یعنی به جای رفتن به سمت 

کاال، کاری می کنند کاال سمت آنها بیاید.«
شرکت های  در  دانش  ارتقای  نقش  به  وی 
صنعت پخش اشاره و خاطرنشان کرد: »تحقق 
این مهم در ارتقای سطح دانش مدیران و پیشرفت 

این شرکت ها بسیار تاثیرگذار است.«
باالبردن  با  »می بایست  داد:  ادامه  محمدیان 
سطح دانش شرکت های پخش برای خروج از 
فعالیت سنتی آنها کالس های آموزشی بیزینس 
و ویزیتوری برگزار شود که یکی از این راه ها 

برگزاری کنفرانس های این چنینی است.«
وی در پایان به چالش منابع نیروی انسانی هم 
اشاره کرد و گفت: »متاسفانه نگاه ها به شرکت های 
پخش منفی است و باید کلیه دستگاه ها همچون 
این  در  مختلف  بیمه ها و شرکت های  بانک ها، 
عرضه با صنعت پخش همکاری کنند تا شاهد 

پیشرفت و ارتقای این شرکت ها و ارائه خدمات 
بهتر به مردم باشیم.«

خدمات رسانی صنایع تولیدی بی بدیل 
است

حسین همتی مدیرعامل پخش پرآور پخش 
»صنعت  کرد:  اظهار  زمینه  این  در  هم  سپاهان 
توزیع و پخش که در کشور رسالت بزرگی را 
به دوش دارد، می تواند با کمک های عمدتا غیر 
مالی دولت، اشکاالت موجود در این صنعت را 
برطرف کرده و به عنوان یکی از منابع کشور که 
نقش عمده ای در موضوعات مختلف و از جمله 

اشتغال دارد توجه ویژه ای کند.«
وی با بیان اینکه می توان از ظرفیت های موجود 
در آن بهره برداری کرد، گفت: »همچنین می توان 
از پتانسیل بخش های صادراتی در تمامی حوزه ها 
و از جمله ظرفیت های موجود در صنعت پخش 

استفاده کرد.«
همتی افزود: »بدیهی است که هرگونه حرکت 
همه  از  استفاده  و  کارگروهی  مدد  به  سازنده 

ظرفیت های موجود امکان پذیر خواهد بود.«
در  سپاهان  پخش  پرآور  پخش  مدیرعامل 
خدمت رسانی  و  »کمک دهی  کرد:  عنوان  پایان 
توزیع  و  تولید  جذب  برای  تولیدی  صنایع  به 
بنا به آنچه در ماهیت این صنعت است، خود 

خدمت بی بدیل است.«
همایش  دبیراجرایی  هاشمی،  سیدابراهیم 
سومین کنفرانس صنعت پخش ایران نیز اظهار 
پخش  صنعت  نقش  اهمیت  به  توجه  »با  کرد: 
کنفرانس  سومین  مصرف،  تا  تولید  فرآیند  در 
با هدف استفاده از تجربیات اساتید خارجی و 
داخلی با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در 

این صنعت برگزار می شود.«
وی افزود: »کوچکترین اشتباه در شرکت های 
توزیع پخش مستقیما با سالمت مردم در ارتباط 
است و باعث صدمات زیادی در کشور خواهد 
شد. فعالیت حوزه صنعت پخش بسیار گسترده و 
کار پیچیده ای است و مستقیما با اقالم و کاالهای 
سالمت محور سر و کار دارد و تاثیر مستقیمی بر 
سالمت تغذیه جامعه دارد.« عضو هیئت مدیره 
انجمن شرکت های صنعت پخش ایران در پایان 
کنفرانس ها،  این  برگزاری  با  است  »امید  گفت: 
بستر مناسبی برای بهبود فضای علمی و اجرایی 
شرکت های پخش فراهم شده و نقش بی بدیل این 

صنعت در ارتقای سالمت جامعه مشخص شود.«

سومینکنفرانسصنعتپخشوتاثیرآندرافزایشسطحسالمتجامعهمهرماهبرگزارمیشود

به سوی علمی تر شدن صنعت پخش
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کاخ سفید گزارش جدید 
مخالفان برجام را رد کرد

کاخ سفید با انتشار بیانیه ای در واکنش به گزارش 
ادعایی یک اندیشکده آمریکایی درخصوص 
معافیت های برجامی ایران، این ادعاها را به طور 
قوی رد کرد و نویسندگان گزارش را به شدت 
مورد سرزنش قرار داد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، کاخ سفید در واکنش به ادعاهای جدید 
موسسه علوم و امنیت بین الملل مبنی بر این که 
قدرت های جهانی پس از اجرای برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( درباره رویه دست کم دو 
آیتم برجام با ایران توافقاتی محرمانه انجام داده اند، 
بیانیه ای منتشر و در آن اعالم کرد: »هیچ معافیتی 
درخصوص اجرای مفاد برجام به ایران داده نشده 
و این توافق به همان شکل تعیین شده اش در 
حال اجرا است.« دیوید آلبرایت، رئیس موسسه 
علوم و امنیت بین الملل، در گزارش خود مدعی 
شده که کمیسیون مشترک که وظیفه رسیدگی 
به روند اجرای برجام را دارد و متشکل از تمام 
اعضای مذاکره کننده است، به  طور رسمی به ایران 
اجازه داده تا فراتر از 300 کیلوگرم تعیین شده 
در برجام، اورانیوم با غنای پایین، یعنی تا غنای 
 3/5درصد ذخیره کند. هرچند آلبرایت مشخص 
نکرده که ایران طبق این معافیت جدید چه اندازه 
اورانیوم با غنای پایین را می تواند بیش از سقف 
تعیین شده در برجام نگهداری کند. کاخ سفید 
در بیانیه خود ضمن محکوم کردن نویسندگان 
این گزارش آورده است: »این ادعاها کامال غلط 
است، از جمله این ادعا که ما روز اجرا را پیش 
از آن که ایران به تعهدات خود در ارتباط با برنامه 
هسته ای اش عمل کند جلو انداختیم. به خصوص 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرده است 
که ایران، مواد هسته ای حساس را که بر اساس 
برجام مجاز نیست در اختیار ندارد. در نتیجه 
اجرای تعهدات برجام از سوی ایران، این کشور 
حداقل یک سال از کسب مواد شکافت پذیر 
برای ساختن یک بمب فاصله دارد درحالی که تا 
پیش از اجرای برجام فقط چند ماه از آن فاصله 
داشت.« کاخ سفید همچنین آورده است که پیش 
از این هم شاهد تالش منتقدان برای تضعیف 
این توافق با اطالعات نادرست و تحریف آن 
بوده است، اما برجام توافقی موثر بوده است. 
یک مقام دولت آمریکا که خواست نامش فاش 
نشود در واکنش به این گزارش گفت: »آمریکا و 
هم پیمانان آن به ایران اجازه نداده اند و نخواهند 
داد تا از تعهداتش بر اساس برجام طفره رود. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تایید کرده است 
که ایران تمام تعهداتش را همان گونه که باید تا 
روز اجرای برجام انجام می داد، اجرایی کرده 
است. هر اعالم نظر دیگری غیر از این کامال 
غلط است.« سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا نیز در واکنش به این گزارش تاکید کرد 
که هیچ معافیتی به تهران داده نشده و این کشور 
به تمام تعهدات خود طبق توافق هسته ای پایبند 
بوده است. جان کربی گفت: »ما در ماه مارس 
به این موضوع پاسخ دادیم. من تاریخ دقیق را 
نمی دانم اما به طور شفاف در آن زمان صحبت 
کردیم. من آن زمان از این تریبون اعالم کردم 
که آنها از محدوده تولیدی خود عبور کرده اند 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی این موضوع را 
متوقف کرد و ایران نیز به سرعت به این موضوع 

رسیدگی کرد.«

تک تک ما باید شجاع باشیم
سیدحسن خمینی در مراسم اختتامیه اولین اردوی آموزشی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی که در پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی برگزار شد، با اشاره به عنصر »شجاعت« 
به عنوان یکی از نقاط تمایز میان انسان ها، یادآور شد: »روزی که مبارزه امام آغاز شد حتی بحث نام 
و شهرت هم مطرح نبود و کسی نمی دانست که این عظمت امروز برای امام ایجاد می شود؛ ریشه 
اینگونه رفتار کردن وسعت روح و جان و شجاعت است.« یادگار امام )ره(تصریح کرد: »فراموش 
نکنیم که شجاعت به معنای »تهّور« و اینکه هرکس هرچه گفت ما با آن مخالفت کنیم، 
نیست؛ بنابراین، شجاعت به شرطی باعث سعادت می شود که توام با اندیشه و خرد 
باشد.« وی افزود: »ایستادن در مقابل ظلم و تحمیل در دنیای استکباری، به شرطی 
ممکن است که تک تک ما شجاع باشیم، چرا که از افراد ترسو ملت شجاع زاییده 

نمی شود و ملت شجاع مولود تک تک افراد شجاع است.«

دفاع انگلیسی از حضور در تلویزیون ایران
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس، در اظهاراتی از حضور خود مقابل تلویزیون ایران در سال های 
2009 تا 2012 میالدی دفاع کرد. کوربین در رابطه با حضورش در تلویزیون پرس تی وی بابت مبالغی 
دریافت کرده به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت:»من در دیگر برنامه های کشورهای دیگر نیز 
شرکت کرده ام و این حضور صرفا برای مطرح کردن برخی مسائل بویژه مسائل انسانی بوده است و این 
مسئله مختص ایران نیست. مبالغی نیز که بابت این گفت وگوها دریافت کرده ام همگی صرف مخارج 
حوزه انتخاباتی من شده است.« کوربین در سال 2012 میالدی در یکی از برنامه های 
پرس تی وی حاضر شده و از سیاست های آمریکا به ویژه کشتن اسامه بن الدن، رهبر 
پیشین القاعده، به جای محاکمه او به شدت انتقاد کرده بود. رهبر حزب کارگر 
انگلیس همچنین به خاطر اینکه گروه های حماس و حزب اهلل را »دوست« خوانده 

بود، نیز به شدت مورد انتقاد گروه های مخالف خود در بریتانیا قرار دارد.

گزارش 400 صفحه ای عربستان علیه ایران
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز در بازدید از شبکه والیت گفت: 
»احمد شهید در آخرین گزارش حقوق بشری خود دروغ هایی علیه ایران منعکس کرده که 
قرار است در روزهای آینده در پارلمان اروپا مطرح شود و حکمی برای ایران صادر شود 
و به واسطه آن مبادالت تجاری کشورهای غربی با ایران قطع شود. عربستان و منافقین 
هم در ده ها صفحه و ۴00 بند مطالبی علیه ایران تهیه کردند که می خواهند به اتحادیه اروپا 
دهند که آقای روحانی و ظریف باید در مقابل این توطئه افشاگری کنند.« وی با 
بیان اینکه »ایران امروز اعالم کرده است که با اتحادیه اروپا می تواند وارد مذاکره 
شود و با آنها گفتگو کند اما برخی ها در فضای رسانه ای علیه ایران فضاسازی 
می کنند که ما می خواهیم آنها را فریب دهیم«، افزود: »گفت وگو به جای 

بمب و مناظره به جای سالح های شیمیایی درخواست ایران است.«

خبرسازان

نمازجمعه
دولت گام های موثری در 

برخورد با فیش های حقوقی 
برداشت

آیت اهلل موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت 
مبارز، در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران ضمن 
تشکر از دولت به خاطر برخورد با فیش های حقوقی 
نجومی گفت: »گام های موثری در این زمینه برداشته 
شده است؛ به خصوص اینکه رئیس جمهور تاکید 
کردند نباید ذی نفعان در تعیین حقوق ها و درآمدهای 
خود، عامل باشند.« وی با اشاره به اقدام دولت به 
منظور تعیین سقف 10 میلیون تومان برای دریافتی ها 
و حقوق ها گفت: »در مواردی نیز به گمانم سقف 
13 یا 17 میلیون تعیین شده است که گام خوبی 
است و باید ادامه پیدا کند.« وی با اشاره به اینکه 
»گاهی متأسفانه گفته می شود حقوق ها طبق قانون 
بوده است و من از این حرف تعجب می کنم«، گفت: 
»اگر واقعا کار قانونی اتفاق افتاده است؛ چرا مسئولین 
مربوطه عذرخواهی می کنند؟ چون برای انجام کار 
قانونی نیاز به عذرخواهی وجود ندارد.« امام جمعه 
تهران با اشاره به اینکه »در موضوع فیش های حقوقی 
نجومی، آقای نوبخت، وزیر دادگستری و شخص 
رئیس جمهور عذرخواهی کرده اند«، خاطرنشان کرد: 
»عذرخواهی مسئوالن نشان می دهد، کاری که انجام 
شده؛ غیرقانونی بوده و حداقل وجه شرعی ندارد.« 
موحدی کرمانی با تاکید بر اینکه »باید به طور جدی 
موضوع فیش های حقوقی نجومی پیگیری شود«، 
افزود: »آیا آقایانی که دریافت های کالن داشته اند 
نمی دانستند پایه نظام اسالمی بر عدل و انصاف 
مستقر است؟ و اگر می دانستند، چرا این حقوق ها 
را دریافت کرده اند و در صورتی که نمی دانستند 
پس شایستگی و لیاقت مسئولیت در نظام اسالمی 
را ندارند.« وی به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با 
رئیس جمهور و هیئت دولت اشاره کرد و گفت: »مقام 
معظم رهبری در این دیدار به موضوع رسیدگی به 

فیش های حقوقی نجومی تاکید کردند.« 

حادثه منا را فراموش نمی کنیم
موحدی کرمانی در خطبه های اول نماز جمعه این 
هفته تهران ضمن تبریک به مناسبت آغاز ماه ذی الحجه 
با ابراز تاسف از اینکه »حرمین شریفین اسیر دست 
وهابی های کثیف است«، تصریح کرد: »اگر عمل 
حج آنطور که خدا خواسته است، انجام شود؛ به 
طور یقین مسلمین نباید مشکلی داشته باشند. اما 
آل سعود یعنی عمال مزدور آمریکا نمی گذارند 
مسلمین از حج بهره بگیرند.« وی خاطرنشان کرد: 
»از باالترین توطئه های حاکمیت ننگین عربستان این 
است که اجازه نمی دهند مسلمین از امنیت بودن در 
کنار خانه خدا بهره مند شوند، امنیتی که قرآن آن را 
تصریح کرده است.« وی با تاکید بر اینکه »حادثه 
دلخراش و ننگین منا را هیچ گاه فراموش نکرده و 
نخواهیم کرد«، گفت: »صاحب نظران می گویند اگر 
حتی هلی کوپترها باالی سر حجاج پرواز کرده و 
برای آنها آب می پاشیدند عده زیادی زنده می ماندند 
اما دولت آل سعود جنایت را به حد اعال رساند و 

از این کار خودداری کرد.

فتنه می تواند یکتاپرست را 
گوساله پرست کند

امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به اینکه 
»دهه اول ذی الحجه یادآور شکست یاران حضرت 
موسی )ع( در یک امتحان سخت بود«، توضیح داد: 
»یاران حضرت موسی )ع( که یکتاپرست شده 
بودند در یک امتحان سخت گوساله پرست شدند 
که خداوند از این جریان به نام فتنه یاد کردند و این 
موضوع نشان می دهد که قدرت فتنه بسیار باالست 
و می تواند یکتاپرست را گوساله پرست کند و در 
همین راستا است که مقام معظم رهبری تا این اندازه 

نسبت به فتنه و حادثه فتنه 88 تذکر می دهند.«

گزارش سیاسی روز

محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری 
انتخاباتی اصالح طلبان، طی سخنانی در نشست 
اسالمی  انجمن  نمایندگان  شورای  سراسری 
مدرسین دانشگاه ها با اشاره به انتخابات اردیبهشت 
96 تأکید کرد: » انتخابات شوراها به اندازه انتخابات 
ریاست جمهوری برای ما اهمیت دارد. ما باید همان 
مسیری که در اسفند 9۴ طی کردیم، ادامه دهیم. 
در سال 92 یک فضای ناامیدی وجود داشت اما 
ما موفق شدیم و اتفاق خوبی افتاد و در سال 9۴ 
ما در شرایط بهتری موفق شدیم و توانستیم به 
خیال خام بستن پرونده اصالحات پایان دهیم.« او 
با تأکید بر اینکه »ما باید انسجام خود حفظ کنیم«، 
گفت: »خواهش من از درون جبهه اصالحات این 
است که قدر انسجام را بدانند. ما اگر دچار غرور 
و خودبزرگ بینی شویم، گرفتار خواهیم شد. من 
انتقادات احزاب اصالح طلب را می پذیرم و معتقدم 
عملکرد شورای عالی سیاست گذاری باید نقد شده و 
اشکاالت آن برطرف شود. اما باید بپذیریم که فقط 
یک شورا و یک مرکز فرماندهی داشته باشیم. یادمان 
نرود سال 90 در انتخابات مجلس چه جایگاهی 
داشتیم. یادمان نرود سال 8۴ چه اتفاقی افتاد. برای 
حفظ انسجام هم باید آستانه تحمل خود را افزایش 
دهیم. در مقطع فعلی حرکت جبهه ای الزم است و 
همه باید در این مسیر گام برداریم. ما اگر خوب 
عمل کنیم مردم هم با ما خواهند بود؛ زیرا معتقدم 
اکثر مردم گفتمان اصالحات را پذیرفته اند.« رئیس 
فراکسیون امید در ادامه سخنرانی خود با بیان اینکه 
ما  برخی وزرا توسط دوستان  استیضاح  »بحث 
به حق مطرح است«، گفت: »چرا برخی مدیران 
که به بهانه وجود مجلس نهم در ابتدای دولت 
سرکار آمدند، تغییر نکردند؟ چه تالشی برای تغییر 
فضای امنیتی دانشگاه ها انجام شده است؟ موضع 
ما این است که هر گروه دانشجویی باید برای 
فعالیت میدان داشته باشد. نباید فضا برای یک 
طرف بسته شده و طرف دیگر کامال آزاد باشد. 
وزارت علوم پاسخ دهد چرا به درخواست برای 
تأسیس اتحادیه انجمن های اسالمی پاسخ نمی دهند. 
البته اصالحاتی در درون دانشگاه ها انجام شده؛ اما 

این اصالحات، کافی نیست. من معتقدم دانشجو 
باید در دانشگاه آزاد باشد تا حرف و نظر خود 
را بیان کند.« نماینده مردم تهران همچنین خاطر 
نشان کرد: »ببینید در زمینه کنسرت ها چه جریانی 
را به راه انداختند. مبنا باید مر قانون باشد و همه 
دستگاه ها مر قانون را اجرا کنند. با  چه اختیاری 
اجازه نمی دهند کنسرت در یک شهر برگزار شود.« 
او گفت: »اگر دولت عمل کند بهتر از این است 
که مجلس از اختیارات قانونی خود استفاده کند. 
ما همواره نقطه نظرات خود را دوستانه به وزرا 
منتقل می کنیم، صبر هم داریم اما انتظار عمل از 

سوی دولت هم داریم.«

گفتمان مجلس، شورای نگهبان ترسی 
است

محمدعلی وکیلی، نماینده تهران، 
هم در این نشست گفت: »در جلسه 
مشترک هیئت رئیسه و شورای نگهبان 
هم این مسئله را به آیت اهلل جنتی 
مجلس  بر  حاکم  گفتمان  که  چرا  کردم  عرض 
گفتمان  بلکه  نیست  خداترسی  گفتمان 
شورای نگهبان ترسی است و با این گفتمان نمی شود 
دست نلرزد و زبان لکنت نداشته باشد.« او در 

ادامه افزود:  »بعضی به دنبال واتیکانیزه کردن کشور 
هستند و به عنوان مثال بحث هایی که درباره مشهد 
اما  است  مشهد  کردن  واتیکانیزه  برای  می شود 
دوستان توجه نمی کنند که واتیکانیزه کردن مقدمه 

سکوالر شدن است.« 

قانون اساسی نیاز به اصالح دارد
محمد جواد فتحی، دیگر نماینده تهران، 
هم با اشاره به اینکه »قانون اساسی نیاز 
به اصالح دارد«، گفت: »باید بگویم 
ماادراک المجلس! من سی و چند سال 
قبل وارد دانشگاه شدم و دانشجوی حقوق بودم و 
همیشه فرض ما این بوده که قانونگذار حکیم است؛ 
اما واقعیت این است که اینطور نیست.« او گفت: 
»نمایندگان همچون دیگر اقشار جامعه می توانند به 
این قانون انتقاد داشته باشند؛ چرا که به هر حال قانون 
اساسی وحی منزل نیست. قانون اساسی نیاز به اصالح 
دارد، به خصوص در مسائل مربوط به قوه قضاییه و 
قسمتی از ایرادهایی که امروز در قوه قضاییه است، 
همه ناشی از قانون اساسی است.« بعد از فتحی، 
موسوی به نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها سخنرانی 
کرد و گفت: »بسیاری مسائل که آقای فتحی مطرح 

کردند، دغدغه های مقام معظم رهبری است.« 

هنوز برخی دفاتر ما تعطیل است
انجمن  دبیرکل  رهامی،  محسن 
اسالمی مدرسین دانشگاه ها، نیز در 
سخنرانی افتتاحیه این نشست با بیان 
اینکه »انجمن اسالمی مدرسین هم 
یک تشکل دانشگاهی و هم یک حزب سیاسی 
است که از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت 
گرفته است«، گفت: »در اثر فشارهای هشت سال 
حاکمیت قبلی در بسیاری از مناطق، دفاتر تشکیالتی 
ما تعطیل شده بود هنوز هم برخی دفاتر ما تعطیل 
است؛ دانشگاه تهران همچنان دفتر ما را تحویل 

نداده است.« 
دفاتر خود  کردن  فعال  دنبال  »ما  رهامی گفت: 
هستیم و با برگزاری جلسه در استان های مختلف 
مقدمات فعال شدن دفاتر خود را آماده کرده ایم. 
اکنون دفاتر ما در اراک، قم و اصفهان راه اندازی 
شده است و انجمن اسالمی، مدرسین دانشگاه ها 
در حال بازسازی خود است.« وی با تأکید بر اینکه 
»باید برای انتخابات 96 هم فعالیت جدی داشته 
باشیم«، از اعضای استانی این تشکل خواست که 
نقش ریش سفیدی را برای ایجاد هماهنگی میان 

نیروهای اصالح طلب فراهم کنند.

چهره های جدید در شورای مرکزی 
انجمن مدرسین

در نشست شورای مرکزی انجمن مدرسین دانشگاه ها 
محمود صادقی، محمدجواد اطاعت و داود سلیمانی 
به عنوان سه عضو جدید به شورای مرکزی اضافه شدند. 
لیست افراد شورای مرکزی که به مدت دو سال 
در این تشکل انتخاب شده اند عبارتند از: محسن 
حبیبی،  نجفقلی  حاضری،  علی محمد  رهامی، 
غالمرضا ظریفیان، محمود صادقی، داود سلیمانی، 
ولی اهلل شجاع پوریان، جواد اطاعت،ابراهیم شیخ، 
رکن الدین افتخاری، حاتمی، دکتر فرجی ها، دکتر 
حاجی هاشمی،  دکتر  خانم  )خوارزمی(،  کاویانی 
درویش  فرهاد  هم  علی البدل  اعضای  کوهی. 
)دانشگاه قزوین( . دکتر فاضل نیا )دانشگاه سیستان 

و بلوچستان( است.

هشدار عارف به دولت: صبر ما حدی دارد
 رئیس فراکسیون امید با انتقاد از شرایط حوزه هایی چون دانشگاه و کنسرت ها

 از احتمال استیضاح برخی وزرا سخن گفت

وزیر کشور درباره پرونده »امالک نجومی« و واگذاری امالک گران قیمت 
به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور 
و رییس سازمان  شهرداری ها برای بررسی این پرونده خبر داد. عبدالرضا 
رحمانی فضلی دراین باره به خبرگزاری ایسنا گفت: »درباره این موضوع 
سازمان بازرسی بررسی هایی انجام داده و به گزارش های اولیه ای رسیده 
و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده تا شهرداری پاسخ دهد.« 
وی اضافه کرد: »شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد 
درباره این گزارش ها پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده 
یا خیر؟« وزیر کشور با بیان اینکه »موافق اشد برخورد با مفاسد هستم 
و معتقدم نباید در  موضوع فساد به خصوص از بیت المال کوتاهی 
کرد«، تصریح کرد: »در خصوص فیش های نجومی نیز موضع بنده 
همین بود.« وی  با اشاره به اینکه »موضوع اخیر نیز حتما باید پیگیری 
شود«، گفت: »بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رییس سازمان 
شهرداری ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پرونده ها 
را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته 
باشد اقدام می کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده 

قطعا باید شفاف سازی شود.«

21 امضاء برای تحقیق وتفحص از شهرداری
علی اصغریوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت که درخواست 
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مورد نحوه واگذاری امالک 
توسط 21 نفر از نمایندگان به شرح زیر امضا شده است: محمود صادقی، 
محمدرضا نجفی، سیدفرید موسوی، فاطمه سعیدی، فریده اوالدقباد، 
محمدجواد فتحی، احمد مازنی، طیبه سیاوشی، پروانه سلحشوری، 

سهیال جلودارزاده، فاطمه ذوالقدر، بادامچی، مصطفی کواکبیان، غالمرضا 
حیدری و هاشم زایی نمایندگان تهران، عبدالکریم حسین زاده نماینده 
نقده، سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین، یارمحمدی نماینده زاهدان، 
امینی فرد نماینده ایران شهر، اکبری نماینده شیراز و کاظمی نماینده مالیر.  

واکنش توکلی
احمد توکلی، فعال سیاسی اصولگرا و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد 
»دیده بان شفافیت و عدالت«، نیز در واکنش به خبر واگذاری زمین در 
شهرداری تهران عنوان کرد: »دعاوی منتشرشده باید بدون اتالف وقت 
بررسی و درستی یا نادرستی اتهامات به سرعت آشکار شود.   سازمان 
مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بنابر وظیفه ذاتی خویش موضوع 
را در دستور کار خود قرار داده است و نیازمند یاری مردم خوب تهران 
است تا اطالعات و اسناد خود را دراین باره به دیده بان برسانند. انشاءاهلل 
این نهاد متعلق به مردم با سرعت و دقت وظیفه دینی و ملی خود در 

شفاف شدن امورشهرداری ادامه خواهد داد. به همین خاطر تا اینجا، 
دیده بان از نامه شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران به مقامات 
قضایی و درخواست رسیدگی استقبال می کند. مردم محق هستند بدانند 

عوارضی که می دهند، چگونه خرج می شود.«

حمایت صداوسیما از قالیباف
درحالیکه انتشار اخبار واگذاری امالک به افراد خاص توسط شهرداری 
تهران، قالیباف را در بدترین دوران زندگی سیاسی خود قرار داده، 
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت: »صداوسیما در بخش های خبری 
خود با رویکردی حمایتی این موضوع را کم اهمیت تلقی کرد و 
تنها به انتشار خبر نامه قالیباف به دادستان کل کشور اکتفا کرد.« 
بنابراین گزارش، شبکه خبر صداوسیما در برنامه خبری »ویژه ها« 
در رفتاری دوگانه در خبری در مورد »واگذاری امالک مرغوب 
به افراد خاص توسط شهرداری تهران«، بار دیگر پروژه تخریب 
دولت را ادامه داد. اقدام تعجب برانگیز صداوسیما البته به حمایت 
از شهردار اصولگرا و ناچیز نشان دادن تخلف واگذاری امالک ختم 
نشد؛ در ادامه این بخش با خبری که ارتباطی به تخلف شهرداری 
نداشت، موضوع فیش های حقوقی نامتعارف را پیش کشید و با 
این تاکید که اکنون نباید اجازه دهیم ماجرای »فیش های نجومی« 
فراموش شود، هرگونه اقدام  در برخورد با این موضوع را تحقیر 
کرد. این درحالی است که به گفته محسن سرخو )عضو شورای 
شهر تهران(، »در ردیف های 131 و 132 لیست اسامی کارکنان 
شهرداری عضو این تعاونی، نام دو تن از خبرنگاران صداوسیما 

نیز به چشم می خورد.«

دولت و مجلس وارد ماجرای تخلفات شهرداری تهران شدند

دستور وزیر کشور برای رسیدگی به پرونده امالک نجومی
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  سردار سرتیپ تقی مهری، رئیس پلیس راهور 
ناجا گفت: »در 1۰ روز ابتدایی شهریور امسال 
۲۰۰۰ نفر در جاده ها مجروح شدند که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته 5 درصد کاهش یافت 
و در همین مدت نیز 18۰ نفر جان باختند که این 
آمار نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
کاهش ۲ درصدی داشته است. حدود 5۰۰۰ نیرو 
با 8۰۰ دستگاه خودرو از سایر بخش ها به کمک 
پلیس راه و پلیس ترافیک شهری در شهریورماه 
آمده اند و هرقدر به روزهای پایان شهریور نزدیک 

می شویم حجم مسافرت ها افزایش می یابد.«

 اصغر باقری، سرپرست بهزیستی تهران گفت: 
»از ابتدای سال تاکنون 3۲6 فرزند به خانواده ها 
واگذارشده و 1۰۰۰ نفر پشت نوبت وجود دارند. 
3 هزار و 4۰۰ کودک در مراکز شبه خانواده 
حمایت می شوند و 57 هزار و 798 کودک در 
مهدها هستند. 46 مرکز غیردولتی شبه خانواده 
وجود دارد اما چون شیرخوارگان کمتر از ۲ سال را 
نمی توانیم به مراکز غیردولتی بدهیم آن ها را به 
خانواده ها واگذار می کنیم. در حال حاضر 344 
فرزند شیرخوار در سطح مراکز نگهداری تهران 
بد  یا  بی سرپرست  کودکان  تولیت  داریم.   
سرپرست به سازمان داده شده که در حال حاضر 

36۰۰ کودک هم فاقد خانواده اند.«
محیط زیست  کمیته  رئیس  حقانی،  محمد   
شورای شهر تهران تفکیک زباله را یکی از راه های 
افزایش درآمدهای پایدار شهری دانست و گفت: 
»تفکیک زباله از مبدأ به جز افزایش درآمدهای 
پایدار شهری منجر به کارآفرینی هم می شود. 
روزانه حدود 7 هزار تن زباله از مناطق ۲۲ گانه سطح 
شهر جمع آوری می شود. روزانه برای جمع آوری، 
تفکیک، پردازش و دفع زباله هزینه های بسیاری 
صرف می شود که این هزینه ها با تفکیک زباله 
کاهش می یابد که در این صورت شاهد افزایش 
درآمدهای پایدار شهری خواهیم بود. اجرای 
صحیح الگوی مصرف با تفکیک زباله از مبدأ که 

منجر به کاهش میزان زباله های شهر می شود.  «
سازمان  رئیس  بندپی،  محسنی  انوشیروان   
بهزیستی گفت: »۲ هزار و 8۰۰ زن و یک هزار و 
44۰ مرد که قصد خودکشی داشتند، پس از مشاوره 
با کارشناسان بهزیستی از این امر منصرف شدند. 
امور  در  اختصاصی  نهادی  بهزیستی  سازمان 
مختلف پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی است. کار در مرکز اورژانس اجتماعی 
1۲3 ارزشمند و سخت است. هم اکنون یک هزار 
و 7۰۰ بازمانده از تحصیل در سطح کشور وجود 
دارد که حدود 6۰ هزار نفر دراین بین شناسایی شده 
و زمینه آموزش برای آن ها فراهم شده است. در 
سال گذشته بیش از 6۰۰ هزار تماس با اورژانس 
اجتماعی 1۲3 انجام شده که بالفاصله کارشناسان 
اورژانس  شدند.  حاضر  موردنظر  محل  در 
اجتماعی در زمینه همسر آزاری، کودک آزاری، 
سالمند آزاری، کنترل اختالالت روحی و روانی 

فعالیت می کند.«  

زن سارق در مراسم تشییع داوود 
رشیدی دستگیر شد

 زن جوانی که در مراسم تشییع پیکر مرحوم داوود 
رشیدی،  اقدام به سرقت چندین گوشی تلفن همراه 
و جیب بری کرده بود دستگیر شد. ساعت 1۰ صبح 
روز هفتم شهریورماه از طریق مرکز فوریت های 
پلیسی 11۰، شناسایی یک سارق جیب بر در محل 
برگزاری مراسم تشییع پیکر استاد داوود رشیدی در 
خیابان استاد شهریار – روبروی تاالر وحدت، به 
کالنتری 1۲9 جامی اعالم شد. با توجه به برگزاری 
مراسم تشییع جنازه استاد داوود رشیدی از مقابل 
تاالر وحدت و حضور گشت کالنتری 1۲9 جامی 
در محل انجام مراسم، بالفاصله گزارش تماس 
شهروندان مبنی بر شناسایی سارق جیب بر در میان 
جمعیت حاضر در مراسم به مأمورین حاضر در 
مراسم اعالم و مأمورین کالنتری 1۲9 جامی ضمن 
شناسایی احدی از شهروندان )فرد تماس گیرنده با 
11۰( و راهنمایی او اقدام به شناسایی خانم جوانی 
حدودا ۲5 ساله کرده، او را تحت مراقبت نامحسوس 
پلیسی قرار داده تا نهایتاً این خانم جوان را در حین 
سرقت گوشی تلفن همراه دستگیر می کنند. در زمان 
دستگیری سارق جیب بر و بازرسی کیف همراهش، 
تعدادی گوشی تلفن همراه مسروقه کشف می شود؛ 
متهمه در همان اعترافات اولیه به سرقت تمامی 
گوشی های تلفن همراه از تعدادی از شهرونداِن 
حاضر در مراسم تشییع استاد رشیدی اعتراف 
می کند و در ادامه تعداد 7 نفر از شکات، در همان 
محل دستگیر متهم شناسایی و جهت طرح شکایت 
به کالنتری 1۲9 دعوت شدند. با توجه به اعتراف 
صریح متهمه به انجام جیب بری و شناسایی تعدادی 
از شکات و مالباختگان، پرونده مقدماتی با موضوع 
جیب بری تشکیل و متهمه به دستور بازپرس شعبه 
سوم دادسرای ناحیه 11 تهران، جهت انجام تحقیقات 
در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفت. در همان تحقیقات اولیه، پریسا. الف )متولد 
1367( به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه 
جیب بری با بیش از 7 فقره سابقه دستگیری به اتهام 
سرقت به شیوه جیب بری شناسایی شد؛ همچنین 
با توجه به کشف گوشی های تلفن همراه متعلق 
به تعدادی از شکات و شناسایی مالباختگان در 
همان محل سرقت، هماهنگی های الزم با بازپرس 
پرونده انجام و گوشی های مسروقه به صاحبان آن ها 
تحویل داده شد. سرهنگ کارآگاه حمداهلل علیزاده، 
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با 
اعالم این خبر گفت: »تحقیقات از متهم پرونده در 
مراحل مقدماتی قرار داشته اما با توجه به شواهد و 
دالیل پرونده، اعتراف صریح متهمه به انجام سرقت 
به شیوه جیب بری، شناسایی تعدادی از شکات 
پرونده، سوابق متعدد متهمه در ارتکاب سرقت به 
شیوه جیب بری و به جهت شناسایی سایر شکات 
و مالباختگانی که توسط متهمه مورد سرقت قرار 
گرفتند، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهمه از 

سوی مقام محترم قضایی صادرشده است.«

خبرخوان شمال کشور را آب برد، حداقل 4 نفر جان باختندحوادث

روزنامه  سپیــــد را  
در اینستاگرام دنبال کنید

sepidonl ine

سپید:طوفانی سهمگین صبح 1۲ شهریورماه موجب شد خسارت شدیدی 
به شهرهای استان مازندران در روزهای پایانی تابستان وارد شود. از ساعت 
نخستین صبح روز جمعه 1۲ شهریورماه حوالی ساعت 4:3۰دقیقه صبح 
بارش باران، رعدوبرق شدید و طوفان تقریبا تمامی شهرهای مازندران را 
محاصره کرد. این طوفان که به مدت نزدیک به یک ساعت و نیم طول کشید، 
خسارت های زیادی به منازل و واحدهای مسکونی، تأسیسات برق رسانی 
و آب رسانی وارد کرد و بارش بی وقفه باران موجب بروز آب گرفتگی در 
شهرهای استان مازندران شد. سرعت شدید وزش باد در شهرهای مازندران 
موجب از جای کنده شدن سقف بسیاری از منازل روستایی و شهری شد. 
تابلوهای تبلیغاتی صنوف و بازاریان هم در این طوفان خسارت شدید دید. 
در برخی شهرها بیمارستان ها دچار آب گرفتگی شد و به برخی از تیرهای 
چراغ برق هم خسارت وارد شد. سقوط درخت روی تیرهای چراغ برق و 
خودروها هم براثر طوفان به مازندران خسارت زد. برق اکثر مناطق مازندران 
از زمان طوفان قطع شده است. هنوز آمار دقیقی از تلفات و خسارات این 
تندباد در دست نیست. مدیرکل هواشناسی مازندران بابیان این که بیشترین 
تندباد با سرعت 13۰ کیلومتر در شهرستان قائم شهر ثبت شده است که 
البته لحظه ای بوده است، گفت: »شدت این تندباد که از ساعت 4 بامداد 
روز جمعه از سمت غرب مازندران شروع شده بود، در شهرهای آمل 94 
کیلومتر، نوشهر 65 کیلومتر، قائم شهر 13۰ کیلومتر و ساری 8۰ کیلومتر 
بر ساعت ثبت شده است.« نوربخش داداشی ادامه داد: »همچنین با تأثیر 
این سامانه تاکنون آمل 68 میلی متر و نوشهر 47 میلی متر بیشترین بارش را 
داشته اند«. همچنین علی احمدی، مدیرکل مدیریت بحران مازندران هم 
گفت: »تندباد بامداد روز گذشته در برخی شهرهای استان خسارت هایی 
داشته است. در شهرهای محمودآباد، آمل، بابل، قائم شهر، سوادکوه 
شمالی و ساری خسارت وارد شد و بیشترین خسارت در بخش سربندی 
ساختمان ها و شکستن درخت ها و قطعی برق و آب گرفتگی معابر بوده 
است.« مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران هم درباره این حادثه گفت: 
»به علت گسترده بودن خسارات وارده به شبکه توزیع برق استان، همچنان 
برق 7۰ درصد از شهرستان های آمل و قائم شهر قطع است و پیمانکاران 
برق از استان های تهران، گلستان و سمنان به کمک مازندران آمده اند.« 
قاسم شهابی ادامه داد: »خسارات به حدی بود که همچنان برق 7۰ درصد 
از مشترکان شهرستان های آمل و قائم شهر قطع است.« او بابیان اینکه برق 
1۰ درصد از مشترکان شهرستان بابل هم همچنان قطع است، گفت: »توفان 
به 4۰ دستگاه ترانس برق و بیش از 4۰۰ تیر برق استان خسارت سنگینی 
زده است.« شهابی بابیان اینکه درختان تنومند روی سیم های برق افتاده و 
ترانس ها هم سقوط کردند، ادامه داد: »بنرها و سقف برخی از خانه ها هم که 

براثر توفان کنده شده بود، روی سیم ها برق افتاده است.«
تندباد سقف بیش از هزار خانه و واحد تولیدی آمل را برد

همچنین احمد منفرد، فرماندار آمل درباره این حادثه توضیح داد: »تندباد 
شدید بامداد جمعه به سقف بیش از 9۰۰ خانه شهری و روستایی و حدود 
1۰۰ واحد تولیدی این شهرستان خسارت زیادی وارد کرد. خسارت های 
واردشده به سقف خانه ها و واحدهای تولیدی شامل شالی کوبی ها، 
دامداری ها و گلخانه های شهرستان از 3۰ تا 1۰۰ درصد بوده است. 
همچنین به 15 دستگاه خودروی سواری پارک شده در حاشیه منازل هم 
خسارت شدیدی وارد شد.« منفرد گفت: »براثر این حوادث پیش بینی نشده 
یک پست اصلی و مهم فوق توزیع برق شهری آمل و همچنین 4۰ اصله 
خطوط فوق توزیع و توزیع برق شهرستان خسارت واردشده است.« به 
گفته او خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی و جرحی در شهرستان 

تاکنون نداشته است.
تندباد در محمودآباد 5 مسافر  ساحل خواب را زخمی کرد

یحیی یوسف پور، فرماندار محمودآباد گفت: »تندباد بامداد جمعه 
مازندران سبب سقوط چند آالچیق در سواحل این شهرستان و زخمی 
شدن 5 مسافر ساحل خواب شد. این اتفاق در محل اجرای طرح 
سالم سازی دریا در ساحل پشت سپاه محمودآباد رخ داد. زخمی ها توسط 
اورژانس 115 جهت درمان به بیمارستان شهدای محمودآباد انتقال داده 
شدند و حالشان رضایت بخش گزارش شده است.« فرماندار محمودآباد 
ادامه داد: »تندباد به بیش از 5۰ واحد مسکونی در 9 روستای بخش مرکزی و 
سرخ رود این شهرستان خسارت وارد کرده است. تندباد غرب مازندران که 
بیش از 9۰ کیلومتر در ساعت در محمودآباد سرعت داشت باعث واژگونی 
درختان و سقوط آن ها بر روی خطوط انتقال شبکه برق و پارگی سیم ها 
موجب قطعی برق در ساعات اولیه صبح در پنج روستای بخش مرکزی 
شد.« او میزان خسارت وارده شده به شبکه توزیع برق شهرستان را بیش 
از یک میلیارد ریال اعالم کرد. یوسف پور از بین رفتن سقف و تأسیسات 
35 واحد گلخانه ای، ۲ واحد مرغداری و ۲ واحد دامداری و همچنین 
آب گرفتگی چهار واحد شالی کوبی را از دیگر خسارت های توفان بامداد 
امروز اعالم کرد. فرماندار محمودآباد گفت: متأسفانه براثر این تندباد انبار 
شرکت تعاونی تولیدی روستای اورطشت از بخش سرخ رود که حاوی 1۰ 
تن کود اوره و ۲ تن کود روی و 3 تن کود پتاس و یک تن کود ماکرو بود، از 
بین رفته است. رئیس ستاد مدیریت بحران محمودآباد همچنین از خسارت 
85 درصدی به طرح های سالم سازی دریا در این شهرستان خبر داد و گفت: 
»مسافرانی که شب گذشته به منظور استفاده از دریا در سواحل استقرار 
داشتند با این تندباد غافلگیر شدند.« به گفته او به علت قطع برق و نداشتن 

دیزل ژنراتور، آب آشامیدنی 1۲ روستا در بخش مرکزی محمودآباد با 
مشکل قطعی مواجه شده و همچنین قطعی برق چاه در روستای سنگ 
بست موجب افت فشار آب در بخش سرخ رود شده و قطع برق ۲ چاه از 6 

چاه آب شهری محمودآباد را از مدار توزیع خارج کرد.
مرگ اعضای یک خانواده در سیل شمال کشور

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور هم از مرگ چهار تن 
در پی وقوع سیالب و طوفان در سه استان شمالی کشور خبر داد.  مرتضی 
اکبرپور درباره خسارت های ناشی از جاری شدن سیالب در استان گلستان 
گفت: »در پی بارش های اخیر در استان گلستان در روستای مراوه تپه، 
متأسفانه اعضای یک خانواده سه نفره جان خود را از دست دادند.« او ادامه 
داد: »کودک خردسال این خانواده در پی جاری شدن سیل به آب افتاده بود 
که پدر برای نجاتش وارد عمل شده اما او هم گرفتار سیل می شود، سپس 
مادر خانواده برای نجات این افراد وارد مسیر سیالب شده که متأسفانه او 
هم همانند همسر و فرزندش به علت غرق شدگی جان خود را از دست 
داد.«  معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور همچنین از 
جان باختن یک پیرزن در پی وقوع سیل در آزادشهر استان گلستان خبر 
داد و گفت: »شدت بارش در گرگان و غرب استان گلستان شدیدتر بوده و 
خساراتی را هم به واحدهای مسکونی و برخی تأسیسات وارد کرده است.«

آستارا غرق در آب
همزمان با ورود سامانه بارش زا به شمال و شمال غرب کشور، بارش 
به صورت باران که با رعدوبرق و وزش باد همراه بود، حدود ساعت ۲1 
شب پنج شنبه در شهرستان مرزی بندر آستارا در غرب استان گیالن آغاز 
شد. در پی این بارش، آب به برخی منازل شهروندان در خیابان ها و معابر 
عمومی شهر به خصوص در مناطق ساحلی وارد شد، آب گرفتگی بازار 
بزرگ ساحلی موجب اختالل در کسب وکار روزمره بازاریان و کسبه 
شد. مسافرانی که قصد اقامت شبانه و یا بیتوته در پارک ها، تفرجگاه ها و 
سواحل دریای خزر در این شهرستان را داشتند با مشکالتی مواجه شدند. 
بارش شدید باران، برگزاری مسابقات دوچرخه سواری کراس کانتری 
)کوهستان( را که مقررشده بود صبح روز جمعه در پارک جنگلی بی بی یانلو 
آستارا برگزار گردد، به تعطیلی کشاند. هم چنین شدت باران به برخی باغات 
و اراضی کشاورزی خسارت وارد کرده است. فردین فرتوت نیا، رئیس 
اداره هواشناسی بندر مرزی آستارا میزان بارش باران در این شهرستان را 
در کمتر از 1۲ ساعت، 114/7 میلی متر اعالم کرد و توضیح داد: »سرعت 
وزش باد در ایستگاه سینوپتیک آستارا، ۲8 کیلومتر در ساعت ثبت شده 
است.« تاکنون خسارات این بارش از سوی کارشناسان ذی ربط برآورد 

نشده است.

 
اخبــار 

مشاوره  ژنتیک پیش از ازدواج اجباری شد
رئیس سازمان بهزیستی بابیان اینکه مشاوره  ژنتیک پیش از ازدواج اجباری شد، گفت: »ساالنه بین ۲5 تا 3۰ هزار معلول در کشور 
متولد می شوند.« انوشیروان محسنی بندپی شب بابیان اینکه سازمان بهزیستی کشور در بحث توانمندسازی افراد معتاد در سال 
94 به بیش از 1۲ هزار معتاد آموزش فنی و حرفه ای آموخت، گفت: »برای 75۰ نفر هم اشتغال زایی انجام شد.« محسنی بندپی 
بابیان اینکه در بحث طالق برنامه آموزش پیش از ازدواج، آموزش مهارت زندگی، آموزش سبک صحیح زندگی و آموزش 
فرزند پروری را در دستور کار قراردادیم، ادامه داد: »با پنج دبیرستان تهران تفاهم نامه ای امضا کردیم که برای آموزش در این 
مدارس 3 هزار و 9۰۰ مدرس ازدواج را به کارگیری کردیم و همچنین یک هزار و 6۰۰ مرکز مشاوره با سازمان بهزیستی برای 
کاهش طالق همکاری دارند.« او بابیان اینکه ساالنه بین ۲5 تا 3۰ هزار معلول در کشور متولد می شوند، گفت: »آزمایش های 
ژنتیک و مشاوره ژنتیک را به صورت پایلوت در چند استان کرمان، یزد و مازندران شروع کردیم.« به گفته رئیس سازمان 
بهزیستی دولت و مجلس در بررسی الیحه ششم توسعه پذیرفتند که همه مشاوره های ژنتیک ازدواج اجباری شود و آزمایش 

ژنتیک که هزینه باالیی دارد و افراد توانایی پرداخت آن را ندارند سازمان بهزیستی هزینه آن را پرداخت کند.  

جریمه خودکار خودروهای دارای برگه معاینه فنی جعلی
معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران بابیان اینکه با راه اندازی سیستم سیمفا امکان صدور 
برگه معاینه فنی خودرو بدون مراجعه خودرو امکان پذیر نیست، گفت: »اگر کسی برگه معاینه فنی 
جعلی بگیرد چون کد آن در سامانه پلیس ثبت نشده از جلوی هر دوربینی عبور کند برایش برگه جریمه 
صادر می شود.« محمد رستگاری با اشاره به کاهش مدت زمان معاینه فنی خودروها از 5 سال به ۲ سال 
ادامه داد: »به شدت با این موضوع موافق هستیم چون بر اساس قانون قبلی پس از خروج خودروها از 
کارخانه گفته می شد تا 5 سال نیازی نیست خودروها برای معاینه فنی مراجعه کنند ولی خودروهایی 
که هم اکنون وارد بازار می شوند پس از دو یا سه سال به تعمیرات جدی نیاز پیدا می کنند بنابراین حتما 
در این مدت نیازمند معاینه فنی هستند.« به گفته او با راه اندازی سیستم سیمفا عمال صدور برگه معاینه 
فنی بدون مراجعه خودروها امکان پذیر نیست و هم اکنون تنها دوربین پالک خوان این طرح عملیاتی 
نشده است که در مرحله بعدی اجرایی می شود مهم این بود که زیرساخت های اجرای این طرح آماده 

شود که صورت گرفته است.  

 نشست زمین در خیابان پیامبر می توانست تبدیل به بحران شود
 معاون فرماندار تهران با اشاره به نشست زمین در خیابان پیامبر )ص( گفت: »اگر مأموران امدادی و آتش نشانی 
به موقع عمل نمی کردند شاهد بروز بحران آتش سوزی همانند شهران بودیم.« غالمحسین آرام در تشریح آخرین 
وضعیت نشست زمین در خیابان پیامبر )ص( غرب تهران ادامه داد: »خوشبختانه عملیات بهسازی به طور مناسب 
انجام گرفته و گاز تمامی مشترکانی که در ساعت های گذشته قطع شده بود، وصل شده است.« معاون عمرانی 
فرماندار تهران گفت: »تنها مصدوم این حادثه هم روز پنجشنبه تحت مداوا قرار گرفت و در حال حاضر از مراکز 
درمانی ترخیص شده است.« آرام بابیان اینکه فقط یک رشته گاز در این حادثه قطع شده بود، ادامه داد: »این رشته گاز 
به سرعت موردترمیم و مقاوم سازی قرار گرفت و خدا را شاکریم جلوی انفجاری لوله گاز گرفته شد.« به گفته او 
حضور به موقع عوامل آتش نشانی و نیروهای امدادی در مهار به موقع لوله گاز و سرعت عمل در این حادثه، باعث شد 
تا آتش سوزی مهیب و بحرانی عظیم ایجاد نشود. معاون عمرانی فرماندار تهران بابیان اینکه وجود قنات های متعدد 
در محدوده خیابان پیامبر و تونل مترو در ایجاد حادثه نشست زمین بی اثر نبوده است، گفت: »پیگیری هایی الزم برای 

علل این حادثه در دست اقدام است و امیدواریم شاهد بروز چنین مشکالتی در تهران نباشیم.« 

تندباد
130 کیلومتری 

در مازندران 
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  محبوبه فکوری

تشریح  با  مرکزی  بانک  اعتبارات  مدیرکل 
جزئیات پرداخت وام 1۰تا 5۰ میلیون تومانی 
خرید کاال و خدمات گفت:»آیین نامه اجرایی 
این طرح هفته آینده به بانکها ابالغ می شود و 

نرخ سود آن نیز 18درصد تعیین شد.«
تدوین  از  صادقی  میرمحمد  علی اصغر 
اعتباری  کارت های  اعطای  اجرایی  آیین نامه 
و  کاال  خرید  تومانی  میلیون   5۰ و   3۰  ،1۰
خدمات خبرداد و گفت: »اعطا و اجرای کارت 
خرید اعتباری کاال تا سقف 1۰ میلیون تومان 
که در فاز اول به کارمندان آموزش و پرورش 
ادامه  سال  پایان  تا  شد،  ارائه  بازنشسته ها  و 
دارد و مشموالن تنها می توانستند به خرید کاال 
اعتباری  کارت های  ارائه  اکنون  اما  بپردازند، 
مهرماه  ابتدای  از  که  خدمات  و  کاال  خرید 
میلیون  اجرایی خواهد شد، در سه سطح ده 
تومانی، سی میلیون تومانی و حداکثر 5۰ میلیون 

تومانی خواهد بود.«
افزود:  مرکزی  بانک  اعتبارات  مدیرکل 
»اعتبارات کارت خرید کاالی ایرانی از منابع 
بانک مرکزی تامین می شود و در راستای سه 
برای  گذشته  سال  در  دولت  که  بود  طرحی 
خروج از رکود، تصویب کرده بود و اجرای 
آن، تا پایان سال هم تمدید شده است؛ اما منابع 
مالی الزم برای ارائه کارت های اعتباری خرید 
کاال و خدمات به عنوان یک پروژه جدید، قرار 
است از طریق بانکها تامین شود و تسهیالت، 
با همان نرخ عقود مبادله ای که مصوب شورای 
در  است،  درصد   18 معادل  و  اعتبار  و  پول 

اختیار متقاضیان قرار  گیرد.«
کارت های  »دریافت  کرد:  تصریح  وی 
اعتباری جدید، محدودیتی ندارد و هر فردی 
که به بانک مراجعه کرده و اعتبارسنجی شود، 
بانک ها  ضوابط  و  مقررات  با  شرایطش  اگر 
همخوانی داشته باشد، می تواند این کارت را 
دریافت کند؛ ضمن اینکه پیش بینی بانک مرکزی 

بر این است که اگر بانک ها در یک فضای رقابتی 
مناسب، اجرای این طرح را با هم شروع کنند 
و تخفیفات خوبی از فروشندگان کاال بگیرند، 
می توانند تسهیالت کارت اعتباری را با نرخ 

سود کمتری در اختیار مشتریان قرار دهند.«
به گفته میرمحمدصادقی، بر اساس آیین نامه 
اولیه ای که از سوی بانک مرکزی برای اجرای 
از اول  اعتباری خرید کاال و خدمات  کارت 
مهرماه تهیه شده است، اگر دارنده کارت در بازه 
زمانی مشخصی اقدام به بازپرداخت تسهیالت 
کند، سودی برای او محاسبه نخواهد شد، به 
این معنا که چنانچه بازپرداخت این وام یک 
ماهه باشد، فرد بدون پرداخت هیچگونه سودی 
به بانک، می تواند از خدمات کارت بهره مند 
شود؛ اما در شرایطی غیر از این، مدت زمان 
بازپرداخت ۲۴ تا 3۶ ماهه پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: »هفته آینده قرار است که 

آیین نامه اجرای این طرح به بانکها ابالغ شود 
و از آنها نسبت به آن، نظرسنجی صورت گیرد، 
این  مفاد  به  نسبت  بانک ها  اگر  میان  این  در 
آیین نامه نظری داشتند، نظرشان اعمال خواهد 
شد و در غیر این صورت، از اول مهرماه بر طبق 
همان ضوابط، کار اجرا را آغاز خواهند کرد.«

پاسخ  در  مرکزی  بانک  اعتبارات  مدیرکل 
کارت های  اینکه  بر  مبنی  پرسش  این  به 
مذکور چطور می توانند ذهنیت گذشته مردم 
دهند،  تغییر  اعتباری  کارت های  به  نسبت  را 
گفت: »کارت های اعتباری جدید، محدودیتی 
برای خرید کاال و خدمات ندارند، در حالیکه 
فازهای گذشته  کاال که در  کارت های خرید 
از سوی دولت ارایه شدند،  فقط برای خرید 
کاالهای ایرانی بود؛ ضمن اینکه اگر برنامه ریزی 
صحیحی از سوی بانک ها انجام شود، تحریک 
تقاضای خوبی در داخل صورت خواهد گرفت 

که منجر به تحریک تقاضای کل خواهد شد.«
وی ادامه داد: »در طرح قبلی، تالش دولت 
تحریک عرضه کنندگان بود و نگاهش معطوف 
بنگاه ها در تسهیالت دهی  به تولیدکنندگان و 
بود، اما اکنون هدف بانک مرکزی این است 
که متقاضیان و خریداران تحریک شده و به 
نوعی تحریک تقاضا صورت گیرد تا بتوان در 
قالب این طرح، تسهیالت خرد که در گذشته در 
سیستم بانکی به خوبی اجرا نمی شد، راحت تر 

در اختیار مردم قرار گیرد.«
»اکنون  کرد:  خاطرنشان  میرمحمدصادقی 
صرفا بحث خرید کاالی ایرانی مطرح نیست، 
به صورت  و خدمت  کاال  خرید  بحث  بلکه 
عام است ولی قراردادهایی هم که میان بانک ها 
از  اعم  طرح،  این  در  مشارکت  متقاضیان  و 
می شود،  منعقد  فروشگاه ها  و  تولیدکنندگان 

نتیجه را تعیین خواهد کرد.«

نیم نگاه اخبارکوتاه
دالیل گرانی دوباره مرغ 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در 
مورد دالیل گرانی مجدد این کاال در روزهای 
اخیر گفت: »با وجود بازگشت ترکیه به بازار 
روسیه شانس ایران برای حضور در آنجا صفر 
است.« محمد یوسفی با بیان اینکه افزایش مجدد 
قیمت مرغ طی روزهای اخیر موقتی است درباره 
دلیل این مساله، عنوان کرد: »با نزدیک شدن به 
روزهای آخر فصل تابستان، میزان مسافرت ها 
و مصرف مرغ در رستوران ها باال می رود که 
این امر نیز در افزایش تقاضا برای مرغ و گران 
شدن قیمت آن موثر است.« وی با اشاره به اینکه 
صادرات مرغ درحال حاضر رونق چندانی ندارد، 
اظهارداشت: »میزان صادرات این کاال در ماه از 
حدود ۴ هزارتن بیشتر نیست.« رئیس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی درباره سرانجام 
صادرات این کاال به کشور روسیه نیز اضافه کرد: 
»ما نمی توانیم مرغ خود را به روسیه صادر کنیم 
چراکه رقبای قدرتمندی آنجا حضور دارند.« 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها دو 
کشور عراق و افغانستان مقاصد صادراتی مرغ 
ایران هستند، ادامه داد: »ما تقریبا هیچ شانسی 
برای حضور در بازار روسیه نداریم.« رئیس 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی درباره 
آخرین وضعیت اختصاص مشوق صادراتی 
»قرار  اظهارداشت:  نیز  مرغ  صادرات  برای 
بود دولت مشوق و جوایز صادراتی به بخش 
کشاورزی اختصاص دهد تا قیمت  کاالهای 
صادراتی در بازارهای جهانی رقابتی شود که 
متاسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده است.« به 
گفته یوسفی این مشوق صادراتی که قرار بوده 
به تمام بخش کشاورزی اختصاص داده شود، 
1۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. وی با بیان اینکه 
کمک دیگری هم برای صادرات مرغ، از طریق 
صندوق حمایت از طیور انجام می شود، گفت: 
»این اقدام همچنان برقرار است و هر کس 
قصد صادرات داشته باشد مبلغ ناچیزی از این 
صندوق به عنوان وام کم بهره در اختیار او قرار 
می گیرد که البته چندان پاسخگوی مشکالت 
موجود نیست و در رقابتی شدن قیمت تاثیر 

زیادی ندارد.«

 تفاهم نامه همکاری بانکی میان ایران و 
روسیه در حوزه  های مبارزه با پولشویی، 
مبارزه با تامین مالی تروریسم، پیمان های 
پولی و تسویه حساب به ارزهای محلی 
توسط معاون ارزی بانک مرکزی و معاون 
بین الملل بانک مرکزی روسیه امضا شد.

 غالمحسین منتظری مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
سرچاهی  استراتژیک  »تجهیزات  گفت: 
باالدستی  بخش  در  که  چاهی  درون  و 
این  از  پیش  دارد  کاربرد  نفت  صنعت 
اروپایی و  توسط شرکت های آمریکایی، 
چینی تامین می شد اما اکنون با بومی سازی، 
خودکفایی  به  تجهیزات  این  ساخت  در 

رسیده ایم.
 درپی ادامه رکود در بازار سیمان و اجرایی 
نشدن تعهد کامل وزارت راه و شهرسازی 
در خرید این محصول معدنی، معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته ای 
برای اجرای توافق نامه خرید دو میلیون تن 
سیمان توسط وزارت راه و شهرسازی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل   
استان تهران با اعالم کمترین و بیشترین 
نرخ بیکاری در شهرستانهای استان تهران، 
از راه اندازی سامانه پیامکی خدمات امور 

تعاون در آینده نزدیک خبر داد.
 وحیده نگین مشاور وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده 
به آخرین وضعیت شرکت های  اشاره  با 
تعاونی زنان کشور گفت: »اکنون 1۰هزار 
و 81۰ تعاونی زنان در کشور فعال است.«

روسیه پنج سکوی حفاری و شش بلوک 
می سازد.  ایران  برای  هسته ای  نیروگاه 
مشترک  پروژه های  اجرای  همچنین 
استخراج نفت در خلیج فارس به ارزش 
یک میلیارد دالر در دستور کار می باشد و 
مسکو نیز تأمین 85 درصد هزینه ساخت 

سکوها تا سال ۲۰19 را متعهد شده است.

جزئیات وام ۱۰ تا ۵۰ میلیونی خرید کاال و خدمات

بـازپـرداخـت ۳۶مـاهـه شـد
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برندگانقبلیبرندهبعدیراانتخابمیکنند

حمید گورابی، رئیس پژوهشکده رویان چندین سال است که 
بر روند اهدای جوایز و پیشرفت علمی سازمان نظارت دارد. 
با وی در رابطه با روند اهدای جوایز و اساس انتخاب برندگان 

صحبت کردیم.

معیارهایی  چه  اساس  بر  رویان  مقاالت  جوایز  برندگان  سپید: 
انتخاب می شوند؟

کمیته داوری ما هر کدام معیار و سنجش مخصوص به خود را دارند. 
اما به صورت کلی چند عامل اصلی وجود دارد که بر اساس آن مقاالت 
ارسالی امتیاز دریافت می کنند. برای مثال اینکه آنها در چه نشریه 
علمی به چاپ رسیده باشند، خود یک معیار است. چرا که هرچه 
امتیاز علمی نشریه باال باشد، امتیاز مقاالت داخل آن هم باال می رود. 
در عین حال اینکه محتوای یک مقاله تا چه اندازه حاوی نوآوری 
در  مثال  برای  که  می کنیم  بررسی  ما  است.  مهم تری  معیار   است، 
مقاله  این  موضوع  به  اندازه  چه  تا  بیشتر  حتی  یا  گذشته  سال   5
پرداخته شده یا نگاه محقق تا چه حد به موضوع متفاوت و جدید 
بوده است. جدید بودن نگاه یا موضوع تحقیق یکی از اصلی ترین 

عوامل سنجش ما برای کیفیت باالی یک مقاله است. 
در نهایت داوران که نیمی از آنها در داخل کشور و نیم دیگر از 
خارج کشور هستند، پس از مطالعه دقیق روی پژوهش ها، امتیازات 
خود را به هر مقاله می دهند و پس از آن کمیته دیگری وجود دارد 
که آنها هم روی نظرات داوران یک بررسی و بازبینی مجدد انجام 
می دهند و نامزدهای نهایی جشنواره برای دریافت جایزه اعالم می شود. 
توزیع  به صورت عادالنه  این جوایز  بوده است که  این  ما  تالش 
شود و به همین خاطر از نظرات متفاوت و داوران متفاوت که هر 
کدام تجربه باالیی در زمینه تحقیق و پژوهش دارند استفاده کرده ایم. 

سپید: در رابطه با جایزه دکتر کاظمی آشتیانی چطور؟ سال پیش 
علت  بیشترین  کرد،  دریافت  را  جایزه  این  لنگر  پروفسور  که 

ارجاعات زیاد دانشمندان به تحقیقات وی بود. 
ابتدا  از  ما  است.  متفاوت  قضیه  آشتیانی  دکتر  جایزه  با  رابطه  در 
کاندیداهای خود را برای دریافت جایزه آماده کرده ایم و فقط کافی 
است میزان بار علمی آنها را با سخت گیری بسیار بیشتر بسنجیم. این 
جایزه توسط کسانی انتخاب می شود که خود در گذشته این جایزه 
و عنوان علمی را دریافت کرده اند و به همین خاطر سخت گیری و 
دقت در انتخاب آن بسیار زیاد است. سال گذشته که پروفسور لنگر 
این جایزه را دریافت کرد، نوآوری های عظیمی در بخش مهندسی 
بافت نرم داشت و نتایج تحقیقات وی به قدری نوآورانه بود که راه 
این شاخه از علم را روشن تر کرد. در اهدای جایزه دکتر کاظمی 
آشتیانی هم هدف ما همین است. نگاه می کنیم ببینیم چه فردی در 
زمینه تولیدمثل و سلول های بنیادین کار ارزنده تر و چشمگیرتری 
انجام داده است. کاری به قدری بزرگ که به پیشرفت این علم کمک 
کرده و مسیر پیشرفت را در راه مناسبی انداخته اند. امسال انتخاب 
پروفسور کلورس به علت پژوهش های بسیار خوب وی در زمینه 
سلول های بنیادی ارگان های مختلف بدن خصوصًا روده بوده است.  
به  زیادی  کمک  است  توانسته  اخحیر  سال  چند  در  موضوع  این 
درمان بسیاری از بیماران کند و به همین علت برای دریافت جایزه 

گزینه بسیار مناسبی بود.

سپید: امکان استفاده از دانش وی برای کشور ما وجود دارد؟
بله، راه برای همکاری با وی و آزمایشگاه و مؤسسه تحقیقاتی اش 
بسیار باز است. ما با هم در تماس قرار خواهیم گرفت و برای ارسال 

دانشجو به مرکز وی گفت وگو خواهیم کرد.
جایزهکاظمیآشتیانیچگونهتأسیسشد؟

هدف این است که جایزه به کسی داده شود که تغییرات بنیادین 
در علم این بخش به وجود آورده و مسیر علمی را تغییر داده 
باشد. تاکنون هیچ ایرانی نتوانسته است این جایزه را دریافت 
کند و از ابتدای شروع این رسم از سال 1389 تا به حال، به 
پژوهشگران و دانشمندان و مبتکرین برتر دنیا اختصاص پیدا 
کرده است. مبلغ این جایزه 20 هزار یورو به همراه یک مدال 
برنزی با طرح صورت خود پروفسور کاظمی آشتیانی است. 
جایزه امسال طبق رسم هر ساله در مراسم افتتاحیه کنگره 
تولیدمثل و سلول های بنیادی رویان، اهدا شد. در کنار این 
جایزه، جوایز متعددی هم به پژوهشگرانی ارائه می شود که 
مقاالت آنها و انتشار آنها توانسته است کمک زیادی به درمان 
بهتر و سریع تر یا تشخیص بهتر بیماری ها کند. امسال در چهار 
گروه رده بندی جوایز و از بین 39 فرد برتر منتخب، در کنار 
محققین خارجی که توانسته بودند این جایزه را کسب کنند، 
چهره 5 محقق ایرانی هم دیده می شد که 3 نفر از آنها ساکن 
ایران بودند. از آنجایی که نیم بیشتر تیم داوران را پژوهشگران 
و صاحب نظران برتر خارجی تشکیل می دهند، این موضوع، 

اهمیت بیشتری پیدا می کند.

کلورسکیست؟
کِلِِورس هانس  به  امسال  کاظمی   جایزه 
محققی   )Johannes Calorus -Hans- Clevers(
هلندی داده شد. وی متولد مارج 1957 است و نخستین 
دانشمندی بود که توانست سلول های بنیادی روده ای را شناسایی 

و از آنها در علم پزشکی بازساختی استفاده کند.
بتواند  تا  کلورس سال 1975 وارد دانشگاه اوتریخت شد 
در رشته زیست شناسی آموزش ببیند. 16 سال بعد، در سال 
1991 وی استاد این دانشگاه در رشته ایمونولوژی شده بود 
و 9 سال بعد هم در ابتدای شروع قرن، یعنی سال 2000 به 

عضویت آکادمی علوم و هنر هلند درآمد. 
بنیادین  دانشگاه روی سلول های  بین تحقیقاتی که در  در 
بزرگساالن انجام می داد، متوجه شباهت بافت سلول های بنیادی 
روده ای و سرطان روده شد. پس از آنکه انجمن سرطان هلند 
به مؤسسه اش 2 میلیون یورو برای ادامه تحقیقات کمک کردند، 
توانست فعالیت رسمی خودش را در سال 2007 به صورت 
رسمی روی سلول های بنیادی روده آغاز کند و از آن موقع 

تاکنون مشغول پیگیری همین موضوع بوده است. 
در این سالها وی همچنین توانست تحقیقات زیادی روی 
واکسیناسیون کودکان انجام دهد و 3 سالی هم ریاست آکادمی 

سلطنتی علوم و هنر هلند را به عهده داشت. 
سال 2009 وی توانست برای اولین بار با کاشت سلول های 
بنیادی در بدن موش، نخستین شبه اندام روده را بازسازی کند. 
اهمیت این مسئله در افرادی است که بدون یک ارگان بدنی 
یا اندام به دنیا می آیند یا در طی اتفاقات و رخدادها اعضای 
داخلی یا حرکتی خود را از دست می دهند. کلورس با تمرکز 
روی این مسئله توانست درون موشی که بدنش فاقد روده 
بود، شبه روده کار بگذارد که با سلول های بنیادی خود این 
حیوان ساخته شده بود و پس از آن در سال های بعد ارگان های 

دیگری مانند کبد، لوزالمعده و معده شد.

برایاصالحنواقصبشریتالشمیکنم
کلورس در گفت وگوی خود با خبرنگار سپید، بالفاصله پس 

از دریافت جایزه در رابطه با تحقیقاتش گفت: »هنوز به مرحله 
اندام های بیرونی یا حرکتی نرسیده ام. ساخت شبه چشم یا 
شبه دست و به صورت کلی شبه اندام برای بسیاری از افراد 
می تواند برابر با یک معجزه باشد. انسان همیشه در برابر 
طبیعت آسیب پذیر بوده و همین موضوع باعث شده به دنبال 

راهی باشد تا بر این ضعف خود غلبه کند.«
وی در پاسخ به اینکه آیا این موضوع انگیزه وی برای انتخاب 
چنین مسیری بوده است، پاسخ داد: »اغلب محققین به دنبال 
جنین شناسی هستند. به نظر آنها شروع اصالحات از داخل 
رحم و در زمانی که حتی جنینی شکل نگرفته است بسیار 
ساده تر و راحت تر است. درست فکر می کنند، اما من به دنبال 
برطرف کردن نواقص انسانی و جسمانی بوده ام. برخی بیماران 
که دچار نواقص شدید هستند من را که می بینند، دستم را 
می گیرند و از من خواهش می کنند تا زمانی که زنده هستند، 
شبه اندام از دست رفته شان را بسازم. چنین چیزی احتماال 

ممکن نیست. این که این علم بخواهد به صورت انبوه وارد 
جوامع شود و همه با توجه به سلول های بنیادی که دارند، اندام 
از دست رفته شان را باز پس بگیرند، شاید در آینده نزدیک 
ممکن نباشد، اما همین آدم ها و آرزوهایشان است که به من 

برای ادامه مسیرم انگیزه می دهد.«

بهدنبالاصالحاتژنتیکینیستم
کلورس در مورد اینکه در حال حاضر مشغول چه تحقیقاتی 
است به سپید گفت: »اینکه یک نفر در کروموزوم خود 

دست داشته باشد و بعد آن را از دست بدهد، با اینکه یک 
نفر از همان ابتدای تولد دست نداشته باشد، مسئله ای کاماًل 
متفاوت است. من دو تیم تحقیقاتی درست کرده ام که هر 
دو به این دو مسئله می پردازند. خود من بیشتر در گروه 
دوم فعالیت می کنم. اینکه در ساختار کروموزومی فردی 
که دست در آن طراحی نشده بخواهی دست جاگذاری 
کنی، چالشی بسیار دوست داشتنی است که آن را به خوبی 
قبول می کنم. البته تحقیقات من روی دست نیست و بیشتر 

روی روده های انسانی مطالعه می کنم.«
اما آیا می شود از این شبه اندام ها در نسل بعد استفاده کرد؟

 کلورس پاسخ داد: »قطعا دنبال اصالحات ژنتیکی نیستیم 
چون مسیری تاریک و مبهم است. اما اگر یک بیماری به 
صورت نسل به نسل در یک خاندان وجود داشته باشد از 
طریق همین تحقیقات ممکن است. اینگونه می شود ایرادات 
ژنتیکی و بیمارگونه افراد را برطرف کرد. از همین تحقیقات 
من می شود در بازمانده های جنگ ها یا انفجارهای اتمی و 
شیمیایی هم استفاده کرد که دچار جهش شده بودند. هرچند 
من به دنبالش نرفتم و دغدغه ام درمان سرطان روده بود.«
پاسخ وی، به سمت دیگری سوق داده می شود: آیا می توان 
با همین درمان های شبه اندامی تا ابد زنده ماند؟ کلورس 
در پاسخ به این پرسش می خندد و می گوید: »خیلی ها از 
من این سؤال را می پرسند. جواب ساده است. ما می توانیم 
تا ابد زنده بمانیم. اما این موضوع تنها به لحاظ جسمانی 
ممکن است. در صورتی که مغز ما توانایی ذخیره حجم 
زیادی از خاطرات و اطالعات را ندارد و پس از مدتی 
جاودانگی در میان خاطرات و احساسات انسانی خودش 
گم می شود. برای همین پیشنهاد می کنم به چنین چیزی 

امید نداشته باشید.«
در نهایت وی در رابطه با دریافت جایزه اش گفت: »با 
یک ایمیل متوجه شدم برنده منتخب هیئت داوران رویان 
هستم و زمانی که فهرست هیئت داوران را دیدم بسیار 
خوشحال شدم چنین افتخاری به من داده شده و مورد 
قبول آنها بوده ام. رویان را از قبل می شناختم و خوشحالم 
که این فرصت به من داده شده است تا به اینجا بیایم و 

دانشمندان جوان ایرانی دیدار داشته باشم.«

محسن شرفی
از برندگان جوایز رویان

پیتر کوپمن
از برندگان جایزه رویان

انجماداسپرمدردامداری

پژوهش اصلی در رابطه با انجماد اسپرم و استفاده های آن است. اگر بتوان اسپرم را 
به گونه ای منجمد کرد که در زمان مناسب از آن استفاده شود، دو کاربرد بسیار مهم 
دارد. یکی از آنها در رابطه با بیماری های افراد است که طی خود بیماری یا درمان 
آن، بیمار قدرت و توانایی باروری را در خودش از دست می دهد. در این حالت 
خود پزشک به بیمار توصیه می کند در صورتی که عالقه مند است و می خواهد 
همچنان قدرت باروری خود را حفظ کند، اسپرم خود را به مؤسسات مختلف 
سپرده تا آنها با منجمد کردن آن بتوانند این قدرت را در بیمار نگهداری کنند. در این 
حالت هرزمان که بیمار اراده کرد و به دنبال فرزندآوری بود، اسپرم از طریق لقاح 
مصنوعی به رحم همسر وی منتقل می شود و هم باروری مرد حفظ شده و هم به 
صورت کامل درمان شده است.  هنوز این تحقیقات در مورد کودکانی که به سن 
بلوغ نرسیده اند، راه حل کامل و قاطعی ندارد. در کودکان هنوز اندام های جسمانی 
به صورت کامل رشد نکرده اند و برداشت بافت از آنها کارایی چندان زیادی ندارد. 
ولی با این حال تحقیقات زیادی روی همین کودکان هم انجام شده که با برداشت 

بخشی از بافت بیضه بتوانند باروری خود را در صورت لزوم در آینده حفط کنند. 
این مسئله در کودکان دختر احتمال موفقیت کمتری دارد ولی تحقیقات به پایان 

نرسیده و امیدوار هستیم بتوانیم آنها را در آینده به نتیجه بهتری برسانیم.
کاربرد دوم انجماد اسپرم در صنعت دامداری است. هم اکنون بخشی از گاوها 
یا گوشت های آنها به کشور وارد می شوند و ما در صنعت دامی گاو خودکفا 
نیستیم. اگر بتوانیم از اسپرم گاوهای نر برداشت کنیم و آنها را به صورت طبقه بندی 
شده منجمد کنیم، در آینده در مورد جفت گیری آنها و تولید بیشتر گاوهای دامی 
با مشکل چندانی مواجه نخواهیم بود. این اسپرم ها را در حال حاضر در یک 
نگهدارنده گیاهی حفاظت می کنیم تا در طی دوران انجماد ضرری به کیفیت آنها 
وارد نشود. این کار از سال 2009 در کشور در حال انجام بوده و پیشرفت های 
زیادی هم در این بخش صورت گرفته که باعث چند برابر شدن تعداد دام ها شده 
است. هنوز نمی توان به صورت کامل گفت ما در عین حال که این اسپرم ها را 
نگهداری می کنیم روی آنها هم تغیرات ژنتیکی ایجاد می کنیم تا نسلی از دام ها با 
شرایط مطلوب و دلخواه داشته باشیم. ولی این موضوع کاماًل قابل انجام است و به 
محضی که در این زمینه احساس نیاز شود، سراغ آن خواهیم رفت. با این حال در 
حال حاضر تمرکز اصلی ما روی انجماد بدون ضرر اسپرم های انسانی و دامداری 

است که تا حدی به آن دست پیدا کرده ایم.

اصالحژنتیکیجنیندررحم

تالش من در شش سال گذشته متمرکز بر اصالح جنین درون رحم بوده است. 
علم در حال حاضر تا جایی پیش رفته است که می تواند پیش از آنکه جنین و نطفه 
شکل بگیرند، بیماری هایی را که امکان دارد برای جنین و کودک پیش بینی کنند. اما 
هنوز نمی توان به صورت کامل پیش بینی کرد که چه بیماری هایی امکان دارد شکل 
بگیرد و از طرف دیگر هم خیلی از والدین پیش از اقدام برای فرزندآوری این روند 
درمانی را طی نمی کنند. بنابرین ما حجم زیادی از جنین هایی را داریم که در حال 
شکل گیری هستند و نواقص شدید جسمانی هم دارند. حاال این نواقص می تواند 
معلولیت جسمانی یا مغزی باشد. علم پزشکی در این بخش تالش دارد تا اصالحات 
ژنتیکی را در خود رحم و روی جنینی که در حال شکل گیری است اعمال کند. کار 

دشواری است که امکان دارد گاه نتیجه عکس هم بدهد.
هرچند اصالحات ژنتیکی مسئله ای بوده که همیشه موضوع بحث سیاستمداران 
و حتی فیلم های سینمایی قرار گرفته. اما مشکل ما ارتش خیالی نیست که بدون هیچ 
خراشی با بهترین نظم جلو برود و ضدگلوله باشد. مشکل جایی است که انسان حریص 

شود. یعنی کودک هیچ مشکل ژنتیکی نداشته باشد و والدین بخواهند کودک آنها زیبا، 
باهوش، قوی و حتی چشم آبی باشد. البته من کسی نیستم که بخواهم در این زمینه به 
صورت اخالقی صحبت کنم، چرا که به عقیده من برای اصالحات ژنتیکی دوران 
جنینی هیچ حد و مرزی نیست و نمی توان انتظار داشت که از دانشمندان بخواهیم به 
سمت دیگری هدایت نشوند تا آسیبی به جامعه وارد نشود. به جای این موضوع، زمان 
ورود دانش اهمیت بیشتری پیدا می کند. در طول تاریخ علم، هر بار دانشی وارد جامعه 
شده بود که مردم آماده پذیرش آن نبودند، چیزی جز فاجعه به بار نیامده است. در عین 
حال این موضوع را هم باید در نظر بگیریم که مردم و جامعه باید آماده پذیرش این دانش 
باشند تا نخواهند از آن به عنوان بازیچه ای برای پر کردن خاًلهای ذهنی خود استفاده 
کنند. چیزی که امروزه ما آن را با آمار باالی جراحی های پالستیک می بینیم. همین حاال 
هم بارها برای من پیش آمده است که با زوج هایی مواجه می شوم که از من می خواهند 
کاری کنم کودک آنها بسیار زیبا و باهوش باشد. این در حالی است که شاید تا قرن های 

آینده ما نتوانیم به جایی برسیم که اساس ژن های والدین را دستکاری کنیم.
اگر نظر من را می خواهید باید بگویم مرزی برای علم وجود ندارد. تنها زمانی 
می توان روند آن را متوقف کرد که از هدف اصلی خود یعنی کمک به کاهش درد انسان 
و سالمتی بیشتر برای او فاصله گرفته باشد. در غیر این صورت بهتر است مسیر آن علم 

اصالح شود تا انسان پا به راه اشتباه نگذارد.

جایزه امسال رویان به دانشمند هلندی مبتکر شبه اندام ها تعلق گرفت

هانس کلورس: به جاودانگی فکر نکنید

 پری ناز قاسمی
 

رویان، مؤسسه ای که به صورت اختصاصی 
روی باروری و پژوهش تولید مثل و سلول های 
بنیادی فعالیت می کند، قدمتی 25 ساله دارد. این 
مؤسسه به همت سعید کاظمی آشتیانی، متخصص 
جنین شناسی در سال 1370 تأسیس شد و تاکنون 
هم به کار خود ادامه داده است. زمانی که وی 
در سال 84 فوت کرد، به منظور تکریم یاد و 
نام وی، جایزه ای با عنوان جایزه کاظمی بنیان 
گذاشته شد تا ساالنه به برترین محقق در حوزه 
سلول های بنیادی و تولیدمثل در دنیا داده شود. 
امسال این جایزه به دانشمندی هلندی تبار به نام 
هانس کلورس اهدا شد که شرح فعالیت هایش 

را در ادامه می خوانید.
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 سحر سلیمی
غالمرضا حیدری، در بیست و دومین روز از زمستان سال 1349 
در اصفهان متولد شد، شهری که هنر در هوای کوچه هایش جاری 
است. مردی که سری پردغدغه دارد اما لبخند می زند و ابتدایی ترین 
وظیفه اش را صیانت از ذاتش می داند.  شروع فیلمسازی اش سال 
66 بود، بالفاصله بعد از گذراندن دوره های آموزشی سینمای جوان. 
تجربه فیلمسازی با »سوپر هشت« و ساختن فیلم هایی همچون 
»عروسک جان«، »روز زندگی«، »در جستجوی مهتاب« و »ستاره 
قشنگ من« که هر کدام در جشنواره های منطقه ای، سینما جوان و 
جشنواره مطرح وحدت در تبریز، موفق به دریافت جوایز متعددی 
شدند، رزومه ای که پشتوانه ای شد برای ادامه مسیر فیلمسازی او. 
با دنیای ویدئو، »چشم کوچک من« و »سیب زخمی« را ساخت. 
بعد از آن ترجیح داد مدتی از دنیای فیلمسازی فاصله بگیرد تا شاید 
فرصتی باشد برای اندوختن اطالعات بیشتر درباره ساختار ویدئو و 
نوع برخورد با آن و به دست آوردن تجربه هایی با شکل و رنگی بهتر.

در فاصله دوری از فیلمسازی، به تولید کارهای تلویزیونی، ترکیبی 
و برنامه سازی برای این رسانه پرداخت. پس از مدتی احساس کرد 
»مستند« می تواند ذهن کنجکاوش را ارضا و  عطش یادگیری و کسب 
تجربه را تا اندازه ای در وجودش سیراب کند، این شد که »طبیعت 
مشروط« را خلق کرد، مستندی که روایتگر  قتلی مرموز در یک 
روستا بود و موفق شد در جشنواره »وارش« به عنوان بهترین مستند 
شناخته شود و پس از آن، »حاج اصغر« و »حساب کتاب« را بسازد. 
غالمرضا حیدری مسیر حرفه ای خود را مصمم طی می کرد تا 
اینکه در اواسط سال 1392 و در دل نگارش فیلم داستانی »پالک 
گمشده«، برای انجام تحقیقاتی به دانشکده علوم پزشکی تهران 
رفت و فکر ساخت »این یک جسد نیست« در ذهنش شکل گرفت؛ 
مستندی از آگاهی، انسانیت، اندیشه و هر آن  چیزی که برای خلق 
مستندی تاثیرگذار الزم است، گواهی بر تالش فیلمساز و تحقیق 
عمیق و کاربردی اش در ساخت آن، با تصاویری هوشمندانه که 
تاثیر حسی ناشی از آن بر مخاطب غیر قابل انکار و دلیل پررنگ 

ما برای دیدار سازنده اش است.
سپید:درست است که علت حضورتان در دانشکده علوم پزشکی، 

واحد آناتومی، انجام تحقیق علمی بوده.
بله، در آن زمان درگیر کار برنامه تلویزیونی »شب آسمانی« بودیم. 
یکی از موضوعات آن برنامه »روح« بود و قرار بود با کارشناسانی 
در این مورد به بحث بنشینیم. آشنایی با این موضوع و پیدا کردن 
ذهنیت درباره آن، دلیل حضورم در دانشکده علوم پزشکی بود که 
باعث آشنایی با دکتر غالمرضا حسن زاده، مدیر گروه آناتومی دانشکده 
علوم پزشکی تهران شد که همکاری ویژه و صمیمانه ایشان در روند 
ساخت مستند »این یک جسد نیست«، جای تقدیر و تشکر دارد.

در این نشست، هنگامی که خانم منشی تعدادی پرونده را از روی 

میز دکتر برمی داشت، برگه ای در کنارم به زمین افتاد. کاغذ را که 
برداشتم تا به ایشان بدهم، چشمم به نوشته باالی آن افتاد و عبارت 
»اهدا پیکر« از آن لحظه تا انتهای جلسه، ذهنم را درگیر خود کرد. 
به موضوع روح که برای صحبت و تحقیق درباره آن در دفتر دکتر 
بودم، در حد باور خودم، یعنی هر آن  چیزی که در خصوص روح 
در باور انسان ها وجود دارد، اکتفا کردم و به موضوع جذاب  و عینی تر 
اهدای پیکر اندیشیدم. اندیشه ای غریب برای من که هیچ تصور 
و آشنایی با مکانی به اسم تاالر تشریح و مبحث آناتومی نداشتم.

این اتفاق، جرقه شروع شکل گیری انبوهی از سوال، کنجکاوی 
و تحقیق بود. آغاز کلنجا رها، تصورات و پرورش ذهنیاتم برای 
آوردنشان روی کاغذ و بعد از آن، سعی در به تصویر کشیدنشان. 

آغاز دغدغه هایی از نوع ایثار، مهربانی و بشردوستی. 
تحقیق، پژوهش و هماهنگی های الزم و طاقت فرسا برای گرفتن 
مجوزهای تهیه این فیلم با این موضوع بکر، قابل تأمل، حیرت انگیز 
و انسانی، حدود 2 سال و نیم طول کشید. سکانس به سکانس 
این فیلم برخاسته از واقعیت و کلمه به کلمه روایتش سرشار از 
صداقت است، بدون لحظه ای بازسازی شده و به دور از هر آنچه 
بوی حقیقت ندهد.  ازهمان اولین گام های ساخت این مستند، 
دوربین به دست، با باور به اینکه نکند در همان مواجه شدن های 
اولیه اتفاقی بیفتد یا حرفی زده شود که دیگر قابل تکرار نباشد، سراغ 
اهداکنندگان رفتیم.  اساس کار، حقیقتا همان اتفاق هایی بود که در 
حین تحقیقاتم شکل گرفت. در طول این پروژه با انسان هایی گفتگو 
کردم که روحی بزرگ داشتند. امروز قاطعانه می توانم بگویم حتی 
در میانشان با یک فرد مواجه نشدم که از لحاظ جهان بینی و تفکر 
انسانی عادی باشد. انسان هایی بودند دوست داشتنی، با هدفمندی 
مشخص و درست برای زندگی و حتی برای کالبدشان پس از مرگ.

این فیلم قبل از هرچیزی به خود من یادآوری کرد این آدم ها که 
متاسفانه شاید دیر یا اصال دیده نشوند، چقدر خوب همه چیز را 
می فهمند، چطور پیش قدم کارهایی هستند بزرگ و چقدر خوب 

بلدند کمک کنند برای ساختن امروز و فردایی بهتر. 
در دل این گفتگوها به الیه های دیگری هم می رسیدم که گاهی 
خود اهداکننده هم به آن واقف نبود؛ از سر کنجکاوی، سوال هایی 
می پرسیدم که در آنها هم  کنجکاوی ایجاد می کرد و این موضوع 
مهم را می شکافتیم که بدنشان تا چه حد می تواند برای پیشبرد علوم 
پزشکی، یادگیری و افزایش سواد دانشجوی پزشکی مهم و حیاتی 
باشد و اینکه اولین بیماران این طبیبان آینده هستند و آناتومی شان 

بی چون و چرا برای دانستن علم پزشکی الزم ا ست. 
از دید شرع هم درباره این مسئله تحقیق و پرسش و پاسخ انجام 
دادیم و تمام اشارات شرعی موجود در فیلم، از استفتائات علما و 

مراجع بود که به صورت مکتوب موجود است.
تصمیم گرفتم به احترام بیننده  و فیلمی که نام مستند را یدک 
می کشد، همه چیز را با استناد جلو ببرم بنابراین با طی مراحل مرسوم 

و زمان بر، توانستیم نظر آیت ا... مکارم شیرازی را در خصوص 
اهدا ی پیکر به صورت فایل صوتی دریافت و در فیلم استفاده کنیم. 
سندی که به دست آوردنش، عوامل و مدیران دانشکده پزشکی را 
هم حیرت زده کرد  کسانی که با وجود تمام امکانات، ضابطه و 
قاعده ها، تمام روابط و دسترسی ها، سعی نکرده بودند راه را برای 

خود هموار و آسان تر کنند .
سپید: در طول این مسیر حتما با نامالیماتی مواجه شده اید و  

گالیه هایی هم دارید.
بله، گالیه هایی که گاه با احساس تاسف توام است. مثال ما افرادی 
را در اخالق پزشکی داریم که جزو کارکنان موسسه رویان هستند و 
با وجود تمام نامه نگاری ها و ارتباطات حاضر نشدند با ما صحبت 
کنند یا حتی اگر معتقد بودند که کار نادرستی انجام می دهیم، 

مشورتی بدهند و علت مخالفتشان را بگویند.
 متاسفم که امروز همین اشخاص که کار فرهنگی نکرده اند و از 
شخصی هم که دغدغه فرهنگی دارد استقبال و حمایت نمی کنند 
و پای صحبت های یک فیلمساز نمی نشینند، در وزارت ارشاد 
پست می گیرند! همان هایی که باید در نشان دادن و طرح یک 
کاستی در علم پزشکی به من کمک می کردند و نکردند، اما در 

زمینه اخالق پزشکی فعالیت وادعا دارند.
صادر کردن بیانیه هایی با شعار حمایت اما بدون عمل، دادن آمارهای 
نادرست، فراهم نکردن بستری برای ساختن و دیده شدن فیلم هایی 
از این دست، کمکی به گذر از این کاستی ها و کمبودها نمی کند. 
دردی را درمان نمی کند و زخم فرهنگی را ترمیم نخواهدکرد. کمترین 
انتظاری که از مسئوالن می شود داشت، سازوکارهای جدی  تر است.
سپید: ریچارد لیکاک، پدر سینما وریته و ُمسن ترین مستندساز 
حال حاضر جهان، معتقد است که مستندسازی نوعی مکاشفه، 
نوعی کشف و شهود، نوعی نگاه دقیق و موشکاف به همراه 
دیدگاه شخصی مستندساز است. تعریف شما از مستند چیست 

و تا چه اندازه به گفته لیکاک نزدیک است؟
من هم در زمینه ساخت فیلم داستانی تجربه دارم و هم مستند. اتفاق 
بسیار جذابی که در مستند می افتد، این است که »سوژه« شما را 
به دنبال خود می کشد. آنچه در اطراف دوربین اتفاق می افتد، فیلم 
را شکل می دهد. الزم است که حواس فیلمساز به این رخدادها 
و حواشی باشد و با دوربین به دل ماجرا برود. من اعتقاد دارم که 
مستند، خودش به خودش کمک می کند تا ساعت گونه جلو برود 
و ساخته شود. در یک مستند صادقانه، قرار نیست چیزی به بیننده 
تحمیل یا القا شود، به دلیل همین ملموس بودن و ارتباط مستقیمش 

با مخاطب هم است که جلوه بیشتر و تاثیرگذارتری دارد.
سپید: امروزه در میان حجم بسیاری از فیلم هایمان این حسن که 
به مخاطب اجازه داده شود خودش را در فیلم شریک کند و 
در انتهای آن تصمیم بگیرد و نتیجه گیری کند، نمی بینیم. پرونده 
فیلم ها از ابتدا بسته شده ؛ یعنی خود فیلمساز قضاوت کرده، 

نتیجه گرفته و حاال فقط می خواهد تصویرشان کند. شما در 
فیلم هایتان تا چه اندازه اجازه نتیجه گیری و انتخاب به مخاطبتان 

می دهید و »احترام« برای آنها قائل می شوید؟
باید اعتراف کنم که در فیلم »حساب کتاب« قضاوتم را القا می کردم 
چون دوست داشتم بیننده چیزی را ببیند که دیدگاه من است و 
دوستش دارم، اما در »این یک جسد نیست« خواستم که صادق 
باشم و اجازه بدهم جریان فیلم در صورت قابلیت، در روح بیننده 

رخنه کند و او را به تفکر و شاید انتخاب بکشاند. 
سپید: پس این فیلم، اهدای کالبد را نه سیاه می داند نه سپید و به 

مخاطب اجازه می دهد این کار را به قضاوت بنشیند؟
قطعا! با اینکه خودم نظر مثبتی به موضوع اهدا داشتم، تالش کردم 
حد اعتدال را نگه دارم و صداقت و عدالت فیلمم را با وجود تمام 
سنگ اندازی ها و محدودیت های ایجاد شده در ساخت آن، خدشه دار 
نکنم.  پاسخم را در یک جمله تکمیل می کنم؛ خواستم اشخاصی 
که موافق اهدا هستند، خودشان تصمیم بگیرند و اشخاصی که 

مخالفند، زود به قضاوت ننشینند.
سپید: فکر می کنم خوانندگان ما مشتاق باشند بدانند که غالم رضا 
حیدری، سازنده این فیلم، خود تصمیم بر اهدای پیکر دارد؟ 

خوشحالم که شما سکانس به سکانس این فیلم را دیده اید، همان 
سکانس هایی که نشان از خواسته و تالش من برای دریافت فرم 
و رضایت خانواده ام دارد. تمام آن  اشک ها و لبخندها حقیقی ا ست. 
هنوز به تمامی تردیدهایم غلبه نکرده ام اما سخت در تالش برای 
برداشتن موانع زندگی شخصی ام در جهت انجام این تصمیم هستم.
سپید: شما چطور به خودتان سفارش فیلم می دهید؟ مثال یک 
روز در خیابان خانم معتاد کارتن خوابی را می بینید و به این فکر 
می افتید که مستندی درباره این زنان بسازید؟ چه چیز توجه 

شما را به یک موضوع جلب می کند؟
گاهی یک کنجکاوی و اتفاق مرا به فکر ساخت مستند می اندازد 
اما عمدتا به تخیالتم مراجعه می کنم. سعی می کنم از یک امر واقعی 
یا غیرواقعی، ابتدا تخیالتش را در ذهن ایجاد و پایه فیلمی اش را 
پیدا کنم. اگر احساس کنم موضوعی می تواند قالبی برای جذب 

مخاطب باشد، به ساختنش فکر می کنم.
سپید: یک مستند خوب از فیلم سینمایی پرهزینه هم بیننده بیشتری 
جذب می کند چون هم واقعی و هم تاثیرگذار است. »این یک 

جسد نیست« چقدر به این نظریه نزدیک است؟
»این یک جسد نیست« بدون شک اولین فیلمی ا ست که در مورد 
اهدای پیکر صحبت می کند. موضوع جدیدی که برای دیده شدن، به 
کمک دیگر سازمان ها نیاز دارد، به خصوص عوامل سینما و مشخصا 
»مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی« که جزو حمایت کننده های 
ساخت این فیلم بودند. باور دارم که در صورت ایجاد فضای مناسب 
برای دیده شدن »این یک جسد نیست« و با توجه به خاص و بکر 
بودن موضوع، حتما از آن استقبال خواهد شد. بخشی از این فیلم، 

مربوط به ارج نهادن به مقام اهداکننده است. در بخش دیگری از 
آن به یکی از مهم ترین دالیل خطاهای پزشکی، یعنی ضعف در 
بخش آناتومی دانشکده های پزشکی، پرداخته ایم؛ دلیل مهمی که 
چشم پوشی از آن جایز و به صالح هیچ  انسان و نهاد و سازمانی 
نیست. این مورد یکی از همان موارد علوم پایه ای ست که مسئولین 

نیز به آن اصرار دارند.
سپید: این فیلم را برای مردم ساختید؟

هم مردم و هم مسئوالن. مسئوالن دل مشغولی های دیگری هم دارند 
اما به مردم ایمان بیشتری دارم و معتقدم خودجوش و پیش قدم هستند. 
سپید: سوژه دیگری در حوزه سالمت در ذهن دارید که دلتان 

بخواهد در موردش فیلم بسازید ؟
با تمام دل بستگی ام به این فیلم، باید بگویم که خیلی خسته ام، 
خسته از جنس کار و تمام دوندگی ها و شرایطی که باید برای 
جلب اعتماد و به دست آوردن مجوزهای الزم فراهم می شد. در 
این مسیر به شدت اذیت شدم بنابراین ترجیح می دهم که کمی 
استراحت کنم و به همان دالیلی که گفتم، بیشتر به فکر خوب 

دیده شدن این فیلم باشم.
سپید: در جشنواره فیلم سالمت، اثری بود که دوستش داشته باشید؟
بله، فیلم مستند کوتاهی بود به نام »عروسک کاموایی« که به نظرم 
صادق بود، به بیننده احترام می گذاشت و نشان از مقاومت و 

سالمت داشت.
سپید: شما خود را مستندساز اجتماعی می دانید؟

بیشتر داستانی ساز هستم اما به علت ملموس تر بودن ارتباط با بیننده 
در مستند و قالب هایی این چنینی، تمایل دارم از کارهای سفارشی 
فاصله بگیرم و به عنوان مستندساز اجتماعی سوژه هایم را پیش ببرم.
سپید: چقدر می توانید ادعا کنید که مصلح اجتماعی هستید؟

فاصله  میان ساخت فیلم هایم، نشانه سعی من در این زمینه است. 
فقط ساخت فیلم دغدغه ام نیست، به دنبال سوژه های کاربردی و 
تاثیرگذارم، سوژه هایی هشداردهنده که بتوانند مسیری را هموار 
کنند، دریچه جدیدی به روی مخاطبم باز کنند، عالمت سوال ایجاد 

کنند و حتی برای لحظه ای بیننده را به فکر بیندازند. 
بله، مدعی هستم که تمام سعی ام را در جهت جریان سازی و پیشبرد 

اهداف مثبت اجتماعی می کنم.
سپید: پس باور دارید یک مستند خوب می تواند به سهم خود 

دنیا را جای بهتری برای زندگی کند؟
حتما. من خیلی تمایل دارم به این مطلب اشاره کنم که چقدر نیاز 
است دولتمردان و مسئوالن ما فیلم ببینند. چقدر ضرورت دارد که 
مستند خوب ببینند. خیلی از مستندسازها و زاویه دیدشان می توانند 
به کشورداری کمک کنند و حتی غیرمستقیم کمکی برای در پیش 
گرفتن شیوه مملکت داری درست و صحیح باشند. یک فیلم خوب 

می تواند فکر و نگاهی خوب ایجاد کند.
سپید: نظرتان در مورد برپایی جشنواره فیلم سالمت و میزان 

تاثیرگذاری اش چیست؟
موافق برگزاری این جشنواره هستم ولی نه به هر قیمتی. جای 
جشنواره ای با این عنوان و به این منظور خالی بود و برگزاری اش 
اتفاق خوبی ا ست اما متاسفانه در اولین سال برپایی آن، بی تجربگی ها 
بارز بود، مخصوصا در مراسم اختتامیه. البته دوستان برگزار کننده 
توجیهاتی دارند اما تصور اینکه در اختتامیه و جلوی در ورودی 
سالن، احتمال تکرار فاجعه ای شبیه به منا در ابعاد کوچک تر وجود 

داشت، این توجیهات را محکمه پسند نخواهند کرد. 
مورد دیگری که سخت من را به فکر برد، این بود که در طول 
روزهای اکران فیلم ها در پردیس چارسو در جشنواره ای به نام 
»سالمت«، به مردم بن غذای فست فودی می دادند. این عملکرد قابل 
تأمل و تاسف برانگیز است! این ایرادها شاید خیلی مشهود نباشد 
و کمتر کسی به آن توجه کند اما همین تدابیر و نکته بینی هاست 
که تاثیر جشنواره را چند برابر و ماندنی  می کند. امیدوارم بفهمند 

که می فهمیم و به این فهمیدن احترام بگذارند.

 
  امیرحسین نیکزاد 

دانشجوی سال ششم پزشکی
 کالبدشکافی بخش عملی آموزش آناتومی در سال های اول 
آموزش پزشکی است. از این جهت که آناتومی هرچقدر 
نیست،  کافی  شود  داده  آموزش  نظری  طور  به  که  هم 
کالبدشکافی و آموزش عملی آن بخش مهمی از آموزش 

پزشکی به شمار می رود. 
میزان تأثیرگذاری دیدن فرد متوفی، قابل بررسی و مطالعه 
است، به طور ویژه در سال های باالتر که مشاهده وضعیت های 
نزدیک مرگ و خود مرگ بیشتر رخ می دهد. کالبدشکافی 
به خاطر شکل مواجهه با جسد و رفتار حرفه ای و آدابی 
که رعایت می شود، کمتر تجربه مرگ را تداعی می کند و 

بیشتر صورت حرفه ای و آموزشی دارد.
   مهسا محمدپور

 دانشجوی سال پنجم پزشکی
 به نظر من وجود این امکان بهتر از نبودنش است خصوصا 
که اجساد استفاده شده معموال خیلی قدیمی هستند. اما 
اگر اجساد جدیدتر باشند یا در سالن تشریح تعداد کمتری 
دانشجو به طور همزمان حضور داشته باشند، دید کلی  و 

سواد پزشکی باال و ضروری ای را منتقل می کند.

در حـاشیه

و اما یک سوال
در شرایط سختی که بزرگترین دانشکده های علوم پزشکی 
کشور هم دچار و گرفتار معضل کمبود پیکر برای بخش 
پایه، مهم و حیاتی تشریح و آناتومی هستند، چطور و با 
چه اعتماد و اطمینانی در دانشکده های پزشکی شهرهای 
کوچک تر و با امکاناتی به مراتب کمتر و ناقص تر، 
می توان پزشکی حاذق شد و آینده ای را با خطاهای 

پزشکی کمتر پدید آورد؟!

»این یک جسد نیست« مستندی
 در باب اهدای پیکر

داستان انسان های 
متفاوتی که برای 

کالبدشان هم وظیفه ای 
تعیین می کنند

 محمد جوادزاده 



المپیکخبر

قلعه نویی: وام گرفتم وبه المپیک 
رفتم!

»من با گرفتن وام توانستم سهمیه المپیک ریو را بگیرم 
و اگر الزم باشد برای توکیو نیز این کار را انجام 
می دهم تا بتوانم به یک نتیجه خوب برسم.«پژمان 
قلعه نویی پرتابگر چکش درباره اولین حضورش 
در المپیک 2016 ریو گفت: »تجربه بسیار خوبی 
بود و توانستم مسائل زیادی یاد بگیرم. یک سری 
مشکالت سر راه ما بود اما نمی خواهم به عنوان 
بهانه آن را مطرح کنم کارهایی را نباید انجام می دادم 
و به صحبت های دیگران گوش می دادم که چوبش 
را هم خوردم.« قلعه نویی درباره مشکالت پیش 
آمده در راه آماده سازی خود گفت: »نمی خواهم 
وارد جزئیات شوم. فدراسیون قرار بود بعد از کسب 
سهمیه المپیک من و کاوه موسوی را به مجارستان 
اعزام کند اما این کار انجام نشد. دلیلش را نمی دانم 
شاید هم حق با فدراسیون بوده شاید امکان این 
کار وجود نداشته است. نتیجه نسبتاً بدی را به 
دست آوردم و انتظار من بیش از این بود چرا که 
رکورد من باالتر از این است. متاسفانه در پرتاب 
آخر که همیشه خوب کار می کنم، کمربندم پاره 
شد و نتوانستم خوب عمل کنم. باید ضعف ها را 

در آینده جبران کنم. «

تعداد دوپینگی های المپیک پکن و 
لندن به 98 مورد رسید

با اعالم کمیته بین المللی المپیک و مثبت اعالم 
شدن تست دوپینگ دو ورزشکار دیگر، نمونه های 
دوپینگی دو المپیک لندن و پکن به 98 مورد 
رسید.یارلیس باریوس ورزشکار اهل کوبا به دلیل 
مثبت اعالم شدن تست دوپینگش در آنالیز مجدد 
نمونه های المپیک لندن 2012 و پکن 2008 باید 
مدال نقره خود را پس دهد.کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( نمونه های المپیک لندن و پکن را دوباره 
مورد آزمایش قرار داده که امروز تست دوپینگ 
ورزشکار کوبایی مثبت اعالم شد. همچنین ساموئل 
ادلباری فرانسیس دونده قطری که در ماده 100 متر 
به عنوان شانزدهمی رسیده بود تست دوپینگش 

مثبت اعالم شد.

کاراته المپیکی شد اما فدراسیون 
رئیس ندارد!

کاراته یکی از پنج رشته جدید حاضر در المپیک 
2020 خواهد بود، اما هنوز تکلیف رئیس فدراسیون 
کاراته ایران مشخص نیست. از استعفای سمندر 
رئیس سابق فدراسیون کاراته حدود 10 ماه می گذرد 
و هدایت فدراسیون کاراته زیر نظر سرپرست است. 
از مهلت قانونی شش ماه سرپرست نیز ماه ها سپری 
شده است و زمان انتخابات ریاست کاراته مشخص 
نیست. در تاریخ  8 مرداد 1395 هر 27 کاندیدای 
ریاست فدراسیون کاراته از سوی وزارت ورزش 
و جوانان تایید صالحیت شدند و زمان انتخابات 
کاراته 11 مرداد ماه اعالم شد اما یک روز قبل 
از برگزاری مجمع انتخاباتی، انتخابات از سوی 

وزارت ورزش لغو شد. 

 بازگشت لیونل مسی به تیم ملی 
با گل

 تیم های ملی فوتبال آرژانتین و برزیل در ادامه 
رقابتهای انتخابی جام جهانی 2018 روسیه برابر 
حریفان خود پیروز شدند. رقابتهای مقدماتی جام 
جهانی 2018 روسیه در منطقه آمریکای جنوبی 
بامداد دیروز ادامه یافت که در مهمترین دیدار 
تیم ملی آرژانتین برابراروگوئه یک بر صفر پیروز 
شد.لیونل مسی که بار دیگر به تیم ملی کشورش 
بازگشته است عالوه بر بازی درخشان خود در 
دقیقه ۴3 روی شوت زمینی از پشت محوطه 
جریمه حریف تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.در 
دقیقه ۴5 بازی پائولو دیباال مهاجم تیم یوونتوس 
با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا 
آرژانتین نیمه دوم را با یک بازیکن کمتر ادامه 
دهد.در یکی دیگر از دیدارهای حساس تیم 
برزیل روند خوب خود در مراحل پایانی فوتبال 
المپیک را تداوم بخشید و در خانه اکوادور 3 بر 
صفر برنده شد. نیمار )72 - پنالتی( و گابریل 
ژسوس )87 و 93( برای سلسائو گلزنی کردند.
نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* بولیوی 2 - پرو صفر
* کلمبیا 2 - ونزوئال صفر
* اکوادور صفر - برزیل 3

* آرژانتین یک - اروگوئه صفر
* پاراگوئه 2 - شیلی یک

کار سخت بسکتبال ایران در فیبا 
آسیا چلنج

دبیر فدراسیون بسکتبال درباره حضورتیم ملی 
در رقابت های فیبا آسیا چلنج گفت:» تیم ملی 
دیدارهای مشکلی پیش رو دارد چراکه اکثر 
تیم ها بازیکنان آمریکایی در ترکیب خود دارند.« 
علی توفیق گفت: »تمرینات اردونشینان طبق 
روال روزهای گذشته به صورت منظم در تاالر 
آزادی پیگیری می شود، البته قاعدتا با توجه به 
نزدیک تر شدن به زمان مسابقات و از طرفی آماده تر 
شدن بازیکنان نسبت به روزهای ابتدایی اردو، 
چگونگی برنامه های تمرینی تا حدی تغییر داشته، 
اما آنچه مسلم است این تمرینات تا زمان شروع 
مسابقات به طور مستمر ادامه خواهد داشت.« دبیر 
فدراسیون بسکتبال با یادآوری اینکه مسابقات 
بسکتبال فیبا آسیا چلنج اولین مرحله از مسابقات 
انتخابی جهانی 2019 چین به حساب می آید و 
از این حیث اهمیت باالیی دارد، گفت: »به طور 
حتم ملی پوشان ایران دیدارهای مشکلی پیش 
رو دارند، این روزها که در حال فراهم کردن 
مقدمات سفر یازده تیم دیگر به ایران و پذیرش 
آنها هستیم، می بینیم که اکثر تیم ها و حتی تیم 
هایی مانند عراق و اردن بازیکن آمریکایی دارند، 
این موضوع دو ملیتی بودن بازیکنان حریف قطعا 
در چگونگی عملکرد تیم ها تاثیرگذاراست.« 
مسابقات بسکتبال فیبا آسیا چلنج روزهای 19 
تا 28 شهریورماه در تهران برگزار می شود. تیم 
ملی بسکتبال ایران در گروه سوم این رقابت ها 

با قطر و عراق همگروه است.  

مه ان ز و ر 10
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قوچان نژاد: داشتم شادی می کردم که دعوا شد
رضا قوچان نژاد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی برابر قطر، درباره درگیری رخ داده 
در اواخر این دیدار گفت:» بعد از گلی که زدم برای خوشحالی به سمت تماشاگران رفتم تا خوشحالی 
خود را با آن ها تقسیم کنم، واقعا ندیدم که چه اتفاقی افتاد چون سرگرم خوشحالی کردن بودم.«او در 
پاسخ به  این سوال درباره اینکه آیا آنچه از سوی جواد نکونام مربی تیم ملی فوتبال ایران رخ داده 
تایید می کند، گفت: »من واقعا نمی دانم که چه اتفاقی افتاده ولی کال درگیری در فوتبال و ورزش چیز 
درستی نیست و نباید رخ دهد.«قوچان نژاد در پاسخ به سوالی درباره بازی با چین گفت:  »از حاالهمه 
تمرکزمان روی بازی با چین خواهد بود تا بتوانیم این تیم را شکست دهیم. خیلی احساس خوبی 
دارم. مردم از دیدن این بازی لذت بردند. قطری ها برای یک امتیاز آمده بودند. خوشحالم که سه امتیاز 
را گرفتیم.گل اول برای ما بسیار حساس بود و واقعاً به آن نیاز داشتیم چون نمی خواستیم در خانه 
با قطر مساوی کنیم. آن ها آمده بودند که یک امتیاز از ما بگیرند اما خدا را شکر گل زدیم و برنده 

شدیم. شروع خوبی داشتیم و از حاال باید بر چین تمرکز کنیم تا سه امتیاز بازی دوم را هم بگیریم.«

نکونام: دستهایم را مشت کردم،قطری ها ناراحت شدند!
جواد نکونام کاپیتان سابق ومربی اکنون تیم ملی فوتبال در اولین تجربه مربیگری اش از زمین اخراج شد، 
اما او خوشحال است چرا که تیم ملی با حضور او توانست دو بر صفر قطر را شکست بدهد و سه امتیاز شیرین 
در خانه بگیرد.مربی تیم ملی فوتبال ایران  بعد ازبرد مقابل قطرگفت: »خوشحالم که با برد قطرتوانستیم هواداران 
را خوشحال به خانه هایشان بفرستیم.«جواد نکونام پس از پیروزی ایران برابر قطر و درگیری بازیکنان پس از گل 
اول گفت:» خوشحالم توانستیم هواداران را با دل خوش به خانه هایشان بفرستیم. بعد از گل اول من خوشحال 
بودم اما نمی توانستم از وسط زمین به بازیکنان اضافه شوم. بلکه مجبور شدم از جلوی نیمکت قطر بروم و در 
همین حال دست هایم را مشت کرده بودم که آنها از این بابت ناراحت شدند.من همیشه به ایران تعصب داشتم و 
به من برمی خورد که نتوانیم قطررا شکست دهیم. داورهم تصمیم هایی داشت که باعث شد همه ناراحت شویم 
اما تنها برنده شدن مهم بود که به آن رسیدیم.«نکونام درباره هواداران تیم ملی فوتبال ایران گفت: »قبل از بازی به 
همکارانم گفتم که قطعاً تعداد زیادی پشت درهای ورزشگاه مانده اند. دست همه هواداران را می بوسم که همدلی 

و همراهی آنان باعث شد تیم صعود کند.«

 اکرم احمدی

دربازی که هم گل داشت وهم درگیری وهم اخراج 
مربی، تیم فوتبال ایران موفق شد با پیروزی میدان 
را ترک کند.در این دیدارکه  از دقیقه 60تیم ایران 
کمی به خود آمد،اشتباه دروازه بان قطر در دقیقه 
92 باعث شد رضا قوچان نژاد گل پیروزی را 
ثمربرساند.بعد از هشت دقیقه و بعد از جنجال 
و کتک کاری این بار نوبت علیرضا جهانبخش 
بود تا بایک سوپرگل برتری ایران را رقم بزند.تیم 
ملی فوتبال ایران در اولین قدم در مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی 2018، قطر را شکست داد 
و صدرنشین گروه شد. رضا قوچان نژاد در دقیقه 
92 و علی رضا جهانبخش در دقیقه 100 دو گل 
ایران را به ثمر رساندند.به این ترتیب، ایران با 
کسب سه امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت 
به کره جنوبی و ازبکستان در پایان روز اول مسابقات 
انتخابی جام جهانی، در صدر گروه اول قرار گرفت.
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
بعد ازبازی تیمش مقابل قطر گفت:»بازی بسیار 
دشواری سپری کردیم. بازی بسیار پر فشار بود.
بسیار شفاف بود و بسیار قابل درک که قطری ها 
می خواستند از نقاط ضعف ما استفاده کنند. به 
معنای واقعی نیمه اول صفر - صفر بود چون 
هر دو تیم سعی می کردند بازی را کنترل کنند.
در نیمه دوم سعی کردیم بازی را بازتر کنیم و 
فشار بیشتری به حریف وارد کنیم. در نیمه دوم 
فکر می کنم شانس های بهتری برای گلزنی داشتیم. 
البته در نیمه اول هم موقعیت داشتیم اما نیمه دوم 

شانس های ما بهتر بود. این تیم ملی قطر، تیم 
بسیار خوبی است. بازیکنان خوبی دارد. تیم با 
نظم و با شخصیتی است.«اودرباره گلزنی تیمش 
انگیزه ما  بازی گفت:»به دلیل  پایانی  در دقایق 
به خصوص  و  داشتیم  بازی  به  که  نگرشی  و 
تعویض هایی که در نیمه دوم انجام دادیم، با فشار 
بیشتر یک اشتباه رخ داد. البته می توانست قبل از 
اما در واپسین دقایق رخ داد.تیم  آن رخ بدهد 
قطری دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت 
و می خواستند به تساوی برسند. سعی می کردند 
ضد حمله کنند که توانستیم به گل دوم برسیم 
و بازی به اتمام رسید.« او درباره اتفاقات آخر 
این بازی نیز گفت: »اتفاقی که در آخر بازی افتاد 
طبیعی بود و همیشه تیم برنده می خواهد جشن 
بگیرد و تیمی که گل خورده عصبی می شود و 
می خواهد به بازی برگردد. اگر این گل آخر بازی 
باشد این اتفاق هم بیشتر می شود و آن ها عصبی تر 
به  توجهی  نمی توانیم  عنوان  هیچ  به  می شوند. 
آخر بازی کنیم و از نظر احساسی طبیعی است. 
برای ما این برد شروع خوبی بود. بسیار بسیار 
مهم بود، بازی اول را در خانه پیروز شویم.« اما 
خوزه دنیل کارینوسرمربی تیم ملی قطر مثل کی 
تیمش  ازشکست  بعد  نبود.او  روش خوشحال 
مقابل ایران گفت:»به بازیکنانم تبریک می گویم 
که در دیدار با ایران تالش زیادی کردند و از 
جان مایه گذاشتند. به ایرانی ها تبریک می گویم.
البته از بازیکنانم تشکر می کنم، آنها خیلی سعی 
هستم.«اودرباره  متاسف  باخت مان  کردند.برای 
روند بازی که در نهایت به شکست تیمش منجر 

شد،گفت:»تیم ما سعی کرد بازی را ببرد. قبل از 
بازی خیلی تالش کرده بودند. هر دو تیم فضاها 
را بسته بودند. نمایش هر دو تیم نزدیک به هم 
بود. تیم ایران سعی می کرد با توپ های بلند به 
پیروزی برسد و ما تالش کردیم که این راه را 
ببندیم ولی در انتهای بازی اشتباه کردیم و در 
نهایت هم شکست خوردیم.«سرمربی تیم ملی 
قطر درباره وقت کشی بازیکنان تیم ملی قطر، 
گفت: »نه من این موضوع را قبول ندارم. به هیچ 

وجه تالشی برای وقت کشی نکردیم.«
کارینو درباره اتفاقات ناخوشایند پایان بازی و اینکه 
آیا گل ایران مردود بوده است، گفت:» بازی به هر 
حال سخت و نفس گیر بود. باشد، اما دروازه بان 
ما اشتباه کرد و بازیکن ایران گل زد. شاید آفساید 
بوده باشد اما داور جای گیری خوبی داشت. بازی 
معمولی بود. دو تیم تالش می کردند بازی را ببرند. 
شاید بازیکنان ما تا حدودی خشن باشند اما نیمکت 
ایران هم رفتار مشابهی را از خود نشان داد.« اما 
مقابل قطر یک  ملی  تیم  پنج شنبه شب  جدال 
اخراجی هم داشت. جواد نکونام مربی جدید تیم 
ملی در اولین روز حضور رسمی خود کنار نیمکت 
بعد از شادی گل پراز هیجانی که داشت کارت 
قرمز گرفت و بقیه بازی را از رختکن تماشا کرد.
حاال و بعد از اخراج نکونام و جنجال و درگیری 
بازیکنان دو تیم، قطری ها از رفتار جواد نکونام بعد 
از به ثمر رسیدن گل قوچان نژاد خشمگین هستند 
و خواستار محرومیت دستیار کارلوس کی روش 
شدند.الشرق نوشت: »جواد نکونام، کاپیتان سابق 
تیم ملی فوتبال ایران که برای نخستین بار به عنوان 

دستیار کارلوس کی روش روی نیمکت ایران نشسته 
بود بعد از گل نخستی که قوچان نژاد به ثمر رساند 
به طرف نیمکت قطر خوشحالی کرد و باعث شد 
تا نیمکت آنها تحریک شود و بازی به جنجالی 
کشیده شود.«خالد سلمان کارشناسان سرشناس 
قطری بعد از پایان بازی گفت: »نکونام حرکت 
غیر اخالقی انجام داد و باید هم مجازات شود. 
او به سرمربی تیم و بازیکنان توهین کرد. نباید 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به سادگی از کنار رفتار 
کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران بگذرد، بلکه 
باید بدترین مجازات را برای او در نظر گیرد.نکونام 
روحیه ورزشی نداشت. او با رفتاری تحریک آمیز 
به بازیکنان و سرمربی ما توهین کرد. رفتار او اصال 

درست نبود و باید جریمه شود.«
بیرانوند،  علی رضا  ترکیب  با  ایران  ملی  تیم 
سعید  حسینی،  جالل  حاج صفی،  احسان 
عزت اللهی، آندرانیک تیموریان، پژمان منتظری، 
، علیرضا  نژاد(  مهدی طارمی)76 رضا قوچان 
جهانبخش، سردار آزمون)8۴ کریم انصاری فرد(، 
اشکان دژاگه )68 وحید امیری( و رامین رضاییان 
پیروز این میدان شدند.امین لکومت، عبدالکریم 
حسن، لوئیز جونیور، علی اسداهلل، رودریگو تاباتا، 
حسن الهیدوس، پدرو کوریا، خوخه، احمد یاسر، 
کریم بوزیاف، سباستین سوریا هم بازیکنان تیم 

ملی قطر بودند.
بازیکنان تیم ملی دیشب ایران را به مقصد چین 
درمرحله  بازی خود  دومین  در  تا  کردند  ترک 
نهایی انتخابی جام جهانی 2018 به مصاف تیم 

ملی چین بروند.

ایران ۲ - قطر صفر، سه امتیاز شیرین و سخت به دست آمد

رستگاری دروقت اضافه



پدیده همگرایی چیست؟

 سیدحسین سیدحسینی داورانی

پدیده همگرایی یا CONVERGENCE عبارت است از اعزام و تجمع بیش از حد بیمار در مراکز 
درمانی پس از بروز یک حادثه غیرمترقبه. این پدیده به خصوص و با احتمال بیشتر در مراکز نزدیک به محل 
حادثه رخ می دهد. در چنین مراکزی عالوه بر اعزام بیماران بدحال توسط سرویس های پیش بیمارستانی، 
بسیاری از اوقات، حتی پیش از رسیدن بیماران بدحال تر، بیماران سرپا و با حال عمومی بهتر، خود را به 
روش های مختلف به مراکز درمانی نزدیک محل حادثه می رسانند و در مدیریت حادثه اختالل ایجاد می کنند. 

لذا در این شرایط باید با انجام این اقدامات به خدمات رسانی بهتر کمک کرد: 

1 اعمال مدیریت صحیح توزیع بیمار از صحنه حادثه با کمک ستاد فرماندهی مدیریت بحران
2 بکارگیری روش های تریاژ حوادث غیرمترقبه در ورودی مراکز درمانی )همانطور که توضیح داده شد(

3 استفاده از روش کنترل و درمان بیمار در صحنه مثل بکار گیری تریاژ SAVE )در مباحث آینده 
توضیح داده خواهد شد(.

یک نکته کاربردی

 سیدحسین سیدحسینی داورانی
متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران 
رئیس بخش اورژانس مجتمع بیمارستانی امام 

خمینی)ره(
دبیر کمیته کشوری تریاژ

همانگونه که در مطالب گذشته بیان شد، هدف از 
تریاژ ارائه بهترین خدمات برای تعداد بیشتری از 
بیماران است، خصوصا در مواردی که با عده زیادی 
مراجعه کننده و کمبود امکانات مواجه هستیم. به 
عبارت بهتر، از همان ابتدا که آقای »ژان لری« از این 
روش برای اولویت بندی بیماران استفاده کرد، از 
تریاژ به عنوان سنگ بنای ارائه خدمات در حوادث 

مختلف یاد می شود.
در 2 مبحث گذشته در خصوص تریاژ بیمارستانی 
 ESI )emergency severity و سیستم تریاژ

)index توضیح داده شد.
در این قسمت اجماال به مبانی تریاژ بیماران در 
حوادث غیرمترقبه می پردازیم. به شرط توفیق در 
 JUMP و START قسمت های آینده، تریاژ
START که از روش های رایج تریاژ در صحنه 

هستند توضیح داده خواهد شد. 

اولویت بندی بیماران در اولویت است
در حوادث غیرمترقبه، به خصوص در مواردی که 
با عده زیادی از افراد آسیب دیده مواجه هستیم، از 
جمله اولین اقدامات ضروری در صحنه حادثه، 
 disaster( غیرمترقبه  تریاژ در حوادث  انجام 

انجام  بیماران جهت  اولویت بندی  و   )triage
مراقبت های حافظ حیات و اعزام به مراکز درمانی، 
بدون ایجاد ازدحام در این مراکز است. حتی با 
ایجاد  در صحنه حادثه،  امر  این  انجام صحیح 
است  پیش بینی  قابل  درمانی  مراکز  در  ازدحام 
)پدیده همگرایی یا convergence( و این امر 
ضرورت استفاده را از روش های تعدیل اعزام 
بیمار یا انجام تریاژ مجدد از نوع تریاژ حوادث 
غیرمترقبه، قبل از ورود همه بیماران به بخش 
اورژانس و در فضایی خارج از فضای معمول 
و روزمره این بخش مطرح می نماید. البته برای 
بهبود تریاژ حوادث غیرمترقبه و کاهش ازدحام در 
مراکز درمانی، استفاده از پرسنل آشنا با امکانات 
و مراکز درمانی منطقه و همچنین به کارگیری 
سیستم ارتباطی مناسب و کاربردی بین صحنه 
حادثه و مراکز درمانی بسیار کمک کننده خواهد 
بود. با در نظر داشتن مسأله فوق، به نظر می رسد 
که پرسنل اورژانس بیمارستان، عالوه بر آشنایی 
کامل و استفاده روزمره از روش های مختلف تریاژ 
حوادث  تریاژ  روش های  بر  باید  بیمارستانی، 
غیرمترقبه نیز تسلط داشته باشند تا در شرایط 
ورود  ساماندهی  برای  روش ها  این  از  بحران 

بیماران به بخش اورژانس استفاده کنند. 
عالوه بر تریاژ بیماران در صحنه حادثه، تریاژ 
افراد  یا  فرد  توسط  حتي االمکان  باید  مجدد 
آموزش دیده و در بدو ورود تک تک بیماران به 

بیمارستان انجام شود.
افراد تیم تریاژ باید با لباس مجزا و مشخص همراه 
)مانند تصویر( در محلی که  با تجهیزات الزم 

برای تخلیه بیماران ورودی در نظر گرفته شده، 
حاضر شده و حتي بیماراني را که در محل حادثه 
جهت آنها تریاژ اولیه انجام شده و با برچسب هاي 
مي شوند،  آورده  بیمارستان  به  مشخص  رنگی 
مورد ارزیابي مجدد قرار دهند تا در صورت نیاز، 
برچسب تریاژ و اولویت درمانی آنها تغییر داده 

شود. 
کارت هاي  اطالعات،  ثبت  فرم هاي  طراحي 
براي  تریاژ  کارت هاي  و  هویت  تشخیص 
مستندسازي سابقه بالیني و درمان هاي دریافتي 

انجام  اقدامات  جمله ضروري ترین  از  بیماران 
شده است که باید ازپیش، برای حوادث غیرمترقبه 

برنامه ریزی شود. 
درمان  و  بستري  فضاهاي  باید  بیمارستان،  در 
بیماران براساس اولویت درماني آنها تعیین شود. 

شده اند  تریاژ  صحنه  در  که  بیمارانی  معموال 
تقسیم  دسته  چند  به  رنگی  برچسب های  با 
می شوند. مفهوم برچسب های رنگی در سیستم 
تریاژ START و JUMP START )که در 
قسمت های آینده به تفصیل بحث خواهند شد( 

به صورت زیر است:
 قرمز: نیازمند توجه فوري، 

 زرد: یعني آنهایي که آسیب جدي دارند ولي به 
توجه فوري نیاز ندارند، 

 سبز: بیماران سرپا 
 سياه: به معناي آنهایي است که در حال مرگ 

هستند یا مرگ شان مسجل شده. 
میکروبی،  حوادث  بروز  صورت  در  آبی:   
شیمیایی و هسته ای از رنگ آبی برای تریاژ بیمار 
آلوده که نیاز به پاک سازی دارند، استفاده می شود. 
طبیعی است در برنامه آمادگی بحران مراکز درمانی 
باید فضا و امکانات الزم برای پاک سازی بیماران 
آلوده در نظر گرفته شود، به طوری که این فضا در 
نزدیکترین مکان به ورودی بیمارستان و خارج 
از بخش اورژانس باشد و عالوه بر وجود امکان 
شست وشو و پاک سازی، مسیر تخلیه فاضالب 
مجزا و ایزوله داشته باشد. تجهیزات فردی الزم 
جهت محافظت از کارکنان نیز باید از پیش فراهم 

شده باشد.

مشخصات کیف تریاژ صحنه
کیف تریاژ صحنه باید با ویژگی های زیر باشد:
 از نظر ابعاد باید به راحتی قابل حمل باشد

  حداقل حاوی 35 کارت تریاژ باشد
 حاوی حداقل 35 نخ نایلونی برای نصب نوار 
رنگی یا نوار چسب رنگی )در 4 رنگ مورد نظر( 

باشد
در  عدد   6 حداقل   AIR WAY حاوی   

سایزهای مختلف باشد

  3 عدد خودکار داشته باشد
  یک قیچی برای بریدن کارت تریاژ، نخ و لباس 

بیمار داشته باشد
 وسایل ساده پانسمان داشته باشد.

 
اعضای تیم تریاژ حوادث غیرمترقبه 

هر تیم تریاژ متشکل از حداقل یک نفر کادر درمانی 
آموزش دیده در انجام تریاژ و یک نفر منشی به 
منظور ثبت و ضبط اطالعات و کمک در انجام 

تریاژ است.
بر اساس پیش بینی تعداد مصدومان، ممکن است 

تعداد تیم های تریاژ اعزامی افزایش یابد.
این تیم باید بر بالین تک تک بیماران حاضر و بر 
اساس شرایط بالینی بیماران و اصول تریاژ حوادث 
غیرمترقبه – که در مباحث آینده بیان خواهد شد- 

اقدام به دسته بندی بیماران کنند. 
انجام  حین  در  تریاژ  تیم  که  پیداست  ناگفته 
اولویت بندی بیماران نباید زمان را صرف انجام 
اقدامات درمانی کند تا بدینوسیله با بررسی تعداد 
بیشتری از بیماران، شانس امدادرسانی را به عده 
بیشتری از مصدومان فراهم کند. توجه داشته باشید 
که تریاژ فقط برای دسته بندی و اولویت گذاری 
بیماران است، نه تشخیص و درمان آنان. طبعا 
تیم های درمانی مجزا خصوصا در تعدد مجروحان، 
 ،collection point ممکن است حتا در محل
اقدامات درمانی را جهت بیماران بدحال، مثال 

بیماران با برچسب قرمز، آغاز کنند.
این مطلب ادامه دارد...

 تریاژ در حوادث و بالیا )قسمت اول(

اولویت بندی بیماران در اولویت است

11
شماره 878 13 شهریور 1395

طب و اورژانس

هفته نامه سالمت
شنبــه ها

 از روزنامه فروشی ها بخواهید

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

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

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

 اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

سال دوازدهم  شماره 586  شنبه  6 شهریور 1395  32 صفحه  2000 تومان

هشدار رئیس انجمن 
بینایی سنجی

سونامی 
نزدیک بینی

درباره کلپتومانیا
بعضی ها 

جنون دزدی 
دارند!

از کلسیم تا ورزش

10 عامل 
موثر بر رشد 
قد کودک

ژنتیکی برخی از انسان ها ساختار... صفحه 2افراد مناسب تر بود، اما در طبیعت مولکولی و داشت. البته چشم دوربین یا طبیعی برای این نزدیک بینی بین این جمعیت شیوع کمتری شکار بود بنابراین افراد دوربین تری بودند و می کردند، زندگی شان بر پایه کشاورزی و انسان هایی که اوایل قرن 19 و 20 زندگی 
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 ترجمه: نیلوفر شایسته

کالج کاردیولوژی آمریکا )ACC( به تازگی بیانیه ای 
را که اجماعی است از نظرات متخصصان، در زمینه 
نقش درمان های دارویی غیراستاتینی برای کاهش 
بیماری های  خطر  مدیریت  در   LDL کلسترول 
قلبی عروقی منتشر کرد. نویسنده مسئول این بیانیه 
تا  شد  نگاشته  مذکور  بیانیه  که  می دهد  توضیح 
راهنمایی باشد برای استفاده از داروهای غیراستاتینی 
آنها  به  کارآزمایی های جدید  در  اخیرا  که  متعدد 
پرداخته شده است. وی ادامه می دهد: »از سال 2013، 
زمانی که کالج کاردیولوژی آمریکا و انجمن قلب 
کلسترول  گایدالین های  آخرین   )AHA( آمریکا 
خود را به روز کرد، تعداد زیادی کارآزمایی منتشر 
شده که اطالعات بیشتری در مورد حداقل 3 کالس 
جدید دارویی کاهنده کلسترول در اختیار ما قرار 
می دهند. این حوزه از پزشکی، بسیار فعال است، 
راهنمایی  تا  شد  منتشر  جدید  گایدالین  بنابراین 

باشد برای پزشکان.«
3 مجموعه داده ای بزرگ و جدید که در بیماران 
مبتال به کاردیوواسکوالر پرخطر انجام شده و همگی 
داروهای جدید را به استاتین ها افزوده اند، شامل 

موارد زیر می شوند:
HPS THRIVE 1: نشان داده که هیچ سود 
اضافه یا خطر احتمالی از افزودن نیاسین به استاتین ها 

وجود ندارد.
IMPROVE-IT 2: مزیت و ایمنی متوسطی 
نشان  استاتین ها  بر   ezetimibe ازتیمایب  از  را 

داده است.
 :monoclonal antibodies  PCSK9  3
داده های پیامدهای کوتاه مدت در بیمارانی که در 

معرض خطر زیادی هستند.
الگوریتم   7 جدید،  گایدالین  این  در  محققان 
مختلف را برای بیماران مبتال به بیماری قلبی عروقی 
در  بیماران  کرده اند:  ترسیم  همراه  بیماری های  یا 
معرض خطر باال بیشتر احتمال دارد که برای دریافت 

داروهای جدید گرانقیمت درنظر گرفته شوند.«
در این دستورالعمل، 2 الگوریتم متفاوت برای 
استفاده  آنها  فامیلیال آمده که در  هیپرکلسترولمی 
از داروهای PCSK9 توصیه شده است. همچنین 
به دیابت و دیگر  بیماران مبتال  توصیه هایی برای 
گروه های در معرض خطر باال که در حال حاضر 
بیماری قلبی عروقی ندارند، آمده است. متخصصان 
توصیه  باال  خطر  معرض  در  گروه های  همه  در 
می کنند اگر LDL با کمک تغییر سبک زندگی و 
مصرف استاتین ها تا 50 درصد کاهش پیدا نکرد، 

آنگاه دیگر داروها در نظر گرفته شوند.
اولیه در  ازتیمایب برای پیشگیری  در حالی که 

نظر گرفته  مناسب در  باال  افراد در معرض خطر 
می شود، داده های کافی در مورد اثربخشی و ایمنی 
PCSK9 وجود ندارد که آن را برای استفاده در 

پیشگیری اولیه توصیه کنند.
محققان معتقدند مهارکننده های PCSK9 باید 
برای بیمارانی که در معرض بیشترین خطر هستند، 
و  بوده  حاد  کرونری  سندرم  به  مبتال  که  کسانی 
تجویز  کنند،  تحمل  نمی توانند  هم  را  استاتین ها 
شود. اگر آنها هیپرکلسترولمی فامیلیال هم دارند، 
این بیماران مستقیما روی درمان با مهارکننده های 
PCSK9 قرار گیرند، در غیر این صورت ازتیمایب 
تجویز شود. اگر آنها بیماران بدون هیپرکلسترولمی 

فامیلیال هستند که پیشگیری ثانویه منظم دریافت 
می کنند، باید در ابتدا برایشان ازتیمایب تجویز شود.

خالصه ای از اجماع نظر متخصصان
آنچه در زیر می آید، خالصه ای است از اجماع 

نظر متخصصان که در این گایدالین آمده است.
ACC/AHA سال  1 در گایدالین کلسترول 
2013، 4 گروه معرفی شدند که از مزایای استاتین ها 
در کاهش خطر بیماری آترواسکلروتیک قلبی عروقی 

یا ASCVD بهره مند می شوند:
 ،ASCVD بیماران 21 سال و بیشتر مبتال به 
 بزرگساالن 21 سال و باالتر با سطح کلسترول 
LDL حداقل mg/dL 190 )نه به دلیل علل ثانویه 

قابل تغییر(، 
 ،ASCVD بزرگساالن 40 تا 75 سال بدون 
اما مبتال به دیابت و سطح کلسترول LDL 70 تا 

mg/dL 189 و 
 ASCVD بزرگساالن 40 تا 75 سال بدون 
تا   70  LDL کلسترول  سطح  که  دیابت   یا 
mg/dL 189 داشته و برآورد خطر 10 ساله برای 
ASCVD در آنها، 7/5 درصد یا بیشتر، تعیین شده 
به وسیله Pooled Cohort Equations، باشد. 
سطح   ،2013 سال  توصیه های  این  با  همسو 
از  پس  منظم  به طور  باید  ناشتا   LDL کلسترول 
آغاز درمان های کاهنده کلسترول ارزیابی شده و 
یکبار  ماه   12 تا   3 هر  لزوم،  صورت  در  سپس 

چک شوند.
2 در بیماران پرخطر انتخاب شده، مانند افرادی 
 LDL دارند یا سطح کلسترول ASCVDکه  فاصله
آنها حداقل mg/dL 190 باشد، استفاده از داروهایی 
غیر از استاتین ها باید زمانی در نظر گرفته شود که با 
حداکثر دوز قابل تحمل استاتین ها، به کاهش بیش 
از 50 درصدی LDL نسبت به پایه نرسیده باشند.
3 ازتیمایب نخستین داروی غیراستاتینی است 

که باید در اغلب بیماران درنظر گرفته شود.
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داروهای غیراستاتینی کاهنده کلسترول
راهنمای بالینی  جدید کالج کاردیولوژی آمریکا

 ترجمه: محمدرضا شهسواری

مری  سرطان  اولیه  مراحل  تشخیص 
به دلیل اینکه به راحتی تشخیص داده 
نمی  شود، مشکل است. بنابراین دانشگاه 
 )TU Eindhoven( صنعتی ایندهون
 Eindhoven در بیمارستان کاتارینا در
به  آن  با  بتوان  ایجاد روشی که  برای 
وسیله رایانه عکس  های مری را برای 
عالئم سرطان مری بررسی کرد، تحقیق 
می  کند. رایانه با نتایج بی  نظیری ، سرطان 
اولیه را تقریبا به دقت متخصصان ماهر 
تشخیص می  دهد. این نتایج در مقاله 

جوالی ژورنال علمی آندوسکوپی منتشر شده است.
افراد مبتال به رفالکس طوالنی به دلیل آزردگی معده  ای، 
بافت غیر طبیعی در مری  شان ایجاد می  شود. این بیماری 
که مری بارت نامیده می  شود، یکی از عوامل خطر اصلی 
در ایجاد سرطان مری در جوامع غربی است. بنابراین، افراد 
مبتال به مری بارت به طور منظم تحت بررسی آندوسکوپی 
بیمارستانی قرار می  گیرند. اما تشخیص مرحله  های اولیه 
سرطان مری خیلی سخت است. از این رو، وقتی که سرطان 
شروع می  شود و درمان آن راحت است، بیماری تشخیص 
پیشرفته  ای  مرحله  به  که سرطان  وقتی  نمی  شود.  داده 
می  رسد، نرخ بقای 5 ساله کمتر از 5 درصد می  شود. هر ساله 
در هلند حدود 2500 بیمار جدید با سرطان مری تشخیص 
داده می  شوند. این تعداد به دلیل افزایش رفالکس در افراد 
با اضافه وزن در حال افزایش است، همچنین تعداد افراد 

مبتال به اضافه وزن نیز رو به افزایش است.
بنابراین، 4 سال پیش دکتر اریک اسکون، متخصص 
گوارش در بیمارستان کاتارینا و متخصص ماهر در زمینه 
 video coding مری بارت، در گروه پژوهشی معماری و
پیتر  پروفسور  سرپرستی  با  ایندهون،  صنعتی   دانشگاه 
کرد.  کار  به  شروع   ،)Peter de With( ویت  دو 
گروه وی تجربه چندین ساله  ای در روش  های تحلیل 
عکس دارند که در آن شناسایی افراد و اشیا برای نمونه 
دارد.  قرار  محوریت  در  هوشمند  دوربین  های   در 
Fons van der Sommen، نامزد دکترای PhD در 
دانشگاه صنعتی ایندهون و دکتر Sveta Zinger به همراه 
اریک اسکون برای ایجاد روش  های جدیدی که بتوان 
با آنها عالئم اولیه سرطان را مشخص کرد، کار کردند. 
این روش  ها در حال حاضر به اندازه قدرت تشخیصی 

متخصصان اروپایی کار می  کنند. اسکون 
و  می  داند  »خارق العاده«  را  نتایج  این 
اذعان می  کند که »در حیطه کاری ما، 
شناسایی مراحل اولیه سرطان در مری 

بارت یکی از مشکل  ترین کارها است.«
تهاجم کمتر

هر  در  باید  رایانه  ای  تحلیل 
بیمارستانی برای کمک به متخصصان 
مراحل  تشخیص  جهت  به  گوارش 
اولیه سرطان دردسترس باشد و بنابراین 
درصد   100 را  تشخیص  و  درمان 
تسهیل می  کند. همچنین این روش از 
برداشتن قسمتی از مری در بیمارانی که 
سرطان  شان دیر تشخیص داده می  شود، جلوگیری می  کند. 
درمان سرطان اولیه برای بیماران، با تهاجم کمتری صورت 
می  گیرد و تمایل به عمل جراحی میکرو بیشتر و همچنین 
این کار ارزان  تر تمام می  شود. عالوه بر این، پزشکانی که 
متخصص مری بارت نیستند، می  توانند از این روش برای 

یادگیری تشخیص سریع  تر ناهنجاری  ها استفاده کنند.
قبل از اینکه این روش   جدید را بتوان به کار برد، باید 
نرم  افزار آن کامل و مناسب برای تحلیل فریم  های ویدئویی 
یکسری  باید  سپس  شود.   )real time( بالدرنگ 
آزمون  های بیمارستانی گسترده  ای را دنبال کرد. این کار 
قبل از به کارگیری گسترده، احتماال 5 تا 10 طول خواهد 
کشید. در حال حاضر، برای سرمایه  گذاری بیشتر روی این 

پروژه کمک  های زیادی می  شود.
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عدم تاخیر در درمان روش تشخیصی جدید برای تشخیص سرطان مری
عفونت های راه ادراری

خبــر

در  مقاله ای  نتایج  انتشار  با  محققان 
JAMA Pediatrics، نشان دادند که 
در  آنتی بیوتیکی  درمان  آغاز  در  تاخیر 
کودکان مبتال به عفونت های راه ادراری 
تب دار می تواند منجر به اسکار کلیوی شود.
محققان در این مطالعه داده های 482 
کودک 2 تا 72 ماهه را از دو مطالعه طولی 
به دست آوردند که کودکان را  پیشین 
از زمان اولین یا دومین عفونت ادراری 
 78 مجموع،  در  بودند.  کرده  پیگیری 
درصد از کودکان بررسی شده با تشخیص 
vesicoureteral reflux روبرو شدند 
که نشان از افزایش خطر عفونت ادراری 
است. در زمان ورود به مطالعه، پزشکان 
از والدین در مورد طول مدت دوره تب 
بیماران )به ساعت(، پیش ازآغاز درمان 
آنتی بیوتیکی سوال کردند. در همان ابتدا 
نیز یک اسکن Tc 99m DMSA انجام 
و سپس، مجددا در ماه 24 پیگیری یا 3 تا 
4 ماه پس از خروج از مطالعه، انجام شد.
این مطالعه دریافتند که  محققان در 
از کودکان در  در مجموع، 7/2 درصد 
اسکن های DMSA بعدی، شواهدی از 
اسکارهای جدید رنال داشتند و متذکر 
اسکارهای  میان  ارتباطی  که  می شوند 
کلیوی و زمان آغاز درمان آنتی بیوتیکی 
وجود دارد. میانه دوره تب در کودکان با 
اسکارهای کلیوی، 72 ساعت و در میان 
کودکانی که اسکار کلیه پیدا نکرده بودند، 
48 ساعت بوده است. این اختالف از نظر 
آماری، معنی دار بوده است. این ارتباط، 
حتی پس از تعدیل عواملی مانند سن، 
نژاد، سابقه عفونت راه ادراری و ارگانیسم 
عفونت زا، به قوت خود باقی ماند. در واقع، 
تخمین زده می شود که تاخیر 48 ساعته یا 
بیشتر در آغاز درمان آنتی بیوتیکی، شانس 
اسکارهای جدید کلیوی را تا حدود 47 

درصد افزایش می دهد.
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شرکت IBM اعالم کرد فناوری آزمایشگاه روی تراشه این شرکت می تواند برای 
تشخیص نوعی سرطان ریه استفاده شود. این نوع سرطان در اثر استنشاق آزبست 
ایجاد شده که در حال حاضر روشی مطمئن برای شناسایی آن وجود ندارد. از سال 
2012 که محققان دانشگاه هاروارد اعالم کردند به دنبال ساخت بافت روی تراشه 
هستند، فناوری ساخت آزمایشگاه روی تراشه به عنوان موضوع خبری داغ مطرح شد. 
از آن زمان سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز مختلفی در جهان اقدام به ارائه فناوری بافت 
یا آزمایشگاه روی تراشه کردند تا با استفاده از آن اندام های بدن انسان را شبیه سازی 
 IBM کرده و همچنین برای تشخیص بیماری از آن استفاده کنند. اخیرا شرکت

اعالم کرده که تراشه ای برای شناسایی نوعی سرطان ریه ساخته است، سرطانی که 
در اثر استنشاق آزبست ایجاد می شود. در حالی که هیچ فناوری قابل قبولی برای 
تشخیص زودهنگام سرطان مرتبط با آزبست وجود ندارد، این فناوری می تواند 
راهگشا باشد. اخیرا دو خبر توسط Phys.org به چاپ رسیده که در آن محققان 
شرکت IBM به دنبال ساخت فناوری آزمایشگاه روی تراشه هستند. در یکی از این 
اخبار، محققان IBM آزمایشگاه روی تراشه ای ساختند که می تواند زیست ذرات را 
تا ابعاد نانومتری جداسازی کند. با این فناوری امکان جداسازی DNA و اگزوزم 
وجود دارد. اگزوزم ها زیست موادی هستند که به عنوان هسته اصلی تشخیص 
سرطان استفاده می شوند. معموال پزشکان از اگزوزم برای بیوبسی غیرتهاجمی استفاده 
می کنند تا نوع سلول سرطانی را تشخیص دهند. گوستاو استولویتژی از مدیران 
بخش نانوزیست فناوری شرکت IBM می گوید: »توانایی فیلتر کردن زیست مواد با 

استفاده از یک تراشه می تواند فرصت های تازه ای را به سوی درک بهتر بیماری هایی 
نظیر آنفلوآنزا باز کند.« با بررسی اگزوزم ها و ارزیابی پروتئین های سطحی می توان 
اطالعات بنیادی درباره بیماری به دست آورد. از این آزمایشگاه روی تراشه می توان 
برای تشخیص بیماری  سرطان ریه که در اثر وارد شدن آزبست به بدن بوجود آمده 
باشد، استفاده کرد. این سرطان به صورت خطوطی روی ریه ایجاد می شود که در 
حال حاضر هیچ روشی برای شناسایی آن وجود ندارد. کارلوس کوردون کاردو 
از مدیران دپارتمان پاتولوژی می گوید: »زمانی که ما نسبت به یک بیماری شناخت 
و تسلط داریم امکان درمان آن وجود خواهد داشت اما اگر دانش ما درباره آن کم 
باشد با مشکالتی روبرو خواهیم شد.« شرکت IBM در حال همکاری با مدرسه 

پزشکی ایکان است تا از این فناوری برای تشخیص سرطان پروستات استفاده کند.
NBIC :منبع

فناوری آزمایشگاه روی تراشه 
برای تشخیص سرطان ریه
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تــازه ها

حین  نورومانیتورینگ  از  استفاده  کردند  گزارش  محققان 
جراحی )IONM( با میزان کمتر صدمه به عصب حنجره ای 

راجعه پس از تیروئیدکتومی توتال همراه است.
 IONM در این تجربه نشان داده شد، استفاده روتین از
باعث آشنایی بیشتر با این وسیله، کاهش خطاهای جراحی و 
راهنمای جراحان در موارد دشوار با واریاسیون های آناتومیکال 
و بیماران در معرض خطر صدمه به عصب حنجره ای راجعه 

می شود.
صدمه به عصب حنجره ای راجعه که منجر به تغییرات موقتی 
یا دائمی صدا می شود، یکی از جدی ترین عوارض جراحی 
تیروئید است. مطالعات مختلف نشان داده اند که شناسایی 
بصری عصب حنجره ای راجعه، با یا بدون IONM، میزان 

فلج دائمی عصب حنجره ای راجعه را کاهش می دهد.
تیم تحقیقاتی مذکور در این مطالعه، منافع بالقوه سیستم 
IONM را در یک مرور گذشته نگر، با حضور بیش از 2500 
بیمار )1481 مورد با IONM و 1075 مورد بدون آن( که تحت 
تیروئیدکتومی توتال در فاصله سال های 2002 و 2012 قرار 

گرفته بودند، بررسی کردند.
در مجموع، 1/3 درصد بیماران دچار فلج موقتی عصب 
عصب  دائمی  فلج  با  نیز  درصد   0/5 و  راجعه  حنجره ای 
حنجره ای راجعه روبرو شدند. مدت زمان بهبودی برای فلج 
موقتی عصب حنجره ای راجعه به طور متوسط 4/3 ماه گزارش 

شد.
از  درصد   0/7 در  عمل  از  پس  صوتی  طناب  حرکت 
نورون های در معرض خطر در گروه IONM، در مقابل 3/3 
درصد در گروه غیر از IONM، دچار اختالل شد. عدم استفاده 
از IONM به طور مستقل مرتبط با خطر بیشتر قابل توجه 
صدمه به عصب حنجره ای راجعه بود )نسبت شانس: 5/44(، 

هم موقتی و هم دائمی.
دیگر عوامل خطر مستقل برای صدمه به عصب حنجره ای 
راجعه، شامل زمان عمل بیش از 100 دقیقه، حداکثر دیامتر لوب 
تیروئید بیش از 45 میلی متر، اکستانسیون اکستراتیروئیدی 
تومور، سایز تومور بیش از 10 میلی متر، و پاراتیروئیدکتومی 

اتفاقی بودند. 
براساس یافته های این مطالعه، محققان پیشنهاد می کنند 
که IONM باید به عنوان استاندارد مراقبت در همه بیمارانی 
که در معرض خطر باالی صدمه به عصب حنجره ای راجعه 
قرار دارند، استفاده شود. IONM یک یار کمکی است که 
ممکن است در طول تیروئیدکتومی بسیار مفید باشد، اما نباید 

جایگزین تکنیک بسیار دقیق جراح شود.
 محققان اعالم کردند بررسی حداقل 18 لنف نود پس از 
دایسکسیون گردن به طور قابل توجهی با میزان بقای کلی 
طوالنی تر بیماران مبتال به سرطان سر و گردن همراه است. 
این مسئله فارغ از آن است که نودها از نظر بالینی مثبت یا 

منفی باشند.
چندین مطالعه کوچک تر پیش از این نشان داده بودند که 
همین ارتباط میان بقای کلی بیماران مبتال به سرطان سر و گردن 
و شمارش لنف نودهای گرفته شده از دایسکسیون گردن وجود 

دارد.
در این مقاله که محققان در Clinical Oncology منتشر 
کردند، پیشنهاد می شود در نظر گرفتن حد مرزی 18 لنف نود 
برای بررسی، می تواند یک متریک بالقوه باکیفیت در مدیریت 

جراحی سرطان های سر و گردن باشد.
تعداد  هرچه  می کنند  تاکید  استانفورد  دانشگاه  محققان 
لنف نودهای بررسی شده بیشتر باشد، می توان مراقبت های 
پیش از جراحی و رادیوتراپی بهتری برای بیماران فراهم کرد 

که با دستورالعمل ها نیز همخوانی بیشتری داشته باشد.
Medical News Today :منبع

 صدمه کمتر به عصب حنجره ای با 
نورومانیتورینگ در طول تیروئیدکتومی



رضاامیننژاد
متخصص بیهوشی

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم، مسوول کارگروه تدوین 
راهنماهای بالینی انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه 

ایران

اگر قرار است یک جراحی عمده همچون تعویض 
مفصل زانو یا جراحی فقرات داشته باشید، به احتمال 
زیاد این جراحی برای شما طی بیهوشی عمومی انجام 
خواهد شد که انتظار می رود به عدم هوشیاری شما 
طی اینگونه اقدامات منجر شود. اما ندرتا بیماران طی 
بیهوشی عمومی، آگاه یا هوشیار می شوند در حالیکه 
دیگران در اتاق عمل آنها را بیهوش می پندارند. چنین 
رخداد نادری آگاهی طی بیهوشی یا آگاهی با وجود 

بیهوشی خوانده می شود. 
اجازه دهید این پدیده را همان »آگاهی« بنامیم 
که از »بیداری« که پدیده ای طبیعی و مورد انتظار در 
پایان جراحی و توقف استفاده از داروهای هوشبر 
و  پزشکی  کتب  در  بود.  خواهد  متفاوت  است، 
آنستزیولوژی هم برای توصیف این تجربه از واژه 
Awareness استفاده می شود که متفاوت از بیداری 
و Emergence به معنی بازگشت از بیهوشی است. 
عمومی  بیهوشی  مورد  هزار  هر  در  پدیده  این 
با  می شود.  دیده  بیمار  یک  در  فقط  بزرگساالن، 
ویژه  به  رخداد  این  اهمیت  اما،  بودن  نادر  وجود 
برای همان یک بیمار بسیار است و دیگر بیمارانی 
بیهوشی  اقدامات جراحی،  برای  است  قرار  که  را 
عمومی دریافت کنند دچار نگرانی دوچندان می کند. 
اجازه دهید در همین ابتدا و برای بیمارانی که دچار 
اضطراب شده اند خاطرنشان سازم که این پدیده با 
وجود نگران کننده بودن برای بیمار، با هیچ دردی 
همراه نیست. به عبارت دیگر، با وجود آنکه بیمار 
احساس  را  دردی  هیچ  معموال  اما  می شود،  آگاه 

نخواهد کرد! 
آگاهی طی بیهوشی نه به وضعیت بیمار پیش از 
بیهوشی شباهت دارد و نه آن تجربه ای است که وی 
در پایان جراحی و پس از بیدار شدن دارد. این دو 
رویداد اخیر پیش بینی شده و طبیعی هستند. همچنانکه 
ممکن است شما طی بیهوشی عمومی، رویا ببینید 
و تصور کنید که دچار آگاهی طی بیهوشی شده اید.

بیماری که طی بیهوشی آگاه می شود، چه چیزی 
را تجربه می کند؟ 

افرادی که تجربه آگاهی را طی بیهوشی دارند، سطوح 
مختلفی را از آگاه شدن گزارش می کنند. به عبارت دیگر، 
این آگاه شدن، همیشه یک تجربه روشن و شفاف و کامل 
نیست! برخی بیماران فقط خاطرات کوتاه و گنگی دارند 
که به طور شفاف قابل بیان نیست. اما برخی دیگر خاطره 
روشنی از یک لحظه از جراحی یا از پیرامون خود دارند 
که با واقعیت رخ داده عینا قابل تطبیق است. برخی هم 
یک احساس فشار را به یاد می آورند. اینکه این تجربه 
تا چه اندازه ناخوشایند باشد و در زندگی فرد اختالل 
ایجاد کند، به خود او و به رخداد اتفاق افتاده بستگی 
خواهد داشت. برخی از این بیماران از مشاوره پس از 
جراحی به منظور کمک به سازگاری با احساس گیجی 

یا اضطراب پیش آمده، سود می برند.
حدود 40 سال پیش، آگاهی طی بیهوشی در یک 
تا دو بیمار از هر 100 مورد رخ می داد، اما امروزه این 
پدیده نادرتر شده و فقط در یک تا دو بیمار از هر 1000 
مورد دیده می شود که دلیل آن هم، پیشرفت هایی است 
که در مراقبت های بیهوشی رخ داده است. متخصصین 
بیهوشی با این وجود متعهد به کاهش بیشتر همین شیوع 

اندک هستند و به این منظور پژوهش های بسیاری در 
حال انجام است.

آگاهی طی بیهوشی به چه دلیلی رخ می دهد؟ 
برای رخداد آگاهی طی بیهوشی دالیل متعددی می تواند 
وجود داشته باشد. هر فردی پاسخی متفات در برابر دوز 
پیش فرض دارو یا داروهای هوشبر داده شده به وی 
خواهد داشت. در برخی جراحی های پرخطر یا اورژانس 
چون تروما )تصادفات و ..(، جراحی قلب یا زایمان به 
روش سزارین یا زمانی که بیمار دچار اختالالت طبی 
متعدد است، استفاده از دوزهای استاندارد داروهای هوشبر 
می تواند برای بیمار زیانبار باشد. از این روی در چنین 
مواردی برای حفظ ایمنی بیمار و پرهیز از مخاطرات، 
گاهی از دوزهای کمتر هوشبرها استفاده می شود که 
خود می تواند دلیلی برای آگاهی بیمار طی بیهوشی باشد. 
دستیابی به طراز دقیق بیهوشی مورد نیاز بیمار مستلزم 
مهارت و تجربه زیاد متخصص بیهوشی است و این مهم 
خود یکی از دالیلی است که توصیه می شود مراقبت 
بیهوشی توسط یک پزشک متخصص ارائه شود که در 
جنبه های دیگری چون مراقبت های ویژه و درد نیز تبحر 
و دانش کافی دارد. متخصصین بیهوشی و مراقبت های 
ویژه با بیش از 7 سال تحصیل در رشته طب عمومی و 

سپس 4 سال در رشته تخصصی آنستزیولوژی با ساعت ها 
تجربه کار بالینی، بی تردید می توانند تضمین کننده ایمنی 
بیماران و کیفیت باالی مراقبت های آن ها طی جراحی های 

گوناگون و پس از آن باشند.

را  بیهوشی  طی  آگاهی  شانس  می توان  چگونه 
کاهش داد؟ 

انتخابی  جراحی های  از  پیش  معمول  طور  به 
ارزیابی  به  اقدام  بیهوشی  متخصصین  )غیراورژانس( 
بیماران می کنند. در این ارزیابی های ابتدایی، معموال از 
تجربه های پیشین بیمار از بیهوشی پرسیده می شود. این 
فرصت می تواند فرصت مغتنمی برای بیماران به منظور 
مطرح کردن دل نگرانی ها و پرسش هایی باشد که برای 
آنها در ارتباط با بیهوشی مطرح می شود. به ویژه اگر 
پیش تر بیمار در تجارب قبلی خود آگاهی طی بیهوشی 
به  این مالقات می تواند  این مصاحبه و  باشد،  داشته 
کاهش نگرانی ها و نیز کاهش شانس تکرار این رخداد 
کمک کند. متخصصین بیهوشی در ارزیابی های پیش از 
عمل در مورد داروهای مصرفی شما خواهند پرسید. این 
داروها شامل داروهای نسخه شده، داروهای غیرنسخه ای 
و داروهای گیاهی می شوند. طبیعی است که بیمار باید در 
مورد هرگونه سوء مصرف دارویی یا الکل نیز اطالعات 
دقیقی به پزشک خود بدهد، چرا که هر یک از این موارد 
می تواند خطر فزاینده ای برای بیهوشی به همراه داشته 
باشد و دانستن آنها خطر بیهوشی را می کاهد. همه این 
اطالعات کمک خواهند کرد پزشک متخصص بیهوشی 
و مراقبت های ویژه بتواند بهترین و کم خطرترین مراقبت 
را برای بیمار فراهم کند و خطرات بیهوشی را شامل 

آگاهی طی بیهوشی کاهش دهد.
نقش انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران: 
مراکز  پزشکی،  مراکز  بیمارستان ها،  در  روز  هر 
جراحی سرپایی و مطب های پزشکان در سرتاسر این 
سرزمین پزشکان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه 
مراقبت های بیهوشی را با باالترین کیفیت و کمترین 
خطر برای بیماران فراهم می کنند. در این گذر انجمن 
علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه نیز نقش مهمی 
در تداوم روزآمدی آنستزیولوژیست ها دارد و در یک 
ارتباط دوجانبه می کوشد تا با افزایش آگاهی جامعه، قدم 
دیگری در راستای بهتر شدن کیفیت خدمات درمانی 

ارائه شده به بیماران بردارد.

پژوهش های جدید نشان می دهد بین سالمت قلب و ریه، حافظه 
و قدرت ادراک افراد مسن رابطه ای نزدیک وجود دارد و سالمت 
قلب و ریه حافظه را در دوران پیری و کهنسالی بهبود می بخشد. 
این تحقیقات به وسیله یک تیم پژوهشی از مرکز پزشکی دانشگاه 
بوستون ماساچوست ایاالت متحده امریکا انجام شده و نشان می دهد 
سالمت قلب و ریه با افزایش عملکرد اجرایی افراد کهنسال مرتبط 
است اما این که این رابطه حافظه بلندمدت را نیز در بر می گیرد 
یا خیر، به طور کامل مشخص نیست و نیازمند تحقیقات بیشتر 

و گسترده تری است.
محققان در این پروژه پژوهشی 33 نفر جوان را در گروه سنی 
بین 18 تا 31 ساله و 27 نفر کهنسال مابین سنین 55 و 82 ساله 
را با طیف گسترده ای از سطوح سالمت قلبی - تنفسی بررسی و 
مقایسه کردند. شرکت کنندگان برای ارزیابی عملکرد قلبی – تنفسی 
تست ورزشی شده و برای ارزیابی و سنجش حافظه نیز آزمایش 
 اعصاب یا نوروسایکولوژی روی آنها انجام شد. عالوه بر این، 
استاندارد  نوروسایکولوژی  آزمایش های  تحت  کنندگان  شرکت 
آزمایشگاهی  کار  یک  در  بلندمدت  حافظه  و  اجرایی  عملکرد 
قرار گرفتند که در آن شرکت کنندگان به یادگیری نام شرکت ها 

مشغول شدند.
در این آزمایش ها، پژوهشگران دریافتند افراد مسن که سطح 
کارکرد قلبی - تنفسی باالتری داشته اند به نسبت سایر افراد به 
نحو بهتری توانستند از عهده سنجش عملکردهای اجرایی برآمده 

و عملکردی مشابه افراد جوان تر داشتند.
واضح است که در سنجش حافظه بلندمدت جوانان بهتر از 
افراد کهنسال با وضعیت قلبی – تنفسی خوب عمل می کنند و این 
افراد هم نسبت به افراد کهنسال با وضعیت قلبی – تنفسی ضعیف 
بهتر عمل می کنند. در افراد کهنسال، سطح آمادگی جسمانی به 
بهبود عملکرد اجرایی آنها کمک می کند و سالمت جسمانی با 
عملکرد حافظه آنها مرتبط است. قابل توجه است که تناسب اندام 
و سطح آمادگی جسمانی در افراد جوان هیچ تاثیری در حافظه یا 
عملکردهای اجرایی آنها نخواهد داشت. براساس یافته های محققان 
می توان گفت که اثر سالمت قلب و ریه به عملکرد اجرایی محدود 

نمی شود بلکه بر حافظه بلند مدت نیز موثر است.
Medical News Today :منبع

ورزش، قدرت حافظه را
 بیشتر می کند
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بیهوشی و آ گاهی
بــدانیـمآگاهی طی بیهوشی یا آگاهی با وجود بیهوشی چیست؟

گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل 
نشان می دهد بیماری های کشنده ناشی از 
آب آلوده مانند وبا و حصبه، جان بیش 
از 300 میلیون نفر را در آسیا، آفریقا و 
آمریکا التین تهدید می کند. بین سال های 
1990 تا 2010 میالدی، آلودگی ناشی از 
ویروس ها، باکتری ها و میکروارگانیسم های 
دیگر و آلودگی های سمی ماندگار مانند انواع 
کود و آلودگی های نفتی در رودخانه ها و 
دریاچه های سه قاره بیش از 50 درصد 
و میزان شوری آب دریاچه ها حدود 30 
درصد افزایش یافته است. براساس گزارش 
 )UNEP( برنامه محیط زیست سازمان ملل
رشد جمعیت، گسترش کشاورزی و افزایش 
میزان فاضالب خام آزاد شده در دریاچه ها 
و رودخانه ها، دلیل اصلی آلودگی آب است 
و حدود 323 میلیون نفر را در معرض 
عفونت های مرگبار قرار داده است. معضل 
کیفیت آب در مقیاس جهانی و شمار افرادی 
که در معرض آلودگی و عفونت قرار دارند، 
بسیار بیش از انتظار متخصصان بوده، با این 
حال هنوز تعداد قابل توجهی از رودخانه ها 
شرایط خوبی دارند و باید محافظت شوند.
در این گزارش آمده است حدود یک 
چهارم رودخانه ها در آمریکای التین، 10 
تا 25 درصد از رودخانه های آفریقا و بیش 
از 50 درصد از رودخانه های آسیا آلودگی 

جدی دارند.
گزارش UNEP نشان می دهد ساالنه 
حدود 3/4 میلیون نفر بر اثر بیماری هایی 
مانند وبا، حصبه، فلج اطفال و اسهال جان 
خود را از دست می دهند. این بیماری ها با 
پاتوژن های موجود در آب های آلوده مرتبط 
هستند. این مطالعه به صورت تخمینی نشان 
می دهد بیش از 164 میلیون نفر در آفریقا، 
134 میلیون نفر در آسیا و 25 میلیون نفر 
در آمریکای التین در معرض عفونت ناشی 

از آب آلوده قرار دارند.
Medical Daily :منبع

 تهدید آب آلوده
 برای حیات

تـازههـا

باید گفت که 3 تا 4 ماه اول زندگي زمان بسیار 
مهمي از نظر تكامل بینایي است و توجه والدین 
و مراجعه به موقع به چشم پزشك نقش تعیین 

کننده اي در بینایي کودك خواهد داشت.
در شماره گذشته، در مورد بینایی نوزادان 
در بدو تولد و مشكالت آنها صحبت شد. در 
ادامه، به دیگر گروه های سنی اشاره خواهد شد.

 4 تا 6 ماهگي: در این سن نوزاد باید 
دستش را به طرف اسباب بازي که جلوي او 
مي گیرید دراز کند یا دستش را به آن بزند. در ابتدا 
ممکن است دست نوزاد به طور اتفاقي به جسمي 
که جلویش گرفته اید بخورد ولي در طول زمان 
با رشد بینایي، درک عمق و درک بیشتر نوزاد این 

کار ارادي تر مي شود.
 از 6 تا 8 ماهگي نوزاد شروع به غلت زدن 
و احتماال چهار دست و پا راه رفتن مي کند. در این 
مرحله مي توانید یک اسباب بازي را طوري جلو 
کودک قرار دهید که مجبور باشد براي رسیدن به 
آن غلت بزند یا کمي از جاي خود جلوتر بیاید. 

این کار به تقویت بینایي نوزاد کمک مي کند.
 بین 8 تا 12 ماهگي، نوزاد شما ممکن 
است چهار دست و پا حرکت کند یا راه برود. 
سعي کنید به جاي راه افتادن زودتر، کودک خود 
را به حرکت چهار دست و پا تشویق کنید زیرا 
باعث ایجاد هماهنگي میان حرکات دست و 
چشم مي شود. در این سنین به ویژه وقتي کودک 
روي مبل یا تخت و یا نزدیک پله است باید بسیار 
مواظب وي بود زیرا دید کودک در این مرحله 
هنوز فاقد درک عمق کافي است و در نتیجه 

بلندي ها  و  پستي 
درک  به خوبي  را 
به  نمي کند. 
دیگر،  عبارت 
این  در  کودک 
سن متوجه نیست 
تخت  لبه  که 
تمام  جایي  در 
زمین  و  مي شود 
پایین تر از آن قرار 

گرفته، بنابراین احتمال سقوط کودک از تخت و 
پله وجود دارد.

دو تصور غلط در مورد معاینه چشم وجود 
دارد. یکي این است که اگر خوب مي بینید نیازي 
به معاینه چشم ندارید و دیگري اینکه »تست 
بینایي« که حدت بینایي را با استفاده از تابلوهاي 
مخصوص اندازه گیري مي کند )مشابه تست هاي 
بینایي که در هنگام اخذ گواهینامه رانندگي انجام 
با اسمي  مي شود( همان معاینه چشمي است 
دیگر. اما باید توجه داشت که چشم پزشک در 
واقع عالوه بر تست بینایي، چشم شما را از نظر 
بیماري هاي دیگري نیز که ممکن است عالئم 
زودرس نداشته باشند ولي نیاز به درمان زودرس 
کامل  معاینه  بنابراین  مي کند.  معاینه  دارند، 

چشمي بسیار بیشتر از یک تست بینایي است.

چه کساني باید معاینه چشمي شوند؟
صرف نظر از سن و سالمت جسماني، هر 
شخصي باید به صورت دوره اي و منظم معاینه 
چشمي شود. در بزرگساالن معاینه چشمي از 
جهت درست بودن شماره عینک و تشخیص 
کودکان،  در  دارد.  اهمیت  بیماري ها  زوردس 
معاینه چشمي نقش بسیار مهمي در تکامل بینایي 
کودک دارد. از آنجایي که بینایي نقش مهمي در 
فرآیند یادگیري کودکان دارد، اهمیت معاینات 
دوره اي در کودکان دوچندان است. مشکل بینایي 
کودک گاهي خود را به صورت افت تحصیلي و 
مشکل در انجام تکالیف مدرسه نشان مي دهد. در 
بسیاري موارد، کودکان به این دلیل که نمي دانند 
دید »طبیعي« چگونه باید باشد، شکایتي از دید 
خود ندارند. اگر کودک 
در  درسي  نظر  از  شما 
مدرسه مشکل دارد یا در 
خواندن و یادگیري دچار 
باید  مشکل است، حتما 
عدم  از  اطمینان  جهت 
مشکالت چشمي معاینه 

شود.
 Choosing منبع: 
Wisely
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 ترجمه: مرجان یشایایی

سپید: تقریبا هر آن چیزی که درباره غذاهایی که 
دهیم  انجام  باید  که  ورزش هایی  یا  بخوریم  باید 
می خوانیم گیجمان می کند. هر هفته چندین مطالعه 
منتشر می شوند، اما این مطالعات به سختی می توانند 
تشنگی خوانندگان بیشمار این نوع مطالب را سیراب 
فراهم  پاسخی  آنها  بیشمار  برای سواالت  و  کنند 
آورند: آیا ورزش به حفظ حافظه کمک می کند؟ 
کدام ورزش ها؟ پیاده روی؟ ورزش های فشرده؟ آیا 
خوردن کربوهیدرات چاقمان می کند؟ آیا می توانید 

جلوی سرطان پستان را با ورزش کردن 
در جوانی بگیریم؟ آیا سبزیجات ما 

را از حمله های قلبی مصون نگه 
می دارد؟ 

که  اینجاست  مشکل 
نمی دانیم کدام را باید انتخاب 

کنیم. نمی توانیم بفهمیم کدام 
کار می تواند خطر زوال عقل را کم 

یا طول زندگی را بیشتر کند یا باعث شود وزن کم 
کنیم یا از سرطان جلوگیری می کند، زیرا سروصدا 
و انبوه اقدامات نامطمئن درباره چگونه خوردن یا 

چگونه ورزش کردن آنقدر زیاد است که تشخیص را 
عمال ناممکن کرده. نشانه ها غالبا قوی نیستند، به  عبارت 
دیگر، اگر اثری هم بر سبک زندگی بگذارند آن اثر کوچک 
است، مانند ارتباط ناچیز بین سرطان ریه و کشیدن سیگار.

هیچ استاندارد طالیی وجود ندارد، هیچ چیزی که 
همه درباره آن اجماع نظر داشته باشند یا بتواند جنبه های 

مختلف سبک زندگی را اندازه  گیری کند.
نتیجه انبوه مطالعاتی است که درنهایت کارآیی ندارند. 
دکتر بارنت کرامر، مدیر بخش پیشگیری های موسسه ملی 
سرطان، می گوید: »ما نمی دانیم چگونه باید رژیم غذایی یا 
ورزش کردن را اندازه بگیریم.« بخش او روی راه هایی کار 
می کند که بتوانند با کنار گذاشتن موارد بی پایه در مطالعاتی 
که به طور معمول برای توصیه های پزشکی به کار می روند، 
موارد درست را گسترش دهند. » از مردم می پرسند چند بار 
در هفته یا در ماه نان یا میوه می خورند یا از آنها می خواهند 
همان رژیم غذایی 24 ساعت گذشته را ادامه دهند.«، اما 
او می گوید تعجبی نیست که مردم درست به یاد نیاورند 

یا جوری پاسخ دهند که به نظر مناسب بیاید.

کرامر  دارد: دکتر  عقیده 
قبل »من به یاد ندارم  هفته  که 

از  در چه خوردم، حاال  می پرسند  من 
نوجوانی چه می خورده ام یا چقدر ورزش کرده  ام.«

دیوید الیسون، یکی از کارشناسان چاقی، هم در تایید 
کالف سردرگم تحقیقات مربوط به سالمت می گوید همین 
مشکالت گریبانگیر تحقیقات چاقی هم است. فقط 2 
چیز است که به طور قطع می دانیم. بقیه چیزها مثل هم 
هستند: هرقدر کالری بیشتر بخورید بیشتر چاق می شوید 
و اگر به قدر کافی ورزش کنید، کمی وزن کم می کنید.
عالوه بر سردرگمی های موجود، مشکل دیگر تحقیقاتی 
است که بد طراحی شده اند که محققان را وامی دارند تا 
درباره تاثیراتی یکسان با استفاده از معیارهایی متفاوت 
نیز روندی  و  کنند  مطالعه  نتیجه گیری های مختلف  و 
که سبب می شود محققان نتایج مطالعات مثبت یا نتایج 

جالب را گزارش کنند.
نتیجه چیزی است که دکتر کرامر آن را ادبیات تیغ 

دودم می داند: »یک هفته می گویند قهوه برای شما خوب 
است، هفته دیگر قهوه مرگ آور می شود.«

وضعیت آنقدر بد است که چیزی که قرار است منتشر 
دارد.  تمایل  دانشمندان  قبلی  باورهای  به سمت  شود 
رژیم های غذایی و مواد مغذی فراوان و نیز نتایج فراوانی 
وجود دارند. از بیماری های قلبی گرفته تا سرطان و سکته 
مغزی. چه نوع اطالعاتی را برداشت کرده اید؟ پیگیری ها 
ممکن است 2 ماه، 6 ماه، 2 سال یا 10 سال به درازا 
کشیده باشد و در آخر با میلیون ها گزینه طرف هستید.

دانشمندان می توانند از میان دریای این اطالعات هرکدام 
را می خواهند انتخاب کنند. کرامر ادامه می دهد: »می توانم 
هر نتیجه را که دوست داشته باشم از هر سری داده های 

برمبنای مشاهده بردارم.«
مطالعات سخت و فشرده درباره سبک زندگی هم بوده 
است، اما آنها کم تعداد و دور از هم هستند. مطالعه ای 
بزرگ در اسپانیا به این نتیجه رسیده که رژیم مدیترانه ای 
شامل میوه ها، سبزی ها، ماهی، روغن زیتون و مغزها خطر 

حمله های قلبی و سکته ها را پایین می آورد. 
2 مطالعه بزرگ در ایاالت متحده که نظر به 
رژیم غذایی پرفیبر دارد، فاقد شواهدی است 
که ثابت کند خوردن فیبر زیاد می تواند جلوی 
سرطان کولون را بگیرد.  بعد از آن مطالعاتی 
با ساختار درست را می بینیم که به نظر 
متناقض می آیند. یک مطالعه  بزرگ 
نتیجه رسیده است  این  به  کشوری 
،برخالف تمام فرضیات موجود، رژیم 
غذایی و از دست دادن وزن نمی تواند 
از حمالت قلبی در بیماران دیابت نوع 
2 جلوگیری کند. مطالعه بزرگ دیگری 
از همان جنس اما می گوید مردم درخطر ابتال 
به این بیماری با کمی کاهش وزن و ورزش 

از خطر مصون می مانند.
چند سال قبل، 2 محقق تصمیم گرفتند 
روی دنیای دیوانه سرطان و باورهای رژیم 
غذایی تحقیق کنند.آنها با یک کتاب آشپزی 
محبوب و متعارف شروع و به صورت 
اتفاقی ترکیب غذاها را دستچین کردند، مواد 
مورد لزوم غذاها تا 50 نوع ماده تشکیل دهنده 
فهرست شدند. بعد به بررسی درباره این مواد 

غذایی در متون منتشر شده پرداختند.
محققان بعد از بررسی گزارش دادند در مطالعات 
مختلف انجام شده 4 مورد از هر 5 مورد مواد تشکیل دهنده 
به نوعی در سرطان موثر دانسته شدند، یعنی احتمال 
همان  غالبا،  می بردند.  باال  یا  می آوردند  پایین  را  آن 
موادی که در یک مطالعه خطر سرطان را باال می بردند، 
را  آن  احتمال  دیگر  مطالعه  در  که  بودند  همان هایی 
کاهش می دادند. برخی پزشکان عقیده دارند مشکالت 
مطالعات سبک زندگی آنقدر زیاد شده که بهتر است 
همه این پرسش ها را به حال خود بگذاریم. به گفته 
وینای پراساد، متخصص سرطان شناس، »شاید این انواع 
سبک های زندگی ارزش مطالعه نداشته باشند. مردم از 
ما روراستی می خواهند، اما خدایا! هیچ جواب خوبی 
نداریم که بدهیم.« محققانی مانند دکتر کرامر اما، بنای 
رها کردن ندارند. به گفته وی، آنچه امروز نیاز داریم 
تفسیر  و  ارائه  هنگام  محققان  بین  در  فروتنی  کمی 

شواهدی است که آنها از آن استفاده کرده اند.
New York Times :منبع

تــازه ها

سپید: بر اساس یافته های جدید، افراد دارای گروه خونی O بسیار در 
معرض خطر ابتال به عفونت کشنده وبا قرار دارند. محققان دانشگاه 
واشنگتن دریافته اند سم وبا موجب فعال سازی یک مولکول کلیدی 
در  آن ها  ترتیب  بدین  و  O می شود  دارای گروه خونی  افراد  در 
معرض خطر باالی ابتال به این بیماری در مقایسه با سایر گروه های 

خونی قرار دارند.
پژوهشگران پی برده اند سم وبا موجب فعالیت بیش از اندازه مولکول 
کلیدی سیگنال دهنده در سلول های روده افراد دارای متداول ترین 
گروه خونی می شود و میزان باالی این مولکول سیگنال دهی منجر 

به دفع الکترولیت ها و آب، و به عبارتی بروز اسهال می شود.
بیماری وبا همراه با اسهال شدید است که می تواند منجر به کم 

آبی بدن، شوک و حتی مرگ شود.
جیمز فلکنشتاین، سرپرست گروه تحقیق، در این باره می گوید: 
»ما نشان داده ایم که نوع گروه خونی چقدر بر فعالیت قوی ماده سمی 

وبا در سلول های روده تاثیر می گذارد و منجر به اسهال می شود.«
هرساله بیماری وبا ۳ تا 5 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتال 
می کند که منجر به مرگ 100 هزار تا 120 هزار نفر می شود. بیشتر 

میزان ابتال به این بیماری مربوط به شبه قاره هند است.
عامل این بیماری، باکتری Vibrio cholera است که سلول های 

روده کوچک را دچار عفونت می کند.
 O و گروه خونی A محققان با آزمایش آنتی ژن های گروه خونی
دریافتند میزان مولکول سیگنال دهنده در سلول های آنتی ژن گروه 
 O است. از اینرو گروه خونی A دو برابر گروه خونی O خونی

بیشتر در معرض ابتال به اسهال ناشی از وبا قرار دارد.
DNAIndia :منبع

احتمـال بیشتـر ابتـال بـه وبـا 
O در گـروه خـونـی

روزانمه

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

سپید: انستیتوی کارولینسکا، یکی از 
بیمارستان های مشهور سوئد که کمیته 
تعیین کننده برنده جایزه نوبل پزشکی 
هم در آن مستقر است، با اتهامات درباره 
انجام جراحی های تجربی تاییدنشده 
با رسوایی بزرگی مواجه شده است. 
کارولینسکا  انستیتو  از  انتقادات 
درباره کارهای جراح ایتالیایی پائولو 
ماچیارینی که در استخدام آنجا بود، 
به استعفای دبیر کمیته نوبل در این 
انستیتو انجامید و درخواست ها برای 
اهدا نکردن جایزه نوبل پزشکی در سال 
جاری و سال بعدی باال گرفته است.

انستیتو کارولینسکا در ماه مارس ماچیارینی را به 
علت دادن اطالعات نادرست درباره سابقه کاریش و 
مقصر دانسته شدن درباره اهمال علمی منجر به مرگ دو 
بیمارش اخراج کرد. از طرف دیگر، بازپرسان سوئدی 
ممکن است ماچیارینی را به »اهمال جنایی آشکار منجر 
انجام  ماچیارینی  کنند.  متهم  دیگر«  مرگ شخص  به 

هرگونه عمل اشتباهی را انکار کرده است.
کجل آسپالند، رئیس شورای ملی اخالق پزشکی که 
رئیس هیئت تحقیق انستیتو است، می گوید بیمارانی آسیب 
دیده اند یا مرده اند. به گفته او، اعتماد به کارکنان انستیتو 

و کل پژوهش علمی آن از بین رفته است و  تالشی 
طوالنی مدت و صمیمانه برای بازیابی اعتماد الزم است.

انستیتو کارولینسکا امسال تحقیق تازه ای درباره اتهامات 
درباره سوءرفتار را انجام دادند و  در پی آن،  چهار استاد 

آکادمی نوبل از کمیته جایزه استعفا کردند.
به همین علت بو رایزبرگ، رئیس پیشین کمیته اخالق 
در کارولینسکا تقاضا کرده است که جایزه نوبل پزشکی 
جبران  برای  جایزه  پول  و  نشود  اهدا  سال  دو  برای 
خسارات بستگان بیمارانی شود که ماچیارینی روی آنان 

عمل کرده بود.

جهانی  شهرتی  که  ماچیارینی 
به عنوان    2010 سال  در  داشت، 
سلول  زیست شناسی  پژوهشگر  
بنیادی و مشاور بیمارستان دانشگاهی 

کارولینسکا استخدام شده بودند.
این تحقیقات مربوط به سه عمل 
جراحی در فاصله سال های 2011 و 
2012 است که ماچیارینی در آنها  نای 
مصنوعی با پوشش سلول های بنیادی 

را به بیماران پیوند زده بود.
این  ماچیارینی  آسپالند گفت که 
جراحی ها را بدون بررسی کافی انجام 
اساس  بر  را  آنها  انجام  و  بود  داده 
نجات بخش زندگی بیماران نمی توان 

توجیه کرد.
دو نفر از بیماران از آن هنگام مرده اند و بیمار سوم 

همچنان در بیمارستان بستری است.
ملوین سامسون، رئیس بیمارستان اعالم کرده است 
که تحقیقات اشتباهاتی جدی در شیوه درمان سه بیمار 
و خطاهای جدی در برنامه های معمول، نظام و فرهنگ 

بیمارستان روشن کرد.
ماچیارینی قبال در سال 2014 به وسیله همکارانش 
متهم شده بود که او تفسیری بیش ازحد غیرانتقادی از 

نتایج پژوهش ارائه  می دهد. 
Reuters :منبع

بی اخـالقـی در پـایگـاه اهـدای نـوبـل پـزشکـی
گـوگـل در راه 
درمـان سرطـان

خبــر

سپید: گوگل اوایل امسال طرحی را برای 
استفاده از یادگیری ماشین برای اهداف 
پزشکی مطرح کرده بود و اکنون پروژه ای را 
شروع کرده که می تواند درمان سرطان های 

گردن و سر را ارتقا بخشد.
این شرکت با همکاری خدمات بهداشت 
ملی انگلیس به بررسی اسکن های 700 
بیمار سابق سرطانی در بیمارستان کالج 
دانشگاهی لندن پرداخته است.  اطالعات 
این بیماران به صورت ناشناس باقی می ماند.
در حال حاضر حدود چهار ساعت طول 
می کشد تا پزشکان مناطقی از سر و گردن 
را که به پرتودرمانی نیاز دارند،  نقشه برداری 
کنند. این نواحی شامل بخش های حیاتی 
بدن هستند و پزشکان باید اطمینان حاصل 
کنند که سلول های سالم دست نخورده باقی 
مانده اند. بخش DeepMind در شرکت 
دارد،  دست  در  را  طرح  این  که  گوگل 
امیدوار است بتواند تکنیکی را به منظور 
کاهش این زمان تا یک ساعت ایجاد کند.

برنامه مذکور قرار نیست که این فرآیند 
کند و  را خودکار  به قطعه بندی  موسوم 
کار  این  انجام  پزشکان همچنان مسئول 
هستند، اما برنامه ریزی را برای متخصصان 
آن ها  به  بیشتری  زمان  و  کرده  راحت تر 
برای رسیدگی به بیماران، تحصیل و تحقیق 
می دهد. از اطالعات این تحقیق همچنین 
قرار است برای ساخت یک الگوریتم قطعه 
بندی پرتودرمانی استفاده شود که بتوان 

آن را برای مناطق دیگر بدن به کار برد.
این سومین همکاری گوگل و خدمات 
نخستین  است.  انگلیس  ملی  بهداشت 
همکاری آن ها بر اپلیکیشن های تلفن همراه 
به منظور انتقال اطالعات پزشکی بیماران 
به پزشکان تمرکز داشت و دومی نیز به 
بررسی اسکن های چشم برای ایجاد روشی 
به منظور تشخیص زودهنگام بیماری های 

چشمی می پرداخت.
Engadget :منبع

تــازه ها

سپید: به گفته متخصصان بیماری های عفونی در روز پنج شنبه، 
طوفان هرمین که موجب سیل و خرابی های زیادی در فلوریدا 
آمریکا شده است، مبارزه با زیکا را در این ایالت را دشوار تر خواهد 
کرد. پیش بینی های هواشناسی نسبت به موج های بالقوه مرگبار 
طوفان و بارانی به میزان 20 اینچ )50 سانتی متر( هشدار می دهند. 
فرماندار ریک اسکات، پیش از اولین طوفانی که در بیش از 
یک دهه اخیر به این ایالت اصابت می کند، وضعیت اضطراری 

را در بسیاری از67  منطقه فلوریدا اعالم کرد.
فراهم شدن همه  باقی مانده سبب  از گذر هرمین، آب  بعد 
انواع مکان های پرورش برای پشه های ناقل این بیماری می شود.
کردن  مختل  به  منجر  زیاد  احتمال  به  طوفان  این  همچنین 
فعالیت ها برای کاهش پشه ها می شود و مقامات دولتی ناچارند 

اضطراری  تالش های 
دیگری را در اولویت 
در  دهند.  قرار  خود 
روز پنجشنبه، مقامات 
فلوریدا گفتند: پس از 
هفته ها جستجو، برای 
اولین بار پشه هایی را 
ویروس  حامل  که 
دام  به  بودند،  زیکا 

انداخته ایم. 
Reuters :منبع

طوفان هرمین، مبـارزه با زیکـا را 
دشـوار کـرده اسـت
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سپید: تحقیقات تازه نشان می دهد خطر مرگ 
زودهنگام بعد از گذشت ۳0 سال از حمله قلبی 
در بین افراد جوان تر از 50 سال کاهش یافته 
است؛ اما همچنان دو برابر جمعیت عمومی است.
به گفته دکتر مورتن اشمیت، سرپرست گروه 
پژوهش از دانشگاه آرهوس دانمارک، این ریسک 
باالتر عمدتا ناشی از شرایطی نظیر فشارخون 
باال، دیابت و چاقی است که در بین افراد دچار 

حمله قلبی متداول تر است.
»بیماران جوان  ادامه می گوید:  در  اشمیت 

مبتال به حمله قلبی باید بدانند که ریسک باالی 
دارد،  وجود  برایشان  همچنان  مرگبار  شرایط 
از اینرو باید داروهای تجویزی شان را مصرف 
کنند و فاکتورهای پرخطر سبک زندگی شان، 

به خصوص سیگار کشیدن، را کاهش دهند.«
گروه اشمیت در این مطالعه، بقای بلندمدت 
حدود 22 هزار دانمارکی را که قبل از 50 سالگی 
کردند.  بررسی  بودند  قلبی شده  دچار حمله 
بیماران به مدت حدود 11 سال تحت نظر بودند 
و با 217 هزار فرد از جمعیت عمومی جامعه 

مقایسه شدند. محققان در مدت بین سال های 
1980 تا 1989 و 2000 تا 2009 دریافتند مرگ 
در مدت ۳0 سال اول بعد از اولین حمله قلبی 

از 1۳ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است.
مرگ از ۳1 روز تا یک سال از حدود 5 درصد 
به 1/6 درصد کاهش یافته، درحالیکه مرگ از 
یک تا 10 سال بعد از حمله قلبی از 24 درصد 

به 9 درصد کاهش یافته بود.
به گفته اشمیت، در حدود نیمی از کاهش 
به  سال 1980  از  قلبی  حمله  از  ناشی  مرگ 

به خصوص  پیشگیری،  دلیل 
کاهش تعداد افراد سیگاری است. 
که  می کند  عنوان  ادامه  در  وی 
از  ناشی  احتماال  دیگر هم  نیم 
ترکیب فاکتورهایی نظیر درمان 
زودهنگام در راستای بازگشت 
آسیب  بخش  به  خون  جریان 

دیده قلب، بهبود خدمات مراقبتی 
بیمارستان و مدیریت بهتر فشار خون باال و 
اما در گزارش های عنوان  کلسترول باالست. 
شده است که همچنان ریسک مرگ در مدت 
یک سال بعد از اولین حمله قلبی در مقایسه 

با جمعیت عمومی دو برابر است. زنان دچار 
حمله قلبی در مقایسه با زنان فاقد این حمله، 
سه برابر بیشتر در معرض خطر مرگ هستند اما 

در مردان این ریسک دو برابر است.

افزایـش مـرگ زودهنگـام به دنبـال حملـه قلبـی در میانسـالی

کـدام 
حـرف 

را بـاور  
کنیـم؟

چرا این قدر پژوهش ها در مورد تغذیه و سبک زندگی گیج کننده است
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سپید: پژوهشی که اخیرا در مجله انجمن غدد درون ریز 
ومتابولیسم به چاپ رسید نشان داد که مصرف سویا 
می تواند برای بهبود متابولیسم بدن و سالمت قلب و 

عروق در زنان مبتالبه PCOS موثر باشد.
سندرم تخمدان پلی کیستیک یک بیماری شایع است 
که روی کارکرد تخمدان های یک زن تاثیر می گذارد. زنان 
مبتالبه PCOS تجربه قاعدگی های نامنظم و دوز باالی 
هورمون های مردانه در بدن را تجربه می کنند. تخمدان 
پلی کیستیک دارای اندازه ای بزرگ تر از حد معمول است 
و در اطراف تخمک ها کیسه هایی پر از مایع تشکیل شده 
است. PCOS در 70 درصد موارد منجر به ناباروری در زنان 
شده و خطراتی جدی چون افزایش مقاومت به انسولین 
را در این زنان موجب می شود که همین عامل منجر به 
افزایش ریسک ابتال به دیابت نوع دو و بیماری های قلبی 
عروقی در خانم ها می شود. قاعدگی های نامنظم، رشد 
موهای زائد، جوش های پوستی )آکنه( و چاقی در زنان 
مبتالبه سندرم تخمدان پلی کیستیک مشاهده می شود. این 
عارضه می تواند در نوجوانی با دوره های قاعدگی نامنظم 
مشخص شود یا اینکه بعدها به دنبال افزایش وزن یا مشکل 
در باروری تشخیص داده شود. علت دقیق سندرم تخمدان 
پلی کیستیک هنوز ناشناخته است. زنان مبتال ممکن است 

به دلیل مشکالت به وجود آمده در تخمک گذاری، برای 
باردارشدن با مشکل مواجه شوند. تشخیص زودهنگام و 
شروع درمان می تواند به پیشگیری عوارض طوالنی مدت 
آن مثل دیابت نوع ۲، بیماری های قلبی و سکته کمک کند. 
سندرم تخمدان پلی کیستیک با سندرم متابولیکی همراه 
است که همین امر منجر به افزایش امر ریسک بیماری های 
قلبی عروقی و دیابت نوع دو در زنان جوان مبتالبه این 
بیماری می شود.  حدود 5 تا 10 درصد زنان جوانی که در 
سن باروری هستند به PCOS این بیماری مبتال می گردند 
و این بیماری در کمتر از 50 درصد زنان تشخیص داده 
می شود. مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد که حدود 
40 درصد از بیمارانی که مبتالبه دیابت و عدم تحمل 
گلوکز در سنین بین ۲0 تا 50 سال هستند به PCOS مبتال 
 PCOS هستند. حدود 5 تا 6 میلیون زن در ایاالت متحده به

مبتال هستند.

ایزوفالونوییدهای سویا نقش کلیدی دارند
مطالعه انجام شده در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم 
دانشگاه علوم پزشکی اراک نشان داد که چگونه رژیم 
بیماری  مبتالبه  زنان  بهبود  در  می تواند  سویا  محتوی 
پایه  بر  سویا  ایزوفالوونوییدهای  باشد.  موثر   PCOS
استروژن های گیاهی هستند و در دانه های سویا به وفور 
یافت می شوند. آن ها همچنین در دانه های سویا به مقدار 
فراوان وجود دارند. عالقه رو به رشدی به مصرف پروتئین 

سویا در بیماری هایی که مرتبط با اختالالت متابولیکی 
هستند دیده می شود. بررسی ها و تداخالت تغذیه ای از 
جمله مصرف سویا نشان می دهد که ایزوفالونوییدهایی 
که در موادی چون سویا موجود است اثر محافظتی در مقابل 
اثرات یائسگی و ابتال به بیماری های قلبی عروقی، سرطان 
و پوکی استخوان و جلوگیری از بیماری های مزمن کلیوی 
دارند. مطالعات زنان شرکت کننده را در رنج سنی 18 تا 40 
سال به دو گروه تقسیم کرد. این مطالعه روی 70 زن انجام 
شد که به یک گروه از زنان شرکت کننده به مدت 1۲ هفته 
رژیم غذایی حاوی سویا به مقدار 50 میلی گرم ایزوفالون 
سویا که این مقدار معادل نیم لیتر سویا در روز بود داده شد 
و به گروهی دیگر دارونما داده شد. این زنان بعد از مدت 1۲ 
هفته ازلحاظ غدد درون ریز، میزان التهاب و بیومارکرهایی 
چون استرس اکسیداتیو در نمونه خونشان مورد بررسی 
قرار گرفتند. به این زنان توصیه می شد تا مقادیر معینی 
فعالیت بدنی را نیز در برنامه روزانه خود در نظر داشته 
باشند و همچنین از مصرف سایر مکمل های غذایی در طول 
این مدت جلوگیری کنند. مصرف سویا میان مقاومت به 
انسولین و ریسک دوز کلسترول باال را در این زنان به میزان 
مشخصی کاهش داده بود. در مقایسه با گروهی که به آن ها 
دارونما داده شده بود ایزوفالون سویا به میزان مشخصی 
سطوح انسولین خون و بیومارکر های در ارتباط با سطح 
انسولین را کم کرده بود. مقاومت به انسولین عارضه ای 
است که در خالل آن نسوج بدن نسبت به انسولین مقاوم 

می شوند و درنتیجه این عملکرد منجر به افزایش انسولین 
واز طرفی افزایش قند خون شده و در نهایت در این 
زنان دیابت نوع دو را پدید می آورد. نتایج نشان داد که 
مصرف ایزوفالونوییدهای سویا منجر به کاهش مقادیر 
تستوسترون و اندروژن و LDL در بدن زنانی که به انسولین 
مقاوم هستند می شود. تحقیقات نشان می دهد که مصرف 
ایزوفالونوییدهای سویا در رژیم غذایی می تواند برای 
زنان مبتالبه PCOS موثر باشد. دکتر عزت اله عاصمی از 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این خصوص می گوید:
که  زنانی  که  شد  مشخص  اولیه  تحقیقات  در 
ایزوفالونوییدهای سویا را در رژیم غذایی شان دریافت 
کرده بودند بدن آن ها در استفاده از سطوح انسولین دارای 
عملکرد بهتری بود و مقادیر کلسترول مضر در خون آن ها 
نیز به مقدار فراوانی کاهش یافته بود. پژوهشگران هیچ گونه 
عالئم و اثرات مشخصی در مصرف مکمل سویا بر لیپیدهای 
دیگر و استرس اکسیداتیو یا اثر روی التهاب در این زنان 
مشاهده ننمودند. تمایل زیادی به مصرف پروتئین سویا 
در افراد دیده می شود. محققان در این رابطه می گویند که 
نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که مصرف سویا به طور 
منظم در زنان مبتالبه تخمدان پلی کیستیک می تواند به بهبود 
متابولیسم آنان و سالمت قلب و عروق در این زنان کمک 
کند. حتی زنان تحت درمان ناباروری نیز می توانند از مکمل 

سویا وفواید آن بهره مند شوند.
MNT :منبع

سپید: اگر می خواهید سبزی ها و میوه های بیشتری را در سبد غذایی خود 
قرار دهید، بیشتر به مزارع محلی در محل سکونت خود سر بزنید. در زیر 
دالیلی را می خواند که در دریافت بیشتر مواد مغذی به شما کمک می کند.

اگر شما خرید از مزرعه و محصوالت ارگانیک را آغاز کنید، اطالعات 
بیشتری درباره این مواد به دست خواهید آورید و می توانید نکات 
جدیدی را در زمینه بهترین روش های پخت وپز و سایر نکات بیاموزید. 

این کار شما را تشویق خواهد کرد چیزهای جدیدی یاد بگیرید.
 با جست وجوی اینترنتی می توانید دریابید که در منطقه شما و در فصلی 
که در آن به سر می برید به چه سبزیجاتی بیشتر دسترسی خواهید داشت 
و به چه طریقی می توانید به تازه ترین میوه ها و سبزیجات دست پیدا کنید.
 اگر تازه ترین سبزیجات را می خواهید صبح زود برای خرید اقدام کنید 
و اگر می خواهید با قیمت مناسب تری به محصوالت دست یابید آخر 
وقت برای خرید بروید و البته انتظار داشته باشید که در بین آن ها 

سبزیجات و میوه های خراب نیز وجود داشته باشد.
 اطمینان یابید که فروشندگان و مسئوالن شیوه های ایمنی و بهداشت 
مواد غذایی را رعایت می کنند. مطمئن شوید که غذاهای فاسدشدنی در 

یخ یا در دمای مناسب نگهداری می شوند.
 از فروشنده درباره نحوه کاشت و برداشت محصوالت بپرسید و 
مطمئن شوید که آن ها به شیوه های ارگانیک تولید و عمل می آیند. مواد 
خوراکی ارگانیک یا طبیعی، به موادی گفته می شود که بدون دخالت یا 
بدون مصرف آفت کش ها، کودهای شیمیایی و ترکیبات اصالح شده 
ژنتیکی تولید شده باشد. در واقع کشاورزی ارگانیک، شیوه ای از 
کشاورزی است که در تمامی مراحل کاشت تا برداشت، جمع آوری و 

بسته بندی محصوالت کشاورزی از کود شیمیایی استفاده نمی شود.
HealthDay :منبع

سپید: نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سیگارهای الکترونیکی 
به اندازه سیگارهای معمولی برای قلب مضر هستند و خطر ابتال 
به بیماری های قلبی را افزایش می دهند. محققان دانشکده پزشکی 
دانشگاه آتن در یونان گفتند که استنشاق بخار نیکوتین به رگ های 
اصلی خون آسیب می زند و خطر ابتال به بیماری قلبی را افزایش 
می دهد، اما براساس نتیجه مطالعه روی ۲4 مرد و زن سالم با متوسط 
سنی 30 سال، مصرف سیگارهای الکترونیکی نیز بسیار خطرناک تر از 
تصور افراد است.  آن ها در این مطالعه قلب افراد مورد مطالعه را برای 
پنج دقیقه حین کشیدن سیگارهای معمولی و برای نیم ساعت هنگام 
مصرف سیگارهای الکترونیکی کنترل کردند و دریافتند که هر دو 
نوع سیگار به یک اندازه باعث پرفشاری خون و نیز سختی )گرفتگی( 
آئورت، شریان اصلی قلب می شوند، وضعیتی که عامل اصلی بروز 
مشکالت قلبی است.  با این حال محققان تاکید کردند که این تحقیق 
تنها آسیب های کوتاه مدت را نشان می دهد و برای مشخص شدن 
اثرات طوالنی مدت به تحقیقات بیشتری نیاز است. سازمان جهانی 
بهداشت نیز درباره سمی بودن بخار سیگارهای الکترونیکی برای 

قرار  آن  معرض  در  که  افرادی 
است.  داده  هشدار  می گیرند، 
نتایج مطالعه جدید در کنگره 
انجمن قلب اروپا در رم ارائه 

شده است.
منبع: 
Dailymail

سبـزی ها و میـوه های خـود را 
از مـزارع محلـی تهیـه کنیـد

سیگارهای الکترونیـک به انـدازه 
سیگارهای معمولـی خطرناکنـد؟  ترجمه: مریم سادات کاظمی

سپید: پس از اکسیژن، آب مهم ترین ماده 
زیرا همه عملکردهای  بدن است  برای 
حیاتی به آن نیازمند هستند. از همین رو 
کمبود آب بدن یکی از مهم ترین تهدیدات 
سالمتی به حساب می آید. جالب است 
بدانید که بسیاری از افراد حتی در شرایط 
مشکلی  چنین  دچار  نیز  زندگی  عادی 
هستند اما نمی دانند. مهم ترین نشانه های 

کمبود آب بدن عبارتند از:
 خشکی دهان: خشکی دهان همراه با 

احساس تشنگی یکی از نخستین عالئم هشداردهنده کمبود 
آب بدن است. البته برای نوشیدن کافی آب نباید منتظر احساس 
تشنگی شد. اگر به طور مداوم از خشکی دهان رنج می برید 

باید مقدار بیشتری آب بنوشید.
 سردرد: سردرد را نیز باید یکی دیگر از نشانه های کاهش 
آب بدن دانست. در واقع، هوای گرم و خشک و کاهش آب بدن 
می تواند سبب بروز سردرد شود. برای کاهش این ناراحتی 

می توانید یک لیوان بزرگ آب خنک بنوشید.
 تیره شدن رنگ ادرار: در شرایط سالمت عمومی بدن رنگ 
ادرار روشن و با بوی خیلی کمی همراه است که در صورت 
کمبود آب بدن تیره تر می شود. اگر با نوشیدن مایعات کافی این 

مشکل برطرف نشد حتما الزم است با پزشک مشورت شود.
 یبوست:  در صورت عدم مصرف کافی مایعات، یبوست 
ایجاد می شود. نوشیدن آب به تسهیل عملکرد دستگاه گوارش 

و عمل دفع کمک می کند. عدم مصرف کافی آب موجب 
خشکی روده ها و سفت شدن مدفوع می شود. در صورت ابتال 

به یبوست مزمن حتما مایعات بیشتری بنوشید.
 خستگی: عدم تامین آب مورد نیاز بدن باعث می شود 
احساس خستگی زودتر بروز کند. همچنین ممکن است فرد 
از خستگی مزمن نیز رنج ببرد. توصیه می شود همیشه یک 
بطری کوچک آب همراه خود داشته باشید تا باطری بدن را 

مرتب شارژ کنید.
انقباضات  به  عضالت  گرفتگی  عضالت:  گرفتگی   
ماهیچه ای غیر ارادی، ناگهانی، موقتی و کم و بیش دردناک 
اطالق می شود که معموال خطرناک و جدی نیستند. این حالت 
ممکن است در شرایط مختلف مانند استراحت و خواب یا 
انجام فعالیت جسمانی شدید روی دهد که کمبود آب بدن 
آن را تشدید می کند. در صورت گرفتگی های مکرر عضالت 

توصیه می شود به اندازه کافی خصوصا قبل 
و بعد از ورزش و فعالیت های جسمانی آب 

نوشیده شود.
 سرگیجه: سرگیجه حالتی است که با 
همراه  پیرامون  محیط  چرخش  احساس 
خواهد بود. احساس گرمای بدن همراه با 
سرگیجه معموال نشانه ای از کمبود آب بدن 
است. در این شرایط حتما یک لیوان بزرگ 

آب بنوشید.
 تندخویی و تحریک پذیری: مطالعه ای که 
در سال ۲009 روی گروهی از زنان و مردان با 
شرایط جسمانی یکسان صورت گرفت نشان 
می دهد کسانی که در زمان انجام تمرینات ورزشی به اندازه 
کافی آب نمی نوشند خیلی سریع تر دچار خستگی، تندخویی، 
حاالت عصبی و افسردگی می شوند. درو اقع، کمبود آب بدن 

معموال احساس بداخالقی و تحریک پذیری را در پی دارد.
 خشکی پوست: اگر به رغم استفاده منظم از کرم های 
مرطوب کننده باز هم پوستی خشک دارید باید کمبود آب بدن 
را جدی بگیرید. پوست سالم پوستی است که به اندازه کافی 
رطوبت داشته باشد. در صورت خشکی پوست حتما آب 

کافی بنوشید و نیز به متخصص مراجعه نمایید.
 چروک های پوستی: قسمتی از پوست مانند پشت دست یا 
ساعد را با انگشتان کمی فشار دهید. اگر چین خوردگی هایی 
بین انگشتان ظاهر شد نشان دهنده این است که به خاطر کمبود 

آب بدن حالت کشسانی پوست کم شده است.
www.PassportSanté.fr:منبع

نشـانـه هـای کمبـود آب را جـدی بگیـریـد

سپید: یکی از مشکالت رایج بیماران چشمی، 
چکاندن قطره های چشمی است که گاه می تواند 
دردناک و پر دردسر تلقی شود اما خوشبختانه با 
پیشرفت های اخیر تکنولوژی پزشکی این مشکل تا 
حد زیادی برطرف شده است. مهم ترین مشکالت 
این کار داشتن برنامه زمانی دقیق برای چکاندن 
قطره های چشمی و التهاب های ناشی از چکاندن 
قطره است که در برخی مواقع حتی به اختالالتی 

نظیر واکنش های حساسیت مانند منجر می شود.
متخصصین علوم تکنولوژی پزشکی به تازگی 

لنز چشمی را طراحی کرده اند که با استفاده از آن 
بسیاری از این التهابات کم می شود یا پایان می یابد. 
به گفته این افراد، لنزهای چشمی جدید قادرند 
نیاز چشم را طبق فواصل زمانی  داروی مورد 
تعریف شده بدون هیچگونه دردسر یا یادآوری به 
چشم وارد کنند. به گفته پروفسور جوزف کولینو، 
متخصص بیماری های چشمی و استاد دانشگاه 
چشم پزشکی دانشگاه هاروارد که خود در پروژه 
طراحی لنزهای جدید چشمی نقش بزرگی را ایفا 
کرده است، دالیل طراحی این لنزها را اینگونه بیان 

می کند: »یکی از عللی که بیماران چشمی را از درمان 
خود دور می کند، مشکالت و دردسرهایی است که 
درمان منظم و دارو رسانی دقیق به وجود می آورد، 
که حتی در بیماران با مشکالت حادی نظیر آب 
مروارید روند درمان را کند و گاه مختل می کند. 
فراموش کردن زمان بندی دارورسانی، التهاب ها و 
عوارض برخی از قطره ها و... عوامل مهمی در حاد 
شدن مشکل و در نهایت نابینایی کامل بیمار است.«

پروژه تکنولوژی لنزهای چشمی هوشمند، 
چندی است ذهن بسیاری از غول های تکنولوژی 

را به خود مشغول کرده است. شرکت گوگل نیز با 
طراحی لنز چشمی به کمک بیماران دیابتی آمده، تا 
میزان گلوکز موجود در اشک چشم را به صورت 

مداوم اندازه گیری کند.
این طرح که با همکاری پروفسور کولینو و دکتر 
دنیل کوهن فوق تخصص بیماری های چشمی 
بیمارستان کودکان بوستون، به مرحله پیش تولید 
رسیده، نظر بسیاری از متخصصین چشم را به خود 
جلب کرده است. چرا که این متخصصین معتقدند 
از تشخیص  بعد  پروسه درمان  دارو رسانی و 

مهمترین قسمت درمان به حساب می آید.
به اعتقاد متخصصان، پروژه لنزهای چشمی 

دارورسان می تواند گجتی مفید برای درمان بیماران 
خردسال باشد. چرا که دارورسانی به این دست 
از بیماران بسیار سخت و نیازمند صبر و حوصله 
است که البته در کنار آن حساسیت این عمل را نیز 

نباید فراموش کرد.
این لنزها که از یک الیه بسیار نازک و حساس 
پلیمری ساخته شده است، می تواند عالوه بر زمان 
بندی دارورسانی میزان سرعت این کار را نیز تنظیم 
کند. این روند به صورت بسیار حساس و دقیقی 
انجام می شود و هیچگونه اختاللی  در عملکرد 

عادی چشم ایجاد نخواهد کرد.
DigitalTrends :منبع

لنـزهـایـی بـرای چکـانـدن قطـره هـای چشـمی

ایزوفالونوییدها  در جلوگیری از ابتال به دیابت وبیماری های قلبی در زنان مبتالبه PCOS موثر است

از  الهام  با  آمریکایی  مخترع  یک  سپید: 
ویژگی های حرکتی شامپانزه موفق به ساخت 
ربات امدادرسان با قابلیت ارسال بسته های 
حاوی دارو به مناطق جنگلی شده است. این 
ربات میمون نما و هوشمند عالوه بر قابلیت 
حمل دارو به اعماق جنگل  قادر است تا با 
مشاهده رفتار سایر حیوانات، نحوه حرکت 
آنها در جنگل را نیز یاد بگیرد. ربات میمون 
نما که »روکو« نامیده می شود از نظر طراحی 
اندام های حرکتی کامال مشابه شامپانزه است. 
میمون رباتیک با دست های بلند می تواند از 
درخت آویزان شود. مهم ترین ویژگی روکو 
توانایی پریدن از شاخه های درختان به کمک 

پنجه های پرقدرت رباتیک است.
چارلز بومباردیه، طراح و سازنده ربات 
روکو عنوان کرد: »هدف از طراحی این ربات 
در مرحله اول تقلید از حرکات شامپانزه ها و 
در مرحله پیشرفته تر ارسال دارو، تجهیزات 
به اعماق جنگل  لوازم کمکی  پزشکی و 
است.«  او در ادامه گفت: »اولین بار با مشاهده 
اولیه ساخت  یک فیلم علمی تخیلی فکر 
میمون رباتیک به ذهنم رسید. در ادامه با 
بررسی بیشتر فرآیند ارسال بار و تجهیزات 
پزشکی به اعماق جنگل ها که بعضا غیرممکن 
یا بسیار گران تمام می شود در مورد ساخت 
این ربات تصمیم جدی گرفتم.« روکو که 
رباتی کامال خودران است از دو سیستم کنترل 
برای حرکت استفاده می کند. این ربات برای 
حرکت در مسیر کوتاه متکی 
بر سیستم ناوبری رباتیک 
برای  و  است 
بلند  مسیرهای 
از امواج سیستم 

موقعیت یاب 
جهانی استفاده 

می کند.
منبع: 
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روکو، ربـات امدادگـر 
میمـون نمـا

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

سـویـا 
می توانـد 
نجات دهنده 

بـاشـد



  سمیرامیس محمدی 
سپید: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با حضور 
در همایش سالمت و پزشکی که به مناسبت روز 
پزشک و برای تقدیر از پزشکان ورزشی برگزار 

شده بود شرکت کرد.
مراسم همایش سالمت و پزشکی که با هدف تقدیر 
از پزشکان لیگ برتری برگزار شد، روز پنجشنبه 
ایوانکوویچ  برانکو  ازجمله  ویژه ای  میهمانان 
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس داشت که در 
این مراسم حاضر شد و مورد استقبال حاضرین و 
پزشکان شرکت کننده در این مراسم قرار گرفت. 
در این مراسم برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم 
فوتبال پرسپولیس، محمود خوردبین سرپرست 
تیم فوتبال پرسپولیس،علیرضا حقیقت پزشک تیم 
فوتبال پرسپولیس، امین نوروزی معاون پزشکی 
باشگاه استقالل، کاوه ستوده پزشک تیم فوتبال 
استقالل، حبیب اهلل شیرازی رئیس هیأت فوتبال 
استان تهران، مسعود قربانی پزشک تیم نفت تهران، 
وجیه اهلل چشمه سری پزشک تیم سایپا و برخی 
دیگر از پزشکان تیم های ورزشی در رشته های 

مختلف حضور داشتند که در این مراسم از این 
پزشکان ورزشی تقدیر به عمل آمد. 

در حالی که قرار بود مراسم در ساعت 16 آغاز 
شود اما به دلیل برنامه های برانکو و حضور او 
در تمرین تیم پرسپولیس این مراسم 30 دقیقه 

زودتر آغاز شد.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
در همایش سالمت و پزشکی گفت: »هیچ کاری 
بشردوستانه تر از کار پزشک نیست و همه ما 

باید قدردان پزشکان باشیم.«
او ادامه داد:» فکر نمی کنم نیازی باشد که بخواهم در 
خصوص خدمات پزشکان با توجه به سوگندنامه 
بقراط صحبتی داشته باشم چرا که اهمیت پزشکان 
و ارزش کار آنها کاماًل مشخص است و نیازی 
به توضیح من نیست. به خصوص اینکه وقتی 
که بخواهم درباره ماجرای همکاری خودم و 
همکارانم با پزشکان در زمینه ورزش و  خصوصًا 
فوتبال را مطرح کنم. باید بگویم نقش پزشکان 
بسیار مهم است و می توانم به جرأت بگویم که 
همان اندازه که مربیان در ورزش اهمیت دارند 

پزشکان هم مهم هستند و خوشحالم از اینکه 
در کشوری مثل ایران که سابقه بسیار خوبی در 
زمینه پزشکی دارد این اندازه به نقش پزشکان 

در ورزش اهمیت داده می شود. «
کرد:»من  اظهار  خود  سخنرانی  ادامه  در  او 
سال هاست که در ایران هستم و باید به عنوان 
یک مربی از همه سازمان ها و ارگان هایی که به 
امر اهمیت پزشکان در ورزش واقف هستند و 
به آن احترام می گذارند تشکر کنم. همچنین باید 
از سازمان هایی که همواره از پزشکان قدردانی 

می کنند ممنون باشم. «
سرمربی پرسپولیس که مورد تشویق شدید حضار 
در این مراسم قرار گرفته بود تصریح کرد: »به هر 
حال طبیعی است که در کنار دانش ورزشی نیاز 
به دانش پزشکی هم باشد. من  معتقدم که نقش 
پزشکان در همه رشته های ورزشی به خصوص 
فوتبال که درگیری های فیزیکی زیادی دارد بسیار 
مهم است چرا که باید در ورزشی مثل فوتبال 
که مصدومیت در آن زیاد است نقش پزشکان 
همیشه مهم شمرده شود. همه ما می دانیم که 

در ورزش حرفه ای فشار تمرینات و مسابقات 
بسیار باالست و همین موضوع باعث می شود 
تا مصدومیت های زیادی گریبان ورزشکاران را 
بگیرد و در این مواقع است که نقش پزشک 
خیلی خوب به چشم می آید. از طرف دیگر 
پزشکان در پیشگیری از مشکالت و بیماری ها 
اهمیت زیادی دارند و این موضوعی است که 

همه ما به آن آگاه هستیم. «
برانکو با اشاره به مشکالتی که سال قبل برای 
دو فوتبالیست به وجود آمد، خاطرنشان کرد: 
»همانطور که همه می دانید متأسفانه سال گذشته 
ما دو فوتبالیست جوان را از دست دادیم با این 
همه من و همه همکارانم کاماًل به اهمیت نقش 
پزشکان واقف هستیم و امیدوارم شرایط کار 
برای آنها در ورزش و به خصوص فوتبال تا 

جایی که امکان دارد بهتر شود. 
در پایان صحبت هایم باید بگویم از همه پزشکان 
جامعه ایران تشکر می کنم که زحمات زیادی 
کاری  هیچ  که  می گویم  را  این  و  می کشند 

بشردوستانه تر از کار پزشک وجود ندارد.«

سپید: هافبک طراح بارسلونا به خاطر 
بیماری دختر چند ماهه خود با تاخیر به 
اردوی تیم ملی کرواسی ملحق می شود. 
ایوان راکیتیچ، هافبک توانمند بارسلونا به 
دلیل مشکالت خانوادگی به فدراسیون 
فوتبال کرواسی خبر داد که با تاخیر به 
اردوی تیم ملی کرواسی ملحق خواهد 
شد. این ستاره آبی اناری ها دلیل این تاخیر 
را بیماری دختر کوچکش که چند ماه 
بیشتر از تولدش نمی گذرد، عنوان کرد.

آغاز جشنواره 
ونیز با یک مستند 

ازکیارستمی
سپید: هفتادوسومین جشنواره فیلم ونیز 
با نمایش فیلم» 76 دقیقه و 15 ثانیه با 
بزرگداشت  برای  کیارستمی«،  عباس 
این فیلمساز جهانی آغاز به کار کرد. 
بزرگ  تاالر  شهریورماه،  دهم  شامگاه 
دارسنا ونیز در ایتالیا، میزبان فیلم سازان، 
منتقدان، ستاره های سینما و مدیران دیگر 
جشنواره ها از سراسر جهان بود که گردهم 
آمده بودند تا در نمایش ویژه افتتاحیه 
یاد عباس کیارستمی  با  این جشنواره 

شرکت کنند.
این مراسم با اکران دو فیلم کوتاه نمایش 
داده نشده، از عباس کیارستمی همراه بود. 
»مرا به خانه ببر« فیلم سیاه و سفید 16 
دقیقه ای و یک بخش از فیلم »24 فریم« 
که کیارستمی مراحل پایانی آن را در طول 
دوره ی درمان در بیمارستان و منزلش 
به پایان رسانده بود، دو اثری بودند که 
نمایش آن ها با استقبال و ابراز احساسات 
تماشاگران همراه شد. پیش از نمایش فیلم 
76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی، 
آلبرتو باربرا رییس فستیوال ونیز ازعباس 
کیارستمی یاد کرد و ازتفاوت او با دیگر 
فیلمسازان به لحاظ نوع فیلم سازی  و تنوع 
کاری و چرایی برگزاری بزرگداشتی در 
این سطح، سخن گفت. سپس احمد 
کیارستمی فرزند عباس کیارستمی  با 
دعوت از سیف اهلل صمدیان، کارگردان 
فیلم 76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی، 
برای سخنرانی به خاطرات حضورش در 
سال 2005 مراکش سر کالس فیلمسازی 
عباس کیارستمی و مارتین اسکورسیزی 
برای دانشجویان مراکشی و آمریکایی 
اشاره و از رابطه خاص این دو فیلمساز 
بزرگ سینمای جهان یاد کرد. دبورا یانگ 
منتقد و نویسنده سرشناس نشریه ورایتی 
که سال ها دبیر جشنواره تائورمینا در ایتالیا 
بوده است، هم درباره  این فیلم با اشاره به 
اینکه گزارشی برای آن خواهد نوشت، 
گفت: »اصال فکر نمی کردم فیلمی درباره   
کیارستمی ببینم که همه حساسیت ها و 
ویژگی های فیلمسازی کیارستمی در آن 
رعایت شده باشد.« فیلم » 76 دقیقه و 15 
ثانیه با عباس کیارستمی « رسرژ توبیانو، 
رییس سینما تک پاریس که به تازگی استعفا 
داده و تی یری فرمو -رییس جشنواره کن 
و مدیر بنیاد لومیرها  هم در سالن حضور 
داشتند. تی یری فرمو، گفت: »این یک 
مستند واقعی است و لحظات نابی از 
عوالم بسیار خاص و کارهای متنوع هنری 

کیارستمی را در خود دارد.«

بیماری دختر 
راکیتیچ باعث 

تاخیر او درتیم ملی 
شد 

خبـر
تصويرروز
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قدردانی از پزشکان ورزشی در 
همایش پزشکی و سالمت   

 برانکو:پزشکان
 در ورزش به اندازه 
مربیان اهمیت دارند

گل محمدی هنوز در 
بیمارستان بستری است

فارس: مدیر رسانه ای تیم فوتبال ذوب آهن اعالم کرد: »یحیی 
گل محمدی هنوز در بیمارستان بستری است.«

احسان بعیدی در مورد آخرین وضعیت یحیی گل محمدی 
گفت: »سرمربی تیم ذوب آهن هنوز در بیمارستان بستری است 

و پزشکان مشغول مداوای او هستند.« او ادامه داد: »درغیاب 
گل محمدی تمرینات تیم ذوب آهن همچنان ادامه دارد و امروز 
و فردا در ورزشگاه ملت اصفهان تمرین داریم و روز شنبه هم 
راهی تهران می شویم تا یکشنبه یک دیدار دوستانه با تیم نفت 
برگزار کنیم.« امروز برخی از رسانه ها خبر از ترخیص یحیی 
گل محمدی از بیمارستان داده بودند. در حالی که اینگونه نیست 
و حتی علیرضا منصوریان سرمربی استقالل نیز برای عیادتش 
به بیمارستان رفته بود. گل محمدی هیچ تمایلی ندارد که نام 

بیمارستانی که در آن بستری است منتشر شود..

چهار چهار دو

سپید: نیلوفر خرم نیک بازیگر سریال »معمای شاه« روز چهارشنبه 
دهم شهریور ماه درگذشت. او در سریال معمای شاه نقش لیلی 
امیر ارجمند را بازی می  کرد. علی لدنی تهیه کننده سریال »معمای 
شاه« به کارگردانی محمدرضا ورزی با تایید درگذشت نیلوفر 
خرم نیک بازیگر این سریال گفت: »روز چهارشنبه دهم شهریور 
ماه نیلوفر خرم نیک برای انجام یک جراحی به بیمارستان می رود 
که متاسفانه در هنگام جراحی فوت می کند.« این تهیه کننده ادامه 
داد: »در حال حاضر اطالعات دقیقی درباره چگونگی این اتفاق 
نداریم.« لدنی همچنین یادآور شد که تمام سکانس  های مربوط 
به زنده  یاد نیلوفر خرم  نیک ضبط شده است، ولی هنوز زمان 
پخش آنها فرا نرسیده است. سرپرست روابط عمومی معاونت 
درمان وزارت بهداشت و درمان با بیان اینکه هیچ عمل جراحی 
روی »نیلوفر خرم نیک« انجام نشده است؛ علت فوت او را 
ایست قلبی و شدت آسیب های مغزی ناشی از وضعیت تنفسی، 

قبل از ورود به اورژانس اعالم کرد. آرزو دهقانی با توضیح 
درباره اخبار منتشر شده در حین جراحی،به فارس گفت: »پس 
از بررسی های کارشناسی اولیه به عمل آمده مشخص شد بیمار 
درعصر روز نهم شهریور با سطح هوشیاری 3 از 15 و کبودی 
شدید و تنفس های منقطع به اورژانس یکی از بیمارستان های 
خصوصی تهران منتقل شده و توسط متخصص، عملیات احیای 
قلبی و ریوی روی او انجام می شود و به دلیل وخامت حال 
عمومی به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل می شود.« او 
افزود:»بیمار در بخش مراقبت های ویژه نیز دو بار دچار ایست 
قلبی تنفسی شده که در هر دو بار عملیات احیای قلبی تنفسی 
با موفقیت انجام شده است، اما در سحرگاه روز بعد به دنبال 
سومین ایست قلبی  ریوی و شدت آسیب های مغزی ناشی از 
وضعیت تنفسی قبل از ورود به اورژانس، متأسفانه علی رغم 
تالش های پزشکان و متخصصان، بیمار فوت می کند.« به گفته 

او، هیچ عمل جراحی روی بیمار انجام نشده و تمامی اقدامات 
درمانی توسط متخصصین در اسرع وقت انجام شده است. در 
حال حاضر نیز جسد متوفی جهت اتوپسی و تعیین دقیق علت 

فوت به پزشکی قانونی منتقل شده است.

معمای نیلوفرخرم نیک بازيگر سريال »معمای شاه«  
جعبه جادو

الهام چرخنده به علت عارضه قلبی و ریوی شب گذشته راهی بیمارستان شد. اودرحال 
حاضر در سی سی یو تحت معالجه است.

 خبرگزاری دانشجو 

الهام حمیدی در ضبط سریال » روزهای بی قراری« در لوکیشنی در بیمارستان در 
نقش یک بیمار بازی دارد. 

 شبکه خبری فرهنگ و هنر 

تابلوهای عاطفه ثمری در سفارت ویتنام به فروش می رسد. او به دلیل بیماری خاص 
امکان استفاده از دست های خود را ندارد و با دهان نقاشی می کشد.

  اینستاگرام تهمینه میالنی 

حسن تفتیان دونده دوی 100 متر المپیکی کشورمان تندیس صلح و دوستی هالل 
احمر را دریافت کرد.

 برنا 

صبح روز جمعه 1۲ شهریور ماه بارش باران، رعد و برق شدید و طوفان تقریبا تمامی 
شهرهای مازندران را محاصره کرد. این طوفان موجب خسارت های زیاد مالی و 

مصدومیت شهروندان این شهرها شد.  
 ایسنا 

حمید یزدان پناه، شاعر و مترجم بعدازظهر روز پنجشنبه 11 شهریور درگذشت.  
اوزمانی که در حال استراحت در منزل بود، دچار سکته مغزی شد و از دنیا رفت.

  ایسنا

در حاشیه همایش سالمت و پزشکی برانکو پیگیر سالمت بازیکن استقالل 
برانکو در این مراسم بارها با محمود خوردبین 
بر سر لباس هایی که پوشیده بود شوخی 
می کرد و حتی گفت که فرزندان سرپرست 
تیم پرسپولیس باید به خودشان افتخار کنند که 
چنین پدر خوش تیپی دارند! برانکو، خوردبین 
و اصغر نیک سیرت مترجم برانکو در اتاق 
میهمانان ویژه مستقر بودند تا برنامه آغاز شود 
که نوروزی و ستوده هم به جمع آنها اضافه 
شدند و مورد استقبال گرم برانکو قرار گرفتند. 
او از پزشکان استقالل درباره زمین تمرین این 
تیم و همچنین بازی های تدارکاتی استقالل 
سؤاالتی پرسید که پزشکان استقالل به او 

توضیحاتی دادند و همچنین به برانکو گفتند 
که اگر پرسپولیس در زمین شهید کاظمی 
تمریناتش را انجام دهد برای استقاللی ها 
بهتر خواهد بود  چرا که دیگر نیاز ندارند 
امکانات سخت افزاری را هر روز از زمینی به 
زمین دیگر ببرند. همچنین برانکواز پزشکان 
استقالل از آخرین وضعیت روزبه  چشمی 
بازیکن مصدوم آبی پوشان سؤاالتی پرسید 
و برای او آرزوی سالمتی کرد.  از نکات 
جالب توجه؛ اطالعات باالی پزشکی برانکو 
بود چرا که دقایقی با پزشکان استقالل در 
خصوص  جزئیات مصدومیت های شایع در 

بین فوتبالیست ها صحبت کرد. نوروزی نیز 
در ادامه همچنین برای سرمربی پرسپولیس از 
اقداماتی که برای ورزشکاران ایرانی در المپیک 
2016 ریو انجام شده بود صحبت هایی کرد. 
در زمان برگزاری مراسم کلیپی از مراسمی 
که برانکو برای افطاری دادن ترتیب داده 
بود پخش شد که مورد استقبال حضار قرار 
گرفت. مجری مراسم با تقدیر از برانکو که 
در این همایش شرکت کرده بود عنوان کرد 
که او سفیر سالمت این مراسم است.  در 
ادامه از پزشکان تیم های ورزشی در رشته های 
مختلف با اهدای تقدیرنامه و هدیه ای تقدیر 

شد که البته نکته جالب توجه و عجیب این 
بود که تقدیرنامه ها جابه جا شده بود و هر 
پزشکی تقدیرنامه فرد دیگری را دریافت کرد! 
همچنین کلیپی از سوگندنامه پزشکی توسط 
تعدادی از پزشکان جوان در این مراسم پخش 
شد. در ادامه این همایش از طرف باشگاه 
پرسپولیس لوح تقدیری به دکتر سیف که 
از همکاران فدراسیون فوتبال است اهدا شد 
و از زحمات او تقدیر کردند. پس از اینکه 
برانکو 45 دقیقه در این مراسم شرکت کرد 
با عذرخواهی از حضار به دلیل اینکه باید 
در تمرین پرسپولیس شرکت کند این مراسم 

را ترک کرد.
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